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 (.يناثلا، املستوى )فسريالتَّ  ِعْلمُ املناِهُج الدِّراِسيَُّة،  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 الثااين على: َتفِسري ُجزء ) تبارك ( ِمن ُسورة ال ُمْلك إىل سورة املرسّلت، وفق املنهجية التاالِية:
ُ
 اشَتَمل امل

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

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

 بَياُن َمعاين َغريِب القرآن. -3

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

 الطُّّلِب.

ِب، وتَ ْنِمَيِة َمهاراِت  َطرح -5 َعَدٍد مِن األسئلة والنَّشاطات بعد هناية كلِّ َمْقَطٍع؛ ِلََّتِسيِخ املعلوماِت لدى الطُّّلا

 التَّفكرِي َلَدْيهم، وَشْحِذ ِِهَِمِهم، وإثارَِة ُروِح التَّفاُعل بيَنهم.
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 طتوس  اني المُ الث   ف  لص  ير ل  فس  الت  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 :المقدمة
 ةً زَ عجِ ، ومُ يَ نِ ؤمِ لمُ شرى لِ وبُ  ه هدىً لَ عَ ، وجَ يراً ذِ لعاملي نَ كون لِ يَ ه لِ دِ بْ رقان على عَ الفُ  الذي أنزلَ  للِ  احلمدُ 

 .يلِ دِ بْ والتَّ  يفِ حرِ ن التَّ مِ  هِ ل حبفظِ فَّ كَ ين، وتَ الدِّ  مِ وْ إىل ي َ  ةً دَ خالِ 
 :أماا بعد ه أمجعي،ه وأصحابِ د، وآلِ نا حممَّ يَّ بِ على نَ ّلم ّلة والسَّ والصَّ 

 يم.علِ ة والتَّ يَ بِ ة الَّتَّ ته وزارَ رَّ الذي أق َ  جِ ط وفق املنهَ سِّ وَ ل املت َ األوَّ  فِّ الصَّ  بِ ّلا طُ لِ   (مَّ عَ ) ري جزء سِ فْ فهذا ت َ 
 راعاة ما يلي:ه مُ يف إعدادِ  وقد تَّ 

فيه  راعىً مُ  ،ّلاً قِ تَ سْ ساً مُ رْ داً ودَ وضوعاً واحِ مَ منها  عٍ طَ قْ مَ  لُّ ل كُ ميثِّ  ،ةٍ دَ حمدَّ  عَ قاطِ إىل مَ  ةِ ورَ  السُّ يمُ قسِ تَ  -1
 .يا راسِ الدِّ  فِّ يف الصَّ  صِ د احلصَ دَ عَ 

 ث عنه اآليات.دَّ تحَ تَ ما سَ  ةِ ورَ ب يف صُ الِ ع الطا ضَ خّلً يَ دْ ل مَ ميثِّ  عٍ طَ قْ مَ  لِّ كُ لِ  يدٍ ع َتهِ ضْ وَ  -2

 .صارٍ ناوهلا اآليات باختِ تَ ر املوضوع أو املوضوعات اليت ت َ كْ ذِ  -3

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

 يف اخلّلفات وإغراقٍ  ضٍ وْ ن اآليات دون خَ ة مِ يَّ وِ بَ ة والَّتَّ يَّ هِ قْ والفِ  الِعْلِميَّة واألحكامِ ِد وائِ باط الفَ نْ استِ  -5
 .يّلتِ فصِ يف التَّ 

م يف هِ ، وإشراكِ بِ ّلا دى الطُّ ري لَ فكِ التَّ  هاراتِ ة مَ يَ مِ نْ ت َ  ضِ رَ غَ بِ  سٍ رْ دَ  ة كلِّ يف هنايَ  ي  فِّ صَ  شاطٍ ع نَ ضْ وَ  -6
 اآليات. وعَ وضُ م مَ باً على ما خيدُ غالِ  كيزِ م معه، مع الَّتَّ هِ لِ فاعُ تَ  ةِ رس، وإثارَ الدَّ 

 يتِ بِ ثْ وت َ  كارِ ذْ تِ واالسْ  ةِ عَ ب على املراجَ الِ عي هبا الطا تَ سْ يَ  وضوعٍ مَ  لِّ كُ   ةِ يف هنايَ  ةٍ لَ أسئِ  عُ ضْ وَ  -7
 ه.سِ فْ ن َ  بِ الِ الطا  لِ بَ ن قِ عض املعاين مِ بَ لِ  اتِّ باط الذا نْ املعلومات، واالستِ 

ها ها وأِهِّ ضِ عْ رنا إىل ب َ د واألحكام أشَ وائِ املعاين والفَ بِ  ةٌ يَّ نِ طاء، غَ العَ  ةُ ريَ ثِ اآليات الكرمية كَ  أنَّ  لِ وْ عن القَ  وغني 
 ةً حَ واضِ  نا أشياءَ ركْ ب. كما تَ الِ على الطا  لَ قُ ث ْ رس وي َ الدَّ  ولَ طُ حىت ال يَ  صاءٍ قْ تِ دون اسْ  د واألحكامِ وائِ ث الفَ حَ بْ يف مَ 

 .مِ هْ الفَ  ةِ يَ وِ قْ وت َ  كاءِ الذَّ  ةِ يَ مِ نْ ت َ لِ  ب؛الِ ها الطا جُ خرِ تَ سْ يَ 
ة دَ الفائِ  طِ بْ رَ ب بِ الِ قوم الطا يَ ركنا ذلك أحياناً أخرى لِ وتَ  ،ةِ ورَ  السُّ د واألحكام بآياتِ وائِ نا تلك الفَ طْ بَ وقد رَ 

ب. الِ فه الطا شِ تَ كْ يداً يَ فِ يداً مُ دِ يكون ذلك جَ م. ولِ م احلكْ كُ ة أو ذالِ دَ ذ منها تلك الفائِ خَ ؤْ عليها وت ُ  لُّ دُ ة اليت تَ اآليَ بِ 
 .سٍ رْ دَ  ة كلِّ هنايَ  ةِ شَ املناقَ  ةِ لَ د يف أسئِ نا هذه املقاصِ يْ وراعَ 

 يِّ مِ لْ ب العِ الِ وى الطا قاء ِبستَ تِ ة واالرْ ة يف تقدمي املعلومَ هولَ جيمع بي السُّ  سلوبٍ أُ ة ذلك بِ ياغَ لنا صِ وقد حاوَ 
بتلك  بٌ ه خماطُ أنَّ بِ  بِ الِ الطا  ، وإشعارِ احلياةِ  عِ واقِ بِ  يهاتٍ وجِ وتَ  ن أحكامٍ مِ  ما يف اآلياتِ  طِ بْ ورَ  ،ويِّ عَ والدَّ  يفِّ واملعرِ 
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على  ه، مع احلرصِ عِ مَ ه وجمتَ ه مع أهلِ لِ عامُ ه وتَ آداهبا يف حياتِ بِ  صافِ ها، واالتِّ بأحكامِ  زامِ بااللتِ  بٌ طالَ اآليات، ومُ 
إليه،  ةِ عوَ ه، والدَّ ة أحكامِ فَ عرِ ه، ومَ دينِ بِ  كِ سُّ مَ ه على التَّ ثِّ ه، وحَ ة يف نفسِ لَ الفاضِ  ليا واألخّلقِ العُ  لِ ُمثُ  ال سِ رْ غَ 

 به. زازِ فاع عنه، واالعتِ والدِّ 
عليه،  يبَ ثِ ه، ويُ بِ  عَ فَ ن ْ له، وي َ بَّ قَ ، وأن يت َ لِ لَ ن الزَّ مِ  ةَ مَ صْ ل، والعِ مَ والعَ  لِ وْ داد يف القَ والسَّ  يقَ وفِ التَّ  نسأل اللَ 

 .وسلَّم تسِليماً كثرياً إىل يوِم الدِّين ،ه أمجعيه وصحبِ د وعلى آلِ نا حممَّ يِّ بِ على نَ  ى اللُ وصلَّ 
  



 6 

 لرس األو  الد  
 (.5( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )ك م  ل  المُ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ن ر مَ هَ ظْ يَ لِ  ؛واهير والنَّ األوامِ م بِ هُ ارُ ب، وهي اختِ ةٍ عظيمَ  ةٍ م حلكمَ هُ قَ ثاً، وإمنا خلَ بَ عَ  اسَ تعاىل النا  ق اللُ مل خيلُ 
ع من القرآن الكرمي، ومنها هذا املوضع واضِ ة مَ دَّ تعاىل هذا املعىن يف عِ  د اللُ يه، وقد أكَّ صِ عْ ن ي َ م مَّ نهُ يع مِ طِ يُ 
  ، فقال تعاىل:" امللك" ن سورة مِ 

 ٱ ٻ ٻ

 يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    
 رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي  مي  خي حي جي
 ىف  يث  ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  مت زت  رت يب ىب  نب مب زب
 [.5 - 1: ]امللك َّ مل يك  ىك مك لك اكيق ىق يف

 موضوع اآليات: •

 .اإلنسانِ  قِ لْ ن خَ مِ  ةِ احلكمَ  يانُ بَ  -

 ه.تعاىل وإحكامِ  اللِ  قِ لْ خَ  يمِ ظِ يان عَ بَ  -

 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .هِ بادِ على عِ  هُ رُ ي ْ خَ  رَ ث ُ بارك: كَ ، وتَ ة اخلريِ رَ ث ْ ة: كَ كَ الَب  ك بارَ تَ 

 بعض. قَ وْ عضها ف َ بَ  باقاً طِ 
 .بٍ ناسُ م تَ دَ ّلف وعَ ن واختِ بايُ تَ  تفاوُ تَ 
 وق.قُ شُ  ورطُ فُ 

 ة.رَّ بعد مَ  ةً رَّ مَ  ْي ت َ رَّ كَ 
 ب.عَ ن الت َّ مِ  يلٌ لِ كَ  ريٌ سِ حَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •

 .هِ بادِ على عِ  اخلريِ  ريُ ثِ كَ   تعاىل اللُ ، أي: َّ خل ُّ  :رُهُ كْ يقول تعاىل ذِ  (1)

 ه.عِ وْ عن طَ  ءٌ يْ ج منها شَ ة، ال خيرُ رَ نيا واآلخِ الدُّ  رِ مْ أَ  يفُ رِ صْ ه تَ دِ يَ الذي بِ  :َّ يل ىل مل ُّ  
، وال عٍ مانِ  ه أيا لِ عْ ن فِ عه مِ ال مينَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ ته بِ رَ دْ ت قُ الذي أحاطَ : َّ  ىم مم خم حم جم ُّ 
 .زٌ جْ ه عَ ونَ دُ  ولُ حي

، ي  حَ  كلِّ   ةَ هنايَ ه لَ عَ ، وجَ د املوتَ الذي أوجَ : َّ   مه جه ين ىن من خن حن جن ُّ (2)
ل ضَ فْ ن وأَ قَ ت ْ هم أَ ر أيا ظُ نْ ي َ ، ف َ يَ فِ املكلَّ  ِبَ ِها لكي خيتَ دَ يش هبا املخلوقات، أوجَ عِ اليت تَ  احلياةَ  دَ وأوجَ 

 .، وأهل إميانٍ رٍ فْ ل كُ هْ ي: أَ يقَ رِ ؟ فصاروا فَ  لمَ ر يف العَ ، وليس أكثَ لِ مَ يف العَ 

 عن عقاب من عصاه. الغالب الذي ال يُقهر وال يُعجزه: َّ  جي يه ُّ
 ه.تِ نَّ جَ  ولِ دخُ هم بِ مُ رِ كْ ني، ويُ املؤمِ  هِ بادِ عِ  نوبَ  ذُ َّتُ سْ الذي يَ : َّ  حي ُّ

، بي  بعضٍ  قَ وْ ة بعضها ف َ يا وِ لْ ع العُ بْ موات السَّ د السَّ الذي أوجَ : َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ (3)
 .ّلءٌ خَ ومساء  مساءٍ  كلِّ 

ه وغري ه وأرضِ ن مساواتِ مِ  اللِ  خملوقاتِ  يف كلِّ  رتَ ظَ أي إذا نَ : َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ
 .جامٍ سِ انْ  مَ دَ لّلً أو عَ فاً أو خَ د فيها َتالُ ك ال تِ ذلك فإنَّ 

إىل املخلوقات ِبا فيها  - بها املخاطَ أيُّ  -رك ظَ د نَ فأعِ : َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ
 ن ذلك؛مِ  ءٌ يْ د فيها شَ وجَ : ال يُ بّل شك   ؟ اجلوابقاً وَتَصدُّعاً قُّ شَ ية هل ترى فيها تَ ماء العالِ السا 

 .يانِ نْ الب ُ  ةُ مَ بل هي حُمكَ 
 .لِ ك األوَّ رِ ظَ ة نَ حَّ ن صِ مِ  دَ تأكَّ تَ ة لِ رَّ ّلً مَ مِّ أَ تَ ر مُ ظَ د النَّ أعِ : َّ     رت يب ىب نب ُّ (4)

 ّلل.تِ اخْ  يَّ رى أَ باً ال يَ ك خائِ نِ يْ عَ ك بِ رُ ظَ ع نَ جِ رْ ي َ : َّ ىت نت مت زت ُّ
 ل.أمُّ والتَّ  يقِ دِ حْ التَّ  ةِ رَ ث ْ ن كَ مِ  يلٌ لِ كَ   يي يِ وهو عَ : َّ رث يت ُّ

ن ه، وما فيها مِ مالِ وكَ  قِ لْ اخلَ  قانِ ن إتْ ينا مِ لَ إِ  هبنَّ  ما يف أقرَ ماوات بيَّ ص عن السَّ قْ ى الن َّ فَ ا ن َ ما ولَ  (5)
 ثلها يف اإلتقانِ ماوات مِ ن السَّ ها مِ غريَ  ، وألنَّ اسِ لنا لِ  ةً دَ شاهَ ر؛ لكوهنا مُ اظِ النا  رُّ سَ ن اليت تَ احملاسِ 

جوم اليت النُّ نكم بِ ريبة مِ القَ  ماءَ لنا السَّ أي: مجَّ : َّ ىف يث ىث نث مث ُّ قال:ة ينَ والزِّ 
 يء.ضِ الذي يُ  ة املصباحِ ئَ يْ هَ أل كَ َل تَ ت َ 
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، أي: وجعلنا هذه النجوم اليت كاملصابيح مرامي ترمي اجلن الذين َّيق ىق يف ُّ
 يصعدون إىل السماء ليسَّتقوا األخبار اليت تتناقلها املّلئكة يف السماء.

، أي: وأعددنا هلؤالء َّ يك ىك مك لك ُّ هلؤالء الشياطي، فقال: مث ذكر وعيده
 الشياطي عذاب النار املتوقدة بشدة.

 :باطاتن  ت  د واالس  وائ  الفَ  •

وال  يفٍ يِ كْ وال تَ  يلٍ ن غري َتثِ ها مِ تُ بِ ثْ ه، فنُ ّللِ ه وجَ ذاتِ بِ  يقُ لِ تَ  دٌ سبحانه، وهي يَ  للِ  دِ اليَ  ةِ فَ صِ  بوتُ ثُ  -1
 .يلٍ طِ عْ ت َ 

 ة.لَ ة الكامِ بادَ ف له العِ رَ أن ُتصْ بِ  يقٌ قِ حَ  لٌ لَ ع فيه خَ قَ يم الذي ال ي َ ظِ العَ  قَ هذا اخللْ  قَ لَ ن خَ مَ  أنَّ  -2

صى ة، وإن عَ اجلنَّ  له، فإن أطاع دخلَ  حانٌ وامتِ  ّلءٌ تِ إمنا هو ابْ  على األرضِ  اإلنسانِ  جودَ وُ  أنَّ  -3
 ار.دخل النَّ 

  باعَ واالتِّ  ن اإلخّلصَ مَّ ضَ ما تَ  :نُ ل احلسَ مَ ه، والعَ تُ رَ ث ْ نُه، وليس كَ ل هو ُحسْ مَ العَ  بولِ  يف قَ َب تَ املعْ  أنَّ  -4
 ة.نَّ كما ورد يف السُّ 

 ، منها:ةٍ يدَ دِ عَ  عَ نافِ مَ لِ  جومَ النُّ  قَ لَ خَ  اللَ  أنَّ  -5

 يل.اللَّ يء بِ ضِ يح تُ صابِ نيا، فهي مَ ماء الدُّ لسَّ لِ  ةٌ ينَ أهنا زِ  -
 ع.مْ ون السَّ قُ رْ ت َ سْ ي الذين يَ ياطِ ي الشَّ مِ رْ أهنا ت َ  -
 يف قوله تعاىل: دَ رَ وَ ف اجلهات، وهذا رِ عْ ه، في َ وغريِ  هِ رِ فَ يف سَ  ي هبا اإلنسانُ دِ تَ هْ ي َ  عّلماتٌ أهنا  -

 [.16]النحل:  َّ جه ين ىن خنُّ 
 نشاط: •

  ِة يف اآليات دَ بارات الوارِ ق مع إحدى العِ فِ تَّ ت َ  ةً ج منها مجلَ ِر خْ ن سورة هود، واستَ األوىل مِ  اقرأ اآليات
 امللك. ةِ ورَ ن سُ األوىل مِ 

  َّهِ جْ ن على الوَ ى إذا مل يكُ وِباذا ُيسمَّ  ،؟ تعاىل ه اللِ جْ وَ صاً لِ ن خالِ كُ ل إذا مل يَ مَ ى العَ ِباذا ُيسم 
 ؟ املشروع

 األسئلة: •

 رس: ن آيات هذا الدَّ يداً مِ فِ ستَ ل مُ لِّ عَ  -1س
 ؟ املوتَ  ق اللُ خلَ   مَ لِ  -

 ؟ جومَ النُّ  ق اللُ لَ خَ  مَ  لِ  -
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 عناها فيما يلي:مات ومَ لِ ل بي الكَ صِ  -2س
 ّلف[.]اختِ                  ر[                     طُّ فَ ]ت َ 
 ق[.قُّ شَ ]تَ                  فاوت[                   ]تَ 

 ]بعضها فوق بعض[.                                      [باقاً ]طِ 
 ب[.ناسُ ]تَ                                              

 ة له:بادَ العِ  إفرادَ  اللِ  حقاقِ رس على استِ ن آيات الدَّ  مِ الاً دِ ستَ رين مُ طْ  يف سَ عِب  -3س
 ن: فيما يلي أحسَ ْي ت َ احلالَ  د أيا دِّ حَ  -4س

ه مِّ عَ  ةِ يارَ زِ ه لِ دِ ب مع والِ هَ ذْ يَ ه سَ ّلة أنَّ ر وهو يف الصَّ كَّ ذَ وتَ  هرِ ّلً بعد الظُّ فْ ن َ  ( ركعاتٍ 4ى سعد )صلَّ   -1
 ة.يارَ هذه الزِّ  ل أحداثِ ّلً كامِ يِّ خَ تَ مُ 

 .ةعَ القارِ  ه وهو يقرأ سورةَ ة وأحداثَ يامَ ما يوم القِ ر فيهِ كَّ ذَ ي تَ ركعتَ  - أخرى ةً مرَّ  -د عْ ى سَ صلَّ   -2
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 انيرس الث  الد  
 (12( إلى اآلية رقم )6ن اآلية رقم )لك م  ة المُ ير سورَ س  ف  ت َ 

هذا  ةَ بَ الية عاقِ ر يف اآليات التا كَ حان ذَ واالمتِ  ّلءِ ّلبتِ لِ  قَ اخللْ  قَ لَ ه خَ ة أنَّ قَ ابِ تعاىل يف اآليات السا  اللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ 
 ي، فقال تعاىل:نِ ؤمِ لمُ لِ  رُ جْ ة واألَ رَ واملغفِ  ،رينلكافِ لِ  ذابُ وهو العَ  ،ّلءاالبتِ 

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل ُّ 
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ
 جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 .[12 - 6 :]امللك َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل
 موضوع اآليات: •
 م.هِ رِ فْ ب كُ بَ وبيان سَ  ،رةيف اآلخِ  فارِ الكُ  ةِ قوبَ عُ  يانُ بَ  -
 تعاىل. ن اللِ ة مِ يَ اخلشْ  ني أهلِ زاء املؤمِ بيان جَ  -
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .ارِ النا  فِ وْ ن جَ ج مِ ديد الذي خيرُ الشَّ  وتُ الصَّ  يقهِ الشَّ 

 ي.لِ غْ ت َ  ورفُ ت َ 
 ع.طَّ قَ ت َ ت َ  زيَّ مَ  تَ 

 يد.دِ ب الشَّ ضَ الغَ  ظيْ الغَ 
 ة.اعَ مجَ  جوْ ف َ 

 ّلكاً.بُعداً وهَ  قاً حْ سُ 
 ير:فس  رح والت  الش   •
 اإلميانَ  كَ رَ ن ت َ مَ  كلِّ م لِ جهنَّ  ذابَ عَ  دَّ عَ ه أَ  هنا أنَّ بيَّ  ريِ عِ السَّ  ذابَ ي عَ ياطِ لشَّ لِ  دَّ ه أعَ أنَّ  ر اللُ كَ ا ذَ مَ لَ  -1

 َّ رن مم ام يل ىل ُّ ة، فقال: يِ صَ اه ِبعْ وغطا 
 ب.لَ واملنقَ  املآلُ  سَ ئْ ، أي: وبِ َّ نن من ُّ

واهتا عون أصْ مَ سْ ذاب، فإهنم يَ ة العَ كَ ّلئِ م فيها مَ هُ ت ْ مَ إذا رَ : َّ ني مي زي ري ٰى ينُّ -2
 ها.د أنفاسِ دُّ رَ ب ت َ بَ سَ ة بِ يدَ دِ الشَّ 

 ي الِقدُر.لِ غْ ي كما ت َ لِ غْ ، أي: وهي ت َ َّ يي ىيُّ
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ها قِ نَ حَ  ةِ دَّ ن شِ مِ  ها عن بعضٍ ل بعضُ صِ فَ ن ْ ق وي َ رَّ فَ ت َ أن ت َ  ارُ ب هذه النا تُقارِ : َّ  هئ مئخئ حئ ُّ -3
 رين.ها على أولئك الكافِ بِ ضَ وغَ 

سأهلم  ارِ فا ن الكُ مِ  ةٌ ي فيها جمموعَ ما ُرمِ كلَّ : َّ هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ
كم إىل هُ ب ِّ نَ ، وي ُ اللِ  ذابِ ن عَ م مِ كُ فُ ن خيوِّ نيا مَ كم يف الدُّ تِ أْ مل يَ ة: أكَ ن املّلئِ ار مِ النا لون بِ ة املوكَّ ظَ احلفَ 

 ؟! صاةَ العُ  آلِ مَ 
ق دِّ صَ ، فلم نُ صاةِ العُ  آلِ نا إىل مَ هُ ب ِّ نَ ، وي ُ اللِ  ذابِ ن عَ نا مِ فُ ن خيوِّ قد أتانا مَ : َّ جخ مح جح مج حج ُّ -4

 ين.رِ املنذِ  سلِ هؤالء الرُّ 
ه يَ حْ وَ  رِ شَ ن البَ مِ  دٍ حَ على أَ  ل اللُ زِّ بي هلم: مل يُ ن َ ذِّ كَ وقلنا مُ : َّ     خص حص مس خس حس جس مخ ُّ
 ه.ّلمَ وكَ 
عن  يدٍ عِ بَ  هابٍ رون يف ذَ سل املنذِ ها الرُّ كم أيُّ وقلنا هلم كذلك: إنَّ  َّ   حط مض خض حض جض مص ُّ

 .احلقِّ 
نيا ا يف الدُّ مي: لو كنا ار نادِ وقال الكفا : َّ   جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ -5

نا رْ ما صِ لَ  وه لنا؛ع ِبا قالُ فِ تَ نْ ت َ  قولٍ عُ نا بِ كْ َر دْ ين، أو أَ رِ املنذِ  لِ سُ الرُّ  ةِ يحَ صِ ن نَ ناه مِ عْ ما مسَ نا لِ بْ جَ استَ 
 د.قُّ وَ الت َّ  ةِ يدَ دِ شَ  ارِ هذه النا  ذابِ عَ ي لِ مِ ّلزِ مُ 

 ن فوه مِ ار ِبا اقَّتَ فا هؤالء الكُ  رَّ فأق ا  َّ لك خك ُّ -6
َ
 ي.عاصِ امل

 نوهبم.هلم على ذُ  ةً قوبَ ار عُ ي للنا مِ ار املّلزِ لكفا فُبعداً لِ  َّ حل جل مك ُّ
بعد  يبِ غِ الَّتَّ  رِ كْ رآن يف ذِ القُ  ةِ يًا على عادَ رْ ني جَ املؤمِ  حالِ  رِ كْ ذِ بِ  عهبَ أت ْ ار، فا الكُ  ر حالِ كَ ا ذَ ما ولَ  -7

قام مون مَ يعلَ  الذينعن : َّ جن مم خم حم جم هل مل ُّ كس، فقال:يب، والعَ هِ الَّتَّ 
 َُّت سْ هم أن يَ زاؤُ واه، فجَ سِ  دٌ م أحَ راهُ م ال يَ هِ سِ أنفُ بِ  رادٍ فِ انْ  ي له، وهم يف حالِ مِ ظِّ عَ ه مُ ونَ خافُ رهبم فيَ 

 نوهبم.م ذُ هِ يْ لَ عَ 
م هُ لُ خِ دْ ه، ويُ وانَ ضْ م رِ عليهِ  لُّ واب، فُيحِ الثَّ  يلَ زِ احل جَ م الصا هِ لِ مَ ل عَ قابِ م مُ هُ يب ُ ثِ ويُ : َّ خن حن ُّ
 ه.تَ نَّ جَ 

 :باطاتن  د واالست  وائ  الفَ  •
 قوهنا أبداً.فارِ هم وال يُ مُ زَ لْ ت َ  ،مجهنَّ  ريون إىل نارِ صِ ، فهم يَ ةٌ يمَ خِ هم وَ تَ ار وهناي َ فا الكُ  آلَ مَ  أنَّ  -1
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ب يف كَّ هو الذي َر  لِ عْ على الفِ  ةَ درَ والقُ  ر اإلحساسَ شَ يف البَ  بَ كَّ ن َر ، فمَ وأفعالٌ  هلا إحساسٌ  ارَ النا  أنَّ  -2
 ّلمُ الكَ ِمن ذلك أيضاً: را هنا، و ذين ذُكِ اللَّ  ظِ يْ ن الغَ مِ  عِ طُّ قَ والت َّ  يقِ هِ الشَّ ك  هذا اإلحساسَ  ارَ هذه النا 

 ن.املوطِ  اهذ رت يف غريِ اليت ذُكِ  ةُ مَ واملخاصَ 
 ي هبا.لِ وكَّ ة مُ كَ ن املّلئِ مِ  ةً ظَ فَ حَ  ارِ لنا لِ  إنَّ  -3
ه قد أنَّ فوا بِ َّتَ ار حىت اعْ فا ب هؤالء الكُ يُعذِّ  ملة، ولذا ب أحداً حىت تقوم عليه احلجَّ ذِّ ال يُ عَ  اللَ  أنَّ  -4

 .لَ سُ بوا الرُّ ذَّ ، وأهنم كَ لٌ سُ م رُ هُ اءَ جَ 
ي يب هبا إىل داعِ جِ تَ سْ يد منها حىت يَ فِ ، وال يستَ تام   غريُ  ل الذي يكون يف اإلنسانِ قْ والعَ  معَ أن السَّ  -5

 .اللِ 
 نشاط: •
  ِن اآليات:الية مِ على املعاين التا  لُّ دُ ما يَ  رِ كْ ك يف اجملموعة يف ذِ ك زمّلءَ شار 
 تعاىل. اللِ  ن عذابِ ه مِ رُ ذِ نْ ن ي ُ ث له مَ يبعَ   أحداً حىتب اللُ ذِّ عَ ال ي ُ  (أ

 .ةِ يقَ ه فليس له مسع على احلقِ ن بِ مِ ؤْ فلم ي ُ  ن مسع القرآنَ مَ   (ب
 ها.تِ لون خبزانَ كَّ َو ة مُ كَ ّلئِ ار مَ لنا لِ   (ت
 األسئلة: •

 رآين:القُ  صا ن النَّ ها مِ الية، واخَّتَ مات التا لكلِ ة لِ سَ ة املعاكِ مَ لِ ذكر فيما يلي الكَ اُ  -1س
  ريفِ الزَّ 
  ضىالرِّ 
  دمَّ جَ يتَ 

 لك يف اآليات:ّلل تأمُّ ن خِ مِ  -2س
 م.نَّ لون جهَ دخُ صاة الذين يَ ة والعُ كَ ن املّلئِ مِ  ارِ النا  ةِ نَ زَ الذي يدور بي خَ  غ احلوارَ صَ  (أ

  .َّ   جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ ن قوله تعاىل:مِ  ةً دَ ج فائِ ِر خْ استَ   (ب
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 ثال  رس الث  الد  
 (18( إلى اآلية رقم )13ن اآلية رقم )ك م  ل  ة المُ ير سورَ س  ف  ت َ 

ه، ويف لِ سُ رُ نون بِ ؤمِ ويُ  إىل اللِ  هم يتوبونلَّ عَ ة لَ رَ نيا واآلخِ ه يف الدُّ ذابَ ه وعَ تَ وَ طْ هم سَ رُ ذِ نْ ه وي ُ بادَ عِ  ف اللُ كثرياً ما خيوِّ 
ن ة مِ بَ ذِّ ة املكَ قَ ابِ م السا مَ ه األُ ب بِ روه، وما عاقَ ذَ حْ يَ لِ  هِ بادِ ن عِ ه ِبا يكون مِ مِ لْ عِ  تعاىل َتامَ   اللُ يِّ ب َ ة ي ُ يَ الِ اآليات التا 

 فقال سبحانه: رِ فْ ن الكُ وا على ما هم عليه مِ را مِ تَ سْ يَ ه ف َ ذابَ نوا عَ مَ أْ عليهم، كي ال يَ  يحِ الرِّ  هبم وإرسالِ  فِ اخلسْ 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّ 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب
 .[18 - 13 :]امللك    َّ ىل مل يك  ىك
 موضوع اآليات: •
  ُقِ تعاىل باخللْ  اللِ  مِ لْ عِ  ةِ إحاطَ  بيان. 
  ِهلم. األرضِ  ريِ خِ سْ تَ ه بِ بادِ على عِ  ة اللِ مَ عْ بيان ن 
  َّتعاىل. اللِ  ذابِ ن عَ مِ  نِ ن األمْ ير مِ حذِ الت 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ة.يَ صِ عْ ت َ سْ ة غري مُ لَ هْ سَ  لوالً ذَ 
 ها.يها وأطرافِ واحِ نَ  بها ناكِ مَ 

 ها.نِ ي بكم يف باطِ وِ هْ ، في َ قا شَ نْ ت َ  ف خيسِ 
 ب.رِ طَ ضْ ك وتَ رَّ حَ تَ ت َ  ورمُ  تَ 

 ة(.ريَ غِ ة الصَّ )احلجارَ  باءَ احلصْ  لُ حتمِ  يحٌ رِ  باً حاصِ 
 دوه.هَ عْ الذي مل ي َ  ذابِ ن العَ ر مِ كَ نْ ت َ ما ُيسْ  ريكِ نَ 
 فسير:رح والت  الش   •
 َسواء، فإنَّ ما  ذلك عند اللفإنَّ : َّ يم ىم مم خم  جم يل ىل مل خل ُّ  (1)

ه ى عليه؛ ألنَّ ال خيفَ و ه مُ لَ عْ ي َ  رَتوه؛ فإنَّ اللَ موه وأظهَ تُ نْ أو أعلَ ِمن الكّلِم  -أيُّها النااُس  -موه تُ يْ أخفَ 
 .ر يف نُفوِسكم وما خَيَتِلُج يف ُصدورِكمخيطُ ما كم و ِر مائِ ه يف ضَ ونَ ك ما َتفُ رِ دْ يُ 
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هم أال قُ ، أي: إذا كان هو خالِ َّ ىن من خن حن ُّ ر، فقال:مائِ ه ِبا يف الضَّ مَ لْ ه عِ ل سبحانَ مث علَّ  (2)
 م ذلك.لَ عْ ي َ  ،أن اجلواب: بلى هم، ال شكَّ مورَ م أحواهلم وأُ يعلَ 

 ،مورِ بايا األُ يف خَ  قَّ ودَ  ه إىل ما َلُطفَ مُ لْ عِ  لُ صِ ه الذي يَ عبادِ بِ  فيقُ وهو الرَّ : َّ مه جه ينُّ
 .ءٌ يْ ه شَ مِ لْ ب عن عِ زُ عْ فّل ي َ 

 يدُ مِ  لكم ال تَ  ةً عَ طاوِ مُ  ةً لَ هْ ها سَ لَ ، وجعَ أ لكم األرضَ هو الذي هيَّ  َّ ىي مي  خي حي جي يه   ُّ (3)
 ت...إخل.بِ نْ ت ُ عوهنا ف َ رَ زْ ي عليكم، ت َ صِ عْ ت َ سْ بكم، وال تَ 

 باهلا.هوهلا وجِ ن سُ ها مِ يها وأطرافِ واحِ رين يف نَ سافِ وا مُ ضُ فامْ : َّ ٰر ٰذ يي    ُّ
 واحي األرض.ن نَ ه لكم مِ الل الذي أخرجَ  طاءِ ن عَ لوا مِ وكُ : َّ ٍّ ٌّ ٰى    ُّ
 كم.بِّ رَ  ةِ بادَ وا عِ سَ نْ ريون إليه، فّل ت َ صِ كم، فتَ بوِر ن قُ قومون مِ كم تَ بِّ ، أي: إىل رَ  َّ ِّ ُّ ُّ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  فاً:، قال هلم خموِّ ه احمليطِ مِ لْ ه وعِ تِ رَ دْ قُ ة لِ نَ مِّ ضَ ه املتَ تِ يَّ لوهِ على أُ  لَّ دَ ا استَ ما لَ  (4)
نون آمِ  وِّ لُ كم الذي يف العُ بِّ رَ بون بِ ار املكذِّ ها الكفا أي: هل أنتم أيُّ  َّ ىب نب مب زب رب يئ

م كُ ِر فْ كُ   بِ بَ سَ م بِ كُ عَ لِ تَ بْ تَ ، ف َ يقٍ مِ م فيها إىل قاٍع عَ كُ ي بِ وِ هْ وي َ  كم،ب بِ رِ طَ ضْ تَ ف َ  األرضَ  قَّ شُ قون أال يَ وواثِ 
 ؟! هبِ 

ة هَ ن جِ ر العذاب الذي يكون مِ كْ ل إىل ذِ قَ ة األرض، انت َ هَ ن جِ الذي يكون مِ  ذابَ العَ  رَ كَ ا ذَ ما ولَ  (5)
أي:  َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ ن منهم، فقال:كُّ مَ على التَّ  لُّ دَ ، وهو أَ وِّ لُ العُ 

اليت  غارَ ى الصِّ ل احلصَ حيًا حتمِ كم رِ قِ وْ ن ف َ ث مِ عَ ب ْ أن ي َ  وِّ لُ كم الذي يف العُ بِّ رَ م لِ تُ نْ أن َ مَ هل اطْ بل 
 ؟ يهام فُتؤذِ كُ ب أجسادَ رِ ضْ كم وتَ فُ صِ قْ ت َ 

ي يدِ هتدِ  بة لكم عاقِ يَّ ب َ تَ يَ سَ لت، فَ يري لكم على ما قُ ذِ ع نَ فإن وقَ  َّ ىف يث ىث ُّ
 ذايب.عَ اكم بِ ي إيا يفِ وَتوِ 

مل  شٍ يْ رَ ق ُ  ارِ فا كُ   الذين كانوا قبلَ  تعاىل أنَّ  اللُ  خيِبُ  َّ مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ُّ (6)
 مهِ يبِ كذِ تَ  بِ بَ سَ م بِ اهُ ه إيا هبم، وعذابُ  اللِ  كالُ كيف كان نَ   شٍ يْ رَ ار ق ُ فا ت كُ مَ لِ هم، فهل عَ قوا ُرُسلَ دِّ ُيصَ 

 ؟
 :باطاتن  د واالست  وائ  الفَ  •

على  وداءَ السَّ  ةِ لَ مْ النَّ  يبُ بِ ، فهو ال خيفى عليه دَ ءٍ يْ شَ  كلِّ   يلِ فاصِ ه على تَ ّلعِ واطِّ  اللِ  مِ لْ ة عِ سعَ  -1
 اللِ  ةَ قابَ رَ  رَ عِ شْ تَ سْ بذلك، فعليه أن يَ  ن العبدُ ماء، وإذا أيقَ لْ الظَّ  ةِ يلَ اللَّ  فِ وْ اء يف جَ ما الصَّ  ةِ خرَ الصَّ 

 .حيٍ  عليه يف كلِّ 
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به، أو  رعُ د الشَّ رَ  ما وَ ، وال حيرم عليه إالا ن خرياتٍ مِ  األرضِ ع ِبا يف تُّ مَ التَّ  لإلنسانِ  أباحَ  اللَ  أنَّ  -2
 عدم ضرره على نفسه.

 اليوم دالي  لِ الزِ ن الزَّ مِ ع قَ اس، وما ي َ النا بِ  ف األرضَ ه أن خيسِ تِ رَ دْ ن قُ ة، فمِ يمَ ظِ عَ  ةٍ رَ دْ ذو قُ  اللَ  أنَّ  -3
 .ك اإلنسانَ لِ هْ غار، فت ُ ل احلصى الصِّ اليت حتمِ  يحَ ل الرِّ ه أن يرسِ تِ رَ دْ ن قُ على ذلك، ومِ 

 .اللِ  رَ كْ ون مَ نُ أمَ ة الذين يَ لَ فْ الغَ  ن أهلِ وأن ال يكون مِ  ،ذاب اللِ ن عَ ر مِ م احلذَ ب على املسلِ جيِ  -4
 ع هبم.ن مسَِ مَ لِ  ةٌ رَ ب ْ وعِ  ةٌ ِعظَ  يَ قِ ابِ رين السا الكافِ  ألقوامِ با فيما حلَّ  أنَّ  -5
 نشاط: •
  َن القرآن مِ  ب، كما ذكر الل تعاىل يف آياتٍ يح احلاصِ الرِّ هم بِ وبعضَ ف، بي باخلسْ ذِّ املكَ  بعضَ  ب اللُ عاق

 الكرمي.
 ة على ذلك.الَّ ب، واآليات الدا يح احلاصِ الرِّ ب بِ ن ُعذِّ ، ومَ فِ اخلسْ بِ  بَ ن ُعذِّ ذكر مِ اُ  -
 األسئلة: •

 ؟ هه إىل هذا اخلطأبِّ نَ اليت ت ُ رس ن الدَّ ة مِ بَ ر، ما اآلية املناسِ يّلً آخَ مِ زَ  بَّ ك وسَ نِ ذُ ك يف أُ يلُ مِ زَ  ِهسَ  -1س
  .َّ ىي مي  خي حي جي يه    ُّ ح هذه اآلية:اشرَ  -2س
 ؟ اللِ  ذابَ عَ  ءُ رْ مَ  ال نُ مَ أْ كيف يَ   -3س
 ة.بَ ناسِ مُ  ية يف مجلٍ الِ مات التا لِ ع الكَ ضَ  -4س

 :ورُ مُ  تَ 
 :بٌ حاصِ 
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 ابعرس الر  الد  
 (22)( إلى اآلية رقم 19ن اآلية رقم )لك م  المُ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

يان الية بَ ، ويف اآليات التا ءٍ يْ شَ  لِّ ه على كُ تِ رَ دْ قُ  ه، وبيانِ وحدَ له  امللكِ  بإثباتِ  ورةَ تعاىل هذه السُّ  تح اللُ افتَ 
 إالا  قَ هلم وال رازِ  رَ ه ال ناصِ ماء، وبيان أنَّ ري يف السَّ ه، حىت الطَّ قِ لْ ه وخَ كِ لْ مُ  ؤونِ يف شُ رِ صْ تَ ه وتعاىل بِ بحانَ ه سُ رادِ انفِ 
ه، ال اآلهلة اليت د بذلك كلا رِ ه املنفَ وحدَ  هو اللُ  ةِ بادَ لعِ لِ  قَّ حِ تَ املسْ  على أنَّ  يهٌ بِ نْ يك له، ويف ذلك ت َ رِ ه ال شَ وحدَ  اللُ 

 ن ذلك شيئاً، قال الل تعاىل:ك مِ ار، وهي ال َتلِ دها الكفا عبُ يَ 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ُّ 
  حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب
  .[22 - 19 :]امللك َّجك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 موضوع اآليات: •
  ُلكِ رادِ فِ تعاىل وانْ  اللِ  ةِ رَ دْ ر قُ ظاهِ مَ  بعضِ  بيان

ُ
 ري.بِ دْ والتَّ  ه بامل

  ُيم وهو اإلسّلمُ قِ املستَ  يقِ رِ الطَّ  زومِ ة يف لُ اهلدايَ  أنَّ  بيان. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .فوفِ ة الصُّ ئَ يْ على هَ  نا هُ ت َ حَ نَ جْ طات أَ باسِ  اتصافا 

 .نا هُ ت َ حَ نِ ن أجْ مْ مُ ضْ يَ  نضْ بِ قْ ي َ 
 داع.انِ  رورغُ 
 وا وَتادوا.را مَ استَ  وا جُّ  لَ 
 .بُّ كَ وتَ  نادٌ عِ  وا ت ُ عُ 
 .اً دباعُ تَ  فوراً نُ 
 ه.ساً رأسَ كِّ نَ مُ  اً با كِ مُ 
 ه.يِ شْ الً يف مَ دِ تَ عْ مُ  اً يا وِ سَ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
ري خِ سْ ، وهي تَ ةٍ يَّ أرضِ  ةٍ ه بآيَ وتِ لكُ ه يف مَ فِ رُّ صَ تَ  ه وكمالِ تِ يَّ لوهِ ه وأُ تِ يَّ بوبِ على رُ الُل تعاىل  لا دَ ستَ اا ما لَ  (1)

 ُّ  نكراً عليهم:ماء، فقال مُ السَّ  وِّ يف جَ  ريِ فاف الطَّ طِ ة، وهو اصْ يَّ وِ لْ عُ  ةٍ م هنا بآيَ هُ رَ كَّ هلم، ذَ  األرضِ 
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يف  ريُ طِ اليت تَ  يورِ كون إىل الطُّ املشِر  ر هؤالءِ ظُ نْ ، أي: أمل ي َ َّ نن من زن رن مم ام يل
 ؟ هامِ سْ ها إىل جِ دُّ رُ ت َ ع ف َ جِ رْ ، مث ت َ ُسطها يف اجلوِّ بْ ها وت َ تَ حَ نِ أجْ  دا مُ ماء فتَ السَّ 

 ه.خملوقاتِ  م مجيعَ حَ رْ الذي ي َ  ةِ حَ ذو الرَّ  ، هوقوط إالا ن السُّ مِ  نا هُ ظَ ما حيفَ  َّ زي ري ٰى ين ُّ 
 ما كان.ه أينَ رِ صَ بَ عليه، بِ  عٌ لِ طَّ ه، فهو مُ رِ عن بصَ  شيءٌ  ه الذي ال خيرجُ إنَّ  َّ جئ يي ىي نيُّ 

ينون به عِ ستَ ن هذا الذي تَ يقول تعاىل: بل مَ  َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  (2)
 ؟ حةكم ذي الرَّ بِّ غري رَ  - عه عنكمفَ دْ ، فيَ وءٌ كم سُ ل بِ زَ إذا ن َ  -

 هم.، فهم خمدوعون ِبا عندَ داعٍ  يف خِ إالا  رون باللِ الكافِ ما  َّ مج حج مث هت مت ُّ 
ن املاء م مِ كُ يكم ُقوتَ عطِ ن هذا الذي يُ يقول تعاىل: بل مَ  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ  (3)

 ؟ زقعنكم هذا الرا  اللُ  سَ بَ ق إن حَ زْ الرِّ  ن أنواعِ ه مِ عام وغريِ والطَّ 
 جض مص خص ُّ  كي، فقال عنهم:ع املشِر مل تنفَ  ةِ ورَ هبا يف هذه السُّ  م اللُ رهُ ظ اليت ذكَّ املواعِ   هذهولكنَّ 
 .م عن احلقِّ هِ دِ باعُ غياهنم وتَ م وطُ هِ بُِّ كَ م وتَ هِ نادِ وا وَتادوا يف عِ رُّ مَ بل استَ : َّ       خض  حض

 ه اللُ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ هذا مَ : َّ   مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ  (4)
راً ثِّ عَ ت َ اه مُ ه، فَّتَ يقَ رِ ر طَ صِ بْ ، ال ي ُ أسِ الرَّ  سُ كَّ نَ ري وهو مُ سِ ن يَ اس هل مَ النا ها : أيُّ ن، يقول فيهر واملؤمِ لكافِ لِ 

، ون على حالٍ رُّ قَ م ال يكادون ي َ هِ ة آهلتِ بادَ وهذا حال املشركي يف عِ  -يم له، قِ ستَ ه ال يكاد يَ ريِْ يف سَ 
ّل ري بِ سِ ، أم الذي يَ ريقِ الطَّ ف بِ رَ د وأعْ شَ رْ ه أَ أهذا الذي هذا حالُ  - سونشاكِ تَ ركاء مُ شُ  هفي دٍ بْ عَ كَ 
 كَّ وال شَ  ،؟ هبِ  كرِ شْ ه، وال يُ بَّ  رَ د إالا بُ عْ ن الذي ال ي َ فيه، وهذه حال املؤمِ  جاجَ وِ ال اعْ  ريقٍ طَ  على رٍ ثُّ عَ ت َ 

 ى.دَ هْ هو األَ  يمٍ قِ ستَ مُ  راطٍ ي على صِ ن ميشِ مَ  ل: أنَّ واب العاقِ جَ  أنَّ 
 :باطاتن  ت  واالس  د وائ  الفَ  •
 ه وتعاىل.سبحانَ  ، وهو اللُ قِ زْ ح الرا فاتِ ه مَ دِ يَ ن بِ هو مَ  ةً يقَ قِ حَ  الرازااقَ  أنَّ  -1
 ماء.السَّ  وِّ ة يف جَ حَ نِ للجْ  ضٍ بْ وق َ  طٍ ن َبسْ ري مِ لطَّ ع لِ قَ ه يف ما ي َ عِ نْ صُ  يعُ دِ ، وبَ اللِ  قِ لْ ة خَ مَ ظَ عَ  -2
، اجلوابَ  رَ كُ ذْ دون أن يَ  ؤالِ السُّ وب  على أسلُ ْي يقَ رِ الفَ  ن بي أحوالِ يُوازِ أنَّه يب القرآن ن أسالِ مِ  -3

 .رِ مْ يف األَ  ريِ كِ فْ لت َّ لِ  ةً صَ رْ ف ُ  فَ ي املخالِ طِ عْ ي ُ لِ 
 نشاط: •
  ِن مْ ك ضِ تِ مع جمموعَ  ش هذا املفهومَ ، ناقِ دٍ واحِ  عاً على كلِّ رْ شَ  ةٌ بَ واجِ  يمِ قِ املستَ  ريقِ ة على الطَّ قامَ االست

 ة.طاعَ ة على االستِ ينَ قامة، األسباب املعِ جوب االستِ ة يف وُ يَّ رعِ صوص شَ قامة، نُ الية: معىن االستِ ر التا احملاوِ 
 األسئلة: •
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ات ماء صافا ًا يف السَّ ريْ ك عندما ترى طَ رَ شاعِ ف مَ مث صِ  ،لهارس وتأمَّ ن هذا الدَّ ( مِ 19ة )اقرأ اآليَ  -1س
 .:نا هُ ت َ حَ نِ ضات أجْ وقابِ 
 ؟ ؤال يف اآلياتة السُّ إجابَ ل ملاذا مل يذكر ن هذه اآليات، مث علِّ ؤاالً مِ رج سُ خْ استَ  -2س
 ؟ يهشبِ فما التَّ  ،ذلك دِّ ضِ ن بِ املؤمِ  ه غريُ بِّ ، وشُ حٍ واضِ  ريقٍ الً يف طَ دِ عتَ اً مُ يا وِ ي سَ ن ِبن ميشِ املؤمِ  هَ بِّ شُ  -3س
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 سرس الخام  الد  
 ةورَ ر الس  ( إلى آخ  23ن اآلية رقم )لك م  ة المُ ير سورَ س  ف  ت َ 

، ففي اآليات يءٍ شَ  ه على كلِّ تِ درَ تعاىل بامللك وقُ  راد اللِ انفِ  يف إثباتِ  الكرميةِ ة ورَ هذه السُّ  ر آياتُ مِ تستَ 
رهم دة، وهو الذي حيشُ واألفئِ  واألبصارَ  معَ وجعل هلم السَّ  قَ ق اخللْ ه الذي خلَ ه هو وحدَ ه سبحانَ أنَّ  الية بيانُ التا 

ع طِ مل يستَ  الذي تقوم به حياهتم، ولو نضب املاءُ  املاءَ د يهم على أعماهلم، وهو الذي أوجَ ة، ليجازِ يامَ إليه يوم القِ 
جاء والرَّ  يم واإلجّللِ عظِ اخللق بالتَّ  ه إليه مجيعُ جَّ وَ ت َ ب أن ي َ ه الذي جيِ ه وحدَ ن كان كذلك فإنَّ أن يأت به، ومَ  أحدٌ 
 ة، قال تعاىل:بادَ ن أنواع العِ ذلك مِ  ة وغريِ واحملبَّ 

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك ُّ 
 خل مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي

 .[30 - 23 :]امللك َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 موضوع اآليات: •
  َري.بِ دْ امللك والتَّ ه بِ رادِ فِ تعاىل وانْ  اللِ  ةِ رَ دْ ر قُ ظاهِ مَ  بعضِ  يانُ ب 
  َّه.مِ عَ تعاىل على نِ  اللِ  رِ كْ شُ  جوبِ يه على وُ نبِ الت 
  ْه.قِ ر حاهلم عند حتقَّ كْ ار له، وذِ فا الكُ  إنكارِ  وبيانُ  رِ إثبات احلش 
 معاني الكلمات:  •

 معناها الكلمة 
 لوب.القُ  دةاألفئِ 

 م.اكُ م ومنا كُ قَ لَ خَ  مكُ أَ رَ ذَ 
 يباً.رِ قَ  ةفَ لْ زُ 
 لون.جِ عْ ت َ سْ بون وتَ لُ طْ تَ  ونَ عُ دْ تَ 

 .عُ مينَ  ريُ جيِ 
 ن األرض.باً يف باطِ ذاهِ  وراً غَ 
 .وجاٍر على األرضِ  رٍ ظاهِ  يٍ عِ مَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
ه تِ يَّ على وحدانِ  يلٌ لِ ها هنا ِبا فيه دَ عَ ب َ قة، أت ْ ابِ ي يف اآليات السا شركِ لمُ لِ  اخلطابَ اللُ تعاىل  هَ جَّ ا وَ ما لَ  (1)

     ُّ أن يقول هلم: صلَّى الل عليه وسلَّم هيِّ بِ نَ ه لِ طابَ ه خِ فون فيه، ووجَّ ه، وذلك ما ال خيالِ قِ ته خللْ يَّ بوبِ ورُ 

 .مِ دَ ن العَ م مِ دكُ جَ وْ أَ : َّ مك لك خك
 ةَ كم، وحاسَّ آذانِ عون بِ مَ سْ فتَ  معِ ة السَّ وجعل لكم حاسَّ : َّ هل مل  خل حل جل ُّ
 .رِّ ن الشَّ مِ  كون اخلريَ لون هبا وتدِر اليت تعقِ  لوبَ القُ كم، وجعل لكم يونِ عُ رون بِ بصِ ر فتُ صَ البَ 
هذه  أمامَ  يلٌ لِ ي قَ ك املعاصِ رْ بات وت َ الواجِ  م بأداءِ كُ َر كْ شُ  م، فإنَّ عَ ومع هذه الن ِّ : مم خم حم

 م.عَ الن ِّ 
 م فيها.ركُ ، وكثَّ دكم يف األرضِ هو الذي أوجَ : َّ مه جه  هن من خن حن ُّ (2)

 تكم.وْ م بعد مَ كُ ثِ عْ ب َ عون بِ كم ُتمَ بِّ وإىل رَ : َّ جي ٰه ُّ
يل بِ حدوا به، فسألوا على سَ وجَ  ثِ عْ ضوا على الب َ ضوا عليه، واعَّتَ َّتَِ عْ ق مل ي َ ين باخللْ رِّ قِ ا كانوا مُ ما لَ  (3)

