
                     
                                   

     
 

 ١  المحلية السنة  – تفسير

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التفسير مقرر
 الفصل الدراسي األول

  
  

   الوقف لمؤسسة التابعة للمعاهد المحلية السنة مناهج
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 ٢  المحلية السنة  – تفسير
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 ٣  المحلية السنة  – تفسير
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 ٤  المحلية السنة  – تفسير

  
 

  

ت حيقق أن املنهج ذاهل دراسته عند املتعلم من يتوقع*    :التالية العامة الكفا

 

ت يقرأ  - ١  .والتجويد لرتتيل صحيحة قراءة اآل

ت إىل يصغي  - ٢   .خبشوع اآل
 . الرئيسة السور موضوعات يستنتج  - ٣

ت تفسري سياق يف الكلمات معاين يبني  - ٤  .  اآل

 .صحيحاً  تفسرياً  السور يفسر  - ٥

  

  

  

  



                     

 

 ٥  المحلية السنة  – تفسير

  

  الفصل الدراسي األول



                     
                                   

     
 

 ٦  المحلية السنة  – تفسير

  :الوحدة األولى
  ورة الفاتحة س

  

  

يات-    الفاتحة سورة   ) ٧(  إلى)  ١(  من ا

)) حصص ٢(( 

  

 .الفاحتة سورة فضائل يستنبط  - ١

 .وحيبها السورة هذه يعظم  - ٢

 . التوحيد على السورة داللة يستنتج  - ٣

 . ودعائه بسؤاله -تعاىل  - هللا على الثناء عالقة يبني  - ٤

 .اهلداية طلب يف -تعاىل  -  القلب تعلق أمهية يستشعر  - ٥

  .دعائه يف اهلداية طلب من ريكث  - ٦

٢ 



                     
                                   

     
 

 ٧  المحلية السنة  – تفسير

يات -    الفاتحة سورة   ) ٧(  إلى)  ١(  من ا

ٻٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٹٱٹٱ

ٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱ

  چٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱ

  :الفاحتة سورة فضل* 

  :اآلتية النصوص خالل من عليها تعرَّف ا، -تعاىل  - و تبارك هللا اختصها فضائل العظيمة السورة هلذه

 الفضل النص
 سورة ألعلمنك:  هللا رسول قال:  قال املعلى بن سعيد أيب عن
 بيدي أخذ مث ؟ املسجد من خترج أن قبل القرآن يف السور أعظم هي

 سورة أعظم هي سورة ألعلمنَّك تقل أمل:  له قلت خيرج أن أراد فلما ،
 والقرآن املثاين السبع هي ، العاملني رب  احلمد : قال.  القرآن يف

 .أوتيته الذي العظيم

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

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

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

 ندع دقاع يلرب ج انميب: قال -رضي هللا عنهما  -  بَّاسٍ ع ابن َعنِ 
 السماء من ب اذه :الفق ،هسرأ عفرف قهو ف من انقيض عمس  النيب
 نزل ملك اذه :فقال ،ملك هنم زلـفن ،مو يال إال قط تحفي مل مو يال فتح
 مل اأوتيتهم بنورين أَبشر :الوق ،لمفس ،مو الي إال قط ينزل مل اَألرض إىل

م  حبرف أَ تقر  لن ،البقرة سورة وخواتيم الكتاب ةحتفا :بلك قنيب ايؤ

هأعطيت إال امنهم
 

. 

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

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

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

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

 :  قال  هللا رسول أن - عنه هللا رضي - الصامت بن عبادة عن
الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال

 . 

