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 (.لو ألا، املستوى )فسرياملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّ  العنوان:

وَ  نُبَذٌة ُمختَصرة:
ُ
راِسيَّة يف اململَكة العربيَّة السُّعوديَّة امل ِب، تُعَتبَ ُر هذه املادَّة الِعلِميَُّة تَ ْهِذيباً واْخِتصاراً لِلمناِهِج الدِّ جََّهِة لِلطُّّلا

وقد ، ُمْستَ َويَ ْيِ  إىلُمقسََّمٌة ، وهي لتَّفِسريوهي ُمَقسَّمٌة على ِعدَّة ُمسَتوياٍت، وِمن ِضْمِن هذه املادَّة ما ََتَتصُّ ِبِدراَسِة ِعْلِم ا

ستوى األوَّل على
ُ
 :اشَتَمل امل

 .هرِ ته وَمصادِ وأمهِّيَّ ه وَتطوُّرِِه، أتِ شْ نَ  يانَ ري، وبَ التَّفسِ  مِ لْ عِ  يفَ رِ عْ ت َ ري َتَضمَّنت يف أصوِل التَّفسِ  ُمقدِّمة -

 ية:الِ وفق املنهجية التا  ،ورة النَّبأ إىل سورة النااسسُ ( ِمن  ما عَ ) زء ري جُ فسِ تَ  -

 ذِْكر ََتِهيٍد بي يَدي َمقَطع السُّورة يُعدا ِبثابَِة املدخِل الذي َيَضع الطاالب يف ُصورَة ما ستتحدَّث عنه اآليات. -1

 ذِْكر املوضوِع أو املوضوعات اليت تَناولَتها اآليات املراد تَفسريها. -2

 بَياُن َمعاين َغريِب القرآن. -3

بويَّةِ ئِد واألحكاِم بَيان أهمِّ الفوا -4 تَتناَسب وقُدرات واِضَحةٍ  اليت تناولتها اآليات ِبطريقةٍ َسهَلةٍ العلِميَّة والِفقهيَّة والَّتَّ

 الطُّّلِب.

هاراِت مَ  ةِ ِميَ نْ وت َ  ،بِ لدى الطُّّلا ِلََّتِسيِخ املعلوماِت  ؛َطرح َعَدٍد مِن األسئلة والنَّشاطات بعد هناية كلِّ َمْقَطعٍ  -5

 .وَشْحِذ مِهَِمِهم، وإثارَِة ُروِح التَّفاُعل بيَنهم  َلَدْيهم،التَّفكريِ 
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 :المقدمة
 ةً زَ عجِ ؤمني، ومُ لمُ رى لِ شْ وبُ دى له هُ عَ ، وجَ يراً ذِ ه ليكون للعاملي نَ على عبدِ  رقانَ الفُ  الذي أنزلَ هلل  احلمدُ 

 .يلِ دِ بْ والتَّ  يفِ حرِ ن التَّ مِ  هِ حبفظِ  لَ فَّ كَ ين، وتَ إىل يوم الدِّ  ةً دَ خالِ 
 بعد:أماا ه أمجعي، ه وأصحابِ ، وآلِ دٍ نا حممَّ يِّ بِ ّلم على نَ والسَّ  ّلةُ والصَّ 

 يم.علِ بية والتا ة الَّتَّ ه وزارَ تْ رَّ الذي أق َ  جِ املنهَ  ط وفقَ سِّ املتوَ  لِ األوَّ  فِّ الصَّ  بِ ّلا طُ لِ "  مَّ عَ " ء زْ جُ  ريُ فسِ فهذا تَ 
 ما يلي: راعاةُ ه مُ يف إعدادِ  وقد تَّ 

د دَ فيه عَ  راعىً مُ  ،ّلاً قِ تَ سْ ساً مُ رْ داً ودَ وضوعاً واحِ مَ  عٍ طَ قْ مَ  ل كلُّ ميثِّ  ،ةدَ دَّ حمُ  عَ قاطِ إىل مَ  ةِ ورَ الصُّ  يمُ قسِ تَ  -1
 .يا راسِ الدِّ  فِّ يف الصَّ  صِ احلصَ 

 ث عنه اآليات.دَّ حَ تَ ما ستَ  ةِ ورَ ب يف صُ الِ ع الطا ّلً يضَ خَ دْ مَ  لُ ميثِّ  عٍ طَ قْ مَ  لِّ كُ لِ  يدٍ َتهِ  عُ ضْ وَ  -2

 .صارٍ باختِ  ناوهلا اآلياتُ تَ أو املوضوعات اليت ت َ  وعِ املوضُ  رُ كْ ذِ  -3

ن اآليات مِ ه ياقِ ت يف سِ دَ رَ ها باملعىن الذي وَ طِ بْ مع رَ  ،بِ ّلا ة على الطُّ يَّ بِ رَ عاين املفردات العَ مَ  بيانُ  -4
 .ةٍ دون إطالَ 

 يف اخلّلفاتِ  ضٍ وْ دون خَ ِت ن اآلياة مِ يَّ وِ بَ والَّتَّ  ،ةيَّ هِ قْ ة، والفِ يَّ مِ لْ العِ  د واألحكامِ وائِ الفَ  باطُ نْ استِ  -5
 .يّلتِ فصِ يف التَّ  وإغراقٍ 

هم يف ، وإشراكِ بِ ّلا دى الطُّ لَ  ريِ فكِ التَّ  هاراتِ مَ  ةِ يَ مِ نْ ت َ  ضِ رَ غَ بِ  سٍ رْ دَ  ة كلِّ يف هنايَ  ي  فِّ صَ  شاطٍ نَ  عُ ضْ وَ  -6
 .وضوع اآلياتِ غالباً على ما خيدم مَ  كيزِ م معه، مع الَّتَّ هِ لِ فاعُ ة تَ رس، وإثارَ الدَّ 

 يتِ بِ ثْ وت َ  ،ذكارِ واالستِ ة عَ ب على املراجَ الِ هبا الطا  يُ عِ تَ سْ يَ  وعٍ ضُ وْ مَ  كلِّ   ةِ يف هنايَ  ةٍ لَ أسئِ  عُ ضْ وَ  -7
 ه.فسِ نَ  بِ الِ الطا  لِ بَ ن قِ املعاين مِ عض بَ لِ  اتِّ الذا  باطِ نْ املعلومات، واالستِ 

ها ها وأمهِّ ضِ عْ نا إىل ب َ رْ شَ أَ  د واألحكامِ وائِ باملعاين والفَ  ةٌ يَّ نِ ، غَ طاءِ العَ  ةُ ريَ ثِ الكرمية كَ  اآلياتِ  أنَّ  لِ وْ عن القَ  وغني 
 ةً حَ واضِ  نا أشياءَ ركْ كما تَ   ب،الِ على الطا  لَ قِ ثْ رس وي ُ الدَّ  ولَ طُ حىت ال يَ  صاءٍ قْ تِ دون اسْ  واألحكامِ  دِ وائِ الفَ  ثِ حَ بْ يف مَ 

 .مِ هْ ة الفَ يَ وِ قْ وت َ  كاءِ ة الذَّ يَ مِ نْ ت َ لِ  ب؛الِ ها الطا جُ يستخرِ 
ة دَ الفائِ  طِ بْ رَ ب بِ الِ وم الطا قُ ي َ لِ  ؛نا ذلك أحياناً أخرىركْ وتَ  ،ةِ ورَ  السُّ د واألحكام بآياتِ وائِ نا تلك الفَ طْ بَ وقد رَ 

ب،  الِ ه الطا فُ شِ فيداً يكتَ يداً مُ دِ يكون ذلك جَ ولِ  ،مُ كْ حُ  ة أو ذالكم الدَ ذ منها تلك الفائِ خَ ؤْ عليها وت ُ  لُّ دُ اليت تَ  ةِ باآليَ 
 .سٍ رْ دَ  لِّ هناية كُ  ةِ شَ ة املناقَ لَ د يف أسئِ نا هذه املقاصِ يْ راعَ كما 

 يِّ لمِ ب العِ الِ ِبستوى الطا قاء ة واالرتِ مي املعلومَ قدِ يف تَ  ةِ هولَ ع بي السُّ جيمَ  ة ذلك بأسلوبٍ ياغَ نا صِ لْ وقد حاوَ 
لك بتِ  بٌ ه خماطَ ب بأنَّ الِ الطا  ، وإشعارِ ع احلياةِ واقِ بِ  وجيهاتٍ وتَ  ن أحكامٍ ما يف اآليات مِ  طِ بْ ورَ  ،يِّ عوِ والدَّ  يفِّ واملعرِ 
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احلرص على ه، مع عِ مَ تَ ه ومُ ه مع أهلِ لِ ه وتعامُ صاف بآداهبا يف حياتِ ها، واالتِّ زام بأحكامِ بااللتِ  بٌ طالَ اآليات، ومُ 
إليه،  ةِ عوَ ه، والدَّ أحكامِ ، وحثِّه على التَّمسُِّك ِبديِنه، وَمعرَِفِة هة يف نفسِ لَ الفاضِ  ليا واألخّلقِ العُ  لِ  ال ُمثُ سِ رْ غَ 

 ه.بِ  عنه، واالعتزازِ  فاعِ والدِّ 
عليه،  يبَ ثِ ه، ويُ بِ  عَ فَ ن ْ ه، وي َ لَ ب َّ قَ ت َ ، وأن ي َ لِ لَ ن الزَّ مِ  ةَ مَ صْ ، والعِ لِ مَ والعَ  لِ وْ يف القَ  دادَ والسَّ  يقَ وفِ التَّ  نسأل اهللَ 

 .، وسلَّم تسِليماً كثرياً ه أمجعيه وصحبِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ يِّ بِ ى اهلل على نَ وصلَّ 
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 تمهيد:
 ير  س  ف  الت    م  ل  في ع   ةٌ مَ د  قَ مُ 

 ير.فس  الت   يفُ عر  : تَ لا أو  
 .واإليضاحُ  يانُ : البَ ةً غَ ري لُ فسِ التَّ 
 .ميِ رِ الكَ  رآنِ عاين القُ مَ  يانُ ّلحاً: بَ ري اصطِ فسِ التَّ و 

 ه:رُ و  طَ وتَ  ير  فس  الت   م  ل  ع   ةُ أَ ش  ثانياا: نَ 
 مئ خئ ُّٱقال اهلل تعاىل:  يٍ بِ مُ  ب  رَ عَ  سانٍ لِ بِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّماهلل  رسولِ الكرمي على  القرآنُ  نزلَ 
 جمُّٱقال اهلل تعاىل:  ،هِ يانِ رمي وبَ الكَ  رآنِ القُ  حبفظِ  اهللُ  لَ فَّ وقد تكَ  ،[2 :يوسف] َّخب حب جب هئ

صلَّى   النيب، فكان [19 - 17 :القيامة] َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم
م، هِ تِ غَ لُ بِ  لَ زَ ه ن َ ألنَّ  ؛ه كذلكونَ مُ يفهَ   رضي اهلل عنهمةُ حابَ ه، وكان الصَّ ه ألصحابِ نُ ي ِّ ب َ وي ُ  رآنَ القُ  مُ هَ فْ ي َ اهلل عليه وسلَّم 

 .صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل سألون عنها رسولَ فيَ  اآلياتِ  بعضِ  مِ هْ يف ف َ تون فاوَ هم يتَ ولكنَّ 
رضي ة حابَ فكان الصَّ  ،رآنالقُ  ماتِ لِ ن كَ مِ  ريٍ ثِ كَ   يانِ بَ  إىل اسُ النُ  ة احتاجَ يَّ اإلسّلمِ  توحاتُ ت الفُ عَ سَ ا اتَّ ما ولَ 

، صلَّى اهلل عليه وسلَّم سولالرَّ  ها بعضاً، وبأقوالِ ر بعضُ سِّ فَ ي ُ  رآنِ القُ  آياتِ  نَّ رآن؛ ألالقُ بِ  رآنَ رون القُ سِّ فَ ي ُ اهلل عنهم 
روا ضَ وحَ  يلَ نزِ التَّ  دواهِ شَ لذلك، حيث  لٌ هْ هدوا، وهم أَ تَ اجْ  ةِ نَّ رآن الكرمي وال يف السُّ يف القُ  فسريِ دوا التَّ فإن مل جيِ 
 .صلَّى اهلل عليه وسلَّماهلل  مع رسولِ  األحداثَ 

وابن  ،وعبد اهلل بن عباس ،دوناشِ عة الرا اخللفاء األربَ  :ة يف ذلك منهمحابَ ن الصَّ مِ  دٌ هر عدَ وقد اشتِ 
 وغريهم رضي اهلل عنهم أمجعي. ،مسعود

 م.هُ ري بعدَ فسِ التَّ بِ  اسِ النا  مُ م أعلَ هُ رضي اهلل عنهم، ف َ  ةِ حابَ عن الصَّ  ريَ فسِ عون التَّ ابِ ى التا لقَّ وتَ 
ة تابَ ين والكِ دوِ التَّ  دُ هْ عَ  أَ دَ بَ ه، و الكرمي كلَّ  رآنَ القُ  لَ حىت شََ ابعي ري يف عهد التا فسِ سع باب التَّ وقد اتَّ 

 ودٍ هُ ن جُ ذلوه مِ على ما بَ  ةِ مَّ األُ  لماءَ عُ  اهللَ  مَ حِ ه، فرَ دُ واعِ ه وقَ صولُ ماً له أُ لْ فسري عِ التَّ  مُ لْ ري، وهبذا أصبح عِ فسِ للتَّ 
 الكرمي. مِ لْ هذا العِ  ةِ مَ خلدْ  ةٍ يمَ ظِ عَ 

 .ير  س  ف  الت    م  ل  ع   ةي  ثالثاا: أهم  
، رآنِ دايات القُ هِ  إىل إبرازِ  ريقُ ه، وهو الطَّ سبحانَ  اهللِ  تابِ كِ   مِ هْ فَ لِ  ةَ يلَ سِ ه الوَ نِ وْ يف كَ  مِ لْ ة هذا العِ يَّ ر أمهِ هَ ظْ تَ 

اهلدايات،  خراجُ ن بعد ذلك استِ ري أمكَ فسِ التَّ  حَّ  املعىن وصَ ه إذا تبيَّ إذ إنَّ   منه؛واآلدابِ  األحكامِ  باطِ نْ تِ واسْ 
 .واآلدابِ  األحكامِ  نباطُ واستِ 
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 ير:فس  ر الت  صاد  رابعاا: مَ 
 مي.رِ رآن الكَ لقُ لِ  هِ ريِ فسِ عند تَ  رُ سِّ فَ مُ  ال اع إليهجِ رْ اليت ي َ  صولُ األُ  :راملراد باملصادِ 

 وهذه املصادر كما يأت: 
 :يمُ ر  الكَ  رآنُ القُ  -1

ة فَ عرِ مَ لِ  رُ سِّ فَ مُ  ع إليه الجِ رْ ل الذي ي َ ر األوَّ ه كذلك هو املصدَ فإنَّ  يع،شرِ ل للتَّ األوَّ  رُ هو املصدَ  رآنَ القُ  كما أنَّ 
ن ه بعضاً، ومِ عضُ  بَ يِّ ب َ رآن ي ُ ر، وهكذا، فالقُ آخَ  نٍ طِ وْ مَ يف  يانٌ يء له بَ مّلً قد جيِ جْ  مُ  نٍ طِ وْ يه، فما جاء يف مَ عانِ مِ 

 ىم  مم خمُّٱٱّلم:ّلة والسَّ عليه الصَّ  وطٍ لُ  مِ وْ ق َ  ذابِ : قال اهلل تعاىل يف عَ القرآنِ بِ  رآنِ ري القُ فسِ ة تَ لَ أمثِ 

 .[82 :هود] َّ حن جن يم
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم ُّٱر عن هذا العذاب: آخَ  عٍ ضِ وْ قال يف مَ و 
 .[33 - 32 :الذاريات] َّ يه

 ي.يل هو الطِّ جِّ السِّ  ن هذا أنَّ  مِ يَّ ب َ فتَ 
 ة.ي  و  بَ ة الن  ن  الس   -2

 ريِ ة تفسِ لَ ن أمثِ ر، ومِ سِّ فَ لمُ اين لِ ر الثا يع، فهي كذلك املصدَ شرِ اين يف التَّ ر الثا ة هي املصدَ يَّ وِ بَ النَّ  نَّةَ السُّ  كما أنَّ 
 :ةِ نَّ السُّ رآن بِ القُ 

 َّجس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ُّٱ لقوله تعاىل:صلَّى اهلل عليه وسلَّم  يبِّ النَّ  تفسريُ 
ر عليه ، رواه مسلم، ففسَّ " يمْ الرَّ  ةَ وَّ القُ  ، أال إنَّ يُ مْ الرَّ  ةَ وَّ القُ  ي، أال إنَّ مْ الرَّ  ةَ وَّ القُ  أال إنَّ " قال: [60 :األنفال]

 ي.مْ الرَّ بِ  ةَ وَّ ّلم القُ ّلة والسَّ الصَّ 
 ة:ي  ب  رَ ة العَ غَ الل   -3

عاين مَ  يانِ بَ إليها لِ  جوعُ الرُّ  مُ زَ لْ اليت ي َ  رِ املصادِ  دَ ة أحَ يَّ بِ ة العرَ غَ كانت اللُّ   بِ رَ ة العَ غَ لُ اًل بِ نازِ  ا كان القرآنُ ما لَ 
 .ةِ ِبعىن اآليَ  ي إىل اجلهلِ ؤدِّ ة يُ مَ لِ ِبعىن الكَ  لُ إذ اجلهْ  مات؛لِ عاين الكَ مَ  يانُ ة هو بَ غَ ما يف هذه اللُّ  ، وأهما رآنِ القُ 

 ((ئانِ الشا ))معىن  فُ عرِ ، وهو ال يَ [3 :الكوثر] َّلك اك يق ىقُّٱر قوله تعاىل: سِّ فَ ن أراد أن ي ُ فمَ 
 .ْيِ ت َ مَ لِ  الكَ ْي معىن هات َ  مِ هْ املعىن املراد بدون ف َ  مَ هْ ف َ  يعُ طِ ستَ ال يَ ه فإنَّ  (( ََّت ب ْ األَ  ))وال معىن 

 أنَّ املراد:   له معىن اآلية، وأنَّ يَّ ب َ ع، ت َ طَ قْ هو األَ  (( ََّت ب ْ األَ  )) وأنَّ ض، غِ بْ مُ  هو ال (( ئانِ الشَّ  )) أنَّ  فَ رَ فإذا عَ 
 .دٌ لَ ووَ  ، ولو كان له مالٌ ن اخلريِ مِ  ع، أي: املقطوعُ طَ هو األقْ  صلَّى اهلل عليه وسلَّمد ك يا حممَّ ضَ غِ بْ مُ 
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 بعد رسولِ  القرآنَ  رَ سَّ ن فَ  مَ ىَل وْ م أَ وهؤالء هُ  م:ه  وأتباع   ينَ ع  اب  والت   ة  حابَ ن الص  م   ف  لَ الس   يرُ فس  تَ  -4
م هِ يقِ رِ طَ  هم، ومنجاؤوا بعدَ  نري الذيفسِ التَّ  لماءُ د عُ مَ م اعتَ ، وعليهِ صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل

 اآلي. صِ صَ ، وقَ زولِ النُّ  ، وأسبابِ يِّ وِ بَ النَّ  ريِ فسِ ، كالتَّ ولِ قُ ن ْ مَ  ال ريِ فسِ ن التَّ مِ  ةً مجلَ  فُ رِ عْ ت َ 

يف   عَ قَ وَ  رٍ خِّ أَ تَ مُ  ريٍ سِ فْ ن ت َ مِ  مْ ، وكَ هذا اإلمهالِ  بِ بَ سَ بِ  ةٍ يمَ سِ جَ  يف أخطاءَ  عُ ه يقَ ر فإنَّ ل هذا املصدَ أمهَ  نْ ومَ 
 ة.لَ هذه املشكِ 
 .ير  فس  الت   ب  تُ كُ   م  هَ خامساا: أَ 

 ه (.310ي )ت: بِ يل آي القرآن، البن جرير الطَّ ع البيان عن تأوِ جامِ   -1

 ه (.516 وي )ت:غَ د احلسي الب َ وي، ألب حمما غَ نزيل، املعروف بتفسري الب َ معامل التَّ   -2

 ه (.774: ري القرآن العظيم، البن كثري )تسِ فْ ت َ   -3

 ه (.1376: عدي )تعبد الرمحن بن ناصر السَّ ل ،انري كّلم املنا محن يف تفسِ ري الكرمي الرَّ سِ يْ ت َ   -4
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 لرس األو  الد  
 (.16( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   بأالن   ة  سورَ  يرُ س  ف  ت َ 

 قِ خبلْ  داللُ تِ االسْ  :ن ذلكومِ  ،ةعَ وِّ ن َ ت َ مُ  جٍ جَ حُ  بِ  تِ وْ مَ  بعد ال ثِ عْ ري الب َ كِ نْ تعاىل على مُ  اهللُ  دُّ رُ كثرياً ما ي َ 
 الية. قال تعاىل: ه اآليات التا رُ رِّ قَ خرى، وهذا ما ت ُ أُ  ةً رَّ مَ  هِ تِ إعادَ و  ريِ غِ الصَّ  قِ لْ على خَ  يمِ ظْ العَ 

 

 ٱٻٻ

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي
 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ
.[16 – 1] النَّبأ:  َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  

 :اآليات   وعُ ضُ و  مَ  •

 .هِ تِ إعادَ و  ريِ غِ الصَّ  قِ لْ على خَ  يمِ ظِ العَ  قِ خبلْ  داللُ تْ سِ االْ  -
 :ماتل  ي الكَ عان  مَ  •
 م    عناه      ا  الكلمة 

 .ثِ عْ أو الب َ  ةِ يامَ القِ  رِ مْ عن أَ  شٍ يْ رَ ق ُ  ارُ فا كُ   لُ ساءَ تَ ي َ  ءٍ يْ شَ  ، عن أيِّ يي كارِ إنْ  هامٌ فْ استِ  لونساءَ يتَ  عمَّ 
 ةِ يامَ ل، وهو يوم القِ اهلائِ  رُ اخلب َ  يمظِ بأ العَ النَّ 

 .بٌ ذِّ كَ مُ م هُ ن ْ ، ومِ قٌ دِّ صَ م مُ هُ ن ْ فمِ  فونلِ م فيه خمتَ الذي هُ 
بعد  ثَ عْ الب َ  رونَ كِ نْ املشركون الذي ي ُ  م هؤالءِ عُ زْ كما ي َ   مرُ ما األَ  :ِبعىن رٍ جْ وزَ  عٍ دْ رَ  ةُ مَ لِ كَ  كّلا 

 .املوتِ 
 .بونَ ذِّ كَ ه يُ ما كانوا بِ  ذابُ هبم العَ  لَ ون إذا نزَ مُ لَ عْ ي َ سَ  مون يعلَ سَ 
 .ياةِ لحَ لِ  ةٌ دَّ عَ ، ومُ قِ ّلئِ لخَ لِ  ةٌ دَ هَّ مَ  مُ  هاداً مِ  رضَ األ

 عليها.  َمنبِ  بَ رِ طَ ضْ  تَ ّلا ئَ لِ  ضِ رْ يف األَ  ما ثُِبتَ  ووه ،دتَ مجع وَ  :أوتاداً  واجلبال أوتاداً 
 كوراً وإناثاً.ُذ  أزواجاً 

 م.كُ ألبدانِ  ةً راحَ  باتاً م سُ كُ مَ وْ وجعلنا ن َ 
 ه.وادِ سَ راً بِ ساتِ  باساً لِ 

 .شةّلبَ والصَّ  ةِ وَّ القُ  ةِ يف غايَ  عُ بْ ماوات السَّ السَّ  داداً عاً شِ بْ سَ 
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 .يئاً ضِ اداً مُ قا وَ  :(اجاً س، و)وها مْ الشَّ  :راجالسِّ  اجاً ها راجاً وَ سِ 
 .حابُ السَّ  راتاملعصِ 

 .ةٍ ثرَ كَ اً بِ با صَ نْ راً مُ طَ مَ  اجاً جا ثَ  ماءً 
 .صانِ األغْ  ةُ ريَ ثِ كَ   األشجارِ  ةُ فَ ت َ لْ مُ  فافاً لْ أَ 

  
 :كامد وأح  وائ  فَ  •

يف  له أو شاكي  رٌ كِ نْ ن هو مُ مَ  اسِ ن النا حيث كان مِ  ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي عن ي َ كِ املشِر  لَ ساؤُ ه تَ سبحانَ  رُ كِ نْ ي ُ   -1
  َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقال تعاىل: هِ وعِ قُ وُ 

 مه جه ين ىن من خنُّٱٱ. قال تعاىل:سابِ واحلِ  اجلزاءِ  مِ وْ ي ي َ رِ كِ نْ مُ لِ  يدٌ وهتدِ  يدٌ عِ وَ  يف اآلياتِ   -2
  َّ ىه

 رساالتِ بِ  يقِ صدِ تعاىل والتَّ  باهللِ  إىل اإلميانِ  اإلنسانَ  ودُ قُ ي َ  نِ وْ يف هذا الكَ  رِ ظَ النَّ بِ  اهللِ  ر يف خملوقاتِ كُّ فَ الت َّ   -3
 .ياءِ األنبِ 

 ةً لَ هْ سَ  ةً دَ هَّ مَ  مُ  األرضِ  لُ عْ جَ  -تعاىل  اهللِ بِ  يد اإلميانَ ا يزِ وهي ما  -ها لَ أمَّ تَ ن أن ي َ ة اليت على املؤمِ لَّ ن األدِ مِ   -4
 ن عليها.مَ  بِ ب رِ طَ ضْ ت ومل تَ نَ كَ رها حىت سَ ها وقرَّ تَ بَّ عل هلا أوتاداً أرساها هبا، وث َ عليها، وجَ  شِ يْ عَ لْ لِ 

ة دَّ ر، فتكون املوَ منهما إىل اآلخَ  كلي   نَ كُ سْ يَ لِ  ؛دٍ واحِ  سٍ نْ ن جِ كورًا وإناثًا مِ ُذ  واجَ األزْ   تعاىلاهللُ  قُ لَ خَ   -5
 .ةُ يَّ رِّ أ عنهما الذُّ نشَ ة، وتَ محَ والرَّ 

ن كَّ مَ تَ يَ لِ  ؛يئاً ضِ قاً مُ رِ شْ ه مُ لَ عَ جَ  هارُ ، والنَّ اقِّ الشا  لِ مَ بعد العَ  األبدانِ  ةٌ ، فهو راحَ اهللِ  مِ عَ ن نِ مِ  ةٌ مَ عْ نِ  مُ وْ الن َّ   -6
 ذلك. وغريِ  ،ةِ جارَ والتِّ  بِ سُّ كَ والتَّ  عاشِ لمَ لِ  يءِ واملِ  هابِ والذَّ  ،فيه فِ صرُّ ن التَّ مِ  اسُ النا 

 هِ مِ عَ نِ وا بِ ينُ عِ تَ سْ ويَ  ،هُ دَ حْ وَ  دوهُ بُ عْ وي َ  روهُ كُ شْ يَ لِ  ؛مهِ يْ لَ هبا عَ  مَ عَ ن ْ اليت أَ  مِ عَ الن ِّ  رِ كْ ذِ بِ  قِ على اخللْ تعاىل  اهللِ  نانُ تِ امْ   -7
 ه.بحانَ سُ  هِ تِ على طاعَ 

 شاط:نَ  •

ويف  يف األرضِ  هِ عِ نْ صُ  يعِ دِ ه وبَ تِ مَ ظَ على عَ  ةِ الَّ ل الدا الئِ الدَّ  ة بعضَ رَ املفسَّ  تعاىل يف اآلياتِ  ر اهللُ كَ ذَ   -1
 ر.كِ ما ُذ  بِ ها حبسَ فْ ن ِّ ل، وصَ الئِ ج تلك الدَّ ِر خْ . استَ اسِ النا  ماء ويف حياةِ السَّ 

 :يف األرضِ 
 ماء:يف السَّ 

 اس:النا  يف حياةِ 
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 :األسئلة •
 ؟ ، ما معىن ذلكيي كارِ إنْ  هامٌ فْ استِ  َّ مل خل ُّٱ -1س
 :ةَ بَ املناسِ  ةَ  اإلجابَ اخََّت  -2س
 : تعاىلاهللِ  يف خملوقاتِ  رتَ كَّ فَ وت َ  تَ رْ ظَ ما نَ كلَّ 

 .كَ بُّ حُ  يَ وِ قَ  -ك.     ج إميانُ  زادَ  -ب     كَ رُ ظَ نَ  يَ وِ قَ  -أ
 ةً أربعَ  ن اآلياتِ ج مِ ِر خْ تَ ر واسْ ل هذه املظاهِ أمَّ ، تَ اهللِ  ةِ رَ دْ قُ  رِ ظاهِ مَ  رس عن بعضِ يف هذا الدَّ  ثت اآلياتُ حتدَّ  -3س

 منها.
 ن العمود )ب(:ه مِ بُ ناسِ أمام ما يُ ن العمود )أ( ع رقم مِ ضَ  -4س

 )ب( )أ(
 كون املخلوقاتِ )      ( سُ  اجلبال -1
 ة لألبدانِ )      ( راحَ  يلاللَّ  -2
 )      ( إرساء لألرضِ  ومالنَّ  -3
 هانِ ألذْ دوء لِ )      ( هُ  

 ؟ ذلك عليه رَ ث َ أَ  له يِّ ب َ ح ت ُ صائِ نَ  ّلثَ م له ثَ دِّ ، قَ مرارٍ تِ ّلً باسْ يْ ك لَ ّلئِ مَ زُ  دُ حَ أَ  رُ هَ سْ يَ  -5س
 .هِ بادِ على عِ  اهللِ  مِ عَ ن نِ ّلثاً مِ ثَ  ن اآلياتِ ج مِ تِ نْ ت َ اسْ  -6س
 ةِ مَ عْ على هذه الن ِّ  ةِ ظَ حافَ لمُ لِ  قٍ رُ طُ  ّلثَ ح ثَ ، اقَّتَِ هِ دامِ خْ تِ يف اسْ  رافِ اإلسْ  مُ دَ عَ  املاءِ  ةِ مَ عْ على نِ  اهللِ  رِ كْ ن شُ مِ  -7س
 ؟
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 انيالث   رسُ الد  
 (.30( إلى اآلية رقم )17ة رقم )ن اآليَ م   بأالن   ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

على  ةً يف ذلك داللَ  ه، وحيث إنَّ تِ درَ قُ  مالِ ة على كَ الَّ ه الدا ن خملوقاتِ ة شيئاً مِ قَ ابِ السا  يف اآلياتِ  اهللُ  رَ كَ ذَ 
 ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ  تعاىل هذا املعىن بإثباتِ  اهللُ  دَ واجلزاء على األعمال، أكَّ  لحسابِ م لِ هِ بورِ ن قُ مِ  اسِ النا  ثِ عْ ه على ب َ تِ درَ قُ 

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل  يك  ىك مك ُّٱغياهنم فقال تعاىل: ي على طُ اغِ الطا  اةِ وماز 
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 .[30-17]النبأ: َّ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 : وع اآليات  وضُ مَ  •
 .ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ  والِ هْ أَ  رُ كْ ذِ  -
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  يَ اغِ الطا  ةِ وبَ قُ عُ  يانُ بَ  -

 مات:ل  ي الكَ عان  مَ  •
 معن اه  ا الكلمة 

 هِ لِ دْ وعَ  هِ مِ كْ حُ  بِ  قِ فيه بي اخلّلئِ  لُ صِ فْ ي َ  اهللَ  ألنَّ  ؛بذلك يَ سِّ ة، يامَ القِ  مُ وْ هو ي َ  لِ صْ م الفَ وْ ي َ 
 .قِ اخلّلئِ  عِ مْ جَ  تاً لِ قَّ ؤَ داً مُ عِ وْ مَ  يقاتاً مِ 

 يل.فيه إسرافِ  خُ فُ ن ْ الذي ي َ  وقُ البُ  ورالصُّ 
 ة.قَ رِّ فَ ت َ ماً ومجاعات مُ أُ  أفواجاً 

 .يءٍ شَ وليس بِ  ه ماءٌ أنَّ  دٍ ن بُ عْ راه مِ ن يَ مَ  نُّ ظُ الذي يَ  رابِ السَّ  لُ ثْ مِ  راباً سَ 
 اً.را مَ  يقاً ومَ رِ طَ  صاداً رْ مِ 
 إليه. عونَ جِ رْ عاً ي َ جِ رْ مَ  آباً مَ 

 هلا. ةَ ال هنايَ  ةً عَ تابِ تَ وراً مُ هُ فيها دُ  يَ ثِ ماكِ  قاباً حْ فيها أَ  يَ ثِ البِ 
 اً.ماًء حارا  يماً محَِ 
 م.حهُ يْ وق َ  ارِ النا  لِ هْ يد أَ دِ صَ  اقاً سا غَ 
 قاً ألعماهلموافِ مُ  فاقاً وِ 
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 م.هِ يْ لَ ناه عَ دْ دَ ناه وعَ طْ بَ ضَ  ناهيْ صَ حْ أَ 
 :د وأحكاموائ  فَ  •

ق قَّ شَ ، وتَ بورِ ن القُ مِ  واخلروجِ  ثِ عْ ب َ لْ لِ  وقِ يف البُ  يلُ إسرافِ  خُ فُ ن ْ حي ي َ  دٌ حمدَّ  تٌ قْ له وَ  قِ اخلّلئِ  ْيَ ب َ  لِ صْ الفَ  مُ وْ ي َ  -1
 ر.تطايِ مُ  ال واهلباءِ  رابِ ي يف ذلك اليوم كالسَّ واسِ الرَّ  ح اجلبالُ بِ صْ وتُ  ة،كَ املّلئِ  زولِ نُ لِ  كَ سالِ قاً ومَ رُ ماء فتكون طُ السَّ 
عليها  اهللُ  هُ عُ ضَ الذي يَ  راطِ ون على الصِّ صوهلم إليها حي ميرُّ ب وُ قَّ رَ ت َ ت َ  ينَ رِ لكافِ لِ  ةٌ دَّ عَ ها مُ نارِ  ةِ دَّ م على شِ نَّ هَ جَ  -2
 فيها. طونَ قُ سْ م ويَ هُ فُ طَ خْ ة، فتَ يامَ القِ  مَ وْ ي َ 

 ه:بون بِ ذَّ عَ ذاب الذي ي ُ العَ  أنواعِ ن ، ومِ يدٌ دِ وشَ  يمٌ ظِ عَ  ارِ النا  لِ هْ أَ  عذابُ  -3
 .ي أبداً هِ تَ نْ ، ال ت َ هوراً وها دُ لُ ت ْ وراً ت َ هُ دُ  ارِ م يف النا هُ بقاؤُ  -أ

 .رورِ والسُّ  ةِ عادَ ث على السَّ عَ ب ْ يداً ي َ غِ شاً رَ يْ أ، وال عَ مَ ي الظَّ وِ رْ داً ي َ بارِ  ار ماءً يف النا  ذوقونَ أهنم ال يَ  -ب

 سِ نْ ن جِ مِ  فاجلزاءُ  ،فاقاً وِ  زاءً اً، جَ را شَ اً فَ را رياً، وإن شَ اً فخَ ريْ على أعماهلم، إن خَ  ارِ فا الكُ  هؤالءِ  أنَّ اهللَ َسَيْجزِي -4
 .لِ مَ العَ 
 ه.بوا بآياتِ ذَّ ، وكَ روا باهللِ فَ وه، فكَ ساباً، فإهنم مل خيافُ زاًء وال حِ جَ  عونَ وقَّ تَ ال ي َ  ارُ فا ا كان الكُ ما لَ  -5
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  قاهُ لْ ي َ  تابٍ كِ    له يفبُ تَ كْ ويُ  ،تعاىل عليهِ  اهللُ  يهِ صِ حْ  يُ  ه اإلنسانُ لُ مَ عْ ي َ  لٍ مَ عَ  كلُّ   -6
 .يَ يعِ طِ لمُ لِ  اهللُ  دَّ عَ ِبا أَ  فوزَ يَ لِ  هِ بِّ رَ  رِ ألوامِ  قادَ نْ ه، وي َ ينِ دِ ك بِ سَّ  باآليات الكرمية، ويتمَ ِب ن أن يعتَ على املؤمِ  -7

 نشاط: •
 ؟  ن ذلكمِ  ةُ . فما احلكمَ ن أهوالٍ وما يكون فيه مِ  ةِ يامَ القِ  ومِ يَ ب َ تعاىل  اهللُ  رُ كِّ ذَ كثرياً ما يُ 

 :األسئلة •
 (. قاباً حْ أَ  ق معىن )وافِ ة تُ يَ الِ مات التا لِ الكَ  أيُّ  -1س

 ة.يَ ة ماضِ نَ مَ زْ أَ  -ة دَ حمدَّ  ةً نَ مِ زْ أَ  -ة يلَ وِ ة طَ نَ مِ زْ أَ 
 يلي: اب عما أجِ ، رابِ معىن السَّ ِمن رس ك يف الدَّ بِ  رَّ مَ يف َضوِء ما  -2س

 ؟ ومىت كان ذلك، وإْن ُكْنَت رَأَيْ َته ؟، رابَ ف السَّ صِ  -أ
 ؟ يَ رائِ مُ  وال يَ قِ املنافِ  وبي أعمالِ  رابِ بي السَّ  هِ بَ الشَّ  هُ جْ ما وَ  -ب
 ؟ يف اآلياتِ  تَ سْ رَ ما دَ  ن خّللِ مِ  ورِ يف الصُّ  خِ فْ بعد الن َّ  ثُ ما الذي حيدُ  -3س
 : ما يلي على ن اآلياتِ مِ  لا تدِ اسْ  -4س

 .بَ تِ عليه وكُ  يَ صِ حْ أُ  مَ آدَ  ابنِ  لِ مَ عَ  كلُّ   -أ
 .لِ مَ العَ  سِ نْ ن جِ مِ  اجلزاءُ  -ب
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 :ثُ ال  الث   سُ ر  الد  
 .ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  31ن اآلية )م   بأة الن  ورَ سُ  يرُ فس  تَ 

ومآهلم  يَ قِ تَّ مُ  ال يمَ عِ ة نَ يَ الِ التا  تعاىل يف اآلياتِ  اهللُ  رَ كَ م، ذَ هُ ت َ وب َ قُ وعُ  يَ اغِ الطا  مآلَ  لَّ وجَ  عزَّ  اهللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ 
 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام ُّٱٱن، قال تعاىل:احلسَ 
 جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  لك خك حك جك مق حق مف خف حف
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث
 .[31 – 18النَّبأ: ]  َّ  ري ٰى ين ىن نن
 :اآليات   وعُ ضُ و  مَ  •

 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  يَ قِ املتَّ  زاءِ جَ  يانُ بَ  -
 ر.اآلخِ  مِ وْ الي َ  إثباتُ  -

 :ماتل  ي الكَ عان  مَ  •
 مع  ناها الكلمة 

 ة.وهو اجلنَّ  وجناةٍ  زٍ وْ كان ف َ مَ  فازاً مَ 
 ها.يُ دْ ثَ  زَ رَ اليت ب َ  تاةُ الفَ  :وهي ،بٍ مجع كاعِ  بَ واعِ كَ 
 .رِ مُ يات يف العُ وِ تَ سْ مُ  راباً أتْ 
 ة.ئَ لِ تَ مْ  مُ  هاقاً دِ 
 ّلً.باطِ  واً غْ لَ 
 .يّلً لِ رياً قَ ثِ كَ  ساباً طاًء حِ عَ 
 ّلم.بيل عليه السَّ جِ  وحالرُّ 

 ي.فِّ طَ صْ مُ  اً فا ة صَ كَ واملّلئِ 
 .يحاً حِ الً صَ وْ ق َ  واباً وقال صَ 
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 .قوعِ الوُ  قُ احملقَّ  مُ وْ الي َ  احلقِّ  مُ وْ ذلك ي َ 
 احل.الصا  لِ مَ العَ عاً وذلك بِ جِ رْ مَ  آباً مَ 

 
 د وأحكام:وائ  فَ  •

يم ما ذكره يف اآليات الكرمية وغريها، كما قال: عِ ن أنواع النَّ مِ ة ي يف اجلنَّ قِ تَّ مُ لْ لِ  ه وتعاىلسبحانَ  اهللُ  دَّ أعَ  -1
 .(1(() رٍ شَ بَ  بِ لْ على ق َ  رَ طَ وال خَ  ،تعَ سَِ  نٌ ذُ وال أُ  ،تأَ رَ  ْيٌ ... فيها ما ال عَ ))
 ّلماً.ّلماً سَ سَ  :قال هلمبل يُ  ؛لِ وْ ن القَ باً مِ ذِ ّلً وال كَ باطِ  ّلماً كَ ة  نون يف اجلنَّ املؤمِ  عُ مَ سْ ال يَ  -2
محن وهو الرَّ  ،ماف فيهِ رِّ صَ واملتَّ  ،ؤوهنماشُ ر لِ بِّ واملدَ  ،ماهُ وما بين َ  ماوات واألرضِ ق السَّ ه هو خالِ سبحانَ  اهللُ  -3

 .ءٍ يْ شَ  ه كلَّ تُ محَْ ت رَ الذي شلَ 
 .واباً وقال صَ  محنُ له الرَّ  نَ ذِ ن أَ  مَ إالا  دٌ م أحَ لَّ كَ ال يتَ  األكَبِ  ضِ رْ العَ  مِ وْ يف ي َ  -4
 لَ مَ والعَ  ذ اإلميانَ خِ تَّ يَ لْ اً عنه، ف َ يا ضِ رْ أن يكون مَ  ن شاءَ فمَ  ،بذِ ع الكَ فَ ن ْ ل وال ي َ الباطِ  وجُ رُ يف ذلك اليوم ال ي َ  -5

 .ةِ واإلنابَ  وعِ جُ والرُّ  ةِ بَ وْ على الت َّ  ثي ه، ويف هذا حَ سبحانَ  ى اهللِ ضَ هبا إىل رِ  لُ صِ يَ  ةً يَّ طِ احل مَ الصا 
نيا، ه الدُّ ياتِ يف حَ  ن أعمالٍ داه مِ ت يَ مَ ما قدَّ  ر املرءُ ظُ نْ ة يوم ي َ رَ اآلخِ  ذابِ ن عَ هم مِ رُ وحيذِّ  هُ بادَ عِ  اهللُ  رُ ذِ نْ ي ُ  -6
 .راباً ه كان تُ أنَّ  ر حي يرى العذابَ  الكافِ مىنَّ ويتَ 

 شاط:نَ  •

 يمَ عِ نَ ُسبحانَه  ذكرَ ، مثَّ َلماا ژحص مسژ: ي، قال بعدهااغِ الطا  ةَ قوبَ ة عُ قَ ابِ تعاىل يف اآليات السا  اهللُ  كرَ ذَ َلماا 
على  هِ ودِ وجُ  هِ مِ رَ على كَ  يلٌ لِ ودَ   تعاىل،اهللِ  لِ دْ على عَ  يلٌ لِ دَ ، ويف هذا ژىي مي خي حي جيژ: قي قالاملتَّ 

 .ْي ت َ آلي َ ك لِ لِ أمُّ ن خّلل تَ ذلك مِ  . بيِّ التَّوايل
 ة:لَ األسئ   •

 ة.اجلنَّ  ألهلِ  اهللِ  ميِ كرِ تَ  رِ وَ ن صُ ّلثاً مِ ر ثَ ذكُ ة. ااجلنَّ  خولُ هو دُ  جاةِ والنَّ  زِ وْ م الفَ أعظَ  -1س
 ؟ اهللِ  ذابَ رى عَ حي يَ  رِ الكافِ  ةُ يَ نِ مْ ما أُ  -2س
 ل على ما يلي:دِ استَ  -3س

 .ْيِ طَ رْ شَ  بِ ة إالا يامَ القِ  يومَ  دٌ حَ م أَ لَّ كَ تَ ال ي َ  -

 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ه ي َ دُ جِ يَ سَ  به اإلنسانُ  ومُ قُ ي َ  لٍ مَ عَ  كلُّ  -

                                      

 .(4/2174)ومسلم  (،3/1185) رواه البخاري -1
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 ابعرس الر  الد  
 (14( إلى اآلية رقم )1)ن اآلية رقم م   ازعاتة الن  ورَ سُ 

م على وهُ يدلُّ ، لِ بَ تُ عليهم الكُ  لَ ، وأنزَ لَ سُ م الرا إليهِ  لَ بل أرسَ  ّلً؛م مهَ هُ َّتكْ ومل يَ  قَ اخللْ  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  خلقَ 
م هُ يدُ عِ ماً يُ وْ هلم ي َ  لَ أن جيعَ  هِ تِ مَ كْ تعاىل وحِ  اهللِ  لِ دْ ن َتام عَ ، وكان مِ يانِ صْ والعِ  كِ رْ ن الشِّ مِ م هُ و رُ وحيذِّ  ،احلقِّ  ينِ الدِّ 
ن مِ  اسِ النا  ثِ عْ وب َ  ورِ يف الصُّ  خِ فْ عند الن َّ  ارِ فا الكُ  حالَ   اهللُ يِّ ب َ الية ي ُ ، ويف اآليات التا هِ لِ مَ عَ بِ  لٍ عامِ  جازي كلَّ يُ لِ  ؛فيه

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱفيقول سبحانه وتعاىل: ،مهِ بورِ قُ 
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 [.14 – 1]الناازِعات:  َّ مك

 وع اآليات:وضُ مَ  •
 له. ارِ فا الكُ  ، وإنكارُ تِ وْ مَ  بعد ال ثِ عْ الب َ  بوتُ ثُ  -

 مات: ل  ي الكَ عان  مَ  •

 مع   ناه  ا الكلمة 
 .عند املوت ةٍ دَّ شِ بِ  ارِ فا الكُ  أرواحَ  عُ ِز نْ ت َ  ةُ كَ املّلئِ  قاً رْ عات غَ ازِ النا 
 .ةٍ ولَ هُ وسُ  قٍ فْ رِ بِ  نيَ املؤمِ  أرواحَ  لُّ سُ وتَ  ضُ بِ قْ ت َ  ةُ كَ املّلئِ  طاً شْ نَ  طاتِ اشِ النا 

 .اهللِ  رِ مْ ألَ  ةٍ عَ رْ سُ ماء بِ ن السَّ ل مِ زِ نْ ت َ  ةُ كَ املّلئِ  حاً بْ سَ  احباتِ السا 
 ة.اجلنَّ ني إىل املؤمِ  بأرواحِ  قُ بِ سْ ة تَ كَ املّلئِ  قاً بْ ابقات سَ السا 
 .اهللِ  رِ مْ أَ بِ  ماء إىل األرضِ ن السَّ مِ  رَ األمْ  رُ ب ِّ دَ تُ  ةُ كَ املّلئِ  راً مْ رات أَ بِّ املدَ 
 .املوتِ  ةُ خَ فْ األوىل، ن َ  ةُ خَ فْ ، وهي الن َّ منها األرضُ  بُ رِ طَ ضْ ة اليت تَ خَ فْ الن َّ  ةُ فَ اجِ الرا 
 اسُ ة حي يقوم النا يَ انِ ة الثا خَ فْ ها، وهي الن َّ بعدَ أت األوىل وتَ  بُ قُ عْ ة اليت ت َ خَ فْ الن َّ  ةفَ ادِ ها الرا عُ ب َ تْ ت َ 

 .مهِ بورِ ن قُ أحياء مِ 
 ة.عَ ة خاشِ بَ رِ طَ ضْ مُ  ةفَ واجِ 

 .بعد املوتِ  واحلياةِ  عون إىل األرضِ راجِ  ةرَ يف احلافِ  ودونَ دُ رْ مَ  ا لَ نا ئِ أ
 ة.يَ انِ الثا  ةُ خَ فْ وهي الن َّ  ،ةدَ ة واحِ حَ يْ صَ  ةٌ رَ خاسِ  ةٌ رَّ كَ 
 ية.انِ ة الثا خَ فْ وهي الن َّ  ،ةدَ ة واحِ حَ يْ صَ  ة دَ واحِ  ةٌ رَ جْ زَ 

 فإذا هم أحياء على وجه األرض.  ةٌ رَ اهِ السا فإذا هم بِ 
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 كام:د وأح  وائ  فَ  •

 ةَ يامَ القِ  نَّ  على أهِ يذِ فِ نْ م يف ت َ هِ وإسراعِ  هِ رِ م ألمْ هِ يادِ قِ انْ  مالِ على كَ  ةِ الَّ أفعاهلم الدا وبِ  رامِ الكِ  ةِ كَ املّلئِ بِ  اهللُ  مَ أقسَ  -1
 فيه. بَ يْ ال رَ  قي حَ 
 .اهللِ  غريِ بِ  مَ سِ قْ له أن ي ُ  فّل جيوزُ  ا املخلوقُ أما و  ،هن خملوقاتِ مِ  ِبا شاءَ  مَ سِ قْ ي ُ أن ه وتعاىل هلل سبحانَ أنَّ  -2
فيه  خُ فُ ن ْ ، مث ي َ اهللُ  ن يشاءُ  مَ الا  إي  حَ  لُّ وت كُ مُ فيَ  ؛ورِ وىل يف الصُّ األُ  ةِ خَ فْ حي الن َّ  لَ زَ لْ زَ ت َ وت َ  بَ رِ طَ ضْ تَ أنَّ األرَض  -3
 رون.ظُ نْ ي َ  يامٌ أخرى فإذا هم قِ  ةً رَّ مَ 

فما كانوا  ،عِ واهللَ  اخلوفِ  ةِ دَّ ن شِ مِ  ارِ فا الكُ  لوبُ ف قُ تَِ رْ م، ت َ هِ ن قبورِ يام األموات مِ وقِ  ورِ يف الصُّ  خِ فْ عند الن َّ  -4
 م.هُ راً أمامَ عاً ظاهِ واقِ  ح اليومَ ه أصبَ دونَ ه وجيحَ بون بِ ذِّ كَ يُ 

هم باهلل لِ هْ ن جَ ؟! ومِ  ةً يَ فانِ  ةً يَ ظاماً بالِ رنا عِ ع إىل احلياة بعد املوت وبعد أن صِ جِ رْ ن َ : أَ هزاءً تِ ار يقولون اسْ فا الكُ  -5
 ه األرض.جْ على وَ  يامٌ ، فإذا هم قِ ةٍ دَ واحِ  ةٍ حَ يْ ن صَ ر مِ ال حيتاج أكثَ  رَ مْ األَ  مون أنَّ فإهنم ال يعلَ 

 احلة.الصا  واألعمالِ  ض األكب، باإلميان باهللِ رْ العَ  يوملِ  دَّ عِ أن يستَ  سلمٍ مُ  على كلِّ  -6
 . تعاىلن اهللِ مِ  رٍ مْ أَ ة بِ كَ ّلئِ لمَ لِ  ةِ لَ املوكَ  ن األعمالِ مِ  ورِ فخ يف الصُّ النَّ  -7

 شاط:نَ  •

 ؟ ذلك بُ بَ . ما سَ عٍ لَ وهَ  يدٍ دِ شَ  م خبوفٍ هِ بورِ ن قُ مِ  اسِ النا  يامِ عند قِ  ارُ فا الكُ  صابُ يُ  -1
 احل.الصا  لِ مَ والعَ  يكون باإلميانِ  ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ لِ  دادَ عْ االستِ  رس أنَّ يف الدَّ  دَ رَ وَ  -2

 :يةن اآلتِ ه يف األماكِ لُ عْ ك فِ نُ ة وميكِ رَ ك يف اآلخِ عُ فَ ن ْ ّلً ي َ مَ ح عَ َّتَِ اق ْ  -

 ك.تِ سَ رَ دْ يف مَ  (أ

 ك.تِ يْ يف ب َ   (ب

 وق.يف السُّ  ج( 
 ة:لَ األسئ   •

 :ن العمود )ب()أ( مِ ة يف العمود مَ لِ لكَ لِ  بَ  املعىن املناسِ اخََّت  -1س
  )أ(