وهو  -نا به ونَ دُ عِ الذي تَ  دُ عْ مىت هذا الوَ  ، أي:َّ  هب  مب هئ مئ هي مي ُّ :عادبِ االستْ 
 ؟ نا بهونَ بي فيما َتبِ إن كنتم غري كاذِ  - راحلشْ 

دون هبا وعَ ة اليت تُ اعَ السا  مَ لْ عِ  : إنَّ صلَّى الل عليه وسلَّم دقل يا حممَّ : َّ هس مس هث مث هت ُّ (4)
  هو.ه إالا مُ ، فّل يعلَ عند اللِ 

هذه   لكم أمرَ م وأُبيِّ كُ فَ وِّ خَ  أن أُ هبا إالا  لن اللُ يت اليت وكَّ مَّ هِ أي: وما مُ  َّ مك لك هش مش ُّ  
 .ن أهوالٍ ع فيها مِ قَ وما ي َ  ،ةاعَ السا 

ر على هَ ريبًا منهم، ظَ ورأوه قَ  نوا العذابَ ا عايَ فلما : َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ (5)
 د.عْ وع هذا الوَ وقُ بِ  مِّ ر الغَ هم أثَ جوهِ وُ 

ه قد لونَ عجِ تَ سْ ه وتَ لبونَ طْ وقالت هلم املّلئكة: هذا الذي كنتم تَ : َّ خن حن جن  يم ىم مم ُّ
 ل وصار واقعاً.صَ حَ 

الل يقول : َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ (6)
ن ن وأمات مَ أماتَ  اللَ  وا أنَّ ضُ راً عليهم: افَّتَِ نكِ : قل هلؤالء املشركي مُ صلَّى الل عليه وسلَّم ده حممَّ يِّ بِ لنَ 
 -ي هؤالء ن ذا الذي حيمِ نا، فمَ تَ وْ ر مَ ن إلينا فأخَّ نا وأحسَ ف بِ طَ لَ  اللَ  ن املؤمني، أو أنَّ ي مِ عِ مَ 

صلَّى الل عليه  دٍ حممَّ  تُ وْ م منه مَ يهُ جِ نْ ؟ فليس ي ُ  الل ن عذابِ مِ  - دوا رهبمبُ عْ دوا ومل ي َ حَ الذين جَ 
 ياهتم.ه وال حَ وأصحابِ  وسلَّم
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 ده حممَّ يِّ بِ نَ يقول الل لِ : َّ مب زب رب يئ ىئ نئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ (7)
حة ذو الرَّ هو  - ن اهلّلكه مِ ونَ نَّ مَ تَ نا ما ت َ ع بِ وقِ فّل يُ  -نا حَ رْ قل هذا الذي ي َ  :صلَّى الل عليه وسلَّم

نا، وإذا قْ ثِ نا، وبه وَ مورِ نا يف أُ دْ مَ تَ نا إليه، وعليه اعْ فوسُ ت نُ ه واطمأنَّ نا بِ قْ دَّ ه، صَ تِ حَ رَ الذي مشلنا بِ 
 حنن أم أنتم. ،رظاهِ  قِّ  عن احلدٍ عْ وب ُ  حٍ واضِ  َضّللٍ ن هو يف فون مَ عرِ تَ رنا فسَ ُحشِ 

هلؤالء  عليه وسلَّمصلَّى الل  دقل يا حممَّ  َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ (8)
 باً يف األرضِ الؤكم ذاهِ م ودِ ه أيديكُ لُ م الذي تصِ هم: أخبوين إن صار ماؤكُ راً أمرَ نكِ ستَ املشركي مُ 

د ال أحَ ، يونكم؟ريباً منكم تراه عُ ياً قَ جارِ  ر لكم ماءً ن ذا الذي ال يستطيع أن حُيضِ باً فيها، فمَ وغائِ 
 والل أعلم.لون. لو كان يعقِ ، يع غري اللِ طِ يستَ 

 :نباطاتواالست   دوائ  الفَ  •
 ،را والضَّ  عَ فْ ، والن َّ رَّ والشَّ  ه اخلريَ بِ  كَ رِ دْ ن أن يُ ما ميكِ  ب اإلنسانَ هَ ه وَ ه أنَّ مِ عَ ن نِ ال حتصى، ومِ  م اللِ عَ نِ  -1

 ة.يَّ خروِ ة واألُ يَّ نيوِ ه الدُّ ضارا ه ومَ عَ نافِ ك هبا مَ رِ دْ لباً يُ صراً وقَ ه مسعاً وبَ فوهبَ 
ه سانِ لِ ه بِ رِ كْ شُ وم بِ يقُ عليه فَ  اللِ  لَ ضْ ك فَ رِ دْ ن يُ نهم مَ مِ  يلٌ لِ قَ ، ف َ يلٌ لِ اس قَ يف النا  اللِ  مِ عَ على نِ  رَ كْ الشُّ  أنَّ  -2

 ه.حِ وارِ ه وجَ بِ لْ وق َ 
 ا إدخالُ اس، أما لنا لِ  احلقِّ  يانُ ه إمنا هي بَ دِ عْ ن ب َ عاة مِ والدُّ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ الرَّ  ةَ مَّ هِ مُ  إنَّ  -3

 ه.سبحانَ  اللِ  دِ يَ لوهبم فهذا بِ يف قُ  ةِ اهلدايَ 
صلَّى  سولالرَّ  تَ وْ مَ  تعاىل على أنَّ  اللُ  هَ بَّ ه، لذا ن َ فاتِ ض أو وَ غِ بْ ن ت ُ مَ  ق حبياةِ لَّ عَ م ال تت َ عَ أو الن ِّ  احلقَّ  أنَّ  -4

 .اللِ  ذابِ ن عَ م مِ ريهُ ، وال جيِ ة احلقِّ فَ رِ عْ يف مَ  ارَ فا يد الكُ فِ ال يُ  هوأصحابِ  الل عليه وسلَّم
 نشاط: •
  ِالل،  ةِ مَ عْ نِ  رِ فْ ن كُ فهو مِ  ة اللِ يَ عماهلا يف معصِ ا استِ الل تعاىل، أما  ةِ ماهلا يف طاعَ عْ م استِ عَ الن ِّ  رِ ن ُشكْ م

ر صَ والبَ  عِ مْ ة السَّ مَ عْ ن نِ مِ  ّلاً ل فيها كُ مِ عْ ت َ سْ ميكن أن تَ  طاعاتٍ  ذكر ثّلثَ اُ  :كمّلئِ باملشاركة مع زُ 
 .م فيهاعَ ل هذه الن ِّ مِ عْ ت َ سْ م أن تَ عاٍص حيرُ مَ  ّلثَ ؤاد، وثَ والفُ 

 األسئلة: •
 مات سورة تبارك:ن كلِ مات مِ لِ ف هذه الكَ ائِت ِبرادِ  -1س
 لوب: القُ 
 ريباً: قَ 

 ع:مينَ 
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 ن: مِ  ل  كُ د لِ وائِ فَ  ب ثّلثَ اكتُ  -2س
 ر:صَ ة البَ مَ عْ نِ  -أ

 ع:مْ ة السَّ مَ عْ نِ  -ب
 عليه. ةِ ظَ حملافَ  اقَ رُ دفَّتك طُ ن يف الكبى، دوِّ  اللِ  مِ عَ ن نِ املاء مِ  -3س
 .ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  اللِ  ذابَ ن عَ وْ رَ ار حي ي َ فا الكُ  فَ قِ وْ ف مَ صِ  -4س
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 ساد  رس الس  الد  
 (7( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م م  لَ ة القَ ير سورَ س  ف  ت َ 

 ريِ فِ نْ تعاىل وت َ  اللِ  يلِ بِ عن سَ  دِّ لصَّ منهم لِ  ةٍ لَ يف حماوَ  باجلنونِ  صلَّى الل عليه وسلَّم اللِ  كون رسولَ م املشِر اهتَ 
ن ذلك ما جاء يف هذه الكرمي، ومِ  رآنِ ن القُ مِ  ةٍ دَّ عِ  عَ واضِ يف مَ  ةَ يَ رْ م هذه الفِ عليهِ  اللُ  دَّ ه، فرَ تِ وَ عْ دَ  ولِ بُ عن ق َ  اسِ النا 

 ة، حيث يقول تعاىل:ورَ السُّ 
 ٱ ٻ ٻ

  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثنثُّ  

]                 َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 .[7 - 1 :القلم

 موضوع اآليات: •
  َّن اجلنون.مِ  صلَّى الل عليه وسلَّم بَّ ه النَّ وا بِ مَ على املشركي فيما رَ  دُّ الر 
  ُصلَّى الل عليه وسلَّم بِّ النَّ  قِ ُخلُ  مِ ظَ عِ  بيان. 
  ُّلل.ن الضَّ وما عليه املشركون مِ  ،ن اهلدايةمِ  صلَّى الل عليه وسلَّم بُّ ما عليه النَّ  بيان 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 وع.طُ قْ مَ  وننُ مْ  مَ 
 .اجلنونِ لى بِ تَ ُمبْ  ال ونتُ فْ مَ  ال
 

 فسير:رح والت  الش   •
ب، رَ ال معىن له يف لغة العَ  فٌ رْ اهلجاء، وهو حَ  ن حروفِ مِ  ة حبرفٍ ورَ هذه السُّ  دأ اللُ ابتَ : َّ نث  ُّ  (1)

يعوا طِ ستَ مون هبا، ومع ذلك مل تَ كلَّ تَ ن هذه األحرف اليت ت َ مِ  ِني بْ هذا القرآن مَ  بيان أنَّ  :هواملراد بِ 
 منه. ةٍ ورَ سُ بِ ه، أو أتوا ِبثلِ أن تَ 

الكتابة اليت ه، وبِ بِ  بتَ م الذي ُيكْ لَ القَ م هنا بِ سَ م، والقَ سَ الواو: واو القَ : َّ يف ىف يث    ُّ
 .مِ لَ يكتبوهنا هبذا القَ 
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عليك  اللِ  ةِ مَ عْ ب نِ بَ سَ بِ  -م، واملعىن: لست هذا جواب القسَ : َّ ىك مك لك اك يق ُّ (2)
يف حقَِّك  املشركونَ الذي َزَعَمه ، اجلنونِ  بِ بَ سَ له بِ  لَ قْ ن ال عَ كمَ   - سالةهبذا الكتاب وهذه الرِّ 

 .وات ََّهموَك به
ن الل دائماً يماً مِ ظِ واباً عَ ثَ  صلَّى الل عليه وسلَّم دلك يا حممَّ  وإنَّ : َّ مم ام يل ىل مل ُّ (3)

 .طوعٍ قْ مَ  غريَ 
 من زن ُّ ل عليها، فقال:ه اليت ُجبِ باعِ ائم، أخب عن كرمي طِ واب الدا الثَّ ره بِ شَّ ه وبَ يَّ بِ ى نَ ا سلَّ ما لَ  (4)

 عُ ْر ب به، وشَ القرآن الذي تأدَّ  بُ ، وذلك أدَ رِ دْ القَ  يعِ فِ رَ  بٍ ك على أدَ أي: إنا : َّ  ىن نن
لت عن ا ُسئِ ما لَ رضي الل عنه ة ل به، كما أخبت بذلك زوجه عائشِ مِ ه وعَ مَ زَ الذي الت ْ  اإلسّلمِ 

 .قه القرآن "لُ كان خُ "  :تقالف صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ ق الرَّ ُخلِ 
، وسريى  صلَّى الل عليه وسلَّم دَّتى يا حممَّ فسَ : َّ ني مي ري ٰى ُّ (5-6)

 يطان.ن الشَّ اجلنون الذي هو مِ  فِ صْ وَ بِ  قِّ األحَ  ةَ يقَ قِ مون حَ لَ عْ املشركون، فت َ 
صلَّى الل عليه  هيِّ بِ نَ ل ذلك لِ املفتون، علَّ  يطانِ الشَّ واألوىل بِ  اجلنونِ  املشركي بأهنم هم أهلُ ض بِ رَّ ا عَ مَ لَ  (7)

وا دُ عَ تاهوا وابت َ ك أدرى بالذين ربَّ  أي: إنَّ  َّ حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ُّ، فقال: وسلَّم
 .باجلنونِ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولَ وا الرَّ فُ صَ ل إليه، وهم املشركون الذين وَ يق املوصِ رِ عن الطَّ 

ريق وساروا عليه، وهم املؤمنون وا على هذا الطَّ الذين ُدلُّ ف بِ وهو أعرَ أي: َّ هب مب خب ُّ
 ه.بِ 

 : نباطاتد واالست  وائ  الفَ  •
 أو غريِ  ةٍ عَ فَ ن ْ أو مَ  ةٍ رَ ب ْ أو عِ  ةٍ مَ ظَ ن عَ على ما فيها مِ  يهٌ بِ نْ ه ِبخلوقاته ت َ ِبا يشاء، ويف إقسامِ  م اللُ سِ قْ ي ُ  -1

 ذلك.
 امات املشركي له.اهتِّ  دِّ رِ ه عنه بَ فاعِ ، ودِ  صلَّى الل عليه وسلَّم هيَّ بِ ه بنَ سبحانَ  ة اللِ نايَ عِ  -2
اخلُُلق الذي   مامِ تَ بِ  ريِّ شَ البَ  مالِ ه إىل الكَ صولِ وُ  ، وبيانُ  عليه وسلَّمصلَّى الل  هيِّ بِ نَ ه لِ سبحانَ  اللِ  ةُ كيَ تَز  -3

 .صلَّى الل عليه وسلَّم هق بِ لَّ خَ كان يتَ 
 .ءٍ يْ شَ  بكلِّ  عند الل، فهو العاملِ  لَ ت الباطِ بِ ، وال تُ ثْ  احلقَّ ريِّ غَ هلا ال ت ُ  اليت ال أساسَ  اسِ دعوى النا  إنَّ  -4

 
 نشاط: •
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  ُد صْ قَ ه بِ يعاتِ رِ شْ وتَ  اإلسّلمِ  أحكامِ  لَ وْ وحَ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ النَّ  لَ وْ حَ  بهاتِ اإلسّلم الشُّ  أعداءُ  ريُ ثِ ي
 عنه. اسِ ري النا فِ نْ م وت َ هِ  املسلمي يف دينِ يكِ شكِ تَ 

 .بهاتِ هبذه الشُّ  رِ ثُّ أَ ن التَّ مِ  م اإلنسانَ صِ عْ اليت ت َ  ك األسبابَ تِ ش مع جمموعَ ناقِ  -
 األسئلة: •

 ؟ هخملوقاتِ  دِ حَ أَ بِ  اللِ  ن إقسامِ مِ  رآنِ ئ القُ يدها قارِ فِ تَ سْ ة اليت يَ دَ ما الفائِ  -1س
 ؟ يف اإلسّلمِ  هِ يلِ حتصِ  لُ ووسائِ  مِ لْ العِ  ةُ كانَ ما مَ  -2س
 َّ  ىن نن من زن ُّ قال تعاىل: -3س

ن على  يدالا ْي فَ قِ وْ ك، وخلص مَ مِ دًا ِبعلِّ سَّتشِ ك مُ تِ سَ ة يف مكتبة مدرَ بويَّ رية النَّ ب السِّ ع ألحد كتُ ارجِ  -
 .صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ى به النَّ ظيم الذي حتلَّ العَ  قِ اخللُ 
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 عاب  رس الس  الد  
 (16( إلى اآلية رقم )8ن اآلية رقم )م م  لَ ة القَ ورَ ير سُ فس  تَ 

يلوا هم مِ إىل ما قالوه فيَ  وا لو مالَ م، وودا هُ آهلت َ  دَ بُ عْ أن ي َ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولن الرَّ كون مِ ب املشِر لَ طَ 
، فقال يمٍ مِ ذَ  قٍ لُ خُ  بِ صاحِ  كلِّ   ةِ م يف ذلك، كما هناه عن طاعَ هِ تِ وعّل عن طاعَ  جلَّ  هاه اللُ ه، فنَ ينِ ه ودِ لِ وْ إىل ق َ 

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

 .[16 - 8 :القلم]      َّ خم حم جم هل  مل خل
 موضوع اآليات: •
  َّ ار.فا الكُ  ةِ عن طاعَ  يُ هْ الن 
  ِها.ن أهلِ ير منها ومِ حذِ لتَّ لِ  ةِ يمَ مِ الذَّ  األخّلقِ  ضِ عْ ر ب َ كْ ذ 
 مات:ل  عاني الكَ مَ  •

 معناها الكلمة 
 بوا.غِ وا ورَ َتنا  وا دا وَ 
 هم.قُ وافِ ي هلم، وتُ لِ تَ  نهِ دْ تُ 

 م.سَ ف، أي: القَ ن احللِ مِ  ةٍ غَ بالَ ة مُ يغَ ، وهو صِ فِ ري احللِ ثِ كَ  ّلافحَ 
 ري.قِ يل حَ لِ ذَ  ي هِ مَ 
 تاهبم.غْ هم وي ُ مُّ ذُ اس، يَ لنا لِ  بِ يْ ري العَ ثِ كَ  از ِها 
 األخبار. لِ قْ ن َ بِ  اسِ ميشي بي النا  اءشا مَ 
 .ه اإلفسادِ جْ آخر على وَ  يف إنسانٍ  قاله إنسانٌ  ّلمٍ ل كَ قْ ة: ن َ يمَ مِ النَّ  يممِ  نَ 
 ع.بْ ب، جايف الطَّ لْ القَ يظ لِ غَ   لا تُ عُ 
 ه، ليس منهم.مِ وْ يف ق َ  يا عِ دَ  يمنِ زَ 

 ف به.اً يُعرَ مسْ ل له وَ جنعَ  همُ سِ نَ سَ 
 ف.نْ األَ  وماخلرطُ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
 ل قولَ بَ قْ ، أي: ال ت َ َّ مت  خت حت ُّ ّلل ي، وهم على الضَّ دِ ك أنت املهتَ إذا بان لك أنَّ  (1)

 .احلقِّ ن ك مِ ق ما جاءَ دِّ الذي ال ُيصَ 
 مج حج مث ُّ ، فقال: صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ ن الرَّ مِ  ارِ فا ة الكُ بَ غْ رَ  رَ كَ هم، ذَ تِ ا هناه عن طاعَ ما ولَ  (2)

ن ل مِ بَ قْ يئاً، وت َ منه شَ  كَ َّتْ ك، فتَ ينِ هم يف دِ عُ صانِ م وتُ هُ ن ُ ّليِ وا لو تُ با  املشركون وأحَ َتىنَّ : َّجح
 م.هِ ينِ وك يف دِ عُ صانِ هم شيئاً، فيُ ينِ دِ 

ه وأهاهنا نفسَ  لَّ ل، الذي أذَ الباطِ م بِ سَ القَ  رُ ثِ كْ ن يُ مَ نقاداً لِ وال تكن مُ : َّ   خس حس جس مخ جخ  ُّ (3)
 ل.ب الباطِ الكاذِ  فِ هبذا احللِ 

ه، كما ال تِ يبَ غِ يداً بِ دِ اس، فكان أذاه هلم شَ لنا ه لِ يابُ ر اغتِ ثُ ن كَ ع مَ وال ُتطِ : َّ مص خص حص ُّ (4)
 .ضٍ عْ ب َ لِ  اسِ النا  بعضِ  يثِ دِ حَ  لِ قْ ه يف ن َ يُ عْ سَ  دَّ تَ ن اشْ ع مَ طِ تُ 

ي منه، وال ع احملتاجِ ه، ومينَ ل بِ خَ بْ ه الذي ي َ على مالِ  احلرصِ  يدَ دِ ع شَ طِ وال تُ : َّ خض حض ُّ (5)
 هم.قوقَ يهم حُ طِ عْ ي ُ 

ن ه الل مِ حيبُّ  ما اللِ  بٍ كِ رتَ ه، ومُ بادِ عِ  قِّ يف حَ  زٍ جاوِ تَ ، ومُ اللِ  دودِ يف حُ  زٍ جاوِ تَ أي: مُ  َّ حط مض ُّ
 نوب.الذُّ 

 يي عِ على ذلك فهو دَ  ةً ّلوَ ه، وعَ رِ فْ يد يف كُ دِ الشَّ  يظِ لِ ع الغَ بْ ع ذا الطَّ طِ وال تُ : َّ مغ جغ مع جع ُّ (6)
 م.هُ ن ْ هو ليس مِ  مٍ وْ يف ق َ  يقٌ صِ لَ 

ه، فّل يعَ طِ يدك أن تُ رِ كثرية يُ   يالٍ وعِ  قٍ زْ ورِ  ةٍ ب تارَ ه صاحِ املعىن: ألجل أنَّ  َّ مق حق مف خف حف ُّ (7)
 ه.عْ ُتطِ 

القرآن،  والبني آياتِ  املالِ  على صاحبِ أ إذا تُقرَ : َّ خل حل جل مك لك خك حكُّ (8)
 رافاهتم.هم وخُ صِ صَ ن قَ لون مِ ه األوَّ بَ هذا ما كتَ  :- ن عند اللراً أن يكون مِ نكِ ئاً ومُ هزِ تَ سْ مُ  -قال 

ه هُ وِّ شَ تُ  ةً ّلمَ ه عَ فِ نْ ل على أَ عَ جْ ه سيَ القرآن بأنَّ ب بِ ذِّ املكَ  ذا املالَ  د اللُ عَّ وَ ت َ : َّ حم جم هل ُّ (9)
 ه.وهتِينُ 

 :نباطاتد واالست  وائ  الفَ  •
أو  ن احلقِّ مِ  ءٍ يْ ك شَ رْ ت َ هم بِ تِ نَ ّلي َ أو مُ  بي باحلقِّ ن طاعة املكذِّ مِ  صلَّى الل عليه وسلَّم هيَّ نبِ  ر اللُ حيذِّ  -1

 عنه كذلك. ةٌ يَّ هِ نْ ه مَ تُ فأُمَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولل، وما هُني عنه الرَّ ن الباطِ مِ  يءٍ قبول شَ 
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منها،  يءٌ ن أن يكون فيه شَ م مِ للمسلِ  فات القبيحة حتذيرٌ صف بتلك الصِّ ن اتَّ ة مَ طاعَ  هي عنيف النَّ  -2
 للخري. عٍ غتاب، وال مناا اب، وال مُ ام، وال عيا ف، وال منا م حبّلا فليس املسلِ 

 .احلقِّ  بولِ قَ  مِ عد عن الل تعاىل وعدَ للبُ  بٌ بَ لد سَ ار باملال والوَ االغَّتِ  -3
 د اللُ ه، وكذلك توعَّ بِ نْ ب مع ذَ ناسَ عاقبه ِبا يتَ الل يُ  فإنَّ  ض على احلقِّ اعَّتَ عن الل، و  ن أعرضَ مَ  أنَّ  -4

 ه.ه وأفعالِ أخّلقِ  زاءَ ف هبا جَ يُعرَ  ةً ّلمَ ه عَ م على أنفِ لِ يُ عْ ه سَ هذا الكافر بأنَّ 
 نشاط: •
  َّة بي األقارب.يعَ طِ ب القَ سبِّ اس، ويُ د النا فسِ يُ  ماعيي اجتِ  مرضٌ  ميمةُ الن 
صوص الواردة يف حترميها، ميمة، النُّ الية: املراد بالنَّ ر التا وء احملاوِ ك هذا املوضوع يف ضَ زمّلئِ ش مع ناقِ  -

 آثارها على اجملتمع.
 األسئلة: •

 ب من العمود )أ( أمام العمود )ب(:ع الرقم املناسِ ضَ  -1س
 العمود )ب( العمود )أ(

 هم.قُ وافِ ي هلم وتُ لِ )      ( تَ  :لا ُعتُ  -ا
 م.هِ مِّ ذِ اس و للنا  يبِ ري العَ )      ( كثِ  از:ِها  -2
 ه ليس منهم.مِ وْ يف ق َ  يا عِ )      ( دَ  نهِ ُتدْ  -3
 لب.)      ( غليظ القَ  اءشا مَ  -4
 اإلفساد. هِ جْ ّلم على وَ ل الكَ نقُ )      ( يَ  منيم:  -5
  يم: نِ زَ  -6
  ي:هِ مَ  -7
ن هذه ّلثًا مِ ر ثَ ذكُ اُ  ،ةئَ يِّ فات سَ صف بصِ ة من اتَّ يف اآليات عن طاعَ  صلَّى الل عليه وسلَّم بُّ هنى النَّ  -2س

   ؟ فاتالصِّ 
 ن اآليات.ل على ذلك مِ لِّ ه، دَ بِ نْ ب مع ذَ ناسَ تَ ض عنه ِبا ي َ ن أعرَ مَ  ب اللُ عاقِ يُ  -3س
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 نام  رس الث  الد  
 (24( إلى اآلية رقم )17ن اآلية رقم )م م  لَ ة القَ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

كان   واحلصادِ  روع، فكان إذا جاء وقت اجلذاذِ مار والزُّ ن الثِّ مِ  فيه أنواعٌ  ستانٌ احلي بُ ن الصا مِ  لٍ جُ رَ كان لِ 
وا بذلك، وأرادوا أن حا ّلثة فشَ ه الثَّ ه أبناؤُ ثَ رِ جل ووَ ، فمات هذا الرَّ ر على األرضِ ناثَ ط ويتَ ساقَ ساكي ما يتَ لمَ لِ 

ر هبم عُ شْ ر قبل أن يَ باح الباكِ هم يف الصا عَ رْ م وزَ هُ رموا نلَ صْ أن يَ  هم علىي منه، فأمجعوا أمرَ موا املساكِ حيرِ 
مون، ها، وهم نائِ تْ ق َ عليها ناراً فأحرَ  عليهم، بأن أرسلَ  ة اللِ مَ عْ م نِ هِ رِ كْ م شُ دَ زاء عَ تعاىل جَ  هم اللُ بَ املساكي، فعاق َ 

تعاىل هذه  ر اللُ يذكُ  - رس والذي يليههذا الدَّ يف  -الية م، ويف اآليات التا يل املظلِ رمي، وهو اللَّ فأصبحت كالصَّ 
ة، يامَ رها إىل يوم القِ خِّ ؤَ ة، وقد ي ُ نيا، كما حصل ألصحاب اجلنَّ ي يف الدُّ لعاصِ ة لِ قوبَ ل العُ جِّ عَ ه قد ي ُ أنَّ  ناً يَّ بِ ة مُ صَّ القِ 

 ، قال الل تعاىل:م وأكَب ة أعظَ رَ اآلخِ  وعذابُ 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي
 .[24 - 17 :القلم]  َّ يب ىب نب مب زب
 موضوع اآليات: •
  ِبه. م اللُ هُ ب َ ة وما عاق َ اجلنَّ  ة أصحابِ صَّ ر قِ كْ ذ 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 م.اهُ حنا تَ ناهم وامْ رْ ب َ اختَ  م ناهُ وْ لَ ب َ 

 ستان.البُ  ةاجلنَّ 
 م.سَ القَ  ن ألفاظِ ها مِ هُ شبِ ، أو ما يُ فوا، وقالوا: واللِ لَ حَ  وامُ أقسَ 

 ا.مثرهتَ  نا عُ طَ قْ ي َ لَ  هانَّ مُ رِ صْ يَ لَ 
 أي: أقسموا ومل يقولوا إن شاء الل. تثنون سْ وال يَ 

 .اتاهٍ  ن كلا يط هبا مِ حِ الكعبة فيُ ف يطوف بِ ائِ هبا، كالطا  أحاطَ  طافَ 
 ه.وادِ سَ بِ  يلَ ه اللَّ بِ شْ الذي يُ ق بات احملَّتَِ النَّ  مي رِ الصَّ 

 هم بعضاً.نادى بعضُ  نادوافتَ 
 ر.باح الباكِ ت الصَّ قْ وَ  حي بِ صْ مُ 
 ه.ونَ م وخيفُ هُ بين َ  ّلمَ ون الكَ رُّ سِ يُ  ونتُ خاف َ يتَ 
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 فسير:رح والت  الش   •
ب هلم رَ ، ضَ وة اللِ عْ دَ  ض عنه أن أعرَ ن أمرِ يه، وكان مِ نِ ه وبَ ِبالِ  ب املغرورَ ذِّ تعاىل املكَ  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ  (1)

 ىل مل خل ُّ ظون، فقال: عِ تَّ هم ي َ لعلَّ  - ةوهم أصحاب اجلنَّ  -رها كُ شْ ومل يَ  اللِ  ةَ مَ عْ ر نِ فَ ثّلً ِبن كَ مَ 
ار ن كفا ي مِ بِ ك املكذِّ نا أولئِ رْ ب َ ا واختَ نا حَ تَ ا امْ ، أي: إنا َّ يم ىم  مم خم حم جم يل

ستاهنم بُ  عوا مثارَ طَ قْ لفوا أن ي َ حَ  نستان الذيا أهل البُ نا حَ تَ م، كما امْ عَ ن والن ِّ ن األمْ م مِ قريش ِبا أعطيناهُ 
 حوا.إذا أصبَ 

 موا، ومل يقولوا إن شاء الل.سَ أقْ : َّ خن حن ُّ (2)
هم تِ ه فأحاط جبنَّ ن أمرِ هم أمراً مِ تِ نَّ يل على جَ باللَّ  فأنزل اللُ : َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ (3)

 هم.مِ وْ ها حي كانوا يف ن َ كَ وأهلَ 
، قد يءٌ ليس فيها شَ  ت إىل أرضٍ لَ ك حتوَّ ن ربِّ مِ  فُ ائِ هبا الطا  لَ ا نزَ أي: فلما  َّ مي خي ُّ (4)

 يل.ق ما فيها، حىت صارت كاللَّ احَّتَ 
حوا دعا بعضهم بعضاً ا أصبَ فلما  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ (5-6)

كم إن كنتم تريدون عِ رْ إىل زَ  باحِ هذا الصَّ  ةِ وَ دْ قوا يف غَ لِ موا عليه، فقالوا: انطَ ضي على ما عزَ حمرِّ 
 قراء.يكم الفُ كم قبل أن يأتِ ع مثاِر طْ قَ 

إىل  يخِ الشَّ  ضى أبناءُ يقول: فمَ  َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ (7-8)
سكي، مِ  كم هذا اليوم أيا تانَ سْ لوا بُ خِ : أن ال تُدْ دٍ ؤكَّ مُ  لِ وْ قَ  بِ إىل بعضٍ  رُّ هم ُيسِ هم، وبعضُ عِ رْ زَ 

 ستان.ة البُ لَّ ن غَ لكي ال يأخذوا شيئاً مِ 
 :نباطاتواالست   وائدالفَ  •

ة، ويف هذه اجلنَّ  هم الل بزوالِ تهم عاقبَ ن مثار جنَّ الفقراء مِ  عِ نْ مَ  بِ بَ سَ ة بِ ض أصحاب اجلنَّ ا أعرَ ملا  -1
هم ما أصاب صيبُ ه يُ فإنَّ  اللِ  مَ هم بأهنم إن مل يؤمنوا ويشكروا نِعَ وغريِ  ةَ كَّ ي مَ شركِ مُ لِ  هذا حتذيرٌ 

 ة.أصحاب اجلنَّ 
قوع ما ي على وُ عِ ذلك يُ  ألنَّ  ة قوله: )إن شاء الل(؛يَّ لِ بَ قْ األعمال املست َ  أداءِ بِ  دِ عْ ن آداب الوَ مِ  أنَّ  -2

 من زن رن ُّ ة ذلك يف قوله تعاىل: إىل أِهيَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم هيَّ بِ ه الل نَ ريد، وقد نبَّ تُ 

 [.24 – 23]الكهف:  َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
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 نشاط: •
  َ ر هل ظُ نْ ي َ م لِ عَ م أيضًا بالن ِّ يهِ لِ تَ بْ ه ي َ عون، فإنَّ بون أم جيزَ صْ ر هل يَ نظُ يَ ب لِ املصائِ ه بِ بادَ عِ  لي اللُ تَ بْ كما ي

 رون.كفُ أم يَ  يشكرون
 ظاهرَ ومَ ه، بادِ على عِ  م اللِ عَ نِ  داً بعضَ عدِّ عم، مُ النِّ  رِ كْ ك املسلمي على شُ فيه إخوانَ  قاالً حتثُّ كتب مَ اُ  -

 ذلك. ها، وآثارَ رِ كْ شُ 
 األسئلة: •

 ة:ّلء أهل اجلنَّ ة ابتِ يلي عن قصَّ ذكر ما اُ  -1س
 تهم.صَّ ة قِ ّلصَ خُ  -
 ة.صَّ ن هذه القِ  مِ َب ثّلث عِ  -

 ؟ )إن شاء الل( :ه بقولط كّلمَ سلم أن يربِ لمُ ن لِ مىت حيسُ  -2س
 .َّ مي خي ُّ ح قوله تعاىل:اشرَ  -3س
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 عاس  رس الت  الد  
 (33( إلى اآلية رقم )25ن اآلية رقم )م م  لَ القَ  ة  ورَ سير سُ ف  ت َ 

هم، ويف اآليات تِ ، وما صار جلنَّ ةٍ طَّ ن خُ وه مِ مسَ توه ورَ يَّ ة وما ب َ اجلنَّ  ابقة عن أصحابِ السا  ثت اآلياتُ حتدَّ 
 م، قال الل تعاىل:هِ تِ جنَّ  ّلكَ م على ذلك حينما رأوا هَ هِ مِ دَ هم، مث نَ لِ عْ فِ  وءِ هم على سُ مِ زْ عَ  يانُ الية بَ التا 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ 
 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 .[33 - 25 :]القلم    َّ خس حس جس مخ جخمح جح مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 موضوع اآليات: •
  ِهم إىل رهبم.تِ ة وتوبَ اجلنَّ  ة أصحابِ صَّ ة قِ يَّ قِ ر بِ كْ ذ 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 باح.وا يف الصَّ سارُ  وا دَ غَ 
 جاد.قصد  درْ حَ 
 هم.رُ ي َ هم وأخْ أعَقلُ  هم طُ سَ وْ أَ 
 ه.مونَ ظِّ عَ وت ُ  هون اللَ زِّ ن َ ت ُ  حونبِّ سَ تُ 
 ه.بُ عاتِ هم بعضاً ويُ وم بعضُ لُ ي َ  ونمُ ّلوَ تَ ي َ 

 .اللِ  دودَ ين حُ زِ جاوِ تَ مُ  يطاغِ 
 

 ير:فس  رح والت  الش   •
 ةٍ طاعَ واستِ  ةٍ رَ دْ قُ ن كان ذا مَ  وحاهلم حالُ  باحِ الصَّ  لِ قوا يف أوَّ لَ أي: انطَ  َّ نت مت زت رت ُّ (1)

 .ةِ رَ مَ ن الثَّ ي مِ ع املساكِ نْ يف مَ  دٍ صْ وقَ  د  جِ وَ 
: رِ وْ ة، فقالوا على الفَ ن اآلفَ ة حىت رأوا ما أصاهبا مِ دوا إىل اجلنَّ وما أن غَ  َّ نث مث زث رث يت ُّ (2)

 إليها. دِ نا ومل هنتَ تِ نَّ إىل جَ  يقَ رِ أنا الطَّ نا قد أخطَ إنَّ 
ي، وإمنا نا ضالِّ سْ ت، فقال بعضهم: لَ يبَ صِ هم قد أُ تُ أهنا جنَّ موا مث أفاقوا، وعلِ  َّ يف ىف يث ُّ (3)

 ها.تِ عَ فَ ن ْ نا ومَ تِ جنَّ  ةَ نا مثرَ عْ قد ُمنِ 
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هلم ِبا  دَ وأعْ  همرُ أخي َ رهم هم، ذكَّ لِ مَ عَ  رِّ عوا يف شَ فلما وقَ : َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ُّ (4)
 اللَ  مونَ ظِّ عَ  ت ُ منها، فقال: هّلا ي ع املساكِ نْ هم ومَ تِ ر جنَّ مثََ  عَ طْ كان قد قاله هلم عندما أرادوا قَ 

 ه.هونَ زِّ ن َ وت ُ 
نا سَ نا أنفُ ا خبسْ يماً، إنا عظِ نا وتَ بَّ يهاً لك رَ نزِ ر: تَ وْ ، فقالوا على الفَ َّ من زن رن مم ام يل ُّ (5)

 ي.املساكِ  رمانِ نا على حِ مِ زْ عَ ثناء، وبِ تِ نا االسْ كِ َّتَ نا ب َ غريِ  قَّ نا حَ صْ قَ وأن ْ 
 دٍ واحِ  ه كلُّ جَّ وَ م، وت َ هُ فوسُ م نُ ت إليهِ عَ جَ رَ هم، يحِ بِ سْ ، وبعد تَ َّ زي ري ٰى ين ىن ُّ (6)

 ي.املساكِ  عِ نْ ن مَ موا عليه مِ وا به، وعزَ ما ِهُّ ر عليه كِ نْ وي ُ  عليه يُ ثَ رِّبمنهم إىل أخيه 
ا نا، إنا بِ نْ ذَ  بِ بَ سَ نا بِ تِ ل جلنَّ صَ نا ِبا حَ تَ يعَ جِ : يا فَ ةٍ دامَ ونَ  رٍ سُّ حَ مث قالوا بتَ  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ (7)

 نا.نا ربَّ يْ صَ وعَ  احلدَّ نا زْ قد تاوَ 
ما  لَ قابِ ينا مُ طِ عْ نا ي ُ بَّ رَ  لَّ عَ نا لَ ها قد تُ بْ أي:  َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ (8)

ها، نا غريَ تِ نا جبنَّ لَ بدِ به أن يُ لُ طْ نا نَ بِّ هون إىل رَ وجِّ تَ ا مُ نا، إنا تِ بَ وْ ت َ  بِ بَ سَ ل منها بِ نا ما هو أفضَ تِ نَّ ن جَ نا مِ دْ قَ ف َ 
 ه.ن غريِ مِ  ب هذا األمرَ لُ طْ وال نَ 

 هتُّ راً هلم فقال:ذكِّ داً، ومُ دِّ هَ ة مُ شركي مكَّ ة، عاد اخلطاب إىل مُ اجلنَّ  ة أصحابِ صَّ كر قِ بعد أن ذَ  (9)
نا ف أمرَ ل ِبن خالَ عَ فْ ة هؤالء ن َ جبنَّ  كما فعل اللُ : َّ حس جس مخ جخمح جح  مج مث

 نيا.ذاب الدُّ ن عَ م مِ  وأعظَ ر أكَب اليوم اآلخِ  قابُ عِ نيا، ولَ ه يف الدُّ بُ عاقِ ونُ 
 :نباطاتد واالست  وائ  الفَ  •
روا سِ عاظ، فهؤالء قد خَ ه االتِّ عُ قاب، وآنذاك قد ال ينفَ ع عليه العِ حىت يقَ  ظا عِ ال يتَ  اإلنسانَ  إنَّ  -1

 م.هُ ت َ جنَّ 
طون ار الذين يقنَ ت هبم املصائب، وليسوا كالكفا عوا إليه إذا وقعَ ة املؤمني برهبم أن يرجِ ن عادَ مِ  إنَّ  -2

 الل. ن رحةِ مِ 
 د.قَ ا ف َ ه خرياً ما ضَ وِّ عَ أن ي ُ  ه يدعو اللَ ة فإنَّ صيبَ ه مُ ن أصابَ مَ  أنَّ  -3
 ه، قال تعاىل:وِ فْ عَ باً لِ لَ وطَ  ،هعاً يف خريِ مَ وطَ  ،فيما عنده ةً بَ غْ تعاىل رَ  للِ  ها العبدُ فَ رِ صْ ي أن يَ غِ ينبَ  ةَ يَّ الن ِّ  أنَّ  -4

 .َّ    خت حت جت هب ُّ
ينا عافِ ، نسأل أن يُ ة فهو أكَب رَ خِ  اآلا عذابُ ، أما يلٌ قلِ  إمنا هو عذابٌ  اللِ  ن عذابِ راه مِ ما نَ  أنَّ  -5

 منهما.
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 نشاط: •
  ُبة على فقة الواجِ عليه يف املال، مثل الزكاة والنَّ  ب اللُ ها على منع ما أوجَ بَ ل صاحِ حتمِ  ةٌ يمَ مِ ذَ  ةٌ فَ صِ  لُ خْ الب

 األهل واألقارب.
 حذير منه.خل والتَّ البُ  مِّ ة على ذَ الَّ ة الدا نَّ أو السُّ ن القرآن صوص مِ ل يف كتابك بعض النُّ جِّ سَ  -
 لة:األسئ   •

 ؟ دواحِ  ة على رأيٍ هل كان أصحاب اجلنَّ  -1س
 ؟ ( نابِّ سبحان رَ  ما معىن ) -2س
 ؟ يانغْ ما الطُّ  -3س
 .َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ ن قوله تعاىل:ة مِ دَ ط الفائِ بِ نْ است َ  -4س
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 ررس العاش  الد  
 (43( إلى اآلية رقم )34ن اآلية رقم )م م  لَ ة القَ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

راً رِّ قَ ي، مُ قِ ة املتَّ بَ ية عاقِ الِ ر يف اآليات التا كَ ه، ذَ مِ عَ نِ رين بِ ة الكافِ بَ ة عاقِ قَ ابِ تعاىل يف اآليات السا  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ 
ر آخَ  مٌ وْ ه إن كان هناك ي َ واهم أنَّ عْ املشركي يف دَ اً على ر، ورادا م الكافِ وبي اجملرِ  راكِ م الشا ي بي املسلِ ساوِ م التَّ دَ عَ 

 يم، فقال سبحانه:عِ ن النَّ راً مِ اً وافِ ظا هلم فيه حَ  فإنَّ 
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ 

 حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 هن من مل مك لك هش مش هس مس  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي
 .[43 -34 :القلم]      َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل  مي

 موضوع اآليات: •
  َقي.ة املتَّ بَ يان عاقِ ب 
  َّيم.عِ ي يف النَّ نِ واهم املساواة مع املؤمِ عْ على املشركي يف دَ  دُّ الر 
  َة.يامَ ي يوم القِ قِ رين واملنافِ الكافِ  ن حالِ مِ  ءٍ يْ يان شَ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 كم.نَ ي ْ ه ب َ ؤونَ رَ قْ ت َ  سون رُ دْ تَ 
 يق.واثِ هود ومَ عُ  ميانأَ 
 ن.يل وضامِ فِ كَ  يمعِ زَ 

 رة.سِ كَ نْ ة مُ يلَ لِ ذَ  ة عَ خاشِ 
 م.وهُ لُ عْ م وت َ شاهُ غْ ت َ  مهُ قُ هَ رْ ت َ 

 يعون، وليس هبم أذى.طِ تَ سْ مُ  ونمُ سالِ 
 

 ير:فس  رح والت  الش   •
ن لي هلم، وهم مَ القوم املقابِ  ر حالِ كْ ذِ ه بِ عَ ب َ ت ْ ه، أَ مَ عَ ر نِ فَ ن كَ مَ  ب وحالَ ن كذَّ مَ  حالَ  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ  (1)

ن مَ لِ  إنَّ  :أي َّ حض جض مص خص حص مس ُّ  يه، فقال:واهِ ناب نَ تِ ره واجْ أوامِ  ه بإتيانِ أطاعَ 
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ه فيها فَّ رَ م ويت َ عَّ ن َ ت َ ي اليت ي َ ساتِ ه البَ بِّ ن رَ رب مِ له بالقُ  ه له، فإنَّ تِ طاعَ ه بِ بِّ رَ  ن عذابِ مِ  ةً ه حايَ سِ فْ ن َ جعل لِ 
 املرء.

 يَّ ة، كذا زعموا، فب َ م بدخول اجلنَّ هُ مُ كرِ يُ سَ  اللَ  فإنَّ  ثٌ عْ ه إن كان هناك ب َ ار أنَّ فا الكُ  نِّ لقد كان يف ظَ  (2)
ن مَ  اللُ  ون أن جيعلَ أي: أتظنُّ  َّ مظ حط مض ُّ م، فقال:هِ مِ عْ طأ زَ يف هذه اآلية خَ  اللُ 

 ه.وهنيَ  اللِ  رَ مْ فوا أَ ي وخالَ بوا املعاصِ كِ ، وَر بوا املآمثِ سَ ة، كالذين اكتَ يَّ بودِ وا له بالعُ اعة، وذلُّ له بالطا  عواخضَ 
ضوا هبذا قْ م حىت ت َ كُ م هذا، فقال: ماذا أصابَ هُ مَ كْ م حُ عليهِ  ر اللُ أنكَ : َّ جف مغ جغ مع  ُّ (3)

 ؟ ْي ي َ ساوِ تَ  مُ ْي يقَ رِ لوا الفَ وتعَ  ضاءِ القَ 
م كُ تِ يَ وِ سْ تَ ها املشركون بِ أي: بل هل لكم أيُّ  َّ حل جل مك لك خك جك مق حق مف خف  ُّ (4-5)

م أن َتتاروا كُ قِّ ن حَ مِ  دون فيه أنَّ ه وتِ رونَ ذاكَ تَ ن عند الل ت َ ل مِ زَ ن َ  بي املسلمي واجملرمي كتابٌ 
 ؟ باً لكمناسِ ه مُ نَ وْ رَ ما ت َ 

نا مْ سَ راً عليهم: هل أقْ نكِ ، يقول تعاىل مُ َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  ُّ (5)
 ؟ ةعَ راجَ ه دون مُ رون بِ أمُ م ِبا تَ كُ لَ عامِ نُ  بأن - للِ  قُ الذي يقوم فيه اخللْ  ي إىل اليومِ هِ ينتَ  -ماً سَ لكم قَ 

نهم ن مِ هؤالء املشركي: مَ  صلَّى الل عليه وسلَّم دأي: اسأل يا حممَّ  َّ خي حي  جي ٰه   ُّ (6)
 ؟ مهِ سِ فُ ه ألن ْ هلم ما حيكمون بِ  غاً إىل يوم القيامة أنَّ داً بالِ هْ هلم عند الل عَ  بأنَّ  يلٌ فِ كَ 

 ن األصنامِ مِ  اللِ ه بِ بونَ رِّ قَ ن ي ُ هلم مَ هل يقول تعاىل: ، َّ مث هت مت هب مب هئ مئ هي   ُّ (7)
 ؟ مواهُ عْ ي يف دَ بِ كاذِ   ريَ ه إن كانوا غَ بِ  وايأتُ لْ ف َ اً لل، دا ه نِ لونَ عَ جْ فيَ 

ر ذلك اليوم الذي يقول: واذكُ ، َّ هن من مل مك لك هش مش هس مس ُّ (8)
ا هؤالء د املؤمنون، أما جُ سْ ، فيَ دوا للِ ي: أن اسجُ م املنادِ يهِ نادِ ه الكرمية، ويُ ه ساقَ سبحانَ  ر اللُ هِ يُظْ 

م يف ذلك هُ شركُ نيا، ويَ جود يف الدُّ ن أهل السُّ جود؛ ألهنم ليسوا مِ رون على السُّ ار فإهنم ال يقدِ الكفا 
ه، نا عن ساقِ بُّ ف رَ شِ يكْ  ))عنهم، فقال: صلَّى الل عليه وسلَّم سولاملنافقون كما أخب الرَّ  األمرِ 

د، فيعود جُ سْ يَ ب لِ ، فيذهَ ةً ومسعَ  ياءً نيا رِ د يف الدُّ ن كان يسجُ ، ويبقى مَ ةٍ نَ ؤمِ ومُ  نٍ مِ ؤْ مُ  لُّ د له كُ جُ سْ فيَ 
 )رواه البخاري(. (( داً قاً واحِ بَ ه طَ رُ هَ ظَ 

جود، وهم يف حال ة إىل السُّ يامَ القِ  ار يومَ أي: يُدعى هؤالء الكفا  َّ يل ىل مل خل ُّ (9)
 ة.هانَ م مَ هُ ت ْ يَ شِ غَ ، قد ضوعٍ وخُ  ةٍ كانَ استِ 
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ار أن يقوموا ن هؤالء الكفا نيا مِ ب يف الدُّ وقد كان يُطلَ  :َّ حن جن يم ىم مم خم حم ُّ
هبذا، وأهاهنم يف هذا اليوم الذي  بهم اللُ يبون لذلك، فعاقَ جِ هم كانوا ال يستَ ّلة لل، لكنَّ الصَّ  بأداءِ 

 هتم هم على ذلك.درَ م قُ دَ ، وعَ اللِ  رِ مْ املؤمني ألَ  يادِ ة انقِ هولَ يرون فيه سُ 
 :باطاتن  ت  واالس   دوائ  الفَ  •

 ه.لِ مَ ب عَ ه حبسَ يبُ صِ ه ونَ قُّ له حَ  لُّ ر، فكُ م والكافِ املسلِ تعاىل  ي عند اللِ وِ ال يستَ  -1
ة اجلنَّ  ون دخولَ نَّ مَ تَ ، وهم ليسوا كذلك، وي َ ق  ون أهنم على حَ ة، ويظنُّ لَ عاوى باطِ دَ  ار أصحابُ الكفُ  -2

 ذلك. هلم ، وأّنَّ لٍ مَ ّل عَ بِ 
دًا لل ن كان ساجِ ، فمَ لٍ مَ ن عَ مِ  ه املرءُ مَ دَّ ل، والكرامة على حسب ما قَ مَ العَ  سِ نْ ن جِ اجلزاء مِ  -3

ه ار فإنَّ فا ي والكُ قِ ن املنافِ جود مِ السُّ  ن أهلِ ن مِ ن مل يكُ ة، ومَ يامَ يوم القِ  د للِ جُ سْ نيا يَ عاً يف الدُّ وْ طَ 
 .للِ  جودَ السُّ  يعُ طِ ال يستَ 

 نشاط: •
  َي وِ ة، وكذلك ال يستَ عليه اآليات املشروحَ  ة، كما تدلُّ يامَ يف اجلزاء يوم القِ  رُ والكافِ  نُ وي املؤمِ ال يست

 ئات.يِّ احلات والذي يعمل السَّ ل الصا الذي يعمَ 
 ة على هذا املعىن.الَّ ج منها اآلية الدا ِر خْ ية، واستَ اقرأ سورة اجلاثِ  -
 األسئلة: •

 ن اآليات على ما يلي:ل مِ لِّ دَ  -1س
 ل.مَ العَ  سِ نْ ن جِ اجلزاء مِ  -أ

 ل.مَ ة بّل عَ اجلنَّ  ار دخولَ  الكفا يتمىنَّ  -ب
 ن والكافر.ال يستوي عند الل املؤمِ  -ج

 بة من العمود )ب(:ع الرقم من العمود )أ( أمام اجلملة املناسِ ضَ  -2س
 العمود )ب(: العمود )أ(:

 يق.واثِ هود ومَ )       ( عُ  م:هُ قُ هَ رْ ت َ  -1
 ة.ريَ سِ ة كَ يلَ لِ ( ذَ )        يم:عِ زَ  -2
 ن.يل وضامِ فِ )       ( كَ  أميان: -3
 لوهم.عْ م وت َ )      ( َتشاهُ  عة:خاشِ  -4
  ون:مُ سالِ  -5
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 ؟ ةً ومسعَ  ياءً ي رِ لِّ صَ ي أو يُ لِّ صَ نيا وال يُ يف الدُّ  ّلةِ لصَّ ى لِ ن يُدعَ مَ ة لِ يامَ ت يوم القِ ة اليت أُعدَّ ما العقوبَ  -3س
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 ري عشَ رس الحاد  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  44ن اآلية رقم )م م  لَ ة القَ ورَ ير سُ فس  تَ 

صلَّى  بُّ ى النَّ أذَّ ي، فتَ حْ ن الوَ عليه مِ  يب ِبا أنزلَ كذِ والتَّ  صدودِ الُّ بِ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ة النَّ وَ عْ ه املشركون دَ واجَ 
ل غِ شْ ل، وأن ال يُ مُّ حَ ب والتَّ الصَّ ه بِ ل ذلك كلا قابِ تعاىل أن يُ  ره اللُ ه، فأمَ رُ دْ صَ  ن ذلك، وضاقَ مِ  الل عليه وسلَّم

 م، ويف هذا املعىن يقول تعاىل:هُ زاءَ  جَ وىلَّ تَ تعاىل، فهو الذي ي َ  م إىل اللِ هُ ل أمرَ كِ بل يَ  ه هبم؛بَ لْ ق َ 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من ُّ 

 رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .[52 - 44 :القلم]  َّ  خب حب جب

 موضوع اآليات: •
  َرين.لكافِ لِ  وجلَّ  عزَّ  اللِ  دراجِ تِ يان اسْ ب 
  ِتعاىل. إىل اللِ  ةِ عوَ الدَّ  شاقِ ل مَ ب وحتما الصَّ األمر ب 
  َصلَّى الل عليه وسلَّم سولِ لرَّ لِ  يدِ دِ م الشَّ هِ ضِ غْ ار وب ُ فا الكُ  دِ سَ يان حَ ب. 
  َّي.مِ لعالَ لِ  رٌ كْ الكرمي ذِ  القرآنَ  بيان أن 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكل مة
 .ةٍ لَ فْ هم على غَ خذُ أْ ل هلم ونَ هِ مْ  نُ  همجُ رِ دْ تَ سْ نَ 