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

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

                                                           
 ).٤٤٧٤( برقم لبخاريا أخرجه) ١(
 ).١٣٣٩( برقم  مسلم أخرجه) ٢(
 ).٥٩٥( برقم ومسلم ،)٧١٤( برقم البخاري أخرجه) ٣(



                     
                                   

     
 

 ٨  المحلية السنة  – تفسير

ْحمنِ  هللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 

 معاني
 الكلمات

  .هللا اسم بذكر أبدأ  :بسم

  .غريه أحد على يُطلق وال أحد، فيه يشاركه ال -  جالله جل - للرب اسم :هللا

      .خلقه مجيع يرحم الذي :الرمحن

 .اخللق من غريهم عن خاصة برمحة املؤمنني عباده خيتص الذي :الرحيم

 المعنى
 العام

 أقرأ وأ الرمحة، معاين بكل املوصوف ،- وعال جل -  هللا اسم بذكر الكرمي للقرآن قراءيت أبدأ
ر ومن شيء، كل رمحته وسعت قد - سبحانه -  هللا ن يقني على وأ ،القرآن   :رمحته آ

 .  دمحم نبيه على القرآن هذا إنزال - ١
 .القرآن هذا قراءة تيسري - ٢
 .القرآن قرأ ملن يعطيه الذي اجلزيل الثواب - ٣
٤ - . ..................................... 
٥ - . ..................................... 

  

ِ  اْلَحْمدُ   اْلعَالَِمينَ  َربِّ  ّ
 

 معاني
 الكلمات

  .سبحانه هللا على الكامل الثناء :احلمد
 يقال وال حنوها،و  واملريب واملصلح، واملعبود، واملالك، السيد، على ويطلق الرتبية، من مأخوذ :رب
: تقول فقد معناها، فبحسب أخرى كلمة كلمة "رب"ل فتيضأُ  إذا أما ،- جل وعال  -  إال

  .الدار صاحب املعىن فيكون الدار، رب
 .-جل وعال  -  هللا غري الكون يف موجود كل وهو َعاَمل، مجع :العاملني

 العام المعنى

 بنعمه االعرتاف به يكون الذي اللفظ ويعلمهم عليه الثناء إىل عباده لريشد ؛ نفسه على هللا أثىن
 كرماً  بنعمه ر الذي ألنه ؛ - جل وعال  -  هللا حنمد وحنن ،" احلمد" وهو، عليها وشكره
 .بينهما وما ،واألرض السماوات لكل ما يف هذا الكون مما هو يف ربال وهو سبحانه، منه وفضالً 



                     
                                   

     
 

 ٩  المحلية السنة  – تفسير

ْحمـنِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 

 العام المعنى

، املبالغة وجه على الرمحة من مشتقان احلسىن أمسائه من وامسان ،- تعاىل  -  وصفان مها
 يف اخلالئق جلميع الشاملة الرمحة ذو هو ؛ الرمحن ألن الرحيم من مبالغة أشد والرمحن

  .القيامة يوم للمؤمنني الرمحة ذو والرحيم،اآلخرة يف وللمؤمنني،الدنيا
 الرمحن هللا بسم: "أوهلا يف نقرأ أننا مع الكتاب فاحتة يف الرحيم لرمحن نفسه هللا وصف وقد

 واحلب الرمحة على ونُظُمه فضائله تقوم إمنا القرآن كتابه الذي الدين أن ملعىن كيداً " الرحيم
 .واإلحسان

  

ينِ  يَْومِ  َماِلكِ   الّدِ
 

 معاني
 الكلمات

 .واحلساب اجلزاء :الدين

 العام المعنى

 على هموحياسب ، الناس جيازي حينما القيامة يوم وحده واملتصرف املالك هو جالله جل هللا أن
 الصاحلة ألعمال له لالستعداد والدعوة،  اآلخر ليوم إلميان للمسلم تذكري اآلية ويف أعماهلم،

 .  اجلزاء يوم ربه عند يراها حىت
  

 نَْستَِعينُ  وإِيَّاكَ  نَْعبُدُ  إِيَّاكَ 
 

 العام المعنى

ك إال نعبد ال أي  منك ونطلب العبادات، داء ونقصدك خنصك: واملعىن بك، إال نستعني وال إ
  .أمور مجيع على االستعانة

  ............................ و،  ...................... و ، الصالة: العبادة أمثلة ومن - 
  .......................... . و   
  ،  ......................... و ، تيسري احلصول على العلمطلب : ستعانةاال أمثلة ومن - 

 .......................... . و،  .......................... و   



                     
                                   

     
 