 وىل.ة األُ خَ فْ )      ( الن َّ  قاً رْ ازعات غَ النا  -1
 ة.عَ ة خاشِ بَ رِ طَ ضْ )      ( مُ  طاً شْ طات نَ اشِ النا  -2
 .ثِ عْ الب َ  ةُ خَ فْ وهي ن َ  ،دةة واحِ حَ يْ )      ( صَ  حاً بْ احبات سَ السا  -3
 .وتعند امل ةٍ دَّ شِ بِ  ارِ فا الكُ  أرواحَ  عُ ِز نْ ة ت َ كَ املّلئِ )      (  ةفَ اجِ الرا  -4



 19 

 تعاىل. اهللِ  رِ ألمْ  ةٍ عَ رْ سُ ماء بِ ن السَّ مِ  لُ نزِ ة اليت تَ كَ )      ( املّلئِ  ةفَ ادِ الرا  -5
 .ةٍ ولَ هُ وسُ  قٍ فْ رِ بِ  يَ نِ املؤمِ  أرواحَ  لُّ سُ ة تَ كَ )       ( املّلئِ  ةفَ واجِ  -6
 انية.ة الثا فخَ )       ( النَّ  ةرَ جْ زَ  -7
 ة.ي إىل اجلنَّ نِ املؤمِ  أرواحِ ق بِ بِ سْ ة تَ كَ املّلئِ )        (  

 ف ما يلي:صِ  -2س
 .ثِ عْ ب َ لْ لِ  خَ فَ ن ْ ي ُ  مَ وْ ي َ  ارِ فا الكُ  لوبِ حال قُ  -

 .ثِ عْ الب َ  ةِ يقَ قِ ن حَ نيا مِ ار يف الدُّ فا ف الكُ قِ وْ مَ  -
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 سرس الخام  الد  
 (26( إلى اآلية رقم )15ية رقم )ن اآلم   عاتاز  ة الن  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ولكن  ،همِّ  وأتَ  يامٍ قِ  نَ هبا أحسَ  ة، وعليه أن يقومَ رَ اآلخِ  ارَ والدا  و اهللَ جُ رْ ي َ  مٍ لِ سْ مُ  لِّ كُ   مُّ تعاىل هَ  إىل اهللِ  ةُ وَ عْ الدَّ 
ة يَ الِ ه، ويف اآليات التا دَ ه وعانَ فَ ن خالَ مَ لِ  واخلسارَ  لَّ وى، والذُّ قْ لت َّ لِ  ةَ بَ العاقِ  ناً أنَّ وقِ نة، مُ ة احلسَ ظَ واملوعِ  ةِ احلكمَ بِ 
 .هِ نادِ وعِ  هِ يبِ كذِ تَ  بِ بِ سَ بِ  هُ أمرُ  إليه نها، وما آلَ مِ  ونَ عَ رْ فِ  فُ قِ وْ ، ومَ ونَ رعَ فِ ّلم لِ موسى عليه السَّ  ةَ وَ عْ دَ  ر اهللُ كُ ذْ يَ 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل ُّٱٱقال تعاىل:
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 [.26 – 15]الناازِعات: 

 :وع اآليات  وضُ مَ  •

 دعوة موسى عليه السّلم لفرعون الطاغية، واملآل املخزي هلذا املعاند. -
 مات:ل  عاني الكَ مَ  •

 معناها الكلمة 
 .رهَّ ملطَ ا ساملقدَّ 

 ه.دَ نْ ى عِ وسَ مُ  اهللُ  مَ لَّ الذي كَ  ورِ الطُّ  لِ بَ ي عند جَ وادِ لْ لِ  اسمٌ  وىً طُ 
 ر.فْ والكُ  كِ رْ الشِّ  سِ جْ ن رِ ر مِ هَّ طَ تَ وت َ  ن باهللِ مِ ؤْ ت ُ  ىكَّ َز ت َ 
 ه.تِ بادَ ه وعِ يدِ حِ وْ ك إىل ت َ لُّ دُ أَ  ك بِّ ك إىل رَ يَ دِ هْ أَ 

 .وءٍ سُ  ن غريِ ضاء مِ يْ د الب َ واليَ ، ةً يَّ صا حَ العَ  ّلبِ قِ ة انْ زَ جِ عْ مُ  ىبْ ة الكُ اآليَ 
 وسى.مُ  بِ ه حلرْ نودَ ه وجُ مَ وْ ن ق َ وْ عَ رْ ع فِ مجََ  رَ شَ حَ فَ 
 ار.النا ة بِ رَ ة اآلخِ وبَ قُ ، وعُ يا باإلغراقِ نْ ة الدُّ قوبَ عُ  وىلواألُ  ةِ رَ اآلخِ  كالَ نَ 
 ه.ه سبحانَ بَّ رَ  ن خيافُ مَ ة لِ ظَ عِ وْ مَ  ىن خيشَ مَ لِ  ةً رَ ب ْ عِ لَ 

 فوائد وأحكام: •

 نَ وْ عَ رْ ّلم مع فِ وسى عليه السَّ مُ  ةِ صَّ قِ  رِ كْ ذِ بِ  اهللُ  هُ ّلا سَ   صلَّى اهلل عليه وسلَّميبِّ بالنَّ  شٍ يْ رَ ق ُ  يبِ ذِ كْ تَ عند  -1
 رِ اآلخِ  مِ وْ والي َ  باهللِ  نُ وْ عَ رْ فِ  رَ فَ ا كَ فلما  ،هدَ حْ وَ  اهللِ  ةِ بادَ وه إىل عِ عُ دْ يَ لِ  إليهِ  ه اهللُ لَ حي أرسَ  رَ صْ ك مِ لِ مَ 

 وآذوه. صلَّى اهلل عليه وسلَّم سولَ بوا الرَّ ذَّ كَ   نالذي يَ شركِ لمُ لِ  يدٌ ، ويف هذا هتدِ قابِ العِ  دَّ أشَ  اهللُ  هُ بَ عاق َ 
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فوا صِ عاة إىل اهلل تعاىل أن يتَّ ي على الدُّ غِ بَ نْ ي َ  يمٌ ظِ عَ  قٌ لُ وخُ  بٌ دَ ون أَ عَ رْ فِ ّلم لِ وسى عليه السَّ مُ  ةِ وَ عْ يف دَ  -2
 .إىل احلقِّ  ةِ وَ عْ يف الدَّ  يُ ، واللِّ لِ وْ يف القَ  فُ طُّ لَ وهو الت َّ  ،اسِ لنا وهتم لِ عْ به عند دَ 

 ّلبُ قِ وهي انْ  ،يدِ وحِ والتَّ  لإلميانِ  ونَ عَ رْ تدعو فِ  ةً يمَ ظِ عَ  ةً زَ جِ عْ ّلم مُ وسى عليه السَّ مُ  دِ على يَ  أجرى اهللُ  -3
ى وعصَ  هبذه اآلياتِ  فرعونُ ب ، فكذَّ وءٍ سُ  رْيِ ن غَ مِ  يضاءَ ه بَ بِ يْ ن جَ مِ  هِ دِ يَ  روجُ وخُ  ،ىعَ تسْ  ةً يَّ صا حَ العَ 

 .احلقِّ  ةِ بَ وحمارَ  رِّ والشَّ  سادِ الفَ ر يسعى يف األرض بِ بَ دْ اهلل، مث أَ بِ  نْ مِ ؤْ فلم ي ُ  ،موسى

 .رِ مْ األَ  ةِ يف هنايَ  رٌ صِ تَ نْ مُ  احلقَّ  فإنَّ  هِ وأهلِ  احلقِّ  دَّ لت ضِ كتَّ ل وتَ الباطِ  يوشُ عت جُ مَ مهما اجتَ  -4

 بَ ذِ ه كَ نفسِ  ةِ رارَ وهو يعلم يف قَ  ،م األعلىه رهبُّ ه أنَّ ه وأعوانَ اً حي مجع جنودَ وا لُ ماً وعُ لْ ظُ  ونُ عَ رْ ى فِ عَ ادَّ  -5
نيا، ويف قاً يف الدُّ رَ غَ  مِّ يف اليَ ه نودُ ك هو وجُ لَ ، فهَ يمٌ ثِ أَ  اكٌ فا ه أَ مون أنَّ لَ عْ ون وي َ قُ نافِ ، وهم يُ عاءاالدِّ هذا 
 .يمٌ لِ أَ  عذابٌ  ة هلمرَ اآلخِ 

 خم حم جم ُّٱٱه سبحانه. قال تعاىل:جبّللِ  يقُ لِ تعاىل على ما يَ  هللِ  ّلمِ الكَ  ةِ فَ صِ لِ  يف اآليات إثباتٌ  -6
 .ّلمٌ كَ   داءُ ، والنِّ َّ حن جن مم

، مورِ األُ  بِ واقِ ن عَ وخيشى مِ  ،احلوادثِ ظ بِ عِ تَّ ي َ  لِ مُّ أَ على التَّ  ةَ رَ دْ والقُ  ريَ فكِ والتَّ  لَ قْ العَ  ه اهللُ بَ هَ ن وَ مَ  إنَّ  -7
 ن خيشى.مَ لِ  ةٌ رَ ب ْ عِ  نَ وْ عَ رْ فِ  ّلكِ ويف هَ 

 شاط:نَ  •
ل يف هذه تأمَّ  َّٱحيٱجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱقال اهلل تعاىل:

 يها.راعِ ة أن يُ يَ اعِ لدَّ ي لِ غِ ينبَ  ة آدابٍ ّلثَ ج ثَ ِر خْ تَ اآليات، مث اسْ 
1- ......................................................... 

2- ........................................................ 

3- ............................................................ 
 األسئلة: •

 يح اخلطأ فيما يلي:صحِ مع تَ  ،بب كلمة )صح( أو )خطأ( يف املكان املناسِ اكتُ  -1س
 فرعون                                )           (. تالِ قِ ّلم بِ موسى عليه السا  هُ يَّ بِ نَ  ر اهللُ أمَ  -

 )           (.                          اهللِ بِ  نَ مِ ؤْ ن فرعون أن ي ُ ّلم مِ وسى عليه السا ب مُ لَ طَ  -

 )           (.                ماءِ قاق السَّ فرعون انشِ  ها موسى أمامَ رضَ الكبى اليت عَ  اآليةُ  -

 يق             )            (.صدِ ّلم بالتَّ على اآلية اليت جاء هبا موسى عليه السَّ  فرعونُ  دَّ رَ  -

 م األعلى                   )            (.كُ بُّ ه: أنا رَ قومَ  ى هبا فرعونُ اليت نادَ  كِ رْ ة الشِّ مَ لِ كَ  -
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 )            (.                         ةِ حَ يْ الصَّ بِ  كِ رْ الشِّ  ةَ مَ لِ كَ   قَ طَ عندما نَ  فرعونَ  اهللُ  عاقبَ  -

 ؟ ّلم مع فرعونة موسى عليه السا صَّ ن قِ مِ  ةً رَ ب ْ ج عِ تِ نْ است َ  -2س
  ن اآليات.ه مِ تَ دفَ ت َ ة معىن اسْ يَ الِ مات التا لِ ن الكَ ن عندك مِ مِ  ةٍ ب يف عبارَ كِّ َر  -3س

 (. وسىمُ اهلل لِ  كّلمُ   -س ي املقدَّ الوادِ  - وى) طُ 
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 ادسرس الس  الد  
 ( إلى آخر السورة.27ن اآلية )م   ازعاتالن   ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

وا أهنم إذا مُ عَ ، ومع ذلك زَ ةٍ رَّ مَ  لَ م أوَّ هُ قَ لَ خَ أنَّه ماوات واألرض، و السَّ  قُ تعاىل هو خالِ  اهللَ  أنَّ  ر املشركونَ كِ نْ مل ي ُ 
َهِتِهم؛ حاِصُله: هلمتاً كِ سْ مُ  دُّ ة، فجاء الرَّ يَ بالِ  ظامٍ أو عِ  رابٍ لوا إىل تُ حتوَّ  ون بَ ْعَد أنْ ثُ عَ ب ْ ماتوا ال ي ُ   أنَّ  وُمَفنِّداً ِلُشب ْ
ٌ هَ  رُ مْ ر، فاألَ غَ األصْ املخلوِق هذا  ةُ ه إعادَ زَ جِ عْ ما لن ي ُ هِ تِ مَ ظَ مع عَ  رضَ  واألماءَ السَّ  قَ لَ الذي خَ  ويف  ،هعليه سبحانَ  يِّ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت ُّٱٱهذا املعىن يقول سبحانه وتعاىل:
 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك
 جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح
  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
 [.46 – 27]الناازِعات:  َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

 :وع اآليات  وضُ مَ  •

 .واحلسابِ  ، واجلزاءِ بعد املوتِ  ثِ عْ الب َ  باتُ إثْ  -
 .ةِ اعَ السا  مِ لْ عِ تعاىل بِ  اهللِ  ثارِ ئْ تِ اسْ  باتُ إثْ  -

 مات:ل  ي الكَ عان  مَ  •

 معناه     ا الكلمة 
 .ةً يَ ها عالِ دَ يَّ شَ  ناهابَ 
 هاناءَ بِ  عَ فَ رَ  ها كَ ع سَْ فَ رَ 

 .ةً مَ كَ حْ  مُ  ةً يَ وِ تَ سْ ها مُ لَ عَ جَ  اهاوا فسَ 
 ها.لَ ي ْ م لَ لَ ظْ أَ  هالَ ي ْ لَ  شَ طَ وأغْ 

 ها.ورَ ها ونُ ءَ وْ ضَ  رَ أظهَ  حاهاضُ  جَ وأخرَ 
 .إلنسانِ ها لِ دَ هَّ ها ومَ طَ سَ بَ  حاهابعد ذلك دَ  واألرضَ 
 كاهنا.ها يف مَ تَ بَ ث ْ أَ  أرساها واجلبالَ 

 .ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ  ن أساءِ مِ  اسمٌ  ىرَ ب ْ الكُ  ةُ امَّ الطا 
 راها.ن يَ مَ يم لِ ت اجلحِ رَ هِ أُظْ  ىرَ ن ي َ مَ لِ  يمُ ت اجلحِ زَ وبُ رِّ 

 ها.يامُ قِ وعها وَ قُ مىت وُ  ساهارْ مُ  انَ يا أ
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 ها.مِ لْ هى عِ تَ نْ مُ  كَ بِّ إىل رَ  هاهاتَ نْ ك مُ إىل ربِّ 
 .هارِ النَّ  رَ آخِ  ةً يَّ شِ عَ 

 حاه.أو ضُ  مٍ وْ ي َ  ةَ يَّ شِ  عَ يا إالا نْ ثوا يف الدُّ بَ لْ وا أهنم مل ي َ نُّ ، أي: أهنم ظَ هارِ ل النَّ وَّ أَ  حاهاضُ 
 كام:ح  د وأَ وائ  فَ  •

قوق، فيها وال شُ  تَ فاوُ ال تَ  ةً يَ وِ تَ سْ ها مُ لَ عَ ها وجَ ناءَ بِ  عَ فَ ورَ  ماءَ السَّ  قَ لَ ة، فهو الذي خَ يمَ ظِ عَ  ة اهللِ رَ دْ قُ  -1
ن بَ كناً لِ داً وسَ هْ وجعلها مَ  ،ماءالسَّ  قِ لْ بعد خَ  األرضَ  طَ سَ يئاً، مث بَ ضِ ها مُ ماً وهنارَ لِ ظْ ها مُ لَ ي ْ وجعل لَ 

 -وهو اهلل  -ذلك  لَ عَ ن ف َ ها يف األرض، ومَ تَ بَّ وث َ  عاها، وأرسى اجلبالَ رْ ها ومَ منها ماءَ  جَ رَ ، وأخْ رِ شَ البَ 
 ما.هُ ن ْ قاً مِ لْ خَ  نُ وَ هْ إذ هو أَ  ؛اإلنسانِ  ثِ عْ على ب َ  رٌ قادِ 

ر كَّ ذَ تَ هلا، عندها ي َ وْ هَ  لِ  يءٍ شَ  لِّ ى على كُ غَ طْ حيث تَ  -ة يامَ وهي القِ  -بى ة الكُ امَّ إذا جاءت الطا  -2
 ر.سُّ حَ يد التَّ فِ وال يُ  مُ دَ ع النَّ فَ ن ْ نيا حيث ال ي َ ه يف الدُّ يَ عْ ه وسَ أعمالَ  اإلنسانُ 

ن كان قد وها عياناً، فمَ رْ حىت ي َ  دٍ حَ أَ  لِّ كُ ر لِ هَ ظْ بز وتَ وهنا فتَ جيرُّ  ارِ النا بِ  ةُ كَ ة تأت املّلئِ امَّ الطا  يءِ بعد مِ  -3
 .يمِ إىل اجلحِ  هُ ريَ صِ مَ  خراه فإنَّ وأُ  هِ ينِ دِ  رِ مْ نيا على أَ الدُّ  احلياةَ  مَ دَّ د وقَ ى منهم وَترَّ غَ طَ 

 اله فإنَّ وْ ه ومَ بِّ رَ  ةِ ها إىل طاعَ دَّ واها ورَ ه عن هَ ، وهنى نفسَ لَّ جَ وَ  عزَّ  ي اهللِ دَ بي يَ  يامَ القِ  ن خافَ مَ  -4
 ه.عُ جِ رْ ه ومَ ريُ صِ ه ومَ بُ لَ قَ ن ْ ة هي مُ اجلنَّ 

 .وحَده دون ِمن ِسواه هاتَ ق ْ م وَ لَ عْ الذي ي َ ؛ إذ هو إىل اهلل تعاىل ةِ اعَ السا  مِ لْ عِ  دُّ رَ مَ  -5

 .هِ قابِ وعِ  اهللِ  سِ أْ ن بَ م مِ هُ رَ وحيذِّ  اسَ النا  رَ ذِ نْ ي ُ لِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّمداً حممَّ  بعث اهللُ  -6

 لِ وَّ ، أو أَ هارِ النَّ  ةِ رَ ت ْ ف َ  رِ وهنا كآخِ فريَ  ؛نياالدُّ  احلياةِ  ةَ دَّ مُ  رِ م إىل احملشَ هِ بورِ ن قُ قاموا مِ  إذا اسُ النا  رُ صِ قْ ت َ سْ يَ  -7
 .هارِ النَّ  ةِ رَ ت ْ ف َ 

ها فائِ يف إخْ  ةَ حَ املصلَ  ها؛ ألنَّ مِ لْ عِ بِ  ُسبحانَهُ ر ثَ أْ تَ واسْ  بادِ على العِ  ةِ اعَ السا  يامِ قِ  تَ قْ وَ  تعاىل أخفى اهللُ  -8
 عنهم.

 .ةٌ حَ لَ صْ ا ليس فيه مَ عما  ؤالِ م السُّ دَ عَ  ةِ يَّ اإلسّلمِ  ن اآلدابِ مِ  -9

 نشاط: •

 ؟ بعد املوتِ  ثِ عْ ري الب َ كِ نْ تعاىل على مُ  اهللُ  دَّ  كيف رَ يِّ ة، مث ب َ قَ ابِ السا  ر اآلياتِ بَّ دَ تَ 
 األسئلة: •

 ة:بَ ناسِ مُ  لٍ الية يف مجَُ مات التا لِ الكَ  عْ ضَ  -1س
 سى.رْ ،   أَ  ةيَّ شِ ،   عَ  شَ طَ غْ أَ 
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 ن: مِ  ةُ ما احلكمَ  -2س
 .إرساء اجلبالِ  -1

 األرض. نعى مِ واملرْ  إخراج املاءِ  -2

 حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱقال اهلل تعاىل: -3س
 َّٱ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 ايل:ل التا امأل اجلدوَ 
 ةِ يامَ القِ  مَ وْ عليها ي َ  اإلنسانُ  مُ دَ نْ ي َ  أعمالٌ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  هبا اإلنسانُ  حُ رَ فْ ي َ  أعمالٌ 

  
  
  
  

 :بِ ل مث أجِ أمَّ تَ 
 .َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱتعاىل:قال اهلل  -4س

 ةِ مادَّ  بِ واجِ  ك حبلِّ دُ والِ  كَ ، أمرَ لَ املنزِ  تَ لْ خَ ب، وعندما دَ يف احلاسِ  جٍ بنامَ صاً لِ رْ ق ُ  وقِ ن السُّ مِ  تَ يَ رْ ت َ اشَ  -
ما  يبِ تِ الَّتَّ د بِ دِّ مث حَ  ،؟ هلَ عَ فْ ي أن ت َ غِ بَ نْ ما الذي ي َ  يبِ تِ الَّتَّ د بِ دِّ . حَ بِ املغرِ  ّلةِ صَ لِ  نُ ذِّ املؤَ  نَ ذَّ مث أَ  ،لومِ العُ 

 ؟ فقِ وْ مَ  هذا ال لِ ثْ واه يف مِ ه هَ بَ لَ ن غَ ه مَ لُ عَ فْ ي َ الذي سَ 
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 عاب  رس الس  الد  
 (23( إلى اآلية رقم )1آلية رقم )ن ام   ير سورة عبسس  ف  ت َ 

  صُ حيرِ  رِ مْ األَ  ةِ دايَ ، وكان يف بِ اإلسّلمِ  ينِ مجيعاً إىل دِ  اسِ النا  ةِ وَ عْ يصاً على دَ رِ حَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ كان النَّ 
 اسِ ن النا مِ  ريٌ بِ كَ   دٌ دَ عَ  مَ لَ أسْ  م هؤالءِ لَ سْ ه إذا أَ أنَّ  ةَ العادَ  ؛ ألنَّ م إىل اإلسّلمِ هِ عمائِ وزُ  شٍ يْ رَ ق ُ  بارِ كِ   ةِ وَ عْ كثرياً على دَ 

وه ، ويدعُ اإلسّلمِ  ةَ وَ عْ  له دَ يِّ ب َ ي ُ  شٍ يْ رَ ق ُ  ماءِ عَ زُ  دِ حَ مع أَ  مٍ وْ ذات ي َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ عاً هلم، وبينما كان النَّ بَ ت َ 
صلَّى اهلل عليه  يبِّ ن النَّ مِ  بُ لُ طْ يَ  -وكان أعمى  - رضي اهلل عنه مكتومٍ  مِّ أُ  إذ جاء ابنُ  ؛ما هو كذلكنَ ي ْ إليه. وب َ 

 رِ اآلخَ  لِ جُ على الرَّ  لُ بِ قْ عنه وي ُ  ضُ رِ عْ ي ُ  وسلَّم صلَّى اهلل عليه يبُّ النَّ  لَ عَ ، فجَ اهللُ  هُ مَ لَّ ا عَ ه ما مَ لِّ عَ ه وي ُ دَ شِ رْ أن ي ُ  وسلَّم
 صلَّى يبِّ تاباً للنَّ ن سورة عبس عِ تعاىل اآليات األوىل مِ  اهللُ  لَ ه، فأنزَ على إسّلمِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم صاً منهرْ حِ 

 ، قال تعاىل: اهلل عليه وسلَّم

 ٱٻٻ

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 [.23 – 1]عبس:  َّ جت هب مب خب

 :وع اآليات  وضُ مَ  •

 .ضِ رِ عْ مُ  ر اله على الكافِ ه عن األعمى وإقبالِ إلعراضِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ  ةُ بَ عات َ مُ  -
 .ةٌ ظَ عِ وْ ومَ  ةٌ رَ كِ ذْ ه تَ القرآن الكرمي، وأنَّ  ةِ كانَ مَ  يانُ بَ  -

  بعد املوت.تعاىل  إىل اهللِ  جوعِ ن الرُّ ه مِ رُ مْ ي إليه أَ هِ ه وما ينتَ قِ لْ خَ  لِ صْ أَ بِ  اإلنسانِ  ريُ ذكِ تَ  -
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 مات:ل  ي الكَ عان  مَ  •

 مع  ن  اه  ا               الكلمة 
 .هِ هِ جْ وَ  حَ ّلمِ  مَ غريَّ  سَ بَ عَ 
 ه.هِ جْ وَ بِ  ضَ أعرَ  ىلَّ وَ ت َ 
 احل.ل الصا مَ العَ بِ  نوبِ ن الذُّ ر مِ هَّ طَ تَ ي َ  ىكا زَّ ي َ 

 باهلل. ه عن اإلميانِ تِ كانَ ه ومَ فى ِبالِ تَ كْ ا  ىن غْ ت َ ن اسْ ا مَ أما 
 ه.ّلمِ إىل كَ  ِغيصْ ل عليه وتُ بِ له وتُ قْ  ضُ رَّ عَ ت َ ت َ  ىدَّ صَ له تَ  فأنتَ 

 عنه. ضُ رِ عْ وت ُ  لُ شاغَ تَ ت َ  ىهَّ لَ ت َ 
 تعاىل. عند اهللِ  رِ دْ ة القَ يَ عالِ  ةوعَ فُ رْ مَ 
 .صانِ قْ والن ُّ  ةِ يادَ والزِّ  سِ نَ ة عن الدَّ يدَ عِ بَ  ةرَ هَّ طَ مُ 
 ة.كَ وهم املّلئِ  ،ةبَ تَ كَ  ة رَ فَ سَ 
 ي.يعِ طِ ياء مُ قِ أتْ  ةرَ رَ رام ب َ كِ 
 .رُ الكافِ  اإلنسانُ  نَ عِ لُ  اإلنسانُ  لَ تِ قُ 

 ره.فْ كُ   دَّ شَ ما أَ  هرَ فَ كْ ما أَ 
 .هِ قِ لْ خَ  رِ إىل آخِ  ،ةً غَ ضْ مث مُ  ًة،قَ لَ مث عَ  ،ةً فَ طْ ه: نُ ر أطوارَ دَّ قَ  هرَ دَّ قَ ه ف َ قَ لَ خَ 
 ه.مِّ أُ  نِ طْ ن بَ مِ  هُ روجَ خُ  لَ هَّ سَ  هرَ سَّ يَ  يلَ بِ السَّ  مثَّ 
 .ه بعد املوتِ ثَ عَ ب َ  هرَ شَ نْ أَ 

ى ما دَّ ه أَ ن أنَّ ر مِ ي الكافِ عِ دَّ كما يَ   رُ مْ ليس األَ  :أي ،رٍ جْ وزَ  عٍ دْ رَ  ةُ مَ لِ : كَ ّلا كَ  هرَ مَ ِض ما أَ قْ ا ي َ ما  لَ كّلا 
 .ن احلقوقِ عليه مِ 

 د وأحكام:وائ  فَ  •

مث  ،وإجّلالً له صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ فاً بِ طُّ لَ ، ت َ َّ مل خل ُّٱ بِ الغائِ  رِ ضمائِ بِ  ةُ ورَ أت السُّ دَ بَ  -1
 مِ لْ العِ  لِ هْ مع أَ  بِ دَ األَ  يمُ لِ عْ ت َ  :ن ذلكذ مِ خَ ؤْ ، وي ُ َّجن يم ىم مم ُّٱه:ولِ قَ عليه بعد ذلك بِ  لَ أقبَ 

 .لِ ضْ والفَ 

]القصص:  َّام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يقٱٱُّٱه:بحانَ سُ  اهللِ  دِ يَ بِ  ةُ اهلدايَ  -2
واألبيض واألسود   والضَِّعيف،يِّ وِ القَ بي و  ،ريِ قِ الفَ الَغنِّ و بي  يزِ ميِ م التَّ دَ عَ  عاةِ ي على الدُّ غِ بَ نْ في َ ، [56

 ه.تُ وَ عْ دَ  رُ مِ ثْ ت ُ  قِ اخللْ  يف أيِّ  ةُ يَ اعِ ي الدا رِ دْ فما يَ  ،إىل اهلل ةِ وَ عْ يف الدَّ 
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 إليه. يَ واحملتاجِ  هِ بِ ّلا طُ لِ  مَ لْ العِ  لَ ذُ بْ وأن ي َ  ،تعاىل و إىل اهللِ عُ دْ م أن يَ على املسلِ  -3

على  باإلقبالِ  هِ ظِ ِبواعِ  عَ فِ تَ نْ ي َ لِ  ؛م  هُّ فَ وت َ  رٍ بُّ دَ تَ ه بِ أَ رَ قْ م أن ي َ لِ سْ مُ لْ ي لِ غِ بَ نْ ، في َ ظْ عِ تَّ ي َ ن مَ لِ  ةٌ ظَ عِ وْ مَ  آنُ رْ القُ  -4
 ه.تِ يَ صِ عْ عن مَ  عادِ واالبتِ  ،وجلَّ  عزَّ  اهللِ  ةِ طاعَ 

مع  ،هبِ  يقُ لِ الذي يَ  عه يف املقامِ ضْ يمه ووَ ظِ عْ ب عليه ت َ كما جيِ   ،هبِّ رَ  على كتابِ  ظَ م أن حيافِ على املسلِ  -5
 هار.النَّ  وأطرافَ  يلِ اللَّ  راً آناءَ هِّ طَ تَ ه مُ تِ ّلوَ احلرص على تِ 

ه رَ فْ كُ   دَّ فما أشَ  ،هتِ ن رمحَ مِ  دِ رْ والطَّ  نِ عْ اللَّ عا عليه بِ دَ حيث  ؛ثِ عْ ب َ لْ لِ  رَ املنكِ  رَ ه وتعاىل الكافِ سبحانَ  مَّ ذَ  -6
 .مِ عَ يف الن ِّ  بُ يتَ َقلَّ ه وهو حودَ ه وجُ مَ لْ ظُ  مَ ه، وما أعظَ قِ ه وخالِ بِّ رَ بِ 

 هِ جْ على وَ  ةً يفَ ى جِ قَ ب ْ حىت ال ي َ  ،نياه يف احلياة الدُّ لِ أجَ  ضاءِ وانقِ  هِ تِ وْ بعد مَ  نِ فْ الدَّ بِ  اإلنسانِ  رميُ كْ تَ  -7
 اس.ى منها النا أذَّ تَ ه فيَ تُ حَ ج رائِ أو َترُ  ،باعُ له السِّ أكُ فتَ  ،األرضِ 

 .عَ رَ وشَ  رَ مَ ة كما أَ بَ ه الواجِ سبحانَ  اهللِ  وقَ قُ ي حُ دِّ ؤَ واله في ُ ومَ ه بِّ ع إىل رَ جِ رْ ر وي َ كَّ ذَ أن يتَ  على اإلنسانِ  -8

 نشاط: •

 رِ بُّ دَ ي على تَ عِ اليت تُ  ك األسبابَ تِ ش مع مموعَ ، ناقِ مٍ هُّ فَ وت َ  رٍ بُّ دَ تَ ته بِ راءَ الكرمي قِ  فاع بالقرآنِ بباً يف االنتِ ا يكون سَ ما 
 الكرمي. رآنِ القُ 

 األسئلة: •

 ت عبس يف:لَ زَ ن َ اخََّت اإلجابََة الصَِّحيحة ِمن بي اإلجابات التاالية:  -1س
 كره.ق ذِ بَ فيما سَ  - عبد اهلل بن أم مكتوم - صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ  تابِ عِ 

 ن ذلك.مِ  ةً دَ ج فائِ تِ نْ ت َ ب، اسْ مائر الغائِ ضَ ة بِ ورَ بدأت السُّ  -2س
 الكرمي: رآنِ يم القُ ظِ عْ ن ت َ )أ( مِ  -3س

 )        (.                     به.     قِ ئِ الّلا  ه يف املكانِ عُ ضْ وَ  -

 )        (.   هار.   يل وأطراف النَّ اللَّ  ه آناءِ تِ ّلوَ على تِ  صُ رْ احلِ  -

 ها.تِ يَّ ة حسب أمهِّ قَ ابِ السا  لَ ب اجلمَ تِّ رَ  -    
 عوة إىل اهلل:ي يف الدا لِ فيما يَ  رأيكِ د بِ دِّ )ب( حَ 

 راء.قَ الفُ بِ  غالِ شِ االنْ  مُ دَ وعَ  إىل اهللِ  ةِ وَ عْ ياء يف الدَّ باألغنِ  مامُ االهتِ  -
 وة.عْ ري من حيتاجون إىل الدَّ ثِ سات الكَ واملؤسَّ  لِ د يف املنازِ وجَ يُ  -
 ها.بُ لُ طْ ن يَ مَ إليها ولِ  ةِ ة عند احلاجَ وَ عْ الدَّ  -
 الية:مات التا لِ لكَ لِ  فَ املرادِ ي لِ ذكر فيما يَ ، ال(اغَ شَ ى( هو )تَ هَّ لَ ة )ت َ مَ لِ كَ ف لِ املرادِ  -4س
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 هافُ رادِ مُ  ةمَ لِ الكَ 
  زَّكىت َ 
  ىدَّ صَ تَ 
  ىلَّ وَ ت َ 
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 امنرس الث  الد  
 ( إلى آخر السورة24ن اآلية )م   ير سورة عبسس  ف  ت َ 

ه تِ مَ ظَ ة على عَ اللَ لدَّ لِ  نِ وْ ويف الكَ  سِ فُ ن ْ ه وتعاىل يف األَ سبحانَ  اهللِ  إىل آياتِ  الكرمي األنظارَ  القرآنُ  تُ فِ لْ كثرياً ما ي َ 
 ة بعضَ قَ ابِ يف اآليات السا  ر اهللُ كَ وقد ذَ  ،مهِ بورِ ن قُ مِ  اسِ النا  ثِ عْ ته على ب َ رَ دْ قُ  :ن ذلكومِ  ،ءٍ يْ شَ  ه على كلِّ تِ رَ دْ وقُ 

مث  ،نِ وْ ه يف الكَ آياتِ  ه بعضَ ر سبحانَ ة يذكُ يَ الِ ويف اآليات التا  َّٱام يل ىل مل ُّٱعند قوله: سِ فُ ن ْ ه يف األَ آياتِ 
، يدٍ عِ وسَ  ي  قِ مون إىل شَ سِ قَ ن ْ في َ  ،جازوا على أعماهلميُ م لِ هِ بورِ ن قُ مِ  اسُ فيه النا  ثُ عَ ب ْ ة الذي ي ُ يامَ القِ  مِ وْ ر ي َ كْ ذِ يعقبها بِ 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱٱفيقول سبحانه:
 حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 مي خي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 خم حم جم يل ىل مل خل مس هث مث هت  مت هب مب هئ مئ هي
 [.42 – 24]عبس: ٱٱٱَّ مم

 وع اآليات:وضُ مَ  •

 .اهللِ  يف خملوقاتِ  رِ كُّ فَ ة إىل الت َّ وَ عْ الدَّ  -

 ة.اعَ يام السا عند قِ  اإلنسانِ  حالِ  رُ كْ ذِ  -

 مات:ل  ي الكَ عان  مَ  •

 معناها الكلمة
 ماء.ن السَّ مِ  رَ املطَ  اهللُ  لَ زَ ن ْ أَ  نا املاءَ بْ بَ صَ 
 واب.ه الدَّ لُ أكُ باً تَ طْ فاً رَ لَ عَ  باً ضْ وقَ 
 .عِ ذْ اجلِ  يمُ ظِ ها عَ رُ جَ ي شَ ساتِ بَ  باً لْ غُ  قَ دائِ حَ 
 .باتِ والنَّ  بِ شْ ن العُ مِ  مُ هائِ ه البَ لُ كُ أْ ما تَ  اً با وأَ 

يت بذلك؛ هم، سِّ بورِ ن قُ اس مِ النا  هباة اليت يقوم يَ انِ الثا  ةُ خَ فْ : وهي الن َّ ةِ يامَ القِ  ةُ حَ يْ هي صَ  ةُ اخَّ الصا 
 هتا.وْ صَ  ةِ دَّ شِ ها بِ كُّ صُ ، أي: تَ اآلذانَ  خُّ صُ تَ ألهنا 

 ته.جَ وْ زَ  تهبَ صاحِ 
 .هِ ريِ غَ  نِ أْ فه عن شَ رِ صْ له ويَ غِ شْ يُ  يهنِ غْ ي ُ 
 ة.قَ رِ شْ مُ  ةرَ فِ سْ مُ 
 رور.والسُّ  حِ رَ ن الفَ مِ  رُ ر عليها الِبشْ هَ ظَ  ةرَ شِ بْ تَ سْ مُ 
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 واحلزن. اهلمِّ  ةِ دَّ ن شِ مِ  بارُ وعليها الغُ  ،لُّ شاها الذُّ غْ ي َ  ة رَ ب َ عليها غَ 
 .ةٌ مَ لْ وظُ  وادٌ وها سَ لُ عْ ي َ  ةٌ رَ ت َ ها ق َ قُ هَ رْ ت َ 

 كام:ح  د وأَ وائ  فَ  •

 ،هوابا يه ودَ واشِ عاه مَ رْ بات الذي ت َ ه، والنَّ لُ الذي يأكُ  عامِ يف هذا الطَّ  رِ كُّ فَ الت َّ بِ  ه اإلنسانَ سبحانَ  اهللُ  رَ أمَ  -1
على  رٌ ة قادِ لَ القاحِ  ن األرضِ بات مِ ر على إخراج النَّ ه، فاهلل القادِ تِ وْ ه بعد مَ ثِ عْ ة على ب َ حيث فيه داللَ 

 م.هِ بورِ ن قُ م مِ هِ ثِ عْ وب َ  األمواتِ  إحياءِ 

فيه ل غِ شَ نْ ي َ  د  إىل حَ  عِ زَ والفَ  ن اخلوفِ فيه مِ  اسَ النا  يبُ صِ وما يُ  ةِ يامَ القِ  والِ هْ إىل أَ  ةٌ يف اآليات إشارَ  -2
ة، واألبناء، جَ وْ ، واألب، والزَّ ما ه، كاألخ، واألُ بِ لْ م إىل ق َ هِ بِّ حَ إليه وأَ  اسِ النا  بِ رَ ق ْ ن أَ ه مِ سِ فْ ن َ بِ  اإلنسانُ 

 لِ مَ والعَ  عداد هلذا اليوم باإلميانِ تِ م االسْ على املسلِ  بُ جِ ت إليهم، فيَ فِ تَ لْ ل عنهم، وال ي َ أَ سْ فّل يَ 
 احل.الصا 

 ياء.قِ يق األشْ رِ وفَ  ،داءعَ يق السُّ رِ فَ  :ة إىل فريقييامَ يوم القِ  اسُ م النا سِ قَ ن ْ ي َ  -3

 رِ فْ الكُ  ةُ ، ومثرَ بِ لْ يف القَ  ةً عادَ حاً وسَ رَ وف َ  ،ياءً وراً وضِ نُ  هِ جْ ها على الوَ رُ ث َ أَ  رُ هَ ظْ يَ  وى اهللِ قْ وت َ  اإلميانِ  مثرةُ  -4
نًا يف زْ مًا وحُ لَ وأَ  ،حواجلواِر  على األعضاءِ  على الَوْجِه، وَغبَ رَةً وادًا وسَ  ةً مَ لْ ر ظُ هَ ظْ ي تَ املعاصِ  لِ عْ وفِ 
 .بِ لْ القَ 

 رينَ الكافِ  وهُ جُ وُ  فُ صِ تَّ ، وت َ ةٌ رَ شِ بْ تَ سْ مُ  ةٌ كَ ضاحِ  ةٌ رَ فِ سْ م مُ هُ وهَ جُ وُ  بأنَّ  ةِ يامَ نون يوم القِ املؤمِ  فُ صِ يتَّ  -5
حاهلم  وءِ ن سُ مِ  بارَ والغُ  وادَ والسَّ  لَّ عليها الذُّ  ه بأنَّ ماتِ رَّ حَ مُ لِ  يَ كِ هِ تَ املنْ  اهللِ  دودِ جي عن حُ اخلارِ 

 م.ريهِ صِ ومَ 

 شاط:نَ  •

ذكر ة. اُ يامَ يوم القِ  يَ نِ املؤمِ  جوهِ يف وُ  ياءَ والضِّ  ورَ احلة النُّ الصا  األعمالِ  ن آثارِ مِ  ةِ املفسَّرَ  تعاىل يف اآلياتِ  ر اهللُ كَ ذَ 
 نيا.احلة على املؤمني يف الدُّ الصا  األعمالِ  آثارِ  بعضَ 

 األسئلة: •

 :إن ُوِجد اخلطأ يحِ صحِ مع تَ  ،اليةب أمام العبارات التا يف املكان املناسِ  (خطأ)أو  (صح)ة مَ لِ كَ ب  اكتُ  -1س
 )      (.   عامِ نْ األَ  لِ جْ ن أَ مِ  باتَ النَّ  تَ بَ ن ْ وأَ  ،األرضَ  قَّ ، وشَ املاءَ  اهللُ  بَّ صَ  -1

 فقط.                             )      (. لِ وْ القَ تعاىل بِ  اهللِ  رُ كْ يكون شُ  -2

 ؟ [، ما اجلامع بي هذه الكلمات ةاخَّ الصَّ  -لِ صْ يوم الفَ  -ةامَّ الطا  ] -2س
 ؟ ( اً با أَ  - باً ضْ قَ   )ْي ت َ مَ لِ بي هاتي الكَ  هِ بَ الشَّ  هُ جْ ما وَ  -
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 ؟ ةيَ انِ الثا  ةِ خَ فْ الن َّ  ليه بعد ساعِ  إاسِ النا  زِّ عَ ن أَ مِ  اإلنسانُ  رُّ فِ ملاذا يَ  -3س
 .اسُ النا  ثَ عِ إذا بُ  ينرِ الكافِ  جوهِ ، ووُ يَ نِ املؤمِ  جوهِ وُ  ن بي حالِ قارِ  -4س
فيما  دِ دِّ ياء.. عَ قِ شْ األيق رِ عداء وفَ سُّ الفريق  :يسمَ مون إىل قِ سِ ة ينقَ يامَ يوم القِ  اسَ النا  رس أنَّ ك يف الدَّ بِ  مرَّ  -5س

 نيا:الدُّ  يف ْي يقَ رِ الفَ  ن أعمالِ ضاً مِ عْ يلي ب َ 
 ياءقِ األشْ  داءعَ السُّ  م
1   
2   
3   
4   
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 عاس  رس الت  الد  
 (.14( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   يركو  ة الت  ير سورَ س  ف  ت َ 

 عندماي إليه، وذلك هِ تَ نْ اً ي َ دا ل له حَ عَ ، وجَ لٌ لَ وال خَ  رابٌ طِ د فيه اضْ وجَ ال يُ  قٍ ناسِ تَ مُ  ظامٍ نِ بِ  نَ وْ هذا الكَ  اهللُ  قَ لَ خَ 
 ريَّ غَ ت َ ، وت َ رامُ جْ تلك األَ  دُ سُ فْ وت َ  ،هبحانَ ه سُ رِ مْ أَ بِ  يعُ دِ البَ  ظامُ النِّ يف ذلك اليوِم هي تَ نْ ي َ  حيث،  السااَعةِ يامِ قِ بِ  ر اهللُ مُ أْ يَ 

 ر. قال تعاىل:اآلخِ  مِ وْ الي َ  ءِ بدْ بِ  نٌ ذِ ؤْ ذلك مُ  نات، وكلُّ الكائِ  بعضِ  عُ بائِ طَ 

 ٱٻٻ

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب

 [.14 – 1: كوير]التَّ  َّ

 موضوع اآليات: •

 ة.بَ ن العاقِ مِ  اإلنسانِ  يفُ مات، وَتوِ دِّ قَ ن مُ ة، وما يقع هلا مِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ  أهوالِ  رُ كْ ذِ  -

 الكلمات:معاني  •

 معناها الكلمة
 ت.ت ولُفَّ عَ مجَِ  ترَ وِّ كُ 
 ماء.ن السَّ ت مِ طَ ساقَ ت وتَ رَ ناث َ تَ  ترَ دَ كَ انْ 
 .ضِ رْ األَ  هِ جْ هبا عن وَ  بَ ها وُذهِ نِ ن أماكِ ت مِ يلَ أُزِ  ترَ ي ِّ سُ 

 .ةِ يامَ القِ  رِ مْ ن أَ مِ  اسَ ى النا هَ ما دَ لِ  ّل راعٍ بِ  لُ حيث هتمَ  لُ احلوامِ  وقُ هي: النُّ  شارُ العِ  تلَ ُعطِّ  شارُ وإذا العِ 
 ج.جَّ أَ تَ ت ناراً ت َ صارَ ت فَ دَ وقِ أُ  ترَ ُسجِّ 

 .ارِ يف النا   رِ ر مع الفاجِ والفاجِ  ،ةِ احل يف اجلنَّ احل مع الصا فالصا  ،بأشكاهلا فوسُ ت النُّ نَ رِ قُ  تجَ وِّ زُ  وسُ فُ وإذا الن ُّ 
 .رِ قْ أو الفَ  ن العارِ فاً مِ وْ خَ  ةً يَّ حَ  نُ فَ دْ ت اليت تُ نْ البِ  ةودَ ؤُ وْ مَ  ال
 ت.طَ وُبسِ  األعمالِ  فُ حُ ت صُ حَ تِ فُ  ترَ شِ نُ 

 كاهنا.ن مَ ت مِ عَ زِ نُ  تطَ شِ كُ 
 ت ناراً.مَ رِ ضْ ت وأُ دَ وقِ أُ  ترَ عِّ سُ 
 .يَ قِ ن املتَّ نت مِ ت وأدبَ رِّ ق ُ  تفَ لِ زْ أُ 

 .ر  ن شَ أو مِ  رْيٍ ن خَ ت مِ لَ مِ ما عَ  ترَ ضَ حْ أَ ما 
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 فوائد وأحكام: •

 وهي: ،هاقوعِ  عن وُ تعاىل وأخَب  ها اهللُ ذكرَ  ،ةيوم القيامَ  والِ ن أهْ مِ  ةٍ على مجلَ  كويرِ ة التَّ ورَ ت سُ لَ اشتمَ  -1

 ها.ورِ نُ  هابُ ها وذَ يُّ وطَ  سِ مْ الشَّ  عُ مجَْ  -أ

 اه.اتِّ  لِّ ها يف كُ رُ ناث ُ وتَ  ماءِ ن السَّ مِ  جومِ النُّ  وطُ قُ سُ  -ب

 .ضِ رْ األَ  هِ جْ هاهبا عن وَ ها وذَ نِ ن أماكِ مِ  اجلبالِ  عُ ْز ن َ  -ج

 م.ها إليهِ بِّ وأحَ  بِ رَ العَ  أموالِ  سِ فَ ن ْ ن أَ مِ  ، مع كوهِناعىرْ وال ت ُ  بُ لَ وال حتُ  بُ كَ ْر فّل ت ُ  لِ وق احلوامِ النُّ  كُ رْ ت َ  -د

 ج.جَّ أَ تَ ح ناراً ت َ بِ صْ فتُ  حارُ البِ  رُ جَّ سَ ، وتُ حوشُ الوُ  عُ تمَ  -ه

 ر.مع الكافِ  رُ ن، والكافِ ن مع املؤمِ ض، املؤمِ عْ هم الب َ مع بعضِ  األمثالُ  عُ جيمَ  -و

ل سأَ حيث يُ  فِ املوقِ  لِ وْ  هَ لِ  يانٌ ويف ذلك بَ  ،؟ تلَ تِ قُ  بٍ نْ ذَ  يِّ أَ بِ  ةٌ يَّ ت وهي حَ نَ فِ اليت دُ  تِ نْ ؤال البِ سُ  -ز
 اجلاين.بِ إذاً ك فما بالُ  عليه، املِنُّ 

 .ر  وشَ  رْيٍ ن خَ ر ما فيها مِ هَ ظْ ها حيث يَ طُ سْ وبَ  األعمالِ  فِ حُ صُ  رُ شْ نَ  -ح

 .فُ قْ ع السَّ لَ قْ ها كما ي ُ عُ لْ كاهنا وق َ ن مَ مِ  ماءِ السَّ  عُ ْز ن َ  -ط

 دون.وامللحِ  ارُ فا ى فيها الكُ قَ يُ لْ يداً لِ دِ ها إيقاداً شَ وإيقادُ  ارِ ري النا عِ سْ تَ  -ي

 .نونَ فيها املؤمِ  لَ خُ دْ يَ ها لِ حُ تْ ة وف َ اجلنَّ  يبُ رِ قْ ت َ  -ك

يف  واخللودِ  يمِ عِ ن النَّ ي مِ نِ مِ ؤْ لمُ ه لِ بحانَ سُ  هُ أَ يَّ وما هَ  ةِ رَ فَ لكَ لِ  يدِ دِ الشَّ  ذابِ ن العَ مِ  ه اهللُ دَّ عَ بي ما أَ  قُ رْ الفَ  -2
 .ةِ اجلنَّ 

نوا الذين آمَ  دُ عَ سْ ويَ  ،مى عليهِ أعماهلم ال حُتصَ  وا أنَّ نُّ ئات وظَ يِّ لوا السَّ مِ ح الذين عَ ضَ ة يُ فْ يامَ القِ  مِ وْ يف ي َ  -3
 .يدٍ عِ وسَ  ي  قِ بي شَ  اسُ ق النا رَّ فَ ت َ وي َ  فُ حُ ر الصُّ شَ نْ احلات حيث ت ُ لوا الصا مِ وعَ 

 شاط:نَ  •

 رٍ وَ يف سُ  ر اهللُ كَ ، وقد ذَ َّىه مه جهُّٱبال، يف قوله تعاىل:لجِ لِ  عُ قَ تعاىل يف هذه اآليات ما ي َ  اهللُ  رَ كَ ذَ 
 ن هذه األمور:مِ  ةً ّلثَ ذكر ثَ موراً أخرى تقع هلا أيضاً. اُ أخرى أُ 
1- ....................... 

2- ....................... 

3- ....................... 