 هم.رُ خِّ ؤَ م وأُ هُ لُ هِ مْ أُ  ي هلملِ مْ وأُ 
 .يدٌ دِ شَ  يي وِ ي قَ رِ كْ مَ  ي تِ ي مَ يدِ كَ 
 ك.تِ وَ عْ دَ  بِ بَ سَ ها منهم بِ ذُ أخُ ة تَ يَّ مالِ  غراماتٍ  مرَ غْ مَ 
 وم.مُ غْ مَ  ومظُ كْ مَ 
 ه.وغريِ  تِ ابن النَّ مِ  ةٍ يَ خالِ  أرضٍ  بيَ قِ لْ أُ  راءِ العَ بِ  ذَ نُبِ 
 عليه. ّلمُ ويُ  ما ذَ أتى ِبا يُ  وممُ ذْ مَ 

 واصطفاه.اختاره  اجتباه
 .دِ احلسَ  ةِ دَّ ن شِ م مِ يوهنِ عُ ك بِ يبونَ صِ يُ  مهِ بصارِ أْ ك بِ ونَ قُ لِ زْ ي ُ لَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
بي، تعاىل املكذِّ  د اللُ وعَّ يتَ : َّ مي خي حي جي يه مه جه ين ىن من ُّ (1)

م، مث آتيناهُ ون ِبا رُّ م يغت َ هُ َّتكُ م ونَ هُ لُ هِ مْ نُ نا سَ ق بالقرآن، فإنَّ ن ال يصدِّ ومَ د فيقول: اتركن يا حممَّ 
 ال يشعرون هبا، وال يدرون شيئاً عنها. ةٍ هَ ن جِ هم مِ ذُ بهم ونأخُ عاقِ نُ سَ 

قاهبم فّل ر عِ خِّ يف آجاهلم وأُؤَ  ارِ فا الكُ  ل هؤالءِ هِ ، يقول تعاىل: وأُمْ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ُّ (2)
 .يدٌ دِ شَ  يي وِ بي قَ املكذِّ ي بِ رِ كْ يت ومَ يلَ حِ  نوهبم؛ ألنَّ ذُ هم بِ لُ أُعاجِ 

ّلً قابِ ب منهم مُ لُ طْ تَ  بي: أأنتَ راً على املكذِّ نكِ يقول الل مُ  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ (3)
ن املال قد عليهم مِ  ضَ فُرِ  ما لِ جْ ن أَ ك، فهم مِ تِ وَ عْ لوا يف دَ ها لكي يدخُ ن األموال وغريِ ًا مِ يا مادِ 

 م.عليهِ  ُشقُّ هم ويَ بُ أصاهبم ما يُتعِ 
اس، لنا ر لِ الذي ال يظهَ  بِ يْ الغَ ن مِ  مٌ لْ يقول تعاىل: بل هم عندهم عِ  َّ نب مب زب رب يئ ُّ (4)

 !بِ يْ الغَ  أخبارِ يهم أنت بِ ونك به، كما تأتِ لُ خون منه ما فيه، وجيادِ سَ نْ فهم ي َ 
أو  أسَ اليَ  عَ وقِ ن أن يُ ما ميكِ  صلَّى الل عليه وسلَّم الل املشركي مع رسولِ  ن حالِ مِ  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ و 

ه الل، بَ ه، فأدَّ بِّ رَ  رَ مْ ل أَ جَ عْ ت َ ّلم الذي اسْ يونس عليه السَّ  اللِ  ِبِّ نَ  حبالِ ره كَّ ، ذَ ةِ قوبَ ر العُ مْ أَ بِ  جالَ عْ االستِ 
ن ك مِ سَ فْ س ن َ احبِ : َّ زت رت  يب ُّ احلي، فقال:ن الصا له مِ عَ عليه، وجَ  باه وتابَ تَ مث اجْ 
 ل أذاهم.ك وحتمَّ مِ وْ عجال على ق َ تِ االسْ 

 هُ مَ قَ ت َ الذي الْ  ّلمن كيونس عليه السَّ وال تكُ : َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت ُّ (5)
 بِ بَ سَ . وكان ذلك بِ احلوتِ  نِ طْ يف بَ  هِ ْبسِ حَ  بِ  ومٌ مُ غْ ه، وهو مَ بَّ ه رَ عائِ ت دُ قْ ه، وَ نِ طْ وصار يف بَ  احلوتُ 

 وه.بُ ذَّ ه الذين كَ مِ وْ ه على ق َ عائِ ه يف دُ جالِ عْ استِ 
 يَ قِ بَ لَ  ةِ وبَ عليه بالتَّ  نَّ مَ  اللَ  ، يقول: لوال أنَّ َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ (6)

 ه.تِ لَ جَ على عَ  ومٌ لُ وهو مَ  طروحاً يف اخلّلءِ مَ 
ه وتاب عليه ِحَ رَ ه ف َ تارَ طفاه واخْ اصْ  اللَ  ، يقول: لكنَّ َّ رن مم ام يل ىل ُّ (7)

 ه.رِ أوامِ ي بِ لِ العامِ  اللِ  بادِ ن عِ له مِ عَ وجَ 
صلَّى الل عليه  داً ه حممَّ يَّ نبِ   اللُ خيِب  َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ (8)

 هم.نِ يُ أعْ يبوك بِ صِ بوا أن يُ عليه، حىت قارَ  دوكَ سَ حَ  رآنُ م القُ هُ غَ لَ ا ب َ ما لَ  ارَ فا الكُ  أنَّ  وسلَّم
 .نا ه اجلِ تْ ه مسوس، وقد أصاب َ ل هلم ذلك قالوا: إنَّ ا مل حيصُ مَ ولَ  َّ جئ يي ىيُّ
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 رآن إالا ، ما هذا القُ جمنونٍ  هذا الذي يقوله ما هو بقولِ  عليهم أنَّ  اللُ  فردَّ  َّ حب جب هئ مئ خئ (9)
 واإلنس، والل أعلم. ن اجلنِّ ي مِ فِ لَّ كَ مُ لْ لِ  ةً ظَ عِ وْ مَ 

 نباطات:ت  د واالس  وائ  الفَ  •
 .رٍ دِ تَ قْ مُ  يزٍ زِ عَ  ذَ خْ هم أَ ي، مث يأخذُ اغِ بي الطا ج املكذِّ ِر دْ تَ سْ ل، ويَ مِ هْ ل وال ي ُ ميهِ  اللَ  إنَّ  -1
اس، م النا هُ لُ ب َّ قَ ت َ وهتم إىل اإلصّلح، لذا ي َ عْ دَ  مااًل ألجلِ  اسِ ن النا هم ال يطلبون مِ وأتباعُ  األنبياءُ  -2

 ون هبم.سُ ويأنَ 
 بِ بَ سَ نات بِ ن احلسَ د كثرياً مِ قِ فْ بل قد ي َ   خرياً كثرياً؛مَ ها ُحرِ مَ ن ُحرِ ة اليت مَ يمَ ظِ ن األخّلق العَ  مِ ْب الصَّ  -3

 ةٌ لَ صْ ه، وتلك خَ بِّ طاً على رَ عاً ساخِ  كان جازِ ِب صْ ن مل يَ ب، ومَ الصَّ  يضُ قِ نَ  ة، فاجلزعَ فَ ه هلذه الصِّ دِ قْ ف َ 
 .ةٌ يمَ مِ ذَ 

 نشاط:  •
  يونس  جناةِ  بَ ناً سبَ بيِّ ة مُ صَّ ة القِ ّلصَ ن خُ ري، مث دوِّ فسِ ب التَّ تُ كُ   دِ ّلم يف أحَ ونس عليه السا يُ  ةَ صَّ ع قِ جِ ار

 ( يف الفراغ التايل:144 -143افات آية )ن احلوت كما يف سورة الصا طْ ن بَ ّلم مِ عليه السَّ 
 لة:األسئ   •

 الية؟مات التا لِ رادف الكَ ما مُ  -1س
 مرادفها الكلمة 

  دبَ الكَ 
  هالاإلمْ 

  ِن عْ دَ 
  ؟ َّ مي خي حي جي يه ُّ ن اآلية:ن هذا اجلزء مِ ه مِ تَ مْ هِ ما الذي فَ  -2س
 .هتِ صَّ ة قِ ّلصَ كر خُ ذِ ، مع ؟ ب احلوتن صاحِ مَ  -3س
وهو  -ر ع اآلخَ طِ يستَ  ها، وملظَ فِ م فحَ لَ القَ  ةِ سورَ  ظَ فْ ر حِ قرَّ  - دوهو حممَّ  -ن بي زميلي لك أحدِها قارِ  -4س

 ايل:ها، وفق اجلدول التا ظَ فْ حِ  -زيد 
 نة بينهما:املقارَ  لُ وَ دْ جَ 

 زيد د محم   بها حل ىيتَ فات التي الص  
 1 1 
 2 2 
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 3 3 
   ل عليهاصَ ة اليت حَ يجَ تِ النَّ 
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 رشَ اني عَ رس الث  الد  
 (12) ( إلى اآلية رقم1ن اآلية رقم )م   ةالحاق   ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

تعاىل إن  اللِ  هم عذابَ رُ ذِ نْ ريك له، وي ُ ه ال شَ وحدَ  اللِ  ةِ عبادَ رهم بِ رسوالً منهم، يأمُ  ةٍ أمَّ  لِّ تعاىل إىل كُ  اللُ  أرسلَ 
يف  ةَ قوبَ ها العُ على بعضِ  اللُ  لَ تعاىل، فأنزَ  ت باللِ رَ فَ ها، وكَ لَ سُ بت رُ كذَّ   مِ مَ ن هذه األُ روا به، ولكن كثرياً مِ فَ هم كَ 

بار، يقول الل ة واالعتِ ظَ لعِ ة، لِ قَ ابِ السا  مِ مَ ض األُ عْ ب َ بِ  لَّ الذي حَ  ذابِ العَ  أنواعِ  يان بعضِ الية بَ نيا، ويف اآليات التا الدُّ 
 تعاىل:

 ٱ ٻ ٻ

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ 
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل
 .[12 - 1 :]احلاقَّة    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه

 موضوع اآليات: •
  َة.بَ ذِّ املكَ  مِ مَ األُ بِ  لَّ الذي حَ  ذابِ العَ  أنواعِ  يان بعضِ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .بذلكيت ها مسِّ قوعِ وُ  قِ قُّ حَ تَ ع، فهي لِ قَ إذا وَ  :ءُ يْ الشَّ  قَّ ن حَ مِ  ةاحلاقَّ 
 ة.يامَ ، وهي القِ ن أهوالٍ ها وِبا فيها مِ وقوعِ بِ  لوبَ ع القُ رَ قْ اليت ت َ  ةعَ القارِ 
 اس.عند النا  املعروفَ  ت احلدَّ زَ اليت جاوَ  ةيَ اغِ الطا 
 .ةِ ودَ والبُ  تِ وْ ة الصَّ يدَ دِ شَ  ر صَ رْ صَ 
 .دٌ حَ ر عليها أَ دِ قْ ة اليت ال ي َ يَ صِ عْ ت َ سْ مُ  ة اليَّ وِ القَ  ةيَ عاتِ 
 صاهلم.ئْ تِ ة يف اسْ عَ تابِ تَ مُ  وماً سُ حُ 
 اليت رأس هلا. لِ خْ النَّ  ذوعُ جُ  لٍ نَْ  جازُ أعْ 

 يها.فِ  ءَ يْ ية ال شَ بالِ  ةيَ خاوِ 
 بٌ لْ ه ق َ ألنَّ  ؛كاً إفْ  بُ ذِ الكَ  يَ مسِّ منه و ، يءِ الشَّ  بُ لْ ق َ  :وهو كن اإلفْ مِ  ،باتلِ قَ ن ْ مُ  ال كات فِ تَ ؤْ مُ  ال

 .ةِ يقَ حقِ لْ لِ 
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 ها.على غريِ ة دَ زائِ  ةيَ رابِ 
 املعتاد. ز احلدَّ جاوَ  غى طَ 

 ة.ينَ فِ ي، وهي السَّ اليت ترِ  ةيَ اجلارِ 
 ها.ظَ ها وحتفَ مَ لَ عْ ت َ  هاَتِعيَ 
 

 ير:فس  رح والت  الش   •
 يد.عِ والوَ  دُ عْ ق فيها الوَ قَّ حَ اً اليت يتَ قا ة حَ عَ ة الواقِ يامَ هي القِ  َّ مب ُّ  (1)
 ؟ اً قا ة حَ عَ ة الواقِ يامَ ة هذه القِ فَ ما صِ  َّ حت جت ُّ (2)
   ؟ ن أهوالٍ ة وما فيها مِ يامَ ة القِ يقَ قِ ك حَ فَ رَّ عَ ك وَ أعلمَ  ءٍ يْ شَ  وأيا  َّ حج مث هت مت ُّ (3)
ع ِز فْ ة اليت ت ُ يامَ القِ بِ   هودمُ وْ م ق َ صاحل، وعاد وهُ  مُ وْ بت مثود وهم ق َ كذَّ  َّ مخ جخ  مح جح ُّ (4)

 أهواهلا.بِ  لوبَ القُ 
ما  دا شَ ت أَ زَ ة اليت جاوَ يمَ ظِ ة العَ حَ يْ الصَّ وا بِ نُ ف ْ يتوا وأُ مِ أُ ا مثود فَ فأما : َّ حص مس خس حس ُّ (5)

 يحات.ن الصَّ فون مِ عرِ يَ 
 .يد اهلبوبِ دِ شَ  ةِ ودَ البُ  يدِ دِ شَ  يدوا هبواءٍ يتوا وأُبِ مِ أُ ا عاد فَ وأما  َّ حط مض خض حض جض  مص (6)
 ها على عادٍ طَ لَّ ديد، فسَ هلا هذا اهلبوب الشَّ  ل اللُ سهَّ  َّ خف حف جف مغ جغ مع جعُّ (7)

 هم.م كلا هُ ت ْ نَ ف ْ ع حىت أَ طِ قَ ن ْ َّت وال ت َ فْ ة ال ت َ عَ تابِ تَ م مُ اٍ أيا  ةَ يَ ومثانِ  يالٍ لَ  عَ بْ سَ 
 صولُ ام موتى كأهنم أُ يايل واأليا فَّتى عاداً يف تلك اللَّ  َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّ
 .ة األجوافِ لَ آكِ تَ ة مُ بَ رِ  خَ لٍ نَْ 

 ؟ ّلكة دون هَ يَ باقِ  سٍ فْ ن ن َ فهل ترى هلؤالء القوم مِ  َّ حم جم هل مل خل ُّ (8)
م اليت مَ ن األُ قه مِ بَ ن سَ ون، ومَ عَ رْ ة فِ يَ اغِ الطا وجاء  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ (9)

 بِ بَ سَ بِ  ةَ م احلجارَ عليهِ  ر اللُ م، وأمطَ هُ يارُ ت هبم دِ بَ لَ م لوط الذين انقَ وْ رى ق َ ها، وأهل قُ لِ سُ رُ ت بِ رَ فَ كَ 
 ش.واحِ والفَ  كِ رْ والشِّ  رِ فْ ن الكُ مِ  ةِ رَ عّلهتم املنكَ فِ 

ه إليهم، رهبم الذي أرسلَ  سولَ منهم رَ  ةٍ مَّ أُ  ت كلُّ صَ فعَ  َّ خن حن جن يم ىم مم ُّ (10)
 .ةِ دَّ غاً يف الشِّ إهّلكاً بالِ  م اللُ هُ كَ لَ فأهْ 
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، شيءٍ  ع فوق كلِّ فَ ه، حىت عّل وارت َ حدَّ  ز املاءُ ا جاوَ ما ا لَ إنا  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ (11)
 ة اليت تري يف املاء.ينَ فِ يف السَّ  ماء( مع نوحٍ دَ كم القُ م )أي: آباَء كُ صولَ لنا أُ حَ 

، ةً ظَ وعِ  ةً رَ ب ْ رين عِ الكافِ  املؤمني وإغراقِ  ة جناةِ ثَ لنجعل حادِ  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ (12)
 ت.ما مسعَ  ل عن اللِ قِ عْ ظ، وت َ ن شأهنا أن حتفَ مِ  نٍ ذُ أُ  ها كلُّ ظَ وحتفَ 

 نباطات:ت  د واالس  وائ  الفَ  •
 ذاب.يم أو العَ عِ ن النَّ مِ ه قَّ حَ  امرئٍ  لا ذ كُ ق، فيأخُ فيه احلقائِ  قُّ ه يوم حتَُ ة، وكونُ يامَ القِ  ومِ بوت يَ ثُ  -1
 .ن احلقِّ ه مِ ؤمنوا ِبا جاءوا بِ ، ومل يُ هايائِ بت هذه األقوام بأنبِ مي، لذا كذَّ دِ اس قَ يف النا  رَ فْ الكُ  أنَّ  -2
 ي.والعاصِ  ةِ رَ فَ الكَ  ن هؤالءِ مِ  قام اللِ يف انتِ  بٌ بَ ي سَ ر واملعاصِ فْ الكُ  أنَّ  -3
وفان الذي حصل ث الطُّ ة يف حادِ رَ ب ْ ابقي، كالعِ السا  ل للقوامِ صَ ة فيما حَ رَ ب ْ اريخ عِ ة التا فَ رِ عْ يف مَ  أنَّ  -4

 ّلم.عليه السَّ  وحٍ م نُ وْ قَ لِ 
 نشاط: •
  ِصاة أفراداً ومجاعات.ة على العُ ئَ يِّ سَ  ي آثارٌ نوب واملعاصِ لذُّ ل 
 تلك اآلثار. ن هنا بعضَ وِّ فة دَ لِ م املختَ علُّ ر التَّ صادِ جوع إىل مَ الرُّ بِ  -
 األسئلة: •

 ناسبه:ايل ِبا يُ اجلدول التا : امل 1س
 ذاب  ب العَ بَ سَ  هماهلل لَ  ذابُ عَ  همي  ب  نَ  القوم
    عاد
    مثود

    ومهرعون وقَ فِ 
    لوط   مِ وْ رى ق َ قُ 

 
 عِ لَ طْ يف مَ  (( ةاحلاقَّ  ))ة مَ لِ كرار كَ ن تِ ة مِ دَ  الفائِ وبيِّ  - كمِ لِّ داً ِبعَ شِ رْ ت َ سْ مُ  -ري فسِ التَّ  بِ تُ كُ   دِ ع ألحَ : ارجِ 2س
 ات.را مَ  ّلثَ ثَ  ةِ ورَ السُّ 
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 شرالث عَ رس الث  الد  
 (18( إلى اآلية رقم )13ن اآلية رقم )ة م  ة الحاق  ورَ سير سُ ف  ت َ 

ال خيفى منها واليت على الل تعاىل  بادِ العِ  ض أعمالُ عرَ ، وفيه تُ على األعمالِ  واحلسابِ  ة هو يوم اجلزاءِ يامَ القِ  مُ وْ ي َ 
ماء والسَّ  لرضِ ث لِ ا حيدُ ما  ءٍ يْ شَ  يانِ ة مع بَ يقَ تعاىل هذه احلقِ  الية يذكر اللُ اآليات التا شيء عليه سبحانه، ويف 

 ة، فيقول سبحانه:يوم القيامَ 
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت مت زت
 .[18 - 13 :]احلاقَّة    َّ يل ىل
 موضوع اآليات: •
  ِة.يامَ القِ  مِ وْ ي َ  ن أهوالِ مِ  يءٍ شَ  رُ كْ ذ 
  َساب.لحِ تعاىل لِ  على اللِ  بادِ العِ  ضِ رْ يان عَ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .نِ رْ القَ كَ   يمٌ ظِ عَ  وقٌ بُ  ورالصُّ 

 .عضٍ بَ ها بِ بعضُ  بَ رِ ضُ  تاكَّ دُ 
 ة.يفَ عِ ضَ  ةيَ واهِ 

 ها.ها وأطرافُ بُ وانِ جَ  هاأرجائِ 
 

 فسير:رح والت  الش   •
ة فخَ ، وهي النَّ دةً واحِ  ةً خَ فْ ن ن َ رْ ك )إسرافيل( يف القَ خ امللَ فَ فإذا ن َ  َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  (1)

 ّلك العامل.ها هَ ندَ كون عِ األوىل اليت ي
ها بعضُ  بَ ها وُضرِ نِ واجلبال عن أماكِ  ت األرضُ عَ ورُفِ  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  (2)

 ة.دَ واحِ  ةً قَّ تا دَ تا وُدقَّ رَ سِ كُ فَ  عضٍ بَ بِ 
تقوم  واجلبالُ  األرضُ  كُّ وُتدَ  ورِ خ فيه يف الصُّ نفَ ذلك احلي الذي يُ ففي  َّ ىب نب مب ُّ  (3)

 ة.يامَ القِ 
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ك فيها وال ة ال َتاسُ يفَ عِ ذ ضَ ماء، فهي يومئِ ت السَّ قَ وَتزَّ  َّ ىت نت مت زت رت ُّ  (4)
 ة.ّلبَ صَ 

ل ها، وحيمِ بها وأطرافِ وانِ ة على جَ كَ واملّلئِ  َّ يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث ُّ  (5)
 ظام.كة العِ ن املّلئِ ية مِ ة مثانِ يامَ القِ  هم يومَ ك فوقَ ربِّ  عرشَ 

 - ون على اللِ ضُ ماء تُعرَ فيه السَّ  قُّ شَ نْ يف ذلك اليوم الذي ت َ  َّ ىل مل يك ىك مك لك ُّ  (6)
 كم.ن أسراِر مِ  ءٌ يْ ال خيفى عليه شَ  ،واجلزاء سابِ لحِ لِ  - اسها النا أيُّ 

 نباطات:ت  د واالس  وائ  الفَ  •
 ه، ويف ذلك إيذانٌ يانُ نْ م ب ُ ه، واهندَ ظامُ ض نِ قَ ه انت َ تُ ق ْ هى وَ فإذا انتَ ، يبٌ رتِ وتَ  ظامٌ يب له نِ جِ العَ  نُ وْ هذا الكَ  -1

 َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي ُّ هاء هذا العامل الذي قال الل عنه يف سورة امللك: بانتِ 
 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

 ُّ  قوله تعاىل: جهول، وقد جاء كذلك يفلمَ اً لِ يا نِ بْ ل يأت مَ عْ الفِ  ث فإنَّ يان احلدَ بَ مام بِ إذا كان االهتِ  -2

 .َّ ىئ ُّ ، وقوله:َّ نئ مئ زئ ُّ ، وقوله:َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ن هم، وقد ذكر مِ ه غريُ بِ  ة يقومون به ال يقومُ كَ ّلئِ له مَ  لٍ مَ عَ  كثرية، وكلُّ   ألعمالٍ  املّلئكةَ  اللُ  لقَ خَ  -3

 ه.سبحانَ  بِّ الرَّ  شِ رْ ور، وحل عَ فخ يف الصُّ أعماهلم هنا: النَّ 
 نشاط: •
  ِرس.ة يف هذا الدَّ املشروحَ  اآلياتِ  ءِ وْ ة يف ضَ يامَ يوم القِ  أحداثِ  ف بعضَ ص 
 األسئلة: •

 :ةٍ فيدَ مُ  الية يف مجلٍ مات التا لِ ع الكَ ضَ  -1س
  ةكَّ دَ 

  يةواهِ 
  األرجاء

 ؟ هخُ ن الذي ينفَ ور؟ ومَ فخ يف الصُّ لعامل عند النَّ ماذا حيدث لِ  -2س
 ن أهوال يوم القيامة.مِ  ةً د ثّلثَ عدِّ  -3س

 ............... -أ
 ................. -ب
 ................. -ج
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 رس.ن هذا الدَّ مِ  ةٍ آيَ  بِ الاً دِ ستَ مُ  ي اللِ قوف بي يدَ الوُ ره بِ كِّ ذَ رين تُ طْ ن سَ يلك مِ مِ زَ يهاً لِ جِ وْ ب ت َ اكتُ  -4س
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 ابع عشررس الر  الد  
 (24( إلى اآلية رقم )19ن اآلية رقم )ة م  الحاق   ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

 احلةِ الصا  األعمالِ  ، فأصحابُ ةً ئَ يِّ أم سَ  نيا صاحلةً ها اإلنسان يف الدُّ لَ مِ اليت عَ  األعمالِ  ةُ ر مثرَ هَ ة تظْ يامَ يوم القِ يف 
ف أعماهلم حائِ ة صَ ئَ يِّ السَّ  األعمالِ  ذ أصحابُ ما يأخُ كرميًا هلم، بينَ تَ  ؛أعماهلم بأمياهنم فَ حائِ ذون صَ يأخُ 

 ُّ  يم، قال تعاىل:عِ ن النَّ هلم مِ  دَّ وما أعَ  ،يمِ اليَ  ألصحابِ ه سبحانَ  اللِ  كرميِ يان تَ بَ  :اليةهم، ويف اآليات التا لِ مائِ شَ بِ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام
 .[24 - 19 :]احلاقَّة  َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب
 موضوع اآليات: •
  َيم.عِ ن النَّ هلم مِ  اللُ  دَّ ي وما أعَ مِ اليَ  أصحابِ  حالِ  يانُ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 نيا.ها يف الدُّ لَ مِ ه اليت عَ ة أعمالِ يفَ حِ صَ  هتابَ كِ 

 ذوا.روا وخُ عالوا وانظُ تَ  مهاؤُ 
 ه.وعُ قُ ى وُ ا ال خيفَ ما  ثُ ي إذا كان احلدَ قِ يأت ِبعىن اليَ  نُّ ت، والظَّ نْ قَ أي ْ  ت نْ ن َ ظَ 
 ف.طَ قْ ها اليت ت ُ مثارُ  هاطوفُ قُ 

 ة.يبَ رِ قَ  ةيَ دانِ 
 ة.يَ ام املاضِ األيا  ةيَ ام اخلالِ األيا 
 

 فسير:رح والت  الش   •
مىن ه اليُ دِ يَ ه بِ ة أعمالِ يفَ حِ صَ  يَ ن أُعطِ ا مَ فأما  َّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّ (1)

 ين ما فيها.رَّ ة أعمايل اليت سَ يفَ حِ رؤوا صَ ذوا اقْ روراً: خُ هاجاً وسُ كرمياً له، فيقول ابتِ تَ 
ت له دْ دَ عْ ة فأَ يامَ ي يوم القِ زائِ قى جَ لْ أَ نيا بأين سَ ت يف الدُّ نْ قَ ي ْ إين أَ  َّ يي  ىي ني مي زي ُّ (2)

 ل الصاحل.مَ ن اإلميان والعَ مِ  ةَ دَّ العُ 
يه، تُرضِ  ةٍ يئَ نِ هَ  فهذا املؤمن يف حياةٍ  َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ (3)

عوداً يامًا وقُ : قِ حالٍ  ناولوهنا يف كلِّ تَ املؤمني ي َ ن مِ  ةٌ يبَ رِ ه قَ ع املكان، مثارُ فِ تَ رْ مُ  ستانٍ وذلك يف بُ 
 جاعاً.طِ واضْ 
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 يداً عن كلِّ عِ رباً بَ لوا أكّلً واشربوا شُ قال هلم: كُ يُ  َّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ُّ (4)
 ة.يَ نيا املاضِ ام الدُّ احلة يف أيا الصا  ن األعمالِ م مِ تُ مْ ب ما قدَّ بَ سَ ، بِ كروهٍ مَ  ن كلِّ ي مِ مِ أذى سالِ 

 نباطات:واالست  د وائ  الفَ  •
ه، سبحانَ  ن اللِ ه األوىف مِ زاءَ احلات جَ ل الصا ن الذي يعمَ املؤمِ  يَ قِ ل، فقد لَ مَ العَ  سِ نْ ن جِ مِ  اجلزاءُ  -1

 كثرية يف القرآن.  بأوصافٍ  ها اللُ فَ صَ ية اليت وَ ة العالِ وذلك اجلزاء اجلنَّ 
ب لُ طْ ه، ويَ دَ نْ ن ِبا عِ ح املؤمِ رَ فْ ه، لذا ي َ لِ مَ على عَ  اسُ ع النا لِ طَّ ال خيشى أن يَ  نِ احلسَ  لِ مَ ب العَ صاحِ  إنَّ  -2

 اس.ع عليه النا لِ فيه خيشى أن يطَّ  ءَ يْ ه، فّل شَ تابِ ه أن يقرأ ما يف كِ ن غريِ مِ 
 نشاط: •
  َ؟  ؟ وما هذا اجلزاء ذلك رَ كِ ُذ  ةٍ ورَ سُ  ي، ففي أيا مِ اليَ  زاء أصحابِ ط جَ ل املتوسِّ األوَّ  فِّ بك يف الصَّ  رَّ م

 ايل:راغ التا ن ذلك يف الفَ دوِّ 
 األسئلة: •

 مات التالية:لِ ما معىن الكَ  -1س
  مهاؤُ 
  وفطُ القُ 
  ةيَ ام اخلالِ األيا 
 
 ؟ وملاذا يقول ذلك ،ه؟ينِ مِ يَ ه بِ تابَ كِ   وتَ ن إذا أُ املؤمِ  ه العبدُ ما الذي يقولُ  -2س

  



 51 

 رشَ س عَ رس الخام  الد  
 (37رقم )( إلى اآلية 25ن اآلية رقم )ة م  ة الحاق  ورَ ير سُ فس  تَ 

مال، وما الشِّ  أصحابِ  ي، ويف هذه اآليات بيان حالِ مِ أصحاب اليَ  قة حالَ ابِ تعاىل يف اآليات السا   اللُ بيَّ 
 قاب، قال الل تعاىل: ن العِ ه مِ نالونَ يَ 

 مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ 
  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكجك
 جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي
 .[38 - 25 :]احلاقَّة    َّ جن يم ىم  مم خم حم

 موضوع اآليات: •
  َم.هِ تِ قوبَ وعُ  مالِ الشِّ  أصحابِ  حالِ  يانُ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 اليت تقضي عليا وتنهي حيات. ةيَ القاضِ 

 اجعلوا يديه مربوطتي مع عنقه. وهلُّ غُ 
 أدخلوه. وهلُّ صَ 
 طوهلا بالذراع. هاعُ رْ ذَ 

 أدخلوه فيها وقيدوه هبا. وهكُ لُ فاسْ 
 .ثا حيَُ  ضا حُ  يَ 

 يبرِ قَ  يمحَِ 
 .يدٍ دِ ن صَ م مِ هِ روحِ ن جُ ج مِ ار وما خيرُ النا  ة أهلِ سالَ غُ  يلِ سْ غِ 

 نوب.أصحاب اخلطايا والذُّ  ئوناخلاطِ 
 فسير:رح والت  الش   •
ه ه بيدِ ة أعمالِ يفَ حِ صَ  ن أُعطيَ ا مَ وأما  َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ  (1)

 أعمايل. ةَ يفَ حِ صَ  طَ ن مل أُعْ راً: يا ليتَ حسِّ تَ ماً مُ سرى(، فيقول نادِ مال )أي: اليُ الشِّ 
 ي.زائِ م ما جَ يقول: ومل أعلَ  َّ مع جع مظ حط ُّ (2)
 ها.ث بعدَ ي، ومل أُبعَ رِ ة ألمْ عَ نيا كانت القاطِ الدُّ ها يف ة اليت متُّ يا ليت املوتَ  َّ حف جف مغ ُّ (3)
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ت عن بَ هَ وقد ذَ  ،نياه يف الدُّ تُ عْ عن مايل الذي مجَ فَ ن َ  َّ حل جل مك لك خك جك مق  حق مف ُّ (4)
 هبا. جا أحتَ  ةٍ جَّ وال حُ  ةٍ وَّ ن ق ُ د إليه مِ نِ تَ د يل ما أسْ عْ يت، ومل ي َ جَّ ت وحُ وَّ ق ُ 

ه قِ نُ ه إىل عُ يْ دَ وا يَ عُ فامجَ  مَ ذوا هذا اجملرِ م: خُ هنَّ قال خلزنة جَ يُ  َّ خم حم جم هل مل خل ُّ (5)
 ها.رَّ ي حَ قاسِ يُ لِ  يمَ لوه اجلحِ دخِ ، مث أَ األغّللِ بِ 

راعاً عون ذِ بْ طوهلا سَ  يدٍ دِ ن حَ مِ  ةٍ لَ سِ لْ مث يف سِ  َّ مه جه هن من خن حن جن ُّ (6)
 لوه فيها.فأدخِ 

 اللَ  ق بأنَّ دِّ صَ ه كان ال يُ ؛ ألنَّ ذابِ ه هبذا العَ بَ ذَّ عَ أي: أنَّ الَل  َّ مئ هي مي خي حي  جي ُّ (7)
 يك له.رِ ه ال شَ وحدَ  ة هو اإلله احلقُّ مَ ظَ ي العَ ذِ 

ي ن املساكِ ة مِ أهل احلاجَ  نيا على إطعامِ يف الدُّ  اسَ النا  وال حيثُّ  َّ مث هت مت هب مب ُّ (8)
 هم.وغريِ 

 .ذابَ ع عنه العَ فَ دْ يَ  يبٌ رِ ة قَ يامَ ر يوم القِ فليس هلذا الكافِ  َّ لك هش مش هس مس ُّ (9)
 ها.أهلِ  يدِ دِ ن صَ  مِ ار إالا يف النا  عامٌ طَ وليس له  َّ جم يل ىل مل خل ُّ (10)
 .باللِ  رِ فْ ون على الكُ رُّ ون املصِ بُ  املذنِ ه إالا لُ أكُ لي ال يَ سْ أي: هذا الغِ  َّ يم ىم  مم خم ُّ (11)
 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
 هم.لِ مَ عَ  سِ نْ ن جِ ار كذلك جيازون مِ فا م، كان الكُ هِ لِ مَ عَ  سِ نْ ن جِ ني مِ زاء املؤمِ ا كان جَ ما لَ  -1
 ة.يامَ القِ  مَ وْ شيئاً ي َ  ال تُغن عن اإلنسانِ  لطانَ والسُّ  واجلاهَ  واألوالدَ  األموالَ  إنَّ  -2
 اً.ريْ خَ  هِ لِ مَ يه على عَ جيزِ  اللَ  ؤوهنم فإنَّ عى شُ ي ورَ املساكِ  مَ ن أطعَ مَ  -3
 نشاط: •
  ِمالِ الشِّ  أصحابِ  صالِ خِ  ذكر بعضَ ة، اُ لك يف اآليات املشروحَ ّلل تأمُّ ن خِ م. 
 األسئلة: •

 الية:عاين الكلمات التا ب مَ اكتُ  -1س
  يةالقاضِ 

  وهلُّ غُ 
  وهلُّ صَ 
 ي ".لِ سْ الغِ  " ارِ النا  عام أهلِ ف طَ صِ  -2س
 ن خّلل ما يلي:ه مِ مالِ شِ ة بِ يامَ القِ  ه يومَ تابَ كِ   ؤتىب عن الذي يُ اكتُ  -3س
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 ؟ هتابَ ه كِ ماذا يقول بعد إعطائِ  -أ
 ؟ ث له بعد ذلكماذا حيدُ  -ب
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 رعشَ س اد  رس الس  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  38ن اآلية رقم )م   ةالحاق   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ه ه، وقالوا إنَّ بوا بِ املشركي كذَّ  ولكنَّ  ،صلَّى الل عليه وسلَّم ده حممَّ ه على رسولِ لَ اً، أنزَ حقا  اللِ  رمي كّلمُ الكَ  رآنُ القُ 
رآن ن القُ مِ  عٍ ضِ وْ ن مَ ر مِ اء يف أكثَ تعاىل هذا االفَّتِ  اللُ  دَّ ه، فرَ ن عندِ ه مِ د جاء بِ حممَّ  ، وإمنا هو كّلمُ اللِ  ّلمِ كَ ليس بِ 
 الية، حيث يقول تعاىل:ن ذلك ما جاء يف اآليات التا ومِ  ،الكرمي

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ 
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث
 38 :]احلاقَّة َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

- 52]. 
 موضوع اآليات: •
  َتعاىل. اللِ  ن عندِ مِ  لٌ زَّ ن َ مُ  الكرميَ  رآنَ القُ  أنَّ  يانُ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 م.سِ قْ م، واملعىن: أُ سَ يد القَ أكِ تَ ة لِ لَ )ال( صِ  مسِ قْ فّل أُ 
 ب.يْ والغَ  ة األسرارِ فَ رِ عْ ي مَ عِ دَّ الذي يَ  نكاهِ 

 ب علينا(.ذَ ه )أي: كَ لْ قُ والً مل ن َ إلينا قَ  بَ سَ نَ  لَ وَّ قَ ت َ 
 .اإلنسانُ  ع ماتَ طَ إذا انقَ  بِ لْ القَ بِ  لٌ صِ تَّ مُ  قٌ رْ عِ  يتِ الوَ 

 ي.عِ مانِ  ينزِ حاجِ 
 .ةدامَ نَ  ةرَ سْ حَ 

 قا ك، وحَ نِ يْ عَ راه بِ ي: ما تَ قِ اليَ  ْيُ ك، وعَ بِ لْ قَ بِ  يهِ عِ ه وتَ مُ لَ عْ ي: ما ت َ قِ اليَ  مُ لْ عِ م، فَ لْ ب العِ راتِ لى مَ عْ أَ  يقِ اليَ  حقَّ 
 .ةِ رَ املباشَ ه بِ كُ ِر دْ ه وتُ طُ الِ ي: ما َتُ قِ اليَ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
كم، وما نِ يُ أعْ ه بِ ونَ دُ شاهِ رون: ِبا تُ صِ بْ م ِبا ت ُ سِ قْ فّل أُ  َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ  (1)

 ه.نَ وْ رَ ا ال ت َ ماوات ما ة، وما يف السَّ كَ عنكم كاملّلئِ  غابَ ا رون: ما صِ بْ ال ت ُ 
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صلَّى  د، وهو حممَّ لِ ضْ والفَ  فِ رَ الشَّ  يمُ ظِ عَ  ولٌ سُ وه رَ لُ ت ْ ي َ  اللِ  ّلمُ كَ لَ  القرآنَ  إنَّ  َّ مي خي حي جي ُّ (2)
 .الل عليه وسلَّم

 .َّ ُّ َّ ٍّ ُّ مون،زعُ كما تَ   رٍ شاعِ  لِ وْ قَ وليس بِ  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ُّ (3)
، قليّلً ما بِ يْ الغَ  مَ لْ عون عِ دَّ ان الذين يَ ها الكُ  عِ جْ سَ كَ   عٍ جْ سَ وليس بِ  َّ يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ُّ (4)

 ما.هُ ق بين َ رْ لفَ ل لِ مُّ أَ ر وتَ كُّ ذَ نكم تَ يكون مِ 
صلَّى الل عليه  ده حممَّ ه على رسولِ العاملي الذي أنزلَ  با رَ  ه كّلمُ ولكنَّ  َّ ىب نب مب زب ُّ (5)

 .وسلَّم
 صلَّى الل عليه وسلَّم دعى حممَّ ولو ادَّ  َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ (6)

 ىن.مْ ه اليُ دِ يَ ناه بِ ذْ نا منه وأخَ مْ قَ ت َ ه، الن ْ لْ قُ علينا شيئاً مل ن َ 
 ه.بِ لْ ق َ ياَط نا منه نِ عْ طَ مث قَ  َّ يف ىف  يث ىث ُّ (7)
 نا.قابَ ع عنه عِ منكم أن مينَ  دٌ أحَ  رُ دِ قْ فّل ي َ  َّ يك ىك مك لك اك يق ُّ (8)
 ؛ةً قايَ وِ  اللِ  ذابِ هم وبي عَ للذين جعلوا بينَ  ةٌ ظَ عِ لَ  هذا القرآنَ  وإنَّ  َّ ام  يل ىل ُّ (9)

 يه.واهِ ناب نَ تِ واجْ  ،رهأوامِ  ثالِ بامتِ 
 هآياتِ  ضوحِ مع وُ  رآنِ ق هبذا القُ دِّ صَ ن ال يُ منكم مَ  أنَّ  مُ لَ عْ ن َ ا لَ وإنا  َّ ىن نن من زن رن ُّ (10)

 .وَدالئِِله وبَراِهيِنه
ن وْ رَ ه حي ي َ رين بِ على الكافِ  ةٌ يمَ ظِ عَ  ةٌ دامَ نَ لَ  يب بالقرآنِ كذِ التَّ  وإنَّ  َّ مي زي ري ٰى ُّ (11)

 ي به.نِ املؤمِ  يمَ عِ ون نَ رَ وي َ  ،ذاهبمعَ 
 فيه. كَّ ال شَ  يٌ قِ ويَ  ،تٌ ثابِ  ه حلقي وإنَّ  َّ جئ يي ىي ُّ (12)
 .يمِ ظِ ره بامسه العَ كُ واْذ  ،هيق جبّللِ لِ ا ال يَ ه عما سبحانَ  ه اللَ زِّ فن َ  َّ جب هئ مئ خئ ُّ (13)
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 ءٌ يْ ج عنه شَ ه، فّل خيرُ لُ وأمشْ  مٍ سَ ع قَ م أوسَ سَ هذا القَ  َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ  -1

 .دٍ ُمشاهَ  أو غريُ  ،دٌ  ُمشاهَ ، فما منها إالا اللِ  ن خملوقاتِ مِ 
ه إليه يف تِ سبَ ، ويف نِ صلَّى الل عليه وسلَّم ده على حممَّ بِ  لَ ، ونزَ بيلُ ه منه جِ ، مسعَ اللِ  القرآن كّلمُ  -2

 ىب نب مب زب ُّ  ة قوله:داللَ ، بِ داءً ابتِ  اَلهه قغ، ال أنَّ لِّ ه املبِ لنَّ ف َّ مي خي حي جي ُّ قوله:
َّ. 
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 صلَّى الل عليه وسلَّم، ده إليه، وهو حممَّ قِ لْ خَ  بِّ حَ ن أَ عليه حىت ولو كان مِ  بَ ذِ ال يقبل الكَ  اللَ  أنَّ  -3
 يد.دِ يد الشَّ عِ ه هذا الوَ قُ حَ لْ ه ي َ أي كذب، فإنَّ  ب على اللِ ن كذَ فمَ 

 يم.ظِ يب العَ رَ  بحانَ ه احلسىن، كأن تقول: سُ مسائِ  أرِ كْ ذِ ، وذلك بِ اللِ  يحِ بِ سْ ة تَ يَّ شروعِ مَ  -4
 شاط:نَ  •
  ُّذاكر مع جمموعتك بعضَ ة، تَ يَّ رعِ ثل الكتب اليت تُعىن باألذكار الشَّ يم املختلفة مِ علِ صادر التَّ جوع إىل مَ بالر 

 منها هنا: ةً ّلثَ ن ثَ وِّ مث دَ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ة النَّ نَّ سُ  ة يفدالوارِ  وجلَّ  عزَّ  يح للِ سبِ غ التَّ يَ صِ 
 األسئلة: •

 عناها: عريفات( ومَ مات )التَّ لِ ل بي الكَ صِ  -1س
 
 
 
 

 .هن بِ ؤمِ ب أن نُ راه وجيِ نا وال نَ رِ صَ يب عن بَ غِ ا تَ ما  ةً ّلثَ د ثَ عدَّ  -2س
  منها.ةً ّلثَ ذكر ثَ اُ  ،يف هذه اآليات أوصافٍ رآن بِ القُ  فَ صِ وُ  -3س
 ؟ "اللِ  بحانَ سُ ما معىن "  -4س
 ح ما تقول.وضِّ  ،؟ به اللُ  مَ أقسَ  مٍ سَ قَ  لُ ما أمشَ  -5س

  

 كبِ لْ قَ يه بِ عِ ه وتَ مُ لَ عْ ما ت َ 
 ه كُ ِر دْ ه وتُ طُ ما َتالِ 

ُ
 ةِ رَ باشَ بامل

 كنِ يْ عَ راه بِ ما تَ 

 يقِ اليَ  قا حَ 
 يقِ  اليَ ْي عَ 
 يقِ م اليَ لْ عِ 
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 رشَ ع عَ اب  رس الس  الد  
 (7( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )ج م  عار  ة المَ ير سورَ س  ف  ت َ 

ه، روا بِ فَ م كَ تعاىل إن هُ  اللِ  ذابِ ن عَ هم مِ فُ وخيوِّ  إىل اإلسّلمِ  اسَ يدعو النا   صلَّى الل عليه وسلَّمبُّ كان النَّ 
عن  ه، كما حكى اللُ قوعِ وُ بِ  يبِ كذِ يف التَّ  ةً غَ بالَ ، مُ ذابَ م العَ ل عليهِ زِّ ن َ أن ي ُ تعاىل  املشركي اللَ  بعضُ  فسألَ 

  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ ه قال: م أنَّ هِ بعضِ 
: ]ص َّمب هئ مئ هي مي خي حي جي  ُّ وقال بعضهم: ، [32]األنفال:  َّ مض خض حض جض

 ة، فقال تعاىل:هبم ال حمالَ  عٌ واقِ  ذابَ العَ  ناً أنَّ بيِّ ورة مُ تعاىل عنهم هذه احلال يف هذه السُّ  ، فحكى اللُ [16

 ٱ ٻ ٻ

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ 
]  َّ مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس

 .[ 7 - 1 :املعارج
 موضوع اآليات: •
  َة.يامَ ين يوم القِ رِ بالكافِ  عٌ واقِ  ذابَ العَ  يان أنَّ ب 

 معناها الكلمة 
 صول.يد الوُ رِ ن يُ مَ ها دُ عَ صْ ة اليت يَ يعَ فِ رجات الرَّ الدَّ  جاملعاِر 

 د.عَ صْ تَ  جرُ عْ ت َ 
 ّلم.بيل عليه السَّ جِ  وحالرُّ 

 فسير:رح والت  الش   •
م، ذاب عليهِ العَ  زولِ نُ ه بِ ه وقومِ ن املشركي على نفسِ مِ  دعا داعٍ  َّ جت هب مب خب ُّ  (1)

 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّ حيث قال بعضهم: 

 ة.ة ال حمالَ يامَ يوم القِ  ع هبمواقِ  والعذابُ ، [32]األنفال:  َّ مض خض
 لوِّ ذي العُ  ن اللِ عه مِ مينَ  عٌ ليس له مانِ  َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ  (2)

 .واجلّللِ 
ة وجبيل كَ د املّلئِ صعَ تَ  َّ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ  (3)

ن اليوم على املؤمِ دار هذا قْ نيا، ومِ الدُّ  ِنِّ ن سِ مِ  ةٍ نَ سَ  فَ ألْ  مخسيَ  منُّ ه الزَّ سابُ كان حِ   إليه تعاىل يف يومٍ 
 .ةٍ وبَ كتُ مَ  ّلةٍ مثل صَ 
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عجاهلم تِ م واسْ هِ هزائِ تِ على اسْ  - صلَّى الل عليه وسلَّم سولُ ها الرَّ أيُّ  - ِب فاصْ  َّ مع جع مظ ُّ  (4)
 . اللِ رْي غَ وى منه لِ كْ ع فيه، وال شَ زَ اً ال جَ بْ ، صَ ذابَ العَ 

ع، وحنن ه غري واقِ نَ وْ رَ وي َ  ذابَ دون العَ عِ بْ رين يستَ الكافِ  إنَّ  َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّ (5)
 ة.يباً ال حمالَ رِ عاً قَ راه واقِ نَ 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 ذابَ لبوا العَ طَ  اهلدى، باعَ واتِّ  ةَ حَ هم الرَّ ألنفسِ  ن اللِ بوا مِ لُ طْ ن أن يَ دالً مِ هم، فبَ تُ نُّ عَ وت َ  املشركيَ  لُ هْ جَ  -1

 لوه.جَ عْ ت َ واسْ 
 املسلم على ِب صْ كوى فيه، فيَ ب الذي ال شَ  الصَّ ة إالا يبَ رِ وأفكارهم الغَ  ةِ رَ فَ هؤالء الكَ  ل أعمالِ ثْ مِ ليس لِ  -2

 .يا لِ عْ والفِ  ويلا أذاهم القَ 
 له.  ارِ فا عاد الكُ بْ ه استِ دُّ رُ ة، وال ي َ ال حمالَ  عٌ واقِ  العذابَ  إنَّ  -3
 نشاط: •
  ِيقومون هبا.ينة عَ ف مُ ، وجعل هلم وظائِ ورٍ ن نُ مِ  قهم اللُ لَ مون خَ كرَ مُ  بادٌ كة عِ املّلئ 
 ن تلك الوظائف.فه مِ رِ عْ د ما ت َ دِّ مّلئك يف اجملموعة عَ شاور مع زُ ك وبالتَّ علوماتِ ن خّلل مَ مِ  -
 األسئلة: •

 ؟ جما املعاِر  -1س
 امل اجلدول فيما يلي: -2س

 رعلى الكاف   نؤم  على المُ  ؤالالس  
ة باحلساب يامَ قدار يوم القِ مِ 

 يِّ وِ يَ ن ْ الدُّ 
  

  .َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّ طرين معىن قوله تعاىل: يف سَ بيِّ  -3س
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 رشَ ن عَ ام  رس الث  الد  
 (18( إلى اآلية رقم )8ن اآلية رقم )م   جعار  ير سورة المَ تفس  

ة تلك دَّ ن شِ مِ  واجلبال، حىت إنَّه واألرضِ  ماءِ السَّ   فيه األحوال؛ أحوالُ ريَّ غَ ت َ ، ت َ األهوالِ  يدُ دِ شَ  مٌ وْ ة ي َ يامَ القِ  مُ وْ ي َ 
ف، ويف هذا املعىن ه يف هذا املوقِ فُ عرِ ه يراه ويَ إليه، مع أنَّ  اسِ النا  بِ ه عن أقرَ سِ فْ ن َ بِ  إنسانٍ  ل كلا غِ شَ نْ ي َ  األهوالِ 

ن ليكونوا يف ذلك اليوم مِ  ؛احلل الصا مَ باإلميان والعَ  وا هلذا اليومِ دا عِ تَ سْ اس كي يَ لنا رياً لِ الية تذكِ ث اآليات التا دَّ حَ تتَ 
 ل تعاىل:ي، فقانِ اآلمِ 

 حم جم يل ىل ملخل مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ 
 ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 .[ 18 – 8 :املعارج]      َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 موضوع اآليات: •
  َة.يامَ القِ  يومِ  ن أهوالِ مِ  ءٍ يْ يان شَ ب 
  َي هلا.قِّ حِ تَ ذاهبا واملسْ وعَ  ارِ ف النا صْ و 
 الكلمات:معاني  •

 عناهامَ  مة ل  الكَ 
ذاب الذي يكون كالزَّ دِ املعْ  لُمهْ  ال

ُ
 ر.يت اخلاثِ ن امل

 وف.الصُّ  نهْ العِ 
 هم بعضاً.ر بعضُ صِ بْ ي ُ  روهنمصَّ بَ ي ُ 
 .ىنَّ مَ يتَ  دا وَ ي َ 

 ه.تِ جَ وْ زَ  هتَ بِ صاحِ 
 ة.يبَ رِ ه القَ تِ ريَ شِ عَ  هتِ يلَ صِ فَ 
 .يهِ ه وحتمِ مُّ ضَ تَ  يه وِ ؤْ ت ُ 
 ع.لِ تَ قْ ت َ  ةاعَ زا ن َ 

 .وأطراف اإلنسانِ  أسِ ة الرَّ دَ لْ جِ  ىوَ الشَّ 
 .عاءٍ يف وِ  عَ مجُِ  ىعَ وْ أَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
ت،  يْ ر الزَّ خاثِ وتكون كَ  ،ندِ ذوب املعْ كما يَ   ةً بَ ماء ذائِ يوم تكون السَّ  َّ لك خك حك جك ُّ  (1)

 .[37: الرحن]      َّ مع جع مظ حط مض خض ُّ  كما قال تعاىل:
 ُّ  ، كما قال تعاىل:وغ املنفوشِ وف املصبُ العظيمة كالصُّ  اجلبالُ وتكون  َّ خل حل جل ُّ  (2)

  .[57: القارعة]  َّ زث رث يت ىت
ه،  سِ فْ ن َ بِ  منهما مشغولٌ  دٍ واحِ  كلَّ   ه؛ ألنَّ أنِ ه عن شَ يبَ رِ قَ  يبٌ رِ قَ  لُ سأَ وال يَ  َّ خم حم جم هل ُّ  (3)