 ١٠  المحلية السنة  – تفسير

َراطَ  اهِدنَــــا  الُمستَِقيمَ  الّصِ
 

 معاني
 الكلمات

  .ووفقنا أرشد :اهد

 .احلق إىل يوصل الذي الطريق :املستقيم الصراط

 .فيه والثبات عليه للسري ووفقنا احلق طريق معرفة إىل ربنا  أرشد العام لمعنىا
  

 َعلَيِهمْ  أَنعَمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ 
 

 العام المعنى

، عليهم هللا أنعم من اتبعه الذي احلق طريق الذي نسأل هللا أن يهدينا له هو املستقيم لصراطا إن

ڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڇٱه:يف قول - جل وعال  - وقد بينهم هللا 

  ٦٩النساء:  ڇڈٱٱٱژٱٱژٱٱٱٱڈڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎ

  .عليهم هللا أنعم الذين على تعرَّف  النساء، سورة منالسابقة  اآلية من - 

٢................. .    -  ١  - . ..................  

٤................. .    -  ٣  - . .................. 

  

الِّينَ  َوالَ  َعلَيِهمْ  َمغُضوبِ ال َغيرِ   الضَّ
 

 معاني
 الكلمات

  .وحنوهم كاليهود عليهم، هللا غضب استحقوا الذين :عليهم املغضوب

 .وحنوهم كالنصارى واهلدى، احلق عن احنرفوا الذين :الضالني

 العام المعنى
 الذين طريق خمالفة عالماته من الذي املستقيم الصراط اهد أي السابق، الدعاء من استثناء هذا

 . ضالل على هللا عبدوا الذين وكذلك يتبعوه، فلم احلق عرفوا ممن عليهم هللا غضب

  



                     
                                   

     
 

 ١١  المحلية السنة  – تفسير

  :التوجيهاتالفوائد و * 

 : منها مشهورة أمساء هلا الفاحتة  . أ
 .ا القرآن الفتتاح ؛ بذلك مسِّيت الكتاب، فاحتة  . أ

ا ؛ بذلك مسِّيت ،القرآن أم  . ب  .املصاحف يف بكتابتها بدأويُ  ،السور من يتلوها ملا وإمام مقدمة أل
ا ألن ؛ بذلك مسِّيت ،املثاين السبع  . ت  .ركعة كل يف ا قرأفيُ ،  الصالة يف وتـُثـَىنَّ  ،سبع آ

 .سبحانه وشكره حبمده وذلك إحسان، سابق غري من هللا على املطلق الثناء  . ب
ر منو  الرمحة، - جل وعال  - هللا صفات من ن اإلميان  . ت  .انه خللقه كل ما أنعم به عليهمسبح رمحته آ
  .وخاصة عامة: نوعان خللقه وتربيته العاملني، رب -جل وعال  -  هللا  . ث

  .الدنيا يف بقاؤهم فيها اليت مصاحلهم، فيه ملا وهدايتهم ورزقهم، للمخلوقني، خلقه هي: فالعامة  
  .هلم ويكمله ،له ويوفقهم إلميان، فريبيهم وأوليائه، الصاحلني لعباده تربيته: واخلاصة  
  .اخلاصة ربوبيته حتت داخل كله دعاءهم ألن ؛ "الرب" بلفظ األنبياء أدعية أكثر فإن وهلذا  

كَ : { الكلمة هذه وسرها القرآن، سر الفاحتة: السلف بعض قال  . ج َّ كَ  نـَْعُبدُ  ِإ َّ  من تربؤ فاألول}  َنْسَتِعنيُ  َوِإ
 .وجل عز هللا إىل ألمرا وتفويض والقوة، احلول من تربؤ والثاين الشرك،

جل  - هللا ألن ؛ لدعاء يبدأ مث ،وجل عز هللا على الثناء يقدم أن وجل عز هللا يدعو أن أراد إذا للمسلم ينبغي  . ح
 ............................................. ،....... ....................................: بقوله سبحانه نفسه على لثناء الفاحتة يف بدأ - وعال 

 .،...........................................................................  ،.............................................................. : فقال ، الدعاء ذكر مث

ت، سبع وهي الكرمية السورة هذه اشتملت  . خ  :يلي فيما جزهانعظيمة ن نٍ معا على آ
، واألمساء اليت ذكرت العليا لصفاته املستلزمة احلسىن أمسائه بعض بذكر عليه، والثناء ومتجيده هللا محد  . أ