 األسئلة: •

 مود )ب(:ن العبه مِ ناسِ ن العمود )أ( أمام ما يُ ب مِ ناسِ امل مَ قْ الرَّ  عضَ  -1س
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 )ب(                                  (أ)
 ت.رَ ي ِّ )     ( سُ                                مس الشَّ  -1
 ت.فَ لِ زْ )     ( أُ                                جوم  النُّ  -2
 ت.لَ طِّ )     ( عُ                                اجلبال    -3
 ت.رَ جِّ )     ( سُ                                شار  العِ  -4
 ت.جَ وِّ الوحوش                                )     ( زُ  -5
 ت.رَ وِّ حار                                  )     ( كُ البِ  -6
 ت.رَ دَ )     ( انكَ                    فوس              النُّ  -7

 رت.شِ )     ( حُ                                              
 ؟ لُتسأَ   مَ ولِ  ،؟ ةدَ هي املؤو  من -2س
ر ك أكثَ ر يف نفسِ ثِّ ؤَ هذه األهوال ي ُ  ة. فأيُّ يامَ اليت حتُدث يوم القِ  ن األهوالِ يد مِ دِ ة على العَ ورَ ت السُّ لَ مَ تَ اشْ  -3س
 ؟ هِ ن غريِ مِ 
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 ررس العاش  الد  
 ورة( إلى آخر الس  15ن اآلية رقم )م   كويرة الت  ير سورَ س  ف  ت َ 

 لَ زَ ما ن َ  وأنَّ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم، هسولِ رَ  قِ دْ ه على صِ ِبخلوقاتِ  م اهللُ ، فأقسَ يِ حْ الوَ م بِ هُ يب ُ ذِ كْ كي تَ ن املشِر مِ  رَ ث ُ كَ 
 ىل  مل يك ىك مك ُّٱٱمون، قال تعاىل:ي كما يزعُ ّلم املخلوقِ وليس كَ ه، سبحانَ  اهللِ  مُ عليه إمنا هو َكّل

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض
 [.29 – 15: كوير]التَّ  َّ هل مل خل حل

 موضوع اآليات: •

 ي.وقِ املخلُ  ّلمِ ن كَ ه ليس مِ ، وأنَّ اهللِ  ن عندِ مِ  قي الكرمي حَ  القرآنَ  أنَّ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 ة.مَ لْ  بعد الظُّ ر إالا هَ ظْ يل، فّل تَ اللَّ  لِ وَّ ي يف أَ فِ اليت َتتَ  ومُ جُ النُّ  سنَّ خُ  ال
 ها.ي يف أفّلكِ اليت ترِ  جومُ النُّ  وارِ جَ  ال

 ه.تِ يْ ه(، أي: ب َ اسِ نا  يف )كُ يْب ل الظَّ خُ دْ ع، كما يَ لَ إذا طَ  هارِ ل يف النَّ خُ دْ اليت تَ  سالُكنَّ 
 .هِ ّلمِ ظَ بِ  لَ أقبَ  سعَ سْ يل إذا عَ واللَّ 

 .األرضَ  هِ ورِ نُ بِ  مَّ وعَ  لَ بَ وأق ْ  أضاءَ  سفَّ ن َ بح إذا ت َ والصُّ 
 تعاىل. عند اهللِ  ةِ كَ ف املّلئِ رَ ّلم، أشْ هو جبيل عليه السَّ  رميول كَ سُ رَ 
 .شِ طْ والبَ  قِ لْ واخلَ  ةِ وَّ يد القُ دِ شَ  ةٍ وَّ ي ق ُ ذِ 

 سبحانه. عند اهللِ  يمٍ ظِ عَ  فٍ رَ وشَ  ةٍ يعَ فِ رَ  ةٍ كانَ مَ  بُ صاحِ  يٍ كِ مَ  شِ رْ ي العَ عند ذِ 
يد فيه وال زِ ه، فّل يَ بِّ رَ  يِ حْ ي على وَ مِ ة، أَ كَ ه املّلئِ يعُ طِ ماء، تُ طاع يف السَّ مُ  يمِ أَ  مَثَّ  طاعٍ مُ 

 ص.قِ نْ ي ُ 
 .مونَ عُ زْ كما ت َ   ِبجنونٍ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم دٌ وما حممَّ   نونٍ جْ مَ  م بِ كُ بُ صاحِ وما 

ه قَ لَ ة اليت خَ يَّ كِ ه امللَ تِ ورَ ّلم يف صُ عليه السَّ  جبيلَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم درأى حممَّ  يِ بِ مُ  ال قِ فُ األُ بِ  ولقد رآهُ 
 .سِ مْ الشَّ  عِ لَ طْ عليها يف مَ  اهللُ 

 .يغِ لِ بْ يف التَّ  رٍ صِّ قَ ومُ  يلٍ خِ بَ بِ  يٍ نِ ضَ بِ 
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 .ومٍ رجُ مَ  رودٍ طْ مَ  عِ مْ لسَّ لِ  قٍ َّتَِ سْ مُ  طانٍ يْ شَ  لِ وْ قَ بِ  آنُ رْ ليس القُ  يمٍ جِ رَ  طانٍ يْ شَ  لِ وْ قَ وما هو بِ 
 فوائد وأحكام: •

ِبا  مَ سِ قْ أن ي ُ  وهللِ  ،هاتِ يَّ أمهِّ بِ  ريٌ كِ ذْ وتَ  ،هاتِ مَ ظَ عَ لِ  يانٌ ويف ذلك بَ  ،ةيمَ ظِ ه العَ خملوقاتِ  ضِ عْ ب َ ه بِ بحانَ م سُ سِ قْ ي ُ  -1
 ن خملوقاته.شاء مِ 

 .َّٱٱني مي زي ري ُّٱقوله تعاىل: مِ سَ القَ  وابُ جَ  -2

ع بَ رْ ، أَ َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱيف قوله: ر اهللُ كَ ذَ  -3
ه وكونُ ة عند اهلل تعاىل، يعَ فِ ة الرَّ يَ ة العالِ ة، واملكانَ يمَ ظِ ة العَ وَّ هي: القُ و  ،ّلمجلبيل عليه السَّ  فاتٍ صِ 
 ه.يغِ لِ بْ تَ ر بِ مَ ؤْ ي الذي ي ُ حْ يناً على الوَ مِ أَ و ة، كَ ه املّلئِ يعُ طِ حيث تُ  ماواتِ طاعاً يف السَّ مُ 

 دُّ رُ ه، وي َ لِ قْ عَ  ةِ جاحَ ه ورَ قِ دْ صِ ون بِ مُ وهم عالِ  اجلنونِ بِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهللِ  رسولَ  شٌ يْ رَ ت ق ُ فَ وصَ  -4
صلَّى  اهلل إىل رسولِ  م اجلنونَ هِ تِ بَ سْ م يف نِ هِ يبِ ذِ كْ تَ ، لِ َّ خت حت جت ُّٱه بقوله:عليهم سبحانَ 

 .اهلل عليه وسلَّم

 .يمَ قِ تَ سْ أن يَ  قِ ن اخللْ مِ  ن شاءَ  مَ به إالا  ظُ عِ تَّ وما ي َ  ،لعامليلِ  ةٌ ظَ عِ وْ رآن الكرمي مَ القُ  -5

ُسبحانَه ه كِ لْ يف مُ  عُ قَ حيث ال ي َ  ،تعاىل ال َترج عنها اهللِ  ةِ يئَ شِ ه إمنا هي حتت مَ تُ وإرادَ  اإلنسانِ  ةُ يئَ شِ مَ  -6
   .َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱشاء، قال تعاىل: ما يَ إالا 

 نشاط: •
 اليت تدلُّ  ةَ د اآليَ اس. حدِّ النا  جلميعِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ  ةِ سالَ رِ  مومِ على عُ  لُّ دُ ة ما يَ رَ يف اآليات املفسَّ  َوَردَ 

 على ذلك أيضاً. نِ دالا  تَ ْي ي َ رَ خْ ر آيتي أُ واذكُ  ،على ذلك
 األسئلة:  •

 ؟، اذًكرمُها هن خملوقاتِ مِ  نِ يْ رَ  آخَ ْي م ِبخلوق َ مث أقسَ  سِ باخلنَّ  م اهللُ أقسَ  -1س
 :إن ُوِجد يح اخلطأمع تصحِ  ،اليةب بعد العبارات التا ة )صح( أو )خطأ( يف املكان املناسِ مَ لِ ب كَ اكتُ  -2س

 (.      )             يف اآلياتِ  دَ رآن الكرمي ورَ لقُ لِ  اسمٌ  ر:كْ الذِّ  -1

 (.      )          ه  قِ خالِ  ةِ يئَ شِ ه حتت مَ تُ يئَ شِ ومَ  اإلنسانِ  ةُ إرادَ  -2

 (.      )     ر           بَ دْ أو أَ  هِ ّلمِ ظَ بِ  لَ أقبَ  س إذافَّ ن َ ت َ يل ي َ اللَّ  -3

 (.      )          ضَ رْ األَ  هِ ورِ نُ بِ  مَّ وعَ  س إذا أضاءَ عِ سْ عَ ي ُ  حُ بْ الصُّ  -4

 ؟ صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل سولِ رَ أ بِ زَ هْ ت َ ن اسْ على مَ  كَ دِّ يف رَ  ن اآلياتِ مِ  لا دِ استَ  -3س
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عليه  قَ لِ طْ ر أُ آخَ  فٌ صْ ووَ  سِ رْ يف هذا الدَّ  فٌ صْ ر له وَ وقد ذُكِ   تعاىل،ة اهللِ كَ ّلئِ م مَ ّلم أعظَ بيل عليه السَّ جِ  -4س
 ؟ ماض، فما مها سٍ رْ ت يف دَ قَ ب َ سَ  يف آياتٍ 
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 رشَ ي عَ الحاد  رس الد  
 (12( إلى اآلية رقم )1من اآلية رقم ) تفسير سورة النفطار

 ، وإنعامِ ةِ قوبَ العُ م بِ هِ تِ لَ عاجَ مُ  مِ دَ ، وعَ صاةِ على العُ  اهللِ  مِ لْ حِ  ةِ ن سعَ راه مِ ما يَ  اهللَ  هتِ يَ صِ عْ على مَ  اإلنسانُ  لُ حيمِ   ماربَّ 
 ؛ ألنَّ يف الِعصيانِ  يمادِ ك والتَّ بذلِ  ارِ َّتِ ن االغْ مِ  اإلنسانِ  يرِ ذِ حْ تَ لِ  ةِ ورَ ت هذه السُّ ، فجاءَ مِ عَ الن ِّ  عليهم بأنواعِ  اهللِ 

 وهو يوم القيامة، قال تعاىل:  ،ن األعمالِ مِ  رَ خَّ وما أَ  مَ دَّ فيه على ما قَ  ى اإلنسانُ جازَ يُ ماً سَ وْ هناك ي َ 

 ٱٻٻ

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه
: ]االنِفطارٱٱٱٱٱَّنث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

1 – 12.] 

 موضوع اآليات: •

 مَ وْ ى عليها ي َ جازَ يُ عليه، وسَ  ه حمصاةٌ أعمالَ  ه على أنَّ يهُ بِ نْ وت َ  ،وجلَّ  عزَّ  اهللِ  يانِ صْ ن عِ مِ  اإلنسانِ  يرُ حتذِ  -
 .ةِ يامَ القِ 

 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 ت.قَّ شَ انْ  ترَ طَ فَ ان ْ 
 ت.طَ ساقَ تَ  ترَ ث َ تَ ان ْ 

 داً.ت حبراً واحِ حَ وأصبَ  ضٍ عْ ب َ ها بِ بعضُ  طَ لَ ت َ اخْ  ترَ ُفجِّ 
 رجوا أحياء.وخَ  تاهاوْ مَ  ثَ راهبا وبُعِ تُ  بَ لِ قُ  ترَ ثِ بُ عْ 

 .كَ بِّ رَ  يانِ صْ ك على عِ أَ رَّ ك وجَ عَ دَ ما خَ  كبِّ رَ بِ  كَ رَّ ما غَ 
 .ةِ ورَ الصُّ  نَ سَ وحَ  ةِ قَ لْ ي اخلِ وِ تَ سْ ك مُ لَ عَ جَ  اكَ وا فسَ 
 .قِ لْ اخلَ  لَ دِ تَ عْ ك مُ لَ عَ جَ  كلَ دَّ عَ 
 .واحلسابِ  اجلزاءِ  ومِ يَ بون بِ ذِّ كَ تُ  ينِ الدِّ  مِ وْ ي َ بون بِ ذِّ كَ تُ 

 فوائد وأحكام: •

ففي  ،ةِ رَ اآلخِ  ارِ إىل الدا  قالِ يا قبل االنتِ نْ الدُّ  يف احلياةِ  دَّ عِ تَ سْ ويَ  ،هِ بِّ رَ  ةِ على طاعَ  صَ أن حيرِ  نِ على املؤمِ  -1
  مُ تعلَ  بورُ ر القُ ثَ عْ ب َ ، وت ُ حارُ البِ  رُ جِ فَ ن ْ ، وت َ طُ ساقَ تَ وت َ  بُ واكِ الكَ  رُ شِ تَ نْ ، وت َ ماءُ السَّ  قُّ شَ نْ حي ت َ  ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ 
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سوف  ر  أو شَ  رْيٍ ن خَ مِ  ةٍ ريَ بِ وكَ  ةٍ ريَ غِ صَ  كلَّ   ، وأنَّ واحلسابِ  اجلزاءِ  هو يومُ  هذا اليومَ  أنَّ  سٍ فْ ن َ  كلُّ 
 عليها. بُ اسَ حيُ 

أك ما الذي جرَّ ، أي: َّٱٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ،هِ بِّ رَ  يانِ صْ على عِ  هِ ئِ وترُّ  هِ رورِ ن غُ مِ  اإلنسانِ  يرُ حتذِ  -2
 ؟! ه إليكوإحسانِ  كَ بِّ رَ  مِ رَ كَ   ةِ دَّ ، مع شِ ةِ اعَ عن الطا  واإلعراضَ  رَ فْ ة والكُ يَ املعصِ  لَ عْ لك فِ  نَ سَّ وحَ 

ها كاحليوان، لْ ، ومل جيعَ ةً يحَ بِ ها قَ لْ م فلم جيعَ هُ رَ وَ ن صُ سَّ م وحَ هُ قَ لْ أن سوَّى خَ  اسِ على النا  اهللِ  مِ رَ ن كَ مِ  -3
 طاعَ ما استَ ّلً لَ مثَ  ريِ عِ البَ  فِّ خُ كَ   هُ دُ يَ ه، فلو كانت بأعمالِ  أن يقومَ  اإلنسانُ  يعَ طِ ستَ ه حىت يَ قَ لْ وعدَّل خَ 

 .نِ سِ حْ مُ  ال إحسانَ  دَ ، أو تحَ مِ عِ ُمنْ  ال ةَ مَ عْ نِ  رَ فُ كْ أن تَ  ها اإلنسانُ بك أيُّ  يقُ لِ منها، وال يَ  يدَ فِ أن يستَ 

 .واحلسابِ  املعاد واجلزاءِ هم بِ يبُ كذِ هو تَ  م اإلميانِ دَ ة وعَ يَ على املعصِ  ارَ الكفا  الذي محلَ  -4

ّل فَ  ةِ يامَ القِ  ومَ شوراً يَ نْ مَ  قاهُ لْ ي َ  تابٍ بوهنا يف كِ كتُ ه ويَ أعمالَ  ظونَ راماً حيفَ كِ   ةً كَ ّلئِ مَ  باإلنسانِ  ل اهللُ وكَّ  -5
 ثاً.بَ عَ  قَ لِ ه خُ أنَّ  اإلنسانُ  نُّ ظُ يَ 

 نشاط: •

 كلِّ   ةَ مَّ هِ نهم ومُ مِ  ةٍ عَ ب َ رْ أَ  ر أساءَ ذكُ قرآن الكرمي، ام يف الهِ بعضِ  ة وأعماهلم وأساءَ كَ املّلئِ  تعاىل أوصافَ  ر اهللُ كَ ذَ 
 منهم: دٍ واحِ 

1- .................. 

2- .................. 

3- .................. 

4- .................. 

 األسئلة: •

 ها معناها فيما يلي:أمامَ  عْ ضَ ة وَ مَ لِ ج الكَ ِر خْ استَ  -1س
ت، قَّ اك، انشَ وَّ رجوا أحياء، فسَ تاها وخَ وْ مَ  ثَ عِ راهبا وبُ تُ  بَ ت، قُلِ رَ ث َ ت، انتَ رَ ثِ عْ ، ب ُ ةِ قَ لْ ي اخلِ وِ تَ سْ لك مُ عَ جَ  -

 ت.رَ طَ ت، انفَ طَ ساقَ تَ 

 ه هبا.ظُ عِ ن اآليات تَ مِ  ةٍ بَ ناسِ مُ  ةٍ آيَ ه بِ رْ كِّ ر، ذَ يّلً آخَ مِ زَ  يّلً لك يغتابُ مِ زَ  سعتَ  -2س
    ؟ ري إىل ذلكشِ اليت تُ  ن هبا عليه، فما اآليةُ ه اليت أحسَ بِّ رَ  مِ عَ نِ لِ  اإلنسانِ  حودِ ن جُ مِ  ريٌ فِ نْ يف اآليات ت َ  -3س
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 رشَ عَ  يان  رس الث  الد  
 ورة( إلى آخر الس  13ن اآلية رقم )م   طارالنف   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ب تَ كْ الذين تُ  اسِ النا  عن أقسامِ  رَ ، أخب َ اإلنسانِ  أعمالَ  بونَ تُ كْ وأهنم يَ  ةِ ظَ احلفَ  رِ مْ ن أَ ما يكون مِ  ر اهللُ كَ ا ذَ ما لَ 
 ُّٱٱ، قال تعاىل:ينِ الدِّ  مَ وْ ي َ  نٌ ، وذلك كائِ يمِ اجلحِ  ن أهلِ مِ  فٌ نْ ، وصِ يمِ عِ النَّ  ن أهلِ مِ  فٌ نْ فان: صِ نْ م صِ وهُ  ،أعماهلم

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 13]االنِفطار:  َّمت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

- 19.] 
 :موضوع اآليات •

 ة.يامَ يوم القِ  اسِ النا  أصنافِ  رُ كْ ذِ  -

 ة.يامَ يوم القِ  ءٍ يْ شَ  أيَّ  هِ ريِْ غَ لِ  ه والسِ فْ ن َ لِ  دٌ حَ ك أَ ه ال ميلِ أنَّ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 دائماً. اعات واخلريِ ل الطا مَ عْ ن ي َ مَ  :وهو ،را مجع ب َ  األبرار

 م.هبِّ رَ روا بِ فَ الذين كَ  ارجا الفُ 
 ها.رَّ ون حَ قاسُ لوهنا ويُ خُ دْ يَ  هناوْ لَ صْ يَ 

 .والٍ هْ ن أَ وما فيه مِ  احلسابِ  مُ وْ ك ما ي َ مَ ما أعلَ  ينما أدراك ما يوم الدِّ 
 فوائد وأحكام: •

ها األهنار، ن حتتِ ات تري مِ نا يف جَ  واخللودَ  يمَ عيم املقِ النَّ  ثُ ورِ تُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم هولِ ورسُ  اهللِ  ةُ طاعَ  -1
 م.هنَّ جَ  إىل نارِ  رَ الفاجِ  اإلنسانَ  ودُ قُ ي َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم هورسولِ  اهللِ ر بِ فْ ي والكُ املعاصِ  لُ عْ وفِ 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱميةرِ ة الكَ اآليَ  تكرارِ بِ  ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ لِ  يلٌ وهتوِ  يمٌ ظِ عْ فيها ت َ  -2
 ه.نِ أْ شَ  يمِ ظِ ه وعَ أهوالِ  ةِ دَّ شِ لِ  لِ قْ العَ  رِ وُّ صَ ج عن تَ فهو خاِر  َّ خئ  حئ جئ

ه بِّ إىل رَ  وبَ تُ وي َ  بِ نْ عن الذَّ  عَ لِ قْ ي أن ي ُ م عليها، وعلى العاصِ داوِ احلات ويُ ل الصا مَ عْ ن أن ي َ على املؤمِ  -3
 خرى.أُ  رَ زْ وِ  ةٌ رَ وازِ  رُ زِ وال تَ  ،ئاً يْ شَ  سٍ فْ ن َ لِ  سٌ فْ ك ن َ ة ال َتلِ يامَ ففي القِ  ،الهوْ ومَ 

ه إليه وهو كلُّ   رُ مْ فاألَ  ،ىضَ رْ ن يشاء وي َ مَ لِ  اهللُ  نَ  أن يأذَ إالا  دٍ حَ أَ  عِ فْ على ن َ  دٌ أحَ  رُ دِ قْ ال ي َ  ةِ يامَ القِ  مُ وْ ي َ  -4
 .مورِ األُ  ف يف مجيعِ رِّ صَ املتَ 

 نشاط: •
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 عيم.ذلك النَّ  ن أنواعِ اذكر شيئاً مِ  ةِ قَ ابِ ك السا تِ راسَ دِ  ّللِ ن خِ . مِ يمٍ عِ يف نَ  األبرارَ  تعاىل يف هذه اآلية أنَّ  ر اهللُ كَ ذَ 
 األسئلة: •

 ما:نهُ مِ  ل  آل كُ ما مَ ح فيهِ ضِّ وَ بة ت ُ ناسِ  يف مجٍل مُ ْي ت َ يَ الِ  التا ْي ت َ مَ لِ ع الكَ ضَ  -1س
 (. ارالفجا  - ) األبرار

 (. ركاثُ التَّ  -ة عَ القارِ  - حرْ الشَّ  ) -2س
 مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱه تعاىل: قولِ لِ  هٌ شابِ يم مُ عظِ والتَّ  يلَ هوِ يد التَّ فِ يُ  تكرارٌ  ورِ يف إحدى هذه السُّ 

 ؟ ورةما هذه السُّ  َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني
 ؟ ة على ذلكالَّ ، ما اآلية الدا ارِ يف النا  دونَ خملَّ  ارُ فا الكُ  -3س
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 رشَ الث عَ رس الث  الد  
 .(6( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   ينف  ف  طَ المُ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

 املالِ  بُّ م حُ ى عليهِ غَ طْ الذين قد يَ  ارُ جا م التُّ نهُ ، ومِ اسِ النا  ّلقِ أخْ  يبُ هتذِ الكرمي  ىن هبا القرآنُ اليت اعتَ  مورِ ن األُ مِ 
 غريَ  ةً لَ م كامِ نهُ مِ ُحقوقَ ُهم  ذونَ م، ويأخُ هُ قَّ حَ  اسَ النا  صونَ قِ نْ ع منهم أهنم ي ُ قَ ا ي َ ، وما اسِ النا  شِّ عون يف غِ قَ ي َ ف َ 
 قال تعاىل:ف ،ةيامَ القِ  مِ وْ ي َ بِ  م اهللُ هُ رَ ذَّ ، وقد حَ ةً وصَ قُ ن ْ مَ 

 ٱٻٻ

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
طفِّفي:  ٱٱٱٱَّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ

ُ
 [.6 - 1]امل

 موضوع اآليات: •

 .نِ زْ أو الوَ  لِ يْ يف الكَ  يفِ فِ طْ ن التَّ مِ  يرُ حذِ التَّ  -

 معاني الكلمات: •

 معناه  ا الكلمة
 .ّلكٍ وهَ  ذابٍ عَ  ةُ مَ لِ كَ   لٌ يْ وَ 

 اس.لنا لِ  نَ زْ أو الوَ  لَ يْ صون الكَ قِ نْ الذين ي ُ  يَ فِ فِّ املطَ 
 .لِ يْ ن الكَ م مِ هُ قَّ وا حَ ذُ أخَ  وا تالُ الذين إذا اكْ 

 .صٍ قْ ن َ  رْيِ ن غَ ياً مِ ه وافِ ذونَ يأخُ  ونَ فُ وْ ت َ سْ يَ 
 نوا هلم.زَ أو وَ  اسِ لنا كالوا لِ  موهُ نُ زَ م أو وَ وهُ كالُ 
 .نَ زْ والوَ  لَ يْ الكَ  ونَ صُ قِ نْ ي ُ  ونرُ سِ خيَْ 

 فوائد وأحكام: •

 هُ غريَ  ياً، وإن باعَ وافِ  ذَ خَ أَ  نِ زْ أو الوَ  لِ يْ الكَ بِ  هِ ن غريِ ، إذا اشَّتى مِ اسَ م النا لِ ظْ ن يَ مَ لِ  يدُ دِ الشَّ  يدُ عِ الوَ  -1
 س.خَ بْ وي َ  صُ قِ نْ ي ُ  لِ يْ أو الكَ  نِ زْ الوَ بِ 

 صَ قَ ن ن َ مَ  لَّ ق كذلك كُ حَ لْ ي َ  - وماملذمُ  لِ عْ ون يف هذا الفِ عُ قَ الذين ي َ  ارَ جا ق التُّ حَ لْ كما ي َ   - يدُ عِ وهذا الوَ      
 . تعاىلاهللُ  بُّ ها كما حيِ دِّ ؤَ ه، فلم ي ُ يف طاعاتِ 

 .وامليزانِ  املكيالِ  صَ قْ ن َ  مَ رَّ وحَ  ،على احلقوقِ  داءِ تِ واالعْ  ةِ وهنى عن اخليانَ  لِ دْ والعَ  ةِ األمانَ بِ  اإلسّلمُ  رَ أمَ  -2

 لَ أو أمهَ  رَ صَّ ه إن قَ ر فيه؛ ألنَّ صِّ قَ  ي ُ وأالا  وإخّلصٍ  إتقانٍ ه بِ لَ مَ عْ أن ي َ  لِ مَ العَ بِ  فَ لِّ ن إذا كُ على املؤمِ  -3
 .يفِ طفِ ن التَّ مِ  عٌ وْ بعد ذلك فهذا ن َ  رَ جْ األَ  ذَ وأخَ  يدٍ فِ مُ  لٍ مَ دون عَ  تَ قْ الوَ  وأضاعَ 
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أ طَ ابون أهنم كانوا على خَ ون والكذا عُ فون واملخادِ فِّ املطَ  مُ لَ عْ ي َ  واحلسابِ  ثِ عْ الب َ  مِ وْ ي َ لِ  اسُ عندما يقوم النا  -4
 .يدٍ دِ شَ  مٍ رْ وجُ  يمٍ ظِ عَ 

 نشاط: •

 ةً مَّ أُ  هِ تابِ يف كِ  وجلَّ  عزَّ  رَ كَ . وقد ذَ ةٍ يدَ دِ شَ  ةٍ قوبَ عُ بِ  اسِ لنا م لِ هِ عِ يْ يف ب َ  نَ زْ والوَ  لَ يْ صون الكَ قِ نْ تعاىل الذين ي ُ  د اهللُ عَّ وَ ت َ 
 ؟ هاتُ قوب َ ؟ وما عُ  ن هيهذه املعصية. مَ  بِ بَ سَ ها بِ بَ ة عاق َ قَ ابِ السا  مِ مَ ن األُ مِ 

 األسئلة: •

 ؟ ْي ت َ مَ لِ بي هاتي الكَ  قُ رْ ما الفَ  -1س
 (. واوا، كالُ اكتالُ  )

 ؟ نِ زْ والوَ  لِ يْ م يف الكَ هُ ت ُ يقَ رِ وما طَ  ،؟ فونفِّ ن املطَ مَ  -2س
 ه.رائِ ه وشِ عِ يْ يف ب َ  شُّ غُ فاً وي َ فِّ طَ ن كان مُ مَ ة لِ عَ ق َّ وَ ر املت َ ايل اخلسائِ يف اجلدول التا  عْ ضَ  -3س

  اسِ مع النا 
  مع اهللِ 

  ةِ رَ يف اآلخِ 
 ؟ ن اآلياتلذلك مِ  لُّ دِ نستَ نوب، كيف الذُّ  رِ بائِ ن كَ مِ  ةٌ ريَ بِ كَ   نِ زْ والوَ  يف الكيلِ  يفُ طفِ التَّ  -4س
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 رشَ ابع عَ رس الر  الد  
 (.17( إلى اآلية رقم )7ن اآلية رقم )م   فينف  طَ ة المُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

َ  ةيامَ القِ  يومَ  اهللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ  راً ذاكِ  ارِ جا الفُ بِ  أَ دَ تَ رار، واب ْ بْ ار، وأَ جا : فُ ْي مَ سْ ، وأهنم على قِ اسِ النا  ريَ صِ مَ  بَ يَّ
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱٱفقال سبحانه: ،أعماهلم ومآهلم

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمت زت رت
طفِّفي: ٱٱٱَّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام

ُ
 [.17 - 7]امل

 موضوع اآليات: •
 ة.يامَ القِ  مَ وْ آهلم ي َ ومَ  ارِ جا الفُ  أعمالِ  رُ كْ ذِ  -

 معاني الكلمات: •
 م عناه ا الكلمة 

 .رٌ جْ وزَ  عٌ دْ رَ  ّلا كَ 
 ار.فا الكُ  ارالفجا 

 ق.يِّ الضَّ  لُّ وهو احملَ  ،ينرِ والكافِ  ارِ جا الفُ  أعمالِ  تابُ الذي يكون فيه كِ  املكانُ  يجِّ سِ 
 فيه أعماهلم. ةٌ تَ بَ ثْ وب ومُ كتُ مَ  ومقُ رْ مَ 
 .عن احلقِّ  زٍ جاوِ تَ مُ  دٍ تَ عْ مُ 

 م.هِ بِ تُ ة يف كُ رَ طَّ م املسَ هُ يلُ أباطِ  يلِ وَّ ري األَ أساطِ 
 ها.يْ لَ عَ  بَ لَ وهبم وغَ لُ ى على ق ُ طا غَ  موهبِ لُ على ق ُ  رانَ 

 .ةَ قَ رِ حْ مُ  ال مَ نَّ هَ جَ  خلوا نارَ دَ لَ  يموا اجلحِ صالُ لَ 
 فوائد وأحكام:  •

 ن اإلمث.وا فيه مِ عُ ق َ ما وَ  بِ بَ سَ بِ  ك،نْ ضَ  قٌ يِّ ضَ  كانٌ وهو مَ  ،يٍ جِّ إىل سِ  ارِ جا الفُ  ريَ صِ مَ  أنَّ  بيانُ  -1
 منها: ،فاتٍ صِ بِ  فَ صَ ن اتَّ  مَ إالا  مِ و ب هبذا اليذِّ كَ ، وال يُ واحلسابِ  اجلزاءِ  مِ وْ ي َ ي بِ بِ ذِّ كَ مُ لْ لِ  يدٌ عِ وَ  -2

 .صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل عن رسولِ  .                     )ج( اإلعراضُ ز احلدِّ داء وتاوُ )أ( االعتِ 
 ي.لِ ري األوَّ ه أساطِ أنَّ بِ  رآنِ ف القُ صْ ي.                   )د( وَ واملعاصِ  ة اآلثامِ رَ ث ْ )ب( كَ 

 لك اك يق  ىق يف ُّٱٱم قال تعاىل:هِ نادِ م وعِ هِ رِ فْ كُ   بِ بَ سَ بِ  اهللِ  ةِ يَ ؤْ بون عن رُ جَ رون حيَ الكافِ  -3
دون عِ بْ به وتستَ بون ذِّ كَ الذي كنت تُ  ذابُ هذا هو العَ  :يخاً بِ وْ وت َ يعًا رِ قْ قال هلم ت َ ويُ ، َّ مك
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 وهم املؤمنون -م هُ غريَ  يّلً على أنَّ لِ يف ذلك دَ  اهلل، فإنَّ  ةِ يَ ؤْ بون عن رُ حيجَ  ارُ ا كان الكفا ما ه. ولَ قوعَ وُ 
 ة.ويف اجلنَّ  ،ةيامَ القِ  مَ وْ ه ي َ نَ وْ رَ ي َ  -

 كه.لِ هْ ت ُ ع على املرء ف َ مِ فإهنا تتَ  ،ترَ غُ ي وإن صَ ن املعاصِ مِ  رُ احلذَ  -4
 شاط:نَ  •

 :ارَ ه النا لُ خِ دْ ، وتُ ك اإلنسانَ ي اليت هتلِ املعاصِ  ر بعضَ اذكُ 
 األسئلة: •

 ؟ َّٱىن من خن حن جن يم ُّٱٱح قوله تعاىل:اشرَ  -1س
 :ةٍ بَ ناسِ مُ  مات يف مجلٍ لِ الكَ  عْ ضَ  -2س
 (. ران –ري أساطِ  )

 .ةِ يامَ القِ  م يومَ ن رهبَّ وْ رَ ي َ  يَ نِ املؤمِ  على أنَّ  ليلَ ج الدَّ ِر خْ استَ  -3س
 ؟هام يف قوله تعاىل: فْ تِ االسْ  يدُ فِ ماذا يُ  -4س
 يبِّ يثاً عن النَّ دِ ذكر حَ (، اُ 14عليه اآلية رقم ) لُّ دُ ه كما تَ تَ مَ لْ وظُ  بِ لْ القَ  ةَ وَ سْ قَ  بُ بِّ سَ ي تُ واملعاصِ  نوبِ الذُّ  ةُ رَ ث ْ كَ   -5س

 ؟ يف هذا املعىن صلَّى اهلل عليه وسلَّم
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 رشَ س عَ رس الخام  الد  
 (.28( إلى اآلية رقم )18ن اآلية رقم )م   فينف  طَ المُ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

 يمِ عَ ن الن َّ لون عليه مِ رار ومآهلم، وما حيصِّ بْ األَ  حالِ  رِ كْ ذِ ع ذلك بِ بَ ت ْ م، أَ هُ ريَ صِ ومَ  ارِ جا الفُ  تعاىل حالَ  اهللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ 
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱ ه:بحانَ . فقال سُ يِّ وِ رَ خْ األُ 

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض
طفِّفي:  َّ لك

ُ
 [.28 - 18]امل
 موضوع اآليات: •

 ة.يامَ م يوم القِ هِ زائِ ومآهلم وجَ  رارِ األبْ  حالِ  رُ كْ ذِ  -
 معاني الكلمات: •
 م عناها الكلمة 

 قوى.والتَّ  الِبِّ لون بِ قون العامِ ادِ نون الصا هم املؤمِ  األبرار
 ة.يف اجلنَّ  عالٍ  كانٌ مَ  ي يِّ لِّ عِ 
 ون.بُ رَّ ة املقَ كَ ه املّلئِ دُ هَ شْ يَ  بونرَّ ه املقَ دُ هَ شْ يَ 

ُزي َّ رُ السُّ  ك األرائِ 
 .ةِ ينَ الزِّ  أنواعِ ة بِ نَ ر امل

 ه.نَ سْ وحُ  يمِ عِ النَّ  ةَ هبجَ  يمِ عِ النَّ  ةَ رَ ضْ نَ 
 ه.بُ شارِ  ه إالا كُّ فُ وم إناءه ال ي َ خمتُ  ،فيه شَّ راب ال غِ شَ  ومتُ يق خمْ حِ رَ 

 .كِ املسْ  ةِ حَ رائِ كَ   هُ رُ آخِ  كٌ سْ مِ  هُ تامُ خِ 
 .ونَ قُ سابِ املتَ  قِ تسابَ يَ لْ ف َ  ونسُ نافِ املتَ  سِ نافَ تَ يَ لْ ف َ 
 .ةِ يف اجلنَّ  ةٍ يَ عالِ  ْيٍ ن عَ مِ  وطٌ راب خملُ هذا الشَّ  يمٍ نِ سْ ن تَ ه مِ زاجُ مِ 

 فوائد وأحكام: •
 ابَ ه كتِ سبحانَ  رَ كَ م ذَ هنَّ ها يف جَ قُ ي َ ة وأضْ نَ مكِ األَ  لُ فَ سْ وهو أَ  ،يٍ جِّ ه يف سِ وأنَّ  ارِ جا الفُ  تابِ كِ   رِ كْ بعد ذِ  -1

 بون.رَّ ة املقَ كَ ه املّلئِ دُ هَ شْ ي يَ يِّ لِّ ه يف عِ وأنَّ  رارِ بْ األَ 
 ةِ كَ ن املّلئِ بون مِ رَّ ه املقَ دُ هَ شْ يَ  تابٌ وهو كِ  ،عنه ؤالِ السُّ بِ  األبرارِ  تابِ كِ   نِ أْ شَ لِ  يمٌ ظِ عْ ت َ  يف اآلياتِ  -2

 .ارِ ن النا مِ  جاةِ والنَّ  ةِ اجلنَّ بِ  زِ وْ والفَ  مانِ ن األَ ه مِ بِ صاحِ ما لِ دون لِ هَ شْ ويَ 
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 ضِ عْ ن ب َ ، ومِ رٍ شَ بَ  بِ لْ على ق َ  رَ طَ ت وال خَ عَ سَِ  نٌ ذُ ت وال أُ أَ رَ  ْيٌ ما ال عَ  يمِ عِ ن النَّ مِ  رارِ ألبْ لِ  اهللُ  دَّ أعَ  -3
 مية.رِ ه يف اآليات الكَ ه سبحانَ رَ كَ يم ما ذَ عِ ذلك النَّ 

 بِ راتِ مَ  بال زِ وْ فَ لْ لِ  احلاتِ الصا  لِ مَ وعَ  محنِ الرَّ  ةِ وطاعَ  ا هو يف اإلميانِ إمنَّ  حُ ابِ الرا  قُ سابُ والتَّ  يحُ حِ الصَّ  سُ نافُ التَّ  -4
 .ة يف اجلنانِ يَ العالِ 

 نشاط: •
 ْي ت َ ر آي َ ذكُ إليها، اُ  ةِ عَ واملسارَ  ةِ قَ املساب َ أخرى بِ  يف آياتٍ  رَ س يف اخلريات، وأمَ نافُ تعاىل يف هذه اآليات بالتَّ  ر اهللُ أمَ 
 ن على ذلك.الا دُ تَ 

 األسئلة: •
 .َّ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱح قوله تعاىل:اشرَ  -1س
 مث َدوِّ ن ثّلثًَة ِمن أنواِع النَِّعيم. َّ  مث هت مت خت ُّل قوله تعاىلتأمَّ  -2س
بون اغِ ق فيها الرا سابَ تَ اليت ي َ  ألعمالِ لِ  ةٍ لَ ة أمثِ ّلثَ ب ثَ رِ اضْ . َّٱمغ جغ مع جع ُّٱقال تعاىل: -3س

 .ةِ يف اجلنَّ 
 ؟ بونرَّ ب هبا املقَ رَ شْ اليت يَ  ْيِ العَ  ما اسمُ  -4س
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 ادس عشررس الس  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  29ن اآلية رقم )م   فينف  طَ المُ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ن املؤمني، وأهنم مِ  ارِ جا الفُ  فِ قِ وْ مَ  رِ كْ ذِ ذلك بِ  عَ بَ ة، أت ْ يامَ القِ  ومآهلم يومَ  ار واألبرارِ الكفا  تعاىل حالَ  اهللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ 
 ارِ فا جون على الكُ رَّ فَ ت َ م ي َ هِ يمِ عِ يف نَ  يَ نِ املؤمِ  ة، وهي أنَّ يامَ ذلك يوم القِ  ةَ يجَ تِ نَ  رَ كَ ن الذين آمنوا، مث ذَ رون مِ خَ سْ يَ 

 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱٱبون. فقال تعاىل:ذَّ عَ وهم ي ُ 
 هسمس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل

طفِّفي:  َّ
ُ
 [.36 - 29]امل

 موضوع اآليات: •
 .ورِ جُ هذا الفُ  ةِ بَ عاقِ  رُ كْ وذِ  ،نياي يف الدُّ على املؤمنِ  ارِ جا ن الفُ مِ  عُ قَ ا ي َ ما  ءٍ يْ شَ  رُ كْ ذِ  -

 معاني الكلمات: •
 مع ناها الكلمة 

 وا.رُ فَ كَ  موارَ جْ أَ 
 .ةً يَّ رِ خْ وسُ  هزاءً استِ  نِ واجلفْ  بِ احلاجِ بِ  ةُ اإلشارَ : زُ مْ الغَ  زونغامَ يتَ 
 .يَ نِ املؤمِ م بِ هِ فافِ خْ استِ بِ  ينَ ذِ ذِّ لَ ت َ عوا مُ جَ رَ  يَ هِ كِ لبوا فَ قَ ان ْ 

 أعماهلم. ظِ ي حبفْ لِ كَّ َو مُ  يَ ظِ م حافِ لوا عليهِ رسِ وما أُ 
 .ةِ يامَ القِ  مُ وْ ي َ  مَ وْ فالي َ 

 .يَ وزِ جُ   بَ وِّ هل ث ُ 
 فوائد وأحكام: •

ُ ب َ ت ُ  -1  :وِمن ُصوَر ذلك ومظاِهرِه ،نيَ مِ نيا مع املؤْ يف الدُّ  ارِ فا الكُ  حالَ  اآلياتُ  يِّ
 هبم. ةُ يَ رِ خْ والسُّ  يَ نِ املؤمِ بِ  زاءُ هْ تِ االسْ  -أ

 قاراً.واحتِ  يةً رِ خْ وسُ  هزاءً تِ اسْ  يونِ العُ بِ  زُ غامُ التَّ  -ب
 م.يهِ لِ هْ م إىل أَ هِ جوعِ رُ  م حالَ هُ رورُ سُ  -ج
 .ّللِ الضَّ بِ  نيَ املؤمِ  حالِ  فُ صْ وَ  -د

هزاء، فما بالك إذا كان جات االستِ رَ ن دَ ما يكون مِ  لُّ ، وهو أقَ زِ مْ الغَ ي بِ نِ املؤمِ زاء بِ هْ ن االستِ مِ  رُ احلذَ  -2
 .ل ذلك أكَب ثْ مِ  ةَ قوبَ عُ  أنَّ  ذلك، ال شكَّ  ة أو غريِ يمَ مِ ة أو النَّ يبَ أو الغِ  زِ مْ اللَّ بِ 
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 .ينَ دِ سِ ن املفْ ون مِ حُ واملصلِ  ،ينَ دِ تَ ن املهْ مِ  ونالا ح الضا ضِ ة يتَّ يامَ يوم القِ  -3
 يتجلَّى ِمن خّلِل َمظَهَرين: ةرَ يف اآلخِ  ارِ املؤمني مع الكفا  حالُ  -4

 .لِ مَ العَ  سِ نْ ن جِ مِ  فاجلزاءُ  ؛يانْ نهم يف الدُّ وا مِ كُ حِ كما ضَ   نونَ مِ املؤْ  أن َيْضَحَك ِمنهم -أ
م  -ب  .ةِ ينَ الزِّ  أنواعِ بِ  ةً نَ ي َّ زَ مُ و هلم،  ةٍ وبَ صُ نْ مَ  رٍ رُ وعلى سُ  ،كاٍن عالٍ ن مَ م مِ رون إليهِ ينظُ أهنَّ

 نشاط: •
 م.املسلِ  عِ مَ على املتَ  ةَ ئَ يِّ السَّ  هُ  آثارَ يِّ ، ب َ يمٌ ظِ عَ  بٌ نْ منهم ذَ  ةُ يَ رِ خْ والسُّ  نيَ باملؤمِ  هزاءُ تِ االسْ 

 األسئلة: •
 ن اآليات:الية مِ مات التا لِ لكَ ف لِ ذكر املرادِ اُ  -1س

 (. يَ وزِ جُ  –م م وأجفاهنِ هِ بِ ريون حبواجِ شِ يُ  - روا) كفَ 
 ؟ ةرَ ني يف اآلخِ ية باملؤمِ خرِ زاء والسُّ هْ االستِ  ةَ بَ  عاقِ تك لآليات بيِّ راءَ ن خّلل قِ مِ  -2س
 ؟ ن هماس، مَ ن النا مِ  ةٍ فَ طائِ لِ  فٌ صْ ( وَ ارفا الكُ ) -3س
 ؟ ةرَ يف اآلخِ  ارِ فا مع الكُ  نيَ املؤمِ   حالَ بيِّ  -4س
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 رشَ ابع عَ رس الس  الد  
 (15( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   قاق  ة النش  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

هذا  ن أنواعِ مِ  ءٍ يْ يان شَ ة بَ يَ الِ ه، ويف اآليات التا لِ مَ على عَ  ى فيه اإلنسانُ الذي جيازَ  مُ وْ ة هو الي َ يامَ القِ  مُ وْ ي َ 
 :قال تعاىل ،مهِ هورِ ظُ  راءِ ن وَ مِ  مالِ الشِّ م بِ هُ ب َ تَ كُ   ارِ فا الكُ  طاءُ ، وإعْ يِ مِ اليَ م بِ هُ ب َ تَ كُ   يَ نِ املؤمِ  وهو إعطاءُ  ،اجلزاءِ 

 ٱٻٻ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 [.15 - 1: ]االنشقاق َّ حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 موضوع اآليات: •
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ م ي َ هُ ن ْ مِ  ه كلي دُ ، وما جيِ مالِ الشِّ  وأصحابِ  يِ مِ اليَ  أصحابِ  رُ كْ ذِ  -

 الكلمات:معاني  •
 م عناها الكلمة 

 تعَ دَّ صَ تَ  تقَّ انشَ 
 ت.رهبا وأطاعَ  رِ ت ألمْ عَ مَ تَ اسْ  اهبِّ رَ ت لِ نَ وأذِ 

 .يعَ طِ ع وتُ مَ سْ هلا أن تَ  أي ُحقَّ  توُحقَّ 
 .ةً يَ وِ تَ سْ ت مُ لَ عِ ت وجُ طَ ُبسِ  تُمدَّ  األرضُ وإذا 
 ن املوتى.ها مِ نِ طْ بَ  ت ما يفحَ رَ طَ  تلَّ ت ما فيها وَتَ وأَْلقَ 
 .لِ مَ دا يف العَ ومِ  ساعٍ  حٌ كادِ 

 .اهلّلكِ ه بِ سِ فْ ي على ن َ نادِ يُ  وراً بُ وا ث ُ عُ دْ يَ 
 ع.جِ رْ ي َ  ورحُ  يَ 

 فوائد وأحكام: •
 رَ ب ِّ دَ ها ومُ قَ خالِ  يعَ طِ وتُ  عَ مَ سْ هلا أن تَ  تعاىل، وُحقَّ  اهللِ  ثاالً ألمرِ ع امتِ دَّ صَ تَ وت َ  ماءُ السَّ  قُّ شَ نْ ت َ  ةِ يامَ القِ  مُ وْ ي َ  -1

ن ها مِ نِ طْ ي ما يف بَ قِ لْ وت ُ  ،ةيَ ن اجلبال واألبنِ ما عليها مِ  رُ طاي َ تَ ها، وي َ تِ عَ ن سَ يد مِ زِ وتَ  األرضُ  دَّ ها، وَتتَ رِ مْ أَ 
 ه.تِ مَ ظَ عَ لِ  نِ وْ ن يف الكَ مَ  كلُّ   لَّ الذي ذَ  اهللِ  ثاالً ألمرِ املوتى امتِ 
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ا إىل فإما  ؛ةِ يامَ القِ  يومَ  ي اهللَ ّلقِ مث يُ  ،رِّ الشَّ ا باخلري أو بِ إما  ؛نيايف هذه الدُّ  لٌ وعامِ  إىل اهللِ  ساعٍ  اإلنسانُ  -2
 .أو إىل نارٍ  ةٍ نَّ جَ 

وهو  ،رياً سِ سابًا يَ ساهبم حِ ىن، ويكون حِ مْ م اليُ يهِ أيدِ ذوهنا بِ م، فيأخُ هُ ب َ تُ ن كُ وْ يُعطَ  ةِ عادَ السَّ  أهلُ  -3
 هتا عليكَ َّتَ سَ د منهم:" لواحِ لِ  فيقول اهللُ  ،كوالَ وا أهنم قد هَ وهبم حىت يظنُّ ذنُ هم بِ رُ رِّ قَ حيث ي ُ  ،ضُ رْ العَ 

نيا الدُّ  ن نساءِ ة مِ إىل زوجاهتم يف اجلنَّ  داءَ عَ سُ  ينَ سرورِ ون مَ بُ لِ قَ ن ْ ، في َ (2) "مَ وْ ها لك الي َ رُ فِ غْ نيا وأنا أَ يف الدُّ 
 ي.العِ  ن احلورِ ومِ 

ويكون  ،مشههورِ ظُ  راءِ ن وَ وها مِ عُ ضَ سرى، وقد وَ اليُ  دِ اليَ م فيأخذوهنا بِ هُ ب َ تُ ن كُ وْ طَ عْ ي ُ  قاءِ الشَّ  أهلُ  -4
قى هبم يف لْ مث ي ُ  ،اهلّلكم بِ هِ على أنفسِ  ونَ عُ دْ يَ ة يف ذلك اليوم العظيم، ف َ يحَ ضِ والفَ  والعارُ  اخلزيُ 

يف  رونَ كِّ فَ ال ي ُ  ،اتِ ذا لَ مَ  وال هواتِ يف الشَّ  يَ مِ عِّ ن َ ت َ نيا مُ يف الدُّ  ينَ سرورِ مَ  يَ حِ رِ ، فقد كانوا فَ ريِ عِ السَّ 
 .شورِ أو النُّ  ثِ عْ الب َ يف ة وال بَ العاقِ 

 ،رٌ ي ْ إن خرياً فخَ  ،م على أعماهلميهِ وجيازِ  ةٍ رَّ مَ  لَ م أوَّ هُ قَ لَ م كما خَ هُ يدُ عِ ة ويُ يامَ القِ  يومَ  بادَ العِ  ث اهللُ عَ ب ْ ي َ  -5
 .ريُ اخلبِ  يمُ لِ وهو العَ  ،ري شَ اً فَ را وإن شَ 

يا، وهي نْ الدُّ  تعاىل يف احلياةِ  هللِ  رباتِ والقُ  اعاتِ الطا  لِ عْ احلة وفِ الصا  األعمالِ بِ  دَّ عِ م أن يستَ على املسلِ  -6
 .واحلسابِ  دار اجلزاءِ  ةِ رَ د يف اآلخِ عَ سْ حىت يَ  لِ مَ العَ  دارُ 

 نشاط: •
ن ها مِ مَ دَّ قَ وما ت َ  ةِ ورَ هذه السُّ  ّللِ ن خِ مِ  ة على تلك األمورِ الَّ الدا  ذكر اآلياتِ ، اُ ة أمورٌ ماء يوم القيامَ لسَّ ث لِ حيدُ 
 (.جزء )عمَّ  رِ وَ سُ 

 األسئلة: •
 ة:بَ ناسِ مُ  ة يف مجلٍ يَ الِ مات التا لِ الكَ  عْ ضَ  -1س
 (. حكادِ  –ور حيُ  -ت ُحقَّ  )

 ؟ مهُ ب َ تَ كُ   ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  قاءِ الشَّ  ى أهلُ تَ ؤْ ف كيف ي ُ صِ  -2س
 ة:قَ ابِ ن اآليات السا على اآلت مِ  يلَ لِ كر الدَّ ُذ ا -3س
 .ةِ يامَ يوم القِ  احلسابِ  باتُ إثْ  -2.         بورِ ن القُ مِ  ثِ عْ الب َ  إثباتُ  -1
 .ثِ عْ ب َ لْ لِ  ارِ فا الكُ  إنكارُ  -4تعاىل.       هللِ  رِ صَ البَ  ةِ فَ صِ  إثباتُ  -3

                                      

 (.2807رقم ) ،صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار :رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقي، باب -2
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 ت.يَ ضِ رَ  -ت عَ مَ تَ اسْ  - نَ ت اإلذْ طَ عْ ت(: أَ نَ ذِ ة: معىن )أَ حيحَ الصَّ  ةَ اإلجابَ  اخََّت  -4س
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 رشَ ن عَ ام  رس الث  الد  
 .ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  16ة رقم )ن اآليَ م   قاق  النش   ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

 غَ لُ ب ْ ه حىت ي َ ه مث ماتِ يف حياتِ  ريٍُّ غَ وت َ  لٍ ن حتوُّ مِ  ل لإلنسانِ ر ما حيصُ كْ ذِ ع ذلك بِ بَ ي، أت ْ حِ الكادِ  حالَ  ر اهللُ كَ ا ذَ ما لَ 
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱٱفقال تعاىل: ،هه ونارَ تَ نَّ جَ 
 لك خك  حك جك مق حق مف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حم جم هل مل خل حل جل مك

 [.25 - 16: ]االنشقاق
 موضوع اآليات: •

 هبا. اليت ميرُّ  اإلنسانِ  أحوالِ  رُ كْ ذِ  -
 م.هِ تِ بَ عاقِ  وءِ سُ  يانُ رآن، وبَ مع القُ  ارِ فا الكُ  حالِ  رُ كْ ذِ  -

 معاني الكلمات: •
 م عناه ا الكلمة

 .مسِ الشَّ  روبِ بعد غُ  قِ فُ يف األُ  رُ هَ ظْ اليت تَ  ةُ رَ مْ حُ  ال ق فَ الشَّ 
 .ن املخلوقاتِ ع مِ ومجََ  مَّ ضَ  قسَ وما وَ 

 راً.دْ بَ  لَ مَ تَ ه واكْ ورُ نُ  َتَّ  قسَ اتَّ 
 .مث اجلزاءُ  ،مث احلسابُ  ،ثُ عْ مث الب َ  ،يا، مث املوتُ نْ د الدُّ دائِ شَ  :حاالً بعد حالٍ  قٍ بَ قاً عن طَ بَ طَ  ُبَّ كَ َّتَ لَ 

 .مونَ تُ كْ ويَ  ونَ رُ مِ ضْ يُ  ونَ وعُ ِبا يُ  مُ أعلَ  واهللُ 
 .عٍ طِ قَ ن ْ مُ  رُ ي ْ غَ  ونٍ نُ مْ  مَ  رُ ي ْ غَ  رٌ جْ م أَ هُ لَ ف َ 

 فوائد وأحكام: •
ن عاب مِ الصِّ  وَ لْ تِ  عابَ ي الصِّ ّلقِ يُ سَ  اإلنسانَ  ر أنَّ مَ وبالقَ  يلِ اللَّ ، وبِ قِ فَ الشَّ داً بِ كَّ َؤ مًا مُ قسَ  م اهللُ أقسَ  -1