 .[37: عبس]      َّ جي  ٰه مه جه هن من ُّ  كما قال تعاىل:
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملخل ُّ  (4)

عارفون، لكن ال يستطيع هم بعضاً، ويتَ م، فريى بعضُ هنَ وْ رَ ي َ  َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه
ه جَ وْ ه، وزَ م أبناءَ ذاب، ولو كان ذلك بأن يقدِّ ن العَ مِ   اخلّلصَ ىنَّ ر يتمَ ع أحداً، فالكافِ أن ينفَ  دٌ أحَ 

م، مث هِ وغريِ  رِ شَ ن البَ ن يف األرض مِ ة، وجبميع مَ رابَ يف القَ ه، وينتمي إليها مُّ ضُ ه اليت تَ تَ ريَ شِ وأخاه، وعَ 
 الل. ذابِ ن عَ ينجو مِ 

 ها.ب نارُ هِ تَ لْ م ت َ داء، إهنا جهنَّ تِ ن االفْ مِ  - رها الكافِ أيُّ  -اه كما تتمنا   ليس األمرُ  َّ ٰى ٰر يي ُّ  (5)
 .نِ دَ البَ  أطرافِ ر وسائِ  سِ أالرَّ  ةِ دَ لَ ها جْ رِّ حَ  ةِ دَّ شِ ع بِ ِز نْ ع وت َ لِ تَ قْ ت َ  َّ َّ ٍّ ُّ  (6)
 ه.ورسولِ  ة اللِ رك طاعَ نيا، وتَ يف الدُّ  عن احلقِّ  ن أعرضَ نادي مَ تُ  َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  (7)
 فيه. اللِ  قَّ حَ  دِّ ؤَ ه، ومل ي ُ نِ زائِ ه يف خَ عَ ضَ ، فوَ ومجع املالَ  َّ ىئ نئ ُّ  (8)
 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
 احل.ل الصا مَ بالل والعَ   اإلميانُ ه إالا عُ فَ ن ْ فّل ي َ رة، ه يف اآلخِ عُ فَ ن ْ نيا ال ت َ يف الدُّ  عّلقات اإلنسانِ  أنَّ  -1
 إليه. اسِ النا  بِ رَ بأق ْ  اللِ  ن عذابِ ص مِ لُّ خَ  التَّ ىنَّ ه يتمَ ه اإلنسان حىت إنَّ فُ قِ ف الذي يَ املوقِ  لُ وْ هَ  -2
 ة.يامَ وهم إليها يوم القِ عُ دْ ار الذين ال يؤمنون بالل، لذلك تَ ت للكفُ دَّ أُعِ  ارَ النا  أنَّ  -3
 نشاط: •
  َْمسِ ئَ يِّ سَ  واملساكي له آثارٌ  قراءِ الفُ  مانُ رْ وحِ  ،ةجوه املشروعَ ه يف الوُ إنفاقِ  مُ دَ وعَ  املالِ  عُ مج

ُ
 لمالِ ك لِ ة على امل

 ن تلك اآلثار.مِ  ةً ّلثَ د ثَ دِّ ك يف اجملموعة عَ ّلئِ مَ عاون مع زُ بالتَّ  رة.نيا واآلخِ يف الدُّ  عِ مَ وعلى اجملتَ 
 األسئلة: •

 فيما يلي: ةٍ مجلَ  ملعىن كلِّ  ةً بَ ناسِ مُ  ةً مَ لِ ع كَ ضَ  -1س
  ُةِ ة احلرارَ دَّ ن شِ ب مِ ائِ الذا  احلديد : 
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  ُّوش:وف املنفُ الص 
  ِنِ دَ البَ  وأطرافُ  أسِ ة الرَّ دَ لْ ج: 
  َه:نِ زائِ يف خَ  املالَ  لِ جُ الرَّ  عُ ضْ و 
  هم بعضاً:ة بعضُ يامَ اس يوم القِ يرى النا 

 ة.رَ نيا واآلخِ يف الدُّ  ةً رَّ مِ ستَ يك مُ أخِ ك بِ تَ عّلق َ  يقِ بْ ي ُ  بٍ سبَ  ب عن أهمِّ اكتُ  -2س
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 رشَ ع عَ اس  رس الت  الد  
 (28( إلى اآلية رقم )19ن اآلية رقم )ج م  عار  ة المَ ورَ ير سُ فس  تَ 

 لَ خبَِ  ةٌ مَ عْ ونِ  ه خريٌ ، وإذا نالَ ِب صْ ومل يَ  زعَ ض، أو غريِها جَ رَ أو مَ  رٍ قْ ن ف َ مِ  ه إذا أصابه مكروهٌ أنَّ  ة اإلنسانِ يعَ بِ ن طَ مِ 
يف  ، واملنعُ اءِ را الضَّ  يف حالِ  عُ اجلزَ  :وِها ،فانصْ تعاىل عليه، وهذان الوَ  ر اللَ كُ شْ فيه، ومل يَ  اللِ  قَّ ع حَ نَ بذلك ومَ 

 ،يةالِ تعاىل يف اآليات التا  ها اللُ رَ كَ ذَ  فاتٍ صِ ف بِ صَ م الذي اتَّ  املسلِ ما إالا هُ ن ْ م مِ لَ سْ ال يَ  يمانِ مِ ذَ  قانِ لُ خُ  اءِ را السَّ  حالِ 
 فقال سبحانه:

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّ 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك
 .[ 28 – 19 :املعارج]     َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 موضوع اآليات: •
  َاءِ را السَّ  يف حالِ  ، واملنعِ اءِ را الضَّ  يف حالِ  عِ ن اجلزَ مِ  عليه اإلنسانُ  عَ بِ ما طُ  يانُ ب. 
  َفات أهل اإلميان.صِ  بعضِ  يانُ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .عِ ف وعند املطامِ عند املخاوِ  رابٌ طِ واضْ  عٌ زَ يه ف َ َّتَِ عْ ي َ  سِ فْ يف الن َّ عِ ضَ  وعاً لُ هَ 
 .ْبِ ة الصَّ لَّ ، وهو قِ عِ اجلزَ  يدَ دِ شَ  زوعاً جَ 
 .اللُ  هُ بَ هَ الذي وَ  ن اخلريِ ي مِ طِ عْ ع، فّل ي ُ نْ مَ  ري الثِ كَ  وعاً نُ مَ 

 فون عنها.لَّ خَ تَ وهنا وال ي َ كَ َّتْ ال ي َ  ونمُ دائِ 
 .بٌ واجِ  رٌ دْ قَ  لومٌ عْ مَ  قي حَ 

 ن األسباب.ذلك مِ  ه، أو غريِ مالِ  ياعِ ه أو ضَ رِ قْ ف َ  بِ بَ سَ بِ  ن املالِ املمنوع مِ  احملروم
 فونخائِ   ونقُ فِ شْ مُ 

 
 ير:فس  رح والت  الش   •
ع، فهو ف واملطامِ ع عند املخاوِ زَ فْ ، ي َ فسِ النَّ  فِ عْ ل على ضَ ُجبِ  اإلنسانَ  إنَّ  َّ ىب نب مب زب ُّ  (1)

 .ة احلرصِ دَّ وشِ  عِ بي اجلزَ 
 واألسى. عِ اجلزَ  ريُ ثِ فهو كَ  رُ سْ والعُ  ه املكروهُ إذا أصابَ  َّ نت مت زت رتُّ (2)
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 .واإلمساكِ  عِ ري املنْ ثِ ر فهو كَ سْ واليُ  ه اخلريُ وإذا أصابَ  َّ مث زث رث يت ُّ (3)
ظون الذين حيافِ  ّلةِ لصَّ ي لِ يمِ  املقِ يعن: إالا  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ (4)

 ل.هم عنها شاغِ لُ غَ شْ ها يف مجيع األوقات، وال يَ على أدائِ 
 .كاةعليهم، وهو الزَّ  ه اللُ ضَ رَ  ف َ يَّ عَ مُ  يبٌ صِ والذين يف أمواهلم نَ  َّ يل ىل مل  يك ىك ُّ (5)
ه دَ قَ ه ففَ يب يف مالِ صِ ؤاهلا من أُ ف عن سُ فَّ عَ ن يت َ مَ ، ولِ ةَ ن يسأهلم املعونَ مَ لِ  َّ رن مم ُّ (6)

 ن األسباب.مِ  بٍ بَ سَ بِ 
 احلة.الصا  ون له باألعمالِ دُّ عِ تَ سْ فيَ  ؛واجلزاء وم احلسابِ يَ ؤمنون بِ يعن: يُ  َّ ين ىن نن من ُّ (7)
 .اللِ  ن عذابِ فون مِ يعن: والذين هم خائِ  َّ  يي ىي ني مي زي ري ُّ (8)
 .دٌ أحَ ه نَ مَ أْ غي أن يَ بَ نْ وال ي َ  ،خموفٌ ُمتَ َوقٌَّع  رهِبم ذابَ عَ  إنَّ  :أي َّ جب هئ مئ خئ حئُّ (9)
 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
ب، وهاتان ع باملكاسِ مَ ب، والطَّ ع عند املصائِ اجلزَ  :منها ،كثرية  فاتٍ ل على صِ ُجبِ  اإلنسانَ  أنَّ  -1

 .بالِ ما بالوَ هِ بِ تا على صاحِ بَ لَ قَ ِها ان ْ تان إذا زادتا عن حدِّ فَ الصِّ 
ن مِ  ق هبا كثريٌ لَّ خَ ة اليت يتَ يمَ مِ ت الذَّ افهذه الصِّ ن م مِ لِ سْ لمُ لِ  يبٌ فيها هتذِ  ة عليهاواحملافظَ  ّلةَ الصَّ  أنَّ  -2

 ع.مَ والطَّ  اس، كاجلزعِ النا 
 املسلم. ةِ قامَ استِ  ن أسبابِ مِ  كبريٌ   بٌ باليوم اآلخر سبَ  اإلميانَ  أنَّ  -3
 نشاط: •
  َة صّلة الفجر، شارك ّلة مع مجاعة املسلمي يف املسجد، وخباصَّ اس عن أداء الصَّ من النا  ل كثريٌ كاسُ يت

 زمّلءك يف:
 ّلة مع اجلماعة يف املسجد.الصَّ  ل عن أداءِ كاسُ التَّ  ر أسبابِ كْ ذِ  -1
ص لُّ خَ التَّ  يقِ رِ ه فيها على طَ لُّ دُ ون يف املسجد، تَ لُّ صَ الذين ال يُ  األشخاصِ  ألحدِ  ةٍ يحَ صِ يه نَ وجِ تَ  -2

 لة.ن هذه املشكِ مِ 
 األسئلة: •

 ة اليت تعن ما يلي:رآنيَّ ذكر األلفاظ القُ اُ  -1س
 راب:طِ ع واالضْ زَ يه الفَ َّتَ عْ ن ي َ مَ  -أ

 ب:الصَّ  يلُ لِ سى قَ األَ  يدُ دِ شَ  -ب
 : اللُ  ا أعطاهُ ما  ي اخلريَ طِ عْ يل الذي ال ي ُ خِ البَ  -ج
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 : اللِ  ذابِ ن عَ ف مِ اخلائِ  -د
 هب أخّلقُ ذَّ هَ تت َ  ونارٍ  ةٍ وجنَّ  ،وحسابٍ  ن جزاءٍ اس فيه مِ الل للنا  ر وما أعدَّ باليوم اآلخِ  ن املرءُ ؤمِ عندما يُ  ) -2س

 ؟ هوأخّلقِ  املرءِ  لوكِ سُ  نِ سْ ر يف حُ اآلخِ  باليومِ  ر اإلميانُ ثِّ ؤَ كيف ي ُ انِطّلقاً ِمن هذا:  ، ( نيايف الدُّ 
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 شرونرس الع  الد  
 (35( إلى اآلية رقم )29ن اآلية رقم )م   ج  عار  المَ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 : ِهاْي يمَ مِ  ذَ ْي قَ ن ُخلُ ف هبا َسِلم مِ صَ ن اتَّ اإلميان اليت مَ  أهلِ  فاتِ ة بعض صِ قَ ابِ تعاىل يف اآليات السا  ر اللُ كَ ذَ 
 ، فيقول سبحانه:فاتِ ة الصِّ يَّ قِ تعاىل بَ  ر اللُ ذكُ ية يالَ ، ويف اآليات التا راءِ السَّ  ع يف حالِ نْ مَ  اء، والرا الضَّ  ع يف حالِ اجلزَ 

 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّ 
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .[ 35 – 29 :املعارج]     َّ خل حل جل مك لك
 موضوع اآليات: •
  ِيم.عِ ن النَّ هلم مِ  اللُ  اإلميان وما أعدَّ  فات أهلِ ن صِ أخرى مِ  فاتٍ كر صِ ذ 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ار.فا بايا بعد احلرب مع الكُ سَ  نَّ كُ ت يَ ي الّلا اجلوارِ  كمكت أميانُ ما ملَ 
 .يَ بِ عاقَ ين وال مُ ذِ ؤاخَ ري مُ غَ  يومِ لُ غري مَ 
 ه.وأباحَ  ه اللُ عَ رَّ الذي شَ  دِّ لحَ ون لِ زُ املتجاوِ   ونالعادُ 
 ظون.حافِ  ونراعُ 

 .هٍ جْ وَ  لِ مَ كْ ون هلا على أَ دُّ ؤَ مُ  ونمُ هاداهتم قائِ شَ بِ 
 فسير:رح والت  الش   •
 عليهم. اللُ  مَ رَّ ما حَ  م عن كلِّ هِ روجِ فُ ظون لِ والذين هم حافِ  َّ جت هب مب خب ُّ  (1)
 هم، فإهنم غريُ هم وإمائِ  على أزواجِ إالا  َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت ُّ  (2)

 ين.ذِ ؤاخَ مُ 
وجات واململوكات، ه غري الزَّ تِ وَ هْ شَ  ضاءِ قَ لِ  بَ لَ ن طَ فمَ  َّ جض مص خص حص مس خس حس ُّ  (3)

 إىل احلرام. ون احلّللَ زُ تجاوِ مُ  فأولئك هم ال
ظون باد، وحافِ العِ  ، وأماناتِ ظون ألمانات اللِ والذين هم حافِ  َّ جع مظ حط مض خض ُّ  (4)

 .بادِ ع العِ تعاىل ومَ  م مع اللِ هِ هودِ عُ لِ 
 .مانٍ تْ أو كِ  ريٍ يِ غْ دون ت َ  احلقِّ هاداهتم بِ ون شَ دُّ ؤَ والذين ي ُ  َّ حف جف مغ جغ ُّ  (5)
 باهتا.ن واجِ مِ  يءٍ شَ بِ  ونَ لُّ وال خيُِ  ،ّلةأداء الصَّ ظون على والذين حيافِ  َّ حك جك مق حق مف ُّ  (6)
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أولئك املتصفون بتلك األوصاف اجلليلة مستقرون يف جنات النعيم،  َّ حل جل مك لك ُّ  (7)
 ُمكرمون فيها بكل أنواع التكرمي.

 الفوائد واالستنباطات: •
 ب.يِّ الطَّ  ن احلّللِ مِ  يلٌ دِ  وله بَ إالا ِمن احلراِم  ءٌ يْ ما شَ لَّ عن احلرام، فقَ  ةٌ يَ ن ْ غُ  يف احلّللِ  -1
ة، وهي: ن أهل اجلنَّ صف هبا كان مِ ه اليت إن اتَّ املسلم وأعمالِ  ن أخّلقِ مِ  ةً كرت اآليات جمموعَ ذَ  -2

 ّلة.ة على الصَّ ، واحملافظَ هادة باحلقِّ ة، والشَّ روج، وأداء األمانَ ظ الفُ فْ حِ 
 ة.اجلنَّ بِ  لِ عْ على ذلك الفِ  يهمه وجيزِ رِ كْ فيُ  ،اعاتالطا  لَ عْ ه فِ دِ بْ عَ ر لِ كُ يشْ  اللَ  أنَّ  -3
 نشاط: •
  َّة هلا، مث اخََّت املضادَّ  ةَ يمَ مِ الذَّ  ر اخلصالَ مث اذكُ  ،ةنتها اآليات املشروحَ ة اليت تضمَّ يدَ احلمِ  اخلصالَ ل تأم 

ها مِّ على ذَ  رة ِبا يدلُّ ة املطهَّ نَّ ن القرآن الكرمي أو السُّ مِ  واستدلا  ،ةِ يمَ مِ ن تلك اخلصال الذَّ لتي مِ صْ خَ 
 هي عنها.والنَّ 

 األسئلة: •
 الية:مات التا لِ ماً الكَ دِ خْ ستَ فيدة مُ مُ  لٍ مجَُ  ّلثَ ب ثَ اكتُ  -1س

  يومِ لُ غري مَ 
  ونالعادُ 
  ونراعُ 
 ة.ها اجلنَّ ل أهلَ خِ دْ فات اليت تُ ن الصِّ ت يف اآليات مِ دَ اليت ورَ  ر األخّلقَ أحصَ  -3س
 كرمي.ك تاه هذا التَّ رَ شاعِ ل مَ جِّ مث سَ ، َّ حل جل مك لك ُّ مون( يف قوله تعاىل: كرَ مة )مُ لِ ل كَ تأمَّ  -3س
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 شروني والع  رس الحاد  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  36ن اآلية رقم )ج م  عار  المَ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

عون ما يسمَ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ن النَّ مَ ار الذين كانوا يف زَ الكفا  ن حالِ ما كان مِ  كارِ نْ ث على االستِ ا يبعَ ما 
ين عنه ه فارِّ رون بِ كفُ ه يَ ن املعجزات، مث هم مع ذلك كلِّ به مِ  ده اللُ دون ما أيَّ شاهِ ن اهلدى، ويُ ل إليه مِ أُنزِ 
 تعاىل هذه احلال، فقال سبحانه: ر اللُ قي مييناً ومشااًل، ولذلك أنكَ رِّ فَ ت َ مُ 

 هبمب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّ 
 خم حم جم يل ىل مل خل هن من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم مم
 .[ 44 – 36 :املعارج ] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 موضوع اآليات: •
  ْعن احلقِّ  ن اإلعراضِ مِ  ارِ فا الكُ  ما كان عليه حالُ  نكارُ تِ اس. 
  ُث.عْ ب َ لْ رين لِ املنكِ  ارِ الكفا  هتديد 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ك.حنوَ  ك لَ ِقب َ 
 رون إليك.نظُ م يَ هُ ون أعناق َ دُّ مُ  يَ  ،عيرِ سْ مُ  يعِ طِ هْ مُ 
 ها.مع بعضِ  ةٍ مجاعَ  ة، كلُّ قَ رِّ فَ ت َ مجاعات مُ  ينزِ عِ 
 ي.وبِ لُ غْ مَ  يبوقِ سْ مَ 
 م.هُ كْ ُر ات ْ  مهُ رْ ذَ 

 ل.الباطِ  ّلمِ لوا يف الكَ خُ دْ يَ  واخيوضُ 
 بور.القُ  داثاألجْ 

 ذلك. أو غريِ  مٍ نَ أو صَ  مٍ لَ ن عَ املنصوب مِ  يءُ الشَّ  بصُ النُّ 
 عون.رِ سْ يُ  ونضُ وفِ يُ 
 م.شاهُ غْ م وت َ وهُ لُ عْ ت َ  مهُ قُ هَ رْ ت َ 

 
 ير:س  ف  رح والت   الش   •
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ي، عِ سرِ مُ  - سولها الرَّ أيُّ  -ك ريون حنوَ سِ رة يَ فَ الكَ  هؤالءِ  فما بالُ  َّ خم حم جم هل مل ُّ  (1)
 م عليك.هِ صارِ أبْ بِ  يَ لِ بِ قْ مُ  ،م إليكهُ وا أعناق َ دا وقد مَ 

ا بون ما جَّ ك يتعَ ك وعن مشالِ ة عن ميينِ قَ رِّ فَ ت َ مُ  عون مجاعاتٍ مَّ جَ يتَ  َّ هن من خن حن جن ُّ  (2)
 ت به.ئْ جِ 

أيطمع كل واحد من هؤالء الكفار أن يدخله الل جنة  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّ  (3)
 التنعم والتلذذ؟

 ن ماءٍ مِ  َّ هث مث هت مت ُّ  لوهنا أبداً.خُ دْ عون، فإهنم ال يَ مَ طْ ر كما يَ مْ ليس األَ  َّ مب ُّ  (4)
 م.هِ ريِْ غَ كَ   يٍ هِ مَ 

أي:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل من مل مك لك هش مش هس ُّ  (5)
ل أفضَ  مٍ وْ قَ هم ونأت بِ رَ ي ِّ ون على أن نُ غَ رُ قادِ ا لَ هبا، إنا غارِ ب ومَ واكِ والكَ  مسِ الشَّ  قِ شارِ مَ  بِّ رَ م بِ سِ قْ أُ 

 نا ذلك.دْ رَ زنا إذا أَ جِ عْ نا وي ُ فوتُ نا ويَ قُ بِ سْ يَ  دٌ حَ ، وما أَ وع للِ منهم وأطَ 
بوا يف عَ لْ لهم، وي َ فاتركهم خيوضوا يف باطِ  َّ جه ين ىن من خن حن جنيم ُّ  (6)

 دون به، وهو يوم القيامة.وعَ وا اليوم الذي يُ ّلقُ ياهم حىت يُ نْ دُ 
رعي، كما  سْ ن القبور مُ يوم خيرجون مِ  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ  (7)

 عون.رِ سْ لون ويُ وِ رْ هَ ن دون الل، ي ُ ة مِ بادَ عِ لقوها للِ اليت اختَ م بون إىل آهلتهِ هَ ذْ نيا يَ كانوا يف الدُّ 
ذليلة أبصارهم منكسرة إىل األرض،  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  (8)

 تغشاهم احلقارة واملهانة، ذلك هو اليوم الذي وعدوا به يف الدنيا.
 نباطات:ت  د واالس  وائ  الفَ  •
، وإن مل ةَ لون اجلنَّ دخُ يَ م سَ م أهنَّ هِ مِ عْ هم ذلك إىل زَ رَّ جَ م الل، وقد م وِبا آتاهُ هِ ار بأنفسِ فا رور الكُ غُ  -1

 عاوى.ة مثل هذه الدَّ اجلنَّ  خولِ دُ نوا، وال يكفي لِ مِ ؤْ ي ُ 
 ة.فَ طْ منه، وهو النُّ  قَ ه الذي ُخلِ لِ صْ أَ  سيانُ نُ  ن أسباب غرور اإلنسانِ مِ  -2
 ه.تِ مَ كْ وحِ  اللِ  قِ لْ خَ  يمِ ظِ ن عَ ما مِ على ما فيهِ  يهٌ بِ نْ ب ت َ ق واملغارِ م باملشارِ سَ يف القَ  -3
، لذا اللِ  دِ يَ بِ فَ  ارِ فا اإلميان مع الكُ  قوعُ ا وُ ة، وأما وَ عْ والدَّ  ّلغُ البَ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ الرَّ  ةَ مَّ هِ مُ  أنَّ  -4

 بوا.عَ لْ وا وي َ م خيوضُ هُ أن يَّتكَ  ره اللُ أمَ 
 

 نشاط: •
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  ِصلَّى  سولِ الرَّ  زاتِ عجِ ن مُ ذكر مخساً مِ ك، اُ ّلئِ مَ ن مع زُ عاوُ التَّ ة، وبِ م املسموعَ علُّ ر التَّ صادِ جوع إىل مَ الرُّ ب
 ه.قِ دْ ة على صِ الَّ الدا  الل عليه وسلَّم

 األسئلة: •
 الية يف مجل مناسبة:مات التا لِ ع الكَ ضَ  -1س
  يعِ طِ هْ مُ 
  ينزِ عِ 

  داثاألجْ 
  ونضُ وفِ يُ 
  مهُ قُ هَ رْ ت َ 

 ي.دِّ ؤَ وإىل ماذا ي ُ  ،رورالغُ  دَ فاسِ فيها مَ  له يِّ ب َ ت ُ  غرورٍ إىل مَ  ةً سالَ ب رِ اكتُ  -2س
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 شروناني والع  رس الثَ الد  
 (7( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )وح م  ة نُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

روهنم شِّ بَ له، ي ُ  ريكَ ه ال شَ تعاىل وحدَ  اللِ  ةِ بادَ وهتم إىل عِ عْ دَ رين بِ ذِ نْ رين ومُ شِّ بَ هم مُ إىل أقوامِ  لَ سُ تعاىل الرُّ  اللُ  بعثَ 
ّلم، وح عليه السَّ نُ  سلِ الرُّ  لُ وَّ وا، وكان أَ صَ بوا وعَ إن هم كذَّ  ارَ والنا  ذابَ روهنم العَ ذِ نْ ة إن هم أطاعوا، وي ُ واجلنَّ  ةِ رَ املغفِ بِ 

نه، قال الل هم مِ فِ قِ وْ ه ومَ مِ وْ قَ ّلم لِ ه عليه السَّ تِ وَ عْ دَ  ةَ ّلصَ ة خُ يَ الِ  اآليات التا يِّ ب َ ورة، حيث ت ُ ث هذه السُّ دَّ حَ تَ وعنه ت َ 
 تعاىل:

 ٱ ٻ ٻ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّ 
 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  .[7 - 1 :نوح]  َّ حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ

 موضوع اآليات: •
  َنه.م مِ هُ فُ قِ وْ ومَ  همِ وْ قَ ّلم لِ عليه السَّ  وحٍ ة نُ وَ عْ د 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 تغطوا هبا. م ياهبُ ا ثِ وْ شَ غْ ت َ اسْ 
 وا عليه.مُ ، وداوَ رِ فْ وا على الكُ تُ بَ ث َ  وارا أصَ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
ه، ومِ وحاً إىل قَ نا نُ ثْ عَ ا ب َ إنا  َّ يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّ (1)

 ع.وجِ مُ  ذابٌ هم عَ يَ تِ أْ أن يَ  لِ بْ ن ق َ ك مِ مَ وْ ر ق َ ذِّ نا له: حَ لْ وق ُ 
ذاب الل ن عَ مِ  يرِ حذِ التَّ   لكم غايَةَ رٌ ي إين حمذِّ قال نوح: يا قومِ  َّ ىف يث ىث نث مث زث ُّ (2)

 موه.تُ يْ صَ إن عَ 
ه، وأطيعوين قابَ ه، وخافوا عِ دَ حْ م فاعبدوه وَ الل إليكُ  وإين رسولُ  َّمك لك اك يق ىق ُّ (3)

 م عنه.ركم به، وأهناكُ فيما آمُ 
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 ام ُّح عنكم، فَ صْ م، ويَ كُ نوبَ  ذُ َّتُ سْ م يل يَ تُ بْ جَ موين واستَ أطعتُ إن  َّ يل ىل مل يك ُّ (4)
 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  ه،مِ لْ يف عِ  رٍ دَّ قَ مُ  تٍ قْ كم إىل وَ يف أعماِر  اللُ  وميدُّ  َّ زن رن مم
 م إىل اإلميانِ تُ عْ سارَ لو كنتم تعلمون ذلك لَ  َّ جئ يي ىي ُّ      ر أبداً خَّ ؤَ إذا جاء ال ي ُ  املوتَ  إنَّ 

 .ةِ اعَ والطا 
ك تِ ي إىل اإلميان بك وطاعَ قومِ  عوتُ إين دَ  قال نوح: ربِّ  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ (5)

 هار.يل والنَّ يف اللَّ 
 رباً وإعراضاً عنه. هَ نوا إالا ؤمِ لب منهم أن يُ هم طَ دْ زِ فلم يَ  َّ هت مت خت حت جت ُّ (6)
بك؛  وهتم إىل اإلميانِ عَ دَ  ماكلَّ وإين   َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ (7)

 مسُّ ة احلقِّ وَ عْ وا دَ عُ مَ سْ هم يف آذاهنم، كي ال يَ عَ عوا أصابِ م وضَ هُ نوب َ ك ذُ فرانِ بباً يف غُ ليكون سَ 
 َّجض مصُّم، هِ رِ فْ وأقاموا على كُ  َّخصُّين وْ رَ ياهبم، كي ال ي َ ثِ وا بِ طا وتغَ  َّحص

 .اإلميانِ  بولِ  على قَ بُّ كَ وبالغوا يف التَّ 
 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
 ه.قابِ ن عِ ن بذلك مِ وْ جَ نْ ي َ ؤمنوا بالل، ف َ يُ لِ  اسَ يدعون النا  ها، فهمكلُّ   خريٌ  لِ سُ الرُّ  ةَ وَ عْ دَ  إنَّ  -1
 لِ شَ ن أسباب فَ ه، ليس مِ تِ وَ عْ دَ لِ  اسِ النا  بولِ م قَ دَ ة إىل الل، وعَ يَ اعِ يها الدا ّلقِ ة اليت يُ قَّ ت واملشَ نَ العَ  إنَّ  -2

 يل.لِ  القَ ه إالا ن بِ ؤمِ ، ومل يُ ةٍ ريَ ثِ كَ   رقٍ طُ وبِ  تٍ قْ وَ  ه يف كلِّ عا قومَ ّلم دَ عليه السَّ  ه، فهذا نوحٌ تِ وَ عْ دَ 
 .اسِ لنا ها لِ ضِ رْ ي عَ ، واإلصرار عليها، وحتسِ ةِ عوَ ق الدَّ رُ يع طُ وِ نْ ت َ  :ة إىل اللِ يَ اعِ يها الدا د اليت جينِ وائِ ن الفَ مِ  -3
كباراً تِ م اسْ هِ وأتباعِ  ياءِ ن األنبِ ة مِ يَ اعِ الدا  هَ واجِ ه أن يُ تِ نَّ ن سُ مِ  ر، فإنَّ دَّ قَ مُ  لٌ جَ له أَ  املوتَ  أنَّ  اللِ  ةِ نَّ ن سُ مِ  -4

 عوهنم.بِ تَّ هبم، وال ي َ  نونمِ ؤْ هم، فّل ي ُ مِ وْ ن ق َ مِ 
 نشاط: •
  ُة.بادَ العِ بِ  وجلَّ  عزَّ  اللِ  عوة إىل إفرادِ ة، وهي الدَّ دَ ّلم واحِ ل عليهم السَّ سُ ة الرُّ وَ عْ دَ  أصل 
ه رَ أنكَ  هذه األنواعِ  وأيا  ،يدوحِ التَّ  ذكر أنواعَ اُ  :وحيدة التَّ تها يف مادَّ سْ علوماتك اليت درَ مَ  ن خّللِ مِ  -

 املشركون.
 األسئلة: •

 بة:ناسِ الية يف مجل مُ مات التا لِ ع الكَ ضَ  -1س
  هيابَ شى ثِ غْ ت َ اسْ 
  را أصَ 
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ن ل ذلك أكثر مِ سة، وفعَ د املدرَ سجِ ثون يف مَ حدَّ  اخلطأ للذين كانوا يتَ ك إحباطاً عندما بيَّ يلَ مِ أصاب زَ  -2س
 ؟ فماذا تقول لهة، ولكن دون جدوى، مرَّ 
ك هذه ن يف دفَّتَِ مث دوِّ  ،كّلئِ مَ ها مع زُ شْ وناقِ  ،ديف املدرسة أو املسجِ  ةٍ يدَ دِ ة جَ يَّ وِ عَ دَ  ةٍ رَ كْ احبث عن فِ  -3س
 زاهتا.كرة وميِّ الفِ 
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 شرونث والع  ال  رس الثَ الد  
 (14( إلى اآلية رقم )8ن اآلية رقم )وح م  ة نُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

هم دَ عَ ووَ  ،مهِ ري عليهم وإقناعِ أثِ لتَّ ة لِ بَ ناسِ مُ  ةٍ طريقَ  ح هلم، فاَتذ كلَّ صْ ه والنُّ مِ وْ ق َ  ةِ وَ عْ ّلم يف دَ عليه السَّ  هد نوحٌ اجتَ 
هم يبِ وا على تكذِ رُّ هم أصَ ه، ولكنَّ رة إن هم آمنوا بِ يف اآلخِ الُل هلم ه رُ خِ دَّ نيا مع ما يَ ل يف الدُّ واب العاجِ الثَّ بِ 

 ّلم:عن نوح عليه السَّ  ةً كايَ ه وتعاىل حِ املعىن يقول سبحانَ م، ويف هذا فرهِ وكُ 
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض ُّ 
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جل
 .[14 - 8 :نوح]  َّ يي ىي مي خي  حي جي
 موضوع اآليات: •
  َه.مِ وْ ق َ  ةِ وَ عْ ّلم يف دَ هاد نوح عليه السا اجتِ  يانُ ب 
  َغفار.تِ مثرات االسْ  يان بعضِ ب 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 عاً.تابِ تَ رياً مُ ثِ كَ  دراراً مِ 

 ون.ال َتافُ  ونجُ رْ ال ت َ 
 يماً.ظِ عْ ت َ  قاراً وَ 
 ... إخل. ةً غَ ضْ مُ ، فَ ةً قَ لَ ، فعَ ةً فَ طْ ، نُ حاالً بعد حالٍ  واراً طْ أَ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
 هم بعضاً.حيث يرى بعضُ  ةً رَ اهَ جمُ  إىل اإلميانِ وهتم مجيعاً عَ مث إين دَ  َّ مظ حط مض خض ُّ  (1)
، يف حالٍ  عٍ فِ رتَ مُ  تٍ وْ صَ ة بِ وَ عْ ت هلم الدَّ نْ لَ مث إين أعْ  َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّ  (2)

 .أخرى يف حالٍ  ي  فِ خَ  تٍ وْ صَ وأسررت هبا بِ 
وبوا إليه م، وتُ كُ وبِ نُ ذُ  فرانَ م غُ كُ بَّ لوا رَ ومي: سَ قَ فقلت لِ  َّ مك لك خك حك جك مق     ُّ (3)

 ع إليه.جَ ه ورَ بادِ ن عِ مِ  ن تابَ مَ اراً لِ فا ه تعاىل كان غَ م إنَّ كُ ِر فْ ن كُ مِ 
 عاً.تابِ تَ يراً مُ زِ غَ  رَ عليكم املطَ  ل اللُ روا يُنزِّ فِ غْ إن تتوبوا وتست َ  َّ يل ىل مل خل        ُّ (4)
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دائق وجيعل لكم حَ  َّ جن يم ىم ُّكم، كم وأوالدَ كثر أموالَ ويُ  َّمم خم حم  ُّ (5)
م كُ عَ رْ ون منها زَ قُ سْ اليت تَ  ل لكم األهنارَ وجيعَ  َّ من خن حن   ُّها ومجاهلا، مارِ ثِ مون بِ عَ ن ْ ت َ 

 يكم.واشِ ومَ 
 ؟ هلطانَ وسُ  اللِ  ةَ مَ ال َتافون عظَ  - ها القومأيُّ  -م كُ مالَ  َّ جي يه ىه مه جه ين   ُّ (6)
مث  ،ظاماً مث عِ  ،ةغَ ضْ مث مُ  قة،لَ مث عَ  ،ةفَ طْ ة: نُ جَ رِّ دَ تَ مُ  م يف أطوارٍ كُ قَ لَ وقد خَ  َّ ىي مي خي ُّ (7)

 حلماً. ظامَ سا العِ كَ 
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •

 .وإعراضٌ  دودٌ ، ولو كان فيهم صُ إىل احلقِّ  اسِ ة النا وَ عْ مرار يف دَ ة واالستِ رَ املثاب َ بِ  رُ مْ األَ  -1
ن حيث ال ه مِ زقَ جاً، ورَ رَ ف َ  م  هَ  ن كلِّ جاً، ومِ خمرَ  يقٍ ضِ  ن كلِّ له مِ  ل اللُ عَ جَ  غفارَ االستِ  مَ زِ ن لَ مَ  -2

 ب.سِ حيتَ 
 جود األهنارِ ، ووُ واألموالِ  ة األوالدِ رَ ث ْ ير، وكَ زِ ر الغَ زول املطَ فار اليت ذكرهتا اآليات: نُ غْ االستِ  ن مثراتِ مِ  -3

 ي.ساتِ والبَ 
 ةِ بادَ تكون باباً إىل عِ هبا، لِ  ه اليت ميرُّ راتِ وا طَ وىل إىل تَ ه األُ أتِ شْ ن نَ ه مِ حبالِ  ر اإلنسانِ كُّ فَ عوة إىل ت َ الدَّ  -4

 [.٢١الذاريات:] َّ يي ىي نيمي زي ُّ ، كما قال تعاىل: اللِ 
 نشاط: •
  َّغفارِ تِ ل االسْ ضْ على فَ  ةالَّ ة الدَ يَّ رعِ صوص الشَّ النُّ  ذكر بعضَ اُ  ،فةلِ م املختَ علُّ التَّ ر صادِ جوع إىل مَ بالر. 
 األسئلة: •

 ه.ومِ ّلم مع قَ عليه السَّ  مها نوحٌ دَ خْ تَ ة اليت اسْ يَّ عوِ الدَّ  يبَ ن اآليات األسالِ ص مِ خلِّ  -1س
 .َّجي يه ىه مه جه ين ُّ تعاىل:قال  -2س

 ؟ ة( يف هذه اآليَ  وقاراً  ما معىن ) -أ
  وجل.ه عزَّ بِّ رَ لِ  دِ بْ ري العَ وقِ على تَ  ةً لَ ب أمثِ اضرِ  -ب

 غفار.مثرات االستِ  ذكر أهما اُ  -3س
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 شرونابع والع  رس الر  الد  
 (20( إلى اآلية رقم )15ن اآلية رقم )وح م  ة نُ ورَ سير سُ ف  ت َ 

ّلم الية ما قام به عليه السَّ  اآليات التا يِّ ب َ ه، حيث ت ُ مِ وْ ق َ  ةِ وَ عْ ّلم يف دَ عليه السَّ  وحٍ نُ  هادِ اجتِ  رِ كْ ر اآليات يف ذِ مِ تستَ 
 اللَ  كوا بذلك أنَّ ِر دْ يُ يم، لِ عِ ن أنواع النَّ م مِ م به عليهِ ه، وما أنعَ عِ نْ يب صُ جِ تعاىل وعَ  اللِ  ةِ رَ دْ ر قُ ه ِبظاهِ ومِ قَ  ريِ ن تذكِ مِ 

ّلً عن ضْ فَ  -ها سِ فْ ن َ ك لِ ن املخلوقات اليت ال َتلِ ة دون ما سواه مِ بادَ لعِ لِ  قا حِ م هو املستَ ر املنعِ القادِ ق تعاىل اخلالِ 
 عاً، قال الل تعاىل:فْ اً وال ن َ ضرا  - غريها

 ىب 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
 .[20 - 15 :نوح]  َّ مك

 اآليات: موضوع
  ِه.بادِ ه على عِ مِ عَ تعاىل ونِ  اللِ  ةِ رَ دْ ر قُ ظاهِ مَ  ر بعضِ كْ ذ 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 عون هبا.فِ تَ نْ ة ت َ طَ سِ بَ نْ ساط، فهي مُ كالبِ  ساطاً بِ 
 ة.عَ رقاً واسِ طُ  جاجاً فِ 

 الشرح والتفسير: •
قة تطابِ مُ  مساواتٍ  سبعَ  ق اللُ روا كيف خلَ أمل ينظُ  َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  (1)

 ؟ بعضها فوق بعض
ماوات نوراً، وجعل مر يف هذه السَّ وجعل القَ  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ (2)

 يء به أهل األرض.ضيئاً يستضِ مُ صباحاً مس مِ الشَّ 
 .إنشاءً  ن األرضِ م مِ كُ والل أنشأ أصلَ  َّ رت يب ىب نب مب ُّ  (3)
إخراجاً ث عْ كم يوم الب َ بعد املوت وخيرجُ  م يف األرضِ يدكُ عِ مث يُ  َّ رث يت ىت نت مت ُّ  (4)

 قاً.حمقَّ 
 ساط.ة كالبِ دَ مهَّ  والل جعل لكم األرضَ  َّ ىف يث ىث نث مث ُّ  (5)
 .ةً عَ رقاً واسِ كوا فيها طُ لُ سْ تَ لِ  َّ لك اك  يق ىق ُّ  (6)
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 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
ر فكُّ ة إىل التَّ عوَ ه، لذا كانت هذه الدَّ يدِ وحِ إىل اإلميان وتَ  يقٌ رِ طَ  لإلنسانِ  للُ اره خَّ يف ما سَ  رَ فكُّ التَّ  إنَّ  -1

 إىل اإلميان. اسِ النا  ياء يف دعوةِ ل األنبِ سائِ ن وَ مِ 
بات ، فكما خيرج النَّ باتِ حال اإلنسان على النَّ  ياسِ قِ ث، وذلك بِ عْ ة إىل حدوث الب َ يف اآليات إشارَ  -2

 ه.فاتِ منها بعد وَ  ن األرض خيرج اإلنسانُ مِ 
ر، كما قال قادِ  ه غريُ كن فإنَّ السَّ يل هذا دِ بْ هد يف ت َ ، ومهما اجتَ ن اإلنسانِ كَ هي سَ  األرضَ  أنَّ  -3

 [.٥٥ طه:] َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ تعاىل: 
 نشاط: •
  ُ روه يشكُ م، لِ عَ الن ِّ  ن أنواعِ م مِ ه عليهِ م بِ ه إىل ما أنعَ بادَ ن آيات القرآن الكرمي عِ مِ  ريٍ تعاىل يف كثِ  ه اللُ بِّ نَ ي

 ه.تِ يَ صِ عْ مَ  كِ رْ ه وت َ تِ ن طاعَ عليهم مِ ب له، ويقوموا ِبا أوجَ  يكَ رِ ه ال شَ دوه وحدَ ه فيعبُ مِ عَ على نِ 
 ها.رُ كْ  كيف يكون شُ م، وبيِّ عَ ن هذه الن ِّ ّلثاً مِ ر ثَ كَّ ذَ تَ  -
 األسئلة: •

 ؟ عضٍ بَ ها بِ ل بعضُ صِ ة يتَّ قَ باالً شاهِ بل جِ  ةٍ طَ سِ بَ غري منُ  األرضِ  نِ وْ بة على كَ ما األضرار املَّتتِّ  -1س
يف  يِّ لمِ ث عن اإلعجاز العِ ع الكتب اليت تتحدَّ ة وطالِ مكتبة املدرسَ إىل  - مكشاد ِبعلِّ باالسَّتِ  -ع ارجِ  -2س

ن مث دوِّ  ،راجسِ  مسَ الشَّ  وبأنَّ  ،ه نورٌ أنَّ ر بِ مَ القَ  فِ صْ ن وَ الالت اليت نأخذها مِ ر إىل الدَّ مث انظُ  ،القرآن العظيم
 ة ذلك يف دفَّتك.ّلصَ خُ 
 ن اآليات.ح ذلك مِ ة إىل الل، وضِّ عوَ ل الدَّ سائِ د وَ نيا أحَ لإلنسان يف هذه الدُّ  ره اللُ خَّ ر فيما سَ فكُّ التَّ  -3س
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 شرونس والع  رس الخام  الد  
 (25( إلى اآلية رقم )21ن اآلية رقم )ورة نوح م  ير سُ فس  تَ 

يان ه من البَ ه، وما جاءهم بِ مِ وْ قَ ته لِ وَ عْ ف دَ ووصَ  ،ّلمه نوح عليه السا يِّ بِ ابقة عن نَ تعاىل يف اآليات السا  حكى اللُ 
الية حيكي الل تعاىل عن نوح أخرى، ويف اآليات التا  هيب تارةً والَّتَّ  ،يب تارةً غِ لة على الَّتَّ مِ ة املشتَ عَ عوة املتنوِّ والدَّ 

، ّللِ ة الضَّ مَّ ن أئِ ه مِ بعوا غريَ ه واتَّ وْ صَ ه عَ ه، حيث إهنم مع هذا كلِّ تِ وَ عْ ن دَ ه منه ومِ مِ وْ ف ق َ قِ وْ ف مَ صْ ّلم وَ عليه السَّ 
 وفان، قال الل تعاىل:الطُّ تعاىل بِ  م اللُ هُ ق َ أغرَ  ذلكلو 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  ُّ 
 جس  مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
  .[25 - 21 :نوح]     َّ مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 موضوع اآليات: •
  ُة.قوبَ ن العُ هبم مِ  وما حلَّ  ،تهوَ عْ ن دَ ّلم منه ومِ عليه السا  وحٍ نُ  مِ وْ ف ق َ وقِ مَ  بيان 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .رِ فْ غيان والكُ هتم يف الطُّ زيادَ صاً بِ قْ ن َ  ساراً خَ 
 يداً كبرياً.كَ  اراً با راً كُ كْ مَ 

 وا.َّتكُ ال تَ  نا رُ ذَ ال تَ 
 

 فسير:رح والت  الش   •
 امُّ يب، ذِ كْ يت وتَ طاعَ  مِ دَ غوا يف عَ ي بالَ قومِ  إنَّ  قال نوح: يا ربِّ  َّيل ىل مل يك ىك  ُّ  (1)

م أمواهلم هُ دْ زِ ي الذين مل تَ الِّ ؤساء الضا منهم الرُّ  عفاءُ ع الضُّ بَ وات َّ  َّ ين ىن نن من زن رن مم
 .ص يف احلظا قْ رة، وذلك عي الن َّ قاباً يف اآلخِ نيا وعِ ّلالً يف الدُّ  ضَ هم إالا وأوالدُ 

 راً عظيماً.كْ عفاء مَ ن الضُّ م مِ يهِ عِ تابِ بِ  ّللِ ؤساء الضَّ ر رُ كَ ومَ  َّ مي زي ري ُّ  (2)
و إليها عُ دْ ه اليت يَ دَ حْ وَ  اللِ  ةِ بادَ كم إىل عِ ة آهلتِ بادَ وقالوا هلم: ال تَّتكوا عِ  َّ حئ جئ يي ىي ُّ  (3)

 واعد وسُ وهي وُ  كم،َّتكوا أصنامَ وال تَ  َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  وح،نُ 
 ِمن دون الل. يعبدوهنا كانوا  وهي أصنامٌ  ر،سْ ونَ  عوقوث ويَ غُ وي َ 
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يق رِ ن طَ نوا هلم مِ يَّ ِبا زَ  عن احلقِّ  اسِ ن النا وعون كثرياً مِ املتبُ  هؤالءِ  دَ وقد أبعَ  َّ هت مت خت ُّ  (4)
ناد فر والعِ هم بالكُ املي ألنفسِ د هؤالء الظا زِ وال تَ  َّ جخ مح جح مج حج ُّ  ّلل،ة والضَّ الغوايَ 

 . بُعداً عن احلقِّ إالا 
هم فبسبب ذنوهبم وإصرارِ  َّ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ  (5)

واإلحراق،  بِ هَ اللَّ  ةَ يمَ ظِ ناراً عَ  - عقب اإلغراق -وفان وأُدخلوا قوا بالطُّ غرِ غيان أُ فر والطُّ على الكُ 
 .اللِ  ع عنهم عذابَ فَ رهم أو يدْ صُ نْ ن ي َ ن دون الل مَ فلم جيدوا مِ 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
ه مَ وْ كى ق َ شَ  سلِ ن الرُّ زم مِ العَ ن ذوي ّلم مِ ه، فهذا نوح عليه السا سبحانَ  كوى إىل اللِ ة الشَّ يَّ شروعِ مَ  -1

 ه.بِّ إىل رَ 
ييناً زِ ا تَ فًا منهم، وإما وْ ا خَ إما  ؛عفاءهم الضُّ عُ بِ تَّ ، مث ي َ ن الُكباءِ ر مِ ثُ كْ يَ  عن احلقِّ  دَ عْ والب ُ  ّللَ الضَّ  أنَّ  -2

 م فيه.ل الذي هُ لباطِ لِ 
إىل  يطانُ س الشَّ وَ سْ ماتوا وَ ا ما صاحلي، لَ  جالٍ ر( أمساء رِ سْ وق ونَ عُ وث وي َ غُ واع وي َ وسُ  ودا كانت ) -3

ب هَ ا ذَ ة إذا رأوها، فلما اعَ على الطا  - همعمِ زَ بِ  -طوا شَ نْ ي َ لِ  ور؛يل والصُّ ماثِ يموا هلم التَّ قِ هم أن يُ قومِ 
هم كانوا يعبدون هذه أسّلفَ  بأنَّ  يطانُ س هلم الشَّ وَ سْ هم، وَ ريُ م غَ هُ فَ لَ د، وخَ مَ األَ  وطالَ  مُ وْ القَ  هؤالءِ 

 .الِ ها لجُ لِ  ةً ن معبودَ مَ الزَّ  لِ طاوُ ري مع تَ بور؛ ألهنا تصِ باب على القُ ناء القِ وحترمي بِ يل، ماثِ التَّ 
 وحٍ نُ  مِ وْ قَ ل لِ رة، كما حصَ نيا واآلخِ ا إن يقع يف الدُّ ، وهو إما ذابُ غيان العَ والطُّ  فرِ ة الكُ يجَ تِ نَ  أنَّ  -4

 ؛نيايف الدُّ  ذابٌ ومل يقع عليه عَ  ةلمَ غاة الظَّ ن الطُّ ن مات مِ ر إىل يوم القيامة، فمَ خَّ ؤَ ا أن ي ُ هم، وإما وغريِ 
 الل.ياذ بِ ، والعِ ةِ يامَ القِ يوِم  ذابِ إىل عَ  رَ ه قد ُأخِّ فإنَّ 

 نشاط: •
  ِّه.تعاىل بِ  اللُ  يَ صِ عُ  بٍ نْ م ذَ هو أعظَ  رك باللِ الش 
ر رك، واذكُ الشِّ  مفهومَ ن عندك مِ  ةٍ بارَ د يف عِ دِّ وحيد، حَ تها يف كتاب التَّ سْ رَ ك اليت دَ علوماتِ مَ  ّللِ ن خِ مِ  -

 يّلً على حترميه.لِ ه، ودَ أنواعَ 
 األسئلة: •

احلي الذين ذكرهتم اآليات يف الصا  جالِ الرِّ بِ  اسِ النا  ةِ ّلقَ يف عَ  ثَ دَ الذي حَ  لِ وُّ حَ لتَّ لِ  يَّ ارخيِ التا التََّسلُسَل ع ضَ  -1س
 .ةِ بَ ت َّ رَ مُ  طواتٍ خُ 
 ن اآليات.على ما تقول مِ  لا دِ استَ  ،؟ ممَ األُ  ب هّلكِ ما سبَ  -2س



 79 

 ؟ اراً ُكبا   راً كْ ما معىن: مَ  -3س
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 شرونادس والع  رس الس  الد  
 ة  ورَ ( إلى آخر الس  26ن اآلية رقم )وح م  ة نُ ورَ ير سُ فس  تَ 

 إالا  ةٍ نَ سَ  تعاىل ألفَ  وهم إىل اللِ يدعُ  لَّ حيث ظَ  -ه مِ وْ ة ق َ وَ عْ ّلم يف دَ عليه السَّ  ه نوحٌ ثَ كَ الذي مَ  ويلِ الطَّ  رِ مُ بعد العُ 
م لِ ا عَ ه، فلما ن بِ ن آمَ غري مَ  دٌ ه أحَ مِ وْ ن ق َ ن مِ مِ ؤْ ه لن ي ُ ّلم أنَّ ه نوحاً عليه السا يَّ بِ تعاىل نَ   اللُ أخَب  - ي عاماً مخسِ 

ن يأت مَ  إضّللِ  وا يفرا مِ تَ سْ داً حىت ال يَ ي منهم أحَ قِ بْ م مجيعاً، وال ي ُ هُ كَ لِ هْ ه أن ي ُ بَّ عا رَ ّلم بذلك دَ عليه السَّ  وحٌ نُ 
 م، قال الل تعاىل:هُ بعدَ 

  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ 
 هئ  مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

 .[28 - 26 :نوح]     َّ
 موضوع اآليات: •
  ُيَ نِ ؤمِ لمُ لِ  ةِ رَ املغفِ ين، وبِ رِ الكافِ  ّلم هبّلكِ عليه السَّ  وحٍ نُ  ءعاد. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ك.رَّ حَ تَ ور فيها وي َ دُ من يَ  يارَ الدِّ  نُ كُ سْ أحداً من يَ  اراً يا دَ 
 ّلكاً.ساراً وهَ خَ  باراً تَ 

 
 ير:فس  رح والت  الش   •
ن إمياهنم: ه مِ سِ أْ ّلم بعد يَ وح عليه السَّ وقال نُ َّ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ  (1)

 ك.رَّ حَ يدور ويتَ  اً على األرضِ ن الكافرين بك أحداً حيا ك مِ ال تَّتُ  ربِّ 
 كهمفّل هتلِ  -هم َّتكُ ك إن تَ إنَّ أي:  َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ (2)