 .  ........... ، ........... ، ........... ، ............يف هذه السورة هي: هللا، 
 .الدين يوم وهو ، املعاد ذكر  . ب
م حوهلم من والتربؤ إليه، والتضرع هللا سؤال إىل العباد إرشاد  . ت  .وقو
 .مماثل أو ، نظري أو ، شريك له يكون أن - سبحانه  – زيههـوتن أللوهية، وتوحيده  العبادة إخالص  . ث
 يوم احلسي الصراط اجتياز إىل ذلك يقودهم حىت عليهوالثبات  املستقيم، الصراط إىل اهلداية سؤال  . ج

 .والصاحلني والشهداء، يقني،والصد النبيني، مع النعيم جنات إىل م املفضي القيامة،
 .القيامة يوم أهلها مع ليكونوا ؛ الصاحلة األعمال يف الرتغيب  . ح
 . الباطل مسالك من التحذير  . خ



                     
                                   

     
 

 ١٢  المحلية السنة  – تفسير

  األنشطة
  :١نشاط

  :اآلتية األسئلة عن أجب
 الصحيح؟ الطريق على يكون مهتدٍ  أنه زعم من كل هل  -  أ

 فيه؟ االستمرار على قادر الصحيح الطريق عرف من كل هل  -  ب
  متفاوتون؟ أم واحدة درجة على اهلداية يف سالنا هل  -  ت

  ؟ اهلداية طريق على وحنن ،" املستقيم الصراط اهد"  بـ الدعاء من الفائدة فبني السابقة األسئلة عن أجبت إذا - 
 - . ..............................................................................................  

  

  : ٢ نشاط
ا النيب  األدعيةبعض  كراذ    بعض ما ورد يف سورة الفاحتة: هاوتتضمن معاني ، اليت كان يدعو 

  الدعاء املعىن م

   احلمد ١

ك ٢   نعبد إ

ك ٣   ستعنين إ

  ستقيمالصراط امل اهد ٤
  

  : ٣ نشاط
لتعاو  ذكر ت الدالة على كنيِّ مع زمالئك بَـ  نبعض العلماء أن سورة الفاحتة دلت على أنواع التوحيد الثالثة ،   ل اآل

  نوع كما يف اجلدول اآليت :
ت التوحيد نوع م  الدالة عليه اآل

  الربوبية توحيد ١

  العبادة توحيد ٢

  األمساء والصفات توحيد ٣
  



                     
                                   

     
 

 ١٣  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
  ) : احلمد(  معىن:١س

 . (     )                         وصفات مسائه هللا تسبيح  -  أ
 . (     )                      سبحانه هللا على الكامل ناءالث  -  ب
 . (     )                                 نعمه على هللا شكر  -  ت
 .(     )                               الذنوب من االستغفار  -  ث
  ؟ هللا غري على"  الرب"  كلمة طالقإ يصح مىت: ٢س
  ؟) الرحيم(  و)  الرمحن(  -ىل تعا -  هللا مسيا بني لفرقا ما: ٣س
  الطلب؟ ذلك يدل ى أي شيءفعل، )  املستقيم الصراط اهد: (  ونقول ، الفاحتة سورة يوم كل الصالة يف نقرأ: ٤س
  :أكمل الفراغات اآلتية: ٥س

 .........................................................................اليهود على هللا غضب سبب  -  أ
 ...............................................................................النصارى ضالل سبب  -  ب
  
  : علل:٦س

 .لدعاء يبدأ مث وجل عز هللا على الثناء يقدم أن وجل عز هللا يدعو أن أراد إذا للمسلم ينبغي  -  أ
لسبع املثاين.  -  ب تسمية سورة الفاحتة 



                     
                                   

     
 

 ١٤  المحلية السنة  – تفسير

   الثانية الوحدة
  نبأال سورة 

  

ول الدرس يات-    النبأ سورة: ا   ) ١٦(  إلى)  ١(  من ا

  )) تانحص((

يات -    النبأ سورة: الثاني الدرس   ) ٣٠(  إلى)  ١٧(  من ا

  )) حصتان((

يات -    النبأ سورة: الثالث الدرس   ) ٤٠(  إلى)  ٣١(  من ا

  )) حصتان((

  