 .َّٱخص حص مس خس ُّٱم قوله تعاىل:سَ القَ  وابُ وجَ  ،هاتِ إىل هنايَ  احلياةِ  ةِ دايَ بِ 
 ّلم، وأنَّ م السَّ ه عليهِ لُ سُ ه ورُ ياؤُ ِبا جاء به أنبِ  يقِ صدِ تعاىل والتَّ  باهللِ  و لإلميانِ عُ دْ يَ  نِ وْ ما يف الكَ  كلُّ  -2

 واجلزاء. واحلسابِ  ثِ عْ الب َ  هلم على إنكارِ  يلَ لِ ال دَ  ارَ فا الكُ 
 بِّ كَ يُ ف َ  ،أو هنارٍ  لٍ يْ ن لَ مِ  تٍ قْ وَ  يف أيِّ  ةٍ دَ جْ سَ  ةِ آيَ بِ  رَّ ئ إذا مَ القارِ  دَ جُ سْ أن يَ  ةِ ّلوَ التِّ  ن آدابِ مِ  -3

 .ّلمٍ وال سَ  ريٍ بِ كْ دون تَ  جودِ ن السُّ ع مِ فَ رْ مث ي َ  ،وعُ دْ وهو يَ  ،ويقول: سبحان رب األعلى ،جودلسُّ لِ 
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 قِّ لحَ لِ  ةً فَ كباراً وخمالَ ناداً واستِ عِ  اهللِ  الكرمي كتابُ  القرآنَ  اهلل، وأنَّ  رسولُ داً حممَّ  أنَّ بون بِ ذِّ كَ ار يُ الكفا  -4
ه رُ مِ ضْ أعلم ِبا تُ  واهللُ  ،م عن احلقِّ هُ دُّ صُ يَ  نادَ والعِ  رَ ب ْ الكِ  ل فإنَّ الئِ رت هلم الدَّ هَ ح، ومهما ظَ الواضِ 

 يب.كذِ ر والتَّ فْ ن الكُ م مِ هُ فوسُ نُ 
 يمٍ لِ أَ  ذابٍ عَ بِ  - ةً يَ رِ خْ ماً وسُ كُّ هت -ار فا الكُ  هؤالءِ  رَ شِّ بَ أن ي ُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم داً ه حممَّ نبيَّ  أمر اهللُ  -5

 قاد.د االعتِ ل وفاسِ مَ العَ  ءِ يِّ م على سَ هِ هم وإصرارِ م وإعراضِ هِ رِ فْ كُ   بِ بَ سَ بِ 
ي هلم واهِ ن النَّ ما فيه مِ بون لِ نِ ر؛ املتَ ن األوامِ يف القرآن الكرمي مِ  لون ِبا جاءالعامِ  هِ ورسولِ  باهللِ  املؤمنونَ  -6

 ص.قُ ن ْ ع وال ي َ طِ قَ ن ْ ال ي َ  رٌ جْ أَ 
 نشاط: •

ٱُّٱه تعاىل يف هذا السورة:ولِ قَ  ةِ راءَ عند قِ  دَ جُ سْ الكرمي أن يَ  ئ القرآنِ قارِ ع لِ رَ شْ يُ  ٱ  مغ جغ مع  جع مظ ٱ
 ة.ّلوَ جود التِّ سُ  :جودى هذا السُّ ويسمَّ  َّ جف

 يف القرآن الكرمي: ةِ ّلوَ التِّ  جودِ سُ  عَ واضِ د مَ عدِّ 
 األسئلة: •

 ن املعاين يف العمود )ب(:ها مِ بُ ناسِ ن العمود )أ( ما يُ مات مِ لِ لكَ  لِ اخََّت  -1س
 )ب( )أ(

 مس.الشَّ  روبِ بعد غُ  قِ فُ ر يف األُ هَ ظْ ة اليت تَ )     ( احلمرَ  قسَ اتَّ  -1
 مون.تُ كْ رون ويَ مِ ضْ )     ( يُ  قسَ وَ  -2
 .هِ تِ مَ لْ ظُ  حتتَ  املخلوقاتِ  رَ ي َّ وسَ  عَ ومجََ  مَّ )     ( ضَ  قفَ الشَّ  -3
 راً.دْ ل بَ مَ تَ واكْ  رِ مَ القَ  ورُ نُ  )     ( إذا َتَّ  ونوعُ يُ  -4
 ع.طِ قَ ن ْ )     ( غري مُ  غري َمْنونٍ  -5
 د ما يلي حول ذلك:دِّ ، حَ ةٍ ّلوَ تِ  ةِ دَ جْ ع سَ ضِ وْ مَ  يف اآلياتِ  -2س

 :.......................................ةِ ّلوَ التِّ  ةِ دَ جْ ع سَ ضِ وْ مَ  -1
 :......................................ةِ ّلوَ التِّ  ةِ دَ جْ سَ بِ  ل حي َترُّ ماذا تفعَ  -2

  .َّٱخص حص مس خس ُّٱاشرح قوله تعاىل: -3س
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 شرع عَ اس  رس الت  الد  
 (11رقم )( إلى اآلية 1ن اآلية رقم )م   روج  ة البُ ير سورَ س  ف  ت َ 

ن ه مِ وأعوانُ  كُ ورة ما قام به امللِ ار مع املؤمني، وقد ذكر يف هذه السا الكفا  يف القرآن أحوالَ  وجلا  عزَّ  ر اهللُ يذكُ 
 قال تعاىل:  ،ْي ريقَ الفَ  ه مآلَ ر سبحانَ يد يف األرض، مث ذكَ ها يف أخادِ و مُ أضرَ  يف نارٍ  املؤمني باهللِ  قِ رْ حَ 

 ٱٻٻ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث  يت ىت نت
 مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام
 [.11 - 1: ]البوجٱٱٱٱٱَّ حب جب هئ

 موضوع اآليات: •
 م.ذاهبِ ة إىل عَ ، واإلشارَ َي نِ ؤمِ مُ لْ لِ  ذابٍ ن عَ ل منهم مِ صَ وما حَ  خدودِ األُ  أصحابِ  رُ كْ ذِ  -

 معاني الكلمات: •
 م ع ناه ا الكلمة 

 ب.واكِ ري فيها الكَ سِ ل اليت تَ املنازِ  وجالبُ 
 ة.يامَ يوم القِ  ود واليوم املوعُ 

 ة.عَ اجلمُ  ى صّلةَ ر وصلَّ ن حضَ مَ د لِ هَ شْ ة يَ عَ اجلمُ  د، كيومِ هَ شْ ن يَ مَ  كلُّ  دوشاهِ 
 .يف احلجِّ  فِ املوقِ  ه أهلُ دُ هَ شْ ة الذي يَ فَ رَ عَ  ه، كيومِ ره غريُ د، وحيضُ هَ ن ُيشْ مَ  كلُّ  ودهُ شْ ومَ 
 .يف األرضِ  قُّ ُيشَ  شقي  وددُ خْ األُ 
 املؤمني. يبَ عذِ دون تَ شاهِ ضور يُ حُ  هودشُ 

 وا.هوا وعابُ رِ كَ  وا مُ قَ وما ن َ 
 واملؤمنات.قوا املؤمني رَّ بوا وحَ ذَّ عَ  ناتمِ ي واملؤْ نِ وا املؤمِ نُ فت َ 
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 فوائد وأحكام: •
ن مَ  ة، وبكلِّ يامَ القِ  ب، وبيومِ واكِ ري فيها الكَ ل اليت تسِ ماء ذات املنازِ ه وتعاىل بالسَّ سبحانَ  م اهللُ قسِ يُ  -1

ن م ِبا شاء مِ أن يُقسِ  فة، وهللِ رَ عَ  د عليه كيومِ هَ شْ د أو يَ ن ُيشهَ مَ  لِّ كُ وبِ  ،كيوم اجلمعة  ةهادَ ع منه شَ قَ ي َ 
  باهلل.وا إالا مُ ر أن يقسِ شَ لبَ وليس لِ  ،خملوقاته

م وهُ رُ هَ قَ ف َ  وجلَّ  ن املؤمني باهلل عزَّ ن عندهم مِ دوا إىل مَ ار عمَ ن الكفا مِ  مٌ وْ ق َ  األخدودِ  أصحابُ  -2
جوا فيه ناراً، مث خدودًا وأجَّ أُ  وا هلم يف األرضِ رُ فَ وا، فحَ بَ م، فأَ هِ ينِ عوا عن دِ وهم على أن يرجِ دُ وراوَ 
 وهم فيها.فُ ذَ قَ لوا ف َ بَ قْ ي َ  فلم ،رِ فْ الكُ وهم على دُ راوَ 

؛ احلةة الصا وَ دْ نة والقُ ة احلسَ ظَ واملوعِ  ةِ ويدعو إليه باحلكمَ  ،عنه عَ دافِ ويُ  هينِ دِ  على ن أن يصِب على املؤمِ  -3
 رة.نيا واآلخِ يف الدُّ  ة األمرِ يف هنايَ  زِ وْ الفَ ر بِ شَّ بَ ليُ 

حيث كانوا  ،عوةة الدَّ دايَ ى عليهم يف بِ األذَ  عِ قْ ن وَ مِ  يفٌ لوب املؤمني وَتفِ قُ لِ  يتٌ بِ ثْ ورة ت َ يف السُّ  -4
 ة.كَّ ار مَ فا ن كُ ذاب مِ العَ  ّلقون أصنافَ يُ 

ن وا مِ مُ قَ خدود ن َ األُ  ولكن أصحابَ م، دَّ قَ م وي ُ رَ كْ ه يُ هم فإنَّ لِ معل بِ مِ فات املؤمني وعَ صِ ف بِ صَ ن اتَّ مَ  -5
 ىف يث ىث نث مثزث رث  يت ىت نت ُّ داحلمي العزيزِ  إمياهنم باهللِ  بِ بَ سَ املؤمني بِ 
 ه.لِ مَ عَ  بِ جازي ُكّلاً يُ وسَ  ،هلم رينَ الكافِ  يبِ عذِ وتَ  املؤمنيَ  ْبِ ع على صَ لِ املطَّ ، أي: َّٱيف

 تري من حتتها األهنار، وذلك هو الفوز العظيم. اتٌ احلات هلم جنا لوا الصا بوا وعمِ نون الذين صَ املؤمِ  -6
 نشاط: •

ة على الَّ د اآليات الدا ، حدِّ وجلا   أهنم آمنوا باهلل عزَّ إالا  ءٍ يْ شَ منهم ليس لِ  لِ يْ املؤمني والن َّ  عاداةِ ار على مُ فا ب الكُ أَ دَ 
 .املمتحنة وسورة احلجا  ةِ ورَ ة وسُ ورَ ن خّلل هذه السُّ هذا املعىن مِ 
 األسئلة: •

 ك.سلوبِ أُ بِ  خدودِ األُ  ة أصحابِ صَّ ص قِ خلِّ  -1س
 عوة.داية الدَّ يف بِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم سولالرَّ  ة على أصحابِ صَّ ر هذه القِ ج أثَ تِ نْ است َ  -2س
 . على احلقِّ ْب الصَّ  يف مثارِ  ع مجلٍ ب أربَ ة، اكتُ ب محيدَ واقِ  عَ ْب لصَّ لِ  -3س
ب هذه املخلوقات حسب تِّ ورة، رَ السُّ  عِ لَ طْ م هبا يف مَ حيث أقسَ  ،هن خملوقاتِ ف بعضاً مِ رَّ وشَ  م اهللُ عظَّ  -4س

 ورة.يف السُّ  ورودها
 

 شرونالع  رس الد  
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 ورةر الس  ( إلى آخ  12ن اآلية رقم )م   روج  البُ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 
ي  د، رِ م ا يُ ال لِ ه ه و الفعا عل  ى أنَّ  ن أس اء وأفع ال ت دلُّ ِم  ف  ون م ا هللِ عرِ ، وال يَ اهللِ  ةَ َم ظَ ل ون عَ اس جيهَ ن النا ِم  ريٌ ثِ كَ 

 شُ طْ ه، وه ذا ال بَ تُ دَّ وِش  اهللِ  شُ طْ ع هب م بَ قَ ن وَ َم لِ  ث الٌ  مِ ه إالا ُم وْ ون وق َ َع رْ هب م، وم ا فِ  شَ طَ ي بَ ط اغِ  مٍ وْ ن ق َ م مِ فكَ 
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱٱٱٱٱٱٱق    ال تع    اىل: ،بوا الق    رآنَ ع    ن ال    ذين ك    ذَّ  ي    دٍ عِ بَ ل    يس بِ 
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 12: ]ال             بوج َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف

- 22.]  
 موضوع اآليات:  •

 ه.قِ لْ ها يف خَ تعاىل، وآثارِ  اهللِ  فاتِ ر بعض صِ كْ ذِ  -
 معاني الكلمات: •
 مع ناه ا الكلمة 

 .يدٌ دِ شَ لَ  ةَ مَ لَ الظَّ  ذَ إذا أخَ  ذابِ العَ ه بِ ذَ خْ أَ  إنَّ  يدٌ دِ شَ ك لَ بِّ رَ  شَ طْ بَ  إنَّ 
 ه.أَ دَ ه كما بَ يدُ عِ ويُ  ةٍ رَّ ل مَ أوَّ  قَ أ اخللْ دَ بْ ي َ  يدُ عِ ويُ  ئُ دِ بْ ي ُ 

 ه.ن أطاعَ مَ ة لِ احملبَّ  ريُ ثِ كَ  ودُ دُ الوَ 
 .شِ رْ ب العَ صاحِ  شِ رْ و العَ ذُ 
 ون ومثود.عَ رْ فِ  مِ وْ ة مثل ق َ يَّ وِ القَ   اجلموعِ َب خَ   يث اجلنودِ دِ حَ 
 .يفٌ رِ كرمي شَ   قرآنٌ  ميدٌ  رآنٌ قُ 

 فوائد وأحكام: •
 .هِ ألمرِ  يَ فِ ه واملخالِ لِ سُ رُ بي بِ ذِّ كَ لمُ ه لِ ذابِ وعَ  اهللِ  شِ طْ ة بَ دَّ شِ  -1
ص لَّى اهلل  هة رس ولِ ت يف كت اب اهلل وس نَّ دَ ه احلس ىن كم ا ورَ  تع اىل وأسائِ اهللِ  فاتِ ِص م بِ ن املس لِ مِ ؤْ ي ُ  -2

  يه مه جه ين ُّٱٱ، ق    ال تع    اىل:أو تكيي    فٍ  ي    لٍ أو َتثِ  ي    فٍ أو حترِ  ب    ّل تعطي    لٍ علي    ه وس    لَّم 

  [.11]الشورى:  َّحي جي
عل  ى  وٍ تَ ْس  ه مُ ه  ا، وه  و س  بحانَ رُ وأكب َ  أعل  ى املخلوق  اتِ ه وى علي  ه س  بحانَ تَ ال  ذي اْس   محنِ ال  رَّ  شُ رْ َع   -3

 ه تعاىل.جبّللِ  يقُ لِ واًء يَ ه استِ شِ رْ عَ 
ر وه و الق ادِ  ،ةٍ رَّ َم  لَ أوَّ  قَ ق اخلْل لَ ه، وه و ال ذي خَ رِ ْم ه وأَ ِق لْ ه يف خَ ف وح دَ رِّ صَ وعّل هو املتَ  جلَّ  اهللُ  -4

 أخرى. ةً ه تارَ تِ على إعادَ 
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 ونَع  رْ فِ  يت أص  حابِ صَّ  قِ  ِم  ن خ  ّللِ تع  اىل  اهللِ  ةِ رَ دْ قُ   وبي  انُ  اهلل علي  ه وس  لَّم، ص  لَّى س  ولِ الرَّ  ةُ يَ لِ ْس  تَ  -5
 ي.كِ ن املهلَ هم مِ لَ عَ تعاىل وجَ  م اهللُ هُ رَ مَّ حيث دَ  ؛وقوم مثود

نوهبم ذُ  ر هلمفَ وأنابوا غَ  إذا تابوا إىل اهللِ  نوبِ الذُّ  أهلَ   أنَّ يِّ ب َ ي ُ  يفٌ طِ لَ  ري سِ  فورِ الغَ بِ  ودِ دُ ان الوَ يف اقَّتِ  -6
 م.هُ ب َّ وأحَ 

ر ثِّ ؤَ ع ف يهم اآلي ات وال تُ  وال تنَف  ،همن ادِ هم وعِ يبِ ذِ كْ ون يف تَ رُّ مِ ستَ ين مُ وا عن الدِّ دا الذين كفروا وصَ  -7
 ه؟كِ لْ ومُ  هِ ريِ دبِ ه وهم حتت تَ تِ قوبَ ن عُ فأين خيرجون مِ  ،ةً رَ دْ ماً وقُ لْ هبم عِ  حميطٌ  واهللُ  ،ظاتفيهم العِ 

قص ان، ق ال ة والنُّ ي ادَ غيري والزِّ ن التَّ مِ  حمفوظٍ  حٍ وْ م، يف لَ لْ والعِ  اخلريِ  ريُ ثِ كَ   ،املعاين يمُ ظِ الكرمي عَ  القرآنُ  -8
 .َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱتعاىل:

 نشاط: •
مود ثَ بِ  لَّ ة إىل ما حَ يف هاتي اآليتي إشارَ  َّ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ُّٱقال اهلل عز وجل:

 هبا. م اهللُ هُ ب َ اليت عاق َ  ةِ قوبَ العُ  عَ وْ ذكر ن َ . اُ ةِ قوبَ ن العُ ه مِ مِ وْ ون وق َ عَ رْ وفِ 
 األسئلة: •

 رين فيما يلي:طْ سَ  دودِ ب يف حُ اكتُ  -1س
 ه الُعلى.احلسىن وصفاتِ  اهللِ  م يف أساءِ ة املسلِ يدَ قِ عَ  -1
 رت.كَ د ما ذَ يِّ ؤَ ي ُ  ن القرآنِ دليّلً مِ  -2

 ت يف اآليات.دَ ه اليت ورَ احلسىن وصفاتِ  اهللِ  ن أساءِ مِ  ةً ذكر أربعَ اُ  -2س
 رمها أنت.كُ ذْ  تَ ْي ت َ يزَ ومِ  ،تا يف اآلياتِ دَ رَ  وَ ْي ت َ يزَ ر إىل مِ ، أشِ ةٌ يدَ دِ عَ  يزاتٌ يم مِ ظِ رآن العَ لقُ لِ  -3س
 .ح ذلكة، وضِّ وبَ على التَّ  حثي  ژ جح مج ژيف قوله تعاىل:  -4س
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 رونش  ي والع  رس الحاد  الد  
 قار  ة الط  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 رْيٍ ن خَ ه مِ بُ سِ تَ كْ ي عليه ما يَ ه وحيصِ لَ عمَ  ظُ كاً حيفَ لَ ل عليه مَ عَ وجَ  ،ه وهناهرَ بل أمَ  ؛ّلً ه مهَ كْ ُر ت ْ ومل ي َ  اإلنسانَ  اهللُ  قَ لَ خَ 
على  كون اإلنسانُ يَ لِ  ؛ن القرآن الكرميمِ  عَ واضِ ة مَ دَّ يف عِ ذلك تعاىل   اهللُ يَّ ة، وقد ب َ يامَ القِ  ه يومَ جازى بِ يُ لِ  ؛ر  وشَ 

حيث  ةِ ورَ ن ذلك ما جاء يف هذه السُّ ، ومِ لٍ عْ أو فِ  لٍ وْ ق َ  على أيِّ  مَ دِ قْ أن ي ُ  لَ بْ ه ق َ سَ فْ ن َ  بَ حاسِ يُ ولِ  ،هِ رِ مْ ن أَ مِ  ةٍ نَ ي ِّ ب َ 
 يقول سبحانه وتعاىل: 

 ٱٻٻ

 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 [.17 -1 :]الطارقٱٱٱٱٱٱَّ ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 موضوع اآليات:  •
 ة.كَ ن املّلئِ ظاً مِ حافِ  إنسانٍ  على كلِّ  أنَّ  يانُ بَ  -
 .اإلنسانِ  قِ لْ  يف خَ ِكريفْ إىل الت َّ  ةُ وَ عْ الدَّ  -
 ه.تِ وْ مَ  دَ عْ ب َ  اإلنسانِ  ثِ عْ على ب َ  اهللِ  ةِ رَ دْ قُ  إثباتُ  -
 تعاىل. اهللِ  عندِ  نمِ  قي حَ  الكرميَ  القرآنَ  أنَّ  يانُ بَ  -
 .يَ مِ واملسلِ  إلسّلمِ لِ  ارِ فا الكُ  دِ يْ كَ   يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 م ع ناه ا الكلمة 

 ّلً.يْ ع لَ الِ م الطا جْ النَّ  قارِ الطا 
 ه.ورِ نُ بِ  ّلمَ ب الظَّ قُ ث ْ الذي ي َ  يءُ ضِ مُ  ال باقِ م الثا جْ النَّ 

 باد.العِ  ظ أعمالَ ة حيفَ كَ ن املّلئِ يب مِ قِ رَ  ظ حافِ 
 .رِ هْ الظَّ  ظامُ عِ  بلْ الصُّ 
 ر.دْ الصَّ  ظامُ عِ  ب ائِ الَّتَّ 

 ه.تِ وْ بعد مَ  ياةِ لحَ ه لِ تُ عادَ إ هعِ جْ رَ 
 .َب تَ ف وَتُْ شَ تَ كْ تُ  ى لَ تُ ب ْ 
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 .قاداتِ واالعتِ  اتِ يا ن الن ِّ يف القلوب مِ  رَّ سِ وهي: ما أُ  ،رةيَ رِ مجع سَ  ررائِ السَّ 
 ر.رَّ كَ تَ وي َ  يءُ ه جيِ عاً؛ ألنَّ جْ ر رَ املطَ ي ، وسِّ رِ ذات املطَ  عجْ ماء ذات الرَّ والسَّ 

 .باتِ النَّ ق بِ قَّ شَ تَ األرض حي ت َ  عدْ واألرض ذات الصَّ 
 ل.والباطِ  بي احلقِّ  لٌ فاصِ  لصْ فَ 
 . صلَّى اهلل عليه وسلَّميبِّ ون على النَّ وحيتالُ  رونَ ميكُ  داً يْ يدون كَ كِ يَ 

 م.هُ دَ يْ ل كَ طِ بْ وأُ  ،مونن حيث ال يعلَ م مِ هُ جُ رِ دْ تَ اسْ  داً يْ كَ   يدُ كِ وأَ 
 م.هُ ّلكَ ذاهبم وهَ ل عَ جِ عْ ت َ سْ ال تَ  ينَ رِ ل الكافِ هِّ مَ فَ 
 .يّلً لِ قَ  داً يْ وَ رُ 

 فوائد وأحكام:  •
 من خن حن ُّٱٱج      وم، وج      واب ه      ذا القس      م:ن النُّ ماء وم      ا فيه      ا ِم      ه بالسَّ      س      بحانَ  م اهللُ أقَس       -1

 .َّٱجه ين ىن
 ب    اهلل تع    اىل، ول    ذا حي    رم موا إالا ِس    قْ أن ي ُ  رِ َش    لبَ وال جي    وز لِ  ،هن خملوقاتِ    م ِب    ا ش    اء ِم    ِس    قْ أن ي ُ  هللِ  -2

ن ه     ا ِم     أو بغريِ  ،أو احلي     اةِ  ،ه     ا اهللقَ لَ وح ال     يت خَ أو ب     الرُّ   ص     لَّى اهلل علي     ه وس     لَّم،يبِّ ب     النِّ  مُ َس     القَ 
 املخلوقات.

ن َخلَ    ق ، وَم    رِ دْ الصَّ     ظ    امِ وعِ  رِ ْه    ة الظَّ لَ ِس    لْ ن ب    ي سِ ِم     قٍ فِّ دَ تَ    ن )م    اء( مُ ِم     اإلنس    انِ  قِ ْل    خَ  أص    لُ  -3
 رئ ُّّٰٱٱ أخ    رى ةً رَّ ه َم    ثِ    عْ ه وب َ تِ    وْ ه بع    د مَ تِ    عل    ى إعادَ  رٌ ق    ادِ  ةِ َق    لْ واخلِ  ةِ ه اهليئَ    عل    ى ه    ذِ  اإلنس    انَ 
 .َّٱمئ زئ

 ،رِ فْ أو الكُ  ن اإلميانِ ه مِ تْ رَ مَ ضْ وما أَ  دورِ الصُّ  كنوناتِ فيه عن مَ  ف اهللُ شِ كْ يَ  األهوالِ  يدُ دِ شَ  ةِ يامَ القِ  مُ وْ ي َ  -4
ه وقد سِ فْ ن ن َ ا مِ ه إما تُ وَّ قُ ه، ف َ رُ صُ نْ ي َ  رٌ ناصِ  ة ليس لإلنسانِ يامَ ، ويف يوم القِ ةٍ ئَ يِّ سَ  أعمالٍ ن ه مِ تْ فَ خْ وما أَ 

 .َّٱزت رت ُّٱوقد نفاها اهلل بقوله: ،هن غريِ ا مِ ، وإما َّ يب ىب نب مب ُّٱفاها بقوله:نَ 
وما هو  ،لوالباطِ  بي احلقِّ  لٌ ب فيه، فاصِ يْ والرَّ  كِّ لشَّ لِ  ل الذي ال مالَ صْ الفَ  لُ وْ رآن هو القَ القُ  -5

 يثُّٱه، قال تعاىل:رِ مْ أَ ويأَتروا بِ  ،يهواهِ نَ هوا بِ تَ نْ وي َ  ،هوا أحكامَ مُ لَ عْ باد أن ي َ ، فعلى العِ لِ اهلزْ ب وال بِ عِ باللَّ 
 .َّمك لك اك يق ىق يف ىف

، وأن اهللِ  رِ صْ نَ وا بِ قُ ثِ أن يَ  يَ نِ على املؤمِ  م فإنَّ هُ دُ يْ ر كَ هَ م وظَ هُ ت ُ كَ ْو ت شَ يَ وِ وقَ  ر األعداءُ صَ مهما انتَ  -6
 إالا  رونَ الذي ميكُ  رُ واملكْ  ونَ يدُ كِ الذي يَ  دُ يْ ، وما هذا الكَ يبٌ رِ قَ  رَ صْ النَّ  فإنَّ  اإلسّلمِ  ةِ ع رايَ فْ رَ لوا لِ مَ عْ ي َ 
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 نن من زنرن اممم يل ملىل يك ىك ُّٱهلم قال تعاىل: راجٌ دْ تِ اسْ 
 .َّ ىن

 نشاط: •
 ة:يَ الِ التا  باراتِ العِ  أمامَ  بٍ ناسِ مُ  مٍ قْ ع رَ ضْ وَ بِ  لَ هذه املراحِ ب تِّ ل، رَ ّلم ِبراحِ ( عليه السَّ رِ شَ البَ  م )أبآدَ  قُ لْ خَ  رَّ مَ 

 .ونٍ نُ سْ أ مَ ن محََ .   )    ( مِ رابٍ ن تُ .  )   ( مِ ارِ خا كالفَ   صالٍ لْ ن صَ .  )   ( مِ يٍ ن طِ )   ( مِ 
 األسئلة: •

 ة:يَ الِ مات التا لِ لكَ املعاين لِ  بَ د أقرَ دِّ حَ  -1س
  سُ فْ ه الن َّ بِ  سُ وِ سْ وَ ما ت ُ  ورُ دُ ه الصُّ نُّ كِ ما تُ  ةيرَ رِ سَ 

  اسِ على النا  يالُ تِ واالحْ  رُ املكْ  اسِ ة بي النا يمَ مِ النَّ  ديْ الكَ 
 ّلً عاجِ  يّلً لِ قَ  لَتهَّ  داً يْ وَ رُ 

  نهُ َُتت َ  نحَ َُتتَ  تُبلى
 ن املعاين يف العمود )ب(:ها مِ بُ ناسِ مات يف العمود )أ( ما يُ لِ لكَ  لِ اخََّت  -2س

 )ب( )أ(
 ر.دْ ظام الصَّ ( عِ     ) قارِ الطا  -1
 ع ليّلً.الِ م الطا جْ )    ( النَّ  ظحافِ  -2
 ة.كَ ن املّلئِ يب مِ قِ )    ( رَ  بلْ الصُّ  -3
 ر.هْ ظام الظَّ )    ( عِ  بائِ الَّتَّ  -4
 ؟ فما هي َّٱجه ين ىن من خن حن ُّٱعلى معىن قوله تعاىل: تدلُّ  ةٌ طار آيَ االنفِ  ةِ ورَ بك يف سُ  رَّ مَ  -3س
 ؟ َّ حي جي يه ىه ُّٱية:وك هذه اآلَ عُ دْ تَ  ءٍ يْ شَ  إىل أيِّ  -4س
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 رونش  ني والع  رس الثا  الد  
 لىع  ة األَ ير سورَ س  ف  ت َ 

ح بَّ يّلً، وسَ صِ وأَ  ةً رَ كْ بُ  حوهُ بِّ سَ ه أن يُ بادِ عِ لِ  عَ رَ ه، ولذلك شَ ه وأفعالِ فاتِ ه وصِ َق يف أسائِ املطلَ  الكمالَ   وعّلجلَّ  اهللِ إنَّ 
 فقال سبحانه: ،ة األعلىورَ سُ  :رِ وَ ن هذه السُّ ، ومِ رآنِ القُ  رِ وَ ن سُ مِ  دٍ دَ عَ  حِ تَ تَ فْ ه يف مُ نفسَ 

 ٱٻٻ

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ
 جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جف مغ جغ مع
 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 [.19 -1 :]العلقٱٱٱٱَّ  مب زب رب يئ ىئ نئ

 موضوع اآليات: •
 . صلَّى اهلل عليه وسلَّمهِ سولِ رَ لِ  مي اهللِ رِ كْ األعلى، وتَ  يه اهللِ زِ نْ ت َ  -
 منها. اسِ النا  فِ قِ وْ مَ  يانُ وبَ  ،رىكْ الذِّ بِ  رُ مْ األَ  -
 ة.رَ يا على اآلخِ نْ الدُّ  ن إيثارِ مِ  يرُ حذِ والتَّ  ّلحِ الفَ  أسبابِ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 م ع ناه ا الكلمة

 .هِ يهِ زِ نْ ت َ  ه حالَ راً اسَ ه، ذاكِ جبّللِ  يقُ لِ ما ال يَ  لِّ عن كُ  ه اهللَ زِّ ن َ  ك بِّ رَ  ح اسمَ بِّ سَ 
 له قَ لِ ما خُ باً لِ ناسِ مُ  وقٍ خملُ  لَّ كُ   لَ عَ جَ  :ها أيقَ لْ ى خَ وَّ نات مجيعاً، فسَ الكائِ  قَ لَ الذي خَ  ىوَّ سَ فَ  قَ لَ الذي خَ 

 .رِ ضَ خْ األَ  باتِ ن النَّ مِ  األنعامُ  عاهُ رْ وما ت َ  بُ شْ العُ  ىعَ رْ مَ  ال
 راً.سِّ كَ تَ يماً مُ شِ هَ  ُغثاًء 

 .دِ هْ العَ  ولِ ن طُ بس مِ د قد يَ وَ سْ أَ  وى حْ أَ 
 .ةٌ رَ سَّ يَ ه مُ أحوالِ  يعُ ، ومجِ ةٌ ه سحَ تُ يعَ رِ ، فشَ ةِ لَ هْ السَّ  ةِ لَ صْ لخَ ك لِ قُ ف ِّ وَ ن ُ  رىسْ يُ لْ ك لِ رُ سِّ يَ ون ُ 
 ة.ظَ املوعِ  رى كْ الذِّ 

 تعاىل. اهللَ  خيافُ  ىخيشَ 
 احل.ل الصا مَ العَ ى بِ وحتلَّ  ،يواملعاصِ  كِ رْ ن الشِّ مِ  رَ هَّ َتطَ  ىزكَّ تَ 

 .ر وفازَ فَ ظَ   حَ لَ أف ْ 



 64 

 .لونَ ضِّ فَ ت ُ  رونَ ثِ ؤْ ت ُ 
 م.وَ دْ أَ  ى قَ ب ْ أَ 

 وأحكام: فوائد •
ه ؛ ألنَّ صٍ قْ ن َ  ّل عن كلِّ وعَ  لَّ ه جَ هَ زِّ ن َ ي ُ ه و حَ بِّ سَ يُ  أنَّ اً صلَّى اهلل عليه وسلَّم ده حممَّ يَّ بِ ه نَ سبحانَ  ر اهللُ مَ أَ  -1

 .ةٍ ئَ يْ هَ  نِ سَ يف أحْ  وقٍ خملُ  لَّ ى كُ وَّ وسَ  قَ اخلّلئِ  قَ لَ الذي خَ 
 .ةَ يدَ قِ ي العَ وِّ قَ وي ُ  ،اإلميانَ  يدُ زِ يَ تعاىل  اهللِ  قِ لْ يف خَ  رُ كُّ فَ الت َّ  -2
 ي.هِ تَ نْ ل وت َ بُ ذْ مث تَ  ةً يلَ مجَِ  ةً يَ و زاهِ دُ بْ ت َ  باتِ يا كالنَّ نْ الدُّ  احلياةُ  -3
، َّٱمث هت متٱٱٱٱُّٱبقوله: اهللُ  هُ صَّ خَ  أنَّ  ةٌ دَ خالِ  ةٌ زَ جِ عْ ومُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم سولِ لرَّ لِ  ةٌ شارَ بِ  -4

 ه.بِ لْ يه يف ق َ عِ ّلم ويَ ّلة والسَّ عليه الصَّ  هُ ظَ وحيفَ  ،الكرمي رآنوهو القُ  ،ساهنْ ماً لن ي َ لْ ه عِ بُّ ه رَ مُ لِّ عَ ي ُ حيث سَ 
ة يف وخباصَّ  هِ مورِ أُ  يف مجيعِ  رْيٍ خَ  لَّ له كُ  ر اهللُ سِّ يَ حيث ي ُ صلَّى اهلل عليه وسلَّم  سولِ لرَّ ة لِ يَ انِ الثا  ةُ شارَ البِ  -5

 .ةً رَ سَّ يَ مُ  ةً لَ هْ سَ  لها اهللُ عَ حيث جَ  ةِ يعَ رِ الشَّ  مورِ أُ 
على  ةٌ جَّ ن، وحُ مِ ؤْ لمُ لِ  ةٌ رَ كِ ذْ ؛ ألهنا تَ حالٍ  لِّ كُ ة بِ عَ رى نافِ كْ والذِّ  ،هوآياتِ  اهللِ  عِ ْر شَ بِ  ذكريِ تعاىل بالتَّ  ر اهللُ أمَ  -6

ن ص مِ قِ نْ يد يف اخلري وي ُ زِ ري يَ كِ ذْ ضه، ومىت كان التَّ عْ أو ب َ  مجيع املقصودِ  رِ كْ ن الذِّ مِ ل صَ سواء حَ  ،هِ ريِ غَ 
 .َّ مظ حط مض خض ُّٱقال تعاىل: ،هبِ  ورٌ أمُ مَ  نَ املؤمِ  فإنَّ  رِّ الشَّ 

 :ْي مَ سْ رى إىل قِ كْ ي الذِّ قِّ لَ يف ت َ  اسُ م النا سِ ينقَ  -7
 وا منه.وخافُ  ت قلوهبم هللِ عَ شَ ن خَ عون هبا، وهم مَ فِ تَ ل: املنْ وَّ م األَ سْ القِ 
 يم.األلِ  ذابُ م العَ عليهِ  قَّ وحَ  ارُ ت هلم النا بَ جَ ياء الذين وَ قِ كرى، وهم األشْ الذِّ ي بِ عِ فِ املنتَ  اين: غريُ م الثا سْ القِ 
عاً رناماً نافِ أو بَ  رةٍ أو حماضَ  دٍ سجِ سواء كان درساً يف مَ  ،رٍ كْ ن ذِ ه مِ عُ مَ سْ على ما يَ  لَ بِ م أن يُ قْ سلِ لمُ ي لِ غِ ينبَ  ةن مثَّ ومِ 

 اين.م الثا سْ ن القِ عنه فيكون مِ  ضَ رِ عْ  ي ُ سم األول، وأالا ن القِ حىت يكون مِ  ةٍ يف إذاعَ 
على  مَ تعاىل وداوَ  اهللِ  رِ كْ ذِ ف بِ صَ رك، واتَّ ن الشِّ اها مِ قا نوب ون َ ن الذُّ ه مِ ر نفسَ هَّ ن طَ مَ لِ  ّلحُ والفَ  زُ وْ الفَ  -8

يزان ين ومِ ؛ ألهنا عمود الدِّ ّلةَ الصَّ  صَّ ه، وخَ رِ مْ ثاالً ألَ وامتِ  وان اهللِ ضْ غاء رِ ابتِ  ؛ةلوات املكتوبَ الصَّ  أداءِ 
 .َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ، قال تعاىل:اإلميانِ 

على  رِ دَ الكَ بِ  ل املخلوطَ ائِ ها الزا يمَ عِ ة، وخيتارون نَ يَ ة الباقِ رَ ة على اآلخِ يَ نيا الفانِ الدُّ  احلياةَ  اسُ ر النا ثِ ؤْ ي ُ  -9
 ٰذ يي ُّٱيار، قال تعاىل:واالختِ  أ يف اإليثارِ طَ ر، وهذا خَ دَ فيه وال كَ  صَ قْ الذي ال ن َ  ةِ رَ اآلخِ  يمِ عِ نَ 
 .َّٱٱٱٱٱِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
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 عِ رائِ الشَّ  مجيعَ  باإلسّلمِ  اهللُ  خَ ، وقد نسَ األخّلقِ  مِ كارِ ه، ومَ وحدَ  اهللِ  ةِ بادَ عِ ر بِ مُ أْ ساالت تَ الرِّ  يعُ مجَِ  -10
 ة.قَ ابِ السا 

على  لُّ دُ ا يَ وسى، ما ومُ  يمَ إبراهِ  فِ حُ وىل صُ األُ  فِ حُ يف الصُّ  ورٌ كُ ذْ مَ  ه يف اآلياتِ رُ كْ ق ذِ بَ ما سَ  إنَّ  -11
 ة.يمَ ظِ يف هذه األمور العَ  عِ رائِ الشَّ  فاقِ اتِّ 

 نشاط: •
 .ةِ بادَ يف العِ  اإلسّلمِ  ةِ ساحَ  رِ وَ ن صُ ر مخساً مِ ذكُ رمية، اُ الكَ  اآليةِ  ءِ وْ يف ضَ  َّ جض  مص ُّٱقال تعاىل:
 األسئلة: •

 عناها فيما يلي:مَ  ة أمامَ مَ لِ الكَ  مَ قْ ب رَ اكتُ  -1س
 معناها الكلمة 

 ساً أسود.)    ( يابِ  ثاءغُ  -1
 رك.ن الشِّ ر مِ هَّ )    ( َتط رونثِ ؤْ ت ُ  -2
 م.وَ دْ )    ( أَ  كرىالذِّ  -3
 ة.ظَ )    ( املوعِ  ىكَّ ِز تَ  -4
 يماً.شِ )    ( جافاً هَ  خيشى -5
 )    ( خياف. ىقَ أب ْ  -6
  ىوَ حْ أَ  -7
 ع هبا.فِ تَ نْ وي َ  هِ ر يف نفسِ ثِّ ؤَ ت ُ ر بأهنا سَ عُ شْ تَ  رسن هذا الدَّ مِ  ةً  آيَ ه، اخََّت وآياتِ  ر بالقرآنِ ك يتأثَّ يلُ مِ زَ  -2س
 :سؤالٍ  رس على كلِّ ن هذا الدَّ مِ  ةٍ آيَ بِ  ن األسئلة، وعليك أن تيبَ مِ  ةً عليك مموعَ  كَ مّلؤُ زُ  رحَ طَ  -3س

 ن اآلياتة م  اإلجابَ  لةاألسئ  
  ؟ ر فيهكِّ فَ ما أُ  م اهللُ هل يعلَ 

  ؟ ديب يف املسجِ اخلطِ  ّلمِ ن كِ ع مِ فِ ن الذي ينتَ مَ 
  ؟ عن احلقِّ  ة اإلعراضِ بَ ما عاقِ 
  ؟ نوبِ ن الذُّ ر مِ هُّ طَ والتَّ  ةِ وبَ ة التَّ ما مثرَ 
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 رونش  ث والع  ال  الثَ  رسُ الد  
 (16( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   ةيَ الغاش   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ن مِ  باع أيا ة اتِّ بَ  هلم عاقِ نيا بيَّ يف الدُّ  رِّ والشَّ  اخلريِ  يقَ رِ  هلم طَ يَّ عد أن ب َ ه، فبَ قِ لْ ّل إىل خَ وعَ  جلَّ  اهللُ  رَ لقد أعذَ 
ه أهل دُ ما جيِ  ءٍ يْ شَ  يانُ الية بَ يف القرآن الكرمي، ويف اآليات التا  عٍ ضِ وْ ن مَ ر مِ ر ذلك يف أكثَ رَّ ة. وكَ رَ  يف اآلخِ ْي ريقَ الطَّ 
 ة، قال تعاىل: ة يف اجلنَّ اجلنَّ  ه أهلُ م بِ عَ ن ْ ار، وما ي َ ار يف النا النا 

 

 ٱٻٻ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 .[16 - 1]الغاشية:ٱٱٱٱٱَّ مس خس حس

 موضوع اآليات: •
 ة.اجلنَّ  أهلِ  يمِ عِ ، ونَ ارِ النا  أهلِ  ذابِ ن عَ مِ  ءٍ يْ شَ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 
 .دْ ِبعىن: قَ  فهامٌ تِ اسْ  هل أتاك

 ها.دِ دائِ شَ هم بِ مُّ عُ وت َ  اسَ ى النا غشَ ة اليت تَ يامَ يوم القِ  ن أساءِ مِ  اسمٌ  :يةالغاشِ  ةيَ الغاشِ 
 .واهلوانُ  يُ زْ ليها اخلِ ر عَ هَ ظْ ة يَ يلَ لِ ذَ  ة عَ خاشِ 
 .ةٌ قَّ شَ ومَ  ذابٌ أعماالً هبا عَ  ارِ ل يف النا مَ عْ أي: ت َ  ةلَ عامِ 
 ه.تِ رَ ث ْ كَ َو  ذابِ العَ  ةِ دَّ ن شِ مِ  ةٌ كَ هَ ن ْ مُ  ةٌ بَ عَ ت ْ أي: مُ  ةبَ ناصِ 
 .ةِ احلرارَ  ةُ يدَ دِ شَ  ةيَ حامِ 

 .ةِ ة يف احلرارَ يَ ناهِ تَ مُ  ة يَ نِ ءا
 .كِ وْ الشَّ كَ   هِ ثِ بْ خُ  لِ  وابُ عاه الدَّ رْ بات الذي ال ت َ النَّ  يعرِ ضَ 
 ة.رَ ضِ ة نَ نَ سَ حَ  ةمَ ناعِ 
 ل.و باطِ غْ لَ  ةيَ الغِ 
 د.سائِ وَ  قمنارِ 
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 ض.عْ ب َ  بِ نْ ة، بعضها إىل جَ بَ ت َّ رَ ة مُ رصوصَ مَ  ةصفوفَ مَ 
 ة.رَ راض فاخِ ط عِ ُبسُ  رابا وزَ 
 .سِ ة يف املالِ قَ رَّ فَ مُ  ةوثَ ثُ بْ مَ 

 فوائد وأحكام: •
زون إىل يَّ مَ بأعماهلم ويتَ  اسُ ى النا ازَ ها وأهواهلا، وجيُ دِ دائِ شَ بِ  قَ ة أهنا تغشى اخلّلئِ يامَ يوم القِ  ن أحوالِ مِ  -1

 .ريِ عِ يف السَّ  يقٌ رِ وفَ  ،ةِ يف اجلنَّ  ريقٌ فَ  :ْي يقَ رِ فَ 
 ار:النا  أهلِ  ذابِ عَ  ن ألوانِ مِ  -2

 .َّٱىت نت مت ُّٱٱ:. قال تعاىلاخلزي والعارِ عور بِ والشُّ  سارُ نكِ  واالةُ لَّ الذِّ  -أ
. قال هِ لِ واصُ وتَ  ذابِ العَ  ةِ دَّ ن شِ مِ  واإلرهاقُ  بُ عَ ها، والت َّ وغريِ  واألغّللِ  لِ ّلسِ السَّ  رِّ جبَ  اقا الشا  لُ مَ العَ  -ب

 .َّٱىف يث ىث نثٱ مث زث رث ُّٱٱتعاىل:
  .َّٱ اك يق ىق يفٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱه. قال تعاىل:تِ رارَ ي يف حَ ناهِ املتَ  ن املاءِ مِ  بُ رْ الشُّ  -ت
 .َّٱيل ىل مل يك ىك مك ُّٱ. قال تعاىل:عامِ الطَّ  أنواعِ  ثِ بَ وأخَ  كِ وْ الشَّ  لُ كْ أَ  -ث

ال  رِ دْ ة القَ يَ عالِ  ةٍ وعَ رفُ مَ  اتٍ نا هلم جَ  أنَّ  :م الذي هم فيههِ يمِ عِ أنواع نَ ن م، ومِ ائِ الدا  يمِ عِ يف النَّ  ةِ اجلنَّ  لُ هْ أَ  -3
ة ريَ ثِ كَ   ،ةمَ اعِ ة النا يَ العالِ  رُ رُ ة، وفيها السُّ يَ اجلارِ  يونُ بل فيها العُ  ؛لٍ وال باطِ  وٍ غْ ة لَ مَ لِ عون فيها كَ يسمَ 

ها إىل بعضُ  ةُ املصفوفَ  دُ سائِ ي، وفيها الوَ بِ ارِ ن الشا ها مِ ن أرادَ مَ ة لِ دَّ عَ مُ  بِ رْ ، وفيها أواين الشُّ شِ رُ الفُ 
 هتا.رَ ف ْ رهتا ووَ ثْ كَ س لِ ة يف املالِ قَ املفرَّ  راضُ ط العِ سُ ، وفيها البُ ب بعضٍ جانِ 

ة إن خرياً يامَ القِ  لوه يومَ مِ ون ما عَ قَ لْ ي َ سَ  اسَ النا  ، وأنَّ واحلسابِ  واجلزاءِ  ثِ عْ الب َ  ةِ يدَ قِ عَ لِ  يرٌ رِ قْ ت َ  يف اآلياتِ  -4
 .ري شَ اً فَ را وإن شَ  ،رٌ ي ْ فخَ 

 ّلمِ والكَ  وءِ السُّ  ن ألفاظِ ر مِ أن حيذَ  ه، فعلى اإلنسانِ لِ وباطِ  ّلمِ الكَ  وِ غْ عن لَ  دُ عْ الب ُ  فات املؤمنيَ ن صِ مِ  -5
 .يحِ بِ القَ 

 نشاط: •
، ةِ ورَ يف هذه السُّ  ةَ األنواع املذكورَ  هذه ، بيِّ يَ نِ ه املؤمِ بادِ عِ ه لِ أعدَّ  يمِ عِ ن النَّ أنواعاً مِ  ةِ ورَ تعاىل يف هذه السُّ  ر اهللُ كَ ذَ 

 في.وسورة املطفِّ  ،بأوسورة النَّ 
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 األسئلة: •
الذي  بَ بَ  فيه السَّ يِّ ب َ راً ت ُ طْ يك سَ ب ألخِ ار، مث اكتُ النا  ألهلِ  ها اهللُ اليت أعدَّ  ذابِ العَ  ألوانَ  نٍ عُّ مَ اقرأ بتَ  -1س

 .ذابِ ن العَ مِ  هلذه األصنافِ  الناارِ  أهل لَ أوصَ 
 ؟ يمعِ أم ألوان النَّ  ،؟ ذابِ ر يف اآليات، ألوان العَ هما أكثَ أيُّ  -2س
 ن املعاين يف العمود )ب(:ها مِ بُ ناسِ ن العمود )أ( ما يُ مات مِ لِ لكَ  لِ اخََّت  -3س

 (ب) )أ(
 .ةِ ة احلرارَ يَ ناهِ تَ )       ( مُ  ةيَ الغاشِ  -1
 ك.وْ كالشَّ   هِ واب خلبثِ عاه الدَّ رْ بات الذي ال ت َ )       ( النَّ  ةعَ خاشِ  -2
 ناد عليها.ّلستِ ها لِ ب بعضِ ة جبانِ صوصَ رْ د مَ سائِ )       ( وَ  ةبَ ة ناصِ لَ عامِ  -3
 ة.رَ راض فاخِ )       ( ُبسط عِ  ةيَ حامِ  -4
 ة.يامَ يوم القِ  ن أساءِ مِ  )       ( اسمٌ  ةيَ نِ ءا -5
 .ةِ ة احلرارَ يدَ دِ )       ( شَ  يعرِ ضَ  -6
 واهلوان. يُ زْ خِ  ر عليها الهَ ظْ ة يَ يلَ لِ ( ذَ   )      ةفوفَ صْ ق مَ منارِ  -7
 .ارِ واهلوان يف النا  ذابِ ن العَ ة مِ بَ عَ ت ْ مُ  ،يواملعاصِ  رِ فْ الكُ نيا بِ ة يف الدُّ لَ )       ( عامِ  بِ يا رازَ  -8
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 رونش  ع والع  اب  الر   سُ ر  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  17ن اآلية رقم )م   ةيَ الغاش   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 اهللِ  آياتِ بِ  عاظُ ر واالتِّ كُّ ذَ ة، والتَّ يَّ نِ وْ الكَ  اهللِ  ر يف آياتِ كُّ فَ ب علينا الت َّ يم، جيِ ظِ نا العَ بِّ رَ بِ  ةً فَ رِ عْ داد إميانًا ومَ زْ لكي ن َ 
 مص خص حص ُّٱه. قال تعاىل: يف بعض خملوقاتِ  اهللِ  ر يف آياتِ كُّ فَ على الت َّ  ة احلضا يَ الِ ة. ويف اآليات التا يَّ عِ رْ الشَّ 
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل خل حل جل مك لك
 .[26 - 17]الغاشية: ٱٱَّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 موضوع اآليات:  •
 تعاىل. اهللِ  يف خملوقاتِ  رِ كُّ فَ إىل الت َّ  ةُ وَ عْ الدَّ  -
 ر.كْ عن الذِّ  ضِ رِ عْ مُ  ال زاءِ جَ  يانُ ر، وبَ اآلخِ  مِ وْ والي َ  باهللِ  ريِ كِ ذْ بالتَّ  رُ مْ األَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ب.رِ طَ ضْ ك أو تَ رَّ حَ تَ حبيث ال ت َ  ةً يَ عالِ  ةً شاخِمَ  ضِ رْ على األَ  تأُِقيمَ  تبَ صِ نُ 
 .بادِ العِ  ةُ حَ لَ صْ يه مَ ضِ تَ قْ ت على ما ت َ دَ هِّ ت ومُ طَ سِ بُ  ت حَ طِ سُ 
 هم على اإلميان.هُ رِ كْ يد، وتُ رِ م على ما تُ هُ بُِ م تُ طاً عليهِ لَّ سَ ت مُ سْ لَ  رطِ يْ م ِبسَ هِ يْ لَ عَ  تْ سَ ل

 .م بعد املوتِ وعهُ جُ رُ  إياهبم
 فوائد وأحكام: •

 ةِ دَّ ها وشِ يبِ ركِ يف تَ  ةٌ يبَ جِ عَ  هم خملوقاتٌ نِ يُ عْ وهي أمام أَ  ،تقَ لِ كيف خُ   لِ ار إىل اإلبِ فا ر الكُ ظُ نْ أفّل ي َ  -1
يخاً هلم بِ وْ م وت َ هِ يْ لَ فهام إنكاراً عَ تِ االسْ  يلِ بِ الكّلم على سَ  . وجاءَ هتا على محل األثقالِ درَ وقُ  ،هتاوَّ ق ُ 