فر يد الكُ دِ شَ  ل عن احلقِّ  مائِ م إالا هِ ن أصّلهبم وأرحامِ مِ  ، وال يأتِ احلقِّ  يقِ رِ ك عن طَ بادَ وا عِ لُّ ُيضِ  -
 لك. صيانِ ك والعِ بِ 

 هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّ (3)
د زِ ك، وال تَ املؤمني واملؤمنات بِ  ناً، ولكلِّ مِ ؤْ بييت مُ  لَ ن دخَ مَ ي وأيب، ولِ ر يل، وألمِّ اغفِ  ربِّ  َّمئ
 نيا واآلخرة.راناً يف الدُّ سْ ّلكاً وخُ  هَ رين إالا الكافِ 
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 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
ه عا على قومِ ّلم حي دَ عليه السَّ  وحٌ ل نُ عَ ر، كما ف َ فْ ين على الكُ رِّ صِ مُ  ار العاء على الكفا ة الدُّ يَّ شروعِ مَ  -1

 نوا به.مِ ؤْ م أهنم لن ي ُ هِ ن إصرارِ ق مِ باإلهّلك حي حتقَّ 
عاء له ك الدُّ رَ يم مع أبيه، حيث ت َ ع إلبراهِ ر، كما وقَ فْ على الكُ  ن ماتَ مَ ة لِ رَ املغفِ بِ  عاءَ الدُّ  ل اللُ ال يقبَ  -2

 .ما باللِ على إمياهنِ  لُّ يدُ ه يْ وَ ألب َ  نوحٍ  عاءَ دُ  فإنَّ  ؛ا كان األمر كذلكما ر، ولَ فْ على الكُ  ا ماتَ مَ لَ 
 ه.ريِْ غَ و لِ عُ دْ ه، مث يَ سِ فْ ن َ لِ  عاءِ الدُّ ي بِ اعِ أ الدا دِ تَ بْ عاء أن ي َ الدُّ  ن آدابِ مِ  -3
اً را م املؤمني بِ ون آلبائهِ عُ دْ ياء، حيث يَ ن األنبِ نَ ن سُ عاء هلما، وقد كان ذلك مِ ن الدُّ يْ دَ الوالِ  رِّ ن بِ مِ  -4

 هبم.
ه تَ يْ ب َ  لَ خَ ن دَ مَ ما دعا لِ حينَ  وحٌ ك املسلمي، كما فعل نُ ة إلخوانِ عوَ الدَّ  ي يف اللِ آخِ ن التَّ ن حماسِ مِ  -5

 ين.الدِّ  مِ وْ نات إىل ي َ املؤمني واملؤمِ  ل مجيعَ نات، وهذا يشمَ ي واملؤمِ نِ املؤمِ  عا لكلِّ ناً، ودَ ؤمِ مُ 
 نشاط: •
  َّن اإلميان.هلم مِ  ة اخلريِ ة املؤمني وحمبَّ حمب 
 ض.عْ ب َ بعضهم لِ  يَ نِ ة املؤمِ ي حمبَّ وِّ قَ اليت ت ُ  األسبابَ ك مّلئِ ش مع زُ ناقِ  -
 األسئلة: •

 ؟ ه باهلّلكِ مِ وْ ته على ق َ وَ عْ دَ  ّلمعليه السَّ  ل نوحُ لَّ عَ  بَ  -1س
 ؟ هيْ دَ والِ ة لِ رَ املغفِ ّلم بِ عليه السَّ  وحٍ عاء نُ ن دُ جها مِ تِ نْ ست َ د اليت نَ وائِ ما الفَ  -2س
 ؟ ةورَ ر السُّ ّلم يف آخِ عليه السَّ  نوحٍ  عاءِ ن دُ ط مِ بَ نْ ت َ عاء اليت ُتسْ الدُّ  ما آدابُ  -3س
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 ولرس األ  الد  
 (7( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )م   ن  ة الج  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ع نَ ه، فإذا صَ مِ وْ هاء ق َ فَ ن سُ د هذا الوادي مِ يِّ سَ خموف قال: أعوذ بِ  ادٍ و هم بة العرب إذا نزل أحدُ اجلاهليَّ  كان أهلُ 
 ة لغريِ بادَ ف هذه العِ رَ إذ صَ  ؛وجلا  راً بالل عزَّ فْ راً وكُ عْ فاً وذُ وْ خَ  ها، وزادت اإلنسانَ رُ فْ وازداد كُ  ت اجلنُّ مَ عاظَ ذلك تَ 

 :الل تعاىل، ويف ذلك يقول ُسبحانه

 ٱ ٻ ٻ

 خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي
 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 .[7 - 1 :اجلنا ]   َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل

 موضوع اآليات: •
  ُواإلنسِ  نِّ لجِ لِ  صلَّى الل عليه وسلَّم دة حممَّ سالَ موم رِ ع. 
  َص.قائِ عن النَّ  وجلَّ  عزَّ  اللِ  يهُ نزِ ت 
  ِبادات.ن العِ مِ  ةٌ بادَ ة عِ عاذَ االست 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 رة.شَ ة إىل العَ ّلثَ ة بي الثَّ مجاعَ  رفَ ن َ 

 نا.بِّ ة رَ مَ ظَ عَ  نابِّ رَ  دُّ جَ 
 يس.لنا وهو إبلِ جاهِ  نا يهُ فِ سَ 
 .يداً عن احلقِّ عِ قوالً بَ  طاً طَ شَ 
 ريون.جِ وذون ويستَ لُ ي َ  ونَ عوذُ يَ 
 هاً.فَ غياناً وسَ طُ  قاً هَ رَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
 ن اجلنِّ مِ  ةً مجاعَ  أنَّ  إيلَّ  ى اللُ حَ وْ أَ  - ديا حممَّ  -ل قُ  :أيَّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  (1)

ا م: إنا هِ ومِ قَ ا مسعوه قالوا لِ فلما  :أي، َّ خن حن جن يم ىم   ُّرآن، لقُ  لِ ِت ّلوَ تِ عوا لِ مَ قد استَ 
 ه.تِ صاحَ وفَ ه تِ ّلغَ يعاً يف بَ دِ رآناً بَ مسعنا قُ 

  .هنا بِ قْ دَّ فصَ  :أي    َّ   ىه مه        ُّ ،واهلدى و إىل احلقِّ يدعُ  :أيَّ جه ين ىن ُّ  (2)
 ذَ ما اَتَّ : َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّه، ّللِ نا وجَ بِّ رَ  ةُ مَ ظَ ت عَ عالَ أي تَ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  (3)

 داً.لَ وال وَ  ةً جَ وْ زَ 
 اللِ كان يقول على   -وهو إبليس  -نا يهَ فِ سَ  أي: وأنَّ ، َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ  (4)

 .د للِ لَ ة والوَ بَ احِ عى الصا واب حيث ادَّ والصَّ  يداً عن احلقِّ عِ تعاىل قوالً بَ 
 على اللِ  بَ ذِ كْ داً لن يَ أحَ  نا أنَّ بْ سِ ا حَ أي: وأنا َّ يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب ُّ  (5)

 ة والولد إليه.بَ احِ الصا  ةِ سبَ يف نِ  ن اجلنِّ ن اإلنس وال مِ تعاىل، ال مِ 
 نمِ  جالٍ جريون برِ تَ سْ يَ  ن اإلنسِ مِ  جالٌ كان رِ   :أي     َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ (6)

 ّلا ه، يقولون ذلك لئا فهاء قومِ ن سُ د هذا الوادي مِ نعوذ بسيِّ ار واديًا قالوا: ، فإذا نزل الكفا جلنِّ ا
غياناً عاذوا هبم طُ عندما استَ  اجلنَّ  ارُ أي: فزاد الكفُ  َّ لك اك ُّ أذى، ن اجلنِّ يبهم مِ صِ يُ 

 .نا واجلِ  نا اإلنسَ تقول: قد ُسدْ  اجلنَّ  وذلك أنَّ  ،فهاً وسَ 
يا -حسبوا كما حسبتم  اإلنسِ  ارَ كفا   أي: وأنَّ  َّزن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ  (7)

 .ث أحداً بعد املوتِ تعاىل لن يبعَ  اللَ  أنَّ  - شر اجلنا عْ مَ 
 الفوائد واالستنباطات: •
 ر.ن والكافِ ومنهم املؤمِ  ،بٌ واإلميان هبم واجِ  ،قي هم حَ جودُ فون باإلميان، ووُ لَّ كَ مُ  اجلنَّ  أنَّ  -1
 .واجلنِّ  لإلنسِ  ةٌ عامَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ النَّ  ةَ رسالَ  أنَّ  -2
 واهلدى. بعه إىل احلقِّ ن به واتَّ ن آمَ ي مَ يهدِ  القرآنَ  أنَّ  -3
 ك.ه فقد أشرَ فها لغريِ ن صرَ  لل، ومَ رفها إالا ال جيوز صَ  ةٌ بادَ ة عِ عاذَ االستِ  -4
ه ال فإنَّ  َلق "،ما خَ  رِّ ن شَ ات مِ اما التا  مات اللِ لِ أعوذ بكَ  أن يقول: " نزاِلً نزل مَ م إذا سلِ لمُ املشروع لِ  -5

 ل.حتِ رْ حىت ي َ  ءٌ يْ ه شَ يبُ صِ يُ 
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صلَّى  يب، قال رسول اللالغَ  مِ لْ عي عِ دَّ ين ومُ ذِ رة واملشعوِ حَ لسَّ لِ  جوءِ ن اللُّ م مِ سلِ لمُ ديد لِ ير الشَّ حذِ التَّ  -6
صلَّى الل عليه  دل على حممَّ ر ِبا أُنزِ فَ ه فقد كَ قَ دَّ ه فصَ افاً فسألَ را ناً أو عَ كاهِ ن أتى  مَ الل عليه وسلَّم:" 

 .وسلَّم "
 .ث بعد املوتِ عْ بالب َ  جوب اإلميانِ وُ  -7
 ها.حِ نوب وأقبَ م الذُّ ن أعظَ مِ  ب على اللِ ذِ الكَ  -8
 نشاط: •
 :واإلنسِ  اجلنِّ  ارَ فا ل كُ ي الذي جعَ اعِ ما الدا  َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ قال تعاىل 

 ؟ نَّ ون هذا الظَّ نُّ ظُ يَ 
 األسئلة: •

 ؟ك "دُّ وتعاىل جَ ّلة:" فتاح الصَّ ما معىن قولنا يف استِ  -1س
 ر(:فَ ق عليه معىن )ن َ بِ نطَ ع عّلمة )صح( أمام ما يَ ضَ  -2س

 ر   )        (.ة عشَ ّلثَ هم ثَ دُ ة عدَ مجاعَ  -أ
 هم اثنان         )        (.دُ دَ مجاعة عَ  -ب
 سبعة         )       (.هم دُ دَ ة عَ مجاعَ  -ج

     . َّ يث ىث نث مث زث ُّ ه تعاىل:قولِ  ب نزولِ بَ ذكر سَ اُ  -3س
     . َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّقال تعاىل:  -4س

 صار.ة باختِ ح اآليَ رَ اشْ  -
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 يان  رس الث  الد  
 (12( إلى اآلية رقم )8ة رقم )ن اآليَ م   ن  ير سورة الج  تفس  

عون ما تقوله مِ ماء يستَ ن السَّ مِ  ةٍ ن قريبَ لون هبا إىل أماكِ صِ هم يَ علَ درة شيئاً عظيماً جَ ن القُ مِ  تعاىل اجلنَّ  أعطى اللُ 
ب. رار واهلرَ د الفِ يعوا حىت جمرَّ طِ إذا أراد هبم أمراً، أو يستَ  ن أن يفوتوا اللَ ز مِ وا أهنم أعجَ نُ كة، ومع ذلك أيقَ املّلئِ 

 ويف هذا يقول تعاىل:
 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن ُّ 
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 - 8 :نا جل]ا َّ جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض
12]. 

 موضوع اآليات: •
  مع.اق السَّ ن اسَّتِ مِ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ة النَّ عثَ بعد بِ  ماءِ ة السَّ ايَ ِح 
  َدهم.وعقائِ  اجلنِّ  والُ حْ أ 
  َمنه. بِ ر أو اهلرَ رَ الضَّ  عِ فْ عن دَ  اجلنِّ  زُ جْ ع 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ل عليه.ن يُرسَ مَ  قُ الذي حيرِ  ضا املنقَ  بُ كَ و الكَ  :هاب، وهومجع شِ  باً هُ شُ 
 ب.قَّ َّتَ داً ي َ راصِ  داً صَ رَ 

 ق.رَ ب وفِ ذاهِ مَ  قَ رائِ طَ 
 ة.فَ لِ خمتَ  داً دَ قِ 

 
 الشرح والتفسير: •
نا بْ لَ طَ  - ر اجلنِّ معشَ  -ا نا وأأي  َّ ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  (1)

ت وُمدَّ سوهنا، ريين الذين حيرُ ثِ ة الكَ كَ املّلئِ ت بِ ئَ لِ ها مُ اندْ جَ ها، فوَ أهلِ  ماع كّلمِ ، الستِ ماءِ السَّ  لوغَ بُ 
 ب منها.ن يقَّتَِ ى هبا مَ اليت يُرمَ  ةِ قَ احملرِ  بِ هُ الشُّ بِ 
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ع مِ تَ سْ نَ ع؛ لِ واضِ ماء مَ ن السَّ ذ مِ خِ ا قبل ذلك نتَّ نا ا كُ أي: وأنا  َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ  (2)
د مع جيِ السَّ  اقَ اآلن اسَّتِ  حُياِولن أي: فمَ  َّ خت حت جت هب مب خب حب ُّ ها، إىل أخبارِ 

 ه.قُ حيرِ  هاباً باملرصادِ له شِ 
ه لَ نزِ أن يُ  اللُ  راً أرادَ م شَ ال نعلَ  - ر اجلنِّ معشَ  - اأي: وأنا  َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ  (3)

 .وُهدى : خرياً أي َّ    حص مس خس حس جس ُّ  ، األرضِ  بأهلِ 
دون  مٌ وْ ا ق َ ومنا  قون،األبرار املتَّ  ناا ا مِ وأنا  :أي َّ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص ُّ  (4)

 ة.فَ لِ ب خمتَ ذاهِ ومَ  اً قرَ ا فِ ، كنا اقٌ سا وفُ  ارٌ فا كُ   ،ذلك
ه تِ نا يف قبضَ علينا، وأنَّ  رٌ قادِ  اللَ  ا أنَّ نا قَ ا أي ْ أي: وأنا  َّ حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ  (5)

ت لِ فْ يع أن ن ُ طِ أي: ولن نستَ  َّ مك لك خك ُّ ا، ما كنا إذا أراد بنا أمراً أينَ ه وتَ فُ ن ن َ لطانه، فلَ وسُ 
 وءاً.نا سُ ماء إن أراد بِ رباً إىل السَّ ه هَ قابِ ن عِ مِ 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
ماء السَّ ن مع مِ اق السَّ ن اسَّتِ مِ  اجلنُّ  عَ نِ ل القرآن؛ مُ وأنزَ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولَ الرَّ  اللُ  ثَ عَ ا ب َ ما لَ  -1

 قولِ العُ  عافَ رون ضِ رِّ غَ افي الذين ي ُ را والعَ  انِ ها ن الكُ مِ  بِ يْ الغَ  مِ لْ ي عِ عِ دَّ عاءات مُ لت بذلك ادِّ طَ فبَ 
 هم.ائِ هبم وافَّتِ ذِ كَ بِ 

ن غوهنا ألعواهنم مِ لِّ ب َ ة وي ُ بَ ذْ ة كَ بون معها مائِ ة ويكذِ بَ ذْ ذون الكِ ، فيأخُ عَ مْ قون السَّ َّتَِ سْ يَ  كان اجلنُّ  -2
 ين.ذِ واملشعوِ ان ها الكُ 

 جخ مح جح مج حج مث هت ُّ  إليه، فقالوا: رَّ بوا الشَّ نسِ لم يَ حيث ي مع اللِ  ن اجلنِّ مِ ؤْ مُ  بُ تأدُّ  -3
 .َّ    حص مس خس حس جس ُّ  فقالوا: ،إليه بوا اخلريَ ، ونسَ َّ مخ

 اق.سا احلون، ومنهم الفُ ار، ومنهم الصا لفة، منهم املؤمنون، ومنهم الكفا ب خمتَ ذاهِ ذوو مَ  اجلنَّ  أنَّ  -4
 .بٌ ه، وال ينجو منه هارِ ن عبادِ مِ  دٌ ه أحَ وال يفوتُ  ،بال يُغلَ  بٌ غالِ  - جل وعّل - اللُ  -5
ل له بَ قْ ت ُ  ملب إليهم ن ذهَ ، فمَ ةِ رَ حَ ي والسَّ افِ ن العرا هم مِ ان وغريِ ها ب إىل الكُ أن يذهَ  مٍ ال جيوز ملسلِ  -6

كما صلَّى الل عليه وسلَّم   دعلى حممَّ  لَ نزِ ر ِبا أُ فَ هم ِبا يقولون فقد كَ قَ دَّ ماً، وإن صَ وْ ي ي َ عِ ّلة أربَ صَ 
 . صلَّى الل عليه وسلَّمبِّ ت عن النَّ ثبَ 

 نشاط: •
  َح ذلك:ضِّ ة، وَ  يف هذه اآليَ بيِّ  ي  لِ قْ عَ  يلٍ دلِ بِ  ضر   عِ فْ أو دَ  عٍ فْ ن َ  بِ لْ يف جَ  ق باجلنِّ علُّ التَّ تعاىل  ع اللُ قط 
 األسئلة: •
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 رين:طْ يف سَ  ف ما رأيتَ صِ  ،؟ ماءن السَّ مِ  ضُّ قَ ن ْ هاباً ي َ يوماً شِ  هل رأيتَ  -1س
  ؟  َّ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص ُّ  :ه تعاىل عن اجلنِّ ما معىن قولِ  -2س
 . ذلكيِّ مث ب َ  ،ل اآليات... تأمَّ  مع اللِ  ؤمن اجلنِّ مُ  بِ شري إىل أدَ ما يُ  يف اآلياتِ  -3س
 :بِ يْ لغَ اً لِ يا عِ دَّ ن كان مُ مَ  لَّ ي كُ ا يلِ  ما اخََّت  -4س
 (. افرا العَ  – فا ئ الكَ قارِ  -با ل الرِّ آكِ  )
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 الثرس الث  الد  
 (18( إلى اآلية رقم )13ن اآلية رقم )م   ن  الج   ة  ورَ سير سُ ف  ت َ 

 ةِ عَ سارَ مُ  رِ كْ يف ذِ  عَ رَ فة، شَ لِ دهم املختَ قائِ ن أحواهلم وعَ شيئاً مِ  ابقة عن اجلنِّ تعاىل يف اآليات السا  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ 
 ه.ندَ عاً فيما عِ مَ طَ  باللِ  إىل اإلميانِ  - بِّ عوا إىل النَّ مَ الذين استَ  -ر فَ هؤالء الن َّ 
 رة، فقال تعاىل:نيا قبل اآلخِ ات يف الدُّ م اخلري ت عليهِ والَ تَ موا لَ ة الذين لو أسلَ يامَ ين يوم القِ دِ املعانِ  آلَ مث ذكر مَ 

 يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل مل خل حل ُّ 
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمجم
 رب يئ ىئ نئمئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 .[18 - 13 :اجلنا ]  َّ يب ىب نب مب زب
 موضوع اآليات: •
  ُنيا واآلخرة.يف الدُّ  ن اجلنِّ املؤمني مِ  حال 
  نيا واآلخرة.يف الدُّ  ن اجلنِّ ار مِ حال الكفا 
  َوجلا  عزَّ  ة للِ يَّ بودِ العُ  ة إخّلصِ رورَ ض. 
 :الكلماتمعاني  •

 معناها الكلمة 
 صاً.قْ ن َ  خبساً 

 .ةً ماً وإهانَ لْ ظُ  قاً هَ رَ 
 ون.مُ الِ الظا  رونَ اجلائِ  ونَ طُ القاسِ 

 دوا.صَ قَ  واحترَّ 
 اإلسّلم. ةريقَ الطَّ 
 رياً.ثِ كَ  قاً دَ غَ 
 ه.لْ خِ دْ يُ  هكْ لُ سْ يَ 

 اً.يداً شاقا دِ شَ  داً عَ صَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
 مه جه هن من خن حن جن مم ُّرآن، القُ أي:  َّحم جم هل مل خل حل ُّ  (1)

 ه.ئاتِ يِّ يف سَ  ةٍ يادَ زِ لماً بِ ه، وال ظُ سناتِ ن حَ صاً مِ قْ ه ال خيشى ن َ أي: فإنَّ  َّ
ا نا ة، ومِ اعَ بالطا  عون للِ ا اخلاضِ نا مِ  - اجلنِّ ر معشَ  -ا أي: وأنا  َّ جم يل ىل مل خل ُّ (2)

ن أي: فمَ  َّ جن يم ىم مم خم   ُّ. يق احلقِّ رِ وا عن طَ مون الذين حادُ الِ رون الظا اجلائِ 
 ه فهداهم اللُ يارِ هدوا يف اختِ واب، واجتَ والصَّ  احلقِّ  يقَ دوا طرَ اعة فأولئك الذين قصَ بالطا  ع للِ خضَ 
 إليه.

 م.قوداً جلهنَّ اإلسّلم فكانوا وَ  رون عن طريقِ ا اجلائِ أي: وأما  َّجه ين ىن من خن ُّ (3)
ن اإلنس ار مِ فا الكُ  ه لو سارَ يقول الل تعاىل: إنا  َّىي مي خي حي جي يه ىه ُّ (4)

 ُّق، زْ نا عليهم يف الرِّ عْ سَّ  كثرياً، وَلوَ نا عليهم ماءً لْ اإلسّلم ومل حييدوا عنه ألنزَ  ةِ ريقَ على طَ  واجلنِّ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ، ؟ عليهم اللِ  مَ عَ رون نِ كُ شْ هم: كيف يَ بِ تَ خْ نَ أي: لِ  َّ ٰر ٰذ
ذاباً عَ  اللُ له خِ دْ ل به يُ القرآن والعمَ  ماعِ ة الل واستِ ض عن طاعَ عرِ ن يُ أي: ومَ  ،َّ زئ رئ ّٰ

 اً.يداً شاقا دِ شَ 
ه، دوا فيها غريَ بُ عْ ، فّل ت َ اللِ  ةِ بادَ عِ د لِ املساجِ  أي: وأنَّ  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ (5)

 ه.دَ حْ فيها وَ  اللُ  دَ بَ عْ ي ُ  لِ  إالا مل تُ ْب  دَ املساجِ  ة فيها، فإنَّ بادَ عاء والعِ صوا له الدُّ وأخلِ 
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •

ار ن كفا عوا إىل اإلميان بالقرآن عندما مسعوه، فكانوا أهدى مِ الذين سارَ  اجلنِّ  ناء على هؤالءِ الثَّ  -1
 ة عليهم.وا مع قيام احلجَّ ضُ دوا وأعرَ ة الذين عانَ مكَّ 

 ه.مِ ه وكرَ يه إليه ِبنِّ يهدِ  اللَ  ده فإنَّ وقصَ  شدَ والرُّ  ب احلقَّ ن طلَ مَ  -2
 ها.بِ طَ وحَ م نَّ هَ جَ  ودِ قُ ن وَ فهو مِ  اإلسّلمِ  عن طريقِ  ن حادَ مَ  -3
 نيا وخري اآلخرة.الدُّ  زق، وخريُ ة الرِّ عَ ل هبا سِ بات عليه حتصُ ين والثَّ ة يف الدِّ قامَ االستِ  -4
م من يهِ ؤتِ خيتبهم فيما يُ  اللَ  م، ويعلموا أنَّ ليدميها عليهِ  اللِ  ةَ عمَ أن يشكروا نِ  ى العبادِ ب علجيِ  -5

 م.عَ الن ِّ 
 ّلا ئَ لِ  ؛بورفيها القُ  لَ خَ دْ غريه، كما ال جيوز أن تُ  دٌ فيها أحَ د فّل جيوز أن يُعبَ  اللِ  د بيوتُ املساجِ  -6

 .ونٌ عُ لْ ن فعل ذلك فهو مَ هتا، فمَ بادَ ة إىل عِ يعَ رِ يكون ذلك ذَ 
 نشاط: •
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  ِن هذه العبادات:ذكر مخساً مِ عبادات كثرية، اُ  فيها تُقامُ  وجلَّ  الل عزَّ  د بيوتُ املساج 
1-                          ،2-  
3-                             ،4-  
5-  
 األسئلة: •

 ة:قامَ ة لّلستِ يَّ ة واألخروِ يَّ نيوِ د الدُّ وائِ طاً منها الفَ بِ نْ ست َ ل يف اآليات مُ تأمَّ  -1س
 ن: مِ  يامة لكل  ما اجلزاء يوم القِ  -2س

 اإلسّلم: ريقِ ت على طَ ابِ املسلم الثا  -
 اإلسّلم: عن طريقِ  ن حادَ مَ  -

 ؟ َّ يئ ىئ نئ ُّ تعاىل: ما معىن قوله -3س
 ل:ر وتأمَّ فكِّ  -4س
 يتَ لَّ د الذي صَ ف احملمولة يف املسجِ اهلواتِ  ن أصواتِ ك مِ قِ ضايُ ح له فيها مدى تَ ضِّ وَ يلك ت ُ إىل زمِ  ب رسالةً اكتُ 

 ئة.يِّ ة السَّ رَ اهِ ّلجاً هلذه الظا ح عِ فيه، وتقَّتَ 
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 ابعرس الر  الد  
 (24إلى اآلية رقم )( 19ن اآلية رقم )م   ن  الج   ة  ورَ ير سُ تفس  

ن ذلك حىت ز مِ إذ هم أعجَ ؛ ر  ضُ  عِ فْ أو دَ  عٍ فْ ن َ  بِ لْ يف جَ  اجلنِّ بِ  قَ لُّ عَ ة الت َّ قَ ابِ تعاىل يف اآليات السا  ع اللُ طَ ا قَ ما لَ 
ن مِ  عليه وسلَّمصلَّى الل  بِّ النَّ ق بِ لُّ عَ ه الت َّ ع هنا سبحانَ طَ قَ  ن الل تعاىل،هبم مِ  لا ا حيِ ما  بَ يعون اهلرَ أهنم ال يستطِ 

ه، هو الل وحدَ  ارُّ ع الضا افِ والنا  ،وجلَّ  ه عزَّ بِّ رَ  ةَ سالَ غ رِ لِّ ب َ ي ُ  ، فإمنا هو نبي ضر   عِ فْ أو دَ  عٍ فْ ن َ  بِ لْ يف جَ  دون اللِ 
 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ  قال تعاىل:
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب

  .[24 - 19 :نا جلا ]      َّ مض خض حض جض مص خص  حص

 موضوع اآليات: •
  ُوجلا  عزَّ  ة للِ يَّ بودِ العُ  إخّلص. 
  ِه.سبحانَ  هو اللُ  عِ فْ والن َّ  ك الضرِّ مال 
  َة.رَ يف اآلخِ  ارِ فا آل الكُ م 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ه.تِ بادَ عِ لِ  اسَ النا و دعُ ده، ويَ بُ عْ ي َ  وهعُ دْ يَ 
 ة، بعضها فوق بعض.مَ َّتاكِ مجاعات مُ  داً بَ لِ 

 ين.حيمِ  ينريُ جيُِ 
 إليه. رُّ أفِ  أً جَ لْ مَ  داً حَ تَ لْ مُ 
 

 فسير:رح والت  الش   •
ه، لُ ه ويسأَ بَّ د رَ يعبُ  صلَّى الل عليه وسلَّم دا قام حممَّ ما أي: وأنه لَ      َّ يت ىت نت مت زترت ُّ  (1)

يكونون عليه مجاعات  كان اجلنُّ   :أيَّ     نث مث زث رث ُّه،وحدَ  اللِ  ةِ بادَ ويدعو إىل عِ 
واإلنس أن  رآن منه. وقيل: كان اجلنُّ ماع القُ سَ م لِ هِ حامِ ة ازدِ دَّ ن شِ ة، بعضها فوق بعض، مِ مَ اكِ َّتَ مُ 
 ه.دَ نْ جُ  وأعزَّ  هينَ دِ  رَ صَ نَ  اللَ  ، ولكنَّ اللِ  ئوا نورَ فِ طْ يُ لِ  صلَّى الل عليه وسلَّم الل وا على رسولِ ضُّ قَ ن ْ ي َ 
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د ريب إمنا أعبُ  ار:هلؤالء الكفُ  - ديا حممَّ  -ل أي: قُ  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ (2)
 أحداً. ةِ بادَ ه يف العِ ك معَ رِ شْ ه ال أُ وحدَ 

ع عنكم ر أن أدفَ هلم: إين ال أقدِ  - ديا حممَّ  -ل أي: قُ  َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ (3)
ين ين وحيمِ ذَ قِ نْ أي: قل: إين لن ي ُ    َّمي زي ري ٰى ين ىن نن     ُّ عاً،فْ ب لكم ن َ اً، وال أجلِ ضرا 

أي: ولن أجد من دونه ملجأ أفر  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ   ه،تُ يْ صَ إن عَ  دٌ أحَ  اللِ  ن عذابِ مِ 
 إليه من عذاب الل.

ه تِ ه لكم، ورسالَ يغِ لِ بْ تَ ما أمرين بِ  م عن اللِ كُ غَ لِّ ب َ ك أن أُ أي: لكن أملِ   َّ  خب حب جب هئ مئ  ُّ (4)
 َّمح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هبُّم اليت أرسلن هبا إليكُ 

ر املشركون صَ أي: حىت إذا أبْ  َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ (5)
 .داً نْ جُ  عيناً، وأقلُّ راً ومُ ف ناصِ ن أضعَ لوله هبم: مَ مون عند حُ ن العذاب فسيعلَ دون به مِ وعَ ما يُ 

 نباطات:د واالست  وائ  الف   •
فقد  رف منها شيئًا لغري اللِ ن صَ عاء، ومَ الدُّ  :ه، ومنهاوحدَ  للِ  ةِ بادَ العِ  أنواعِ  مجيعِ  فِ رْ صَ  جوبُ وُ  -1

 ك.أشرَ 
 نيا واآلخرة.يف الدُّ  ّلحَ ل اهلدى والفَ ه ليحصِّ ماعِ واستِ  القرآنِ  مِ ن على تعلُّ ص املؤمِ ينبغي أن حيرِ  -2
ر نصُ تعاىل يَ  اللَ  اإلسّلم، وما زالوا، ولكنَّ  ورِ نُ  على إطفاءِ  ن اإلنس واجلنِّ اإلسّلم مِ  ب أعداءِ تكالُ  -3

 الكافرون. هَ رِ ه ولو كَ تَ مَ لِ ر كَ ظهِ ويُ  ،هينَ دِ 
اهلداية إىل  ه بإدخالِ ه الل سبحانَ فْ لِّ ة، ومل يكَ سالَ يغ الرِّ هي تبلِ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ ة الرَّ مهمَّ  -4

 قلوهبم.
 لِ هبا يف أفضَ  ه اللُ فَ ، ولذا وصَ ة للِ يَّ : العبودِ صلَّى الل عليه وسلَّم سولالرَّ  ف أوصافِ ن أشرَ مِ  -5

 جسُّ : اإلنزالِ  قامِ ، وقال يف مَ    َّ يت ىت نت مت زترت ُّ  عوة:الدَّ  قامِ مَ فقال يف  ،األحوالِ 
 خل ُّ  قام اإلسراء:ويف مَ  ،[١الكهف:] َّ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 .[١اإلسراء:] َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 واهي.ر والنَّ يف األوامِ صلَّى الل عليه وسلَّم ه ورسولِ  اللِ  ةُ يَ صِ عْ ار مَ يف النا  اخللودِ  م أسبابِ ن أعظَ مِ  -6
 نشاط: •
  ِعلى ما يأت: ة اليت تدلُّ د اآليَ ابقة، حدِّ تك لآليات السا راسَ ن خّلل دِ م 

 ة:بادَ عاء هو العِ الدُّ  -1
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 ار:ه يف النا بَ د صاحِ ر خيلِّ فْ الكُ  -2
 األسئلة: •

 مات اآلتية:لِ عاين الكَ  مَ بيِّ  -1س
 :داً بَ لِ  -
 :داً حَ تَ لْ مُ  -

 ؟ على ذلك ن اآلياتِ ل مِ دِ تَ سْ واه، كيف تَ ه دون سِ دَ حْ وَ  للِ  ةِ بادَ ف العِ رْ صَ  بجيِ  -2س
 .  َّ  خب حب جب هئ مئ  ُّر قوله تعاىل: فسِّ  -3س
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 سرس الخام  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  25ن اآلية رقم )م   ن  الج   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 يامِ قِ  تِ قْ وَ  مِ لْ كعِ ه،  قِ لْ ن خَ ر عليه أحداً مِ هِ منه ما مل يُظْ  ه أنَّ سبحانَ  بيَّ  وجلا  عزَّ  إىل اللِ  بِ يْ الغَ  مُ لْ ا كان عِ ما لَ 
 ؟ اعة، مىت تقومالسَّ 
ه لِ سِ دا رُ ما عَ أماا ، و هٍ جْ وَ  لِ ه على أكمَ إبّلغُ  ما تِ ه، ويكون حمفوظاً إىل أن يَ لِ سُ ن رُ مِ  ضاهُ ن ارتَ عليه مَ  ْطِلعنه ما يُ ومِ 
 عليه، قال تعاىل: ّلعِ واالطِّ  بِ يْ ة الغَ فَ عرِ زون عن مَ فإهنم عاجِ ة رَ حَ ان والسَّ ها كالكُ   وجلا  عزَّ 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ 
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ممجن خم حم جم
 .[28 - 25:نجل]ا َّ مس هث مث هت مت هب مب
 موضوع اآليات: •
  ِهِ لِ سُ ن رُ تعاىل مِ  ضاه اللُ تَ ن ارْ  مَ إالا  بِ يْ ن الغَ مِ  ءٍ يْ ع على شَ لِ طَّ يَ  دٍ حَ ن أَ ما م. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ة.يَ ي، ف )إن( هنا نافِ رِ ما أدْ  يرِ أدْ  إنْ 

 .ةً يلَ وِ ة طَ دَّ مُ  داً مَ أَ 
 ع.لِ طْ يُ  رهِ ظْ يُ 
 ل.سِ رْ ي ُ  كلُ سْ يَ 
 ه.ونَ حيرسُ  حَفظَةً  داً صَ رَ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
هلؤالء املشركي: ما  - دحمما يا  -ل أي: قُ  َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ (1)

 ؟ ةيلَ وِ طَ  ةً دَّ يب مُ ه، أم جيعل له رَ نُ مَ زَ  يبٌ رِ ه قَ دت بِ عِ أدري أهذا العذاب الذي وُ 
 َّ حل جل مك لك خك  ُّه عامل ِبا غاب عن األبصار ه وحدَ أي هو سبحانَ  َّ حك جك ُّ (2)

 ه اللُ اختارَ ن  مَ أي: إالا  َّ خم حم جم هل ملُّه، قِ لْ ن خَ داً مِ ه أحَ بِ يْ ع على غَ لِ طْ أي: فّل يُ 
 جه هن من خن حن ممجن ُّ ،بِ يْ الغَ  ضِ عْ عهم على ب َ لِ طْ ه يُ ضاه، فإنَّ ه وارتَ تِ سالَ رِ لِ 

ه فِ لْ ن خَ ومِ  سولِ ن أمام الرَّ ل مِ رسِ ه يُ ب فإنَّ يْ ه على بعض الغَ رسولَ  ع اللُ لَ أي: فإذا أطْ  َّ مه
 ة.نَ هَ الكَ ه إىل سوا بِ مِ هْ قوه وي َ َّتَِ سْ  يَ ّلا ، لئَ ن اجلنِّ ه مِ حيفظونَ  ةً كَ ّلئِ مَ 
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ه كانوا لَ ب ْ ق َ  لَ سُ الرُّ  أنَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولُ م الرَّ لَ عْ ي َ لِ  :أي َّ مئ هي مي خي حي جي ُّ (3)
  ،ن اجلنِّ مِ  عِ مْ ي السَّ قِ َّتَِ سْ ن مُ ظوا مِ ظ كما ُحفِ ه قد ُحفِ ، وأنَّ قِ دْ والصِّ  احلقِّ يغ بِ بلِ ن التَّ ه مِ ل حالِ ثْ على مِ 

ع رائِ ن الشَّ ناً مِ راً وباطِ ه ِبا عندهم ظاهِ مُ لْ عِ  أحاطَ ه سبحانَ  اللَ  أي: وأنَّ  َّ هب مب هئ ُّ
 كلِّ   دَ دَ صى عَ ه تعاىل قد أحْ أي: أنَّ  َّ هث مث هت مت ُّ  ،ءٌ يْ ه منها شَ وتُ فُ واألخبار، ال ي َ 

 .ءٌ يْ عليه منه شَ  فَ ، فلم خيْ ءٍ يْ شَ 
 نباطات:د واالست  وائ  الف   •
 ٰذ يي ىي مي خي ُّ ر ب، وهو كافِ فقد كذَ  عى الغيبَ ن ادَّ ه، ومَ  الل وحدَ ه إالا مُ ال يعلَ  بُ يْ الغَ  -1

 .[٦٥لنمل:]ا َّ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ي قِ َّتَِ سْ ن مُ ة مِ كَ هم املّلئِ ، وحترسُ بِ يْ الغَ  ضِ عْ سل على ب َ ن الرُّ يهم مِ فِ طَ صْ م ويَ يهِ ضِ رتَ ن يَ مَ  ع اللُ لِ طْ يُ  -2

 .قصانٍ وال نُ  ةٍ ّل زيادَ ّلً بِ إليهم كامِ  يَ وحِ وا ما أُ دُّ ؤَ ي ُ لِ  ؛معالسَّ 
 م.هِ فِ لْ ن خَ م ومِ ن بي أيديهِ مِ  لِ سُ ظ الرُّ فْ حِ  :ومنها ،ةريَ ة كثِ كَ أعمال املّلئِ  -3
ه قِ لْ ن خَ مِ  ءٌ يْ ه شَ وتُ فُ ة، ال ي َ لَ ة شامِ ه تامَّ خبلقِ  ة اللِ ، وإحاطَ ءٌ يْ ، ال خيفى عليه شَ لٌ كامِ   عٌ واسِ  اللِ  مُ لْ عِ  -4

 رياً.غِ رياً أو صَ بِ كَ 
 ه.فاؤُ ه وخَ تُ رَ ث ْ ه وكَ مُ جْ ، مهما كان حَ ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   دَ دَ ه وتعاىل عَ سبحانَ  اللِ  إحصاءُ  -5
 نشاط: •
  َة.اعَ يام السا قِ  تِ قْ م وَ لْ عِ ر بِ تأثَ ه اسْ رة أنَّ فسَّ يف اآليات امل وجلَّ  عزَّ  كر اللُ ذ 
 ها:لمِ عِ بِ  اللُ  أثَراستَ ة أخرى ذكر أربعَ اُ  -

1-                       ،2-  
3-                       ،4-  
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 األسئلة: •
 لكتاب(:جوع لِ عناها )دون الرُّ مة ومَ لِ ل بي الكَ صِ  -1س

 ه.ونَ ة حيرسُ ظَ فَ حَ     :              أمداً  -
 ة.يلَ وِ ة طَ دَّ مُ      داً:            صَ رَ  -
 ة.ريَ صِ ة قَ مدَّ      ك:           لُ سْ يَ  -
 يرسل.                         -

 ؤال:واباً هلذا السُّ ن اآليات جَ ط مِ بِ نْ است َ  -2س
 ؟ ( ةيامَ د القِ عِ وْ مَ  صلَّى الل عليه وسلَّم هل يعرف الرسول ) -

 ؟ ، فما هوِة والَعَمِل الذي يَ ُقومون ِبهكَ املّلئِ  ةِ يفَ ظِ وَ  رُ كْ يف اآليات ذِ  وردَ  -3س
 منها: ةً دَ ج فائِ ِر خْ ن اآلية واستَ اقرأ هذا اجلزء مِ  -4س

 .َّ هث مث هت مت ُّ  -
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 ادسرس الس  الد  
 (9( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )ل م  م  ز  المُ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

 ه، وبإرسالِ يِ حْ وَ  ه بإنزالِ أَ دَ ه وابتَ تِ سالَ رِ تعاىل بِ  ه اللُ مَ ه حي أكرَ أنَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم الل ن رسولِ ل مِ صَ حَ 
 عاجٌ داء ذلك انزِ املرسلون فاعَّتاه يف ابتِ  بات له إالا ر على الثَّ دِ قْ ه، وال ي َ لَ ث ْ ر مِ ه رأى أمراً مل يَ ل أنَّ حصَ إليه،  بيلَ جِ 

ره ي، مث أمَ حْ ع عليه الوَ ، وتابَ باتَ عليه الثَّ  مث ألقى اللُ  لوين "،مِّ لوين، زَ مِّ زَ أى جبيل، فأتى إىل أهله وقال: " حي ر 
  يل، فقال تعاىل:يام اللَّ ها وهو قِ لِ األوقات وأفضَ  دِ ويف آكَ  ،ّلةبادات وهي الصَّ العِ  فِ هنا بأشرَ 

 ٱ ٻ ٻ

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 [.9 - 1: زَّمِّلامل] َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 موضوع اآليات: •
  َّيل.اللَّ  يامِ يب يف قِ غِ الَّت 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ه.يابِ ثِ ف بِ فِّ لَ املت َ ل: مِّ زَ املت َ  لمِّ املزَّ 
 ل.ه وَتهُّ دَ ؤَ ت ُ أ بِ اقرَ  لتِّ رَ 
 يماً.ظِ عَ  يّلً قِ ثَ 

 وم.بعد النَّ اليت تكون يل ّلة اللَّ صَ  يلة اللَّ ئَ ناشِ 
 .بِ لْ رياً يف القَ أثِ تَ  ئاً طْ وَ 
 ة.راءَ ب قِ وَ صْ واًل، وأَ  قَ َي ب ْ أَ  يّلً قِ  مُ وَ ق ْ أَ 

 احلاجات. ضاءِ قَ فاً لِ رُّ صَ راغاً وتَ فَ  حاً بْ سَ 
 ع.طِ قَ ان ْ  لتَّ بَ وت َ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
بعدما  صلَّى الل عليه وسلَّم الل رسولِ لِ  طابٌ ه، وهو خِ يابِ ثِ ف بِ فِّ لَ ها املت َ أي يا أيُّ  َّ مل خل ُّ  (1)

 ." لوينلوين، زمِّ زمِّ  "ه فقال:ه اخلوف، فجاء إىل أهلِ ة فأصابَ ل مرَّ أوَّ  بيلَ رأى جِ 
م قُ  :أي َّ خن حن جن يم ىم ُّ رياً منهسِ  يَ يل إالا يف اللَّ  ّلةِ لصَّ لِ  مأي: قُ  َّ خم حم جم يل ُّ (2)

صف د على النِّ أو زِ  َّ جه ين ىن ُّ ، ثِ لُ ل إىل الث ُّ صِ يًّل، حىت تَ لِ ف قَ صْ ن النِّ ص مِ أو انقُ  يلِ اللَّ  فَ صْ نِ 
 احلروفَ نًا يِّ ب َ ل مُ وَتهُّ  ةٍ دَ ؤَ ت ُ رآن بِ اقرأ القُ  :أي َّ يه ىه مه ُّ، ْي ث َ لُ ل إىل الث ُّ صِ حىت تَ 

 .مِ هْ ر والفَ بُّ دَ د على التَّ ساعِ ذلك يُ  قوف فإنَّ الوُ و 
ًّل على مِ تَ شْ مُ  يماً،ظِ رآناً عَ قُ  - ديا حمما  -ل عليك نزِ نُ ا سَ أي: إنا  َّ يي ىي مي خي حي ُّ (3)

 .د واألخيارِ قائِ ي والعَ واهِ ر والنَّ األوامِ 
وم هي يام من النَّ بعد القِ  يلِ اللَّ  فِ وْ أ يف جَ ة اليت تنشَ بادَ العِ  أي: إنَّ  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ (4)

أي:  َّّٰ ُِّّو. ّلوةعند التِّ  سانَ اللِّ  بُ لْ ق فيها القَ وافِ ئ ويُ واطِ ، حيث يُ بِ لْ تأثرياً يف القَ  دُّ أشَ 
 نيا.الدُّ  لِ شاغِ ن مَ مِ  بِ لْ القَ  فراغِ اًل، لِ وْ ي ق َ بْ وأَ 

غاالً تِ صاحلك، واشْ بًا يف مَ لُّ قَ فًا وت َ رُّ صَ هار تَ لك يف النَّ  أي: إنَّ  َّ رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّ (5)
 ك.بِّ رَ  ةِ بادَ عِ ك ليّلً لِ سَ فْ غ ن َ رِّ فَ ة، ف َ سالَ الرِّ  مورِ بأُ 

أي:  َّ زت رت يب ُّه به، عُ ك، فادْ بِّ رَ  اسمَ  - ديا حممَّ  -ر أي: واذكُ  َّ ىب نب مب ُّ (6)
أي: وهو  َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ كتِ اً يف عبادَ طاعاً تاما ع إليه انقِ طِ وانقَ 

 أمورك إليه. ض مجيعَ د عليه، وفوِّ مِ  هو، فاعتَ إالا  حبق   معبودَ ب ال ق واملغارِ مالك املشارِ 
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 لٍ مُّ زَ ن ت َ ه مِ ب حالَ ناسِ ه ِبا يُ بَ خاطَ ف معه فَ طَّ لَ حيث ت َ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ لرَّ تعاىل لِ  كرمي اللِ تَ  -1

 .َّ مل خل ُّ  فقال:
لوات اخلمس، ل اإلسّلم قبل فرض الصَّ يف أوَّ  الل عليه وسلَّم صلَّى سولِ على الرَّ  يلِ اللَّ  يامِ جوب قِ وُ  -2

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ قال تعاىل:  صلَّى الل عليه وسلَّم صهن خصائِ وهذا مِ 
 [.٧٩: اإلسراء] َّمث زث رث يت

 ة.عَ كْ الوتر َر  ّلة، وأفضل القيام صّلة الوتر، وأقلُّ ل الصَّ وافِ ل نَ يل وهو أفضَ اللَّ  يامِ قِ  حبابُ استِ  -3
ه نِ وْ أثري، مع كَ م يف التَّ ب وأعظَ لْ ع يف القَ قَ ذلك أوْ  َّتتيل؛ ألنَّ يل بِ يام اللَّ يف قِ  ة القرآنِ راءَ قِ  حبابُ استِ  -4

 ل.واغِ ن الشَّ د مِ عْ وأب َ  دِ بْ لعَ ط لِ أنشَ 
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وهو ، يطانَ د الشَّ ، ويطرُ حنَ ي الرَّ رضِ ، ويُ ، يزيد اإلميانَ هارِ وأيسَ بادات العِ  ن أجلِّ تعاىل مِ  اللِ  رُ كْ ذِ  -5
 يف اجلملة. بٌ واجِ 

 ؛األسبابِ  كَ رْ ت َ  لَ وكُّ مور إليه، وال يعن التَّ األُ  فويضِ ماد عليه، وتَ على الل تعاىل، واالعتِ  لِ وكُّ جوب التَّ وُ  -6
 تعاىل. إىل اللِ  مورَ ض األُ وِّ فَ باألسباب وي ُ  دُ بْ بل يقوم العَ 

ن ين مِ هوِ ن شأهنا والتَّ قليل مِ ال جيوز التَّ  رِ دْ القَ ة يمَ ظِ أن عَ الشَّ   جليلةُ  ةٌ يمَ ظِ ه عَ وأخبارُ  ر القرآنِ أوامِ  -7
 ها.رِ دْ قَ 

 نشاط: •
  ِ؟ هل أوقاتِ احلي، فما أفضَ ب الصا أْ ة املرسلي، ودَ نَّ ّلة سُ يل بالصَّ يام اللَّ ق 
 األسئلة: •

 الية:التا  ل اجلملَ مِّ كَ ع دائرة على الفقرة اليت تُ ضَ  -1س
 ل هو:مِّ املزَّ  -1

 ل يف أعماله.مِّ زَ املت َ  -أ
 ه.يابِ ل يف ثِ مِّ زَ املت َ  -ب
 ه.ل يف أموالِ مِّ زَ املت َ  -ج

 يل:ة اللَّ ئَ ناشِ  -2
 يل.صّلة اللَّ  -أ

 صّلة العشاء. -ب
 صّلة الفجر. -ج

 يًّل: أقوم قِ  -3
 وتاً.ت صَ وَ صْ ة وأَ راءَ  قِ أبَي  -أ

 يّلً.رتِ  تَ ة وأبَي راءَ ب قِ أصوَ  -ب
 ة.راءَ ب قِ الً وأصوَ وْ  ق َ أبَي  -ج

 .رِ بُّ دَ والتَّ  مِ هْ يهي يُعيناه على الفَ جِ وْ ت َ ده بِ شِ رْ رآن، أَ القُ  ةِ ّلوَ تِ بِ  يِّ وِ ه القَ رِ ثُّ أَ م تَ دَ يلك عَ مِ شكا لك زَ  -2س
 اً:يا نِ مَ ب ما يلي زَ تِّ رَ  -3س
 (. يلاللَّ  يامِ حباب قِ ، استِ صلَّى الل عليه وسلَّم سوليل على الرَّ ّلة اللَّ لوات، وجوب صَ فرض الصَّ  ) -
 مة )رتل( ما يلي:لِ  الكلمة األقرب لعكس كَ اخََّت  -4س
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 (. قرأرعة، ال تَ سُ ، اتل بِ  ، اقرأ نَّ غَ ت َ  ) -
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 عاب  رس الس  الد  
 (14رقم )( إلى اآلية 10ن اآلية رقم )ل م  م  ز  ة المُ ورَ ير سُ فس  تَ 

 دِ بْ لعَ لِ  لُ صِّ وذلك حيَ  -موماً، ر عُ كْ الذِّ ّلة خصوصاً وبِ بالصَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم اً ده حممَّ يَّ بِ نَ  وجلَّ  عزَّ  اللُ  ا أمرَ ما لَ 
له،  السَّبِّ ن دون له مِ ه املعانِ ب على ما يقولُ ه بالصَّ أمرَ  - ن األعماليل مِ قِ الثَّ  لِ عْ ل األثقال، وفِ ة يف حتمُّ يَّ وِ قَ  ةً كَ لَ مَ 
ة بَ ذلك، وستكون حماسَ  حةُ ت املصلَ ضَ تَ عنهم إذا اق ْ  ضَ عرِ م ويُ هُ رَ جُ هْ ، وأن ي َ اللِ  رِ مْ ي على أَ ه، وأن ميضِ ا جاء بِ ما ولَ 

 ة. قال تعاىل:يامَ القِ  مَ وْ ه ي َ ين إىل الل سبحانَ دِ املعانِ  هؤالءِ 
 نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ 
: زَّمِّلامل] َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

10 - 14].  
 موضوع اآليات: •
  ِّوجلَّ  عوة إىل الل عزَّ يف الدَّ  بِ ة الصَّ يَّ أِه. 
  ُه.ورسولِ  للِ  بيَ ذِّ ة املكَ قوبَ ع 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ض عنهم.م وأعرِ هُ ركْ اتْ  مرهُ جُ اهْ 
 قام.فيه وال انتِ  تابَ ناً ال عِ سَ راً حَ جْ هَ  راً مجيّلً جْ هَ 
 نيا.يف الدُّ  فِ رَ يم والت َّ عِ أصحاب النَّ  ةِ مَ عْ ويل الن َّ أُ 

 .ةً يلَ قِ يوداً ثَ قُ  أنكاالً 
 ب.رِ طَ ضْ تَ  ف جُ رْ ت َ 

 .لٍ مْ ة رَ مَ وْ كَ  يباً ثِ كَ 
 واً.رخْ  يّلً هِ مَ 

 فسير:رح والت  الش   •
هتان ب والبُ ذِ ن الكَ ك مِ ينِ ويف دِ  يكَ ه املشركون فِ ل ما يقولُ  وحتمَّ ِب أي: اصْ  َّاك يق ىق يفُّ  (1)

عنهم، وترك  ة مع اإلعراضِ لَ قهم يف أفعاهلم الباطِ خالِ : َّ ىك لكمك ُّ م.تْ والشَّ  بِّ والسَّ 
 قام منهم.هم واالنتِ تِ بَ عات َ مُ 
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بي بآيات وهؤالء املكذِّ  - ديا حممَّ  -ن عْ أي: ودَ  َّرن مم ام يل ىلمل ُّ (2)
ه لَ تاب أجَ غ الكِ لُ ب ْ عنهم حىت ي َ  ذابِ ري العَ خِ أْ ناً قليّلً بتَ مَ م زَ هُ لْ هِّ نيا، ومَ ف يف الدُّ يم والَّتَّ عِ أصحاب النَّ 