 . الكون يف -تعاىل  - هللا قدرة مظاهر يعدد  - ١

 .واجلزاء البعث وقوع على يدلل  - ٢

 . اآلخرة يف املتقني وحال الطاغني حال بني يقارن  - ٣

 .اآلخر لليوم االستعداد وجوب يستشعر  - ٤

 يعطي أمثلة ألعمال صاحلة تكون سبباً للنجاة يوم القيامة  - ٥

٦ 



                     
                                   

     
 

 ١٥  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس يات-    النبأ سورة: ا   ) ١٦(  إلى)  ١(  من ا

ٱٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱٱٹٱٹ

ٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱ

ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱ

  چڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱ

  

ت موضوع -    : اآل

  .الكون هذا يف وحكمته هللا قدرة على األدلة -  

  .بكذِّ ومُ  بوقوعه قصدِّ مُ  بني البعث عن يتساءلون الذين املشركني على الرد -        

ٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱ ٱٱٱپٱٱپٱٱپٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱ

 ڀٱٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿ

 

 معاني
 الكلمات

        .يءش أي عن :عمَّ 
 .القرآن أو البعث وهو اخلرب، :العظيم النبأ

 العام المعنى

ت تبدأ  لتعظيم ؛ االستفهام وهذا قريش، كفار عنه يتساءل الذي الشيء عن الستفهام اآل
م اجلواب فجاء عنه، يتساءلون الذي األمر  :وقيل البعث، وهو ، العظيم اخلرب عن يتساءلون أ

 م - جل وعال  - هللا هدَّدهم مث ب،كذِّ ومُ  قصدِّ مُ  بني ما قوعهو  يف خمتلفون فهم القرآن،
م عند وقوعه صدق سيعلمون  .مو



                     
                                   

     
 

 ١٦  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱ ٱ ٱٱٹٱ ٱ ٱ ٱ ٿٱٱٿٱ

 ڤٱٱڦٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .للناس ومذللة مبسوطة :مهاداً 
داً   به تربط الذي رسمامِ الْ : مثل إليه، األشياء دِّ لشَ  األرض يف يُدقُّ  ما وهو وتد، مجع :أو
 .اخليمة

 العام المعنى

 األرض فجعل ،وحكمته وعظمته قدرته على تدل كثرية بنعم خلقه على -جل وعال  - هللا أنعم
 من الناس وخلق االهتزاز، من ومنعها األرض لتثبيت اجلبال وجعل عليها، للعيش ومهيئة مبسوطة

 .وأنثى ذكر
  

ٱٱڃٱٱڃٱٱ ٱ ٱڄٱ ٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱ ڦٱٱڦٱٱڦٱ

 چٱٱٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃ

 

 معاني
 الكلمات

 ً   .بظالمه ساتراً : لباساً       .وسكوً  راحة: سبا
 .احلياة به تقوم وما لرزقل اً طلب: معاشاً 

 العام المعنى
 على هلم معيناً  ليكون ؛ بظالمه يغطيهمساترًا  الليلو  للناس، راحة النوم جعل أنه نعمه ومن

 . زقوالر  املعيشة لطلب املضيء املشرق النهارو  الراحة،

  

 چٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱ
 

 معاني
 الكلمات

  .لإلضاءة الناس يستخدمه الذي لسراج للشمس وصف: سراجاً   .البناء قوية: شداداً 
 .ومنرياً  مضيئاً : وهاجاً 

 العام المعنى
 فيها وجعل عيب، أو خلل فيها ليس وحمكمة قوية السبع السماوات بىن أنه: كذلك هللا نعم ومن
 .فيه ُيستخدم الذي املكان يف الضوء املصباح ينشر كما األرض يف النور تنشر مضيئةً  مشساً 

  



                     
                                   

     
 

 ١٧  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱڑٱٱڑٱٱ ٱ ٱژٱ ٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ ڌٱ

 کٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .متتابعاً  كثرياً : ثجاجاً     .ملطر احململة السحب :املعصرات
 .وجمتمعة ملتفة: ألفافاً 