 ، قال تعاىل: ثِ عْ الب َ  رِ مْ أَ  دِ حْ على جَ 
  َتيلَ ّلا ئَ لِ  ةً وبَ صُ نْ لها مَ عَ وإىل اجلبال كيف جَ ، دٍ مَ عَ  رْيِ غَ بِ  ها اهللُ عَ ف َ ماء كيف رَ إىل السَّ  ر هؤالءِ أال ينظُ  -2

 عليها األشياء. رَّ قِ تَ سْ ت حىت تَ دَ هِّ كيف مُ   ب، وإىل األرضِ رِ طَ ضْ وتَ  األرضُ 
 رُ واه، وهو القادِ ه دون سِ وحدَ  ةَ بادَ العِ  قُّ حِ تَ سْ هو الذي يَ  تلك املخلوقاتِ  قَ لَ ن خَ مَ  فار بأنَّ لكُ لِ  يهٌ بِ نْ ت َ  -3

 هتم.وْ هم بعد مَ ثِ عْ على ب َ 
 واجلبالِ ماء ر إىل السَّ ظَ ي، ويف النَّ قِ ة اإلميان واليَ يادَ ن إىل زِ املؤمِ بِ  لُ صِ تعاىل يَ  اهللِ  وتِ كُ لَ ر يف مَ ظَ النَّ  -4

 ه وتعاىل.سبحانَ  قِ لخالِ لِ  يمٌ ظِ عْ واملخلوقات ت َ 
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طاً لَّ سَ م مُ هِ يْ لَ م، وليس عَ هُ ظُ عِ ويَ  اسَ النا  رَ كِّ بأن يُذَ   صلَّى اهلل عليه وسلَّمسولِ لرَّ لِ  يه اخلطابِ جِ وْ ت َ  -5
 لك ُّٱ، قال تعاىل:على اإلميانِ  مهُ ّلم إكراهَ ّلة والسَّ عليه الصَّ  هِ دِ يَ وليس بِ د، ريِ م على ما يُ هُ بِ جْ  يُ 
 .َّ حم جم  هل مل خل حل جل مك

 مل خل ُّٱٱة، قال تعاىل:يامَ القِ  يومَ  األكَبِ  ذابِ العَ بِ  احلقِّ  باعِ عن اتِّ  ضَ  وأعرَ ن تبَّ مَ لِ  ديدُ الشَّ  يدُ عِ الوَ  -6
 .َّٱىم مم خم حم جم يل ىل

خرياً إن  ؛يهم عليهاأعماهلم وجيازِ م على هُ ب ُ حاسِ يُ ، الذي سَ وجلَّ  عزَّ  هم إىل اهللِ عُ جِ رْ ومَ  بادِ ري العِ صِ مَ  -7
 .ري شَ اً فَ را ، وإن شَ َفَخرْي 

 نشاط: •
 .، واجلبال، واألرضِ ماءِ ، والسَّ لِ ه يف اإلبِ عِ نْ صُ  يعِ دِ ، وبَ اهللِ  قِ لْ خَ  يبِ جِ ن عَ ما ترى مِ  ر بعضِ كْ ذِ ك بِ تِ م مع مموعَ قُ 

 األسئلة: •
 :ةٍ مَ لِ كَ   لِّ كُ  فيها املعىن بِ يِّ ب َ ت ُ  ةً دَ واحِ  ةً مَ لِ رس كَ يف الدَّ ة نَ يها املدوَّ عانِ ن مَ الية مِ مات التا لِ لكَ  لِ اخََّت  -1س

 المعنى ))كلمة واحدة(( الكلمة 
  تبَ صِ نُ 

  تحَ طِ سُ 
  رطِ يْ ِبصَ 

  إياهبم
 الية:قرات التا لفَ ة لِ يحَ حِ ة الصَّ  اإلجابَ اخََّت  -2س

 وهذا: َّ خض حض جض مص خص حص ُّٱفهام يل االستِ بِ على سَ  ّلمُ جاء الكَ  -
 .لِ إلبِ م لِ هِ رِ ظَ نَ  مِ دَ عَ  بِ بَ ة سَ فَ عرِ مَ لِ  يي فهامِ تِ اسْ  ؤالٌ سُ  -1
 .بِ رَ عند العَ  لِ اإلبِ  ةِ رامَ كَ لِ  يرٌ رِ قْ ت َ  -2
 .ثِ عْ الب َ  دِ حْ هلم على جَ  يخٌ بِ وْ وت َ  ارِ فا على الكُ  يي إنكارِ  فهامٌ استْ  -3

 فهل:  ،مٍ سلِ غري مُ  ةِ عَ يف املزرَ  لٌ عامِ  دٌ يْ لدى زَ  -3س
  عنه.ِن غْ ت َ سْ ويَ  هُ دَ قْ عَ  يهِ يُ نْ  -
 ع.نِ تَ قْ ه حىت ي َ بِ ن راتِ ه مِ مْ م حيرِ لِ سْ فإن مل يُ  ،وهدعُ يَ  -
 .ةِ لَ املعامَ  نِ سْ وحُ  قاشِ النِّ  ّللِ ن خِ مِ  ه يف اإلسّلمِ بُ غِّ رَ ي ُ  -

 .رسِ ن الدَّ كرمية مِ   آياتٍ  بِ الاً دِ تَ سْ مُ  ،ش هذه احللولناقِ 
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 رونش  س والع  رس الخام  الد  
 (14( من اآلية رقم )1رقم )ن اآلية م   ر  ج  الفَ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ّل وعَ  جلَّ  اهللُ  ر، فأنزلَ فَ ن كَ ومنهم مَ  ،نن آمَ نهم مَ رين، فمِ نذِ رين ومُ شِّ بَ م مُ هِ إىل أقوامِ  لَ سُ تعاىل الرُّ  اهللُ  بعثَ 
 ةِ ظَ لعِ تعاىل هلا لِ  اهللِ  قابِ وعِ  مِ مَ تلك األُ  ضِ عْ ب َ  رُ كْ الية ذِ ها، ويف اآليات التا لَ سُ ت رُ بَ ذَّ اليت كَ  مِ مَ األُ ه بِ قابَ عِ 

 بار، قال تعاىل: واالعتِ 

 ٱٻٻ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 .[14 - 1]الفجر: ٱٱَّ ىي

 موضوع اآليات: •
 غياهنا.ها وطُ يبِ ذِ كْ تَ لِ   تعاىل؛اهللِ  ذابُ هبا عَ  لَّ م اليت حَ مَ األُ  ضِ عْ ب َ  رُ كْ ذِ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 .حُ بْ الصُّ   رُ جْ الفَ 
 .ةِ جَّ ي احلِ ر ذِ شْ عَ   رٍ شْ عَ ياٍل لَ 

 ر.العاشِ  مُ وْ الذي هو الي َ  رِ حْ النَّ  مِ وْ ي َ ، كَ دِ دَ العَ  يُّ جِ وْ ما هو زَ  لِّ كُ بِ  مٌ سَ ، وهو قَ جُ وْ الزَّ  عفْ والشَّ 
 ع.اسِ ة، الذي هو اليوم التا فَ رَ عَ  ، كيومِ دِ دَ العَ  يُّ دِ رْ ما هو ف َ  لِّ كُ بِ  مٌ سَ د، وهو قَ رْ الفَ  رتْ والوَ 
 ب.هَ ذْ ي ويَ يل إذا ميضِ واللَّ  رسْ يل إذا يَ واللَّ 

 ل.قْ ي عَ ذِ لِ  رجِ ي حْ ذِ لِ 
 ّلم.ود عليه السَّ هُ  اهللِ  نيبِّ  مُ وْ ق َ  عاد 

 ن عاد.مِ  ةٍ يلَ بِ قَ لِ  اسمٌ  مرَ إِ 
 .ةِ دَ مِ األعْ ع بِ فَ اليت كانت تُ رْ  يوتِ ة البُ بَ صاحِ  مادذات العِ 

 وا.عُ طَ قَ  وا جابُ 
 ه مثود.نُ كُ سْ ت تَ رى الذي كانَ هو وادي القُ  الوادبِ 
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 م إليها.هُ دُّ شُ هبا ويَ  اسَ النا  بُ ذِّ عَ اليت ي ُ  تادِ وْ ب األَ صاحِ  ون ذي األوتادِ عَ رْ وفِ 
 .ةِ دَّ والشِّ  ذابِ يف العَ  ةً غايَ  ذابٍ عَ  طَ وْ سَ 
 م.هِ يْ لَ يها عَ بل حيصِ  ؛ءٌ يْ ؤوهنم شَ ن شُ ه مِ ه سبحانَ وتُ فُ ال ت َ  ،هِ بادِ عِ لِ  بٌ راقِ ومُ  دٌ راصِ  صادِ رْ مِ  البِ لَ  كَ بَّ رَ  إنَّ 

 فوائد وأحكام: •
ن ذي ع مِ اسِ التا  مِ وْ ي َ ر كَ تْ حر(، والوَ النَّ ة )ن ذي احلجَّ ر مِ العاشِ  ومِ ع كيَ فْ الشَّ ر، وبِ جْ الفَ تعاىل بِ  م اهللُ سِ قْ ي ُ  -1

 .َّ ني مي زي ُّٱم:سَ واب القَ وجَ  .ب وسارَ هَ يل إذا ذَ اللَّ ة(، وبِ فَ رَ ة )عَ احلجَّ 
 ُّٱة قال تعاىل:يعَ رِ والشَّ  ينِ ن الدِّ مِ صلَّى اهلل عليه وسلَّم  سولُ ه الرَّ عون ِبا جاء بِ نِ تَ قْ قول ي َ العُ  أصحابُ  -2

 .َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
م هُ كَ لَ ، فأهَ سادَ الفَ  ت يف األرضِ رَ ث َ ت وأكْ غَ ت وطَ بَ ذَّ كَ   مٍ مَ أُ  ر ثّلثِ كْ ذِ بِ  ةَ كَّ مَ  ي أهلِ كِ ِر شْ مُ  اهللُ  فُ خيوِّ  -3

 .ةَ كَّ مَ  ارِ فا ن كُ ة مِ وَّ ق ُ  دَّ ومه، وقد كانوا أشَ ون وقَ رعَ وهم: عاد، ومثود، وفِ  ،وجلَّ  عزَّ  اهللُ 
 .إىل احلقِّ  ةِ دَ وْ العَ هلم بِ  ريٌ كِ ذْ ، وتَ اهللِ  ذابِ ن عَ مِ  ارِ فا لكُ لِ  يفٌ َتوِ  ةِ قَ ابِ السا  مِ مَ األُ  صِ صَ قَ  رِ كْ يف ذِ  -4
 تعاىل. اهللِ  ذابِ ن عَ ع مِ نِ ه ال ميتَ فإنَّ  ةٍ عَ ن َ ومَ  ةٍ وَّ ن ق ُ مِ  وت املخلوقُ مهما أُ  -5
ة، واهلل له يامَ القِ  ىف يومَ وْ األَ  يه اجلزاءَ بأن جيازِ عنه ب ما هنى كِ رتَ ه، ويَ رَ مْ ف أَ ن خيالِ مَ  اهللُ  دَ عَّ وَ ت َ  -6

 .َّني مي زيُّٱ، قال تعاىل:املرصادِ بِ 
 غيانِ كالطُّ   ةِ يمَ مِ الذَّ  فاتِ د عن الصِّ عِ تَ بْ ن هذه اآليات، وي َ مِ  ةَ ظَ والعِ  ةَ رَ ب ْ العِ  ذَ خُ أْ أن يَ  اإلنسانِ ب على جيِ  -7

 ي.قِ الفاسِ  مِ وْ القَ  هبؤالءِ  لَّ ه ما حَ بِ  حىت ال حيلا  يبِ كذِ والتَّ  سادِ والفَ 
 نشاط: •

 ة.احلاقَّ  ةِ ورَ سُ  لِ وَّ أَ يناً بِ عِ ستَ ن العقوبة. مُ مِ  ح ما حلَّ هبم، وضِّ عادٍ ل بِ عَ تعاىل يف هذه اآليات ما ف َ  ر اهللُ كَ ذَ 
 األسئلة: •

 ؟ ةِ ورَ هبا يف هذه السُّ  م اهللُ ة اليت أقسَ نَ ما األزمِ  -1س
 ؟ رِ تْ والوَ  عِ فْ ما املراد بالشَّ  -2س
 ؟ ةقَ ابِ السا  مِ مَ األُ  صِ صَ قَ  رِ كْ ن ذِ مِ  رضُ ما الغَ  -3س
 رس(:الدَّ ن ب )مِ ناسِ ايل ِبا يُ امأل اجلدول التا  -4س

 رس(ن الدَّ م )آية مِ هِ رِ مْ ة أَ بَ عاقِ  مهُ أوصاف ُ  وهلمسُ رَ  همرُ كْ ذِ  دَ رَ األقوام الذين وَ  الرقم
1     
2     
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 شرونادس والع  رس الس  الد  
 (20( إلى اآلية رقم )15ن اآلية رقم )م   ر  ج  الفَ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 دٍ ألحَ  قَ زْ الرا  اهللِ  طُ سْ ا كان بَ ما شاء، ولَ ن يَ له على مَ لِّ قَ ه، وي ُ بادِ ن عِ مِ ن يشاء مَ لِ  زقَ ط الرِّ ه يبسُ سبحانَ  اهللُ 
ه يف سبحانَ  اهللُ  دَّ له، رَ  اهللِ  ةِ يّلً على إهانَ لِ ليس دَ  دٍ حَ ه عن أَ يلُ لِ قْ له، وت َ  اهللِ  يّلً على إكرامِ لِ ليس دَ  هِ بادِ ن عِ مِ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱ:تعاىل فقالدون ذلك. قِ يعتَ  نار الذيفا الية على الكُ اآليات التا 
 حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 .[20 - 15]الفجر:ٱٱٱٱَّ
 موضوع اآليات: •

 نها.مِ  يرُ حذِ ة والتَّ ينَ ة وأفعاهلم املشِ ئَ ار اخلاطِ فا قادات الكُ اعتِ  بعضِ  رُ كْ ذِ  -
 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ه.نَ حَ تَ وامْ  هُ رَ ب َ اختَ  ّله تَ اب ْ 
 .، واجلاهِ ةِ حَّ ، والصِّ باملالِ  همَ رَ كْ أَ فَ 
 ى.اليت ال حتصَ  مِ عَ الن ِّ بِ  هُ عَ ت َّ مَ  هُ مَ عَّ ن َ 

 ه.قَ زْ عليه رِ  قَ يَّ ضَ  هقَ زْ عليه رِ  رَ دَ فقَ 
 .يِ املسكِ  ضاً على إطعامِ عْ م ب َ كُ بعضُ  ال حيثُّ  يِ املسكِ  عامِ على طَ  ونَ اضُّ وال حتَ 

 رياث.مِ  ال اثالَّتُّ 
 .ةِ واملرأَ  ريِ غِ الصَّ  رياثَ ون مِ لُ أكُ ، حيث كانوا يَ عٍ مَ وطَ  مٍ هَ ن َ يداً بِ دِ شَ  اً ما ّلً لَ كْ أَ 

 .هٍ رَ وشَ  صٍ رْ رياً مع حِ ثِ كَ  اً اً مَجا با حُ 
 فوائد وأحكام: •

 هِ جباهِ عليه ال  اهللِ  لِ ضْ ن فَ ذلك مِ  فًا أنَّ َّتَِ عْ ه، مُ مِ عَ تعاىل على نِ  اهللَ  رَ كُ شْ أن يَ  دِ بْ على العَ  بُ الواجِ  -1
 ه.بِ سَ وحَ 

ن مَ  عنه، وأنَّ  ضا اهللِ ة على رِ اللَ ه دَ له يف اجلسم، فإنَّ  طَ ، وُبسِ قِ زْ له يف الرا  عَ سِّ ن وُ مَ  أنَّ  ارُ فا د الكُ قِ يعتَ  -2
 .يمٌ ظِ طأ عَ له، وهذا خَ  اهللِ  ةِ على إهانَ  يلٌ لِ ه دَ زق، فإنَّ عليه يف الرا  قَ ُضيِّ 

 له. ةً ذلك إهانَ  أنَّ  نا ظُ ، وال يَ قِ زْ يف الرا  يقِ والضِّ  رِ قْ الفَ له بِ  اهللِ  حانِ على امتِ  على العبد أن يصِبَ  -3
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 اهللِ  ةِ يف طاعَ  تُ فاوُ بل املقياس هو التَّ  ته؛لَّ أو قِ  ة املالِ رَ ث ْ كَ   قاءِ أو الشَّ  ةِ عادَ السَّ  ّلماتِ ن عَ ليس مِ  -4
 .[13]احلجرات: ٱٱٱٱَّٱٱٱيت ىت نت مت زت ُّٱتعاىل، قال تعاىل: 

 حص مس خس حسجس ُّٱٱم، قال تعاىل:هُ قَّ حَ  صَ قَ أو انت َ  يَ واملساكِ  األيتامَ  ن أهانَ على مَ  يظُ غلِ التَّ  -5
 .َّٱحط  مض خض حض جض مص خص

 جعُّٱكان، قال تعاىل:  يقٍ رِ طَ  ن أيِّ ه مِ عِ ومجَْ  املالِ  بِّ ف يف حُ رَ سْ ن أَ على مَ  يدُ دِ الشَّ  اإلنكارُ  -6
 ٱٱٱ.َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع

 نشاط: •
ن حيتاجون إىل مَ  ر بعضَ ذكُ م، اُ هبِ رَ يج كُ رِ فْ ي، وت َ ي على احملتاجِ عْ تعاىل السَّ  ها إىل اهللِ بِّ وأحَ  اعاتِ الطا  مِ ن أعظَ مِ  نَّ إ
 نا:تِ دَ ساعَ مُ 

1- ..................... 
2- .................... 
3- .................... 
4- ..................... 

 األسئلة: •
 ن اآليات على ما يلي:ل مِ لِّ دَ  -1س

 .(( ن اهللمِ  حانٌ تِ لإلنسان امْ  رِّ أو الشَّ  اخلريِ  صولَ حُ  إنَّ  ))
 ابقة.ن اآليات السا الية مِ ف للكلمات التا فظ املرادِ ذكر اللَّ اُ  -2س
 رياً (.ثِ كَ   -عليه  قَ يِّ ضُ  -املرياث  )

 ه فيها:حُ ناصِ تُ  ةً سالَ رِ ب له واكتُ  ،داً ما يلي واحِ ك: اخََّت تِ سَ درَ يف مَ  مِ لُّ عَ ر الت َّ صادِ ك ومَ مِ لِّ عَ جوع إىل مُ الرُّ بِ  -3س
 يل.خبِ  -1
 رياً.ماالً كثِ  ه اهللُ قَ زَ غن رَ  -2
 يماً.تِ يَ  يُ هِ عاٍص يُ  -3
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 رونش  ع والع  اب  رس الس  الد  
 ةورَ ر الس  ( إلى آخ  21ن اآلية رقم )م   ر  ج  الفَ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

وحينها يتذكر اإلنسان املفرد يوم القيامة هو يوم احلصاد الذي تظهر فيه مثرة األعمال، صاحلة أو فاسدة، 
ويتمىن، ولكن يف وقت ال ينفعه ذلك، حيث جيازى على عمله كما جياز احملسن على إحسانه، ويف هذا املعىن 

 يلىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكجكُّٱٱيقول سبحانه وتعاىل:
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 .[30 - 21]الفجر: َّ  مب زب رب يئ

 موضوع اآليات: •
 ة.يامَ القِ  مَ وْ ي َ  ةِ عادَ السَّ  لِ هْ وأَ  قاءِ الشَّ  لِ هْ أَ  حالِ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة

 ت.لَ زِ لْ وزُ  رَِّكتحُ  ضرْ ت األَ كَّ دُ 
 ر.سِ ؤْ د وي ُ يِّ قَ ي ُ  قُ وثِ يُ 

 فوائد وأحكام: •
 ،خرىبعد أُ  ةً رَّ مَ  كُّ دَ تُ و ، ل األرضُ زَ لْ زَ ت َ حي ت َ ، مُ دَ ع النَّ حيث ال ينفَ ة يامَ القِ  يومَ  طُ املفرِّ  اإلنسانُ  رُ خيسَ  -1

 .رٍ جَ وشَ  رٍ جَ وحَ  ناءٍ ن بِ عليها مِ  ءٍ يْ شَ  كلُّ   بُ رِ ضطَ ويَ 
هلا  ضِ رُّ عَ ه دون الت َّ تِ مَ ظَ ه وعَ جبّللِ  يقُ لِ ة على ما يَ يامَ م القِ وْ ي َ  ضاءِ القَ  لِ صْ فَ تعاىل لِ  هللِ  يءِ املِ  ةِ فَ صِ  إثباتُ  -2

 .يفٍ كيِ أو تَ  ،يلٍ أو َتثِ  ،يهٍ بِ شْ أو تَ  ،يلٍ وِ أْ تَ بِ 
 ذٍ وعندئِ  ،وهناجيرُّ  كٍ لَ مَ  فَ لْ أَ  سبعونَ  مامٍ زِ  لِّ مع كُ  ،مامٍ ف زِ لْ أَ  م وهلا سبعونَ تى جبهنَّ ؤْ ي ُ  ةِ يامَ القِ  ومُ يَ  -3

 نيا.يف الدُّ  لٍ مَ ن عَ م مِ دَّ ما قَ  طُ رِّ ر املفَ كَّ ذَ يتَ 
 ة. يَّ قِ يِ احلقَ  وهي احلياةُ  ،ةيَ ة هي الباقِ رَ فاآلخِ  َّٱىن من خن ُّٱقائّلً:ط املفرِّ   اإلنسانُ ىنَّ مَ يتَ  -4
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  رِ لكافِ ه لِ دُ يْ وق َ  ،اهللِ  ذابِ ن عَ داً ووثاقاً مِ يْ ق َ  دا ذاباً، وال أشَ عَ  دا أشَ  دَ ال أحَ  -5
وما  هُ وابَ ثَ   لِتنايل كِ بِّ ي إىل رَ عِ ة ارجِ نَّ ئِ املطمَ  سِ فْ ها الن َّ تُ ي ُّ ة: يا أَ يامَ قال هلا يوم القِ ة يُ نَ ة اآلمِ نَّ ئِ املطمَ  سُ فْ الن َّ  -6

ي لِ خُ احلي، وادْ الصا  اهللِ  بادِ عِ  ةِ لَ ي يف مجُ لِ خُ ، وادْ اً عنكِ يا ضِ رْ مَ  ،بذلك ةً يَ راضِ  ،هتِ نَّ ه يف جَ بادِ عِ ه لِ أعدَّ 
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 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّٱه، قال تعاىل:تِ رامَ دار كَ  ةَ اجلنَّ 
 .َّ مب زب رب يئ ىئ نئ

 نشاط: •
ع واضِ ن يف مَ يْ رَ ي آخَ عَ وْ ر ن َ ة، وذكَ نَّ ئِ املطمَ  فسُ ، وهي النَّ فوسِ ن أنواع النُّ عاً مِ وْ ن َ  ةِ ورَ تعاىل يف هذه السُّ  ر اهللُ كَ ذَ 
 ت فيها.دَ رَ ر اآليات اليت وَ ا. واذكُ ذكرمهُ رآن. اُ ن القُ خرى مِ أُ 

 األسئلة: •
 منهما: ل  كُ لِ  ةٍ دَ واحِ  ةٍ مَ لِ كَ الية بِ عاين الكلمات التا ح مَ وضِّ  -1س

  تكَّ دُ 
  قُ وثِ يُ 

 خم حم جم يلىل مل خل ُّٱعاين هذه اآلية الكرمية:حول مَ  كَ رَ شاعِ ف مَ صِ  ل مثَّ تأمَّ  -2س
  َّٱجن يم ىم مم

 حيحة فيما يلي:ة الصَّ  اإلجابَ اخََّت  -3س
 يف اآلية : َّ خم حم جم هل مل ُّٱقال تعاىل:

 هلل تعاىل. ة الكّلمِ فَ إثبات صِ  (أ)
 تعاىل. هللِ  ة امليءِ فَ صِ  إثباتُ  (ب)
 هلل تعاىل. معِ ة السَّ فَ إثبات صِ  (ج)

 ؟ ارَ ون النا ة الذين جيرُّ كَ د املّلئِ كم عدَ   -4س
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 لو  األَ  سُ ر  الد  
 (7( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   د  لَ الب َ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ّل يف وعَ  جلَّ  م اهللُ ، ولذا أقسَ ةٍ دَ كابَ ومُ  ةٍ قَّ شَ ومَ  بٍ عَ نيا يف ت َ يف احلياة الدُّ  يشَ عِ ر عليه أن يَ وقدَّ  اإلنسانَ  اهللُ  قَ لَ خَ 
  ،ياهنْ ودُ  هِ ينِ ه يف هذه احلياة يف دِ لى بِ تَ بْ ا ي ُ ما  رِ جَ الضَّ  مِ دَ وعَ  بِ على الصَّ  اً لإلنسانِ ثا هذا املعىن حَ  يدِ أكِ تَ لِ  ةِ ورَ هذه السُّ 
 قال تعاىل:  ،هرِّ وشَ  هِ ه خريِ لِ مَ عَ  بِ ّلاً ي كُ جازِ فيُ  ،هتِ يَ ؤْ ه وحتت رُ تِ رَ دْ قُ ه جاٍر بِ ذلك كلَّ  ه أنَّ  سبحانَ كما بيَّ 

 ٱٻٻ

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
 .[7 - 1]البلد:  َّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك

 موضوع اآليات: •
 نيا.يف احلياة الدُّ  لإلنسانِ  مٌ ّلزِ مُ  بَ صَ والنَّ  بَ عَ الت َّ  أنَّ  يانُ بَ  -
 ه هلم.تِ يَ ؤْ ، ورُ هِ بادِ على عِ  اهللِ  ةِ رَ دْ قُ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ة.مَ رَّ ة املكَ كَّ مَ  دلَ الب َ 
 تال فيها.لك القِ  ّللٌ حَ  لي وأنت حِ 

 .ودٍ لُ وْ مَ  لِّ كُ وبِ  دٍ والِ  لِّ كُ بِ  مٌ سَ قَ  دلَ وما وَ  دٍ ووالِ 
 ة.دَّ ب وشِ صَ نَ  د بَ كَ 

 .نُّ ظُ أيَ  ب أحيسَ 
 ل.ت يف الباطِ قْ فَ ن ْ أَ   تُ كْ لَ هْ أَ 
 ض.عْ ق ب َ وْ ضه ف َ عْ رياً، ب َ ثِ كَ  داً بَ لُ 

 فوائد وأحكام: •
 م.ه احملرَّ تُ يْ وفيها ب َ  ،يمِ األَ  دُ لَ ها، وهي الب َ تِ مَ رْ ها وحُ رفِ شَ )ال( لِ  داً ب ؤكَّ ماً مُ سَ قَ  ةَ ِبكَّ  م اهللُ سِ قْ ي ُ  -1
ن مِ  ةً احلرام ساعَ  دُ لَ وهي الب َ  ،ةَ كَّ يف مَ  تالَ له القِ  اهللُ  لَّ حَ ه، حيث أَ رِ دْ يم قَ ظِ وعَ   سولِ الرَّ  نِ أْ شَ  وُّ لُ عُ  -2

 إىل يوم القيامة. اهللِ  ةِ مَ رْ حُ  بِ  رامٌ ه، فهي حَ دِ عْ ن ب َ مِ  دٍ ألحَ  لَّ ولن حتِ  ،هلِ بْ ن ق َ مِ  دٍ ألحَ  ومل حيلا  ،هارالنَّ 
 عاة إىل اهلل تعاىل.احلون والدُّ ه، وفيهم األنبياء والصا تِ يَّ رِّ وذُ  رِ شَ م أب البَ آدَ تعاىل بِ  م اهللُ سِ قْ ي ُ  -3



 80 

حىت  هِ قِ لْ ة خَ دايَ ، منذ بِ دِ دائِ الشَّ بِ  ةٍ لَ صِ تَّ مُ  عاناةٍ أي: مُ ، َّٱيق ىق يف ىف يث ُّٱجواب القسم: -4
ن د، وإن كان مِ أنكَ  ذابٍ وعَ  دا أشَ  دٍ بَ قاوة صار إىل كَ ن أهل الشَّ كان مِ   ه، فإنَّ ريِ صِ ه ومَ ثِ عَ ب ْ ه ومَ ماتِ 

 .ةِ اح يف اجلنَّ َّتَ اسْ  ةِ عادَ أهل السَّ 
ون قارُ ل لِ صَ ، وما حَ تعاىلاهلل  رَ مَ ما أَ  عماهلا يف غريِ ، واستِ اهللِ  مِ عَ نِ بِ  ارِ ن االغَّتِ مِ  يدُ دِ الشَّ  يرُ حذِ التَّ  -5

 .رٍ كافِ   دٍ جاحِ  دٍ عانِ مُ  لِّ كُ ل لِ صُ حْ سيَ  اهللِ  مِ عَ نِ كفروا بِ   ون وَمنعَ رْ وفِ 
 ،هِ ضاتِ رْ مَ  غاءَ تِ ابْ  هِ يلِ بِ قوهنا يف سَ فِ نْ والذين ي ُ  ،ياءً ورِ  ةً عَ أمواهلم سُ  قونَ فِ نْ ن ي ُ على مَ  عٌ لِ طَّ ه مُ سبحانَ  اهللُ  -6

، ةِ يئَ نِ الدَّ  هِ سِ فْ ن َ  واتِ هَ شَ  يقِ وحتقِ  ،اهللِ  يلِ بِ عن سَ  دِّ لصَّ ه لِ أموالَ  قُ فِ نْ ن ي ُ على مَ  عٌ لِ طَّ ه مُ وهو سبحانَ 
 .عليه يف املالِ  اهللُ  بَ جَ وْ ياً ما أَ ناسِ تَ مُ 

 نشاط: •
 ر بعضاً منها.ذكُ اُ  ،صواخلصائِ  ببعض األحكامِ ّلد ة عن باقي البِ مَ رَّ ة املكَ كَّ ز مَ يَّ مَ تَ ت َ 

 األسئلة: •
 الية:مات التا لِ لكَ حيح لِ  املعىن الصَّ اخََّت  -1س

 د:لَ الب َ  -أ
 ة.بَ يِّ ة الطَّ بَ يْ طَ  -1
 رى.القُ  أمُّ  -2
 س.دْ القُ  -3

 :لا حِ  -ب
 فيها. لُ كْ لك األَ  ّللٌ حَ  -1
 فيها. تالُ لك القِ  ّللٌ حَ  -2
 كىن فيها.لك السُّ  ّللٌ حَ  -3

 :لُبداً  -ج
 .بعضٍ  قَ وْ ضه ف َ عْ كثرياً ب َ   -1
 ض.عْ يقاً بعضه دون ب َ مِ عَ  -2
 .بعضٍ  قَ وْ ياً بعضه ف َ عالِ  -3
 ب على ما يلي:أجِ  -2س

 ؟ ها(رِ سْ وكَ  ح الباءِ تْ فَ بي َكَبد وَكِبد. )بِ  قُ رْ ما الفَ  (أ
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 .ةٍ بَ ناسِ  يف مجلة مُ ْي ت َ مَ لِ ن الكَ  مِ ّلاً كُ   عْ ضَ   (ب
 .ةِ ورَ من هذه السُّ  ةٍ آيَ بِ  إلنسانِ لِ  بٌ راقِ مُ  اهللَ  ك أنَّ ّلئِ مَ زُ د لِ أكِّ  -3س
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 انيرس الث  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  8ن اآلية رقم )م   دلَ الب َ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 ،هبَ نِ تَ جْ يَ لِ  رِّ ريق الشَّ وطَ  ،هكَ لُ سْ يَ لِ  ريق اخلريِ يان طَ وبَ  ،ّلمِ والكَ  رِ صَ ة البَ مَ عْ منها نِ ، ةٍ كثريَ   مٍ عَ نِ بِ  على اإلنسانِ  اهللُ  مَ عَ ن ْ أَ 
 عامِ الطَّ  عامُ وإطْ  ،رىسْ األَ  كُّ فَ  :ن ذلكاحل، ومِ ل الصا مَ تعاىل عليها باإلميان باهلل والعَ  ر اهللِ كْ شُ  مِ عَ ه الن ِّ ب هذِ وواجِ 

 ىي ني مي ُّٱٱالية. فقال سبحانه:على ذلك يف اآليات التا  اهللُ  هَ بَّ وقد ن َ  ،امى واملساكيتَ ن اليَ إليه مِ  يَ حتاجِ لمُ لِ 
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل لك خك حك جك مق حق مف خف
 .[20 - 8 ]البلد: َّ جن

 موضوع اآليات: •
 ه.قِ لْ على خَ  اهللِ  مِ عَ نِ  ضِ عْ ب َ  يانُ بَ  -
 ه.مِ عَ على نِ  اهللِ  رُ كْ ه شُ ما يكون بِ  رُ كْ ذِ  -
 ين.رِ ة الكافِ قوبَ وعُ  يَ نِ زاء املؤمِ جَ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 .رِّ الشَّ  يقَ رِ وطَ  اخلريِ  يقَ رِ نا له طَ يَّ ب َ  نيْ دَ جْ ناه النَّ يْ دَ وهَ 
 .ةٍ عوبَ وصُ  ةٍ دَّ شِ بِ  اجتازَ  م حَ تَ اق ْ 
 .بُ عْ الصَّ  رُ مْ األَ   ةُ بَ قَ العَ 
 ة.يَّ بودِ والعُ  قِّ ن الرِّ مِ  ملوكٍ  قُ تْ عِ  ةٍ بَ ق َ رَ  كُّ فَ 
 ةٍ ماعَ  ةٍ بَ غَ سْ مَ 

 .ةِ واحلاجَ  رِ قْ ن الفَ مِ  ابِ الَّتُّ صق بِ رياً لَ قِ فَ  ةٍ بَ رَ ت ْ يناً ذا مَ كِ سْ أو مِ 
 ضاً.عْ هم ب َ عضُ ى بَ صَّ وَ  ا وْ واصَ تَ 
 ة.محَْ الرَّ  ةمحََ رْ مَ  ال

 .يِ مِ اليَ  أصحابُ   ةِ نَ مَ يْ مَ  ال أصحابُ 
 .مالِ الشِّ  أصحابُ  ةِ مَ أَ املشْ  أصحابُ 

 بواهبا.أَ  ةٌ قَ لَ غْ مُ  ةٌ قَ ب َ طْ مُ  ةدَ صَ ؤْ مُ 
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 فوائد وأحكام: •
 يقِ رِ إىل طَ  هُ بُّ داه رَ ، وهَ ّلمِ ي هبما على الكَ عِ تَ سْ يَ  ْيِ ت َ فَ ر هبما، وشَ صِ بْ ي ُ  ْيِ ن َ ي ْ عَ على اإلنسان بِ  اهللُ  مَ أنعَ  -1

واله ه إىل مَ جَّ وَ ت َ يَ ، ف َ ةِ مَ عْ هذه الن ِّ  رَ كُ شْ ب أن يَ جِ فيَ  ،ه منهرَ وحذَّ  اخلريِ  يقَ رِ له طَ  ه له، وأبانَ حَ ضَّ ووَ  اخلريِ 
 ة.والغوايَ  اهلّلكِ  ن أسبابِ مِ  رَ ، وأن حيذَ ةِ بادَ العِ ه بِ قِ وخالِ 

احلات ل الصا ويعمَ  ،هقابِ ن عذاب اهلل وعِ مِ  لخلوصِ ه لِ سِ فْ ن َ  ةِ دَ ِبجاهَ  ةِ بَ قَ حام العَ اقتِ  على اإلنسانِ  -2
ه، وحنو عندَ  ءَ يْ الذي ال شَ  يِ ة على املسكِ قَ دَ ، والصَّ ةِ يف يوم املاعَ  يمِ تِ اليَ  ، وإطعامِ قابِ الرِّ  قِ تْ عْ كِ 

 احلة.الصا  ن األعمالِ ذلك مِ 
فيما  ْبِ وا فيما بينهم على الصَّ واصَ احلات، وتَ لوا الصا مِ وعَ  هم الذين آمنوا باهللِ  يِ مِ اليَ  أصحابُ  -3

 .يَ واملسكِ  يمَ تِ محوا اليَ م فرَ احُ الَّتَّ وا بِ واصَ ، وتَ اهللِ  يلِ بِ ن األذى يف سَ م مِ هُ يب ُ صِ يُ 
 .اإلميانِ  طِ رْ شَ  بِ إالا  ع اإلنسانَ فَ ن ْ احل ال ي َ الصا  لُ مَ العَ  -4
 ىه مه جه ُّٱٱ:يَ نِ املؤمِ  فِ صْ ي، قال تعاىل يف وَ عفاء واملساكِ الضُّ بِ  ةِ محَْ الرَّ  ةُ مَّ ة أُ يَّ ة اإلسّلمِ مَّ األُ  -5

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱه: دَ حْ وَ  يف ذلك هللِ  يَ صِ خملِ ، [8]اإلنسان:  َّخي حي  جي يه

 .[9]اإلنسان: ٱٱٱَّ ِّ ُّ َّ ٍّ
 نها.هلم مِ  جَ هلم عنها، وال خمرَ  يدَ حِ  م فّل مَ عليهِ  ةٌ قَ ب َ طْ مُ  م نارٌ هُ زاؤُ جَ  مالِ الشِّ  أصحابُ  -6

 نشاط: •
 .ْبِ الصَّ  ك أنواعَ تِ  مع مموعَ بيِّ  ،مِ املسلِ  ن أخّلقِ مِ  يمٌ ظِ عَ  قٌ لُ خُ  رُ ب ْ الصَّ 
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 لة:األسئ   •
 .على اإلنسانِ  اهللِ  مِ عَ ن نِ ّلثاً مِ الكرمية ثَ  ن اآلياتِ ج مِ ِر خْ استَ  -1س
 ن فيما يلي:يْ ودَ مُ ه العَ ما َتأل بِ  ن اآلياتِ ط مِ بِ نْ است َ  -2س

 جدانالن  
 ةي إىل اجلنَّ دِّ ؤَ ت ُ  أعمالٌ 

 (. اخلريِ  يقُ رِ طَ  )
 ارِ ي إىل النا دِّ ؤَ ت ُ  أعمالٌ 
 (. رِّ يق الشَّ رِ )طَ 

1-  
2-  
3-  

1-  
2-  
3-  

 .ةِ محََ رْ مَ  الي بِ واصِ والتَّ  ْبِ الصَّ ي بِ واصِ ي التَّ نِ املؤمِ  فاتِ ن صِ مِ  -3س
 ك:يارِ سب اختِ  حَ ْي ؤالَ هذين السُّ  دِ ب عن أحَ أجِ  -

 على ذلك. ْبِ ما والصَّ هِ تِ ن وطاعَ يْ دَ الوالِ  رِّ ن بِ مِ  باملزيدِ  َأْوِص أخاكَ  -1
 تامى.على احملتاجي واليَ  ةِ قَ دَ الصَّ ك بِ يقَ دِ ي هبا صَ وصِ ن تُ يْ رَ طْ ن سَ مِ  ةً سالَ ب رِ اكتُ  -2
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 ثال  الث   سُ ر  الد  
 (10( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   مسة الش  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 يلَ بِ ة، وال سَ رَ نيا واآلخِ يف الدُّ  ّلحِ الفَ  بُ بَ ، وذلك أهنا سَ مُ ها املسلِ دَ عاهَ تَ ي أن ي َ غِ بَ نْ اليت ي َ  مورِ ن األُ مِ  سِ فْ ة الن َّ يَ كِ ْز ت َ 
 أخرى، فقال تعاىل: ةٍ ورَ له يف سُ ثْ ع مِ مِ على ذلك ِبا مل جيتَ  اهللُ  ، ولذلك أقسمَ فسِ النَّ  ةِ يَ كِ ْز ت َ  بِ إالا  ّلحِ إىل الفَ 

 ٱٻٻ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 .[10 - 1]الشَّمس:ٱٱٱَّ ىت نت مت

 موضوع اآليات: •
 .ةِ رَ يا واآلخِ نْ يف الدُّ  ّلحِ الفَ  بُ بَ سَ  سِ فْ ة الن َّ يَ كِ ْز ت َ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 هار.ل النَّ وَّ ها الذي يكون أَ وئِ ضَ وبِ  سِ مْ الشَّ بِ  مٌ سَ قَ  حاهاس وضُ مْ والشَّ 
 .يَ ائِ لرا لِ  سَ مْ الشَّ  رَ هَ أظْ  هاّلا جَ 
 يها.طِّ يُ غَ  شاهاغْ ي َ 
 ها.أَ ها ووطَّ طَ سَ بَ  حاهاطَ 
 ها.قَ لْ خَ  نَ سَ حْ أَ  اهاوا سَ 

 .رِّ الشَّ  يقَ رِ وطَ  اخلريِ  يقَ رِ ها طَ مَ هَ ف ْ أَ  ها أهلمَ 
 احل.الصا  لِ مَ والعَ  ها باإلميانِ لَ ي، وكمَّ واملعاصِ  نوبِ ن الذُّ رها مِ هَّ طَ   كااهاَز 

 .رَ سِ خَ   خابَ 
 .سوقِ والفُ  رِ فْ الكُ أخفاها بِ  اها سا دَ 

 فوائد وأحكام: •
 يعِ دِ ه وبَ تِ رَ دْ وقُ  اهللِ  ةِ مَ ظَ ة على عَ الَّ الدا  ةِ يَّ نِ وْ ر الكَ املظاهِ  عضِ بَ بِ  ةِ ورَ ّل يف هذه السُّ وعَ  جلَّ  اهللُ  مَ سَ قْ أَ  -1

 .ةِ بادَ لعِ ه لِ سبحانَ  هِ قاقِ حْ على استِ  لُّ دُ ذلك يَ  ه، وكلُّ عِ نْ صُ  مالِ ه وكَ قِ لْ خَ 
يع دِ ها، وبَ يهاً على عظمتِ نبِ رمياً، وتَ كْ شريفاً هلا وتَ ة؛ تَ يمَ ظِ ه العَ خملوقاتِ  عضِ بَ بِ  ةِ ورَ يف هذه السُّ  م اهللُ أقسَ  -2

 ق.اخلالِ  ةِ مَ ظَ ة على عَ ة املخلوق دالَّ فيها، وعظمَ  اهللِ  عِ نْ صُ 
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 .َّ ىب نب مب زب ُّٱ:قوله تعاىل مِ سَ القَ  وابُ جَ  -3
 رات.ي واملنكَ املعاصِ  كَ رَ اعات، وت َ ل الطا عَ قوى وف َ التَّ ه بِ ر نفسَ هَّ ن طَ مَ لِ  مُ ظيِ العَ  زُ وْ والفَ  حُ بْ الرِّ  -4
له  يمِ لِ األَ  ذابِ والعَ  ديدِ الشَّ  ، واهلّلكِ سوقِ والفُ  رِ فْ الكُ ي وأخفاها بِ ه يف املعاصِ ع نفسَ أوقَ ن مَ ة لِ اخلسارَ  -5

 ب.تُ إن مل ي َ  ةِ ياميوم القِ 
 حقُّٱٱأودع اهلل يف النفس البشرية االستعداد لفعل اخلري والشر واختيار أحد الطريقي، قال تعاىل: -6

 .[3]اإلنسان:     َّ مك لك خك حك جك مق
 نشاط: •

 ...((املؤمني))ذكر اهلل الفّلح واملفلحي يف القرآن مراراً. اذكر صفات املفلحي الواردة يف سورة 
 األسئلة: •

 .منها ةً يَ ج مثانِ ِر خْ تَ مث اسْ  ةِ ورَ ع هذه السُّ لَ طْ يف مَ  د األقسامِ دَ عَ  صِ حْ أَ  -1س
 )ب(:ن املعاين يف العمود بها مِ ناسِ ة يف العمود )أ( ما يُ مَ لِ لكَ  لِ اخََّت  -2س

 )ب( )أ(
 أها.طَّ طها ووَ سَ )    ( بَ  حاهاضُ  -1
 قوى.التَّ اها بِ رها ومنا هَّ )    ( طَ  هاّلا جَ  -2
 ت.قَ رَ مس إذا أشْ ء الشَّ وْ )    ( ضَ  حاهاطَ  -3
 ة.يَ واملعصِ  جورِ )    ( أخفاها بالفُ  اهازكَّ  -4
 .يَ ائِ لرا لِ  سَ مْ ر الشَّ )    ( أظهَ  اهاسا دَ  -5
 ل ل :سائِ وَ  ح ثّلثَ اقَّتِ  -3س

 .فسِ ة النَّ يَ سِ دْ .           )ب( تَ فسِ ة النَّ يَ تزكِ  (أ)
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 عاب  رس الر  الد  
 ة  ورَ ( إلى آخر الس  11ن اآلية رقم )م   مسالش   ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

ل صَ وهو ما حَ م، ه عليهِ طِ خَ وسَ  مِ مَ األُ تعاىل بِ  اهللِ  ةِ وبَ قُ عُ  حللولِ  بٌ بَ ه سَ وا بِ ما جاءُ  ةُ فَ وخمالَ  لِ سُ الرُّ  يبُ ذِ كْ تَ 
  رث يت ُّٱٱوعنهم يقول: ،ّلمّلة والسَّ م صاحل عليه الصَّ وْ ها، ومنها )مثود( ق َ لَ سُ ت رُ بَ ذَّ ، حيث كَ ةٍ ريَ ثِ كَ   مٍ مَ ألُ 

 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 .[15 - 11]الشَّمس: َّ  ٰى ين ىن نن من زن رن
 موضوع اآليات: •

 .ةَ اقَ وا النا رُ قَ سوهلم صاحلاً، وعَ بوا رَ ذَّ ا كَ ما هّلك مثود لَ  -
 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ياهنا.صْ غياهنا وعِ طُ  بِ بَ سَ بِ  واهاغْ طَ بِ 
 عاً.رِ سْ مُ  قَ لَ طَ انْ   ثَ عَ ب َ ان ْ 

 .ةَ اقَ النا  رَ قَ مه، وهو الذي عَ وْ قى ق َ شْ أَ  قاهاأشْ 
 ماً.وْ ي َ  ربونَ شْ وهم يَ  ،ماً وْ ي َ  بُ رَ شْ تَ  ةُ اقَ حيث كانت النا  ،هبارْ شُ  ياها قْ سُ 
 .امِ يع األيا يف مجَِ  بُ رْ عوها حىت يكون هلم الشُّ طَ قَ  وها رُ قَ عَ ف َ 
 .ذابِ العَ بِ  م اهللُ عليهِ  قَ بَ طْ أَ  مَ دَ مْ دَ فَ 
 .دٌ حَ ت منهم أَ لِ فْ فلم ي ُ  ريَ مِ دْ والتَّ  ةَ مَ دَ مْ ه الدَّ ى سبحانَ وَّ سَ  اها وا سَ فَ 
 ي.بِ ذِّ كَ لمُ لِ  هِ ه وإهّلكِ يبِ ذِ عْ ة ت َ بَ عاقِ  اهللُ  ، واملعىن: ال خيافُ ة اهلّلكِ بَ عاقِ  باها قْ عُ 

 فوائد وأحكام: •
وه عُ ن َ ولو مَ  ،واكُ لَ ك وهَ لَ ه، فهَ لِ عْ ون عنه وعن فِ ه راضُ مُ وْ وق َ  ،ةِ اقَ النا  لِ تْ صاحل على ق َ  مِ وْ قى ق َ أشْ  مَ دَ قْ أَ  -1

 .مَجيعاً  اوْ جا وجنََ نَ لَ  رَ كَ نْ مُ  ال واكَر وت َ  املعروفِ روا بِ وأمَ 
 ةِ قوبَ العُ  يلِ جِ عْ ت َ لِ  بٌ بَ سَ  اإلميانِ  مِ دَ وعَ  اهللِ  مِ عَ نِ بِ  رَ فْ الكُ  ، فإنَّ لِ سُ والرُّ  ياءِ األنبِ  يبِ ذِ كْ ن تَ مِ  رُ احلذَ  -2

 نيا.يف الدُّ  ذابِ والعَ 
 لك اك يق ىق يف ُّٱٱ، قال تعاىل:دٌ حَ ه أَ ذابِ ن عَ ع مِ نِ ب، وال ميتَ ال يُغلَ  يي وِ سبحانه قَ  اهللُ  -3

  .[102: هود]  َّ مم ام  يل ىل مليك ىك مك
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 ،رِ عن املنكَ  هيُ والنَّ  املعروفِ بِ  رُ مْ وهي األَ  ،اسِ لنا لِ  ُأخرَِجت ةٍ مَّ أُ  رَ ي ْ ها خَ تْ لَ عَ جَ  ةٍ ة ِبيزَ مَ ة املسلِ مَّ األُ  َتتازُ  -4
 جه ين ىن منُّٱٱقال تعاىل:كما   ،ة مجيعاً مَّ األُ قاب بِ العِ  لا حىت ال حيِ  يهِ فِ السَّ  دِ أخذ على يَ فتَ 
مثود  مُ وْ وق َ  ،[110: ]آل عمران َّىي مي خي حي جي يه ىه مه

 وا مجيعاً.كُ لَ وهَ  كَ لَ هَ  يهِ فِ السَّ  دِ ذوا على يَ حي مل يأخُ 
ه ا غريُ ، وأما يءٍ شَ  وت كلِّ كُ لَ ه مَ دِ يَ الذي بِ  يمُ لِ العَ  يمُ ه احلكِ ل؛ ألنَّ عَ فْ ما ي َ  ةَ بَ عاقِ  ه ال خيافُ سبحانَ  اهللُ  -5

 مور.إليه األُ  ؤولُ م ِبا تَ هِ لِ ب أفعاهلم جلهواقِ ن عَ فون مِ وَّ خَ تَ فإهنم ي َ  يَ ن املخلوقِ مِ 
 نشاط: •

 ّللِ ن خِ ل على ذلك مِ لِّ عليه. دَ  اإلنكارِ  مِ دَ ه وعَ لِ عِ فْ ضاها بِ رِ ها، لِ ضِ عْ ب َ  مِ رْ جُ  بِ بَ سَ بِ  ةٍ عامَّ  ةٍ قوبَ عُ بِ  ب اهللُ عاقِ قد يُ 
 ة.رَ اآليات املفسَّ 

 األسئلة:  •
  فيها: يِّ ب َ ة قوم صاحل عليه السّلم ت ُ صَّ قِ صاً لِ خَّ لَ ب مُ اكتُ  -1س

 ّلم.صاحل عليه السا  اهللِ  ة نيبِّ زَ عجِ مُ  -أ
 ة. زَ أن املعجِ شَ ما قاله هلم بِ  -ب
 ن ذلك.ه مِ مِ وْ ف ق َ قِ وْ مَ  -ج
 م.عليهِ  فِ ة هذا املوقِ يجَ تِ نَ   -د

 نيا.يف الدُّ  ةِ قوبَ العُ  يلِ جِ عْ ت َ  ن أسبابِ  مِ ْي ب َ بَ سَ  ن اآلياتِ ط مِ بِ نْ ت َ اسْ  -2س
 ؟ ياملعاصِ ر بِ فيه جياهِ السَّ  كِ رْ ب على ت َ َّتتَّ تيجة اليت تَ ما النَّ  -3س

  



 89 

 سالخام   رسُ الد  
 (13( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   يل  الل   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 قُ فِّ وَ ي ُ  هأنَّ  :ن ذلك. ومِ يءِ املسِ  لَ مَ عَ  لَ فِ غْ ال ي ُ أن و  ،نِ احملسِ  لَ مَ عَ  يعَ ضِ أن ال يُ ُسبحانَه ه تِ مَ كْ وحِ  اهللِ  لِ دْ عَ  َتامُ 
 رَ وقد قرَّ  ،رِّ الشَّ  يف أعمالِ  رُّ مِ تَ سْ يَ ، و اخلريِ  ألفعالِ  ةِ ن اهلدايَ مِ  يءَ سِ مُ  ال مُ رِ وحيَْ  ،اخلريِ  لِ مَ ن عَ مِ  ةِ زادَ تِ ّلسْ لِ  نَ سِ حْ مُ  ال