 عذاهبم.بِ 
 ُّقون هبا حيرِ  ةً رَ عِ تَ سْ وناراً مُ  ةً يلَ قِ يوداً ثَ رة قُ هلم عندنا يف اآلخِ  أي: إنَّ  َّ ين ىن نن من ُّ (3)

عاً، وجِ أي مُ  َّ ىي ني  ُّساغ تَ سْ ال يُ  يف احللوقِ  بُ شَ نْ يهاً ي َ رِ عاماً كَ أي: طَ  َّ مي زي ري
رب أي: يوم تضطَ  َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّذاب سيكون وذلك العَ 

 .ةً دَ جامِ  ةً بَ لْ كانت صَ راً بعد أن  ثِ تَ نْ ّلً مُ سائِ  لِ مْ ن الرَّ  مِ ّلاً ري اجلبال تَ صِ ل حىت تَ زَ تزلْ واجلبال وتَ  األرضُ 
 نشاط: •
  َه الل تعاىل ل وبالفعل، ولذلك أمرَ وْ القَ ريش بِ ار قُ ن كفا ن األذى مِ كثرياً مِ  صلَّى الل عليه وسلَّم بُّ ه النَّ واج

 .ارِ ن الكفا ه مِ نوف األذى الذي نالَ صُ  ّلئك بعضَ مَ ر مع زُ كِ ذْ ب، استَ بالصَّ 
 األسئلة: •

 ؟ يلاجلمِ  رِ : ما املراد باهلجْ 1س
 ب.الصَّ  د أنواعَ : عدِّ 2س
 .َّرن مم ُّ ه تعاىل:ح قولَ اشرَ  -3س
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 امنرس الث  الد  
 (19( إلى اآلية رقم )15ن اآلية رقم )ل م  م  ز  ة المُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

رنا به، ويأمُ  نا على اخلريلُّ يدُ  صلَّى الل عليه وسلَّم ه حممداً إذ بعث إلينا رسولَ  ؛ةً يمَ ة عظِ مَ عْ تعاىل علينا نِ  اللُ  أنعمَ 
ه، ال كما رَ فُ كْ ه وال نَ دَ ه، ونعبُ رَ كُ شْ على ذلك ونَ  اللَ  دَ ب علينا أن حنمَ هانا عنه، فكان الواجِ نْ وي َ  رِّ ن الشَّ رنا مِ وحيذِّ 

ع ن صنَ مَ  نيا واآلخرة، فإنَّ ب يف الدُّ وقِ ناد، فعُ ر والعِ فْ ن الكُ ّلم مِ ّلة والسَّ موسى عليه الصَّ  اللِ  بِّ ون مع نَ رعَ ع فِ نَ صَ 
 ، قال تعاىل: هولٍ مَ  يدٍ دِ ب يف يوم شَ وقِ ه عُ ثلَ مِ 

 خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّ 
 لكخك حك جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص
 .[19 - 15: زَّمِّلامل] َّ جم هل مل خل حل جل مك
 موضوع اآليات: •
  ِذابِ العَ بي بِ املكذِّ  يدُ هتد. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ناه.كْ لَ هْ أَ  أخذناه

 يداً.دِ شَ  يّلً بِ وَ 
 ة.عَ دِّ صَ تَ مُ  رٌ طِ فَ ن ْ مُ 
 يقاً رِ طَ  يّلً بِ سَ 

 فسير:رح والت  الش   •
داً رسوالً، حممَّ  - ةيا أهل مكَّ  -أي: إنا أرسلنا إليكم  َّ  هت مت خت حت جت هبُّ  (1)

أي كما  َّ مح جح مج حج مثُّيان صْ ر والعِ فْ ن الكُ ر منكم مِ داً عليكم ِبا صدَ شاهِ 
 سولِ الرَّ عون بِ رْ ب فِ أي: فكذَّ  َّ حس جس مخ ُّ ونعَ رْ ة فِ يَ اغِ موسى رسواًل إىل الطا أرسلنا 

ه نودَ وجُ  ه اللُ قَ رَ غْ يداً بأن أَ دِ أي: أهلكناه إهّلكاً شَ  َّ حص مس خس ُّ ّلمموسى عليه السَّ 
 .رِ حْ يف البَ 

 رتفَ إن كَ  -كم سَ ون أنفُ قُ أي: كيف ت َ  َّ جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ (2)
 ؟ هبِ رْ وكَ  هِ ولِ ة هَ دَّ ن شِ غار مِ دان الصِّ لْ يب فيه الوِ شِ ة الذي يَ يامَ القِ  يومِ  ذابَ عَ  -
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 َّحق مف خفُّ  ه،هولِ  ةِ دَّ شِ ة يف ذلك اليوم لِ عَ دِّ صَ تَ ماء مُ أي: السَّ  َّ  جف مغ جغ ُّ (3)
 ة.عاً ال حمالَ ذلك اليوم واقِ  يءِ ِبجِ  اللِ  دُ عْ أي: كان وَ 

 اسللنا  ةٌ رَ ب ْ وعِ  ةٌ ظَ ر عِ واجِ ع والزَّ واِر ة اليت فيها القَ فَ وِّ هذه اآليات املخَ  أي: إنَّ  َّ خك حك جك ُّ (4)
قوى والتَّ  ةَ اعَ ذ الطا هبا اَتََّ  فاعَ عاظ واالنتِ ن أراد االتِّ أي: فمَ  َّهل مل خل حل جل مك ُّ
 اه.با ه ورَ قَ لَ ه الذي خَ بِّ رَ  ضوانِ يقاً إىل رِ رِ طَ 

 الفوائد واالستنباطات: •
ن مَ ور والفّلح لِ ة والنُّ باً، فيها اهلدايَ تُ وأنزل عليهم كُ سّلً هلم رُ  ه أن أرسلَ بادِ على عِ  اللِ  مِ عَ م نِ أعظَ  إنَّ  -1

 به خرياً. أراد اللُ 
ة أو اعَ الطا فر، بِ يامة باإلميان أو الكُ القِ  ه يومَ تِ مَّ داً على أُ شاهِ  عليه الصَّّلة والسَّّلم سولُ سيكون الرَّ  -2

 ة.يَ املعصِ 
ه عندما مِ وْ ون وق َ عَ رْ فِ ، كما حصل لِ ذابَ بان العَ وجِ ه يُ يبُ كذِ وتَ  عليه الصَّّلة والسَّّلمسول ة الرَّ يَ عصِ مَ  -3

 بوه.وكذَّ  عليه الصَّّلة والسَّّلم الل صوا رسولَ عَ 
 غار.دان الصِّ لْ يب الوِ شِ يوم القيامة يَ  اسَ ق النا حَ لْ الذي ي َ  اهلولِ  ةِ دَّ ن شِ مِ  -4
 ح.تَّ فَ ت َ ر وت َ طِ فَ ن ْ ماء ت َ السَّ  ة أنَّ يامَ ن أهوال يوم القِ مِ  -5
ظ، عِ تَّ ي َ  بٌ لْ ن كان له ق َ مَ رى لِ كْ وذِ  ةٌ ظَ عِ وْ يوم القيامة إمنا هو مَ  يمة، وأهوالِ ظِ العقوبات العَ ن مِ  رَ كِ ما ُذ  -6

 ة.اعَ الطا يقاً بِ رِ ه طَ بِّ ذ إىل رَ خِ تَّ وأراد أن ي َ 
 نشاط: •
  َة، يامَ يوم القِ  ه، وكذلكبِْ نيا، ويف ق َ يف الدُّ  ه اللُ بَ صاه، فعاق َ ّلم، وعَ وسى عليه السَّ مُ  اللِ  نبَّ  ونُ رعَ ب فِ ذَّ ك

 .ن القرآن الكرمي على ذلكل مِ دِ استَ 
 األسئلة: •

 رك.شاعِ ر هذا املعىن على مَ ل أثَ جِّ مث سَ ، َّ  جف مغ جغ ُّ ل قوله تعاىل:تأمَّ  -1س
 ورة.ن هذه السُّ ( مِ 17اآلية رقم ) صارٍ باختِ  حْ اشرَ  -2س
 ؟ يّلً بِ سَ  ذ إىل اللِ خِ تِّ كيف ت َ ،  َّ هل مل خل حل جل مك ُّ الل: يقولُ  -3س
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 عاس  رس الت  الد  
 يرةة األخ  ل اآليَ م  ز  المُ  ة  ير سورَ س  ف  ت َ 

ر ر يف آخِ كَ ه، ذَ ثِ لُ ه أو ث ُ يْ ث ُ لَ يل أو ث ُ اللَّ  فِ صْ يام نِ قِ بِ  ةِ ورَ السُّ  لِ يف أوَّ  صلَّى الل عليه وسلَّم هسولَ تعاىل رَ  اللُ  ا أمرَ ما لَ 
ل ه سهَّ ه أنَّ بحانَ  سُ ة هلم، مث أخَب قَّ شَ ه، وكان يف ذلك مَ أصحابِ ن ة مِ فَ ه طائِ دى بِ ل ذلك، واقتَ ثَ ه امتَ ورة أنَّ السُّ 

ر ، واملسافِ يكون منهم املريضُ ه سَ ه أنَّ مِ لْ عِ م، لِ عليهِ  قُّ شُ ر هلم وال يَ سَّ يَ ت َ م ِبا ي َ هُ رَ يل فأمَ سهِ التَّ  ةَ عليهم يف ذلك غايَ 
 ه، قال تعاىل:تِ يعَ رِ ري شَ يسِ ه وتَ تِ حَْ ن رَ وهذا مِ  ،اللِ  يلِ بِ د يف سَ ها، واجملاهِ ة وغريِ جارَ لتَّ لِ 
 ىي مي خي حيجي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي
 مل يكىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب
 .[20: زَّمِّلامل] َّ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل
 موضوع اآلية:  •
  ِيلِ اللَّ  بعضِ  يامُ ق. 
  ُباملالِ  اإلحسان. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .لا أقَ  ّندْ أَ 

 ة.مجاعَ  ةفَ طائِ 
 رون.سافِ يُ  بونرِ ضْ يَ 

 فسير:رح والت  الش   •
د يا حممَّ  -ك ربَّ  إنَّ  َّ ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  (1)

ر، يناً آخَ ه حِ ثَ لُ قوم ث ُ يناً، وتَ ه حِ فَ صْ يناً، وتقوم نِ ه حِ لثِ ن ثُ مِ  يل أقلا ن اللَّ د مِ جُّ هَ لت ا ك تقوم لِ م أنَّ يعلَ  -
 ك.ن أصحابِ ة مِ فَ ويقوم معك طائِ 

وأنتم  ،ىي منهما وما يبقَ هار، وما ميضِ يل والنَّ ير اللَّ قادِ م مَ ه يعلَ وحدَ  واللُ  َّ جي يه ىه مه ُّ
ه كلِّ   يلِ اللَّ  يامكم قِ نُ ه ال ميكِ م أنا لِ أي: عَ  َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي    ُّذلك  طَ بْ يعون ضَ طِ ال تستَ 

 َّ ٍّ ٌُّّب واجِ  غريَ  يامَ ف عليكم وجعل القِ فَّ يل فخَ ن اللَّ ه مِ يامُ ب قِ ر الواجِ دْ وال إحصاء القَ 
 نئ مئ زئ رئ ُّ ن القرآنراءته مِ ر لكم قِ يل ما تيسَّ ّلة باللَّ فاقرؤوا يف الصَّ  :أي َِّّ ُّ



 106 

 م اللُ لِ أي: عَ  َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
جارة والعمل لتِّ لِ  لون يف األرضِ قَّ ن َ ت َ يل، وآخرون ي َ اللَّ  يامِ عن قِ  ه املرضُ زُ جِ عْ ي ُ ن ه سيكون فيكم مَ أنَّ 
 مث زث    ُّه، ينِ دِ  ه ونشرِ تِ مَ لِ دون يف سبيل الل إلعّلء كَ رون جياهِ احلّلل، وآخَ  اللِ  قِ زْ ن رِ بون مِ طلُ يَ 
 لك اك يق ىق يف ىفُّن القرآن ر لكم مِ كم ما تيسَّ ّلتِ أي: فاقرءوا يف صَ  َّ ىث نث
شوعها ها وخُ نِ نَ على الوجه املشروع بأركاهنا وواجباهتا وسُ  ّلةَ أي: وأقيموا الصَّ  َّىك مك
 هِ جْ وَ  غاءَ كم ابتِ ن أموالِ واإلحسان مِ  قوا يف أوجه الِبِّ ة عليكم، وتصدَّ بَ وأعطوا الزكاة الواجِ  ،روطهاوشُ 
 جوه البِّ ن وُ أي: وما تفعلوا مِ  َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل    ُّ، اللِ 

    ُّم منه ثواباً نيا وأعظَ متم يف الدُّ لكم ما قدَّ  ه عند الل يوم القيامة، وهو خريٌ وابَ ه وثَ واخلري تلقوا أجرَ 

اعة، قصري يف الطا ن التَّ مِ  م أحدٌ ه ال يسلَ كم، فإنَّ يف مجيع أحوالِ  اللِ  رةَ غفِ بوا مَ أي: اطلُ  َّ   مي زي
ه عبادِ بِ  َّحئ ُّ عليه، َّتُ سْ ب ويَ نِ ذْ مُ  ال بِ نْ ز عن ذَ جاوَ يتَ  َّ جئ يي ىيُّ  والوقوع يف املعصية،

 ل منهم.م ويتقبَّ عليهِ  يتوبُ 
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 غاءَ ابتِ  ةِ اعَ الطا  لِ عْ هم يف فِ تِ عَ سارَ الل عنهم ومُ ه رضي وأصحابِ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ الرَّ  صُ رْ حِ  -1

 ي هبم.دِ تَ قْ م وي َ هُ أن حيب َّ  مِ سبحانه، فعلى املسلِ  ضا اللِ رِ 
ص يف خَّ يل، كما رَ اللَّ  يامَ ب عليهم قِ وجِ ف عنهم ومل يُ فَّ م فخَ هُ فَ عْ ضَ  مَ لِ ه حيث عَ بادِ عِ بِ  اللِ  ةُ حَْ رَ  -2

 يل.ن اللَّ ه مِ تِ قْ يام وال يف وَ القِ  قدارِ ال يف مِ  ؛يدٍ ن غري حتدِ مِ  يامَ القِ 
م ه، فعلى املسلِ بادِ ف عن عِ فَّ مث خَ  ،األمرِ  لَ باً أوَّ واجِ  عله اللُ ه حيث جَ رِ أجْ  مِ ظَ يل وعِ اللَّ  يامِ قِ  لُ ضْ فَ  -3

 ولو كان قليّلً. يلِ اللَّ  يامَ ت قِ وِّ فَ أن ال ي ُ 
م ن أعظَ مِ  اللة على أنَّ للدَّ  َّ ىث نث مث زث    ُّ ّلة يف قوله:ن الصَّ داًل مِ بَ  القرآنِ  رُ كْ جاء ذِ  -4

 فيها. رآنِ ة القُ راءَ ّلة وأعماهلا قِ د الصَّ قاصِ مَ 
شوعها، ومل روطها وخُ فاهتا وشُ املشروع يف صِ  هِ جْ ها على الوَ بأدائِ  ّلةَ الصَّ  يقيمَ م أن جيب على املسلِ  -5

 ة.اإلقامَ  هِ جْ  على وَ ّلة يف القرآن إالا بالصَّ  األمرُ  يأتِ 
 أجراً. مَ ه وأعظَ لِ مَ ن عَ ن مِ ه عند الل أحسَ زاءَ جَ  دَ جَ  وَ خرياً إالا  دٌ ل أحَ لن يعمَ  -6
 ، وقد كان النبةٍ يَ صِ عْ أو مَ  ريٍ صِ قْ ن ت َ ه ال خيلو مِ ها؛ ألنَّ ه كلِّ يف أوقاتِ  غفارَ االستِ  مَ ّلزِ م أن يُ على املسلِ  -7

 ة.رَّ مَ  ةَ فر يف اليوم مائِ غْ يست َ  صلَّى الل عليه وسلَّم
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 نشاط: •
  ُواخلري. ه اإلحسانِ جُ وْ يد منها يف أَ فِ م أن يستَ سلِ يمة ينبغي للمُ عظِ  ةٌ مَ عْ نِ  املال 
 فيه. ه اإلحسانن أوجُ راه مِ ذكر ما تَ اُ  -
 األسئلة: •

 ؟ (يلِ اللَّ  فصْ نِ أم ) ،(يلِ ي اللَّ ثَ لُ ن ث ُ ر )أدّن مِ هما أكثَ أيُّ  -1س
ب( ِبعنيي خمتلفي يف رِ ضْ خدام كلمة )يَ د منها يف استِ فِ ل، واستَ مِّ ن سورة املزَّ ( مِ 20اقرأ اآلية رقم ) -2س

 مجلتي.
 ة القرآن.ّلة، قراءَ الصَّ  م أعمالِ ن أعظَ مِ  على أنَّ  ست ما يدلُّ ن اآلية اليت درَ ج مِ خِر استَ  -3س
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 ررس العاش  الد  
 (10( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )ر م  ث  د  ة المُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ل أوَّ بِ  يُ حْ ه الوَ د، فجاءَ دَ يايل ذوات العَ راء اللَّ حِ  د يف غارِ بَّ عَ ت َ ي َ  ةِ بوَّ النُّ  لَ بْ ق َ   صلَّى الل عليه وسلَّمبُّ كان النَّ 
 صلَّى الل عليه بُّ النَّ  زنَ حىت حَ  ةً دَّ ي مُ حْ  الوَ ه، مث فََّت تِ وَّ ب ُ ل ن ُ ، فكانت أوا " قلَ العَ "  ةِ ورَ ن سُ مِ  آياتٍ  مخسِ 

 ، قال تعاىل:ّلغِ البَ بِ  ة واألمرِ سالَ الرَّ ل بِ زَ ل ما ن َ فكانت أوا " ر ثِّ املدَّ " ورة ل سُ ي بأوا حْ ه الوَ لذلك، مث جاءَ  وسلَّم

 ٱ ٻ ٻ

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ  
ثِّر َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  [.10 - 1 :]املدَّ

 موضوع اآليات: •
  َاسِ لنا لِ  ةِ وَ عْ الدَّ  بإبّلغِ  صلَّى الل عليه وسلَّم داً ه حممَّ تعاىل رسولَ  اللِ  رُ مْ أ. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ه.يابِ ثِ ي بِ طِّ غَ ر: املت َ ثِّ دَ املتَ  رثِّ دَّ مُ  ال
 رك.الشِّ  واألوثان وأعمالُ  األصنامُ  زجْ الرُّ 
 .خَ فِ نُ  رَ قِ نُ 

 ّلم.خ فيه إسرافيل عليه السَّ فُ ن ْ ي َ  نٌ رْ ق َ  :وهو ،ورالصُّ  وراقُ النا 
 

 الشرح والتفسير: •
ن ب مِ لَ طَ  َلماا صلَّى الل عليه وسلَّم وهو رسول الل -ه يابِ ثِ ي بِ طِّ غَ ها املت َ أي: يا أيُّ  َّ هئ مئ ُّ  (1)

 ّلم.بيل عليه السَّ ه عندما رأى جِ الذي أصابَ  بِ عْ الرُّ  ألجلِ  - وهطا غَ ه أن ي ُ أهلِ 
أي:  َّ جت هب ُّ تعاىل،  اللِ  ذابِ ن عَ مِ  اسَ ر النا ذِّ ك فحَ عِ جَ ضْ ن مَ م مِ أي: قُ  َّ خب حب ُّ  (2)

 األصنامِ ر جْ أي: وُدم على هَ  َّ حج مث ُّ ة، بادَ والعِ  يدِ وحِ يم والتَّ عظِ التَّ ه بِ ك وحدَ بَّ رَ  صَّ وخُ 
س مِ تَ لْ كي ت َ   ةَ يَّ طِ العَ  طِ عْ أي: ال ت ُ  َّ جخ مح جح ُّ هبا، رَ قْ ها، فّل ت َ رك كلِّ الشِّ  واألوثان وأعمالِ 

 م اجلزعِ ي وعدَ واهِ النَّ  كِ رْ ر وت َ األوامِ  لِ عْ  على فِ ك اصِب بِّ رَ  رضاةِ مَ أي: لِ  َّ حس جس ُّ   ر منها،أكثَ 
 .ةِ مَ األقدار املؤلِ  لولِ عند حُ 
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 مظ حط مض خض حض ُّ شور، والنُّ  ثِ عْ ة الب َ خَ فْ ور ن َ خ يف الصُّ فِ فإذا نُ أي:  َّ مص خص حص مس ُّ  (3)
وا أن خيلصُ عليهم  لٍ هْ سَ  رُ ي ْ رين، غَ على الكافِ  يدٌ دِ شَ  تُ قْ أي: فذلك الوَ  َّ جف مغ جغ  مع جع
 .ن األهوالِ مِ  هِ وغريِ  احلسابِ  ةِ شَ ناقَ ن مُ ا هم فيه مِ ما 

 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
ق لَ العَ  ةِ ن سورَ وىل مِ ، واآليات اخلمس األُ ةِ وَ عْ الدَّ بِ  ة واألمرِ سالَ الرِّ ت بِ لَ زَ ن َ  ةٍ سورَ  لُ ر هي أوَّ ثِّ ورة املدَّ سُ  -1

 .ةِ وَّ ب ُ النُّ بِ  لَ زَ ل ما ن َ هي أوَّ 
 ه حلالِ تِ بَ ناسَ مُ لِ  ر اإلنذارِ كْ صر هنا على ذِ يراً، واقتَ ذِ رياً ونَ شِ بَ  اسِ لنا لِ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولُ ث الرَّ بُعِ  -2

 .م إىل اإلنذارِ هِ تِ وحاجَ  ةِ وَ عْ الدَّ  لِ املشركي يف أوَّ 
مع  ةِ بَ ب يف املخاطَ دَ يم األَ لِ عْ ت َ  :ه، ففيهسِ فْ ن َ يباً لِ طيِ فاً معه، وتَ طُّ لَ ر ت َ ثِّ املدَّ اه بِ فاً إيا ه واصِ يَّ بِ نَ  ب اللُ خاطَ  -3

 ة.لَ ي املنزِ وِ ي وذَ حابِّ املتَ 
ن مِ  بِ لْ القَ  وِّ لُ وخُ  قادِ االعتِ  ةِ ّلمَ سَ بِ  نِ الباطِ  ةِ هارَ ياب، وطَ ن والثِّ دَ ر يف البَ اهِ الظا  ةِ هارَ طَ ر اإلسّلم بِ يأمُ  -4

 .دِ واحلقْ  لِّ الغِ 
 ن األخّلقِ مِ يُعدُّ ر ما هو أكثَ  يلِ حتصِ  لِ جْ ن أَ ين مِ رِ اآلخَ  ، وإعطاءُ نوبِ ر الذُّ بائِ ن كَ مِ  ةيَّ طِ العَ بِ  نُّ مَ  ال -5

 ة.يمَ مِ الذَّ 
 :ة أنواعٍ ّلثَ وهو ثَ  ،تعاىل اللِ  ضاةِ رْ مَ  غاءَ ب ابتِ ه هو الصَّ بُ ر عليه صاحِ جَ ؤْ  الذي ي ُ ْب الصَّ  -6

 ّلة مع اجلماعة.ب على الصَّ كالصَّ   ،اللِ  ةِ على طاعَ  رٌ ب ْ صَ  -1
 .اللُ  مَ رَّ إىل ما حَ  رِ ظَ النَّ  كِ رْ ب على ت َ كالصَّ   ،اللِ  ةِ يَ صِ عْ على مَ  رٌ ب ْ صَ  -2
 .يبٍ بِ أو حَ  ريبٍ قَ  دِ قْ ب على ف َ كالصَّ   ،ةِ مَ املؤلِ  اللِ  على أقدارِ  رٌ ب ْ صَ  -3

 نفختي: -ّلم وهو إسرافيل عليه السَّ  -ور خ يف الصُّ فْ الن َّ ل بِ ك املوكَّ لَ خ ال مَ فُ ن ْ ي َ  -7
 موتون.ها فيَ عند مساعِ  ق اخللقُ عَ ة اليت ُيصْ فخَ : وهي النَّ قِ عْ ة الصَّ خَ فْ ن َ  -1
 م.هِ بورِ ن قُ ها مِ بعدَ  اسُ ة اليت يقوم النا خَ فْ ث: وهي الن َّ عْ ة الب َ خَ فْ ن َ  -2
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 نشاط: •
 :مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ قال الل تعاىل يف هذه اآليات َّ . 
 ي يف املعىن.ق هاتي اآليتَ وافِ ة اليت تُ ب اآليَ ، واكتُ " رمَ الزُّ " ورة ر سُ اقرأ آخِ  -
 األسئلة: •

 ؟ قلَ العَ و ر ثِّ ورت املدَّ به بي سُ ه الشَّ جْ ما وَ  -1س
 د.واحِ  رٍ طْ ما يف سَ هُ سة وخلصْ ابعة واخلامِ دتي الرا اقرأ الفائِ  -2س
 ن:مِ  ي لكل  ثالَ رب مِ اضِ  -3س

 الل. ةِ ب على طاعَ الصَّ  -
 ب على املعاصي.الصَّ  -
 املؤمل. رِ دَ ب على القَ الصَّ  -

 .َّ مص خص حص مس ُّ قال تعاىل:  -4س
 ؟ ورفخ يف الصُّ النَّ ل بِ املوكَّ  كُ ن امللَ مَ  -
 ؟ ثِ عْ ة الب َ خَ فْ وما ن َ  ،قِ عْ ة الصَّ خَ فْ ما ن َ  -
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 رشَ ي عَ الحاد  رس الد  
 (30( إلى اآلية رقم )11ن اآلية رقم )ر م  ث  د  المُ  ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 ن أراد اللُ ه مَ ن بِ ، فآمَ هِ يانِ ه وبَ تِ صاحَ فَ بِ  بُ رَ العَ  رَ هبُِ  صلَّى الل عليه وسلَّم هعلى رسولِ  رآنَ القُ  وجلَّ  عزَّ  اللُ  لَ ا أنزَ مَ لَ 
ي يد بن املغرية املخزومِ لِ م الوَ هِ هم، وكان على رأسِ اؤُ بَ وكُ  مِ وْ القَ  ةُ ب سادَ وهم يف الغالِ  ،ياءقِ األشْ  ضَ به اخلري، وأعرَ 

ور، أثُ مَ  رٌ حْ ه سِ بأنَّ  ماهُ رَ ف َ  ،وراً بًا وزُ ذِ ه كَ سَ فْ م ن َ ه عنه، فأقحَ ونَ ّلمًا يأخذُ كَ   رآنِ ل يف القُ قُ أن ي َ  شٌ يْ رَ ه ق ُ تْ عَ الذي دَ 
 ، قال تعاىل:كالِ والنَّ  ةِ قوبَ العُ  دِّ أشَ بِ  وجلَّ  عزَّ  ه اللُ دَ عَّ وَ فت َ 

 حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف ُّ 
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هنمن خن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
ثِّر َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ  [.30 - 11 :]املدَّ
 اآليات:موضوع  •
  َرِ حْ السِّ بِ  رآنَ ف القُ صَ  ووَ بَّ كَ ى وتَ غَ ن طَ مَ يد لِ عِ الو. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .ِن عْ دَ  ينرْ ذَ 
 رياً.ثِ كَ  وداً دُ مَ 
 ضوراً.حُ  وداً هُ شُ 
 أكلفه.سَ  هقُ هِ رْ أُ سَ 
 عذاباً شديداً. وداً عُ صَ 
 .نَ لُعِ  لَ تِ قُ ف َ 
 ه.هَ جْ ب وَ طَّ قَ  سبَ عَ 
 هه.جْ وَ  حَ لَ كَ  رسَ بَ 
 ي.وَ رْ ل وي ُ قَ ن ْ ي ُ  رثَ ؤْ ي ُ 

 ه.لُ خِ دْ أُ سَ  يهِ لِ صْ أُ سَ 
 .ةٌ رَ ي ِّ غَ مُ  ةٌ احَ وا لَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
يداً ال رِ يداً فَ حِ وَ  هِ مِّ أُ  نِ طْ ه يف بَ تُ قْ لَ أنا والذي خَ  - ديا حممَّ  -ن عْ أي: دَ  َّ حق مف خف حف ُّ  (1)

أي:  َّ خل حل جل مك لك  خك حك جك     ُّ ،-يد بن املغرية لِ وهو الوَ  -د لَ له وال وَ  مالَ 
 جم هل مل ُّ يبون عنه، غِ ة ال يَ ضوراً معه يف مكَّ عاً، وأوالداً حُ سوطاً واسِ بْ علت له ماالً مَ جَ 
 يدَ أن أزِ  طاءِ ل بعد هذا العَ أمَ أي: مث يَ  َّحن جن مم خم    ُّرياً، سِ يْ ت َ  شِ يْ العَ  لَ بُ رت له سُ سَّ أي: ويَ  َّ

ر م هذا الفاجِ عُ زْ كما ي َ   رُ مْ أي: ليس األَ  َّ منُّ سويل، ب رَ ر يب وكذَّ ه وقد كفَ دِ لَ ه ووَ له يف مالِ 
 هِ قِ لْ على خَ  اللِ  جِ جَ وحُ  رآنِ لقُ ه كان لِ أي: إنَّ  َّ جي ٰه جهمه ُّه على ذلك، يدُ زِ يم، ال أَ ثِ األَ 
 ة له منها.واإلرهاق ال راحَ  ذابِ العَ  ةَ قَّ شَ ه مَ فُ لِّ كَ أُ أي: سَ  َّ مي خي ُّباً، ذِّ كَ داً ومُ عانِ مُ 

 صلَّى الل عليه وسلَّم دن يف حممَّ عْ الطَّ  ه ِمنقولُ أ ما يَ يَّ ه، وهَ ر يف نفسِ كَّ ه فَ أي: إنَّ  َّ مب هئ مئ ُّ (2)
 وا منه أن يقولَ بُ لَ فطَ  مَ لِ ي املشركون أن ُيسْ شِ ه، فخَ ر بِ ثَّ أَ فتَ  يد القرآنَ لِ ع الوَ )وذلك عندما مسِ  ،والقرآن
 َّ ىل مل خل ُّ، -قاتَ َله اللُ  -"  رحْ ه سِ نَّ إمث قال:" رَ كَّ له، ففَ  هٌ ه كارِ مون أنَّ علَ الً يَ وْ ق َ  رآنِ يف القُ 

أي: مث  َّ  جن يم   ُّ؟  نعْ ه هذا الطَّ يف نفسِ  دَّ عَ ، كيف أَ بذلك اهلّلكَ  قَّ حَ تَ واسْ  بَ لِ وغُ  رَ وُقهِ  نَ أي: لُعِ 
 بوسِ يف العُ  دَّ تَ ه واشْ هَ جْ وَ  بَ طَّ مث قَ  َّ  ىن من خن ُّ   رآن،يف القُ  نِ عْ ن الطَّ أ مِ يَّ ر وهَ دَّ ل فيما قَ مَّ أَ تَ 

أي: مث  َّ ىه مه جه ُّ ه يف القرآن،ن بِ عَ طَ عناً يَ طْ د مَ ل، ومل جيِ يَ  حِ ت عليه الا ضاقَ ما لِ  لوحِ والكُ 
أي: فقال عن  َّ يي  ىي مي خي حي جي ُّ ه،ف بِ َّتَِ عْ م أن ي َ عاظَ ، وتَ ضًا عن احلقِّ رِ عْ ع مُ رجَ 

أي: ما  ََّّ ٍّ ٌّٰى ٰرُّ ي،لِ وَّ ل عن األَ يُنقَ  رٌ حْ  سِ د إالا ه حممَّ القرآن: ما هذا الذي يقولُ 
 .تعاىل ن عند الله مِ عى أنَّ مث ادَّ  ،د منهمه حممَّ مَ ّلم املخلوقي تعلَّ كَ هذا إالا  

 َّ ىئ نئ مئ زئ ُّها، نارِ ق بِ ها وحيَّتَِ حرَّ  ىلَ صْ م، كي يَ ه جهنَّ لُ خِ دْ أُ أي: سَ  َّ ّٰ ِّ ُّ (3)

 ماً إالا ظْ ك عَ رُ ت ْ وال ت َ  ،ي حلماً قِ بْ أي: ال ت ُ  َّ نب مب زب رب  ُّ ،؟ منَّ جهَ  يءٍ شَ  ذك أيمَ أي: وما أعلَ 
 ه.تْ ق َ رَ أحْ 

 هاأي: يلي أمرَ  َّ ىت نت مت ُّ هلا، ةٌ قَ رِ ، حمُْ لودِ لجُ لِ  ةٌ دَ وِّ سَ مُ  ،ةرَ شْ بَ لْ ة لِ رَ ي ِّ غَ أي: مُ  َّ رت يب ُّ
 اء.دا ة األشِ يَ بانِ ن الزَّ كاً مِ لَ ر مَ شَ ة عَ عَ سْ ها تَ ط على أهلِ لَّ سَ تَ وي َ 

 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
 ة.ريَ ف هبا الوليد بن املغِ صَ رة اليت اتَّ كَ ة واألفعال املنْ يحَ بِ فات القَ الصِّ  ن هذهير مِ حذِ التَّ  -1
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ث دَّ حَ ويتَ  ،اللِ  لِ ضْ فَ بِ  فَ َّتَِ عْ ي َ ، و تعاىل اللَ  رَ كُ شْ ها أن يَ يَ وتِ ن أُ ، فعلى مَ احلياةِ  ةِ ينَ ن زِ مِ  واألبناءُ  املالُ  -2
 .اللِ ة يَ صِ عْ يئاً منها يف مَ ف شَ رِ صْ وال يَ  ،اللِ  ةِ مَ عْ نِ بِ 

ه، وقال ضاهاتِ جزوا عن مُ ّلغة، وعَ ة والبَ صاحَ الفَ  ب أربابَ رَ ت العَ ريَّ ه حَ ه وإعجازُ قانُ وإتْ  ة القرآنِ مَ ظَ عَ  -3
 كراً.نْ والً مُ ارهم قَ فا فيه كُ 

م هُ جوهَ د وُ وِّ سَ وأهنا تُ  ،هتْ ق َ رَ حْ  أَ مًا وال حلمًا إالا ظْ ها عَ ي ألهلِ قِ بْ ة أهنا ال ت ُ يمَ ظِ العَ  ارِ النا  ن أوصافِ مِ  -4
 يعاً.رِ ناء هلم سَ ل الفَ ها حلصَ ريِْ غَ ت بِ لَ دِّ ت بُ جَ ضِ ما نَ م كلَّ هُ لودَ جُ  ولوال أنَّ  ،مهُ شارَ  أبْ ريِّ غَ وت ُ 

زول تَ  ياءاألنبِ زات عجِ ومُ  ،ةٌ يَ بأهنا باقِ  -وهي القرآن - صلَّى الل عليه وسلَّم دزة حممَّ عجِ ز مُ يَّ مَ تَ ت َ  -5
 ة وحنو ذلك.اقَ صا والنا فاً كالعَ لِ يئاً خمتَ وليست شَ ه، تِ يعَ رِ شَ  سُ فْ وبأهنا هي ن َ  ،واهلمزَ بِ 

 لُّ دُ كاً يَ لَ ر مَ شَ ة عَ عَ سْ تِ  ارَ ون النا لَّ وَ ت َ ن ي َ ن مَ وْ ها، وكَ أهلِ  يبُ ذِ عْ وت َ  ارِ يام على النا ة القِ كَ ات املّلئِ ما هِ ن مُ مِ  -6
 م.هِ بأسِ  ةِ دَّ هتم وشِ وَّ م وق ُ هِ قِ لْ ة خَ مَ ظَ على عَ 

 نشاط: •
  َّنها:مِ  ،مٍ هَ ت ُ ه بِ بِّ ن عند رَ مِ  صلَّى الل عليه وسلَّم بُّ الذي جاء به النَّ  رآنَ القُ  شٌ يْ رَ ت ق ُ مَ اهت 

 ر.حْ ه سِ أنَّ  -1
2- ............. 
3- ............. 
 األسئلة: •

 : كما وَرد ذِْكرُها يف القرآن  ةريَ يد بن املغِ لِ وَ اليت وقَ َعت ِمن ال ب األفعالَ رتِّ  -1س
 آيات الل. دَ عانَ  -
 .رٌ حْ سِ  رآنَ القُ  إنَّ  :قال -
 .َب كْ تَ ر واسْ بَ دْ أَ  -
 .رَ سَ وبَ  سَ بَ عَ  -
 .يف القرآنِ  نِ عْ ن الطَّ مِ  دَّ عَ فيما أَ  رَ ظَ نَ  -
 .رآنِ يف القُ  نَ عَ طْ يَ ه لِ سِ فْ يف ن َ  رَ فكَّ  -

ياء ن األنبِ ه مِ قَ ب َ ن سَ زات مَ جِ عْ وبي مُ  - صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ الرَّ  ةُ زَ عجِ مُ  الذي هو - رآنِ ن بي القُ قارِ  -2س
 الصَّّلة والسَّّلم.عليهم 

 .َّ رت يب نب مب زب رب ُّ  ار:النا  فِ صِ ه تعاىل يف وَ صار قولَ اشرح باختِ  -3س
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 رشَ اني عَ رس الث  الد  
 (37( إلى اآلية رقم )31ن اآلية رقم )ر م  ث  د  ة المُ ورَ سير سُ ف  ت َ 

 دَ دَ هذا العَ   هنا أنَّ كة، بيَّ ن املّلئِ ر مِ شَ ة عَ عَ سْ ار تِ على النا  أنَّ  قِ ابِ ع السا ن املقطَ مِ  ةٍ ر آيَ تعاىل يف آخِ  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ 
ة، قال غَ ه وتعاىل احلكمة البالِ بحانَ ه سُ ، فلَ تابِ يقاناً ألهل الكِ تِ إلميان املؤمني، واسْ  ةً يادَ رين، وزِ لكافِ لِ  ةً نَ ت ْ ه فِ لَ عَ جَ 

 تعاىل:
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث ُّ 
 حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
ثِّر َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  - 31 :]املدَّ

37.] 
 موضوع اآليات: •
  َكاً.لَ ر مَ شَ ة عَ عَ سْ م تِ نَّ جهَ  ةِ نَ زَ خَ  دَ عدَ  ن أنَّ ة مِ احلكمَ  يانُ ب 
  َّار.ن النا يف مِ خوِ الت 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 بار.ّلء واختِ تِ ابْ  ة نَ ت ْ فِ 
 فاق.ونِ  كي شَ  ض رَ مَ 

 م.ظائِ العَ   الُكَب 
 ير:فس  رح والت  الش   •
 يف ُّ ّلظ، كة الغِ ن املّلئِ  مِ ار إالا ة النا زنَ علنا خَ أي: وما جَ  َّ يث ىث نث مث زث رث ُّ  (1)

بالل، حيث اشتغلوا روا باراً للذين كفَ  اختِ دد إالا علنا ذلك العَ أي: وما جَ     َّ لك اك يق ىق
لوا غِ شُ ثًّل، فَ رين مَ شْ ر ال عِ شَ ة عَ عَ سْ ونه تِ كَ   بٍ رِ غْ ت َ سْ ن مُ له، ومِ  ل  قِ تَ سْ ن مُ باجلدال يف هذا العدد، فمِ 

عطوا لذين أُ ي لِ قِ ل اليَ صُ حْ يَ أي: ولِ       َّيل ىل مل يكُّ  وا،نُ تِ فُ ة، ف َ ظَ اجلدال عن املوعِ بِ 
ن الل تعاىل مِ  قي م إمنا هو حَ نَّ نة جهَ زَ ما جاء يف القرآن عن خَ  صارى بأنَّ هود والنَّ ن اليَ مِ  تابَ الكِ 

ما أهنم كلَّ  بِ بَ سَ داد املؤمنون إمياناً بِ زْ أي: وي َ  َّ زن رن مم ام ُّ م، هُ ب َ تُ ق ذلك كُ حيث وافَ 
 ٰى ين ىن نن من ُّ إمياهنم،  ه فازدادَ وا بِ مُ لِ قوه وعَ دَّ صَ  اللِ  رِ مْ ن أَ مِ  ءٌ يْ م شَ عليهِ  لَ زَ ن َ 
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 ني مي زي ُّ   ه،يف كتابِ  اللُ  لَ فيما أنزَ  كي الكتاب وللمؤمني شَ  ل ألهلِ وال حيصُ  َّ ري
 ه اللُ رون: ما الذي أرادَ قون والكافِ يقول املنافِ أي: ولِ  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 لُّ ضِ يُ  رَ ِبثل الذي ذُكِ  :أي َّ هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ ؟  بِ رَ غْ ت َ د املسْ دَ هبذا العَ 
د دَ م عَ لَ عْ أي: وما ي َ  َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّ   ه،دايتَ ن أراد هِ مَ  يدِ هْ ه، وي َ ن أراد إضّللَ مَ  اللُ 
ار أي: وما النا        َّ خص حص مس خس حس ُّ ه،  الل وحدَ م إالا هُ قَ لَ ه الذين خَ دَ نْ ك وال جُ بِّ ة رَ كَ ّلئِ مَ 

 اس.ة للنا ظَ وعِ ة ومَ رَ كِ ذْ  تَ إالا 
 مظ حط مض خض حض ُّ ه، بِ  سول فيما جاءلرَّ كذيب لِ ن التَّ أي: ليس األمر كما ذكروا مِ    َّ جض ُّ  (2)

 على أنَّ  - ِبا شاء مَ سِ قْ أن ي ُ  وللِ  -ة ّلثَ هبذه الثَّ  م اللُ أقسَ    َّ مف خف حف مغ جغ مع جع
 خل حل جل مك لك خك ُّ  اس،لنا لِ  يفٌ وَتوِ  إنذارٌ ار أي: النا  َّ جك مق ُّ م، ظائِ إحدى العَ  ارَ النا 
 ي.ل املعاصِ عْ فِ ر بِ خَّ أَ تَ اعات، أو ي َ الطا ل عْ فِ ه بِ بِّ ب إىل رَ رُّ قَ م بالت َّ دَّ قَ ت َ ن أراد منكم أن ي َ مَ لِ : َّمل

 باطات:ن  د واالست َ وائ  الفَ  •
 رون.مَ ؤْ لون ما ي ُ م ويفعَ هُ ما أمرَ  ون اللَ صُ عْ ال ي َ  دادٌ شِ  ّلظٌ ة غِ كَ ّلئِ مَ  ارِ ة النا نَ زَ خَ  -1
د دَ غلوا بالعَ حيث إهنم اشتَ  رين؛بار الكافِ اختِ  :ى يفلَّ جَ تَ ر ت َ شَ ة عَ عَ سْ تِ  ةِ نَ د اخلزَ دَ عَ  أنَّ  رِ كْ ن ذِ مِ  ةُ احلكمَ  -2

 رٌ ب َ م خَ املؤمني إمياناً؛ ألهنم إذا نزل عليهِ  الكتاب، ويف ازديادِ  يقان أهلِ ل، ويف استِ مَ ة والعَ ظَ عن املوعِ 
 ه.تِ رَ دْ الل تعاىل وقُ  رين يف آياتِ قي والكافِ ياب املنافِ يف ارتِ كذلك قوه فازدادوا إمياناً، و دَّ صَ  ن اللِ مِ 

 ه.بحانَ واه سُ سِ  دٌ أحَ  ةً فَ دداً وصِ عَ  اللِ  نودَ م جُ ال يعلَ  -3
 واه.سِ  دٌ ر عليه أحَ ، ال يقدِ اللِ  دِ يَ دى بِ لهُ وفيق لِ التَّ  -4
 اللُ  سَ مَ ن طَ ر هبا مَ فُ كْ ه، خياف منها املؤمنون، ويَ بادِ عِ لِ  ن اللِ ة مِ ، وهي نذارَ ارِ النا  نِ أْ م شَ ظَ عِ  -5

 هم.رَ صائِ بَ 
ه، تِ يَ صِ عْ على مَ  اللِ  رِ دَ قَ بِ  جَّ ر، ولذا ال جيوز له أن حيتَ فَ ن وإذا شاء كَ آمَ  إذا شاءَ  ؛هلِ مَ عَ لِ  خمتارٌ  العبدُ  -6

 ه.نِ  بإذْ يف الكون إالا  ءٌ يْ ع شَ قَ ه الذي ال ي َ بِّ رَ  ةِ يئَ شِ مَ  ه حتتَ تَ يئَ شِ لكن مَ 
 نشاط: •
  َمنها: مٍ كَ ذلك حلِ  ر أنَّ كَ ر، ذَ شَ عَ  ةَ عَ سْ ار وأهنم تِ النا  ة أصحابِ دَّ تعاىل عِ  ر اللُ كَ ا ذَ مَ ل 
  ذلك.يِّ تابوا، ب َ رْ تاب وال ي َ الكِ  ن أهلُ قِ يْ ت َ سْ أن يَ  -
 األسئلة: •

 ار ما يلي:النا  ةِ زنَ ب عن خَ اكتُ  -1س
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 م:دهُ دَ عَ  -
 ؟ ددَ هبذا العَ  م اللُ هُ لَ ملاذا جعَ  -

 صار.ة باختِ بارَ ح هذه العِ اشرَ  ،(  هوفاً إالا يْ اً وال كَ كما   اللِ  نودَ ) ال يعلم جُ  -2س
 ؟ ، وما أعماهلماللِ  ةِ كَ ّلئِ ن مَ ف مِ رِ عْ من ت َ  ةً ّلثَ ر ثَ ذكُ اُ  -3س
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 رشَ ث عَ ال  رس الث  الد  
 (48( إلى اآلية رقم )38ن اآلية رقم )ر م  ث  د  ة المُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

فون على وقَ يُ  ماً وْ ي َ  بادِ لعِ ل لِ عَ ه أن جَ لِ دْ ن َتام عَ ه، ومِ ضائِ ه وقَ مِ كْ يف حُ  لٌ دْ عَ ه، قِ لْ يف خَ  يمٌ كِ حَ  وجلَ  عزَّ  اللَ إنَّ 
بها صاحِ ي بِ ؤدِّ نوب اليت تُ ا كانت الذُّ ما ي، ولَ يئِ سِ لمُ لِ  ارَ ي، والنا نِ حسِ لمُ ة لِ اجلنَّ  لَ عَ م عليها، وجَ يهِ جازِ يُ أعماهلم لِ 

م، لْ عِ  بغريِ  ، والقول على اللِ س الزكاةِ بْ ّلة، وحَ ك الصَّ رْ ها ت َ على رأسِ  وجلَّ  عزَّ  اللُ  رَ كَ رية، ذَ ة وكثِ تَ فاوِ تَ ار مُ إىل النا 
 ة، قال تعاىل:يامَ وم القِ يَ يب بِ كذِ والتَّ 

 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم ُّ  
 ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت
ثِّر َّ جم يل ىل مل خل  يس ىس يغ  [.48 - 38 :]املدَّ
 موضوع اآليات: •
  َ ار.النا  خولِ دُ ة لِ بَ املوجِ  األسبابِ  ضُ عْ ب 
 معاني الكلمات:  •

 معناها الكلمة 
 ت.لَ مِ عَ  تبَ سَ كَ 
 ة.وسَ بُ حْ  ة ومَ نَ هتَ رْ مُ  ةينَ هِ رَ 
 .نْ كُ تَ  كُ تَ 

 ل.الباطِ م بِ لَّ كَ تَ ن َ  وضُ نَُ 
 اجلزاء واحلساب. ينالدِّ 
 املوت. يقِ اليَ 

 .رْي غَ لْ لِ  ب اخلريِ لَ طَ  ةفاعَ الشَّ 
 

 فسير:رح والت  الش   •
 كُّ ها، ال تُ فَ بِ سْ كَ بِ  عند اللِ  ةٌ ونَ رهُ ها، مَ لِ مَ عَ بِ  ةٌ حمبوسَ  سٍ فْ ن َ  أي: كلُّ  َّ جن مم خم حم جم ُّ  (1)

 قوبات.والعُ  ن احلقوقِ ي ما عليها مِ دِّ ؤَ حىت ت ُ 
 ةِ اعَ الطا قاهبم بِ وا رِ كُّ ي الذين فَ مِ ي أصحاب اليَ صِ ي املخلِ مِ  املسلِ أي: إالا  َّ هن من خن ُّ  (2)

 كُ رَ ة ال يُدْ دَ دِّ عَ ت َ مُ  ةٍ يمَ ظِ عَ  اتٍ نا أي: فإهنم يف جَ  َّ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّ فإهنم 
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 مئ ُّ  م، مث يقولون هلم:هِ سِ أنفُ  قِّ وا يف حَ رمُ جْ الذين أَ  ارِ فا ضًا عن الكُ عْ م ب َ هُ ضُ عْ ب َ  لُ أَ سْ ها، يَ هُ ن ْ كُ 
 ؟ هاريَ عِ ذوقون سَ م تَ كُ علَ م، وجَ هنَّ كم جَ لَ أي: ما أدخَ  َّ هب مب هئ

ي، لِّ صَ نيا من يُ ن يف الدُّ كُ املؤمني: مل نَ ؤال سُ واباً لِ ون جَ مُ قال اجملرِ أي:  َّ هس مس هث مث هت ُّ  (3)
 َّ َّـ هي مي هن ُّ راء، قَ ق على الفُ دَّ صَ تَ ن ن َ كُ أي: ومل نَ  َّ مل مك لك هش ُّ 

ب ذا كَ ا نُ أي: وكنا  َّ ىع يط ىط ِّـ ُّ ّلل، ة والضَّ الغوايَ  ل مع أهلِ الباطِ ث بِ دَّ حَ تَ ا ن َ نا أي: وكُ 
يمون على تلك قِ املوت، وحنن مُ نا أي: حىت جاءَ  َّ ىس يغ ىغ ُّ اجلزاء واحلساب،  ومِ يَ بِ 

 ة.ئَ يِّ رة واألعمال السَّ املنكَ  األفعالِ 
 ؛ ألنَّ  همي أو غريِ يِّ بِ ة أو النَّ كَ ن املّلئِ مِ  دٍ ط أحَ سُّ وَ يدهم ت َ فِ أي: فما يُ  َّ يل ىل مل خل ُّ  (4)

 ع.فَ شْ ع بأن يَ افِ لشا ه لِ نِ ، وبعد إذْ ضاه اللُ تَ ن ارْ مَ ة إمنا تكون لِ فاعَ الشَّ 
 واالستنباطات:الفوائد  •
 ه.جزاءَ  يَ قِ وءاً لَ خرياً، وإن كان سُ  يَ قَ فإن كان خرياً لِ  ؛هه وحدَ لِ مَ عَ ة بِ يامَ ذ يوم القِ خَ اؤ يُ  إنسانٍ  كلُّ  -1
 جم هل مل خل ُّ  [،١٨ فاطر:] َّمص خص حص مس خس ُّ  ،غريه بِ نْ ذَ بِ  دٌ ذ أحَ ؤاخَ ال يُ  -2

 [.٣٩ – ٣٨ جم:النَّ ] َّ جه هن من خن حن جن مم خم  حم
ل مع ع الزكاة، واخلوض يف الباطِ نْ ّلة، ومَ ك الصَّ رْ ار: ت َ خول النا دُ لِ  أسبابٍ ة عَ كرت اآليات أرب َ ذَ  -3

 ة.يامَ وم القِ يَ كذيب بِ ، والتَّ ف مع احلقا قِ ي فّل يَ ضِ اخلائِ 
ر ". وقال:" فَ د كَ ها فقَ كَ َر ن ت َ مَ فَ  ّلةَ هم الصَّ نَ ي ْ نا وب َ نَ ي ْ د الذين ب َ هْ العَ  صلَّى الل عليه وسلَّم: " بُّ قال النَّ  -4

 .ّلة "ك الصَّ رْ ت َ  رِ فْ والكُ  كِ رْ وبي الشِّ  لِ جُ الرَّ  ْيَ ب َ 
 على ما يقولونه بغريِ  اسَ ق النا م، ويوافِ لْ بغري عِ  ل ويقول على اللِ ث بالباطِ دَّ حَ أن يتَ  ال جيوز لإلنسانِ  -5

 له. دٍ رِّ جَ تَ وال مُ  قِّ لحَ لِ  عٍ تابِ غري مُ  ةً عَ ، ويكون إمَّ ةنَ ي ِّ ب َ 
 ي:طَ رْ شَ  بِ وال تكون إالا  ،ريِ غَ لْ لِ  ب اخلريِ لَ ة هي طَ فاعَ الشَّ  -6