 العام المعنى
 املليئة والبساتني،  والنبات احلب به فخرج غزيراً، مطراً  السحب من أنزل أنه: ككذل هللا نعم ومن

 .ألشجار
  

  :التوجيهاتالفوائد و *

ت بعض هنا سبحانه هللا يذكر -١   :منها، وحكمته قدرته على الدالة اآل

 .للناس ومهيئة مبسوطة األرض جعل  -  أ
داً  الراسيات اجلبال جعل  - ب  .وال متيد تز فال ، وتثبتها متسكها لألرض أو
 .أنثىو  ذكر أزواجاً من لقجعل اخل  - ت
 .لألبدان راحة النوم جعل  - ث
 .والسكن الراحة على هلم معيناً  يكون حىت بظالمه للناس سرتاً  الليل وقت جعل  - ج
 .احلاجات وقضاء واملعيشة الرزق لطلب وقتاً  النهار وقت جعل  - ح
 .تصدعات وال شقوق فيها فليس ،هائبنا وقوة اتساعها يرون العباد فوق مساوات سبع خلق  - خ
 .األرض تضيء للنور مصدراً  الشمس جعل  - د
   واألشجار املثمرة. واألرز، والشعري كالرب احلبوب من أنواعاً  به فأخرج غزيراً  مطراً  السحب من أنزل  - ذ
ت هذه -٢ م بعد الناس بعث على قادر -جل وعال  -  هللا أن على تدل اآل  أعماهلم، على وحماسبتهم مو

  :يلي كما ذلك حوتوضي

ت من فيهما مبا والسماء األرض خلق الذي أن  -  أ م بعد الناس بعث إعادة على قادرً  آ  .مو
  ............................................... . :- تعاىل  - هي قوله  ذلك على دلت اآلية اليت - 
م بعد الناس إحياء لىع قادرٌ  والنبات احلب به فأخرج ،امليتة األرض على املاء أنزل الذي أن  -  ب  .مو
  ............................................... . :- تعاىل  - هي قوله  ذلك على دلت اآلية اليت - 
  . ، وهو أهون عليهموته بعد خلقه إعادة على قادر عدم من اإلنسان خلق الذي أن  -  ت
  ............................ .................... :- تعاىل  - هي قوله  ذلك على دلت اآلية اليت - 



                     

 

 ١٨  المحلية السنة  – تفسير

ت من آية كل يف -٣   :ذلك فمن للناس، عظيمة نعمٌ  -تعاىل  - هللا قدرة على الدالة اآل

 :للناس ومهيئة ممهدة األرض جعل يف النعم من  - أ
 .عليها العيش سهولة .١
 .فيها التنقل سهولة .٢
 .والزرع احلرث سهولة .٣
٤. . ............................... 
٥. ................................ 

 :اجلبال خلق يف النعم من  - ب
 .االهتزاز من ومنعها األرض تثبيت .١
٢. . ............................... 
٣.  . ............................ 

ت من آية لكل النعم بعض َعدِّد -  :التالية اآل
 النهار  - ح الليل  - ج النوم  - ث أزواجاً  الناس خلق  - ت

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - . .................. 

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - . .................. 

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - . .................. 

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - ... ................ 

شجار النبات  - ر السحب  - ذ الشمس  - د السماء  - خ  وا
  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - . .................. 

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - . .................. 

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - .............. ..... 

  

١  - . ..................  
٢  - . ..................  
٣  - . .................. 

  



                     
                                   

     
 

 ١٩  المحلية السنة  – تفسير

يات -    النبأ سورة: الثاني الدرس   ) ٣٠(  إلى)  ١٧(  من ا

گٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱچٱٱٹٱٹ

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱٱھٱٱ

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

ېٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱ

  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱ
ت موضوع -    : اآل

  .األهوال من فيه وما ،القيامة يوم إثبات -  
  .عذابال من يصيبهم وما ،والكافرين الطغاة مصري -        

ٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ ٱ ٱ گٱٱگٱٱگٱٱگٱ

ڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱ

 ۀٱٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہ

 