 فقال تعاىل:  ،اليةهذا املعىن يف اآليات التا  اهللُ 

 ٱٻٻ

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ
 مم خم حم جم يل ىل مل خل جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج
 .[13 - 1: ]اللَّيل َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 موضوع اآليات:  •
 .ي  قِ وشَ  ي  قِ ، وتَ بٍ ذِّ كَ ومُ  قٍ دِّ صَ إىل مُ  اسِ النا  سامِ قِ انْ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها  الكلمة 

 .ىتَّ شَ م لَ كُ يَ عْ سَ  : إنَّ مِ سَ القَ  وابُ جَ و ه، بِ  مٌ سَ قْ مُ  يلُ ، واللَّ مِ سَ لقْ لِ  :الواو يل واللَّ 
 .ضَ رْ األَ  هِ ّلمِ ظَ ي بِ طِّ غَ ي ُ  ى شَ غْ ي َ 

 ه.ورُ نُ  رَ هَ ظَ  ى تلَّ 
 .فٌ لِ خمتَ  مكُ لَ مَ عَ  إنَّ  ىتَّ شَ م لَ كُ يَ عْ سَ  إنَّ 

  اهلل(.وحيد ) ال إله إالا التَّ  ةِ مَ لِ كَ بِ  قَ دَّ صَ  احلسىنبِ  قَ دَّ وصَ 
 اخلري. خلصالِ  هُ ئُ يِّ هَ  نُ  ى رَ سْ ليُ لِ  هُ رُ سِّ يَ ن ُ سَ فَ 

 فيه. بْ غَ رْ ي َ  مْ لَ ف َ  اهللِ  وابِ عن ثَ  ىن غْ ت َ اسْ 
 .رِّ الشَّ  ه خلصالِ ئُ يِّ هَ  نُ  رىسْ لعُ ه لِ رُ سِّ يَ ن ُ سَ فَ 

 ارِ وى يف النا هَ  ىدَّ رَ إذا ت َ 
 فوائد وأحكام: •

 ل اهللُ ، فجعَ هِ راقِ وإشْ  هِ يائِ ضِ بِ  رِ هَ إذا ظَ  هارِ النَّ بِ  مَ ، وأقسَ هِ ّلمِ ظَ بِ  ءٍ يْ شَ  شى كلَّ غْ يل حي ي َ باللَّ  م اهللُ أقسَ  -1
 .ب األرضِ ناكِ ي يف مَ عْ والسَّ  شِ يْ عَ لْ لباً لِ طَ  هارَ ، والنَّ دانِ ألبْ لِ  ةً راحَ  يلَ اللَّ  ةِ ظيمَ ه العَ تِ مَ كْ ن حِ مِ 

 .باتِ والنَّ  واحليوانِ  ن اإلنسانِ نثى مِ واألُ  رِ كَ الذَّ  قُ خالِ  ه الكرمية أنَّهسِ فْ ن َ بِ  م اهللُ أقسَ  -2
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ل مَ عْ ن ي َ م مَ هُ ن ْ ، ومِ حٌ رابِ  زٌ ، فهذا فائِ اهللِ  ةِ طاعَ ل بِ مَ عْ ن ي َ م مَ هُ ن ْ ، فمِ ةٌ فَ لِ وخمتَ  ةٌ تَ فاوِ تَ مُ  رِ شَ البَ  أعمالُ  -3
 ران.بان خاسِ ي، وهذان خائِ ف املعاصِ َّتَِ قْ ن ي َ م مَ نهُ واه، ومِ نياه وهَ دُ لِ 

ها، روطِ شُ ل بِ مِ  اهلل وعَ ه ال إله إالا ق بأنَّ ن صدَّ ، فمَ لٌ ضْ يه فَ وازِ قوى ال يُ والتَّ  لِ مَ مع العَ  اإلميانِ  لُ ضْ فَ  -4
 .رِّ الشَّ  يقِ رِ ده عن طَ عِ بْ ، وي ُ اخلريِ  يقَ رِ له طَ  ئ اهللُ يِّ هَ ي ُ فسَ 

، اهللِ  ةِ ك طاعَ رَ نيا وت َ هوات الدُّ شَ بِ  اهللِ  وابِ غىن عن ثَ تَ اخلري، واسْ  يقِ رِ ه يف طَ ق مالَ فِ نْ فلم ي ُ  لَ ن خبِ مَ  -5
 .ِبيِ امل ه ذلك إىل اهلّلكِ قودُ يَ فسَ 

 اخلري، فإنَّ  جوهِ ه يف وُ قْ فِ نْ ه ومل ي ُ بِ  لَ وخبِ  غاهُ قد أطْ  إذا كان هذا املالُ  ارِ ن النا مِ ه بَ ي صاحِ جِ نْ ال ي ُ  املالُ  -6
 احل.له الصا مَ  عَ ه إالا بْ حَ صْ إذا مات مل يَ  اإلنسانَ 

 لإلرشادِ  رِّ والشَّ  اخلريِ  يلِ فاصِ تَ  يانِ بَ لِ  لَ سُ والرُّ  ياءَ األنبِ  ثَ عَ ، وب َ رِّ بي اخلري والشَّ  يزَ يِ مْ التَّ  رَ شَ البَ  اهللُ  أهلمَ  -7
م أن ر، فعلى املسلِ سِ ة خَ الغوايَ  يقَ رِ ك طَ لَ ن سَ ، ومَ اهلداية فازَ  ك طريقَ لَ ن سَ ، فمَ ذارِ واإلنْ  يرِ حذِ والتَّ 

، سابٍ ّل حِ بِ  لٍ مَ عَ  وهي دارُ  ،ةرَ خِ  اآلةُ عَ رَ زْ نيا مَ ، فالدُّ اهللِ  وانِ ضْ رِ بِ  وزَ فُ حىت ي َ  يطانَ ه والشَّ نفسَ  دَ جياهِ 
 .لٍ مَ ّل عَ بِ  سابٍ حِ  ة دارُ رَ واآلخِ 

 نشاط:  •
د وائِ تك يف فَ راءَ قِ  ن خّللِ ، مِ (3(() هاقُ وبِ ها أو مُ قُ تِ عْ مُ فَ  ؛هسَ فْ ن َ  عٌ و فبائِ دُ غْ ي َ  اسِ النا  كلُّ   ))م:ى اهلل عليه وسلَّ قال صلَّ 

 (؟ هاقُ تِ عْ مُ فَ  ة على معىن )الَّ ة، ما اآلية الدا قَ ابِ اآليات السا 
  (؟ هاقُ وبِ مُ أو  ة على معىن )الَّ ة الدا وما اآليَ 

                                      

 .(223ب فضل الوضوء، رقم )رواه مسلم يف كتاب الطهارة، با -3
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 األسئلة: •
 الية:لفقرات التا ة لِ حيحَ ة الصَّ  اإلجابَ اخََّت  -1س

 يل:اللَّ  ةِ ورَ ه يف سُ م سبحانَ أقسَ  -1
 مس.ى، والشَّ هار إذا تلَّ يل والنَّ أ( باللَّ 
 ى.شَ غْ يل إذا ي َ اللَّ ب( بِ 
 ه تعاىل.سِ فْ ن َ ى، وبِ تلَّ  هار إذاوالنَّ  ،ىيل إذا يغشَ اللَّ ج( بِ 

 .َّٱمج حج ُّٱٱ:تعاىل هقولِ معىن احلسىن يف  -2
 احلسنات. -أ

 دقات.الصَّ  -ب
 وحيد.ة التَّ مَ لِ كَ   -ج

 .  َّٱهب مب خب ُّٱٱَفسِّر قوَله تعاىل: -2س
 رس.هلذا الدَّ  رآينِّ القُ  صِّ ن النَّ ها مِ دْ دِّ ، حَ ةٌ يجَ تِ هبا نَ  لِ مَ  اهلل والعَ ّل إله إالا بِ  لإلميانِ  -3س
 ب فيما يلي:املناسِ ع كلمة )صح( أو )خطأ( يف املكان ضَ  -4س

 )       (.   صاحل    لٍ مَ ن عَ م مِ دَّ  ما قَ ه إالا بْ حَ صْ مل يَ  إذا مات اإلنسانُ  -1
 )       (.        يَ واحملتاجِ  قراءِ لفُ ه لِ فُ رْ صَ   املندوبُ إالا  قي حَ  ليس يف املالِ  -2
 )       (.     نيا                الدُّ  ةُ عَ رَ زْ مَ  ةُ رَ واآلخِ  ،ةِ رَ اآلخِ  ةُ عَ رَ زْ نيا مَ الدُّ  -3
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 ساد  الس   سُ ر  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  14ن اآلية رقم )م   يل  ة الل  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 ،ةرَ ا يف اآلخِ مهُ زاءَ جَ  اهللُ  رَ كَ ذَ  كٍ ومسِ  لٍ وباذِ  ،بٍ ذِّ كَ ومُ  قٍ دِّ صَ إىل مُ  اسِ النا  سامَ انقِ  ةِ قَ ابِ يف اآليات السا  اهللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱفقال سبحانه وتعاىل:

ٱٱَّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .[21 - 14]اللَّيل: 
 موضوع اآليات: •

 منها. جاةِ النَّ  بِ بَ سَ  يانُ ، وبَ ارِ ن النا مِ  يفُ وِ خْ التَّ  -
 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 م.كُ تُ ف ْ وَّ خَ  م كُ تُ رْ ذَ نْ فأَ 
 د.قَّ وَ ت َ وت َ  بُ هَّ لَ ت َ ت َ  ىظَّ لَ ت َ 
 ها.رَّ ي حَ قاسِ لها ويُ خُ دْ يَ  ّلها صْ يَ 

 ض عنه.رِ عْ مُ  ين، الالدِّ ب بِ ذِّ املكَ  قى شْ األَ 
 .عن احلقِّ  ضَ رَ عْ أَ   ىلَّ وَ ت َ 

 عنها. دُ عَ ب ْ ي ُ  ها بُ نَّ جَ يُ سَ 
 .هللِ  يعِ املطِ  فِ ي اخلائِ قِ تَّ مُ  ال قى تْ األَ 
 ر.هَّ طَ تَ ي َ  ى زكَّ تَ ي َ 

 ب منه.رِّ قَ ه وما ي ُ ضاتِ رْ ب مَ لَ طَ   هِ بِّ رَ  هِ جْ وَ  غاءَ ابتِ 
 فوائد وأحكام: •

 .ينِ عن الدِّ  يَ ضِ املعرِ  لِ سُ الرُّ بِ  يَ بِ املكذِّ  ريُ صِ وأهنا مَ  ،ارِ ن النا مِ  حذيرُ التَّ  -1
 .راتِ املنكَ  كِ رْ وت َ  اعاتِ الطا  لِ عْ فِ ، بِ ةٌ قايَ وِ  اهللِ  ه وبي عذابِ بينَ  لَ م أن جيعَ على املسلِ  -2
باً لَ وال طَ  ةً عَ ياًء وال سُ ال رِ  الِبِّ  جوهِ م يف وُ هُ فوسُ هبا نُ  ةً بَ يِّ لون أمواهلم طَ ذُ بْ أهنم ي َ  يَ قِ املتَّ  فاتِ صِ ن مِ  -3

 ناهتم.سَ حَ  يدُ زِ هم وتَ وسُ فُ ر ن ُ هَّ طَ تَ م، فتَ هِ نائِ وثَ  اسِ النا  يحِ دِ مَ لِ 
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م املسلِ  دَ بْ ي العَ فقد كان يشَّتَ  ،عنه يق رضي اهللدِّ ت يف أب بكر الصِّ لَ زَ هذه اآليات الكرمية ن َ  قيل إنَّ  -4
 رئٱُّٱ، قال تعاىل:رِ جْ واألَ  وابِ ن الثَّ مِ  فيما عند اهللِ  ةً بَ غْ رَ  شٍ يْ رَ ق ُ  ارِ فا كُ   يبِ ذِ عْ ن ت َ يصاً له مِ قه َتلِ تِ عْ ي ُ ف َ 
 .َّٱىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

 بوهلا.قَ لِ  طٌ رْ شَ  يف األعمالِ  اإلخّلصُ  -5
 نشاط: •

 اهلل. يلِ بِ قون أمواهلم يف سَ نفِ م يُ أهنَّ  يَ قِ املتَّ  فاتِ ن صِ تعاىل يف هذه اآليات مِ  ر اهللُ كَ ذَ 
 ." البقرة"  ةِ ورَ ن سُ األوىل مِ  يناً يف ذلك باآلياتِ عِ تَ سْ ي مُ قِ تَّ لمُ خرى لِ  أر صفاتٍ ذكُ اُ 

 األسئلة: •
هذا اإلمام  ك تاه أفعالِ باعَ ك وانطِ رَ شاعِ ل مَ جِّ ه وسَ يق رضي اهلل عنه وإخّلصَ دِّ الصِّ  رٍ كْ أب بَ  لَ عْ ل فِ تأمَّ  -1س
 ن حيث: يم مِ ظِ العَ 

 .طاءِ والعَ  لِ ذْ صه على البَ رْ أ( حِ 
 ي.عفاء واملساكِ فه على الضُّ طْ ب( عَ 
 .وإخّلصه هللِ  ،اسح النا دْ مَ ته لِ يَّ راهِ ج( كَ 
 .ةِ ورَ عليه يف هذه السُّ  اهللِ  ناءِ ثَ ه بِ بُ تُ كْ ط ما تَ د( اربِ 

 يق رضي اهلل عنه.دِّ ك حول أب بكر الصِّ تِ رَ ن ذاكِ مِ  ةً ومَ لُ عْ ب مَ كتُ اُ  -2س
  منها.جاةِ والنَّ  ارِ النا  قاءِ على اتِّ  يُ عِ تُ  أسبابٍ  ةَ ّلثَ ك ثَ َّتَِ ف ْ ن يف دَ دوِّ  -3س
 ؟ ياءُ ه الرِّ لَ خَ دَ  لٍ مَ عَ ل لِ مثِّ  -4س
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 عاب  رس الس  الد  
 ىحَ الض   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

له بذلك، ويف  اهللِ  رِ ألمْ  ةً جابَ استِ  هُ بَّ ي رَ ناجِ ويُ  رآنَ أ القُ ي ويقرَ لِّ صَ يُ  يلِ ن اللَّ يقوم مِ  وسلَّم صلَّى اهلل عليه يبُّ كان النَّ 
ت ذلك ظَ فّلحَ  ّلم،عليه السَّ  س عنه جبيلبَ واحتَ  يامَ ع القِ طِ تَ سْ ّلم فلم يَ ّلة والسَّ عليه الصَّ  ضَ رِ يايل مَ ن اللَّ مِ  ةٍ ليلَ 
د ما أرى فقالت له: يا حممَّ  ،ة أب هلبيل امرأَ مجَِ  ما وهي أُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ  مِ وْ ن ق َ مِ  ةٌ كَ ِر شْ مُ  ةٌ أَ رَ امْ 
 : (4)ة ورَ عليه هذه السُّ  اهللُ  فأنزلَ  ،ككَ َر  قد ت َ ك إالا طانَ يْ شَ 

 

 ٱٻٻ

 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
 .[11 - 1]الضُّحى:     َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب

 موضوع اآليات: •
 م.ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبِّ ه على النَّ بِ  اهللُ  مَ عَ ن ْ ما أَ  يانُ بَ  -
 . تعاىلاهللِ  مِ عَ نِ بِ  ثُ دُّ حَ والتَّ  ل،ائِ والسا  يمِ تِ إىل اليَ  على اإلحسانِ  احلثُّ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة

 .سُ مْ الشَّ  عُ فِ تَ رْ حي ت َ  هارِ النَّ  لُ وَّ حى: أَ م، والضُّ سَ واو القَ  :الواو حى والضُّ 
 .ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   هِ ّلمِ ظَ ى بِ طَّ غَ  ىجَ سَ 

 .كَ تارَ ك منذ اخْ كَ َر ما ت َ   كَ عَ دَّ ما وَ 
 ك.بَّ حَ ك منذ أَ ضَ غَ ب ْ ما أَ  ى لَ وما ق َ 

 .لوغِ البُ  نِّ سِ  لَ بْ ق َ  أباهُ  دَ قَ ن ف َ : مَ يمُ تِ اليَ  يماً تِ يَ 
 عاك.رْ وي َ  كَ لُ فُ كْ ن يَ إىل مَ  كَ مَّ ضَ فَ  ىفآوَ 

 .ةِ يعَ رِ الشَّ  وأحكامِ  ةِ وَّ ب ُ النُّ  مِ  عالِ  عن مَ ضاالاً   ضاالاً 
 .ةِ يعَ رِ الشَّ  ك أحكامَ فَ رَّ عَ  ى دَ فهَ 
 رياً. قِ فَ  ّلً عائِ 

                                      

 .(4950)رواه البخاري يف كتاب التفسري، باب: ما ودعك ربك وما قلى، رقم  -4
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 .هِ به على مالِ لِ غْ ، وال ت َ يمَ تِ اليَ  لا ذِ ال تُ  رهَ قْ ّل ت َ فَ  يمَ تِ اليَ ا فأما 
 .مِ لْ والعِ  ب املالِ طالِ  ل ائِ السا 

 جر.زْ ت َ  رهَ ن ْ ت َ 
 .رِ كْ الشُّ  يلِ بِ  على سَ ِب فأخْ  ثدِّ حَ فَ  كَ بِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ وأما 

 د وأحكام:وائ  فَ  •
 وابُ ، وجَ ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   هِ ظّلمِ ى بِ طَّ يل إذا غَ اللَّ ، وبِ مسِ الشَّ  فاعِ ارتِ  تُ قْ حى وهو وَ تعاىل بالضُّ  م اهللُ أقسَ  -1

وما  صلَّى اهلل عليه وسلَّم، داً حممَّ  هُ يَّ بِ نَ  كَ رَ ه تعاىل ما ت َ أنَّ  :أي، َّ ىك مك لك اك يق ُّٱم:سَ القَ 
 .ودِ املورُ  واحلوضِ  ،ودِ احملمُ  واملقامِ  ،ةيَ العالِ  ةِ املكانَ  بُ بل هو صاحِ  ه؛هَ رِ كَ 

 هِ امِ أيا  لِ بَ قْ ت َ سْ يف مُ  هُ بُّ ه له رَ وىل، وما أعدَّ ن األُ له مِ  ة خريٌ رَ اآلخِ  بأنَّ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ للنَّ  ةُ شارَ البِ  -2
 ى.ضَ له ما مَ  رٌ ي ْ خَ 

 وهي:  صلَّى اهلل عليه وسلَّم، ده حممَّ يِّ بِ ة على نَ يمَ ظِ العَ  مِ عَ ن الن ِّ ّلثاً مِ ه ثَ سبحانَ  ر اهللُ كُ ذْ يَ  -3
 هُ لَ فَ عاه وكَ فرَ  يَ نِ سِ  تِّ وهو ابن سِ  هُ مُّ ت أُ ، وماتَ هِ مِّ أُ  نِ طْ يف بَ  يٌ نِ وهو جَ  مات أبوهُ  يماً تِ ه يَ دَ ه وجَ أنَّ  -أ

 ب.ه أبو طالِ مُّ ه عَ لَ فَ ه كَ تِ وْ ب، مث بعد مَ لِ عبد املطَّ  هُ دُّ جَ 
، يُ حْ ه الوَ ين حىت جاءَ م الدِّ يعلَ  ةِ وَّ ب ُ النُّ  لَ بْ ن ق َ ه مل يكُ أنَّ  : ِبعىنضاالاً  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ كان النَّ  -ب

 ءِ يِّ أو سَ  شِ واحِ أو الفَ  كِ رْ الشِّ  ن أفعالِ ئًا مِ يْ ف شَ قارِ مل يُ  - صلَّى اهلل عليه وسلَّم - إالا أنَّه
 .ةِ اهلدايَ  يقِ رِ وطَ  احلقِّ  جِ هَ ن ْ ه إىل مَ بُّ داه رَ ، فهَ حىت قبل النُّبُ وَّةِ  األخّلقِ 

 عاً ِبا أعطاه.ه قانِ لَ عَ وجَ  ،واهن سِ عمَّ  فقرياً فأغناه اهللُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ كان النَّ  -ج
ل فيه ، ويدخُ فٍ نْ وعُ  ةٍ وَ سْ قَ بِ  لِ ائِ السا  دِّ ، ورَ ق  حَ  هِ جْ دون وَ ه بِ مالِ  وأكلِ  يمِ تِ إىل اليَ  ةِ ن اإلساءَ مِ  يرُ حذِ التَّ  -4

 ةَ عايَ الرِّ  ونَ قُّ حِ تَ سْ يَ  اسِ ن النا مِ  ْيِ ت َ ئَ فِ لِ  ن اإلسّلمِ ة مِ حَ ة واضِ عايَ ، ويف ذلك رِ مِ لْ ر العِ وسائِ  ر املالِ سائِ 
 .احملتاجُ  لُ ائِ ، والسا يمُ تِ مها: اليَ  ،ةيَّ ماعِ تِ االجْ  ةَ فالَ والكَ 

ال  هِ مِ عَ نِ اف بِ واالعَّتِ  ،هللِ  رِ كْ الشُّ  هِ جْ ماً على وَ ّلً دائِ عْ الً وفِ وْ ق َ  اهللِ  مِ عَ نِ ث بِ دُّ حَ التَّ  نيَ فات املؤمِ ن صِ مِ  -5
 .ّلءً يَ راً وال خُ طَ بَ 

 نشاط: •
 مَ ذكر األوقات اليت أقسَ أخرى، اُ  أوقاتٍ خرى بِ أُ  رٍ وَ م يف سُ ، وأقسَ يلِ حى واللَّ الضُّ بِ  ةِ ورَ يف هذه السُّ   تعاىلم اهللُ أقسَ 
 )عم(. ءِ زْ سور جُ  حِ واتِ هبا يف فَ  اهللُ 

 لة:األسئ   •
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 ؟ حىة الضُّ ورَ سُ  زولِ نُ  بَ بَ ب سَ اكتُ  -1س
 يلي:حى ما ن سورة الضُّ ج مِ ِر خْ تَ اسْ  -2س

 ل.ائِ مع السا  نِ املؤمِ  لِ عامُ وب تَ سلُ أُ  -أ
 .اهللِ  مِ مع نِعَ  نِ املؤمِ  لِ عامُ وب تَ سلُ أُ  -ب
 .يمِ تِ ن مع اليَ املؤمِ  لِ عامُ سلوب تَ أُ  -ج
 . صلَّى اهلل عليه وسلَّمهِ سولِ رَ لِ   تعاىلن اهللِ مِ  ةٌ شارَ بِ      -د

 اإلجابات فيما يلي: لِ أفضَ  حولَ  ةً رَ ع دائِ ضَ  -3س
 يف اآليات: صلَّى اهلل عليه وسلَّم دٍ ه حممَّ يِّ بِ هبا على نَ  اهللُ  مَ عَ اليت أن ْ  مِ عَ ن الن ِّ مِ  -

  فهداه.ه ضاالاً دَ جَ وَ  -2يماً فآواه              تِ ه يَ دَ جَ وَ  -1
 م صحيح.مجيع ما تقدَّ  -4رياً فأغناه.            قِ ه فَ دَ وجَ  -3
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 نام  رس الث  الد  
 ح  ر  ش  ال ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 - ّلمعليه السَّ  - بيلُ ه جِ إذ جاءَ  ؛يانبْ ب مع الصِّ عَ لْ ي َ  - ريٌ غِ وهو صَ  -  صلَّى اهلل عليه وسلَّميبُّ كان النَّ   بينما
 يطانِ الشَّ  ظُّ وقال: هذا حَ  ،وداءَ سَ  ةً عَ طْ ج منه قِ ه وأخرَ قَّ ه وشَ بَ لْ ج ق َ رَ خْ تَ ه واسْ رَ دْ ( صَ قَّ ح )شَ رَ ه مث شَ رِ هْ فألقاه على ظَ 

 رضي اهلل عنه-ه، يقول أنس بن مالك كانِ ه إىل مَ مث أعادَ  ،بٍ هَ ن ذَ مِ  تٍ سْ يف طَ  مَ زَ مْ زَ  ه ِباءِ بَ لْ ق َ  لسَ مث غَ  ،كَ نْ مِ 
صلَّى اهلل  يبِّ النَّ  رِ دْ ح صَ رْ ك شَ ذلِ ل بِ صَ فحَ  ،" مى اهلل عليه وسلَّ ه صلَّ رِ دْ يف صَ  يطِ املخِ  رَ ث َ أَ وقد كنُت أرى  ":-

 ة، وقد امَتَّ بوَّ اإلميان والنُّ  ورِ نُ اً بِ يا وِ نَ عْ مَ  هُ رُ دْ صَ  حَ ِر ه، كما شُ بِ لْ ن ق َ مِ  وداءِ ة السَّ عَ طْ القِ  وإخراجِ  هِ قِّ شَ اً بِ يا سِّ حِ  عليه وسلَّم
 م بذلك فقال سبحانه وتعاىل: ى اهلل عليه وسلَّ ه صلَّ يِّ بِ تعاىل على نَ  اهللُ 

 

 ٱٻٻ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ
 .[8 - 1]الشرح: ٱٱٱٱَّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 موضوع اآليات: •
 م.ى اهلل عليه وسلَّ ه صلَّ على رسولِ  - وجلَّ  عزَّ  - اهللِ  مِ عَ نِ  ضِ عْ ب َ  يانُ بَ  -
 احلة.ن األعمال الصا مِ  دِ وُّ زَ يف الت َّ  يبُ غِ الَّتَّ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 .ةِ وَّ ب َ النُّ  ورِ نُ ناه بِ عْ سَّ وَ  كرَ دْ صَ ح لك رَ شْ نَ 
 ر.خَّ أَ ه وما تَ بِ نْ ن ذَ م مِ دَّ قَ ر له ما ت َ فَ ه غَ ك، واملعىن: أنَّ رَ زْ نا عنك وِ طْ طَ حَ  ك رَ زْ نا عنك وِ عْ ضَ ووَ 
 .لَ قَ ث ْ أَ   ضَ قَ ن ْ أَ 

 خرى.أُ  ةٍ بادَ د يف عِ هِ تَ اجْ  ب صَ فانْ 
 تعاىل. فيما عند اهللِ ك تَ بَ غْ ك ورَ تَ يَّ ل نِ عَ اجْ  بغَ ك فارْ بِّ وإىل رَ 

 فوائد وأحكام:  •
 وَّرهُ ه ون َ يِّ بِ نَ  رَ دْ قد شرح صَ  اهللَ  أنَّ بِ  يي يرِ رِ قْ ت َ  فهامٌ استِ  َّٱخس حس جس مخ ُّٱٱيف قوله تعاىل: -1

 ةِ وَ عْ م عن دَ هِ كبارِ ه واستِ مِ وْ ق َ  نادِ ن عَ ه، مِ تْ اليت أصاب َ  ب عنه مجيع اهلمومِ ة، وأذهَ بوَّ والنُّ  مِ لْ والعِ  ةِ احلكمَ بِ 
 ّلم.ّلة والسَّ له عليه الصَّ  ةٌ يَ لِ سْ ، ويف هذا تَ احلقِّ 
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عنه  وحطَّ ر، خَّ أَ ه وما تَ بِ نْ ن ذَ م مِ دَّ قَ ر له ما ت َ أن غفَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم ده حمما يَّ بِ على نَ  اهللِ  مِ عَ ن نِ مِ  -2
 ها.غَ لِّ ب َ ة حىت ي ُ سالَ الرِّ  ن أعباءِ ه مِ رَ هْ ظَ  لَ ما أثقَ 

 ركَ ذْ  ويُ تعاىل إالا  اهللِ  ر اسمُ كَ ذْ ه، فّل يُ رَ كْ ع ذِ فَ أن رَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم ده حممَّ يِّ بِ على نَ  اهللِ  مِ عَ ن نِ مِ  -3
يف  صلَّى اهلل عليه وسلَّم دٍ حممَّ  اسمِ  رَ كْ ذِ  أنت ترى أنَّ  معه. وها صلَّى اهلل عليه وسلَّم هرسولِ  اسمُ 

 الكرمية.ة اآليَ  صداقُ ع عن األرض. وهذا مِ طِ قَ ن ْ األذان فقط ال ي َ 
ب لِ غْ ولن ي َ  ،رانِ سْ جاء معه يُ  رٌ سْ ما جاء عُ كلَّ وهو أنَّه  ،  ألهل البّلِء ِمن أهل اإلميانِ ةُ يمَ ظِ العَ  ةُ شارَ البِ  -4

 يم ىم ُّٱقال تعاىل: ،األسبابَ  ذَ خِ ويتَّ  ،هبِّ على رَ  لَ كَّ َو ت َ وي َ  ِبَ صْ  أن يَ إالا  مِ ، فما على املسلِ سرانِ يُ  رٌ سْ عُ 
 َّ مه جه ين ىن من خن حن جن

 ثابُ ، حيث يُ اهللُ  عَ رَ ما شَ لِ  قَ املوافِ  لَ مَ ل العَ مَ عْ وي َ  ،اهللِ  هِ جْ وَ ة لِ صَ اخلالِ  ةَ يَّ ر الن ِّ ضِ حْ تَ سْ م أن يَ املسلِ على  -5
 ه.بَّ ى رَ قَ لْ ر حىت ي َ آخَ  لٍ مَ عَ ه بِ عَ ب َ ت ْ أَ  لٍ مَ ن عَ مِ  غَ رَ ما ف َ ة، وكلَّ يَّ لِ عْ والفِ  ةِ يَّ لِ وْ القَ  على األعمالِ 

 ة فيها.يَّ الن ِّ  حضارِ تِ ن اسْ مِ  دَّ بُ  ال باداتٍ عِ  ح العاداتُ صبِ حىت تُ  -6
 نشاط: •

 جي يه ىه ُّٱاحلة، وذلك يف قوله تعاىل:ن األعمال الصا مِ  دِ وُّ زَ الت َّ بِ  ةِ ورَ يف هذه السُّ  ه وتعاىلسبحانَ  ر اهللُ أمَ 
ب هبا إىل رَّ قَ ت َ ه، وي َ راغَ هبا فَ  م أن ميألَ سلِ لمُ ع لِ شرَ احلة اليت يُ الصا  األعمالِ  ذكر بعضَ اُ  َّ يي ىي مي خي حي
 ه.ربِّ 
 

 األسئلة: •
  .َّٱخس حس جس مخ ُّٱٱقال تعاىل: -1س

 .فهام هنا نوع االستِ بيِّ  -أ
 ة.ر هذه اآليَ فسِّ  -ب

 ب:ل وأجِ تأمَّ  -2س
ري غِ ف جاء أخوه الصَّ اهلاتِ  ةَ ع ساعَ ضَ وحي وَ  ،م عليهالِّ سَ يُ ه لِ تِ صل خبالَ ه، اتَّ ذائِ غِ  لِ كْ ن أَ مِ  يدٌ عِ )عندما انتهى سَ 

 ه(.دَ عِ سْ يُ ب معه لِ عَ لْ ي َ  ذَ وأخَ  ،له مسَّ بَ إليه فتَ 
 ؟ باداتإىل عِ  ل العادات يف هذا املثالِ وَّ حَ تَ ؤال: كيف ت َ والسُّ 

 صلَّى اهلل عليه وسلَّم. ده حممَّ سولِ هبا على رَ  م اهللُ أنعَ  ةٍ مَ عْ نِ ثاالً لِ مِ  ّلةِ لصَّ لِ  األذانِ  ن ألفاظِ تج مِ نِ تْ اسَ  -3س
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 اسعرس الت  الد  
 ين  الت   ة  ورَ سُ  رسيف  ت َ 

ويف ، [3]التغابن:  َّىئ نئ مئ ُّٱلها كما قال تعاىل: وأكمَ  ورةٍ ن صُ يف أحسَ  اإلنسانَ  ق اهللُ لقد خلَ 
 ن وجهي:زاء واحلساب مِ لجَ ه لِ تِ وْ بعد مَ  اإلنسانِ  ثِ عْ ّلً بذلك على ب َ لِّ دَ هذا املعىن مُ  اهللُ  ي يُؤكِّدسورة التِّ 

 ه.تِ وْ ه بعد مَ ثِ عْ على ب َ  رٌ ة قادِ نَ احلسَ  ةِ ورَ م يف هذه الصُّ دَ ن العَ مِ  اإلنسانِ  قِ لْ ر على خَ القادِ  اهللَ  أنَّ  ل:األو  
ّلً ه مهََ كَ ُر ت ْ مث ي َ  يف اخللقِ  على هذا الكمالِ  اإلنسانَ  قَ أن خيلُ  ةِ ن احلكمَ وليس مِ  ،يمِ م احلاكِ أحكَ  اهللَ  أنَّ اني: الث  

جازوا على يُ بعد موهتم لِ  اسَ ث النا عَ ب ْ ي أن ي َ مِ احلاكِ  مِ أحكَ  ةُ مَ كْ ت حِ ضَ ه، فاقتَ لِ مَ على عَ  يهِ ه وال جيازِ فُ لِّ كَ فّل يُ 
 ة يوم احلساب واجلزاء على األعمال. قال تعاىل: يامَ وهو يوم القِ  ،ينالدِّ  مِ وْ أعماهلم. وذلك يف ي َ 

 ٻٻپ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

 .[8 - 1]التي: ٱٱٱٱَّ يك ىك

 موضوع اآليات:  •
 لإلنسان. اهللِ  قِ لْ خَ  مالِ كَ   يانُ بَ  -
 على األعمال. واجلزاءِ  ثِ عْ إثبات الب َ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 تان.جرتان املعروفَ الشَّ  ونتُ ي ْ ي والزَّ التِّ 
 يف سيناء.ّلم م اهلل عليه موسى بن عمران عليه السَّ اجلبل الذي كلَّ  ي ينِ ور سِ طُ 
 ة.فَ رَّ ة املشَ بَ عْ الكَ بِ  ها اهللُ مَ ة اليت كرَّ كَّ مَ  يمِ د األَ لَ الب َ 

 اخللق. ومجالِ  يبِ كِ الَّتَّ  نِ سْ ن حُ ها، مِ لِ وأكمَ  ةٍ ورَ صُ  لِ يف أعدَ  وميقْ ت َ  نِ يف أحسَ 
 طوع.قْ غري مَ  غري منون

 اجلزء واحلساب.بِ  ينبالدِّ 
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 فوائد وأحكام: •
 يمٌ ظِ عْ وت َ  مامٌ ة، ويف هذا اهتِ مَ رَّ ة املكَ كَّ ي مَ األمِ  دِ لَ الب َ وبِ  يَ ينِ ور سِ طُ يتون وبِ والزَّ ي بالتِّ  م اهللُ أقسَ  -1

 ه.بِ  مِ سَ قْ لمُ لِ 
زاً يِّ مَ تَ ، مُ األعضاءِ  بَ ناسِ تَ مُ  ،قِ لْ اخلَ  اما مي، أي: توِ قْ ت َ  نِ يف أحسَ  اإلنسانَ  قَ لَ خَ  اهللَ  : أنَّ مِ سَ واب القَ جَ  -2

 .ريِ كِ فْ والت َّ  لِ قْ العَ بِ 
عوا تَ مْ تَ ه، واسْ عِ نْ صُ  يعِ دِ وبَ  اهللِ  ر يف خلقِ كُّ فَ والت َّ  رِ ظَ والنَّ  رهبم، وأعرضوا عن احلقِّ  ةِ لوا عن طاعَ فَ الذين غَ  -3

 م.نَّ هَ جَ  ي يف نارِ لِ ل سافِ هم أسفَ دُّ رَ ق، مَ ة اخلالِ يَ عصِ نيا يف مَ ات الدُّ ذا ِبلَ 
لوهبم ت قُ قَ وتعلَّ  ،رهبم ةِ ريعَ شَ لوا بِ وعمِ رسواًل،  صلَّى اهلل عليه وسلَّم دًا وِبحمَّ ربا  الذين آمنوا باهللِ  -4

 ة.يامَ أعماهلم يوم القِ  رْ ن أجَ وْ طَ عْ ي ُ ة، سَ اعَ الطا بِ 
 دٍ تَ عْ مُ   كلُّ ين إالا ب هبذا الدِّ ذِّ كَ فما يُ  ،ةٌ حَ واضِ  ةٌ رَ ظاهِ  بهِ  واإلميانِ  اهللِ  ةِ طاعَ  جوبِ ة على وُ الَّ الدا  ةُ لَّ األدِ  -5

 .زاء واحلسابِ لجَ ه لِ ه وإنكارِ يانِ صْ يف عِ  دِّ لحَ لِ  زٍ جاوِ تَ ، مُ يمٍ أثِ 
 بادِ لعِ ل لِ عَ ريقة. مث جَ نوا الطَّ ة، وبيَّ ّلً أقاموا احلجَّ سُ ق رُ لْ لخَ لِ  ي، حيث أرسلَ مِ احلاكِ  لُ تعاىل أعدَ  اهللُ  -6

 م.هُ زاءَ فيه جَ  اسُ قى النا لْ امل، وي َ ن الظا مِ  ظلومِ لمَ لِ  صُّ تَ قْ ي ُ ف َ  ،همال فيه بينَ صَ فْ ماً ي ُ وْ ي َ 
 نشاط: •

 ذكرمها:ن. اُ يْ رَ مْ أَ بِ  ةِ ورَ يف هذه السُّ  واحلسابَ  واجلزاءَ  بعد املوتِ  ثَ عْ تعاىل الب َ  ت اهللُ أثبَ 
1- ................................. 
2- .................................. 

 األسئلة: •
 عِ نْ صُ  يعِ دِ ل بَ وْ حَ  علوماتٍ عن مَ  - مكلِّ يناً باهلل مث ِبعَ عِ ستَ مُ  -م علُّ ر التَّ صادِ ة ومَ سَ بة املدرَ تَ كْ : احبث يف مَ -1س
 ك.َّتَِ ف ْ ل هذه املعلومات يف دَ جِّ مث سَ  ،اإلنسانِ  قِ لْ يف خَ  اهللِ 
 .ٱٱٱٱَّىك مك لك اك ُّٱر قوله تعاىل:فسِّ  -2س
 ؟ ، فما مهاْي ت َ هَ ، وفاكِ ْي كان َ مَ  رُ كْ ورة ذِ يف السُّ  دَ ورَ  -3س
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 ررس العاش  الد  
 (8( إلى اآلية رقم )1رقم )ن اآلية م   قلَ ير سورة العَ تفس  

فقال له:  مّلعليه السَّ ه جبيل راء فجاءَ حِ  تعاىل يف غارِ  د اهللَ بَّ عَ ت َ ة ي َ ثَ عْ البِ  قبلَ  مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبُّ كان النَّ 
 حئ ُّٱٱ، إىل قوله:َّٱمم ام يل ىل مل ُّٱمث قال له: ،اتذلك ثّلث مرا  لَ عَ قارئ. ف َ رأ: فقال: ما أنا بِ اقْ 

  .َّٱجب هئ مئ خئ

 ٱٻٻ

 حئجئيي ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ملُّٱ
 - 1]العلق: ٱٱٱَّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

8]. 

 موضوع اآليات: •
 .ةِ راءَ القِ بِ  رُ مْ األَ  -
 ه.مُ لَ عْ ن ي َ مه ما مل يكُ لَّ حيث عَ  على اإلنسانِ  اهللِ  لِ ضْ فَ  يانُ بَ  -
 .اهللِ  ةِ بادَ عن عِ  كبارِ تِ غيان واالسْ ن الطُّ ير مِ حذِ التَّ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 .املرأةِ  مِ حِ ق يف رَ لَّ عَ د مُ م جامِ دَ  قلَ عَ 
 كرمي.  ن كلِّ م مِ رَ كْ فهو أَ  ،ع اجلودواسِ  ،ري اإلحسانِ ثِ كَ  مرَ كْ األَ 

 اً.قا حَ  كّلا 
 د.رَّ مَ تَ  وي َ بَّ كَ تَ وي َ  احلدَّ  زُ جاوَ تَ ي َ  ىغَ طْ يَ لَ 

 ة.وَّ ، والقُ باملالِ  ىنغْ ت َ اسْ 
 جوع بعد املوت.الرُّ  عجْ الرَّ 

 فوائد وأحكام: •
صلَّى  اهلل على رسولِ  رآنِ ن القُ مِ  لَ زَ ما ن َ  لُ وَّ ة، وهي أَ تابَ والكِ  ةِ راءَ والقِ  مِ لْ عِ لْ ة لِ وَ عْ فيه الدَّ ٱٱٱٱٱٱَّ مل ُّٱ ظُ فْ لَ  -1

إىل  لماتِ ن الظُّ مِ  اسَ النا  جَ ، وخيِر و اجلهلَ حُ مْ يَ جاء لِ  اإلسّلمَ  هذا على أنَّ  ويدلُّ  اهلل عليه وسلَّم،
 .ورِ النُّ 
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 َّمم ام يل ىل ملُّٱٱ، حيث يقول اهلل تعاىل:اهللِ  ه باسمِ ن أعمالِ مِ  لٍ مَ عَ  م كلَّ يبدأ املسلِ  -2
 واه.ه دون سِ ة بِ عانَ واالستِ  ،هوحدَ  هللَ  ك يكون اإلخّلصُ وبذل

 .يفِ كلِ والتَّ  يلِ نزِ التَّ  بآياتِ  بُ ه املخاطَ ه، وألنَّ رِ دْ قَ  يمِ ظِ وعَ  هِ فِ رَ شَ لِ  رِ كْ الذِّ بِ  اإلنسانَ  اهللُ  خصَّ  -3
 .ه احلقوقُ ط بِ بَ ضْ لوم، وتُ ه العُ بِ  ظُ الذي حتفَ  مِ لَ القَ بِ  ةَ تابَ م الكِ هُ مَ أن علَّ  على اخللقِ  ل اهللِ ضْ ن فَ مِ  -4
ن ف. ومِ واملعارِ  ومِ ن العلُ م مِ لَ عْ ن ي َ كُ ما مل يَ  مِ لَ ة القَ طَ واسِ بِ  اإلنسانَ  مَ لَّ ه عَ ه أنَّ بادِ على عِ  اهللِ  مِ رَ ن كَ مِ  -5

 .ةِ قوبَ العُ م بِ ل عليهِ جِّ عَ م فّل ي ُ يهِ لَ ه عَ مُ لْ حِ  ه:مِ رَ كَ 
، ويف هذا ةِ طَ لْ السُّ أو بِ  ةِ وَ رْ والث َّ  اً باملالِ يا نِ ه غَ يان إذا رأى نفسَ صْ والعِ  رِ فْ يف الكُ  ز احلدَّ جاوَ تَ ي َ  اإلنسانَ  نَّ أ -6

 هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱه، قال تعاىل:بِّ رَ  رِ كْ ناه عن ذِ ن أهلاه غِ مَ لِ  رٌ ظاهِ  فٌ صْ وَ 
 .َّ مث

 هبا. اهللُ  رَ مَ ه اليت أَ فِ صارِ ومُ  اخلريِ  جوهِ ه يف وُ قَ فِ نْ أن ي ُ  املالَ  ه اهللُ بَ هَ م إذا وَ على املسلِ  -7
ل فُيسأَ  بُ اسَ ه، وسوف حيُ قِ ه إىل خالِ عَ جِ رْ ه، ومَ بِّ ه إىل رَ دَّ رَ مَ  ه فإنَّ تُ وَّ ت ق ُ وزادَ  اإلنسانِ  مالُ  رَ ث ُ مهما كَ  -8

 ؟ هقَ فَ ن ْ وفيما أَ  ،به؟سَ تَ ه واكْ عَ ن أين مجََ مِ  هِ عن مالِ 
 نشاط: •

 ن حيث: مِ  ةِ راءَ القِ  وضوعَ ك مَ تِ ش مع مموعَ ناقِ  .ةِ قافَ الثَّ  ةُ يلَ سِ ووَ  مِ لْ العِ  تاحُ فْ ة مِ راءَ القِ 
 هتا.راءَ قِ ح بِ اليت يُنصَ  بِ تُ الكُ  ما أهَ  -3ل أوقاهتا،    ضَ فْ أَ  -2دها،  وائِ فَ  -1

 األسئلة: •
 ؟صلَّى اهلل عليه وسلَّم  اهلل القرآن الكرمي على رسولِ  زولِ نُ  ةِ صَّ فه عن قِ رِ عْ ب ما ت َ اكتُ  -1س
 عا إليه اإلسّلم.دَ  اجلهلِ  ةِ بَ حارَ مُ سلوباً لِ  أُ اخََّت  -2س
 ن:مِ  ل  كُ مثال لِ  -3س

 .غيانِ لطُّ يقاً لِ رِ املال عندما يكون طَ  -
 .محنِ ضا الرَّ رِ يقاً لِ رِ املال عندما يكون طَ  -

 مع تصحيح اخلطأ: ،اليةب أمام العبارات التا املكان املناسِ  ع كلمة )صح( أو كلمة )خطأ( يفضَ  -4س
 (.   ُسوَرُة الفاحَتِة           )     صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل ت على رسولِ لَ زَ ة ن َ سورَ  لُ أوَّ  (أ

 (.    )                                      قٍ لَ ن عَ مِ  اإلنسانَ  ه وتعاىلسبحانَ  ق اهللُ خلَ   (ب
 )       (.                  ةَ تابَ والكِ  ةَ راءَ القِ  فُ رِ عْ ي َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهللِ  كان رسولُ    (ج
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 ري عشَ رس الحاد  الد  
 ة  ورَ ( إلى آخر الس  9ن اآلية رقم )م   ق  لَ العَ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ها. فقال له: أمل ي عندَ لِّ صَ يُ  ةً رَّ ة، فرآه مَ بَ عْ عند الكَ  ّلةِ عن الصَّ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبَّ هى النَّ نْ ي َ  لٍ هْ كان أبو جَ 
ين؟ أما دُ هتدِّ  ءٍ يْ شَ  يِّ أَ بِ  :لٍ هْ ه. فقال أبو جَ رَ وهنَ  ّلمِ يف الكَ  مى عليه وسلَّ صلَّ  يبُّ ظ له النَّ فأغلَ  ،؟ أهنك عن هذا

 مخ ُّٱٱ:قوَله ُسبحانه لٍ هْ جَ  ف أبقِ وْ مَ  يانِ يف بَ  ِدي ناِدياً. وقد أنزَل اهلُل تعاىلهذا الوا ر أهلِ ثَ إين ألكْ  واهللِ 
 حم جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 .[19 - 9]العلق:  َّ رئ ِّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 موضوع اآليات: •

 ه.تِ بَ عاقِ  يانُ اهلل، وبَ  يلِ بِ عن سَ  دِّ ن الصَّ مِ  يرُ حذِ التَّ  -
 ب إليه.رُّ قَ ، والت َّ اهللِ  ةِ طاعَ بِ  رُ مْ ، واألَ اهللِ  ةِ يَ صِ عْ يف مَ  املخلوقِ  ةِ عن طاعَ  هيُ النَّ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ل.هْ ، وهو أبو جَ واحلقِّ  ض عن اإلميانِ رَ أعْ  وىل تَ 
 .سِ أْ الرَّ  مِ دَّ قَ مُ  رُ عْ : شَ ةُ يَ اصِ ، والنا ةٍ دَّ شِ بِ  بُ جنذِ  ةِ يَ اصِ النا عاً بِ فَ سْ نَ لَ 

 يف قوهلا. ةبَ كاذِ 
 ها.لِ عْ يف فِ  ةئَ خاطِ 

 ه.تَ ريَ شِ ه وعَ ومَ ه وقَ سِ ملِ  لَ هْ أَ  هُ يَ نادِ 
 .ذابِ العَ لون بِ كة املوكَّ املّلئِ  ةيَ بانِ الزَّ 
 بادات.العِ  وأنواعِ  اعاتِ ل الطا عِ فْ بِ  ب إىل اهللِ رَّ قَ ت َ  بَّتَِ واق ْ 

 فوائد وأحكام: •
ر على بأن أنكَ  ؛ذلك سَ كْ عَ  لَ عَ ن ف َ ا مَ ، أما مِ على املسلِ  بٌ ر واجِ عن املنكَ  يُ هْ والن َّ  باملعروفِ  رُ مْ األَ  -1

 اهلل. عذابِ ض لِ رَّ عَ وت َ  لَّ عا إليه، فقد ضَ ودَ  احلقِّ ع بِ دَ باملعروف وصَ  رَ مَ ن أَ مَ 
أو  لِ وْ القَ بِ  داءِ واالعتِ  ةِ ن اإلساءَ عاه مِ نَ ه، مَ حِ وارِ ن وجَ املؤمِ  بِ لْ ن ق َ نا مِ تعاىل إذا َتكَّ  وى اهللِ قْ وت َ  اإلميانُ  -2

 .يَ مِ ه املسلِ على إخوانِ  لِ عْ الفِ 
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م يهِ جازِ يُ باد وسَ العِ  على أعمالِ  عٌ لِ طَّ مُ  اهللَ  أنَّ يد بِ فِ ، يُ يرٍ رِ قْ ت َ  فهامُ استِ : َّ يم ىم مم خم حم ُّٱ -3
 عليها.