 ع.فَ شْ ع أن يَ افِ لشا لِ  ن اللِ إذْ  -أ
 وع له.ضاه عن املشفُ رِ  -ب

 نشاط: •
  ُوجلَّ  عزَّ   اللُ يَّ ب َ ف َ        َّ مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ ار:النا  تعاىل عن أصحابِ  قال الل 

 ة.رَ يف اآلخِ  ّلةِ الصَّ  كِ رْ ت َ  رَ رَ ضَ يف هذه اآليِة 
 نيا واآلخرة.ّلة يف الدُّ ة على الصَّ ظَ احملافَ د وائِ  فَ بيِّ  -
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 األسئلة: •
 ها فيما يلي:يفِ عرِ تَ  مبة أمامة املناسِ لِ ذكر الكَ اُ  -1س

 ......................(.)...........      هو:                 رْي غَ لْ لِ  ب اخلريِ لَ طَ  -
 ...............(.)..................    :     كاكَ طيع الفِ تَ سْ الذي ال يَ  احملبوسُ  -

 ار.خول النا دُ  ن أسبابِ مِ  ةً رس أربعَ الدَّ  ن آياتِ ج مِ نتِ استَ  -2س
  فيما يقولون.قَ دْ ون الصِّ رَّ حَ تَ وال ي َ  ،لمون بالباطِ للذين يتكلَّ  اللِ  مِّ ن اآليات على ذَ مِ  لا دِ استَ  -3س
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 رشَ ع عَ اب  رس الر  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  49ن اآلية رقم )ر م  ث  د  ورة المُ ير سُ س  ف  ت َ 

فار، النا  دَّ ر منه أشَ فِ نْ ي َ ه، ف َ وأهلِ  عن احلقِّ يَد دِ الشَّ  اإلعراضَ  دِ بْ عَ لْ ثان لِ ورِ ر يُ م اآلخِ وْ يب بالي َ كذِ س، والتَّ فْ يف الن َّ  رُ ب ْ الكِ 
مع أهنم  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ي مع النَّ شركِ لمُ ع لِ قَ ه، وهذا ما وَ قِّ ن حَ ت مِ بار اليت ليسَ عاوى الكِ ي الدَّ عِ دَّ ويَ 
 ه، قال تعاىل:ظَ واعِ ومَ  رآنَ عون القُ مَ سْ يَ 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم ُّ 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي

 [.56 - 49 :]املدَّثِّر     َّ نث مث زث رث يت ىت نتمت
 موضوع اآليات: •
  ُعن احلقِّ  ارِ فا الكُ  إعراض. 
  ُر.اآلخِ  مِ وْ الي َ يب بِ كذِ م التَّ ؤْ ش 
  َظ.عَ ن ات َّ مَ لِ  ةٌ ظَ رآن عِ ظ القُ واعِ م 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 .شِ حْ ري الوَ حَِ  ُحٌر 

 ة.بَ ة هارِ رَ نافِ  ةرَ فِ نْ ت َ سْ مُ 
 ر.د كاسِ أسَ  ةٌ رَ وَ سْ قَ 

 مفتوحة غري مطوية. منشرة
 املستحق ألن يُتقى. أهل التقوى

 ير:فس  رح والت  الش   •
في، رِ صَ نْ ظ مُ ن املواعِ رآن وما فيه مِ أي: فما هلؤالء املشركي عن القُ  َّ يم ىم مم خم حم ُّ  (1)

 شٍ حْ وَ  ريُ م حَِ هِ ة إعراضِ دَّ ن شِ م مِ أي: كأهنَّ  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّ 
 .رٍ كاسِ   دٍ سَ ن أَ ت مِ رَّ فار، ف َ ة النا يدَ دِ شَ 

ن هؤالء املشركي مِ  دٍ واحِ  كلُّ ع  مَ طْ أي: بل يَ  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  (2)
 .صلَّى الل عليه وسلَّم هسولِ رَ ه لِ باعِ ر باتِّ مْ واألَ  ،ه، فيه امسهعليه كتاباً مفتوحاً خيصُّ  ل اللُ زِّ ن َ أن ي ُ 
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فاع هم من االنتِ عُ الذي مين َ  بل إنَّ  بوا؛موا وطلَ مر كما زعَ أي: ليس األَ  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌّ ُّ  (3)
 م منها.هِ فِ وْ م خَ دَ وعَ  ،رةباآلخِ م إمياهنم دَ ة عَ رَ ذكِ بالتَّ 

 م.هِ عاظِ ة التِّ يَ كافِ   ةٌ يغَ لِ بَ  ةٌ ظَ عِ وْ مَ  رآنَ القُ  اً إنَّ قا أي: حَ  َّ نئ مئ زئ ُّ  (4)
 ع هبداه.فَ ظ ِبا فيه، وانت َ عَ عاظ ات َّ ن أراد االتِّ أي: فمَ  َّ زب رب يئ ُّ  (5)
ال هادي  ههلم اهلدى، فإنَّ  اللُ  يدَ رِ  أن يُ ظون إالا عِ أي: وما يتَّ  َّ   مت زت رت يب ىب نب ُّ  (6)

 زث رث يت ىت ُّ ه،  هو وحدَ ه إالا سبحانَ  دى اللُ ن هَ مَ لِ  لَّ ضِ وال مُ  ،اللُ  لَّ ن أضَ مَ لِ 

ن به ي من آمَ بِ ذنِ لمُ ر لِ فِ غْ في َ  ؛ةرَ ب املغفِ قى، وهو صاحِ ه أن يُ تَّ وحدَ  قُّ حِ أي: هو املستِ  َّ مث
 ره.فَ غْ ت َ ه واسْ وأطاعَ 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 ويلِّ تُ ر ف َ د الكاسِ ن األسَ مِ  رُّ فِ ة اليت تَ يَّ شِ حْ باحُلُمر الوَ  ماع القرآنِ املشركي عن استِ  إعراضِ  ةَ دَّ شِ  اللُ  هَ بَّ شَ  -1

 .اتاهٍ  يف كلِّ  ةً بَ هارِ  األدبارَ 
 رُ مْ ه، فيه امسه واألَ صُّ وحاً خيُ فتُ تاباً مَ منهم كِ  دٍ واحِ  لِّ على كُ  اللُ  لَ زِّ ن َ بوا أن ي ُ لَ ناد أن طَ املشركي العِ غ بِ لَ ب َ  -2

 كذيب.ناد والتَّ ر والعِ فْ ة يف الكُ غَ ن املبالَ ، وهذا مِ صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ لرَّ ه لِ باعِ باتِّ 
 ذاهبا.ة وال خيافون عَ رَ نون باآلخِ ؤمِ م أهنم ال يُ هِ دودِ م وصُ هِ نادِ يف عِ  يُّ يقِ ب احلقِ بَ السَّ  -3
ه لَّ أضَ  هِ ريِ ن غَ ب اهلدى مِ لَ ن طَ اً، فمَ ريْ به خَ  اللُ  ن أرادَ مَ ة لِ فايَ ة واهلدى والكِ ظَ رآن الكرمي فيه املوعِ القُ  -4

 .اللُ 
 .ه "مَ لَّ وعَ  رآنَ م القُ لَّ عَ ن ت َ م مَ كُ ُر ي ْ خَ :" صلَّى الل عليه وسلَّم قال -5
ه املؤمني بادِ ل على عِ ضَّ فَ ة الذي يت َ رَ املغفِ  لُ هْ ى، وهو أَ ه وخُيشَ ذابُ قى عَ ألن يُ تَّ  قُّ حِ ه املستَ وحدَ  اللُ  -6

 م.هِ تِ بَ وْ ت َ  بولِ نوهبم وقَ ة ذُ رَ ِبغفِ 
 نشاط: •
  ِم.ع املسلِ مَ بة على اجملتَ يِّ طَ  فيه آثارٌ  ن اجلزاء واحلسابِ ر واخلوف مِ باليوم اآلخِ  لإلميان 
 .ن هذه اآلثارِ ر شيئاً مِ ذكُ اُ  -

 
 األسئلة: •

 ةِ ّلثَ ث عن ثَ حَ بْ تَ لِ  ةِ ة املدرسَ بَ كتَ مَ ع لِ جِ رْ د، واملطلوب أن ت َ لسَ لِ  مٌ ة( وهو اسْ ورَ سْ د يف اآليات لفظ )قَ ورَ  -1س
 ر:كِ ما ُذ  غريَ  دِ لسَ أمساء لِ 
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1- ............................... 
2- ............................... 
3- ............................... 

عرِ  هَ بِّ ِبا شُ  -2س
ُ
 ؟ رآن يف اآلياتون عن القُ ضُ امل

 ،هرَ ب ُّ دَ ه وتَ تَ راءَ ه وقِ مَ لُّ عَ وت َ  رآنِ القُ  لَ ضْ  فيها فَ يِّ ب َ ت ُ  - رطُ ة أسْ أربعَ  دودِ يف حُ  -ك يلِ مِ إىل زَ  سالةً ب رِ اكتُ  -3س
 ب.ناسِ ِبا يُ  ن اآلياتِ داً مِ هِ شْ ستَ مُ 
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 رشَ س عَ رس الخام  الد  
 (15( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )ة م  يامَ ة الق  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ه ماتِ دِّ قَ ن مُ ر شيئاً مِ فيه، ويذكُ  اسِ النا  ثِ عْ د على ب َ ؤكِّ ه، ويُ بِ م قسِ ة كثرياً، ويُ يامَ م القِ وْ ه وتعاىل ي َ سبحانَ  ر اللُ كُ ذْ يَ 
يف ذلك  ي؛ ألنَّ عن املعاصِ  دِ احلة، والبُ عْ عداد له باألعمال الصا إىل االستِ  قولَ العُ  تَ فِ لْ ي ُ ة، لِ يمَ ظِ ه العَ ة، وأهوالِ ريَ بِ الكَ 

 ما، قال تعاىل:فيهِ  سَ بْ ال لَ  دٍ واحِ  حان لكلِّ ل واضِ والباطِ  إذ احلقَّ  ل األعذار؛اليوم ال تُقبَ 
 ٱ ٻ ٻ

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  

 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 [.15 - 1 :]القيامة  َّ خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ

 موضوع اآليات: •
  ُبعد املوت. ثِ عْ بوت الب َ ث 
  َه.ة وأهوالِ يامَ القِ  مِ وْ ف ي َ صْ و 
  ُة.يامَ م القِ وْ ي َ  واحلسابِ  بوت اجلزاءِ ث 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ه.يِ فْ ن َ ت لِ م وليسَ سَ يد القَ أكِ م، و)ال( لتَ قسِ أي: أُ  مسِ قْ ال أُ 
 كثرية اللوم لصاحبها. ةامَ وا اللَّ 

 .نُّ ظُ أيَ  ب أحيسَ 
 ه.طراف أصابعِ أَ  هنانَ بَ 
 ى.عَ سْ يَ لِ  رَ جُ فْ ي َ لِ 
 مىت. انأيا 
 .اخلوفِ  ةِ دَّ ن شِ  مِ حتريَّ  قَ رِ بَ 

 ه.ؤُ وْ ب ضَ هَ ذَ  فسَ خَ 
 أ.جَ لْ ال مَ  رزَ ال وَ 
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 ه.ذارَ عْ أَ  هيرَ عاذِ مَ 
 ير:فس  رح والت  الش   •
يوم احلساب واجلزاء، ه بِ سبحانَ  م اللُ سِ قْ ي ُ  َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  (1)

ه: يرُ قدِ م تَ سَ واب القَ م على ما فات، وجَ دَ نْ وت َ  رِّ والشَّ  ها على اخلريِ بَ وم صاحِ لُ س اليت ت َ فِ النَّ م بِ قسِ ويُ 
هذا اإلنسان  نا أي: أيظُ  َّام يل ىل مل يك ُّ عليه قوله تعاىل: (، ويدلُّ نا ثَ عَ ب ْ يَ )لَ 

أي: بلى  َّ ين ىن نن من زن رن ُّ ها،قِ رُّ فَ ه بعد ت َ ظامِ ع عِ ر على مجَْ دِ قْ ر أن لن ن َ الكافِ 
ر على دِ قْ ، ون َ ريِ عِ البَ  فِّ اً كخُ يا وِ تَ سْ يئاً مُ ه شَ يْ لَ جْ ه ورِ يْ دَ ع يَ ل أصابِ رون على أن جنعَ قادِ نا لَ ها، وإنَّ عُ مَ جْ نَ سَ 

 ها.يبُ ركِ تَ  ُطفَ ها ولَ تُ قَ لْ ت خِ قَّ دَ  ل املوت، وإنبْ يها كما كانت ق َ وِّ أن نسَ 
ل يستقبِ جور فيما ، يريد أن يبقى على الفُ ثَ عْ الب َ  ر اإلنسانُ نكِ بل يُ  َّ ىي ني مي زي ري ُّ (2)

 ه.رِ مُ ام عُ ن أيا مِ 
: مىت يكون يوم ةِ اعَ السا  يامَ دًا قِ عِ بْ ستَ ر مُ ر الفاجِ سأل هذا الكافِ أي: يَ  َّ مئ خئ حئ جئ ُّ (3)

 ؟ ةيامَ القِ 
أي: فإذا  َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّ (4)

 مسِ بي الشَّ  نَ ، وُقرِ رِ مَ القَ  ورُ نُ  بَ هَ ة، وذَ يامَ القِ  مِ وْ ي َ  ن أهوالِ ا رأى مِ عًا ما زَ ف َ  شَ وُدهِ  رُ صَ  البَ حتريَّ 
 ؟ ذابِ ن العَ مِ  بُ ها: أين املهرَ تَ ق ْ وَ  ، يقول اإلنسانُ ْي مَ لِ ُمظْ  بن املغرِ لوع مِ ر يف الطُّ مَ والقَ 

أ لك وال جَ لْ ، ال مَ رارِ الفِ  بِ لَ ن طَ مِ  - ها اإلنسانُ أيُّ  -اه منا تَ  كما ت َ أي: ليس األمرُ  َّ خس حس جس ُّ (5)
هم، قرُّ ستَ ة ومَ يامَ القِ  يومِ  قِ اخلّلئِ  ريُ صِ مَ  هُ وحدَ  أي: إىل اللِ  َّ جض مص خص حص ُّ، ن اللِ جى مِ نْ مَ 
 .قا حِ تَ سْ  ِبا يَ ّلاً ي كُ جازِ فيُ 

، ر  وشَ  رْيٍ ن خَ ه: مِ أعمالِ  يعِ جبمِ  يف ذلك اليومِ   اإلنسانُ أي: خُيَب  َّ مع جع مظ حط مض خض ُّ (6)
 ها.رِ وما كان يف آخِ  ،هِ ياتِ حَ  لِ مه منها يف أوَّ دَّ ما قَ و 

ه على سِ فْ ن َ بِ  دٌ وشاهِ  ،هعلى نفسِ  ةٌ حَ واضِ  ةٌ جَّ حُ  اإلنسانَ  نَّ أي: أ َّ مف خف حف جف مغُّ (7)
 عه ذلك.فَ ن ْ ه ال ي َ ه فإنَّ رامِ ر هبا عن إجْ ذِ يعتَ  ةٍ رَ ذِ عْ مَ  لِّ كُ بِ  أي: ولو جاءَ  َّ حك  جك مق   ُّه، أعمالِ 

 
 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
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 كِ رْ ها على ت َ بَ وم صاحِ لُ وهي اليت ت َ  ،ةٌ امَ وا لَ  سٌ فْ وء، ون َ السُّ بِ  ةٌ ارَ أما  سٌ فْ ة، ون َ نَّ ئِ مَ طْ مُ  سٌ فْ ة: ن َ ّلثَ ثَ  فوسُ النُّ  -1
، فتكون لِلُمْؤِمن والكاِفِر.أ اخلريِ   و تَ ْرِك الشَّرِّ

ن خلقه، وأما م ِبا شاء مِ قسِ ه، ولل تعاىل أن يُ يهاً على أهوالِ ة تعظيماً له وتنبِ القيامَ  بيومِ  م اللُ أقسَ  -2
 ه.بالل وحدَ  م إالا قسِ فّل يُ  اإلنسانُ 

ها بي لِ َتاثُ  مِ دَ ها، وعَ قِ لْ لدقة خَ ؛ َّ ين ىن نن من زن رن ُّيف قوله:  رِ كْ الذِّ نان بِ البَ  صَّ خُ  -3
 ة.يَّ خصِ يز الشَّ ميِ تَ ة لِ مَ صْ ت البَ لَ مِ عْ ت ُ م، ولذلك اسْ هِ كلِّ   رِ شِّ يف البَ ي أبداً عَ ب ُ صْ أُ 

ن مِ  لوعِ يف الطُّ  رُ مَ والقَ  مسُ الشَّ  عُ ر، وتمَ مَ ور القَ ب نُ ن، فيذهَ وْ الكَ  ظامُ نِ  لُّ خيتَ  ةِ اعَ يام السا عند قِ  -4
 .وال هنارٌ  لٌ يْ ، وال يكون هناك لَ يِ مَ لِ ظْ املغرب مُ 

ري إىل واملصِ  ،ذٍ ئِ ينَ حِ  ن اللِ جأ مِ لْ ، ولكن ال مَ ة اخلوفِ دَّ ن شِ رار مِ الفِ  املرءُ  لَ ة حاوَ يامَ ت القِ إذا ما قامَ  -5
 احل.له الصا مَ إميانه وعَ  إالا  ي اإلنسانَ جِّ نَ ه، وال ي ُ وحدَ  اللِ 

وجُيازى على  ،رَ خَّ وأَ  مَ دَّ ة ِبا قَ يامَ القِ  مَ وْ  ي َ ه، وسُيخِب حُ وارِ ه جَ حُ ضَ فْ ه، وت َ سُ فْ ن َ  د على اإلنسانِ هَ شْ يَ سَ  -6
 .رِّ والشَّ  اخلريِ 

 .هِ ريِ صِ قْ على ت َ  رٌ ذْ ن اإلنسان عُ ل مِ لن يُقبَ  -7
 نشاط: •
  ىي ني مي زي ري ُّ :ثِ عْ الب َ  يبكذِّ اً على مُ قال الل تعاىل يف هذه اآليات رادا َّ.  
 يف ذلك: يا مِ لْ العِ  ه اإلعجازُ تَ بي، وما أثبَ على هؤالء املكذِّ  دِّ الرَّ  هَ جْ  وَ ل هذه اآلية، مث بيِّ تأمَّ  -
 األسئلة: •

 ؟  ه، فلماذاوأهوالَ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ تعاىل ي َ  ر اللُ كُ ذْ كثرياً ما يَ   -1س
  ؟    َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  يف قوله تعاىل: مِ سَ القَ  وابُ أين جَ  -2س
 .فوسِ النُّ  ر أقسامَ ذكُ اُ  -3س
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 رشَ س عَ اد  رس الس  الد  
 (25( إلى اآلية رقم )16ن اآلية رقم )م   ةيامَ الق   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 اللُ  نَ مِ وضَ ه، يه وأحكامُ عانِ مَ  ةً حَ ص، واضِ قْ والن َّ  ةِ يادَ ن الزِّ له حمفوظًا مِ عَ وعّل القرآن الكرمي، وجَ  جلَّ  اللُ  أنزلَ 
ك رَ ة وت َ لَ اهتا العاجِ ذا ر إىل لَ ظَ يا ونَ نْ الدُّ  ن أحبَّ مَ  رة، لكنَّ ن يف اآلخِ وْ قَ شْ نيا وال يَ ون يف الدُّ لُّ ضِ ه أهنم ال يَ ألهلِ 
 خل حل جل مك لك ُّ  ون، قال تعاىل:ر املغبُ ها فهو اخلاسِ يمِ عِ ه عن نَ تِ لَ فْ اها وغَ ه إيا عادِ بْ تِ هلا، السْ  لَ مَ ة والعَ رَ اآلخِ 

 حم جم يل ىل مل خل خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 16 :]القيامة     َّ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
- 25.]  

 موضوع اآليات: •
  ِرآن.ي القُ قِّ لَ على ت َ  صلَّى الل عليه وسلَّم بِّ ص النَّ رْ ح 
  ِيه.عانِ ه ومَ يف ألفاظِ  رآنِ ظ القُ فْ ح 
  ِياء.قِ عداء وأشْ ة إىل سُ يامَ القِ  يومَ  اسِ سام النا انق 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ه.تَ راءَ قِ  هرآنَ قُ 

 ة.قَ رِ شْ ة مُ نَ سَ حَ  ةرَ ناضِ 
 ياناً.أي ترى رهبا عَ  رةناظِ 
 ة.دَّ وَ سْ ة مُ حَ  كالِ  ةرَ باسِ 
 را ة وشَ يبَ صِ مُ  ةرَ فاقِ 
 

 ير:فس  رح والت  الش   •
ي حْ الوَ  زولِ ك حي نُ سانَ رآن لِ القُ بِ  - ديا حممَّ  -ك أي: ال حترِّ  َّمل خل حل جل مك لك ُّ  (1)

ك كان حيرِّ   صلَّى الل عليه وسلَّم بَّ النَّ  ت منك، وذلك أنَّ لَّ فَ ت َ أن ي َ  ةَ ه، خمافَ ظَ فْ ل حِ جَّ عَ ت َ ألجل أن ت َ 
 خم حم جم ُّ، يءٌ عليه منه شَ  وتَ فُ  ي َ ه ولئّلا ظَ فَ حْ يَ بيل عليه لِ جِ  زولِ ي حي نُ حْ الوَ ه بِ يْ ت َ فَ شَ 

 من خن حن ُّ ت،ئْ ك مىت شِ سانِ لِ رأه بِ قَ ك، مث علينا أن ت َ رِ دْ ه يف صَ علينا مجعَ  أي: إنَّ  َّ مم
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   ُّاه، ك إيا أَ رأه كما أقرَ ت له، مث اقْ ه وأنصِ تِ راءَ قِ ع لِ مِ تَ بيل فاسْ ولنا جِ سُ أه عليك رَ رَ فإذا ق َ  :أي َّ هن

 ه.وأحكامِ يه عانِ ن مَ ه مِ مُ هْ ل عليك ف َ ما أشكَ  يحَ وضِ علينا تَ  أي: مث إنَّ  َّحي جي ٰه مه
بل  ؛زاءَ وال جَ  ثَ عْ أن ال ب َ  - ها املشركونأيُّ  -تم مْ عَ أي ليس األمر كما زَ  َّ يل ىل مل خل ُّ (2)

 ها.يمَ عِ رة ونَ أي: وتَّتكون اآلخِ  َّ خم حم ُّها، تَ ينَ نيا وزِ الدُّ  ون احلياةَ أنتم حتبُّ 
 َّ ىن من خن ُّ ،ةٌ مَ ناعِ  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ قَ رِ شْ ة مُ يامَ ة يوم القِ عادَ السَّ  جوه أهلِ أي: وُ  َّ جن يم ىم ُّ (3)

 ر إليه.ظَ ع بالنَّ تِ مْ تَ سْ رهبا فتَ  ر إىل اللِ أي: تنظُ 
 َّىي مي خي حي جيُّ ،ةٌ حَ  كالِ   ةٌ سَ عابِ  ةِ يامَ ياء يوم القِ جوه األشقِ أي: وُ  َّ ىه مه جه ُّ (4)

 .رِ هْ الظَّ  قارَ م فَ صِ قْ ، ت َ ةٌ يمَ ظِ عَ  ةٌ يبَ صِ هبا مُ  لَ نزِ ع أن تَ وقَّ أي: تتَ 
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
أداًء  ؛ةِ ة إىل األمَّ سالَ الرِّ  يغِ لِ بْ ي وت َ حْ الوَ  ظِ فْ على حِ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ الرَّ الشَّديد ِمن  صُ رْ احلِ  -1

 ة.سالَ ب الرِّ واجِ ياماً بِ وقِ  ةِ للمانَ 
ن ي مِ حْ لوَ ع لِ مِ تَ سْ ه أن يَ رَ مَ ف عليه بأن أَ فَّ حيث خَ  صلَّى الل عليه وسلَّم هولِ رسُ تعاىل بِ  اللِ  حةُ رَ  -2

 شيءٍ  على كلِّ  . واللُ ةٍ يادَ وال زِ  صٍ قْ ن غري ن َ مِ  صلَّى الل عليه وسلَّم هبِ لْ قَ ده حمفوظاً بِ مث جيِ  ،بيلَ جِ 
 ير.دِ قَ 

ة رَ ه اآلخِ يِ عْ سَ  ةَ ل غايَ م أن جيعَ بل على املسلِ  ؛ةرَ اآلخِ  سيانِ نيا والركون إليها ونِ الدُّ  بِّ ن حُ مِ  رُ احلذَ  -3
 نيا.الدُّ ن ه مِ ظَّ سى حَ نْ وال ي َ  ،ةيَ الباقِ 

ن يراه يف م مَ نهُ فمِ  :همبِ راتِ ب مَ سَ ه على حَ رونَ ة، يَ يف اجلنَّ  ة اللِ يَ ؤْ ة: رُ ي يف اجلنَّ نِ املؤمِ  يمِ عِ م نَ ن أعظَ مِ  -4
 ة.رَّ مَ  ن يراه يف األسبوعِ نهم مَ تي، ومِ رَّ اليوم مَ 

 حِ بَ وأق ْ  حالٍ  يكونون على أسوءِ ة يامَ القِ  هم يومَ عون لكنَّ تَّ مَ تَ هون وي َ لْ نيا وي َ كون يف الدُّ حَ ضْ ار يَ فا الكُ  -5
 .بِ عْ والرُّ  ن اهلمِّ مِ  ةٌ حَ  م كالِ هُ وهُ ، وجُ ةٍ ورَ صُ 

 مس خس حس جس مخُّ كما قال سبحانه:   واجلمالِ  ةِ رَ ضْ النَّ يف  ةً ة غايَ ني يف اجلنَّ املؤمِ  جوهُ وُ  -6
 ااًل.ومجَ  ةً رَ ضْ م ازدادوا نَ ما رأوا رهبَّ لَّ ك[، و ٢٤املطففي:] َّ

 نشاط: •
  َّه.ظِ واعِ عن القرآن ومَ  إىل اإلعراضِ  اسِ ر النا عا أكثَ ب الذي دَ بَ  السَّ يِّ مث ب َ  ،رةاآليات املفسَّ ل يف هذه تأم 

 
 األسئلة: •
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 ؟ رة(رة( وكلمة )ناظِ ة )ناضِ مَ لِ ق بي كَ رْ ما الفَ  -1س
 ر.الكافِ  ة وحالِ يامَ ن يوم القِ املؤمِ  قارن بي حالِ  -2س
 ؟ مهُ  بَّ رَ  ةِ اجلنَّ  هل يرى أهلُ  -3س
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 رشَ ع عَ اب  رس الس  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  26ن اآلية رقم )ة م  يامَ ة الق  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

لذلك اليوم  عدادِ إىل االستِ  و اإلنسانَ عُ دْ ة وأهواهلا ما يَ يامَ القِ  ن أحوالِ ورة مِ ل السُّ يف أوَّ  وجلَّ  عزَّ  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ 
إىل ما فيه جناهتا  لوبَ وق القُ سُ راً يَ ه زاجِ ة، وكفى بِ يمَ ظِ ه العَ دَ دائِ وشَ  ها املوتَ ر يف خاَتتِ كَ احلة، ذَ الصا  باألعمالِ 

ه، قال ه وإعراضِ يبِ كذِ ه وتَ وِ هْ يف سَ  لَّ وظَ  ،ن ذلكد مِ فِ تَ سْ ه فلم يَ بِ لْ على ق َ  مَ تِ ن خُ  مَ ها، إالا ّلكُ ا فيه هَ رها عما جُ زْ وي َ 
 تعاىل: 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ 
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن
 [.40 - 26 :]القيامة     َّ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 موضوع اآليات: •
  َده.دائِ وشَ  ف املوتِ صْ و 
  َ رِ فْ الكُ  فات أهلِ ض صِ عْ ب. 
  ِثِ عْ على الب َ  قِ ل اخللْ صْ أَ دالل بِ االست. 
 معاني الكلمات:  •

 معناها الكلمة 
 .قِ والعاتِ  رِ حْ ة النَّ رَ غْ ما بي ث َ  رِ دْ أعلى الصَّ  :ة، وهيوَ ق ُ رْ مجع ت ُ  ي اقِ الَّتَّ 
 يه.داوِ يه ويُ رقِ يب يَ بِ طَ  راق

 ن.قَ ي ْ أَ  نا ظا 
 ه.تِ يَ شْ  خمتاالً يف مِ ََّت خْ بَ تَ ي َ  ىطَّ مَ تَ ي َ 
 ّلك.هَ ّلك لك ف َ معناها: هَ  ،يدٍ عِ ة وَ مَ لِ كَ  ىلوْ أَ ىل لك فَ وْ أَ 

 ًّل.مَ هْ مُ  دىً سُ 
 .يف األرحامِ  بُّ صَ يُ  ىَن مْ  يُ 
 دٍ جامِ  مٍ ة دَ عَ طْ قِ  ةقَ لَ عَ 
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 ير:فس  رح والت  الش   •
أي:  َّ ّٰ ُّ َّ ُّر، دْ إىل أعايل الصَّ  وحُ ت الرُّ لَ ًا إذا وصَ أي: حقا  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ (1)

ن قَ أي وأي ْ   َّ نئ مئ زئ ُّ ؟ ا هو فيهيه ما فِ شْ يه ويَ رقِ ن راٍق يَ رين لبعض: هل مِ وقال بعض احلاضِ 
أي:  َّزب رب يئ   ُّ   ،ة املوتِ كَ ّلئِ ه مَ تِ نَ عاي َ مُ نيا لِ الدُّ  راقُ ه هو فِ بِ  لَ زَ الذي ن َ  ر أنَّ ضِ احملتَ 

 يب ىب نب ُّ  ،ت ساقاه عند املوتِ فَ ة، وقيل: الت َ رَ اآلخِ  لِ أوَّ  ةِ دَّ شِ نيا بِ ر الدُّ ة آخِ دَّ ت شِ لَّ صَ اتَّ 
 ار.ا إىل النا ة وإما ا إىل اجلنَّ ة: إما يامَ القِ باد يوم ساق العِ تعاىل مَ  أي: إىل اللِ      َّ رت

 ى للِ وال أدَّ  ،رآنِ والقُ  صلَّى الل عليه وسلَّم سولِ الرَّ ر بِ ن الكافِ أي: فّل آمَ       َّ يت ىت نت مت ُّ (2)
 يثُّ  ،رآن، وأعرض عن اإلميانِ القُ بِ  بَ ذَّ أي: ولكن كَ  َّ نث مث زث ُّ  ّلة،الصَّ  ضَ رائِ تعاىل فَ 
 ىل مل يك ىك مك لك ُّ  ه،تِ يَ شْ  يف مِ ََّت خْ بَ تَ ه خمتاالً ي َ إىل أهلِ ضى أي: مث مَ  َّ يق ىق يف ىف
 ّلك.لك فهَ  ّلكٌ ّلك، مث هَ هَ لك ف َ  ّلكٌ أي: هَ  َّ   مم ام يل

ر وال مَ ؤْ ّلً ال ي ُ ِهَ  كَ َّتَ أن يُ  ثِ عْ لب َ ر لِ املنكِ  اإلنسانُ  نا أي: أيظَ       َّ ىن نن من زن رن ُّ (3)
 ؟ بعاقَ ب وال يُ ى، وال حياسَ يُنهَ 

 راقُ يُ  يٍ هِ مَ  ن ماءٍ مِ  ةً يفَ عِ ضَ  ةً فَ طْ ن هذا اإلنسان نُ أي: أمل يكُ     َّ ىي ني مي زي ري ٰى ُّ (4)
ه قَ لَ ، فخَ دٍ جامِ  مٍ ن دَ مِ  ةً عَ طْ قِ  أي: مث صارَ    َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّ ؟ يف األرحامِ  بُّ صَ ويُ 

ل عَ أي فجَ  َّجت هب مب خب حب ُّ  مي،تقوِ  نِ ه يف أحسَ تَ ورَ ى صُ وَّ ه وسَ تِ رَ دْ قُ بِ  اللُ 
أي: أليس  َّجح مج حج مث هت مت خت ُّ ر واألنثى،كَ ي: الذَّ نفَ الصِّ  من هذا اإلنسانِ 
 رٌ قادِ ه وتعاىل لَ ه سبحانَ ؟ بلى إنَّ  مهِ نائِ بعد فَ  اخللقِ  ةِ على إعادَ  رٍ ق هلذه األشياء بقادِ ذلك اإلله اخلالِ 

 على ذلك.
 الفوائد واالستنباطات: •
ه تَ بَ هْ أُ  ذَ له، ويأخُ  دَّ عِ ستَ م أن يَ املسلِ ل، فعلى زَ ه إذا ن َ عَ ف ْ ن اخللق دَ مِ  دٌ يع أحَ طِ ، ال يستَ حقي  املوتُ  -1

 ه: وزادَ 
 .(ارعري بعد الباب ما الدا له *** فليت شِ اس داخِ النا  وكلُّ  ) املوت بابٌ 

 نا منها.يذَ عِ نسأل الل أن يُ  ةٌ نَ ت ْ وله فِ  ،وآالمٌ  كراتٌ سَ  لموتِ لِ  -2
ّلة، واإلعراض عن وترك الصَّ  وسلَّمصلَّى الل عليه  سولوالرَّ  كذيب بالقرآنِ ر: التَّ فات الكافِ ن صِ مِ  -3

 ل به.مَ عْ ه وال ي َ مُ لَّ عَ ين ال يت َ الدِّ 
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بذلك  صحَّ كما    "اسِ النا  طُ مْ وغَ  طر احلقِّ بَ ه:" تُ يقَ قِ وحَ  األخّلقِ  حِ ن أقبَ نوب ومِ ر الذُّ ن كبائِ مِ  رُ ب ْ الكِ  -4
صلَّى الل عليه  بِّ النَّ ( من حديث ابن مسعود رضي الل عنه عن 91اخلب يف صحيح مسلم برقم )

 .وسلَّم
ّلً ومل ه ِهََ بادَ ق عِ مل خيلُ  ه، فاللُ يدُ وحِ ه وتَ تُ بادَ عِ  :وهي ،ةٍ ريفَ شَ  ةٍ وغايَ  ةٍ يمَ ظِ عَ  ةٍ حلكمَ  اسَ النا  اللُ  قَ لَ خَ  -5

 دى.م سُ هُ يَّتكْ 
 ٍّ ٌّ ٰى ُّ ه، تِ وْ ه بعد مَ تِ ر على إعادَ هو القادِ  ةٍ قَ لَ مث عَ  ةٍ فَ طْ ن نُ مِ  اإلنسانِ  قَ لْ الذي بدأ خَ  اللُ  -6

 [.٢٧الروم: ] َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
 بلى. -يب ك رَ بحانَ سُ  "ة أن يقول:ريَ ن قرأ اآلية األخِ مَ لِ  بُّ حَ ستَ يُ  -7
 نشاط: •
  َاملوت. رهُ ضَ ن حَ مَ  حالَ رة املفسَّ  ل اآلياتِ وعّل يف أوَّ  جلَ  ر اللُ كَ ذ 
 .وذلك بإجيازٍ  ،رِها املوتَ ضَ لي حي حَ جُ ة رَ ب حالَ  واكتُ رَي ب السِّ ع إىل بعض كتُ ارجِ  -
 األسئلة: •

 ب عن األسئلة التالية:أجِ  -1س
 ؟ُة وَ ق ُ رْ ما الت َّ  -أ

 ؟ َّ ىك مك لك ُّما معىن  -ب
 ؟ يببِ لطَّ ية اليت وردت يف القرآن لِ سمِ ما التَّ  -ج

 ورة.يف هذه السُّ  ضارِ م عن حلظات االحتِ لَّ كَ تَ اليت ت َ ل اآليات أمُّ تَ وه لِ ك تدعُ يلِ مِ إىل زَ  ةً ب رسالَ اكتُ  -2س
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 رشَ ن عَ رس الثام  الد  
 (4( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )اإلنسان م   ة  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 اسُ م النا سَ ه عليه، فانقَ لَّ ودَ   له احلقَّ وبيَّ  ه اللُ قَ لَ ذكوراً، مث خَ يئاً مَ ليس شَ  ومٌ دُ عْ وهو مَ  يلٌ وِ طَ  رٌ هْ دَ  على اإلنسانِ  رَّ مَ 
 تعاىل:، قال عاصٍ  رٍ وكافِ  ،يعٍ طِ مُ  رٍ إىل شاكِ 

 ٱ ٻ ٻ
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ 
 [.4 –1]اإلنسان:    َّ خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 موضوع اآليات: •
  َه.قِ لْ خَ  ةِ دايَ بِ بِ  ري اإلنسانِ ذكِ ت 
  ِرٍ وكافِ  نٍ مِ ؤْ إىل مُ  اسِ سام النا انق. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ى.تَ أَ  دْ ير، واملعىن: قَ قرِ لتَّ هام لِ فْ االستِ  أتى لْ هَ 
 .ةِ املرأَ  وماءِ  لِ جُ الرَّ  ن ماءِ مِ  أخّلطٌ  شاجٍ مْ أَ 

 يم.قِ ريق املستَ الطَّ  يلبِ السَّ 
 .ناقِ إىل األعْ  ةً وعَ رفُ ي مَ ط به األيدِ بَ : ما تُ رْ الُغلا  ّلالً غْ أَ 

 .ةً دَ قِ تَّ ناراً مُ  رياً عِ سَ 
 فسير:رح والت  الش   •
قبل  يلٌ وِ طَ  تٌ قْ وَ  ضى على اإلنسانِ أي: قد مَ  َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ  (1)

 ر.ثَ ف له أَ عرَ ر وال يُ ن شيئاً يُذكَ وح، مل يكُ خ فيه الرُّ فَ ن ْ أن ت ُ 
 ةٍ فَ طْ ن نُ مِ  نا اإلنسانَ قْ لَ ا خَ أي: إنا  َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ (2)

ذلك ذا  لِ ن أجْ لناه مِ عَ ة فيما بعد، فجَ يَّ رعِ يف الشَّ كالِ التَّ ه بِ بِ ، نتَ ةِ املرأَ  ل وماءِ جُ الرَّ  ن ماءِ ة مِ طَ لِ خمتَ 
 ل.الئِ رى الدَّ ويَ  ع اآلياتِ مَ سْ يَ ر؛ لِ صَ ع وذا بَ مسَ 

 رِّ والشَّ  واخلريِ  ّللِ اهلدى والضَّ  يقَ رِ فناه طَ رَّ نا له وعَ ا بيَّ أي: إنا  َّ مك لك خك حك جك مق حق ُّ (3)
 داً.فوراً جاحِ ا كَ راً، وإما ناً شاكِ مِ ؤْ ا مُ إما  يكونَ لِ 
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هبا  دا ُتشَ  يدٍ دِ ن حَ يودًا مِ رين قُ لكافِ نا لِ دْ دَ عْ ا أَ أي: إنا  َّ حم جم هل مل خل حل ُّ (4)
 ون هبا.قُ رَ م، وناراً حيَ هِ م إىل أعناقِ يهِ هبا أيدِ  لُّ هم، وأغّلالً تُ غَ لُ رجُ أَ 

 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
ة، فعلى اإلنسان عَ ف ْ وال رِ  رٌ كْ له ذِ ق، وليس لَ وماً مل خيُ عدُ كان فيه مَ   ويلٌ طَ  تٌ قْ وَ  لقد أتى على اإلنسانِ  -1

 .بَّ كَ تَ ر أو ي َ فُ كْ ه بأن يَ دودَ ز حُ جاوَ تَ ه، وال ي َ تَ رَ دْ ه وقُ رَ دْ ف قَ رِ عْ أن ي َ 
 مثَّ  ،املرأةِ  وماءِ  لِ جُ الرَّ  ن ماءِ مِ  ةٍ طَ لِ خمتَ  ةٍ يفَ عِ ضَ  ةٍ فَ طْ ن نُ ه مِ تَ ي َّ رِّ ق ذُ لَ وخَ  ،ّلمتعاىل آدم عليه السَّ  اللُ  قَ لَ خَ  -2

 مياً.وِ ها إنساناً قَ قَ لْ ل خَ أطواراً حىت كمَّ ها لَ جعَ 
ه، لِ سُ رُ  يقِ صدِ ه وتَ تِ طاعَ م بِ يهِ لِ تَ بْ يَ ه، بل لِ قِ لْ خَ  عن كلِّ  ليس حلاجة إليهم، فالل غني  بادَ العِ  ق اللُ لَ إمنا خَ  -3

 ار.النا  له اللُ ى أدخَ صَ ن عَ ة، ومَ اجلنَّ  ه اللُ لَ ن أطاع أدخَ فمَ 
 ه.قائِ واتِّ  ّللِ ة الضَّ فَ عرِ به، ومَ  لِ مَ ة اهلدى والعَ فَ عرِ ما يف مَ لهُ عمِ تَ سْ يَ راً لِ صَ مسعاً وبَ  لإلنسانِ  اللُ  خلقَ  -4
وأنزل عليهم  ،مهِ سِ ن أنفُ ّلً مِ سُ م رُ إليهِ  لَ بل أرسَ  ماء؛ن السَّ مِ  ةٍ دايَ ّل هِ ه بِ قَ لْ سبحانه خَ  مل يَّتك اللُ  -5

 إليها. اسَ ون النا عُ دْ ه يَ ن عندِ باً مِ تُ كُ 
ي هبا األيدِ  لا اليت تُ غَ  ل، واألغّللُ جُ رْ هبا األَ  دُّ شَ تُ  يدٍ دِ ن حَ ل مِ ّلسِ ار: السَّ يف النا  ذابِ العَ  ألوانِ ن مِ  -6

 ة.قَ ة احملرِ يمَ ظِ ار العَ ، والنا إىل األعناقِ 
 نشاط: •
  ِة.يَّ رِّ ت له ذُ ّلم إىل أن جاءَ م عليه السَّ آدَ  خلقِ  دايةَ ش مع جمموعتك بِ ناق 
 األسئلة: •

 ة:بَ ناسِ الية يف مجل مُ مات التا لِ ع الكَ ضَ  -1س
 األغّلل. -
 عري.السَّ  -
 (.يا يرِ قرِ فهام تَ هل )استِ  -

 .َّ مك لك خك حك جك مق حق ُّ يقول الل عز وجل: -2س
 ؟ عليه نا اللُ لَّ يل الذي دَ بِ ة السَّ فَ عرِ مَ  ةَ يَّ ناً أِهِّ يِّ ب َ ح هذه اآلية مُ اشرَ  -

 ها.دَ عْ ها وما ب َ لَ ب ْ ة مع ما ق َ وصولَ ل( مَ ّلسِ ة )سَ مَ لِ كَ   قِ طْ ب على نُ تدرَّ  -3س
  



 135 

 شرع عَ اس  رس الت  الد  
 (10( إلى اآلية رقم )5ن اآلية رقم )ة اإلنسان م  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 يمِ عِ ن نَ ئًا مِ يْ  يف هذه اآليات شَ ار، بيَّ فا الكُ  ذابِ ن عَ ة شيئًا مِ قَ ابِ اآليات السا  تامِ يف خِ  وجلَّ  عزَّ  اللُ  رَ كَ ذَ ا ما لَ 
 يم، فقال سبحانه:عِ وا هبا هذا النَّ قُّ حَ اليت استَ  ة للِ صَ ن أعماهلم اخلالِ  شيئاً مِ راهبم، وبيَّ وشَ  األبرارِ 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّ 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من
 [.10 – 5]اإلنسان:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 موضوع اآليات: •
  ِة.اجلنَّ  أهلِ  يمِ عِ نَ  بعضِ  رُ كْ ذ 
  َوجلَّ  عزَّ  للِ  مع اإلخّلصِ  قِ إىل اخللْ  اإلحسانِ  رِ ان أثَ بي. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة
 .رْيِ اخلَ  لُ عْ ر منه فِ ثُ كْ ص الذي يَ لِ خْ مُ  يع الطِ مُ  : هو الرُّ الب َ  األبرار 

 ه.بِ  طُ ما َتلَ  ها زاجُ مِ 
 يح.ة الرِّ بَ يِّ ون طَ ضاء اللَّ يْ ة ب َ مادَّ  وراً كافُ 

 وا.وهنا حيث شاؤُ رُ جْ  فيها، ويُ فون رَّ صَ يتَ  روهنا جِّ فَ ي ُ 
 .ةً نَ ي َّ عَ مُ  ةً ه طاعَ على نفسِ  اإلنسانِ  إجيابُ  ر ذْ النَّ 
 راً.شِ تَ نْ ياً مُ فاشِ  رياً طِ تَ سْ مُ 
 س.وُحبِ  بِ ذ يف احلرْ الذي ُأخِ  رياً سِ أَ 
 ه.لِ وْ ة هَ دَّ شِ لِ  باهُ ب فيه اجلِ طَّ قَ وه وت ُ جُ س فيه الوُ بَ عْ يداً ت َ دِ شَ  وساً بُ ماً عَ وْ ي َ 
 باً.عْ صَ  يراً رِ طَ مْ قَ 

 
 الشرح والتفسير: •
 ون حقَّ دُّ ؤَ الذين ي ُ  اعة واإلخّلصِ الطا  أهلَ  أي: إنَّ  َّ مه جه هن من خن حن جن مم ُّ  (1)

 ر.وِ الكافُ  يب، وهو ماءُ الطِّ  أنواعِ  نِ بأحسَ  ةٌ مزوجَ  رٌ فيها مخَْ  سٍ أْ ن كَ ة مِ يامَ القِ  ون يومَ ربُ شْ يَ   تعاىلاللِ 
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 ْيٌ ور هو عَ ن الكافُ مِ  جَ ِز راب الذي مُ هذا الشَّ  :أي َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  (2)
 ّلً.هْ سَ  حيث شاؤوا إجراءً  وجُيُْروهَنافون فيها، رَّ صَ تَ ، ي َ اللِ  بادُ ب هبا عِ رَ شْ يَ 

بوا ِبا أوجَ  وفونَ كوهنم يُ لِ  يمَ عِ وا هذا النَّ قا حَ أي إهنم استَ  َّ ىن من خن حن جن يم ىم ُّ  (3)
ه رُّ رياً، وشَ طِ ه خَ رُ رَ ة الذي يكون ضَ يامَ يف يوم القِ  اللِ  قابَ اعات، وخيافون عِ ن الطا هم مِ على أنفسِ 

 .اللُ  مَ حِ ن رَ  مَ إالا  اسِ راً على النا شِ تَ نْ ياً مُ فاشِ 
كوهنم   يمَ عِ وا هبا النَّ قُّ حن أفعاهلم اليت استَ ومِ  :أي َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ُّ  (4)

ك شيئاً الذي ال ميلِ  بِ سْ ن الكَ  عزَ العاجِ  ريَ قِ الفَ  -هم إليه تِ م له وحاجَ هِ بِّ مع حُ  - عامَ مون الطَّ عِ طْ يُ 
ذ يف احلرب ري الذي ُأخِ له، واألسِ  وه، وال مالَ بُ ل الذي مات أَ فْ يم هو الطِّ تِ يا، واليَ نْ الدُّ  طامِ ن حُ مِ 

أي: إمنا  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ  هم، ويقولون:ار وغريِ فا الكُ ِقَبِل ن س مِ بِ وحُ 
 ُّ   نكم،مِ  ناءً داً وال ثَ د حَْ صِ قْ اً وال ن َ ضَ ي عوِ غِ تَ بْ ه، ال ن َ وابِ ثَ  بِ لَ وطَ  اللِ  ضاتِ رْ مَ  غاءَ تِ ابْ م ن إليكُ سِ حنُ 

ب طَّ قَ جوه، وت ُ فيه الوُ  سُ بَ عْ يداً ت َ دِ ماً شَ وْ نا ي َ بِّ ن رَ مِ  ا نافُ أي: إنا  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ه.لِ وْ هَ  ةِ دَّ ه وشِ ة أمرِ ظاعَ ن فَ مِ  فيه اجلِباهُ 

 نباطات:ت  واالس  د وائ  الفَ  •
 يذِ ذِ ور اللَّ الكافُ  ِباءِ  ةً شربون مخرًا مزوجَ ومن ذلك: أهنم يَ  ،يمِ عِ النَّ  ألوانِ ة بِ يف اجلنَّ  مونَ عَّ ن َ ي ُ  األبرارُ  -1

فوهنا كيف رِ صْ ويَ  ،واحيث شاؤُ  رِ ل واخلمْ سَ  والعَ َب واللَّ  ن املاءِ مِ  األهنارَ  ونَ رُ جْ  ايف، وأهنم يُ ب الصا يِّ الطَّ 
 وا.شاؤُ 

صلَّى الل عليه  ة عليها، لقولهبَ غري واجِ  ةً ه طاعَ سَ فْ ن َ  مَ زِ لْ ر بأن ي ُ ذْ النَّ  لإلنسانِ  با حَ تَ سْ يُ ال  -2
 .يل"خِ ن البَ ه مِ ج بِ رَ خْ تَ سْ إمنا يُ  ت خبريٍ أْ ر ال يَ ذْ النَّ وسلَّم:"

 ه.رِ ذْ نَ ه بِ فائِ ح على وَ وميدَ  ،هبا فاءُ عليه الوَ  بَ جَ وَ  ةً طاعَ  ر اإلنسانُ ذَ إذا نَ  -3
 .اللِ  ينِ على دِ  ةِ قامَ واالستِ  لِ مَ عداد والعَ ن يوم القيامة باالستِ مِ  فات األبرار: اخلوفُ ن صِ مِ  -4
 ُّ م له، قال تعاىل: هِ تِ م إليه وحمبَّ هِ تِ رى مع حاجَ سْ تام واألَ واأليْ  راءِ قَ لفُ لِ  عامِ عام الطَّ فاهتم: إطْ ن صِ ومِ  -5

 [.٩٢ل عمران: ]آ َّ خم حم جم يل ىل مل خل
 . "ْيِ هات َ كَ   ةِ يم يف اجلنَّ تِ ل اليَ أنا وكافِ :" وسلَّمصلَّى الل عليه  قال -6
 عليهم. م واإلنفاقِ هِ اراً بإطعامِ فا رى وإن كانوا كُ سْ إىل األَ  اإلحسانِ  حبابُ استِ  -7
 .جاهٍ  يلِ أو حتصِ  ناءٍ أو ثَ  ةٍ رَ جْ ظار أُ ال انتِ  ،اللِ  وابِ ثَ  بُ لَ هو طَ  اخلريِ  لِ مَ إىل عَ  نَ املؤمِ  عُ فَ دْ الذي يَ  -8

 



 137 

 نشاط: •
  ؟ ن احملتاجيم مِ ي واأليتام وغريهِ قراء واملساكِ بك تاه الفُ واجِ ما 
 األسئلة: •

د يف رَ ما وَ  ّللِ ن خِ مِ  ةٍ ذَّ ن لَ ب ما هم فيه مِ بَ وعن سَ  ،ةاجلنَّ  يم أهلِ عِ ث عن نَ حدَّ تَ  أن ت َ فِّ فت يف الصَّ ُكلِّ   -1س
 اإلنسان. ةِ ورَ سُ 

 ر.طُ أسْ  ةِ ّلثَ اً عن ذلك يف ثَ بِّ عَ ب مُ اكتُ  -
 ن: مِ  ل  كُ ة لِ فَ ة املرادِ يَّ رآنِ ة القُ مَ لِ ر الكَ ذكُ اُ  -2س

 ر:شِ تَ املنْ  -
 ب:عْ الصَّ  -

 عريف فيما يلي:لتَّ ب لِ ة األنسَ مَ لِ  الكَ اخََّت  -3س
 ة هو: نَ ي َّ عَ مُ  ةً ه طاعَ على نفسِ  إجياب اإلنسانِ  -أ

 (. ضاءية، القَ دْ ذر، الفِ ارة، النَّ ) الكفا 
 هو: اخلريِ  لِ عْ ن فِ ر مِ ثِ كْ الذي يُ  صُ املخلِ  يعُ املطِ  -ب

 (. رُّ ، الب َ  عائِ ، الطا  ي، األمِ  قادِ )الصا 
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 شرونرس الع  الد  
 (18( إلى اآلية رقم )11ن اآلية رقم )ة اإلنسان م  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ه وإحساهنم إىل احملتاجي، راغبي يف اجلزاء من عبادِ احلة لِ الصا  قة األعمالَ ابِ تعاىل يف اآليات السا  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ 
عنده، خائفي من يوم القيامة، ذكر يف هذه اآليات فضله العظيم عليهم إذ كفاهم شر ذلك اليوم، ونوع هلم 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ  أنواعاً عظيمة من النعيم فقال عز وجل:

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث
 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 [.18 – 11]اإلنسان:  َّ مج  حج مث هت مت خت

 موضوع اآليات: •
  ِة.اجلنَّ  أهلِ  يمِ عِ نَ  ضِ عْ ر ب َ كْ ذ 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 م.طاهُ أعْ  ماهُ قا لَ 
 .جوهِ ة يف الوُ ضاءَ ناً ووَ سْ حُ  ة رَ ضْ نَ 

 .تورِ والسُّ  يابِ ر الثِّ فاخِ ة بِ نَ ي َّ ة املزَ رَّ سِ األَ  ك األرائِ 
 يداً.دِ داً شَ رْ ب َ  يراً رِ هَ مْ زَ 

 ة.يبَ رِ قَ  ة يَ دانِ 
 ت.لَ هِّ ت وسُ يَ نِ دْ أُ  تلَ لِّ ذُ 
 ها.مثارُ  هاطوفُ قُ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
أي:  َّ نت مت زت ُّ   ة،يامَ د يوم القِ دائِ ن شَ م مِ قاهُ وَ أي: ف َ  َّ رت يب ىب نب مب ُّ   (1)

 لوهبم.حاً يف قُ رَ وف َ  ةً هم، وهبجَ جوهِ وراً يف وُ ناً ونُ سْ م حُ وأعطاهُ 
 ةً نَّ ة جَ يَ املعصِ  كِ رْ وت َ  ةِ اعَ الطا  لِ عْ م على فِ هِ بِْ صَ  بِ بَ سَ وأثاهبم بِ  أي: َّ نث مث زث رث يت ُّ  (2)

 .مَ اعِ النا  يرَ سون فيها احلرِ بَ لْ ، وي َ يمِ عِ النَّ  مون ألوانَ عَّ ن َ ت َ ون منها ما شاؤوا، وي َ يأكلُ  ةً يمَ ظِ عَ 
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 لك اك ُّ،تورِ والسُّ ياب الثِّ  رِ فاخِ ة بِ نَ ي َّ ة املزَ رَّ سِ ي فيها على األَ ئِ كِ تَّ أي: مُ  َّ ىق يف ىف يث ُّ  (3)

 د.رْ ة الب َ دَّ وال شِ  مسِ الشَّ  رُّ هم حَ يبُ صِ ال يُ  :أي َّ مل يك ىك مك
أي:  َّ من زن رن ُّ م، لة عليهِ لَّ ظَ ة مُ اجلنَّ  منهم أشجارُ  ةٌ ريبَ أي: وقَ  َّ مم ام يل ُّ  (4)

 يّلً.هِ سْ ها تَ ذ مثارِ خْ ل هلم أَ هَّ وسَ 
ة، يَّ ضِّ الفِ  عامِ م بأواين الطَّ م اخلدَ عليهِ  دورُ أي: ويَ  َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ  (5)

فاء ع بي صَ ة مجَْ ضَّ ن فِ جاج مِ أي: زُ  َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّ   جاج،ن الزُّ راب مِ وأكواب الشَّ 
 ُّ ص، قُ ن ْ يد وال ت َ زِ بون، ال تَ ارِ ي الشا هِ تَ شْ ما يَ  دارِ قاة على مَ رها السُّ دَّ ة، قَ ضَّ الفِ  ياضِ جاج وبَ الزُّ 

مخراً مزوجاً  ةً ة كأسًا ملوءَ أي: وُيسقى هؤالء األبرار يف اجلنَّ  َّ حت جت هب مب خب حب
ة ّلسَ سَ يًّل، لِ بِ ى سلسَ ة تسمَّ يف اجلنَّ  ْيٍ ن عَ ربون مِ أي يشَ  َّ حج مث هت مت ُّ يل، بِ جنَ بالزَّ 
 ه.يبِ وطِ  هِ ساغِ مَ  ةِ هولَ وسُ  ،راهباشَ 

 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
صلَّى الل عليه  الل ه، قال رسولُ تعاىل ورحتِ  ل اللِ ضْ فَ ه بِ ذابَ ة وعَ يامَ القِ  مِ وْ ي َ  لَ وْ نون هَ ى املؤمِ يُوقَ  -1

 أن نا، إالا الل! قال: وال أ ه، قالوا: وال أنت يا رسولَ لُ مَ عَ  ةَ م اجلنَّ ل أحدًا منكُ لن يُدخِ وسلَّم:" 
 .ه "تِ حَ رَ بِ  ين اللُ دَ مَّ غَ ت َ ي َ 

عند  عِ واجلزَ  طِ خُّ سَ التَّ  كَ رْ ة وت َ يَ املعصِ  كِ رْ وت َ  ةِ اعَ الطا  لِ عْ  على فِ ْب الصَّ  بِ ة إالا رَ اآلخِ  خريَ  دٌ ل أحَ لن حيصِّ  -2
 ة.يبَ املصِ  لولِ حُ 

ت هلم وهم يف لَّ تدَ  ةً ة مثرَ اجلنَّ  هى أهلُ صات، فإذا اشتَ غِّ ن املن َ مِ  يءَ وال شَ  بٌ عَ وال ت َ  رٌ دَ ة كَ ليس يف اجلنَّ  -3
 ياماً.عوداً أو قِ سواء كانوا قُ  ،همأماكنِ 

 جاج.الزُّ  فاءِ ة وصَ ضَّ الفِ  ياضِ ع بي بَ هم تمَ عامُ راهبم وطَ م فيها شَ األواين اليت يُقدَّ  -4
 .صٍ قْ وال ن َ  ةٍ يادَ ّل زِ ي بِ لِ ة اآلكِ حاجَ  رِ دْ ة على قَ عام يف اجلنَّ ؤتى بالطَّ يُ  -5
فيها ما ال صلَّى الل عليه وسلَّم:"  فقط، ولذا قال رسول الل  األمساءَ نيا إالا ا يف الدُّ ة ما ليس يف اجلنَّ  -6

 .ر "شَ بَ  بِ لْ لى ق َ ر عطَ وال خَ  ،تعَ ن مسَِ ذُ وال أُ  ،ت رأَ عيٌ 
 نشاط: •
  ِن ثاالً على ذلك مِ ذكر مِ ة، واُ ك إىل اجلنَّ قِ وْ ك مدى شَ ّلئِ زمَ ف لِ رة، صِ املفسَّ  ك يف اآلياتِ لِ ّلل تأمُّ ن خِ م

 حابة رضوان الل عليهم.الصَّ  حالِ 
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 لة:األسئ   •
 العمود )ب(: ن املعاين يفبها مِ ناسِ مات يف العمود )أ( ما يُ لِ  للكَ اخََّت  -1س

 )ب( )أ(
 ها.)           ( مثارُ  ها:وفُ طُ قُ  -1
 ناً.سْ ة وحُ ضاءَ )           ( وَ  م: اهُ قا لَ  -2
 )           ( أثاهبم. يراً:رِ هَ مْ زَ  -3
 م.طاهُ )           ( أعْ  ك:األرائِ  -4
 يد.دِ د الشَّ رْ )           ( الب َ  ة: رَ ضْ نَ  -5
 ة.رَّ سِ ( األَ )            م:زاهُ جَ  -6
 
 باً لآليات:ناسِ وضوعاً مُ ب مَ اكتُ  -2س
 .رسِ ن هذا الدَّ مِ  ةٍ آيَ ك بِ ّلمَ داً كَ يِّ ؤَ ة مُ بارَ ب عن هذه العِ اكتُ  ،( نيا واآلخرةلخريات يف الدُّ لِ  بٌ ب جالِ الصَّ  ) -3س
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 رونش  ي والع  رس الحاد  الد  
 (26رقم )( إلى اآلية 19ة رقم )ن اآليَ ة اإلنسان م  ورَ ير سُ فس  تَ 

 يف هذه اآليات يم، بيِّ عِ ن أنواع النَّ ني مِ ه على املؤمِ طاف بِ ة ما يُ قَ ابِ ه يف اآليات السا سبحانَ  ر اللُ كَ ا ذَ ما لَ 
 ة، فقال عز وجل:مَ دْ خِ  مالِ وكَ  نِ سْ ن حُ يم، وما هم عليه مِ عِ ي بذلك النَّ فِ ائِ أوصاف الطا 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ 
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مفخف حف  جف
 هث مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 [.26 – 19]اإلنسان:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  هش مش هس مس
 موضوع اآليات: •
  ِة.اجلنَّ  يم أهلِ عِ ن نَ م 
  ُوجلَّ  عزَّ  ن عند اللِ رآن مِ إنزال الق. 
  ِّت.قْ وَ  ة يف كلِّ بادَ ة العِ يَّ أِه 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ناك.هُ  مَثَّ 

 م.هُ ق َ وْ ف َ  مهُ ي َ عالِ 
 .يقٌ قِ رَ  يرٌ رِ حَ  سدُ نْ سُ 
 .يظٌ لِ غَ  يرٌ رِ حَ  ق رَ ب ْ تَ إسْ 

 هار.ل النَّ أوَّ  ةً رَ كْ بُ 
 .هارِ ر النَّ آخِ  يّلً صِ أَ 

 فسير:رح والت  الش   •
مون على حاهلم، دائِ  لمانٌ هم غِ تِ مَ األبرار خلدْ  على هؤالءِ  طوفُ أي: ويَ   َّ جس مخ جخ مح ُّ  (1)

لؤاً ؤْ هم لُ تَ نْ لمان ظن َ هؤالء الغِ  أي: إذا رأيتَ  َّ خص حص مس خس حسُّ  ون،ون وال ميوتُ يبُ شِ ال يَ 
 .ةِ مَ م يف اخلدْ هِ شارِ م، وانتِ هِ جوهِ وُ  ألواهنم وإشراقِ  فاءِ هم، وصَ نِ ثوراً حلسْ نْ مَ 

ك رَ دْ يماً ال يُ عِ فيه نَ  ة رأيتَ يف اجلنَّ  كانٍ مَ  رت أيَّ وإذا أبصَ أي:    َّ جع مظ حط مض خض حض جض ُّ  (2)
 له. ةَ عاً ال غايَ يماً واسِ ظِ كاً عَ ه، وُملْ فُ صْ وَ 
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 يقِ قِ الرَّ  يرِ باحلرِ  ةٌ نَ طَّ بَ مُ  يابٌ ل أبداهنم ثِ م وحيمِ وهُ علُ أي: يَ     َّ خف حف جف مغ جغ ُّ  (3)
هلم  ةً يَ لْ حِ  ةَ ضَّ وا الفِ سُ بِ لْ أي: وأُ  َّ حك جك مق حق ُّ ، يظِ لِ الغَ  ن احلريرِ ها مِ رُ ، وظاهِ األبيضِ 

فيه وال  سَ جْ راباً ال رِ عيم شَ ذلك النَّ  قاهم رهبم فوقَ أي: وسَ  َّجل  مك لك خك ُّ  ة،ينَ وزِ 
 س.نَ دَ 

كم ل أعمالِ قابِ لكم مُ  دَّ هذا أُعِ  قال هلم: إنَّ أي: ويُ    َّ جن مم خم حم جم هل مل خل ُّ  (4)
 قبوالً.اً مَ يا ضِ رْ نيا عند الل مَ كم يف الدُّ لُ مَ احلة، وكان عَ الصا 

ن يًّل مِ تنزِ  رآنَ القُ  – ديا حممَّ  -عليك  نزَّلناا حنن أي: إنا     َّ ٰه مه جه هن من خن ُّ  (5)
 قاب.واب والعِ والثَّ  ،يدعِ د والوَ عْ ن الوَ هم ِبا فيه مِ رَ كِّ ذَ تُ نا، لِ عندِ 

ك ربِّ  ضاءِ قَ  لِ ِب تاً، واصْ يماً ثابِ قِ ستَ عليه مُ  ضِ وامْ  ينِّ ك الدِّ ربِّ  رِ  ألمْ ِب أي فاصْ     َّ مي خي حي ُّ  (6)
ساً مِ غَ ن ْ ن كان مُ ن املشركي مَ ع مِ طِ وال تُ  :أي َّ مت هب مب هئ  مئ هي ُّ ه، لْ ب َ ه واق ْ بِ  وارضَ 
 .ّللِ والضَّ  رِ فْ غاً يف الكُ بالِ هوات مُ يف الشَّ 

ه، رِ وآخِ  هارِ ل النَّ ه يف أوَّ عائِ ك ودُ بِّ رَ  مِ اسْ  رِ كْ م على ذِ أي: وداوِ  َّ مش هس مس هث مث ُّ  (7)
 .نِ دَ سان والبَ واللِّ  بِ لْ القَ  رِ كْ ع بي ذِ فإهنا تمَ  ،ّلةِ ة الصَّ ه: إقامَ رِ كْ م ذِ ن أعظَ ومِ 

د له وهتجَّ  لِّ ك وصَ بِّ رَ ع لِ ضَ فاخْ  يلِ ن اللَّ أي: ومِ  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  (8)
 يل.ن اللَّ يّلً مِ وِ ناً طَ مَ زَ 

 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
، واجلمال ناءٌ وال فَ  مٌ رَ يه هَ َّتَِ عْ م الذي ال ي َ ائِ باب الدا ة قد مجعوا بي الشَّ اجلنَّ  دان الذين خيدمون أهلَ لْ الوِ  -1

 .ةِ شار يف اخلدمَ شاط واالنتِ ر، والنَّ الباهِ 
ه هُ بِ شْ يُ  يءٍ هم على شَ نُ اس، ولن تقع أعي ُ ه النا رُ وَّ صَ تَ ما ي َ  قَ وْ ه ف َ ه؛ ألنَّ فِ صْ وَ  ن إدراكُ ة ال ميكِ ما يف اجلنَّ  -2

 يه.دانِ أو يُ 
 ها ما يلي:ة وأهلِ اجلنَّ  أوصافِ ن ورة مِ ورد يف هذه السُّ  -3

 وراً.زاجها كافُ كان مِ   كأسٍ ن  شربون مِ يَ  (1)
 ة كيف شاؤوا.اجلنَّ  فون يف أهنارِ رَّ صَ يتَ  (2)
 اهلا.هم ومجَ وهِ جُ وُ  ةُ رَ ضْ نَ  (3)
 ها.حُ رَ رور قلوهبم وف َ سُ  (4)
 ة.عَ وِّ ن َ ت َ م يٌ ساتِ بَ  (5)
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 س.يف اجمللِ  ةٌ راحَ  (6)
 ريراً.هَ مْ ن فيها مشساً وال زَ روْ ال يَ  (7)
 ّلهلا.م ظِ ة عليهِ يَ دانِ  (8)
 يّلً.ذلِ طوفها تَ ت قُ لَ لِّ ذُ  (9)
 ة.ضَّ ن فِ ير مِ وارِ وأكواهبا قَ  ،ةضَّ ها فِ تُ يَ آنِ  (10)
 ي.اآلكلِ  ةِ وَ هْ شَ  رِ دْ راهبا على قَ ها وشَ عامُ يأت طَ  (11)
 يل.جنبِ بالزَّ  ةً راً مزوجَ ن فيها مخَ وْ سقَ يُ  (12)
 شاط.والنَّ  اجلمالِ  ةِ دون يف غايَ دان خملَّ لْ م وِ طوف عليهِ يُ  (13)
 ة.يظَ لِ ه غَ تُ وظهارَ  ،ةٌ يقَ قِ ه رَ تُ طان َ بِ  يرٌ رِ هم حَ باسُ لِ  (14)
 هور.راب الطَّ الشَّ  (15)
 ة.ضَّ ن فِ ر مِ هم أساوِ تُ يَ لْ حِ  (16)

 .لوبِ يت القُ بِ ثْ وليكون به ت َ  ،رهبُّ دَ ه وتَ مُ هْ ل ف َ هُ سْ يَ لِ قاً؛ را فَ الل مُ  القرآن على رسولِ  نزلَ  -4
 عاء.كر والدُّ ّلة والذِّ بالصَّ  ضاءِ القَ  ب على ُمرِّ ر والصَّ األوامِ  لِ عْ ة على فِ عانَ االستِ  -5
 .اجلنَّةه يف سِ بْ لُ بِ م هُ ضَ وَّ عَ  اللِ  ثاالً ألمرِ نيا امتِ يف الدُّ  يرِ احلرِ  سَ بْ لُ  املؤمنون جالُ الرِّ  كَ رَ ا ت َ مَ لَ  -6
 نشاط: •
  ِذكر شيئاً منها.تعاىل، اُ  ر للِ اكِ يناهلا الذا  ةٌ ريَ ثِ د كَ وائِ ر فَ كْ لذِّ ل 
 األسئلة: •

 يلي: ن اآليات ماج مِ خِر استَ  -1س
 :ْي مان َ زَ  -1
 :ْي باسَ لِ  -2
 :ْي ت َ بادَ عِ  -3

 ؟ قاً رَّ فَ رآن مُ القُ  زولِ ن نُ ة مِ ما احلكمَ  -2س
 ت يف هذه اآليات.دَ رَ ة وَ اجلنَّ  ن أوصافِ مِ  أوصافٍ  ةَ ذكر مخسَ اُ  -3س
 

  



 144 

 شروناني والع  رس الث  الد  
 .ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  27ن اآلية رقم )ة اإلنسان م  ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ة حالَ استِ  همنا ظَ لِ  ؛رم اآلخِ وْ الي َ يب بِ كذِ والتَّ  وجلَّ  عزَّ  باللِ  رُ فْ يان هو الكُ صْ ن العِ ار مِ فا ما عليه الكُ  من أعظَ مِ 
يف  ةِ عَ افِ احلة النا الصا  عن األعمالِ  واإلعراضِ  ،ّلً مَ وعَ  ةً نيا حمبَّ الدُّ بِ  قِ لُّ عَ م إىل الت َّ داهُ أخرى، وذلك ما حَ  ةً رَّ ة مَ اإلعادَ 
هتم، على إعادَ  رٌ ة قادِ رَّ مَ  لَ م أوَّ هُ قَ لَ الذي خَ  موا أنَّ لِ عَ لَ  ةِ وَّ ف إىل القُ عْ ن الضَّ م مِ هِ قِ لْ لوا يف خَ مَّ أهنم تأَ رة، ولو اآلخِ 

 مي خي حيجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىمُّ  قال تعاىل:
 رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 – 27 ]اإلنسان: َّاك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت زت

31.] 
 موضوع اآليات: •
  ُة.رَ هم عن اآلخِ نيا وإعراضُ لدُّ ار لِ فا الكُ  با ح 
  ِث.عْ ق على الب َ اخللْ  دالل بأصلِ االست 
  ِر.كَّ ذَ ن تَ مَ ة لِ رَ ذكِ ة وتَ ظَ القرآن ع 
  ُتعاىل للمخلوقات. ة اللِ يئَ شِ موم مَ ع 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 م.هُ قَ لْ خَ  م هُ رَ سْ أَ 

 فسير:رح والت  الش   •
ة يَ نيا الفانِ ون الدُّ هؤالء املشركون حيبُّ  أي: إنَّ  َّ ين ىن من خن حن جن يم ىمُّ  (1)

 جون فيه إالا نْ د ال ي َ دائِ يم الشَّ ظِ هواًل، عَ يّلً مَ وِ م يوماً طَ هِ هورِ ظُ  فَ لْ لون هبا، ويَّتكون خَ غِ شَ نْ ة، وي َ يبَ رِ القَ 
 احل واإلميان.الصا  لِ مَ بالعَ 

وأحكمنا أي: حنن خلقناهم  َّ ٰذ يي ىي مي جيخي يه ىه مه ُّ  (2)
 خلقهم، وإذا شئنا أهلكناهم وجئنا بأطوع لل منهم.

أي:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ  للعاملي،  ةٌ ظَ عِ  ةَ ورَ هذه السُّ  أي: إنَّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  (3)
 لِ مَ والعَ  ه باإلميانِ تِ نَّ وإىل جَ  ًّل إىل اللِ وصِ يقًا مُ رِ ذ طَ نيا واآلخرة احتَّ ه يف الدُّ ن أراد اخلري لنفسِ فمَ 

 احل.الصا 
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 مور إالا ن األُ ريدون أمراً مِ أي: وما تُ  َّ نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ       ُّ (4)
 ه.عِ نْ وصُ  هِ ريِ بِ دْ يماً يف تَ كِ حَ  ،هقِ لْ خَ  يماً بأحوالِ لِ الل كان عِ  ه، إنَّ تِ يئَ شِ ومَ  ير اللِ دِ قْ ت َ بِ 

 َّ يق ىق يف ىف يث ُّ ه وهم املؤمنون، تِ نَّ أي: جَ  َّ          نث مث زث رث يت ُّ  (5)
 عاً.وجِ ذاباً مُ ه عَ دودَ ين حُ زِ جاوِ تَ لمُ لِ  وأعدَّ  :أي

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 ة.رَ إمياهنم باآلخِ  مِ دَ عَ لِ  ؛ل هلامَ ها والعَ نيا وإيثارُ الدُّ بِ  غالُ االنشِ  ارِ فا فات الكُ ن صِ مِ  -1
على  رٌ قادِ  عليه، واللُ  اللِ  ةَ رَ دْ ه وقُ فَ عْ سى ضَ نْ ه ي َ ، فإنَّ هِ بِّ رَ ه بِ م إميانِ دَ وعَ  ،هتِ وَّ قُ ه بِ دادُ تِ ر واعْ الكافِ  غيانُ طُ  -2

 ر.فَ اً ما كَ قا ر حَ كَّ ه، فلو فَ ه بغريِ يلِ دِ بْ ه وت َ إهّلكِ 
، وال ةٌ نَ ي ِّ ب َ  ةَ واحلجَّ  مٌ قائِ  يلَ لِ الدَّ  فإنَّ  ،جاةِ النَّ  يلِ بِ سَ  لوكِ وسُ  رآنِ القُ  ظِ ِبواعِ  عاظُ االتِّ  اسِ ب على النا جيِ  -3

 بعد ذلك. دٍ ألحَ  رَ ذْ عُ 
ر مْ ة يف األَ غَ ة البالِ ، واحلكمَ يءٌ ى عليه شَ ع الذي ال خيفَ ل الواسِ امِ الشا  مُ لْ العِ ة: يمَ ظِ العَ  اللِ  فاتِ ن صِ مِ  -4

 ه.عَ ضِ وْ مَ  يءٍ شَ  ع كلَّ ضَ يَ ف َ  ؛ريدبِ والتَّ 
 ه.تِ يئَ شِ ومَ  اللِ  ةِ رحَ  بِ ة إالا اجلنَّ  دٌ ل أحَ لن يدخُ  -5
 نشاط: •
  َّيئاً منها.شَ  ذكرر، اُ ع الكافِ مَ ة على اجملتَ ئَ يِّ سَ  ر آثارٌ اآلخِ  يب باليومِ كذِ للت 
 لة:األسئ   •

 ن آياتِ ج مِ استخِر     .[4 :]التي  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  ي:تعاىل يف سورة التِّ  يقول اللُ  -1س
 .على معىن هذه اآلية رس ما يدلُّ الدَّ 
ه، تِ نَّ وجَ  اللِ ضا له إىل رِ وصِ ريق الذي يُ الطَّ ويأخذ بِ  ،ظ ِبا فيهاعِ تَّ ها أن ي َ ئِ ة وعلى قارِ ظَ عِ وْ مَ  سورة اإلنسانِ  -2س

 ؟ على هذا املعىن ما اآلية اليت تدلُّ 
 ؟ لوك اإلنسانِ ة على سُ رَ اآلخِ بِ  اإلميانِ  فُ عْ ه ضَ كُ ر الذي يَّتَ ما األثَ  -3س
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 رس الثالث والعشرونالد  
 (15( إلى اآلية رقم )1ن اآلية رقم )رسالت م  ة المُ ورَ ير سُ تفس  

ع فيه جوم واجلبال وغريها، ويقَ ماء والنُّ ة يف السَّ ريَ كبِ   ع فيه أحداثٌ تقَ  -هوالً يماً مَ ظِ وماً عَ ة يَ يامَ القِ  مُ وْ ا كان ي َ ما لَ 
 بَ ن كذَّ ِبَِ  ةُ مَ قْ الن ِّ  لُّ وحتِ  ذابُ ع العَ قَ باد، في َ ل فيه بي العِ ، ويُفصَ شور، واجلزاء واحلساب على األعمالِ والنُّ  ثُ عْ الب َ 

 ه، قال تعاىل:خملوقاتِ  ضِ عْ ب َ ه بِ قوعِ على وُ  اللُ  مَ أقسَ  - اللِ  ينِ عن دِ  ضَ وأعرَ 
 ٱ ٻ ٻ

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ  
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
 – 1]املرسّلت:  َّ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
15.]  

 موضوع اآليات: •
  َة.يامَ يوم القِ  أحداثِ  عضِ ف بَ صْ و 
  ُة.يامَ واحلساب يوم القِ  بوت اجلزاءِ ث 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 ياح.الرِّ  ّلتسَ رْ مُ  ال
 ة.عَ تابِ املتَ  فاً رْ عُ 

 ة.يدَ دِ ياح الشَّ الرِّ  فاتالعاصِ 
 ب.حُ السُّ ة بِ لَ كة املوكَّ املّلئِ  راتاشِ النا 
 ها.ؤُ وْ ب ضً هَ ذَ  تسَ مِ طُ 
 .تٌ قْ  هلا وَ يِّ عُ  تتَ ق ِّ أُ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
 يك ُّ ها بعضاً، و بعضُ فُ قْ ي َ  ةً عَ تابِ تَ ب مُ ياح حي هتُ الرِّ تعاىل بِ  اللُ  مَ أقسَ  َّ مك لك ُّ  (1)

ي لِ ة املوكَّ كَ م باملّلئِ وأقسَ  َّ ام يل ُّ ة، كَ املهلِ  اهلبوبِ  ةِ ديدَ ياح الشَّ م بالرِّ وأقسَ  َّمل
الل ِبا  ن عندِ مِ  لزِ نْ ة اليت ت َ كَ املّلئِ م بِ وأقسَ     َّزن رن ُّ ، يسوقوهنا حيث شاء اللُ  بِ حُ بالسُّ 
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من  يَ حْ ى الوَ لقَّ تَ كة اليت ت َ م باملّلئِ وأقسَ         َّ ىن نن ُّ ل واحلّلل واحلرام، والباطِ  ق بي احلقِّ رِّ فَ ي ُ 
ه وإنذاراً قِ لْ إىل خَ  ن اللِ ي إعذاراً مِ حْ الوَ ل بِ زِ نْ أي: ت َ  َّزي ري ٰى ُّ    ه،يائِ على أنبِ  ل بهِ زِ نْ وت َ  اللِ  عندِ 

 ة. جَّ  يكون هلم حُ ّلا ئَ م لِ منه إليهِ 
 زاءٍ ن جَ ة وما فيه مِ يامَ ر القِ مْ ن أَ دون به مِ وعَ الذين تُ  أي: إنَّ  َّ يي ىي  ني ُّ    سمالقَ  وجوابُ 

 ة.م ال حمالَ كُ بِ  لٍ نازِ ساب لَ وحِ 
 جت هب ُّ     ت،عَ دَّ صَ أي: تَ    َّ خب حب جب ُّ   ها،ؤُ وْ ب ضَ أي: ذهَ  َّ مئ خئ حئ ُّ  (2)

سل لرُّ لِ  لَ أي: ُجعِ  َّمث هت مت ُّ   ياح،وه الرِّ رُ ذْ تَ  باءً ناثرت وصارت هَ رت وتَ طايَ تَ  :أي َّحت
  ل؟سُ رت الرُّ خِّ أُ  يمٍ ظِ عَ  مٍ وْ ي َ  أليِّ قال يُ  َّ مح جح مج ُّ   م وبي األمم،هُ بين َ  لِ صْ لفَ وم لِ معلُ  تٌ قْ وَ 

أي:  َّ مص خص حص مس خس ُّ   ق،ل بي اخلّلئِ صْ والفَ  ضاءِ القَ  مِ وْ ي َ ت لِ رَ خِّ أي: أُ  َّ جس مخُّ 
أي:  َّمض  خض حض ُّ   ه؟لُ وْ ه وهَ تُ دَّ وشِ  لِ صْ الفَ  مُ وْ هو ي َ  ءٍ يْ شَ  اإلنسان أيا ها ك أيُّ مَ وما أعلَ 

 ي هبذا اليوم املوعود.بِ ذِّ كَ لمُ يم يف ذلك اليوم لِ ظِ ّلك عَ هَ 
 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
على  م هذه املخلوقات، ودلَّ ظَ ذلك على عِ  هم، فدلَّ كة بأصنافِ ها وباملّلئِ ياح بأنواعِ بالرِّ  م اللُ أقسَ  -1

 ه.أمسائِ ب وأه فاتِ صِ ب وأ اللِ  بِ إالا  مَ سِ قْ ه، وليس لنا أن ن ُ قِ لْ ن خَ ِبا شاء مِ  مَ سِ قْ أن ي ُ  لل أنَّ 
وال يرجو شيئاً يف  ن ال خيافُ مَ   بذلك، فإنَّ إالا  يم احلياةُ ستقِ ث واجلزاء، وال تَ عْ بالب َ  جوب اإلميانِ وُ  -2

 .ا إفسادٍ د إميَّ سِ فْ ي ُ ة سَ رَ اآلخِ 
ف سْ ماء وزواهلا، ونَ ق السَّ شقُّ ها، وتَ طِ ساقُ جوم بعد تَ النُّ  ءِ وْ هاب ضَ منها: ذَ أهوال كثرية، ة يامَ لقِ لِ  -3

 نها.ن أماكِ مِ  اجلبالِ 
صلاى الل عليه  دة حممَّ مَّ د أُ شهَ ، وتَ أمهمل على سُ د الرُّ هَ شْ م، فيَ مهِ وأُ  سلِ ة بي الرُّ يامَ القِ  يومَ  ع اللُ جيمَ  -4

 .ّلغِ بالبَ  لِ سُ كل الرُّ لِ  وسلَّم
 ري ٰى ُّ  وإنذاراً بالعذاب، ،معليهِ  ةِ جَّ لحُ لِ  ةً ، وإقامَ اسِ لنا لِ  ن اللِ ت إعذاراً مِ لَ رسِ وأُ  بُ تُ ت الكُ لَ زِ نْ أُ  -5

 .َّزي
 تعاىل. ه إىل اللِ بُّ وأحَ  هُ مُ وأعظَ  رِ كْ الذِّ  لُ رآن هو أفضَ القُ  -6
 نشاط: •
  َّارِ جا ة والفُ رَ فَ ن الكَ دَ يْ ر دَ اآلخِ  اليومِ بِ  يبُ كذِ الت. 
 م.هِ لِ سُ مع رُ  مِ مَ األُ  ن بعضِ ع مِ قَ ا وَ على ذلك ما  يدلُّ   مابيِّ  -
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 األسئلة: •
 ن املعاين يف العمود )ب(:بها مِ ناسِ مات يف العمود )أ( ما يُ لِ لكَ  لِ اخََّت  -1س

 )ب( )أ(
 )        ( ذهب ضوؤها. رفاً: عُ  -1
 )        ( عي هلا وقت. فات: العاصِ  -2
 املتتابعة.)        (  ت:سَ مِ طُ  -3
 )        ( الرياح القوية. ت:تَ ق ِّ أُ  -4
 رس ما يلي:ن اآليات يف هذا الدَّ ط مِ بِ نْ است َ  -2س

 كة:املّلئِ  ن أعمالِ مِ  ّلثة أعمالٍ ثَ  -أ
1- .................................. 
2- ................................ 
3- ................................... 

 ة:يامَ القِ  يومِ  أهوالِ ن ة مِ ّلثَ ثَ  -ب
1- ......................................... 
2- ......................................... 
3- ........................................ 
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 شرونع والع  اب  رس الر  الد  
 (28( إلى اآلية رقم )16ن اآلية رقم )الت م  سَ ر  ة المُ ورَ ير سُ تفس  

ة يمَ ظِ ه العَ تَ رَ دْ  يف هذه اآليات قُ ث واجلزاء، بيَّ عْ ن الب َ ة وما فيها مِ يامَ القِ  قوعِ على وُ  وجلَّ  عزَّ  م اللُ أقسَ ا ما لَ 
ن ر هلم مِ سَّ ه ِبا يَ عبادِ ه بِ تِ حَْ رَ  يمَ ظِ  عَ ، وبيَّ اإلنسانِ  قِ لْ ه على خَ تَ رَ دْ م، وكذلك قُ هِ رِ هلم وآخِ ي أوا مِ اجملرِ  على إهّلكِ 

 ه، قال تعاىل:ب بعد ذلك كلا ذَّ ن كَ مَ لِ  لٌ يْ وَ م، ف َ عَ الن ِّ 
 مل خل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ 
 مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 [.28 – 16]املرسّلت:  َّ
 موضوع اآليات: •
  َي.بِ ذِّ ار املكَ فا على الكُ  ةِ ة احلجَّ إقام 
 معاني الكلمات:  •

 معناها الكلمة 
 ري.قِ يف حَ عِ ضَ  يهِ مَ 
 كان.مَ  رارقَ 
 ي.صِ حَ  يكِ مَ 
 .عاءً وِ  فاتاً كِ 
 تات.باالً ثابِ جِ  يواسِ رَ 

 يات.عالِ  شاخمات
 باً.ذْ عَ  راتاً فُ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
 جف مغ ُّ هم، يبِ كذِ ها وتَ فرِ كُ ة لِ يَ م املاضِ مَ ن األُ قي مِ ابِ أي: أمل هنلك السا  َّ مع جع مظ ُّ  (1)

 حق مفُّ يان صْ يب والعِ كذِ هم يف التَّ لَ ث ْ رين من كانوا مِ أخِّ ق هبم املتَ حِ لْ مث ن ُ  :أي َّ حف
م هِ يبِ كذِ تَ ة( لِ كَّ ار )مَ ن كفا ي مِ اجملرمِ  ل هبؤالءِ عَ فْ يع ن َ ظِ الفَ  ثل ذلك اإلهّلكِ أي: مِ  َّ مق

 ةِ بوَّ وحيد والنُّ بون بالتَّ أي: املكذِّ  َّ لك خك حك ُّ  ، صلَّى الل عليه وسلَّماللِ  ولَ سُ رَ 
 ث.عْ والب َ 



 150 

وهو  ريٍ قِ حَ  يفٍ عِ ضَ  ن ماءٍ مِ  - ارفا شر الكُ عْ يا مَ  -كم قْ أي: أمل نلُ  َّ جم يل ىل مل خل ُّ  (2)
 حنُّ    م املرأة،حِ وهو رَ  ،يٍ صِ حَ  يف مكانٍ  علنا هذا املاءَ أي: فجَ  َّ يم ىم مم خم ُّ   طفة،النُّ 
 ين ُّ   ة(،الدَ يعاد الوِ وم عند الل تعاىل، )وهو مِ علُ مَ  تٍ قْ م إىل وَ حِ قى يف الرَّ بْ أي: ي َ  َّ من خن
 جي يهُّ   رون حنن،القادِ  مَ عْ نِ ه، فَ ه وإخراجِ يرِ صوِ ه وتَ قِ لْ درنا على خَ قَ أي: ف َ  َّ مه جه
 عم.هبذه النِّ  َّ حي

 ما ضُ تَ  عاءً اليت تعيشون عليها وِ  ل األرضَ أي: أمل جنعَ  َّ ٰر ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ  (3)
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ      ن،وْ ها أمواتاً ال حُيصَ نِ طْ ويف بَ  ن،وْ ال حُيصَ  ها أحياءً رِ هْ على ظَ 
باً ذْ عَ  م ماءً ناكُ يْ وأسقَ  ،كمب بِ رِ طَ ضْ  تَ ّلا ئَ ة لِ يَ عالِ  ةً تَ بااًل ثابِ جِ  علنا يف األرضِ أي: وجَ  َّ مئ زئ
 م.عَ هذه الن ِّ  َّ رب يئ ىئ ُّ  غاً، سائِ 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 م.هُ لَ ب ْ ن كان ق َ مَ  ك اللُ كما أهلَ   م باهلّلكِ هِ يبِ كذِ تَ وا على مرا تَ ة إذا اسْ كَّ مَ  ارِ فا يد كُ هتدِ  -1
 .ه للِ تِ يَّ ودِ بِ عُ بِ  فَ ه واعَّتَ بِ لْ  عن ق َ ْب ب الكِ هَ ه ذَ فَ عْ ه وضَ أصلَ  اإلنسانُ  رفَ إذا عَ  -2
 ؛واتَ ع األمْ لَ ب ْ وت َ  ،ياءَ األحْ  لُ حتمِ  عاءً وكوهنا وِ  ،له رار األرضِ قْ استِ  على اإلنسانِ  اللِ  مِ عَ نِ  مِ ن أعظَ مِ  -3

 هم.ريْ ى هبم غَ أذَّ تَ م وال ي َ َّتهُ سْ فتَ 
 م.هِ كلِّ   األرضِ  ألهلِ  ناءٌ ه فَ والَ زَ  ؛ ألنَّ رَ كْ ب الشُّ وجِ تَ سْ م اليت تَ عَ الن ِّ  لِّ ن أجَ ب مِ ذْ العَ  املاءُ  -4
 .همِ لْ عِ  ةِ وسعَ  اللِ  ةِ رَ دْ م قُ ظَ عِ ث بِ عْ ري الب َ نكِ دالل على مُ االستِ  -5
 نشاط: •
  َّة ؟.مَ عْ ب تاه هذه الن ِّ ب، فما الواجِ ذْ العَ  ة املاءِ مَ عْ نِ عليك بِ  وجلَّ  عزَّ  اللُ  امَت 
 األسئلة: •

  منها.ةً دَ ج فائِ خِر ( واستَ 19-16ن )ل اآليات مِ تأمَّ  -1س
 ؟ ةِ مَ عْ ظ على هذه الن ِّ وكيف حنافِ  ،؟ ره على ذلككُ شْ فكيف نَ  ،بَ ذْ العَ  املاءَ  نا اللُ قَ رزَ  -2س
 ُّ َّ ُّ  يف قوله تعاىل: يِّ لمِ العِ  ب عن اإلعجازِ ما ُكتِ  بعضَ  ةِ سَ ة املدرَ بَ كتَ إىل مَ  جوعِ ص بالرُّ خلِ استَ  -3س
  .َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
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 رونش  س والع  رس الخام  الد  
 (40( إلى اآلية رقم )29ن اآلية رقم )الت م  رسَ ة المُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

ة ن املعاد واجلزاء واجلنَّ ة وما فيه مِ يامَ القِ  ومِ يَ بوا بِ ذَّ ار كَ الكفا  هؤالءِ  ابقة أنا يف اآليات السا  وجلَّ  عزَّ  اللُ  رَ كَ ا ذَ ما لَ 
وهلم خُ وهو دُ  ،يب عياناً كذِ ذلك التَّ  ةَ يجَ تِ ن نَ وْ رَ ي َ  يف هذه اآليات أهنم سَ اهي عليه، بيَّ ت البَ ار، وقد قامَ والنا 
 ، قال تعاىل: يمَ لِ األَ  ذابَ م العَ هُ عَ وترا  ةَ قَ احملرِ  ارَ النا 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  ُّ 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 [.40 – 29]املرسّلت:      َّ مخ جخ
 موضوع اآليات: •
  َارِ فا الكُ  ذابِ ف عَ صْ و. 
 معاني الكلمات: •

 معناها الكلمة 
 دخان. لا ظِ 
 قطع. بعَ شُ 

 .ر  ن حَ مِ  لُّ ظِ ال يُ  يللِ ال ظَ 
 .طائَِفٍة ِمن اجِلمالِ  عٍ مجَْ اسُم  ةالَ مِج 

 ير:فس  رح والت  الش   •
م الذي  نَّ جهَ  ذابِ ريوا إىل عَ يامة: سِ القِ  رين يومَ لكافِ قال لِ أي: يُ  َّ زت رت يب ىب نب مب  ُّ  (1)

 نيا.بون يف الدُّ ذِّ كَ ه تُ كنتم بِ 
 ُّ ، عٍ طَ ّلث قِ ع منه ثَ رَّ فَ ت َ م ي َ نَّ هَ جَ  خانِ دُ وا بِ لُّ ظِ تَ ريوا فاسْ أي: سِ     َّ مث  زث رث يت ىت نت ُّ  (2)

 رِّ ن حَ ع مِ فَ دْ ذلك اليوم، وال يَ  رِّ ن حَ خان مِ ذلك الدُّ  لا ظِ أي: ال يُ      َّ يق ىق يف ىف يث ىث
 ئاً.يْ شَ  بِ هَ اللَّ 

 ناءِ منه كالبِ  ةٍ رارَ شَ  لا كُ   ،يمٍ ظِ عَ  رٍ رَ شَ بِ  ارِ ن النا ف مِ ذِ قْ م ت َ نَّ هَ جَ  أي: إنَّ  َّ يك ىك مك لك ُّ  (3)
 ودٌ سُ  لٌ بِ منها إِ  رَ طايِ املتَ  مَ نَّ هَ جَ  رَ رَ شَ  أي: كأنَّ  َّ ام يل ىل ُّ فاع، واالرتِ  مِ ظَ يف العِ  دِ يَّ املشَ 

 .اللِ  يدِ عِ وَ بِ     َّ من زن رن ُّ   ،ةِ رَ فْ هنا إىل الصُّ وْ مييل لَ 
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 ىي ني ميُّ   م،هُ عُ فَ ن ْ ي َ  ّلمٍ كَ قون فيه بِ طِ نْ يامة الذي ال ي َ أي: هذا يوم القِ  َّ ري ٰى ين ىن ُّ  (4)
      َّ مئ خئ حئ ُّ هلم،  رَ ذْ ه ال عُ رون؛ ألنَّ ذِ تَ عْ ي َ ّلم ف َ ن يف الكَ ذْ وال يكون هلم إِ  َّيي

 وما فيه. ةِ يامَ وم القِ يَ بِ 
 ز فيه احلقُّ يَّ مَ تَ ق، وي َ فيه بي اخلّلئِ  ل اللُ صِ فْ ي َ  مٌ وْ أي: هذا ي َ  َّ جت هب خب حب جب ُّ  (5)

 خت ُّ  ة،يَ م املاضِ مَ ن األُ ي مِ لِ ار األوَّ فا مع الكُ  - ةِ مَّ ار هذه األُ ر كفا شَ عْ يا مَ  -ل، مجعناكم فيه ن الباطِ مِ 
ذوا تالوا، وأنقِ فاحْ  ذابِ ن العَ مِ  يف اخلّلصِ  ةٌ يلَ م حِ كُ أي: فإن كان لَ  َّ حج مث هت مت

 .ن األهوالِ مِ  يهة وما فِ يامَ وم القِ يَ بِ  َّ جخ مح جح ُّ   ،هِ قامِ تِ وانْ  اللِ  شِ طْ ن بَ م مِ كُ سَ فُ ن ْ أَ 
 باطات:ن  د واالست  وائ  الفَ  •
خان ما ة، وليس يف هذا الدُّ يمَ ظِ عَ  بٍ عَ شُ  ّلثِ ه إىل ثَ عابُ شِ خاهنا، وانْ دُ  ارتِّفاعم: نَّ فات جهَ صِ ن مِ  -1

 ار.النا  ن هلبِ أو مِ  ن احلرِّ ي مِ قِ يَ 
ود ه اجلمال السُّ أو كأنَّ  ،ةعَ فِ ة املرتَ يمَ ظِ العَ  صورُ ه القُ يم، كأنَّ ظِ عَ  رٍ رَ شَ ف بِ ذِ قْ م: كوهنا ت َ فات جهنَّ ن صِ مِ  -2

 .ةِ رَ فْ ة إىل الصُّ لَ املائِ 
 .لِ سُ لرُّ لة لِ الهتم الباطِ ادَ ي جمُ هِ نتَ عون به، وتَ فِ ينتَ  كّلمٍ رون بِ م الكافِ كلَّ ة ال يتَ يامَ القِ  يف يومِ  -3
ت قَ ب َ ه قد سَ ن هلم به؛ ألنَّ ذَ ؤْ كذيب، وال ي ُ ر والتَّ فْ ذاراً عن الكُ ة اعتِ بي يوم القيامَ ن املكذِّ مِ  لُ ال يُقبَ  -4

 كباراً.ناداً واستِ بوا عِ ذَّ ة فكَ غَ البالِ ة احلجَّ  ن اللِ هلم مِ 
 ي، وأهلِ ومِ املي واملظلُ ي، والظا نِ ار واملؤمِ م، والكفا هِ وأمِ  لِ سُ فيه بي الرُّ  ل اللُ صِ فْ ي َ  مٌ وْ ة ي َ يامَ يوم القِ  -5

 ل.الباطِ  وأهلِ  احلقِّ 
 ي.مِ م احلاكِ كَ حْ وهو أَ ه، مِ كْ حُ  هم بِ ي بينَ قضِ رين فيَ لي واآلخِ يامة األوَّ القِ  يف يومِ  ع اللُ جيمَ  -6
يعون طِ ستَ ء ال يَ الا ة أذِ يامَ رون هبم يف إهنم يف يوم القِ نيا وميكُ ؤمني يف الدُّ لمُ يدون لِ كِ ار يَ فا إذا كان الكُ  -7

 .لُ م اهلوْ هُ سَ رَ ، وأخْ بُ عْ بل أصاهبم الرُّ  داً؛يْ ّلصاً وال كَ وال خَ  ةً يلَ حِ 
 نشاط: •
  ِمنها.ةً عَ ب ْ ر سَ ذكُ ة، اُ ريَ ة أمساء كثِ يامَ القِ  يومِ ل  
 األسئلة: •

 ا يلي:ب عما أجِ  رس مثا ل آيات الدَّ تأمَّ  -1س
 .- نا الل منهاأعاذَ  -م نَّ هَ خان جَ ف دُ صِ  -
 .- أعاذنا الل منها -م ر جهنَّ رَ ف شَ صِ  -
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 ؟ لصْ وم الفَ يَ ة بِ يامَ القِ  ي يومُ ملاذا مسِّ  -2س
  .َّ ري ٰى ين ىن ُّ  رح معىن اآلية:اشْ  -3س
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 رونش  س والع  اد  رس الس  الد  
 ة  ورَ ر الس  ( إلى آخ  41ن اآلية رقم )الت م  رسَ ة المُ ورَ ير سُ س  ف  ت َ 

 يَ نِ احملسِ  وابَ ر يف هذه اآليات ثَ كَ م، ذَ هِ يبِ كذِ اء تَ را ي جَ بي، ومآهلم املخزِ ة املكذِّ عقوبَ  وجلَّ  ر الل عزَّ كَ ا ذَ ما لَ 
 ، قال تعاىل:لِ مَ العَ  سِ نْ ن جِ مِ  ر، وهذا اجلزاءُ دَ يص فيه وال كَ غِ نْ ال ت َ  عٌ وِّ ن َ ت َ مُ  يمٌ عِ ونَ  يلٌ زِ جَ  وابٌ ه ثَ  أنَّ ي، وبيَّ قِ املصدِّ 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس ُّ 
 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 [.50 – 41]املرسّلت:   َّهئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن
 موضوع اآليات: •
  َي.قِ املتَّ  يمِ عِ ف نَ صْ و 
 الكلمات:معاني  •

 معناها الكلمة 
 .األشجارِ  لا ظِ  ّللظِ 
 .رٍ دَ وال كَ  يصٍ غِ نْ ت َ  ن غريِ مِ  يئاً نِ هَ 

 ير:فس  رح والت  الش   •
قوا نيا واتَّ وا رهبم يف الدُّ الذين خافُ  أي إنَّ  َّ خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ  (1)

ة، يَ اجلارِ  املاءِ  يونِ ، وعُ الوارَِفة األشجارِ  ّللِ ة يف ظِ يامَ يه هم يوم القِ واهِ نَ  نابِ تِ ه واجْ رِ أوامِ  ثالِ ه بامتِ ذابَ عَ 
قال هلم: أي: يُ  َّ جغ مع جع مظ حط مضُّ  ِثريَةٍ ماا َتشَتِهيه أَنْ ُفُسهم يَ تَ نَ عَّمون، كَ   هَ واكِ وفَ 
 حف جف ُّ  ن صاحل األعمال،نيا مِ م يف الدُّ تُ مْ دَّ ما قَ  بِ بَ سَ يئاً بِ نِ راباً هَ يذاً، واشربوا شَ ذِ ًّل لَ كْ لوا أَ كُ 
        هم،تِ يف أعماهلم وطاعَ  اإلحسانِ  أهلَ  يجنزِ يم ظِ العَ  ذلك اجلزاءِ  ا ِبثلِ أي: إنا  َّ مف خف

 ة.يم اجلنَّ عِ نَ بِ  َّ حك جك مق ُّ 
واهتا هَ شَ عوا بِ تِ مْ تَ نيا واسْ الدُّ  ذِ ذائِ ن لَ وا مِ لُ رين: كُ لكافِ قال لِ يُ  :أي َّخل حل جل مك لكُّ  (2)

بيوم  َّ حم جم هل ُّ  ه،لَ سُ م رُ كُ يبِ ذِ كْ وتَ  باللِ كم ون بإشراكِ مُ كم جمرِ إنَّ  ،قليّلً  َزمناً ة يَ الفانِ 
 احلساب واجلزاء.

عوا له، ال شَ واخْ  وا للِ لُّ أي وإذا قيل هلؤالء املشركي: صَ  َّ هن من خن حن جن مم ُّ  (3)
 بآيات الل. َّ جي ٰه مه  ُّ   م،هِ كبارِ تِ ون على اسْ رُّ صِ بل يُ  ون؛لُّ صَ عون وال يُ خيشَ 
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نون إن مل ؤمِ ح يُ ز الواضِ جِ املعْ  بعد هذا القرآنِ  ّلمٍ وكَ  كتابٍ   يِّ أَ أي: فبِ  َّ مئ هي مي خي ُّ  (4)
 ؟ رآنالقُ نوا بِ مِ ؤْ ي ُ 

 نباطات:د واالست  وائ  الفَ  •
 ي.واهِ النَّ  نابِ واجتِ  ،رل األوامِ عْ فِ بِ  ؛ةً قايَ وِ  اللِ  ك وبي عذابِ بينَ  لَ قوى: أن تعَ ة التَّ يقَ قِ حَ  -1
 احلة.ها أعماهلم الصا بُ بَ تعاىل اليت سَ  اللِ  ةِ حَ رَ ة بِ اجلنَّ  ل املؤمنونَ يدخُ  -2
 راك.ه يَ راه فإنِّ ن تَ كُ ك تراه، فإن مل تَ كأنَّ   د اللَ بُ عْ أن ت َ  :وهو ،ةِ بادَ ب العِ راتِ أعلى مَ  اإلحسانُ  -3
ما  ةٍ وضَ عُ ب َ  ناحَ جَ  ي عند اللِ ساوِ ، ولو كان يُ لٌ زائِ  تاعٌ ه مَ املتاع، لكنَّ  نيا بأنواعِ ار يف الدُّ فا ع الكُ تَّ مَ يتَ  -4

 ىق يفىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ ه. م بِ هُ عَ ت َّ مَ 
 [.١٩٧ –١٩٦ل عمران: ]آ َّ اك يق

 واحلقِّ  يانِ ن اهلدى والبَ ل عليه مِ مَ تَ ما اشْ لِ  ؛هن بِ مِ ؤْ غه هذا القرآن وال ي ُ لُ ب ْ ن ي َ ب ما جَ العَ  لا ب كُ جَ العَ  -5
 يه يف ذلك.دانِ ه أو يُ لُ ماثِ  تاباً يُ كِ   دٌ د أحَ ة، ولن جيِ ظَ واملوعِ  ةِ واحلكمَ 

ري على أثِ يف ذلك التَّ  ةَ مَ احلكْ  ولعلَّ  ،اتر مرا شْ عَ  َّ جي ٰه مه  ُّ رار قوله تعاىل: كْ تِ  -6
 ها.فُ وِّ ا خيَ لوب ِبع القُ ْر قَ ه، ولِ باهِ ت انتِ فْ ع، ولَ امِ ئ والسا القارِ 

 نشاط: •
 :بٌ احل سبَ الصا  لَ العمَ  ة على أنَّ ة داللَ يف هذه اآليَ  َّ جغ مع جع مظ حط مض ُّ قال تعاىل 

 فةلِ م املختَ علُّ ر التَّ صادِ جوع إىل مَ ك وبالرُّ مّلئِ زُ ن مع عاوُ التا ة، بِ تعاىل يف اجلنَّ  ن اللِ مِ  وابصول على الثَّ لحُ لِ 
 ك.َّتَِ ف ْ ه يف دَ دْ يِّ واهبا، وق َ احلة وثَ الصا  األعمالِ  ر بعضَ ذكُ .. اُ .
 األسئلة: •

 ه يف هذه اآليات.كرُ د ذِ ة الوارِ اجلنَّ  أهلِ  يمَ عِ ف نَ صِ  -1س
 ي.ك املسلمِ ك وإلخوانِ يْ دَ والِ ة لك ولِ فيه اجلنَّ  اللَ  سألُ تَ  عاءً دُ ين رَ طْ ب يف سَ اكتُ  -2س
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