 ذابِ ن العَ ه مِ ذَ قِ نْ ه لن ي ُ أنَّ  وبيانُ  ،صلَّى اهلل عليه وسلَّم سولِ لرَّ لِ  ةِ ن اإلساءَ ه مِ وأمثالِ  لٍ هْ أب جَ  يرُ حتذِ  -4
 .ةٌ ريَ شِ وال عَ  لٌ هْ أَ 

 رٌ مْ وأَ  ق،اخلالِ  ةِ يَ صِ عْ يف مَ  املخلوقِ  ةِ عن طاعَ  ، هنيٌ َِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱيف قوله تعاىل: -5
 .اعاتِ الطا  أنواعِ بِ  إىل اهللِ  بِ رُّ قَ والت َّ  ةِ بادَ العِ  ةِ مَ ِبداوَ 

 نشاط: •
 .ةِ وَ عْ الدَّ  أعداءِ  دِّ لَ ن أَ ذكر مخساً مِ ن األعداء. اُ داً مِ دَ عَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ ه النَّ واجَ 

 األسئلة:  •
 .َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱقال تعاىل: -1س

 .هبُ قَ لَ وما  ،ياهِ ن النا مَ  -أ
 .يا هِ ن املنْ مَ  -ب

 ن املعاين يف العمود )ب(:بها مِ ناسِ ن العمود )أ( ما يُ ة مِ مَ لِ لكَ  لِ اخََّت  -2س
 )أ(                                         )ب(            

 .أسِ م  الرَّ دَّ قَ ر مُ عْ :                                     )       ( شَ ىل وَ ت َ  -1
 بادات.العِ  اعات وأنواعِ ل الطا عْ فِ بِ  ب إىل اهللِ رَّ قَ ع:                                     )       ( ت َ فَ سْ نَ  -2
 ة.دَّ شِ ب بِ ة                                     )       ( جنذِ يَ اصِ النا  -3
 ه.تِ ريَ شِ ه وعَ ومِ ن قَ ه مِ سِ لِ ل مْ هْ :                                      )       ( أَ هيَ نادِ  -4
 .واحلقِّ  ض عن اإلميانِ رَ عْ ب:                                     )       ( أَ اقَّتَِ  -5
 .كَّتَِ ف ْ ه يف دَ نْ وِّ مث دَ  ،ةّلوَ التِّ  ةِ دَ جْ سَ  عاءِ م عن دُ علُّ ر التَّ صادِ سة ومَ احبث يف مكتبة املدرَ  -3س
 هذه اجلملة: يبَ د ترتِ عِ أَ  -4س

 ال(. -ة طاعَ  -ة يَ صِ عْ مَ  - خلوقٍ مَ لِ  -يف  -ق ) اخلالِ 
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 رشَ اني عَ رس الث  الد  
 رد  القَ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

له  رَ فِ ساباً غُ تِ إمياناً واحْ  رِ دْ القَ  ةَ لَ ي ْ لَ  ن قامَ مَ  ))م قال:ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ أنَّ رسوَل اهلل  عن أب هريرة رضي اهلل عنه
 .(5(() هبِ نْ ن ذَ م مِ دَّ قَ ما ت َ 

هي سورة  ،ةخاصَّ  ةً ورَ يلة سُ يف فضل هذه اللَّ  اهللُ  ر، وقد أنزلَ دْ القَ  ةِ ليلَ  لِ ضْ ن فَ مِ  ءٍ يْ شَ  يانُ يف هذا احلديث بَ 
 القدر، وفيها يقول سبحانه: 

 ٻٻپ

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 .[5 - 1]القدر:   َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 موضوع اآليات: •
 ر.دْ القَ  ةِ لَ ي ْ لَ  لُ ضْ فَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 القرآن الكرمي. :املراد ناهلْ زَ ن ْ ا أَ إنا 
 .لِ ضْ والفَ  فِ رَ ة الشَّ لَ ي ْ لَ  رِ دْ ة القَ لَ ي ْ لَ 

 ك.مَ لَ عْ أَ  أدراك 
 ة.لَ ي ْ ة تلك اللَّ كَ ل مع املّلئِ زِ نْ ّلم، ي َ بيل عليه السا جِ  وح الرُّ 
 .ر  وشَ  ةٍ آفَ  ن كلِّ ة مِ مَ سالِ  يهِ  ّلمٌ سَ 
 .رِ جْ ثاق الفَ بِ انْ   رِ جْ ع الفَ لَ طْ مَ 

 فوائد وأحكام: •
ن ة مِ نَ ما يكون يف السَّ  ر اهللُ دِّ قَ ي ُ  ر، وفيهادْ هي ليلة القَ  ريفةٍ شَ  يمةٍ عظِ  يف ليلةٍ  تعاىل القرآنَ  اهللُ  أنزلَ  -1

 .قٍ زْ ورِ  لٍ مَ وعَ  لٍ جَ أَ 

                                      

 .(759)ومسلم رقم  (،1901)رواه البخاري رقم  -5
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 ن عندِ نيا، مث نَزل مِ الدُّ  ماءِ يف السَّ  ةِ زَّ العِ  تِ يْ وح احملفوظ إىل ب َ ن اللَّ مِ  ةً دَ واحِ  ةً أُنزل القرآن الكرمي مجلَ  -2
يف ذلك  صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل على رسولِ  ةً نَ سَ  ينَ وعشرِ  ع يف ثّلثٍ قائِ ًّل حبسب الوَ صَّ فَ اهلل مُ 

 ِحكم منها: 
 ه.بِ لْ ة ق َ يَ وِ قْ وت َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم النيب ؤادِ يت فُ بِ ثْ ت َ  -أ

 ًّل.مَ ماً وعَ لْ ة عِ ئَ الناشِ  ةِ مَّ ة األُ يَ بِ رْ ج يف ت َ درُّ التَّ  -ب
 ها.قِ رُّ فَ ها وت َ دِ ئ يف تدُّ وارِ ث والطَّ احلوادِ  ةُ رَ ساي َ مُ  -ج
سبحانه وتعاىل  ح، وقد أخفاها اهللُ ر منه على األرجَ ر األواخِ شْ ويف العَ  ،ضانمَ ر رَ هْ يف شَ  رِ دْ ة القَ ليلَ  -3

 ة.اعَ سبيح والقيام واالجتهاد يف الطا ر والتَّ كْ عاء والذِّ ن الدُّ روا مِ كثِ باده حىت يُ على عِ 
ة كَ ن بي املّلئِ مِ  جبيلُ  صَّ محة، وخُ كة والرَّ  باخلري والبَ لون إالا نزِ ، وهم ال يَ رِ دْ يف ليلة القَ  ةُ كَ املّلئِ  لُ زِ نْ ت َ  -4

 ه.لِ ضْ ه وفَ فِ رَ شَ لِ 
م واسِ احلات يف مَ ل الصا مَ عَ  يدَ زِ ، وأن يَ ةلَ اعات الفاضِ م األوقات والسا نِ تَ غْ ي َ  م أنسلِ لمُ ي لِ غِ بَ نْ ي َ  -5

يع األوقات ضِ وأن ال تَ  ،ة يف يوم اجلمعة وغريهالَ اعة الفاضِ ر، والسا دْ القَ  ةِ ليلَ  اخلريات، مثل قيامِ 
 نيا.الدُّ بِ  غالِ أو االنشِ  ،بعِ هو واللَّ يف اللَّ اعات والسا 

 نشاط: •
 ه.تَ سْ رَ ما دَ  ّللِ ن خِ مِ  ةِ يلَ زايا هذه اللَّ  مَ . بيِّ ةِ ورَ ها يف هذه السُّ بعضُ  رَ كِ ة ُذ يمَ ظِ زايا عَ مَ  رِ دْ ة القَ لليلَ 

 األسئلة: •
 يح اخلطأ.مع تصحِ  ،اليةب بعد اجلمل التا ة )صح( أو )خطأ( يف املكان املناسِ مَ لِ ع كَ ضَ  -1س

 .                                     )        (.ةً نَ ين سَ رِ شْ وعِ  الكرمي يف مخسٍ  القرآنُ  لَ زَ ن َ  -1
 ئ                                 )        (.وارِ ث والطَّ احلوادِ  ةِ رَ ساي َ مُ ماً لِ جَّ نَ مُ  القرآنُ  نزلَ  -2
 ور )        (.فخ يف الصُّ ل بالنَّ ه املوكَّ ّلم؛ ألنَّ كة عليهم السَّ ن بي املّلئِ مِ  جبيلَ  اهللُ  خصَّ  -3
 ه                     )       (.بِ نْ ن ذَ م مِ دَّ قَ له ما ت َ  رَ فِ ساباً غُ إمياناً واحتِ  رِ دْ القَ  ن قام ليلةَ مَ  -4

 بة على ذلك.تِّ رَ ل املصاحل املت َ مث سجِّ  ،ردْ ة القَ لَ ي ْ لَ  يدِ م حتدِ دَ ل عَ تأمَّ  -2س
  ة منها.لَ فاضِ  أوقاتٍ  ج أربعةَ ِر خْ مث استَ  ،ةيَّ اهلجرِ  ةَ نَ السَّ ِرض عْ است َ  -3س
  الكرمي.رآنِ القُ  زولِ ل نُ راحِ ب مَ رتِّ  -4س
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 رث عشَ ال  رس الث  الد  
 (5( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   ةنَ ي   الب َ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

لألصنام، أو على  دٍ ، ما بي عابِ رِ فْ الكُ  لماتِ ي يف ظُ طِ بِّ خَ تَ مُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ  ثِ عَ ب ْ مَ  لَ بْ ق َ  اسُ كان النا 
 لِ لَ مِ  تلك ال ّللَ ، وأبان به ضَ ين احلقا به الدِّ  ر اهللُ ّلم فأظهَ ّلة والسَّ ث عليه الصَّ ، إىل أن بُعِ فٍ حمرَّ  لٍ دَّ بَ مُ  ينٍ دِ 

 ويف ذلك يقول سبحانه:  ،هتَ داي َ هِ  - هسبحانَ  -ن شاء ذ به مَ ة، وأنقَ فَ رِ حَ املنْ 

 ٱٻٻ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 .[5 - 1]البَ يِّنة: ٱٱٱٱٱَّ مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص

 موضوع اآليات: •
 اد األصنام.با صارى وعُ والنَّ  اليهودِ  رِ فْ كُ   يانُ بَ  -
 ه.بِ  ثَ ين الذي بُعِ ة الدِّ يقَ قِ م وحَ ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبِّ النَّ  ةِ سالَ رِ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 صارى وكتاهبم اإلجنيل.وراة، والنَّ هم اليهود وكتاهبم التَّ  تابل الكِ هْ أَ 
 .اد األصنامِ با عُ  املشركي

 .رِ فْ ن الكُ ما هم عليه مِ  يَ قِ فارِ مُ  يَ كِّ فَ ن ْ مُ 
 .صلَّى اهلل عليه وسلَّم دالكرمي وحممَّ القرآن  ة نَ ي ِّ الب َ 
 ب.ذِ ، والكَ طِ ل، واخللْ ة عن الباطِ هَ زَّ ن َ مُ  ة رَ هَّ طَ مُ 
 ن عند اهلل.م؛ ألهنا مِ لْ طأ وال ظُ ة ليس فيها خَ يمَ قِ تَ سْ ة مُ لَ عادِ  ةمَ يِّ ق َ 

صلَّى اهلل  دحممَّ  ينِ ودِ  ،ّلمعليه السَّ  يمَ إبراهِ  ةِ لَّ يمون على مِ قِ تَ سْ مُ  يد،وحِ رك إىل التَّ لون عن الشِّ مائِ  فاءنَ حُ 
 عليه وسلَّم.
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 فوائد وأحكام: •
 ثَ عِ ، فلما بُ صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل رسولِ  ةَ ثَ عْ رون بِ ظِ تَ نْ صارى ي َ ن اليهود والنَّ الكتاب مِ  كان أهلُ  -1

 ر بعضهم.فَ هم وكَ ن بعضُ فآمَ  ،قوارَّ فَ ة ما جاء به ت َ حَّ ه وصِ قِ دْ ة على صِ نَ ي ِّ هتم الب َ وجاءَ 
ن دونه، وأن د مِ بَ عْ ما ي ُ  لِّ كُ بِ  رِ فْ والكُ  ،هه وحدَ تِ بادَ عِ تعاىل هلم بِ  ن اهللِ مِ  رٌ مْ صارى أَ اليهود والنَّ  بِ تُ يف كُ  -2

 ّلة ويؤتوا الزكاة.يقيموا الصَّ 
 نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱب قال تعاىل:ذِ يس والكَ دلِ ن التَّ مِ  ه اهللُ ظَ فِ القرآن الكرمي حَ  -3

حريف ل فيها التَّ صَ ها، فحَ حبفظِ  ل اهللُ فَّ كَ تَ ة فلم ي َ ماويَّ ب السَّ تُ ن الكُ ه مِ غريُ  أما، [9]احلجر:  َّ
 ل.واخللَ 

 خص حص ُّٱخوهلم يف قوله تعاىل:ر مع دُ كْ الذِّ بِ ُسبحانه  ما اهللُ هُ حيث خصَّ  كاةِ والزَّ  ّلةِ الصَّ  ةُ يَّ مهِّ أَ  -4
 .َّٱٱٱٱٱٱمص

ة لَّ عن مِ  ةً لَ ع واخلرافات، مائِ دَ رك والبِ عن أسباب الشِّ  ةً يدَ عِ ة أن تكون بَ يَّ اإلسّلمِ  ةِ مَّ ي على األُ غِ بَ نْ ي َ  -5
صلَّى اهلل  ده حممَّ رسولِ  ةِ نَّ وسُ  اهللِ  تابِ إىل كِ يف ذلك ها دا رَ مَ  ،ةه العظيمَ عِ رائِ وشَ  اإلسّلمِ  ينِ إىل دِ  رِ فْ الكُ 

 .عليه وسلَّم
 نشاط: •

 كاة.الز ل ضائِ ن فَ ن مِ يْ رَ ّلة، وآخَ ل الصَّ ضائِ ن فَ تي مِ نَ ذكر اث ْ اُ 
 األسئلة: •

 .ةِ بادَ يف العِ  هللِ  اإلخّلصِ  جوبِ على وُ  ن اآلياتِ دل مِ استِ  -1س
 يح اخلطأ:حِ صْ مع تَ  ،اليةب بعد اجلمل التا ع كلمة )صح( أو )خطأ( يف املكان املناسِ ضَ  -2س

 (.    )                        وكتاهبم اإلجنيل.                 ،هودهم اليَ  الكتابِ  أهلُ  -أ
 )       (.                      اد األصنام.                             با املشركون هم عُ  -ب
 )       (.     .           صلَّى اهلل عليه وسلَّم ة الرسولثَ عْ كان أهل الكتاب ينتظرون بِ  -ج
 )       (.                      ه.                  تِ يَّ يف اآليات الكرمية ألمهِّ  احلجَّ  اهللُ  خصَّ   -د

على ما  رآنِ ن القُ مِ  يلٍ لِ دَ داً بِ هِ شْ تَ مسْ  ،لبْ ن ق َ مِ  ب اليت أنزهلا اهللُ تُ الكُ بي و  رميِ الكَ  رآنِ بي القُ  قٍ رْ ف َ  مَّ هِ ز أَ ميِّ  -3س
 تقول.



 109 

 رشَ ع عَ اب  رس الر  الد  
 ة.ورَ ر الس  ( إلى آخ  6ن اآلية رقم )ة م  نَ ي   الب َ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 صلَّى يبِّ النَّ  ةِ ثَ عْ رون بِ ظِ تَ نْ كانوا ي َ   تابِ الكِ  أهلَ  صارى واملشركي، وأنَّ والنَّ  اليهودِ  رَ فْ كُ   ةِ ورَ السُّ  لِ وَّ يف أَ  تعاىل  اهللُ بيَّ 
 - به نم املؤمِ هُ ن ْ مِ  ؛اسُ م، وكذلك النا هُ رُ ث َ ه أكَ بِ  رَ فَ ه، وكَ ن بِ ن آمَ هم مَ نْ مِ فَ  ،قوا فيهرَّ فَ ث ت َ ا بُعِ ، فلما اهلل عليه وسلَّم

 ىل مل خل ٱُّٱٱقال تعاىل: ،مهُ زاءَ  وجَ ْي يقَ رِ الفَ   مآلَ يِّ ب َ فهذه اآليات ت ُ  ر به،والكافِ  -عليه الصَّّلة والسَّّلم 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
  .[8 - 6]البَ يِّنة:  َّ ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئىئ

 اآليات:موضوع  •
 .ةِ يامَ القِ  يومَ  رينَ والكافِ  املؤمنيَ  آلُ مَ  -

 معاني الكلمات:  •
 معناها الكلمة 

 ة.يقَ اخللِ  ة يَّ البَِ 
 رار.قْ تِ ة واسْ إقامَ  ندْ عَ 

 فوائد وأحكام: •
 م وبئس املصري.نَّ هريهم إىل جصِ ة، ومَ يقَ اخللِ  رُّ ن أهل الكتاب واملشركي هم شَ فروا مِ الذين كَ  -1
اعات إىل رهبم بوا بالطا وتقرَّ  ،احلاتِ لوا الصا وعمِ  ،صلَّى اهلل عليه وسلَّم دٍ حممَّ  هِ سولِ رَ وبِ  باهللِ الذين آمنوا  -2

ن ي مِ ترِ  ن،هى احُلسْ تَ نْ ، وهي يف مُ قرارٍ تِ واسْ  ةٍ ات إقامَ نا ة جَ يامَ القِ  يومَ  م اهللُ هُ دَ عَ ة، وَ يقَ اخللِ  رُ ي ْ هم خَ 
 حاهلم. فَ عُ ماهلم وضَ  لَّ قَ وإن  اخللقِ  رُ ي ْ حتتها األهنار، وهم خَ 

صلَّى اهلل عليه وسلَّم  دٍ ه حممَّ سولِ رَ  ةِ نَّ باع سُ ه واتِّ بِّ رَ  ةِ ها على طاعَ بَ ل صاحِ حيث حتمِ  اهللِ  ةِ يَ شْ خَ  لُ ضْ فَ  -3
 ل.مَ ، والعَ لِ وْ قاد، والقَ مات يف االعتِ احملرَّ  كَ رْ وت َ  ضِ رائِ الفَ  ث أداءَ ورِ تُ ، ف َ 
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 نشاط: •
 حىت يكون صاحلاً؟ لِ مَ ط يف العَ رَ ت َ شْ ة، فماذا يُ يامَ القِ  مَ وْ ة ي َ احلات باجلنَّ لوا الصا مِ نوا وعَ الذين آمَ   تعاىلد اهللُ عَ وَ 

 األسئلة: •
 ؟ ةيَّ ما معىن البَِ  -1س
 يحة فيما يلي:حِ  اجلمل الصَّ اخََّت  -2س

 ه: ه فإنَّ بَّ ن رَ املؤمِ  دُ بْ ي العَ شِ إذا خَ 
 ب.ذِ ك الكَ رُ ت ْ ي َ  -1
 ه.ّلتِ ع يف صَ خيشَ  -2
 ه.ّلمِ تاب يف كَ غْ ي َ  -3
 ه.يف أعمالِ  هللِ  صُ خيلِ  -4
 ه.سَ فْ د ن َ اهِ جيُ  -5
 عنه. رضى اهللُ يَ  -6

 ي:تَ بَ ناسِ الية مجلتي مُ ن الكلمات التا ن مِ كوِّ   -3س
 (. ةيقَ اخللِ  -ك باهلل رِ شْ يُ  -خيشى اهلل  -خري  - را شَ  -ن )مِ 
 .ةِ ورَ ن هذه السُّ على ذلك مِ  لا دِ ، استَ رٌ فهو كافِ  الكتابِ  لِ هْ ن أَ مِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ ن بِ مِ ؤْ ن مل ي ُ مَ  -4س
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 رس عشَ رس الخام  الد  
 ة  لَ زَ ل  الز   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 ةُ اعَ السا  أن تقومَ  اهللُ  ع، فإذا أرادَ ىت املنافِ عون هبا شَ فِ تَ نْ ي َ  ةً لَ لَّ ذَ ها، مُ لِ أهْ ة بِ تَ ثابِ  ةً نَ ها ساكِ لَ عَ وجَ  األرضَ  َخَلق اهللُ تعاىل
 ةٌ واألموات. وهذه آيَ  وزِ نُ ن الكُ ها مِ ما جبوفِ  جُ ِر خْ رابًا شديداً، فتُ طِ واضْ  ةً يمَ ظِ عَ  ةً لَ زَ لْ زَ  هِ رِ مْ أَ بِ  هلذه األرضِ  ثَ أحدَ 

 . قال تعاىل: ةٌ يمَ ظِ عَ 
 

 ٱٻٻ

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ
 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
 .[8 - 1]الزَّلزلة:  َّ هب مب خب حب

 موضوع اآليات: •
 ة.يامَ القِ  مِ وْ ي َ  هوالُ أَ  -
 .هِ ريِ ثِ وكَ  هِ يلِ لِ ه، قَ رِّ وشَ  هِ ه خريِ لِ مَ على عَ  اإلنسانِ  مازاةِ  يانُ بَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها  الكلمة 

 .ةً يدَ دِ شَ  ةً كَ َر ت حَ كَ ت وحترَّ بَ رَ طَ اضْ  ت لَ زِ لْ زُ 
 ن، واألموات.فائِ ، والدَّ وزِ نُ ن الكُ ها مِ فِ وْ ما يف جَ  اهلاْثقأَ 

 .ر  أو شَ  رْيٍ ن خَ ع عليها مِ قَ ِبا وَ  َتِبُ  ها أخبارَ  ثُ دِّ حتََ 
 .يَ قِ رِّ فَ ت َ مُ  تاتاً شْ أَ 
 .رِ غَ ناهى يف الصِّ ا تَ ها ما ، أو غريِ ةٍ ريَ غِ ة صَ ة منلَ زِنَ  ةٍ رَّ ذَ  قالَ ثْ مِ 

 فوائد وأحكام:  •
 نوزِ ن الكُ ها مِ فِ وْ ج ما يف جَ ب وَتِر رِ طَ ضْ وتَ  ةٍ دَّ شِ ك بِ رَّ حَ تَ وت َ  فيه األرضُ  لُ زَ لْ زَ ت َ ، ت َ يمٌ ظِ عَ  مٌ وْ ي َ  ةِ يامَ القِ  مُ وْ ي َ  -1

 ؟! هلا ة اهلول قائلي: مادَّ ن شِ مِ  اسُ ث النَ دَّ حَ تَ هم، وي َ زائِ حلساهبم وجَ  واألمواتِ 
 .ر  أو شَ  رْيٍ ن خَ ها مِ رِ هْ رى على ظَ  ِبا جَ أن َتِب  األرضَ  ر اهللُ يأمُ  -2
 .يدٌ عِ وسَ  يي قِ م شَ هُ ن ْ ي، فمِ قِ رِّ فَ ت َ احلساب مُ  فِ قِ وْ مَ ن مِ  اسُ ع النا يرجِ  -3
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صلَّى اهلل عليه وسلَّم:"  ، قال رسول اهللرَّ ب الشَّ جنَّ ولو كان قليًّل، ويتَ  اخلريَ  ن أن يفعلَ على املؤمِ  -4
 .(6) "ةٍ َترَ  قِّ شِ ولو بِ  ارَ قوا النا اتَّ 

ٱعليه. قال تعاىل: قابِ يان العِ وبَ  ،رِّ الشَّ  لِ عْ ن فِ مِ  يرُ حذِ عليه، والتَّ واب يان الثَّ وبَ  ،اخلريِ  لِ عْ على فِ  يف اآليات احلثُّ 

صلَّى اهلل عليه  اهللِ  ى رسولُ وسَّ ، َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ
ة يف دَ رِ املنفَ  ":الكرمية ، واملقصود هبا يف اآليةدرِ املنفَ  :أي ،ذِّ ن الفَ مِ  :ةالفاذَّ و  .(7)ة "عَ اجلامِ ة الفاذَّ  وسلَّم هذه اآلية:"

  .(8)" عناهامَ 

 نشاط: •
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ن ي َ وزَ تُ  األعمالِ  مجيعَ  ة على أنا الَّ د اآليات الدا حدِّ  مثَّ  ةَ ورَ ر السُّ تدبَّ 

 لة: األسئ   •
 ب عنها فيما يلي:وأجِ  ،منها ةً ّلثَ  ثَ اخََّت  ،ةلَ ن األسئِ مِ  ةً ك مموعَ ّلؤُ مَ عليك زُ  حَ رَ طَ  -1س
 الجواب السؤال  م
  ؟ زاهلالْ زِ  األرضُ  لُ زَ لْ زَ مىت ت ُ  1
  ؟ ةيامَ ها يوم القِ جُ رِ اليت َتُ  قالُ ما األثْ  2
  ؟ ذٍ ئِ يومَ  األرضُ  ثُ حتدِّ  أخبارٍ  عن أيِّ  3
 م عليها.بهُ حاسِ فيُ  نَ وزَ تُ ها لِ كلَّ   بادِ العِ  أعمالَ  أحصى اهللُ  -2س

 ن اآليات.على ذلك مِ  دلا استِ  -
 ناسب:ايل ِبا يُ امأل اجلدول التا  -3س
 ةيامَ ها يوم الق  لَ فاع   ر  ضَ تَ  أعمالٌ  ة يامَ ن يوم الق  ؤم  المُ  ع العبدَ تنفَ  ةٌ يرَ غ  صَ  أعمالٌ  م
1   
2   
3   
4   
 

                                      

 .(6023)برقم  ،طيب الكّلم :أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب -6
 .(2/681)ومسلم  (،4/1897يف صحيحه )جزء من حديث رواه البخاري  -7
 (.6/65ينظر: فتح الباري ) -8
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 رس عشَ اد  رس الس  الد  
 ياتالعاد   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

م على يهِ جازِ يُ ة ف َ م يوم القيامَ هِ بورِ ن قُ هم مِ ثُ عَ ب ْ أعماهلم، وسوف ي َ  م مجيعَ ى عليهِ قد أحصَ  هِ بادِ عِ بِ  ريٌ بِ تعاىل خَ  اهللُ 
هبم إليه، رِّ قَ ما ي ُ  لِ عْ فِ هلذا اليوم بِ  عدادٍ تِ كونوا على اسْ يَ ر لِ هبذا األمِ  هُ بادَ عِ  اهللُ  رُ كِّ ذَ  يُ ةِ ورَ تلك األعمال، ويف هذه السُّ 

 ه:بحانَ ه، ويف ذلك اليوم يقول سُ تُ بَ م عاقِ هُ ؤُ و سما يَ  كِ رْ وت َ 
ٱٱٻٻ

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱٱ
 حي جي يه ىه مه جه  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حص

 .[11 - 1]العاديات:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 

 موضوع اآليات: •
 .لمالِ لِ  يدُ دِ ه الشَّ بُّ تعاىل، وحُ  اهللِ  مِ عَ نِ لِ  اإلنسانِ  ودُ حُ جُ  -
 على األعمال. جازاةِ لمُ لِ  بورِ ن القُ ث مِ عْ الب َ  إثباتُ  -

 الكلمات:معاني  •
 معناها الكلمة 

 ". يل ىل مل خل "م، وجوابه:سَ لقَ ، والواو لِ ةٍ عَ رْ سُ و بِ دُ غْ حي ت َ  اخليلُ  ياتوالعادِ 
 ها.وِ دْ عَ  دادِ تِ عند اشْ  سِ رَ الفَ  تُ وْ صَ  حاً بْ ضَ 

 .ةِ ذات احلجارَ  يف األرضِ  ةً عَ رِ سْ ت مُ ها إذا سارَ رِ حبوافِ  حُ دَ قْ ت َ  اخليلُ  حاً دْ يات قَ املورِ 
 .باحِ عند الصَّ  وِّ دُ هتا على العَ عند إغارَ  اخليلُ  حاً بْ صُ  رياتِ فاملغِ 

 ع.قْ وهو الن َّ  بارَ الغُ  ريُ ثِ حي تُ  اخليلُ  عاً قْ ه ن َ بِ  نَ رْ ث َ فأَ 
 عليه. هِ بِّ رَ  مِ عَ نِ لِ  ودٌ حُ جَ  ودنُ كَ لَ 

 املال. اخلري 
 .لمالِ لِ  ري احلبِّ ثِ ك، أو كَ سِ مْ  مُ  خبيلٌ  يد دِ شَ لَ 

 .جَ ِر أو ُأخْ  ثَ بُعِ   رَ ثِ بُ عْ 
 رِّ والشَّ  ن اخلريِ  وبان ما فيها مِ ََّت تَ ما اسْ  جَ ِر خْ تُ اسْ  دورِ ل ما يف الصُّ ُحصِّ 
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 فوائد وأحكام: •
 تِ وْ وا صَ لُ عْ ، في َ على األعداءِ  ةً عَ رِ سْ ري مُ ماً هبا، وهي اليت تُغِ سِ قْ مُ  اخليلِ  ن أوصافِ مِ  ةً مجلَ  اهللُ  رَ كَ ذَ  -1

 .ةٌ وَّ وق ُ  ةٌ ينَ ، فهي زِ ئ األعداءَ فاجِ وتُ  بارَ ري الغُ ثِ تُ ها، ف َ رَ وافِ ن حَ مِ  ارِ النا  رَ رَ ي شَ ورِ ها، وتُ أنفاسِ 
 ه بذلك.د على نفسِ هَ شْ وهو يَ  ،اهللِ  مِ عَ نِ بِ  ورٌ فُ كَ   اإلنسانُ  -2
 ه.قَ ف َّ ووَ  اهللُ  داهُ ن هَ  مَ إالا  يَ م منه احملتاجِ ه، وحيرِ ل بِ خَ بْ فيَ  ،يداً دِ اً شَ با حُ  املالَ  حيبُّ  اإلنسانُ  -3
، بورِ ن يف القُ مَ  جُ خِر يُ سَ  اهللَ  بأنَّ  ؛عليه بَ الواجِ  ج منها احلقَّ ومل خيِر  األموالَ  زَ ن َ ن كَ مَ لِ  ديدُ الشَّ  يدُ عِ الوَ  -4

 .رِّ ن اخلري أو الشَّ مِ  دورِ ر عند ذلك ما يف الصُّ هَ وسوف يظْ 
 .دورِ ما يف الصُّ  لُ وحيصَّ  ما يف القبورِ  رُ ث َ عْ ب َ ة حي ي ُ يامَ القِ  ة يومَ يئَ نِ الدَّ  فوسِ النُّ  أصحابِ  ةُ يحَ ضِ فَ  -5

 نشاط: •
 ؟ ب عليك فيهع عليك. فما الواجِ سَّ لك املال، ووَ  ط اهللُ إذا بسَ 
 األسئلة: •

 :بها من املعاين يف العمود )ب(ناسِ لمات يف العمود )أ( ما يُ لكَ  لِ اخََّت  -1س
 )ب( )أ(

 .بارَ الغُ  ريُ ثِ )        ( اخليل حي تُ  ياتالعادِ  -1
 ود.حُ جَ )        (  حاً بْ ضَ  -2
 .ةٍ عَ رْ سُ و بِ دُ عْ )        ( اخليل حي ت َ  املغريات -3
 ها.وِ دْ عَ  دادِ تِ عند اشْ  سِ رَ الفَ  تُ وْ )        ( صَ  عاً قْ ه ن َ بِ  نَ رْ ث َ أَ  -4
 .وِّ دُ )        ( اخليل عند إغارهتا على العَ  ودٌ نُ كَ لَ  -5
 .رَّ م الشَّ هِ فوسِ ئون يف نُ ة الذين خيبِّ يئَ نِ فوس الدَّ النُّ  ر أصحابَ ظِ اليت تنتَ  ةَ يحَ ضِ ج من اآليات الفَ خِر استَ  -2س
  هلا.مي اإلسّلمِ كرِ وتَ  اخليلِ  لِ ضْ عن فَ  - كمِ لِّ عَ ة مُ نَ ِبعاوِ  -م لُّ عَ ر الت َّ صادِ ك ومَ تِ سَ رَ دْ ة مَ بَ احبث يف مكتَ  -3س
   .َّٱيل ىل مل خل ُّٱه تعاىل:ح قولَ اشرَ  -4س
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 رشَ ابع عَ رس الس  الد  
 ةعَ القار   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ن ر مِ ه أكثَ ئاتُ يِّ ن كانت سَ ومَ  ،ةَ اجلنَّ  لَ خَ ه دَ ئاتِ يِّ ن سِ ر مِ ه أكثَ سناتُ ن كانت حَ فمَ  ،ةيامَ القِ  يومَ  بادِ العِ  ن أعمالُ وزَ تُ 
 مِ وْ ي َ   أهوالَ ة. فيقول سبحانه وتعاىل بعد أن بيَّ عَ ة القارِ ورَ ره سُ رِّ قَ ، وهذا هو األمر الذي ت ُ ارَ النا  لَ خَ ه دَ ناتِ سَ حَ 
 ة:يامَ القِ 

ٱٱٻٻ

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 .[11 - 1]القارعة:  َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 

 موضوع اآليات: •
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  األعمالِ  نُ زْ وَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها  الكلمة 

ت رَ رِّ أهواهلا، وكُ بِ  لوبَ القُ  عُ زَ فْ يت بذلك؛ ألهنا ت َ سِّ ة، يامَ القِ  مِ وْ ي َ  ن أساءِ مِ  اسمٌ  ة عَ القارِ 
 أهواهلا. ةِ دَّ أهنا وشِ شَ  يمِ ظِ عَ  يانِ بَ يف اآليات لِ 

 ليًّل. ءِ وْ على الضَّ  طُ ساقَ تَ راها ت َ رة اليت تَ احلشَ  راشالفَ 
 ر.شِ تَ نْ مُ  ق الرِّ فَ ت َ مُ  ال وثثُ بْ مَ  ال

 وف.الصُّ  نهْ العِ 
 ه.زاؤُ ت أجْ قَ رَّ فَ ت َ  الذي وش فُ ن ْ مَ  ال
 .هِ سِ أْ رَ  ما ه، أو أُ نُ كَ سْ آواه ومَ مَ  ه مُّ أُ فَ 

 .رُ ي فيها الكافِ وِ هْ م حيث ي َ جهنَّ  ن أساءِ مِ  اسمٌ  ة يَ هاوِ 
 فوائد وأحكام:  •
ة، يامَ القِ  رِ مْ أَ  يلِ يم وهتوِ ظِ عْ ت َ هام لِ فْ استِ  َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱيف قوله تعاىل: -1

 ها وإدراكُ رُ وُّ صَ ب تَ عُ صْ يَ  فوسُ ع منها النُّ زَ فْ اليت ت َ  ن األهوالِ ما يكون فيها مِ  ةَ دَّ شِ ِمن  وكأنَّ 
 ها.تِ يقَ قِ حَ 
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 .ضٍ عْ ه يف ب َ بعضُ  ر، الذي ميوجُ شِ تَ نْ مُ  ال راشِ الفَ بِ  ةِ اعَ السا  يامِ عند قِ  اسَ ه النا سبحانَ  هَ بَّ شَ  -2
ها تِ فَّ ها، أو يف خِ ينِ ها ولِ فِ عْ يف ضَ  املنفوشِ  وفِ كالصُّ   ةِ يامَ القِ  مَ وْ ح ي َ بِ صْ ة تُ يمَ ظِ العَ  هذه اجلبالُ  -3

 ها.ريِْ وسَ 
 ن ذلك.ه مِ ينُ وازِ ت مَ فَّ ن خَ مَ  يا قِ احلة، والشَّ ه باألعمال الصا ينُ وازِ ت مَ لُ قَ ن ث َ مَ  يدُ عِ السَّ  -4
 .لا ئاً، وإن قَ يْ شَ  ن املعروفِ مِ  رَ م أن ال حيقِ على املسلِ  -5
 نشاط: •

 ها.نِ ح عن أماكِ زَ حْ زَ ت َ ال ت َ  ةٌ يَ راسِ  واجلبالُ  ،زانٍ واتِّ  م هبدوءٍ هِ اآلن على أقدامِ  اسُ ري النا سِ يَ 
 بب.السَّ  ة، مع بيانِ يامَ يوم القِ  واجلبالِ  اسِ النا  ف حالَ صِ 

 األسئلة: •
 ة واملطلوب:عَ القارِ  ةِ سورَ  لِ هام يف أوَّ فْ لّلستِ  هٌ شابِ مُ  هامٌ فْ طار، استِ ل يف سورة االنفِ ك يف الفصل األوا بِ  رَّ مَ  -1س

 ن حيث: مِ ْي فهامَ تِ ع بي االسْ اجلامِ  حتديد -
 .فهامِ تِ ع االسْ وْ ن َ  -أ

 وع.النَّ  يده هذافِ ما يُ  -ب
 .ةِ عَ يوم القارِ  اسِ النا  اً عن حالِ با عَ ر مُ طُ ّلثة أسْ اكتب يف ثَ  -2س
 ؟ ك يوم القيامةينَ وازِ ل مَ قِ ثْ ن أن ي ُ اآلن ما ميكِ  هل تستطيع أن تفعلَ  -3س

 ك.َّتَِ ف ْ ن ذلك يف دَ وِّ ودَ  ،هلْ مث افعَ  ،ن أعمالٍ ه مِ يعُ طِ ح ما تستَ اقَّتَ  -
 ة:ورَ ن السُّ الية مِ مات التا لِ لكَ ف لِ دِ افظ املر ذكر اللَّ اُ  -4س
 ة (.حارَّ  -رشِ تَ نْ مُ  ال -وف الصُّ  )

 .ةِ ورَ ن السُّ ذلك مِ لِ  لا دِ ة، استَ يامَ القِ  يومَ  ن األعمالُ وزَ تُ  -5س
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 رن عشَ ام  رس الث  الد  
 ركاثُ الت   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ٱ:وهو يقول  صلَّى اهلل عليه وسلَّماهللِ  ت إىل رسولِ يْ هَ قال: انت َ  ري عن أبيه رضي اهلل عنهماخِّ عن عبد اهلل بن الشِّ 
ت، أو يْ لَ ب ْ ت فأَ سْ بِ ت، أو لَ يْ ن َ ف ْ أَ فَ  تَ لْ كَ  ما أَ ك إالا ن مالِ وهل لك مِ يقول ابن آدم: مايل مايل،  َّ ني مي ُّٱ
 .(9)؟(  تيْ ضَ مْ أَ ت فَ قْ دَّ صَ تَ 

ٱٱٻٻ

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ
 .[8 - 1]التَّكاثر:  َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

 موضوع اآليات: •
 .عن املوتِ  ةِ لَ فْ ن الغَ مِ  يرُ حذِ التَّ  -
 .يمِ عِ ن النَّ ا هو فيه مِ عما  سؤولٌ مَ اإلنساُن  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ا.مهاألموال، واألوالد، وغريِ بِ  رُ فاخُ التَّ  اهللِ  ةِ عن طاعَ  مكُ لَ غَ شَ  ركاثُ م التَّ هلاكُ أ
 ر.م يف املقابِ تُ نْ فِ ن املوتى ودُ ت مِ رْ وصِ  متُ كْ لَ هَ حىت  رَ ت املقابِ رْ حىت زُ 

 .احلقا  ملْ العِ  يِ قِ اليَ  مَ لْ عِ 
 وغري ذلك. ،رابعام، والشَّ ، والطَّ ةِ حَّ ن الصِّ نيا مِ ه يف الدُّ بِ  ذُ ذَّ لَ ت َ ما ي ُ  يمعِ النَّ 

 فوائد وأحكام: •
 يمِ عِ ن نَ رون مِ خِ ر به املفتَ خِ تَ فْ رون وي َ به املتكاثِ  رُ كاث َ تَ ما ي َ  لِّ كُ بِ  رُ كاث ُ التَّ  ةِ رَ اآلخِ  رِ مْ عن أَ  اسَ النا  لَ غَ شَ  -1

 ه.وغريِ  بٍ صِ نْ ومَ  دٍ لَ ووَ  ن مالٍ مِ  اسُ ه النا بِ  رُ كاث َ تَ ما ي َ  لَّ ل كُ مَ شْ يَ ه لِ بِ  رُ ر املتكاث َ كَ ذْ نيا، ومل يُ الدُّ 
 ل.حتِ رْ مث ي َ  ةً حمدودَ  ةً دَّ يم مُ قِ ر يُ ائِ بور، فالزا وليست القُ  األخريِ  وى اإلنسانِ ثْ ار هي مَ ة والنا اجلنَّ  -2
 .مُ دَ ع النَّ فَ ن ْ حي ال ي َ  ة املوتِ نيا حىت تأت ساعَ غال بالدُّ لة واالنشِ فْ ن الغَ ير مِ حذِ التَّ  -3
 هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱٱله: رٌ جْ ة وزَ رَ اآلخِ ًّل عن نيا غافِ الدُّ  مورِ ل بأُ غَ ن اشت َ مَ  يخُ وبِ تَ  -4

 .َّٱمج حج مث  هت مت خت حت جت

                                      

 .(2958)رقم ب رواه مسلم يف صحيحه، -9
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 يا.نْ ه عليه يف الدُّ بِ  اهللُ  مَ ما أنعَ  لِّ عن كُ  اجلزاءِ  ل يف يومِ سأَ ، وسوف يُ ارَ النا  ةِ يامَ القِ  يومَ  ى اإلنسانُ ريَ سَ  -5
 نشاط: •

 .ري "األخِ  وى اإلنسانِ ثْ هو مَ  رَ ب ْ القَ  إنَّ ن يقول:" مَ  لِ وْ ق َ  طِ لَ أو غَ  ةِ حَّ ى صِ دَ  مَ ة، بيِّ ورَ لسُّ ك لِ رِ بُّ دَ تَ  ّللِ ن خِ مِ 
 األسئلة: •

 نيا.ه يف الدُّ بِ  اسُ ر النا كاثَ تَ ما ي َ ة لِ لَ ة أمثِ ب ثّلثَ اضرِ  -1س
1- ...................... 
2- ...................... 
3- ...................... 

 .َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱر قوله تعاىل:فسِّ  -2س
 ة.يامَ يوم القِ  اسُ عنه النا  سألُ يُ يم الذي سَ عِ النَّ  ن أنواعِ مِ  ةً عَ د أرب َ دِّ عَ  -3س
 (.الناارَ  ةيامَ يوم القِ  اإلنسانُ ريى )سَ  -4س

 .ةِ ورَ ن السُّ مِ  ةِ يقَ على هذه احلقِ  لا دِ استَ  -
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 رع عشَ اس  رس الت  الد  
 رص  ة العَ ورَ ير سُ تفس  

 فهو يف وإالا  ،وأجنحَ  حَ أفلَ  ها املطلوبِ هِ جْ قام هبا على وَ ، إن ةٍ يمَ ظِ عَ  ةِ مَّ هِ مُ لِ   يف هذه احلياةاإلنسانُ ُخِلَق 
ٱه:بحانَ ل سُ ، فقاورةيف هذه السُّ  - وجلَّ  عزَّ  - نها اهللُ ة العظيمة بيَّ مَّ . وهذه املهِ ةٍ قَ قَّ حمَ  ةٍ سارَ خَ 

ٱٱٻٻ

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 [.3 – 1]الَعصر:  َّ  جه

 ورة:موضوع الس   •
 جاة.والنَّ  وزِ أسباب الفَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها  الكلمة 

 ر.هْ مان والدَّ الزَّ  رصْ العَ 
 ح.بْ الرِّ  دا ّلك، وهو ضِ هَ  ر سْ خُ 
 ضاً.عْ م ب َ هُ ضُ عْ صى ب َ وْ أَ  وا واصَ تَ 
 .اعاتِ وأداء الطا  ،يد، واإلميانُ وحِ التَّ  احلقِّ بِ 

 فوائد وأحكام: •
سم قوله القَ  ث واألعمال، وجوابُ الذي تقع فيه احلوادِ  مانِ ة الزَّ ، وهو مجلَ رِ صْ العَ تعاىل بِ  م اهللُ أقسَ  -1

 .َّٱحم جم يل ىل ُّٱتعاىل:
 من خن حن جن  يم ىم ُّٱن ذلك:، واستثىن مِ رٍ سْ يف خُ  اإلنسانِ  سُ نْ جِ  -2

 .َّين ىن
 رة.نيا واآلخِ ّلح يف الدُّ والفَ  زُ وْ احل باإلميان يكون الفَ ل الصا ان العمَ عند اقَّتِ  -3
 يف كلِّ  ْبِ الصَّ ضاً بِ عْ هم ب َ ضُ عْ ي ب َ وصِ ، ويُ احلقِّ  ومِ زُ لُ بعضاً بِ  همي بعضُ وصِ املؤمني أهنم يُ  ن صفاتِ مِ  -4

 .األحوالِ 
 :واعٍ نْ أَ  ةُ ّلثَ ثَ  رُ ب ْ الصَّ  -5

 باملعروفِ  رُ مْ واألَ  ،إىل اهللِ  ةِ عوَ ب على األذى يف الدَّ ومنه الصَّ  ،اعاتِ الطا   على أداءِ ْب الصَّ  -أ
 ر.ي عن املنكَ هْ والن َّ 
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 ي.عن املعاصِ  رُ ب ْ الصَّ  -ب
 .ةِ يبَ املصِ  قوعِ عند وُ  رُ ب ْ الصَّ  -ج

 نشاط: •
 ؟ ة. فما هيورَ رهتا السُّ كَ ذَ  فاتٍ صِ  عِ بَ رْ أَ بِ  فَ صَ ن اتَّ  مَ إالا  رانٍ سْ يف خُ  اسِ النا  كلُّ 

1- .................. 
2- .................. 
3- .................. 
4- .................... 

 لة:األسئ   •
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىلُّٱٱقال تعاىل: -1س

 .َّ جه ين
 ما يلي: ةِ ورَ السُّ  ل آياتِ مُّ أَ ّلل تَ ن خِ د مِ ، حدِّ  

 ؟ رونَ م اخلاسِ ن هُ مَ  -أ
 ؟ احبي الفاحلين الرا ح مِ بِ صْ كيف تُ  -ب

 اإلميان: صالِ م خِ ن أعظَ مِ  ةٌ لَ صْ خَ  رُ ب ْ الصَّ  -2س
 ما يأت:لِ  ةً لَ ب أمثِ اضرِ 

 اعات.على الطا  رُ ب ْ الصَّ  -
 ة.يبَ قوع املصِ وُ ب عند الصَّ  -
 ي.ب عن املعاصِ الصَّ  -
 إىل اهلل.  عوةِ ب على األذى يف الدَّ الصَّ  -

 ت:قْ ص الوَ صائِ خَ  ف أهما شِ الية اكتَ لة التا ّلل األسئِ ن خِ مِ  -3س
 ؟  ضىمَ  تٍ قْ وَ  يع إرجاعَ طِ هل تستَ  -أ

 ؟  تقْ ي الوَ َّتَ شْ هل ميكن أن تَ  -ب
 ما الفرق بي قولنا:  -4س

 اً.يا لِ عَ  َأْوَصى َسْعدٌ  -أ
 ٌد وعلٌي.عْ ى سَ واصَ تَ  -ب
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 رع عشَ اس  رس الت  تابع الد  
 ة  زَ مَ الهُ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ها فُ َّتَِ قْ ٌد مُ عَّ وَ اس، ُمت َ تعاىل وعند النا  عند اهللِ  ةٌ ضَ غَ ب ْ مُ  ةٌ يمَ مِ ذَ  ةٌ فَ صِ  م وأنساهبمهِ يف أعراضِ  نَ عْ ، والطَّ اسِ النِ  بَ يْ عَ إنَّ 
 ة:ورَ تعاىل يف هذه السُّ يف ذلك يقول اهلل و ديدة، ة الشَّ قوبَ العُ بِ 

ٱٱٻٻ

 رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 [.9 – 1: ]اهلَُمزَة ٱٱٱَّ  ىف يث ىث

 ورة:موضوع الس   •
 ه.م ِبالِ  عليهِ بَّ كَ تَ ، وي َ اسَ النا  يبُ عِ ن يَ ة مَ قوبَ عُ  -

 معاني الكلمات:  •
 معناها الكلمة 

 م.نَّ هَ ، وقيل: واٍد يف جَ ذابٍ ي وعَ زْ ة خِ مَ لِ كَ  لٌ يْ وَ 
 ر أعماهلم.م، وحيقِ يوهبُ ر عُ هِ هم، ويُظْ راضِ ن يف أعْ عَ طْ ويَ  اسَ النا  تابُ غْ الذي ي َ   ةٍ زَ مَ لُ  ةٍ زَ مهَُ 

 ن املوت.له مِ  عٌ ه مانِ مالَ  أنَّ  نُّ ظُ يَ  هدَ لَ خْ ه أَ مالَ  ب أنَّ حيسِ 
 .نَّ حَ رَ طْ يُ لَ   نَّ ذَ بَ نْ ي ُ لَ 
 ار.ن أساء النا مِ  ع فيها، وهذا اسمٌ م ما يقَ ار اليت هتشِّ النا  ة مَ طَ حُ  ال
 ة.رَ عَّ سَ مُ  ال ةدَ وقَ مُ  ال
 ها.قُ رِ حْ تُ ف َ  لوبِ إىل القُ  ن األجسامِ مِ  ذُ فُ ن ْ ت َ هتا دَّ ن شِ مِ  :أي ةدَ ئِ فْ ع على األَ لِ طَّ تَ 
 .ةٌ قَ لَ غْ مُ  ةٌ قَ ب َ طْ مُ  ةٌ دَ صَ ؤْ مُ 
 .ارِ ن النا مِ  ةٌ يلَ وِ ة طَ دَ أعمِ  ةدَ دَّ د مَُ مَ عَ 

 فوائد وأحكام: •
 ر أعماهلم.ر عيوهبم وحيقِ هم ويُظهِ ن يف أعراضِ عَ طْ ويَ  اسَ تاب النا غْ ي َ  صٍ خْ شَ  لِّ كُ لِ  يدٌ دِ شَ  ذابٌ وعَ  لٌ يْ وَ  -1
ي ئِ يِّ وسَ  فوسِ النُّ  عافِ وضِ  ي اإلميانِ يلِ لِ فات قِ ن صِ مِ  ةٌ فَ ، صِ ْي سان أو العَ د أو اللِّ اليَ بِ  زُ واهلمْ  زُ مْ اللَّ  -2

 .بِ األدَ 
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 ي اهللَ ضِ رْ ها فيما ي ُ يفِ ظِ وْ ت َ بِ  ؛عليها اهللِ  رُ كْ ب شُ جيِ  مٌ عَ يا نِ نْ يف الدُّ  اجلاهِ  صولُ واألوالد وحُ  ة األموالِ رَ ث ْ كَ  -3
 تعاىل.

 ًا اخللودَ ي، ظانا نِ ل على املؤمِ طاوَ ع وتَ فَّ رَ وت َ  ،اهللِ  قِ لْ  على خَ بَّ كَ غى وتَ طَ ه فَ ه أموالُ تْ لَ غَ ن شَ مَ لِ  يدُ عِ الوَ  -4
 نيا.يف الدُّ  قاءَ والبَ 

 يئ ىئ نئُّٱه تعاىل:قولِ أهنا بِ شَ  مَ ظَّ ع فيها، وعَ قَ م ما ي َ شِّ ؛ ألهنا هتُ ةِ مَ احلطَ بِ  ارَ ه النا سبحانَ  ى اهللُ سَّ  -5
ة على قَ لَ غْ ال َتمد أبداً، مُ  ةٌ بَ هِ تَ لْ وهي مُ  ،هاقُ رِ حْ تُ لوب ف َ ف على القُ رِ شْ ها: بأهنا تُ فَ صَ ، ووَ َّرب

 منها. أو اخلروجِ  صِ لُّ خَ ن التَّ مِ  اليأسِ بِ  ، وهذا إشعارٌ ن نارٍ مِ  ةٍ يلَ وِ طَ  ةٍ دَ مِ عْ أَ ب فيها، بِ ذَّ عَ ن ي ُ مَ 
 اسِ بي النا  يُ عْ ة: السَّ يمَ مِ ه، والنَّ رَ كْ ه ِبا يَ تِ بَ يْ يف غَ  اإلنسانِ  رُ كْ ة: ذِ يبَ ة، فالغِ يمَ مِ والنَّ  ةِ يبَ ن الغِ ر مِ احلذَ  -6

 .ارِ النا  خولِ دُ بان لِ بَ ي، وسَ مِ بي املسلِ  ةِ قَ رْ الفُ يان إىل دِّ ؤَ ؛ ألهنما ي ُ مٌ ، وكّلمها حمرَّ اإلفسادِ  ضِ رَ غَ بِ 
 نشاط: •

 نها:ذكر مخساً مِ اُ  ،كثريةٌ   سان له آفاتٌ اللِّ 
1- ..................................... 
2- ..................................... 
3- ..................................... 
4- ..................................... 
5- ..................................... 

 األسئلة:  •
 اس.بي النا  زاعِ باً يف النِّ بَ سان سَ ما اللِّ  يكون فيهِ ْي ثالَ ع مِ ضَ  -1س
 م اهلل.رَّ هاك ما حَ باً يف انتِ بَ سَ  رِ صَ ة البَ مَ عْ ما نِ  تكون فيهِ ْي ثالَ ع مِ ضَ  -2س
 ة:يمَ مِ والنَّ  ةِ يبَ بي الغِ  عَ واجلامِ  قَ ايل الفارِ التا  لِ ل يف اجلدوَ سجِّ  -3س
 ةيمَ مِ النَّ  ة يبَ الغِ  

   ما هُ ع بين َ اجلامِ 
   ماهُ ق بين َ الفارِ 
 .ةِ زَ د يف سورة اهلمَ رَ حسب ما وَ  ارَ ف النا صِ  -4س
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 شرونرس الع  الد  
 يل  الف   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 بِ رَ العَ  دُ حَ ها أَ خَ طَّ فلَ  ،احلرام ها دون البيتِ حِّ إىل جَ  اسَ النا  فَ رِ صْ د أن يَ اوأر  ةً يسَ نِ كَ   نِ مَ اليَ بِ  يِّ شِ احلبَ  ةُ هَ رَ ب ْ بىن أَ 
 فأرسلَ  ،د احلرامِ ن املسجِ نا مِ إىل أن دَ  يلُ ومعه الفِ  هِ جبيشِ  وسارَ  ،ةِ بَ عْ الكَ  مِ دْ زم على هَ فعَ  ،رُ ه اخلب َ غَ لَ فب َ  ،ّلً يْ لَ  رِ ذَ القَ بِ 

 قال تعاىل: ،مهُ ت ْ كَ لَ فأهْ  ةٍ حبجارَ م يهِ مِ رْ ت َ  يلَ اً أبابِ ريْ ه طَ شِ يْ تعاىل عليه وعلى جَ  اهللُ 
ٱٱٻٻ

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
 [.5 – 1: ]الفيل َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 

 موضوع السورة: •
 .ه احلرامِ تِ يْ ب َ بِ  وءَ يد السُّ رِ تعاىل من يُ  اهللِ  قامُ انتِ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 م.لَ عْ أمل ت َ  رأمل تَ 
 م.هُ ت َ يلَ م وحِ هُ رَ كْ مَ  مهُ دَ يْ كَ 
 م.هِ رادِ لوا إىل مُ صِ ياع، فلم يَ طال وضَ إبْ  يللِ ضْ تَ 

 ضها بعضاً.عْ تبع ب َ ة يَ قَ رِّ فَ ت َ مُ  مجاعاتٍ  يلَ أبابِ 
 ر.جَّ ي الذي حتَ الطِّ  يلجِّ سِ 
 .قى بعد احلصادِ بْ الذي ي َ  سِ اليابِ  عِ ْر الزَّ  قِ رَ وَ كَ  فٍ صْ عَ كَ 

 فوائد وأحكام: •
 صلَّى اهلل عليه وسلَّم، سولِ لرَّ لِ  طابٌ فيه خِ  :َّٱىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ -1

تعاىل  اهللِ  ةِ رَ دْ قُ  يمِ ظِ على عَ  ةَ الَّ ة الدا لَ اهلائِ  ةَ يَّ فِ يْ والكَ  ةَ يبَ جِ العَ  م احلالَ لَ عْ أي: أمل ت َ  ،يي يرِ قرِ تَ  فهامُ تِ واالسْ 
 ه.تِ مَ كْ ه وحِ مِ لْ عِ  مالِ وكَ 

 دَ يْ ن أراد الكَ مَ  لِّ كُ لِ  ومٌ حمتُ  ريٌ صِ م، وهذا مَ هُ ي َ عْ ب سَ يَّ م، وخَ هُ ريَ بِ دْ تَ  وأضاعَ  يلِ الفِ  أصحابَ  اهللُ  أهلكَ  -2
 ه.وأهلِ  ينِ لدِّ لِ 
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هم يبُ صِ فتُ  ةٍ سَ يابِ  ةٍ م حبجارَ يهِ رمِ ري، تَ ن الطَّ ن معه مجاعات مِ رم ومَ شْ ة األَ هَ رَ ب ْ تعاىل على أَ  اهللُ  أرسلَ  -3
  ،بوا هباذِّ اليت عُ  ين على األرضِ رِ ناثِ تَ لى مُ تْ ، وصاروا ق َ ِبٍ تَ عْ مُ  لكلِّ  ةً رَ ب ْ م عِ هُ ت ْ لَ عَ ة حىت جَ تلك احلجارَ 
 ت هبا.مَ م مث رَ هائِ ها البَ تْ لَ كَ ة اليت أَ سَ اليابِ  عِ ْر الزَّ  كأهنم أوراقُ 

 .قامٍ تِ ذو انْ  يزٌ زِ عَ  اهللَ  وءاً، فإنَّ ه سُ بِ  ن أرادَ مَ  ه، فكلُّ رِ دْ ف قَ رَ وشَ  اهللِ  تِ يْ ب َ  ةِ مَ رْ حُ  مُ ظَ عِ  -4
 م.هُ كَ لَ وأهْ  يلِ الفِ  عنهم أصحابَ  دَّ حيث صَ  شٍ يْ رَ على ق ُ   تعاىلاهللُ  لَ ضَّ فَ ت َ  -5
 نشاط: •

 آهلم.ومَ  يلِ الفِ  ة أصحابِ صَّ قِ ر لِ طُ ّلثة أسْ يف ثَ  ةً ّلصَ ذكر خُ اُ  ،معلُّ صادر التَّ ة ومَ جوع إىل مكتبة املدرسَ الرُّ بِ 
 األسئلة: •

 تاب:الكِ ر يف ظَ ت دون النَّ ظْ فِ ن ما حَ وِّ مث دَ  ،اليةمات التا لِ ر معىن الكَ هِ ظْ تَ اسْ  -1س
 ف.صْ العَ  -يل               ججِّ سِ  -يل             بأبابِ  -أ

 مع تصحيح اخلطأ: ،اليةب أمام اجلمل التا ع كلمة )صح( أو )خطأ( يف املكان املناسِ ضَ  -2س
 )          (.   م               هُ رُ مِّ دَ تُ  يحَ يل الرِّ الفِ  على أصحابِ  اهللُ  أرسلَ  -أ

 )          (.       يلِ الفِ  عنهم أصحابَ  دَّ حيث صَ  شٍ يْ رَ على ق ُ  ل اهللُ تفضَّ  -ب
 )          (.                               ةِ وَّ القُ بِ  ذُ خْ واألَ  هو اإلرغامُ  دُ يْ الكَ  -ج

ن هم يف ة مَ وخاصَّ  ،مرة مثّلً لعُ ة لِ مَ ة املكرَّ كَّ ب إىل مَ ن يذهَ ك األخطاء اليت يقع فيها مَ مّلئِ ش مع زُ ناقِ  -3س
 ها.ّلجُ عِ  مُّ تِ وكيف يَ  ،هذه األخطاءِ  مَّ ن أهَ مث دوِّ  ،بابالشَّ  نِّ سِ 
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 نشرو رس الع  الد   /تابع
 شي  رَ ق ُ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 :منها ،ةيمَ ظِ صاحل عَ ن ذلك مَ فادوا مِ تَ ي، واسْ نِ ه كذلك آمِ ناً، وأهلَ آمِ  ه احلرامَ تَ يْ ب َ  - وجلَّ  عزَّ  - اهللُ  لَ عَ جَ 
ٱروه. قال تعاىل:فُ كْ ه ال أن يَ بحانَ دوه سُ بُ عْ ة أن ي َ مَ عْ ر الن ِّ كْ تاء، فكان شُ والشِّ  فِ يْ الصَّ ة يف يَّ جارِ رحّلهتم التِّ 

ٱٱٻٻ

 ين  ىن منحنخن جن يم ىم مم خم حم جم ملىليل خلُّٱ
 [.4 – 1: ]قريش َّ جي يه ىه مه جه

 

 موضوع السورة: •
 .نِ مْ واألَ  قِ زْ الرِّ  ةِ مَ عْ نِ  زاءُ جَ  -

 معاني الكلمات:  •
 معناها الكلمة 
 .دُ وُّ عَ والت َّ  ةُ فَ لْ األُ  :اإليّلفُ   إليّلفِ 

 ة.كَّ أهل مَ  شيْ رَ ق ُ 
 .ريِ سِ مَ لْ لِ  حالَ م الرِّ هُ دُّ وشَ  مِ وْ القَ  ارحتالُ  ةلَ حْ رِ 

 ة.فَ رَّ ة املشَ بَ عْ الكَ  تيْ الب َ 
 ق.زْ هلم الرِّ  عَ أوسَ  مهُ مَ عَ أطْ 
 م.هُ مَ لَّ م وسَ اهُ جنا  مهُ ن َ مَ وءا

 فوائد وأحكام: •
ام يف لشا م لِ هِ تِ لَ حْ ي يف رِ نِ هم آمِ لَ عَ م، حيث جَ ه املعظَّ تِ يْ ريان ب َ وهم جِ  شٍ يْ رَ تعاىل على ق ُ  اهللُ  امَتَّ  -1

 .وءٍ سُ بِ  دٌ ض هلم أحَ رَّ عَ ت َ فّل ي َ  ،تاءيف الشِّ  نِ مَ يف، واليَ الصَّ 
هوا جَّ وَ ب عليهم أن يت َ م، فوجَ هِ يف أرزاقِ  ةِ عَ هم، والسَّ يف أسفارِ  نِ مْ يت األَ مَ عْ ن َ بِ  شٍ يْ رَ على ق ُ  م اهللُ أنعَ  -2

 واه.ه دون سِ دَ حْ هلا وَ  قُّ حِ ، فهو املستَ هللِ  ةِ صَ ة اخلالِ بادَ العِ بِ 
 هبا. مِ عِ نْ مُ لْ لِ  رَ كْ ب الشُّ وجِ ة اليت تُ يَّ وِ نيَ الدُّ  مِ عَ الن ِّ  ن أكَبِ مِ  ع بعد اجلوعِ بَ والشِّ ن اخلوِف مِ  نِ مْ تا األَ مَ عْ نِ  -3
 ة، وهي وادٍ مَ ة املكرَّ كَّ مَ لِ  األرزاقِ  ةِ رَ ف ْ ووَ  اخلرياتِ  ةِ رَ ث ْ كَ عا بِ حيث دَ  ،ّلميم عليه السا إبراهِ  ةِ وَ عْ ة دَ كَ بَر  -4

 م.املعظَّ  اهللِ  تِ يْ عند ب َ  عٍ ْر ي زَ غري ذِ 
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تعاىل،  هللِ  ةَ بادَ وا العِ صُ زق، جيب عليهم أن خيلِ الرِّ  ةِ عَ ن اخلوف وسَ ن مِ ه باألمْ على عبادِ  م اهللُ عِ نْ حي ي ُ  -5
 قُّ حِ بل هو املستَ  ه؛قِ لْ ن خَ مِ  بون إىل أحدٍ رَّ قَ ت َ ه، وال ي َ يثون بغريِ غِ تَ سْ واه، وال يَ ون أحدًا سِ فّل يدعُ 

 .ةِ دَّ والشِّ  خاءِ الرَّ  ه يف حالِ وحدَ  ةِ بادَ لعِ لِ 
 نشاط: •

 ؟ نمْ ق، ما أسباب هذا األَ زْ ٍة يف الرِّ عَ ٍن وسَ مْ يف أَ  دِ لَ يش يف هذا الب َ عِ تَ 
 األسئلة: •

 الية:عاين اجلمل التا  مَ بيِّ  -1س
 ّلة.إىل الصَّ  ريَ بكِ د التَّ ف حممَّ لِ أَ  -أ

 نا.ا يف أوطانِ نا هم آمِ اللَّ  -ب
 .ك اخلاصا ن ذلك بأسلوبِ وِّ مث دَ  ،احلرام للبيتِ  يسٍ قدِ وتَ  يمٍ ن تعظِ ّلً ما فيها مِ أمِّ تَ مُ  ورةَ اقرأ السُّ  -2س
 .نسانِ لإل  نِ األمْ  وامِ دَ  ن أسبابِ مِ  ةً ّلثَ ذكر ثَ اُ  -3س
 ؟ هاومب أمرَ  ،؟ يشرَ هبا على ق ُ  اهللُ  امَتَّ  ةٍ مَ عْ نِ  مُ ما أعظَ  -4س
 الية:مات التا لِ لكَ لِ  ظ املضادا فْ ذكر اللَّ اُ  -5س
 اخلوف(. - اجلوع -ه تعاىل وحدَ  ة اهللِ بادَ )عِ 
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 شروني والع  رس الحاد  الد  
 ونالماعُ  ة  ورَ سير سُ ف  ت َ 

 تعاىل يِّ ب َ ي ُ  ةِ ورَ . ويف هذه السُّ والِبِّ  عاون على اخلريِ والتَّ  ،ة هلل تعاىليَّ بودِ العُ  ف، وإخّلصُ طْ والعَ  ةِ محَ ين الرَّ دِ  اإلسّلمُ 
 ط يف ذلك، فيقول سبحانه: رِّ فَ ن ي ُ ة مَ بَ عاقِ 

 ٱٻٻ

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱ
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 [.7 – 1: ]املاعون َّ
 

 ة:ورَ موضوع الس   •
 ين.بي بالدِّ ذِّ فات املكَ ن صِ مِ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 .املذكورِ  رِ ف على املنكَ رُّ عَ لت َّ لِ  يقٌ وِ شْ تَ  ؤالِ ؟ ويف السُّ  تمْ لِ عَ  ت يْ أَ رَ أَ 
 اجلزاء.ب بِ ذِّ كَ يُ  ينالدِّ ب بِ ذِّ كَ يُ 

 يفاً.نِ راً عَ جْ ره زَ جُ زْ وي َ  يمَ تِ ع اليَ فَ دْ يَ  يمَ تِ يَ ال عُّ َيدُ 
 ث.حَ بْ ال ي َ  وال حيضُّ 

 لون.شاغِ تَ لون مُ غافِ  ونساهُ 
 .اسِ ن النا مِ  يحِ واملدِ  ناءِ الثَّ  بِ سْ كَ   ضِ رَ غَ ر بِ اهِ ة يف الظا بادَ والعِ  لَ مَ نون العَ حيسِ  ون راؤُ يُ 

 أمواهلم. ها. وقيل: مينعون زكاةَ واين وغريِ ن األَ ه مِ بِ  عُ فَ ت َ نْ عون ما ي ُ مينَ  ون املاعونَ عُ ومين َ 
 فوائد وأحكام: •

فات هذا صِ  فَ رِ عْ ي َ ع لِ امِ لسا لِ  يقٌ وِ شْ واحلساب، وفيه تَ  اجلزاءِ  ومِ ب بيَ ذِّ كَ عن الذي يُ  استفهامٌ  -1
 ومنها: ،بِ ذِّ كَ مُ  ال
 .ةٍ دَّ شِ ه بِ عُ ف َ دْ ويَ  يمَ تِ ر اليَ جُ زْ ه ي َ أنَّ  -أ

 .يَ واملساكِ  قراءِ لفُ لِ  عامَ ه الطَّ م إطعامِ دَ عَ  -ب
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 ىه مه جه ُّٱٱفات املؤمني، قال تعاىل:ن صِ هبم مِ  قُ فْ ي والرِّ تامى واملساكِ ليَ لِ  عامِ الطَّ  إطعامُ  -2

 ه عليه.غريَ  ثَّ ل ذلك وحيُ ، فعلى املسلم أن يفعَ [8]اإلنسان: ٱٱٱٱَّ خي حي  جي يه
 ها املطلوب.هِ جْ ها وعلى وَ تِ قْ يها يف وَ دِّ ؤَ ل عنها، فّل ي ُ شاغَ تَ ه وي َ ّلتِ ل عن صَ فَ غْ ن ي َ مَ ديد لِ يد الشَّ عِ الوَ  -3
 رك.الشِّ  نمِ  عٌ وْ ه ن َ اعات؛ ألنَّ األعمال والطا بِ  ن املراءاةِ ر مِ يُ حذِ التَّ  -4
األواين  ةِ كإعارَ   ،وإن كان قليّلً  ،واجلاهِ  ي باملالِ ة احملتاجِ وإعانَ  ،املعروفِ  لُ ذْ فات املؤمني بَ ن صِ مِ  -5

 اس.ه النا ع بِ فِ تَ نْ ا ي َ ها ما وغريِ 
 األسئلة: •

 ّلة.ّلً عن الصَّ كاسِ تَ ح فيها مُ صَ نْ ت َ  رٍ طُ سْ أَ  ةِ ّلثَ ن ثَ مِ  ةً سالَ ب رِ اكتُ  -1س
 ضلى فيما يلي:حيحة أو الفُ ة الصَّ اإلجابَ  مِ قْ حول رَ  ةً رَ ع دائِ ضَ  -2س

 ين:الدِّ ب بِ ذِّ كَ فات الذي يُ ن صِ مِ  -أ
 ي.املساكِ  على إطعامِ  ال حيثُّ  -2ره.                جُ زْ وي َ  يمَ تِ ع اليَ فَ دْ يَ  -1
 .ْي ت َ يحَ حِ انية غري صَ العبارتان األوىل والثا  -4يحتان.    حِ تان صَ قَ ابِ العبارتان السا  -3
 اس:ن النا ناء واملدح مِ الثَّ  بِ سْ كَ   ضِ رَ غَ اهر بِ ة يف الظا بادَ إحسان العِ  -ب

 ياء.رِ  -2ة.              منيمَ  -1
 .يحٌ حِ صَ  رَ كِ ما ُذ  مجيعُ  -4ة.              يبَ غِ  -3

 ك فيما يلي:فَ قِ وْ د مَ حدِّ  -3س
 ماً.لَ حيتاج ق َ  يلٌ مِ زَ  -أ

 .يقَ رِ الطَّ  رَ ب ُ عْ يد أن ي َ رِ أعمى يُ  -ب
 .ليس معه ماءٌ  حراءِ يف الصَّ  هٌ تائِ  -ج
 .كَ يِّ يف حَ  ريٌ قِ فَ  يمٌ تِ يَ     -د
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 نشرو ي والع  رس الحاد  الد   /تابع
 ثرو  ير سورة الكَ تفس  

نه، مِ  رٌ ي ْ م خَ تُ ن ْ ؟ فقال: أَ  دأم حممَّ  رٌ ي ْ خَ  ، فقالت له قريش: أحننُ ةَ كَّ إىل مَ  يِّ هودِ اليَ  فِ رَ بن األشْ  بُ عْ م كَ دِ قَ 
 .ٱَّلك اك يق ىقُّٱفأنزل اهلل: 

 

 ٱٻٻ

 – 1: ]الكوثرٱٱٱٱَّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ
3.]  

 ورة:موضوع الس   •
 ه.بِّ عند رَ   صلَّى اهلل عليه وسلَّمدٍ نا حممَّ يِّ بِ نَ  قامُ مَ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

ؤ لُ ؤْ اللُّ  يامُ تاه خِ حافَ ة الذي ر يف اجلنَّ ثَ وْ ومنه هنر الكَ  ،ةرَ نيا واآلخِ يف الدُّ  ريُ ثِ الكَ  اخلريُ  رثَ وْ الكَ 
 ك.سْ مِ  ال :هُ يبُ ف، وطِ املوَّ 

 ح.بَ اذْ   رْ احنَ 
 ك.وُّ دُ ك وعَ ضُ غِ بْ مُ  ك ئَ شانِ 
 .دِ لَ والوَ  رِ كْ والذِّ  ن اخلريِ ع مِ طِ املنقَ  ََّت ب ْ األَ 

 فوائد وأحكام: •
غ لَ ري، وهو الذي ب َ ثِ الكَ  ه اخلريَ بَ هَ وَ  بأنْ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم ده حممَّ يِّ بِ تعاىل على نَ  اهللِ  لُ ضْ فَ  -1

 واب.والصَّ  يق احلقِّ رِ على الطَّ  ةَ مَّ األُ  كَ رَ ة، وت َ ى األمانَ ة، وأدَّ سالَ الرِّ 
ّلهتم يف صَ  ة هللِ صَ اخلالِ  ةِ بادَ العِ هوا بِ وجَّ تَ ه أن ي َ تَ مَّ وأُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم داً ه حممَّ يَّ بِ تعاىل نَ  ر اهللُ أمَ  -2

 .اهللِ  رْيِ غَ لِ  حِ بْ ن الذَّ كون مِ ع املشِر نَ صْ ما يَ  سِ كْ م، على عَ هِ وذحبِ 
 ة.يحَ حِ الصَّ  ةَ احملبَّ   صلَّى اهلل عليه وسلَّمسولِ الرَّ  ةِ بَّ ه إال ِبحَ وإسّلمُ  اإلنسانِ  ل إميانُ مِ تَ كْ ال يَ  -3
 م.هِ رِ كْ طاع ذِ انقِ  :قاهبمن عِ مِ أنَّ ، و يهِ ضِ غِ بْ ومُ   صلَّى اهلل عليه وسلَّمسولِ الرَّ  أعداءِ  مُّ ذَ  -4
 نشاط: •

 .وجلَّ  عزَّ  ة هللِ صَ ة اخلالِ يَّ بودِ العُ ها بِ رِ كْ م إىل أداء شُ عَ ن الن ِّ مِ  ةٍ مَ عْ نِ  لِّ رآن الكرمي بعد كُ ت القُ فِ لْ رياً ما ي ُ ثِ كَ 
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 فيهما. ه اإلخّلصِ جْ ة. ووَ ورَ ما السُّ ت إليهِ هْ ب َّ تي ن َ بادَ عِ  باكتُ 
 األسئلة: •

 :تابِ لكِ لِ  رِ ظَ ه دون النَّ تَ ظْ فِ ن ما حَ مث دوِّ  ،اليةمات التا لِ ر معىن الكَ هِ ظْ استَ  -1س
 ر.ثَ وْ الكَ  -أ

 ك.ئَ شانِ  -ب
 .ََّت ب ْ األَ  -ت

 ة.ورَ هذه السُّ  زولِ ب نُ بَ يف سَ  دَ رَ م عماا وَ عل  ر التَّ صادِ ة ومَ ة املدرسَ بَ كتَ احبث يف مَ  -2س
ل جِّ ، سَ اسِ لنا ه لِ تُ وَ عْ ل دَ صِ ن أجل أن تَ اهلل مِ  ى يف سبيلِ ل األذَ وحتمَّ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم د الرسولجاهَ  -3س

 .ك هبالِ مَ ك هلا وعَ تِ فَ رِ عْ ّلً عليك يف مَ ضْ فَ  - بعد اهلل - صلَّى اهلل عليه وسلَّم سوللرَّ لِ  موراً ترى أنَّ ك أُ َّتَِ ف ْ يف دَ 
 ؟ٱٱٱٱَّمث زث رث ُّٱيف قوله تعاىل: ن اخلطابُ مَ لِ  -4س
  .ةورَ ن هذه السُّ على ذلك مِ  يلَ لِ ج الدَّ ِر خْ استَ  (( ةبادَ ة العِ حَّ صِ لِ  طٌ رْ شَ  اإلخّلصُ  )) -5س
 ؟ ةِ ورَ ن هذه السُّ على ذلك مِ  لا دِ تَ سْ ، كيف تَ ((  ةبَ واجِ   صلَّى اهلل عليه وسلَّمسولِ الرَّ  ةُ حمبَّ  )) -6س
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 شروناني والع  رس الث  الد  
 رونة الكاف  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ل ، فأنزَ ةً نَ سَ  دون اهللَ بُ عْ ي َ هم ، و ةً نَ أوثاهنا سَ  ةِ بادَ إىل عِ  وسلَّمصلَّى اهلل عليه  يبَّ ت النَّ عَ ها دَ لِ هْ ن جَ شاً مِ يْ رَ ق ُ  قيل: إنَّ 
 ٱ. قال تعاىل:ةَ ورَ هذه السُّ  اهللُ 

ٱٱٻٻ

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 [.6 – 1: ]الكافرونٱٱٱٱٱَّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه

 

 موضوع السورة: •
 .هِ وأهلِ  كِ رْ ن الشِّ ة مِ اءَ البَ  -
 ها:لُ ض  فَ  •

 ُّٱٱ:رِ جْ يت الفَ عَ رأ يف ركْ قَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل رسولَ  ه عن أب هريرة رضي اهلل عنه أنَّ يحِ حِ روى مسلم يف صَ 

 (10)َّٱىل مل خل ُّٱ، و َّٱيل ىل مل خل
 فوائد وأحكام: •

 خم حم جم ُّٱ :اهللِ  ةِ بادَ ي يف عِ املشركِ  ،وحيدلتَّ لِ  رينَ ي املنكِ حْ الوَ ار بِ الكفا  د هلؤالءِ ل يا حممَّ قُ  -1
 .ءٍ يْ ر على شَ دِ قْ ال ت َ  ةٌ يفَ عِ ة، وهي ضَ وَّ هلا وال ق ُ  اليت ال حولَ  ثانِ ن األوْ مِ  َّٱمم

ى سمَّ رك ال تُ الشِّ ة بِ نَ هتم املقَّتَِ بادَ م يف عِ هِ إخّلصِ  مِ دَ عَ دوه؛ لِ بُ عْ تعاىل ولن ي َ  دوا اهللَ بُ عْ كون مل ي َ املشِر  -2
 ة.بادَ عِ 

،  َّيه ىه مه جه ين ُّٱّلً فقال:بَ قْ ت َ سْ م مُ هُ آهلت َ  دَ بُ عْ ه لن ي َ م أنَّ هُ غَ لِّ ب َ ه أن ي ُ يَّ بِ ه نَ سبحانَ  اهللُ  رَ أمَ  -3
 خي حي ُّٱم ولذا قال:هِ كِ ْر ي على شِ يمِ قِ ًّل ما داموا مُ بَ قْ ت َ سْ ه مُ وحدَ  دوا اهللَ عبُ أهنم لن يَ كما 
 .َّيي ىي مي

ال  ةَ بادَ العِ  وحيد، وأنَّ التَّ  أمرِ يداً على أكِ األزمان تَ  يف كلِّ  اهللِ  ة لغريِ بادَ العِ  قوعِ ي وُ فْ ر يف اآليات ن َ كرَّ تَ  -4
 .هوحدَ  وى اهللِ سِ  دٍ ف ألحَ رَ صْ تُ 

                                      

 .(726) : استحباب ركعيت سنة الفجر، برقم، كتاب صّلة املسافرين وقصرها، بابيف صحيحه رواه مسلم  -10
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يان ت إىل األدْ فِ تَ لْ ، وال ي َ ةٍ يلَ سِ وَ  لِّ كُ ع عنها ويدعوا إليها بِ دافِ ه ويُ تِ يدَ قِ عَ ك بِ سَّ مَ م أن يتَ على املسلِ  -5
 لون.ها املبطِ جَ وَّ ة مهما رَ لَ الباطِ 

 واه.ه دون سِ دَ حْ وَ  ه هللِ تُ بادَ ده املشركون، وعِ بُ عْ ما ي َ  ةِ بادَ ن عِ مِ   صلَّى اهلل عليه وسلَّمسولِ ة الرَّ اءَ برَ  -6
 إالا  يمُ قِ تَ سْ ال يَ  اإلسّلمِ  ينُ ، ودِ اتِ ربُ القُ  أنواعِ ه بِ ب إىل غريِ قرُّ ه والتَّ بِ  مع اإلشراكِ  حُّ صِ ال تَ  اهللِ  ةُ بادَ عِ  -7

 .هِ لِ وأهْ  كِ رْ ن الشِّ مِ  ةِ اءَ البَ بِ 
 نشاط: •
 ن.ن هذه املواطِ مِ  ةً ذكر أربعَ ن. اُ واطِ هتما يف مَ راءَ ع قِ شرَ تُ  اإلخّلصِ  ةورَ ة وسُ ورَ هذه السُّ 

1- ........................... 
2- .......................... 
3- .......................... 
4- .......................... 

 لة:األسئ   •
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:صلَّى اهلل عليه وسلَّم ن قول اهلل لرسولهماذا تستفيد مِ  -1س
   ؟ َّٱمم

 حيحة فيما يلي: اإلجابات الصَّ اخََّت  -2س
 ما يلي: ِمن األُموِر اليت حُتِْبُط الِعباَدة -
 م اإلخّلص.دَ ة وعَ يَّ يف الن ِّ  ركُ الشِّ  -أ

 . صلَّى اهلل عليه وسلَّمسولِ الرَّ داء بِ االقتِ  مُ دَ عَ  -ب
 .سيانُ والنِّ  اخلطأُ   -ج

 ؟ ةبَ اتِ الرا  رِ جْ الفَ  ةِ نَّ هتما يف سُ راءَ قِ  نُّ سَ تان يُ ورتان اللَّ ما السُّ  -3س
 ؟ مهُ ين ُ يناً، فما دِ ي دِ شركِ لمُ لِ  على أنَّ ٱٱٱٱٱَّ ٰى ٰر ُّٱه تعاىل:لُ وْ ق َ  لَّ دَ  -4س
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 رونش  الث والع  رس الث  الد  
 رص  الن   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 .ة بإجيازٍ كَّ مَ  حِ تْ م عن ف َ لَّ كَ تَ  -
 ؟ بِ رَ ل العَ بائِ على قَ  حِ تْ ر الفَ ثَ ما أَ  -
 ٱ؟ ةكَّ مَ  حِ تْ بعد ف َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ النَّ  يَ قِ كم بَ  -

 ٱٻٻ
 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 [.3 – 1: صر]النَّ ٱٱٱٱٱَّ زث رث يت ىت نتمت زت رت

 ورة:موضوع الس   •
 .صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ  لِ أجَ  وِّ ن ُ ة إىل دُ ، واإلشارَ اهللِ  رِ صْ نَ ة بِ شارَ البِ  -

 الكلمات:معاني  •
 معناها الكلمة 

 ه.يدُ أيِ ه وتَ نُ وْ عَ  اهللِ  رُ صْ نَ 
 ة.كَّ مَ  حُ تْ ف َ  ح تْ الفَ 
 .مجاعاتٍ  واجاً أفْ 
 ه.بِ  يقُ لِ ا ال يَ عما  ه اهللَ زِّ ن َ  حبِّ سَ فَ 

 ك.وبَ نُ لك ذُ  رَ فِ غْ ه أن ي َ بْ لُ اطْ  ره فِ غْ ت َ اسْ 
 .هِ بادِ عِ  ةِ بَ وْ ت َ لِ  ولِ بُ ري القَ ثِ كَ  اباً وا ت َ 

 فوائد وأحكام: •
 اهللِ  ينِ يف دِ  اسِ النا  خولِ ودُ  ،ةَ كَّ مَ  حِ تْ وف َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم، هرسولِ لِ  اهللِ  رِ صْ نَ بِ  ةٌ شارَ بِ  ةِ ورَ يف هذه السُّ  -1

 وقد وقع هذا. ،هبعد أن كانوا أعداءَ  هِ اإلسّلم وأنصارِ  ن أهلِ منهم مِ  ريٌ ثِ ، حيث يكون كَ أفواجاً 
 .هِ غفارِ تِ واسْ  هللِ ا دِ حبمْ  يحِ سبِ التَّ  صولِ عند حُ  زدادُ ، ويَ ينِ لدِّ لِ  رُّ مِ تَ سْ يَ  صرَ النَّ  إىل أنَّ  ةٌ إشارَ  -2
أ يَّ هَ ت َ يَ ولْ  دا عِ تَ سْ يَ لْ نا، ف َ ب ودَ رُ قد ق َ   صلَّى اهلل عليه وسلَّماهللِ  سولِ رَ  لَ أجَ  أنَّ  :ية وهِ يَ ثانِ  ةٌ إشارَ  -3

صلَّى اهلل عليه  هلِ أجَ  بِ رْ إىل ق ُ  ةَ ت اإلشارَ نَ مَّ ضَ تَ  ةِ ورَ ن السُّ وْ يل، وكَ هلِ والتَّ  رِ كْ والذِّ  يحِ بِ سْ والتَّ  غفارِ االستِ بِ 
فلم  ،هبا فَ لِّ ة اليت كُ مَّ ت املهِ هَ ه، وانت َ ينُ دِ  لَ مُ وكَ  هُ مرُ أَ  مَّ تَ عليه ف َ  حَ تَ ه وف َ رَ صَ نَ  اهللَ  ت أنَّ نَ ي َّ ؛ ألهنا ب َ وسلَّم

 .هِ بِّ رَ بِ  حاقُ  اللا ق إالا بْ ي َ 
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ه بِ نْ ن ذَ م مِ دَّ قَ له ما ت َ  رَ فِ وهو قد غُ  ،يحسبِ غفار والتَّ باالستِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم داً ه حممَّ يَّ بِ نَ  ر اهللُ يأمُ  -4
 .غفارِ تِ واالسْ  ةِ وبَ والتَّ  ةِ واإلنابَ  جوعِ الرُّ أوىل بِ  بادِ ن العِ ه مِ رُ ي ْ غَ ر، ف َ خَّ أَ وما تَ 

 نشاط: •
 :ةِ ورَ ك يف السُّ لِ أمُّ ّلل تَ ن خِ  ذلك مِ . بيِّ ةً ، وأمراً، وإشارَ ةً شارَ بِ  ورةَ نت السُّ تضمَّ 

 شارة:.......................................البِ  -
 ...............................األمر:.......... -
 ة: ......................................اإلشارَ  -

 األسئلة: •
 ورة ما يلي:ن السُّ ج مِ خِر استَ  -1س

  صلَّى اهلل عليه وسلَّم.سولِ الرَّ ق بِ لَّ عَ ت َ ي َ  رٍ مْ إشارة ألَ  -ة.    جبادَ عِ أمراً بِ  -ة خري.     بشارَ بِ  -أ
 ما معىن ما يلي: -2س

 : اهللَ  رِ فِ غْ ت َ اسْ  -
 :ابٌ وا ت َ  اهللُ  -
 :اهللِ  بحانَ سُ  -

 .رهفِ غْ ت َ سْ بأن يَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم هيِّ بِ نَ تعاىل لِ  اهللِ  رَ مْ أَ  رأَ قْ ك وأنت ت َ َتصَّ  ةً دَ ر فائِ ذكُ اُ  -3س
 ّلثَ رج ثَ خْ ب األذكار، واستَ د كتُ إىل أحَ  عْ ، ارجِ يحِ بِ سْ التَّ بِ  رٌ مْ أَ  َّٱزت رت يب ُّٱٱتعاىل:يف قوله  -4س
 .يحِ سبِ يف التَّ   صلَّى اهلل عليه وسلَّميبِّ عن النَّ  ةٍ دَ وارِ  غٍ يَ صِ 
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 شرونابع والع  رس الر  الد  
 دسَ ة المَ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

فا الصَّ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبُّ عد النَّ صَ ، [214]الشعراء:  َّزت رت يب ُّٱٱتعاىل قوله: اهللُ  لَ ا أنزَ ما لَ 
م كُ حُ بِّ صَ مُ  وَّ دُ العَ  م أنَّ كُ تُ رْ م لو أخب َ تُ ي ْ أَ رَ أَ " ك. قال:فقالوا له: مالَ  ،شٌ يْ رَ ت إليه ق ُ عَ مَ تَ فاجْ  "، يا صباحاه:"ىفنادَ 

، فقال  "يدٍ دِ شَ  ذابٍ عَ  يْ دَ يَ  ْيَ لكم ب َ  يرٌ ذِ  نَ باً. قال: فإينِّ ذِ نا عليك كَ بْ رَّ ؟ قالوا: ما جَ  قويندِّ صَ م تُ تُ نْ كُ م أَ يكُ أو مسِّ 
 ٱقال تعاىل: (11) ةَ ورَ السُّ  هذه لَّ وجَ  عزَّ  ؟ فأنزل اهللُ  ناتَ عْ اً لك أهلذا مجََ با ت َ  أبو هلب:

ٱٱٻٻ

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
َسدٱٱٱٱٱَّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من

َ
 [.5 – 1: ]امل

 

 اآلياتموضوع  •
 ما له.هِ وإيذائِ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبَّ ما النَّ هِ يبِ كذِ تَ  بِ بَ سَ ه بِ تِ أَ رَ وامْ  أب هلبٍ  ةِ قوبَ عُ  رُ كْ ذِ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 عليه. عاءٌ ت، وهذا دُ كَ لَ ت وهَ رَ سِ خَ  تبَّ ت َ 
 .دِ لَ ن الوَ ل له مِ صَ ما حَ  بسَ ما كَ 

 .هوقُ ذُ ويَ ها رَّ د حَ جِ يَ سَ  لى ناراً صْ يَ سَ 
 د.قَّ وَ ت َ وت َ  بُ هَّ لَ ت َ  بٍ هلََ  ذاتَ 

 ها.قِ نُ عُ  هايدِ جِ 
 .نٍ شِ خَ  يدٍ دِ شَ  يفٍ ن لِ مِ  مٌ كَ حْ  مَ  لٌ بْ حَ  دٍ سَ ن مَ مِ  لٌ بْ حَ 

 فوائد وأحكام: •
  َّىفُّٱرة، ويف قوله تعاىل:نيا واآلخِ يف الدُّ  واخلسرانِ  اهلّلكِ بِ  على أب هلبٍ  عاءٌ ة األوىل دُ يف اآليَ  -1

 .له واهلّلكِ  ةِ اخلسارَ  صولِ حُ  يل علىلِ دَ 

                                      

 (.4971كتاب التفسري برقم )صحيحه،  رواه البخاري يف  -11
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لب، ولكن ى بن عبد املطَّ زا واسه: عبد العُ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهللِ  رسولِ  أعمامِ  دُ أبو هلب أحَ  -2
 .ينِ ه عن الدِّ دِّ وصَ  هِ دوانِ وعُ  هِ رِ فْ كُ ه لِ عْ فَ ن ْ ه مل ت َ تَ راب َ قَ 

 .هِ يلِ بِ اً عن سَ ين، صادا ضاً عن الدِّ رِ عْ مُ كاً شِر إذا كان مُ  ع اإلنسانَ فَ ن ْ لن ت َ  واألوالدُ  واجلاهُ  املالُ  -3
ّلمها يف كِ فَ  ،صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل سولِ رَ  ةِ يَّ ذِ ها على أَ جَ وْ ي زَ عِ كانت تُ   ة أب هلبٍ جَ وْ يل زَ مجَِ  أما  -4

 .ارِ النا 
 بِ يْ عامل الغَ  رَ ع كما أخب َ قَ وَ مان، ف َ لِ سْ وال يُ  ارِ بان يف النا ذَّ عَ ي ُ الكرمية أهنما سَ  اآلياتِ  مِ وازِ ن لَ مِ  -5

 .صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهللِ  سولِ رَ  قِ دْ على صِ  يلٌ لِ ة، ويف هذا دَ هادَ والشَّ 
 نشاط: •

ِمن الُعقوباِت  ةً ذكر أربعَ ، اُ ةً لَ أم آجِ  ةً لَ عاجِ  ةُ قوبَ ه العُ ت بِ لَّ عنه حَ  اسَ النَ  وصدَّ  هدَ وعانَ  احلقِّ  ينِ عن الدِّ  ن أعرضَ مَ 
 نيا.يف الدُّ  ألصحاهِبااليت َعجََّل اهللُ هبا 

1- ...................................... 
2- ...................................... 
3- ...................................... 
4- ...................................... 

 لة:األسئ   •
 ظر إىل الكتاب:دون النَّ  كَّتَِ ف ْ يها يف دَ عانِ ن مَ وِّ مث دَ  ،يةالِ مات التا لِ ر الكَ هِ ظْ استَ  -1س
 (.، ال ِجيدت، ذات هلبٍ بَّ ) ت َ 
 ذكر ما يلي عن أب هلب: اُ  -2س

 اسه. -أ
 .صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ ن النَّ ته مِ رابَ قَ  -ب
 ه.تِ زوجَ  اسمُ   -ج
 ٱه.تِ جَ وْ زَ يد له ولِ عِ الوَ   -د

   ٱ.َّىك  مك لك اك يق ىق ُّٱقوله تعاىل: رسِّ فَ  -3س
 ؟ ح ذلكضِ ، وَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم سولِ الرَّ  قِ دْ على صِ  يلٌ لِ ة دَ ورَ يف هذه السُّ  -4س
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 نشرو ابع والع  رس الر  الد   /تابع
 اإلخالص   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ة ورَ السُّ  اهللُ  لَ ك، فأنزَ بَّ لنا رَ  بْ سُ م: انْ ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبِّ لنَّ قالوا لِ  يَ املشركِ  أنَّ   رضي اهلل عنهبٍ عْ بن كَ  بِّ عن أُ 
 قال تعاىل: (12)

ٱٱٻٻ

 – 1: ]اإلخّلص َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ
4.] 

 

 ورة:موضوع الس   •
 ه وتعاىل.ه سبحانَ فاتُ وصِ  اهللِ  أساءُ  -

 ها:لُ ض  فَ  •
ح جاء ا أصبَ ها، فلما دُ دِّ رَ ي ُ  َّٱيل ىل مل خل ُّٱرأ ّلً يقَ جُ ّلً سع رَ جُ رَ  عيد اخلدري رضي اهلل عنه أنَّ عن أب سَ 

ا إهنَّ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ والذي ن َ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم:" سولا، فقال الرَّ قاهلُّ تَ ي َ  لَ جُ الرَّ  نَّ أوك صلَّى اهلل عليه وسلَّم يبِّ النَّ إىل 
 .(13) "رآنِ القُ  ثَ لُ ث ُ  لُ دِ عْ ت َ لَ 

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ه.ه وأفعالِ فاتِ ه وصِ ه يف ذاتِ بحانَ د سُ واحِ  د حَ أَ 
 ضاءِ ناه، املقصود يف قَ يف غِ  لَ مُ الذي قد كَ  ِنُّ ه، والغَ دِ دُ ؤْ يف سُ  لَ مُ د الذي كَ يِّ السَّ  دمَ الصَّ 

 ج.احلوائِ 
 ئاً.كافِ ّلً ومُ ماثِ  واً فُ كُ 

 فوائد وأحكام: •
ى ضَ ها ال يُ قْ ج كلِّ له، وهو املقصود يف احلوائِ  يكَ رِ ال شَ  دٌ واحِ  اهللَ  إنَّ د )واخلطاب عام(: قل يا حممَّ  -1

 .يهٌ بِ وال شَ  ريٌ ظِ ه ليس له نَ ، وهو سبحانَ رٌ مْ ه أَ ونَ دُ 

                                      

 (.3364من سورة اإلخّلص برقم ) :كتاب تفسري القرآن، بابسننه،  ، والَّتمذي يف (3/35) يف املسند رواه أمحد -12

 (.5013فضل )قل هو اهلل أحد( برقم ) :كتاب فضائل القرآن، بابصحيحه،  رواه البخاري يف  -13
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فهو  مالٍ كَ   ةِ فَ صِ  لُّ كُ فَ  ،هعنه سبحانَ  صِ قْ الن َّ  فاتِ صِ  يُ فْ وعّل، ون َ  جلَّ  هللِ  مالِ الكَ  فاتِ صِ  إثباتُ  -2
 ه وال يفه وال يف أسائِ له يف ذاتِ  يلَ ثِ ال مَ  دٌ عنها، فهو واحِ  هٌ زَّ ن َ فهو مُ  صٍ قْ ن َ  ةِ فَ صِ  لُّ وكُ  ،أوىل هبا

 ه.فاتِ صِ 
 د.لَ بون إليه الوَ سِ نْ ر املشركي الذين ي َ صارى واليهود وسائِ ن النَّ ي مِ الِّ على الضا  دي رَ  ةِ ورَ يف السُّ  -3
واه، له اه، وال يدعو سِ  إيا فّل يسأل إالا  ،الهوْ ه ومَ قِ ه وخالِ بِّ إىل رَ  مورِ األُ  ئ يف كلِّ جِ تَ لْ م ي َ املسلِ  -4

 مد.رد الصَّ د الفَ د األحَ األساء احلسىن، وهو الواحِ 
 نشاط: •

 نها:ّلثاً مِ ر ثَ ذكُ اُ  ،ةٌ ريَ ثِ كَ   لُ ضائِ فَ  اإلخّلصِ  ةِ ورَ سُ لِ 
1- ........................................ 
2- ........................................ 
3- ........................................ 

 األسئلة: •
  اإلخّلص.ةِ سورَ  زولِ نُ  بِ بَ م حول سَ علُّ ر التَّ صادِ ك ومَ تِ سَ درَ بة مَ كتَ احبث يف مَ  -1س
 فيما يلي: ن سورة اإلخّلصِ يدها مِ فِ ستَ دة تَ فائِ  اخَّت أهمَّ  -2س

 ه.وحدَ  هللِ  الكمالِ  فاتِ صِ  إثباتُ  -أ
 ة.بادَ يف العِ  هللِ  اإلخّلصُ  -ب
 ج.د عند احلوائِ الذي يُقصَ  اهللُ   -ج

 ين.رَ طْ يف حدود سَ  ة اإلخّلصِ ورَ سُ ص املعىن اإلمجايل لِ خلِّ  -3س
 .اإلخّلصِ  ةِ ورَ سُ  لَ ضْ فَ  ةٍ زَ وجَ مُ  ةٍ بارَ ذكر يف عِ اُ  -4س
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 س والعشرونرس الخام  الد  
 قلَ ة الفَ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ر، حْ عنه السِّ  حىت احنلَّ  ّلمّلة والسَّ فقرأمها عليه الصَّ  ،تيذَ وِّ املعَ  ل اهللُ فأنزَ  صلَّى اهلل عليه وسلَّم اهلل رسولُ  رَ ُسحِ 
 . قال تعاىل: قالٍ ن عِ ط مِ فكأمنا َنشِ 

ٱٱٻٻ

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 [.5 – 1: ]الفلق َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 

 موضوع اآليات:  •
 رور.الشُّ  يعِ ومجَ  دِ سَ واحلَ  رِ حْ ن السِّ مِ  باهللِ  ةُ عاذَ االستِ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 وذ.م، وألُ صِ ئ، وأعتَ جِ ألتَ   أعوذُ 
 بح.الصُّ  قلَ الفَ 

 يل.اللَّ  قغاسِ 
 ه.ّلمِ ظَ ل بِ خَ دَ  بقَ وَ 

 ر.حْ السِّ  دِ صْ قَ بِ  دٍ ن ُعقَ ن مِ دْ قِ عْ ن فيما ي َ خْ فُ ن ْ ت ي َ الّلا  رواحِ السَّ  دقَ اثات يف العُ فا الن َّ 
 .هِ ريِ عن غَ  ةِ مَ عْ الن ِّ  والَ  زَ ىنَّ مَ تَ ن ي َ مَ  دحاسِ 

 فوائد وأحكام: •
 ه.قِ لْ خَ  رورِ شُ  ن مجيعِ ه مِ تِ ه، حلمايَ وحدَ ه وذ بِ لُ وي َ  ئ إىل اهللِ جِ تَ لْ م ي َ املسلِ  -1
ريق اع الطَّ طا ر قُ ثُ كْ ه، حيث يَ ّلمِ ظَ ل بِ خَ يل إذا دَ اللَّ  ، ومن ذلك:منه باهللِ  عاذُ ستَ ما يُ  بعضَ  اهللُ  خصَّ  -2

 باع واهلوام.ر السِّ شِ نتَ وتَ  ،اقرا والسُّ 
 ه.وأهلِ  رِ حْ ن السِّ مِ  يذ باهللِ عِ ستَ ن أن يَ قات، وعلى املؤمِ املوبِ  بعِ ن السَّ وهو مِ  ،حرحترمي السِّ  -3
ُن؛ ألنَّ ه املؤمِ بِ  فُ صِ ، وال يتَّ عن احملسودِ  ةِ عمَ النِّ  والَ  زَ وهو: َتنِّ  ،مٌ حمرَّ  قٌ لُ وخُ  ةٌ يمَ مِ ذَ  ةٌ فَ د صِ احلسَ  -4

ؤِمَن ِمن ِصَفِته وأخّلِقه أنَّه 
ُ
 ّلح.ة والفَ واهلدايَ  ّلحِ والصَّ ن اخلري ه مِ سِ فْ ن َ لِ  ه ما حيبُّ إلخوانِ  حيبُّ امل

 نشاط: •
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 منها: ،ريةثِ ن كَ واطِ ورة يف مَ رأ هذه السُّ قَ لك أن ت َ  عشرَ يُ 
 .ْيِ ن العَ ة مِ لوقايَ لِ  -1
2- .............................. 
3- .............................. 
4- .............................. 

 األسئلة: •
 ما يلي:  فيهايِّ ب َ ك ت ُ ديقِ صَ لِ  قِ لَ ورة الفَ عن سُ  ةً سالَ ب رِ اكتُ  -1س

 ة.ورَ ل السُّ ضْ فَ  -أ
 زوهلا.ب نُ بَ سَ  -ب
 ظ هو اهلل.ع واحلافِ افِ النا   -ج
 ساًء.ة صباحاً ومَ ورَ ة هذه السُّ راءَ ة قِ يَّ أمهِّ     -د

 ك:َّتَِ ف ْ يها يف دَ عانِ ن مَ وِّ مث دَ  ،تابن الكِ الية مِ مات التا لِ ر الكَ هِ ظْ استَ  -2س
 د.قَ اثات، العُ فا ب، الن َّ قَ ق، وَ ق، غاسِ لَ أعوذ،  الفَ 

 .ر  شَ  ن كلِّ مِ  ة باهللِ عاذَ تِ منها فيها االسْ  ةً ر آيَ مث اذكُ  ،ل آياهتامَّ أَ ة وتَ ورَ اقرأ السُّ  -3س
 ؟ دِ ة احلسَ يقَ قِ ما حَ  -4س
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 شرونس والع  اد  رس السَ الد  
 اس  ة الن  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

جأ لْ م أن ي َ صيان، فعلى املسلِ والعِ  سوقَ والفُ  رَ فْ ن له الكُ يِّ زَ ي ي ُ ياطِ ن الشَّ مِ  ينٌ رِ  وله قَ م إالا ن بن آدَ مِ  دٍ حَ ن أَ ما مِ 
 قال تعاىل:  ،ةورَ ن ذلك أن يقرأ هذه السُّ ومِ  ،وِّ دُ هذا العَ  رَّ يه شَ قِ يَ م باهلل تعاىل لِ صِ ويعتَ 

ٱٱٻٻ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
 [.6 – 1]النااس:  َّ  مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك

 

 ورة:موضوع الس   •
 .واإلنسِ  ي اجلنِّ ياطِ ه من شَ ة بِ عاذَ ، واالستِ باهللِ  صامُ االعتِ  -

 معاني الكلمات: •
 معناها الكلمة 

 ه.مِ عَ نِ م بِ يهِ بِّ رَ مُ   اسِ النا  با رَ 
 م.يهِ ف فِ رِّ صَ م واملتَ هُ كُ مالِ  اسِ ك النا لِ مَ 

 ة.بادَ العِ  أنواعِ هون إليه بِ جَّ وَ ت َ الذي ي َ  اسِ ود النا بُ عْ مَ  اسإله النا 
 يطان.الشَّ  سواسالوَ 

 ه تعاىل.بَّ رَ  دُ بْ العَ  رَ كَ ي إذا ذَ فِ الذي خيتَ  اساخلنا 
 .فوسِ يف النُّ  وءِ السُّ  يثَ ي أحادِ قِ لْ ي ُ   سُ وِ سْ وَ ي ُ 
 .نا اجلِ  ة نَّ جِ  ال

 فوائد وأحكام: •
 اإلنسِ  يِ ياطِ ن شَ مِ  - همودُ عبُ م ومَ هُ كُ ومالِ  اسِ النا  بُّ رَ وهو  –ه تعاىل وحدَ  اهللِ بِ  نُ املؤمِ يذ عِ تَ سْ يَ  -1

 .واجلنِّ 
 ه.وحدَ  ة هللِ وهيَّ ة وامللك واأللُ يَّ بوبِ الرُّ  فاتِ صِ  ورة على إثباتِ لت السُّ مَ اشتَ  -2
ن مِ  ع فيه، فعلى املرء أن خيتارَ قَ حىت ي َ  رِّ الشَّ  لَ عْ ء فِ رْ لمَ ل لِ وِّ سَ وء، حيث يُ السُّ  يقِ دِ ن صَ ر مِ احلذَ  -3

 فيه. قوعِ والوُ  رِّ الشَّ ن ه مِ رُ وحيذِّ  ،هلِ عْ ه إىل اخلري وفِ دُ شِ رْ ن ي ُ األصدقاء مَ 
 .رِّ عن الشَّ  دِ عْ والب ُ  ،يف اخلريِ  ةِ غبَ على الرَّ  واإلنس دليلٌ  ياطي اجلنِّ ن شَ مِ  ة باهللِ عاذَ االستِ  -4
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 اهللِ  رِ كْ ب عند ذِ ها، فإهنا هترُ رِّ ن شَ ة به مِ عاذَ ه، واالستِ سبحانَ  اهللِ  رُ كْ ذِ  ياطيه الشَّ بِ  زولُ ما تَ  مُ أعظَ  -5
 ي.فِ وَتتَ 

 نشاط: •
 .هرِّ ن شَ م مِ لَ سْ ب عليك حىت تَ  عليك، فما الواجِ ر بيِّ رَ وء ضَ السُّ  يقِ دِ صَ لِ 

 األسئلة: •
 الية:عاين الكلمات التا ن مَ مث دوِّ  ،ورةعاين الكلمات يف هذه السُّ ظ مَ احفَ  -1س

 سواس.الوَ  -
 اس.اخلنا  -
 ة.نَّ اجلِ  -

 ؟ وءب السُّ وصاحِ  يطانِ ه بي الشَّ بَ ه الشَّ جْ ما وَ  -2س
 ؟ َّٱنث  مث ُّٱ، وقوله:َّرث يت ُّٱبي قوله تعاىل:ما الفرق  -3س
 .ة أسطرٍ ّلثَ اس يف حدود ثَ النا  ةِ ورَ سُ ص املعىن اإلمجايل لِ خلِّ  -4س
 ؟  . فما هيةِ بادَ عِ بِ  رٌ مْ ورة أَ يف هذه السُّ  -5س
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