 معاني
 الكلمات

ً   .الناس بني فيه يُفصل الذي القيامة يوم :الفصل يوم   .اً حمدد اً موعد :ميقا
  .عظيم صوت منه فيخرج ، الـَملك فيه ينفخ الذي القرن أو البوق :الصور
  .بعض خلف هابعض مجاعات :أفواجاً 
 ً  .شيء ال احلقيقة يف وهو ماء فيظنه بعيد من اإلنسان يراه ما :سرا

 العام المعنى

 ُحمَدَّد وقت له يومٌ  وهو والعاصي، واملطيع والكافر، منهم املؤمن الناس بني فيه يُفصل القيامة يوم
 ُيصدرف معه قرن يف نفخل السالم عليه إسرافيل أمر هللا فإذا جاء ذلك اليوم ،ال يعلمه إال هللا

  :ومنها ،القيامة يوم أهوال تبدأمث  عظيماً  صوً 
 .متتالية مجاعات يف قبورهم من ونخيرجالناس  - ١
 مثل فتحات فيها يصري حىت شقنوت تتقطع شقوق بدون متماسكة كانت اليت السماء - ٢

 .بااألبو 
داً  كانت اليت الراسية اجلبال - ٣  .أثر هلا يبقى وال ، سراب إىل تتحول لألرض أو



                     
                                   

     
 

 ٢٠  المحلية السنة  – تفسير

ھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱ

ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱ

 ۅٱٱۉٱٱۉ

 

 معاني
 الكلمات

  .وتنتظرهم ترتقبهم الطاغني من ألهلها ُمَعدَّةً  :مرصاداً 
 ً   .منتظرين ماكثني :البثني          .ومصرياً  مرجعاً  :مآ

 ً ً  :أحقا   .انقطاع هلا ليس طويلة أزما
  .احلرارة درجات أعلى بلغ الذي الشراب :محيماً 
 .ألعماهلم جزاءً  :وفاقاً     .النار أهل من يسيل الذي والننت الصديد :غساقاً 

 العام المعنى

  :حدوده وجتاوز طغى ملن جزاء هللا جعله الذي العذاب من
 .أبداً  منها ينجو فلن تنتظرهم، اليت جهنم ر - ١
 .جهنم يف اآلبدين أبد الطويل املكث - ٢
ً  وال احلر، عنهم ففِّ خيُ  داً بر  جيدون ال - ٣  .العطش عنهم خيفف شرا
 .أجسامهم من يسيل وصديداً  أمعاءهم، عقطِّ يُ  احلرارة شديد ماء إال شراب هلم ليس - ٤

 يف والطغيان الكفر من منهم حصل ما على هلم جزاءً  -تعاىل  -  هللا جعله العذاب وهذا
 .الدنيا

  

ېٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ

¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 ÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

 ً   .شديداً  تكذيباً  :كذا
ه مجعناه :أحصيناه  .وعدد

 العام المعنى

م النار أهل تكذيب سببإن  م وطغيا  يوم والبعث حلساب يصدقون ال الدنيا يف كانوا أ
 منه ينقص ومل ،عملوه ما كل يهمعل هللا كتب وقد شديداً، تكذيباً  له تكذيبهم وكان القيامة،
 حىت ،منه ومزيداً  العذاب هذا ذوقوا: النار ألهل يقال مث هللا، على حجة هلم يكون فلن شيء،
 . والعياذ التخفيف أو ،منه التخلص يف أملهم ينقطع

  



                     
                                   

     
 

 ٢١  المحلية السنة  – تفسير

  :التوجيهاتالفوائد و *

 أركـان أحـد هـو بـه واإلميـان يتـأخر، وال يتقـدم ال حمـدداً  موعـداً  لـه وأن ،البعـث وبوقـوع اآلخـر ليـوم يصدق املؤمن - ١
 خـــــريه والقـــــدر ، .............و ، ..........و  وكتبـــــه، ، ...........و ، تـــــؤمن أن: وهـــــي الســـــتة اإلميـــــان

   .وشره
 :نفختان ينفخ السالحميث عليه  .............. هو الصور يف لنفخ املوكَّل امللك - ٢

  .-وتعاىل سبحانه- احلق إال يبقى وال اخللق كل منها ميوت: األوىل
  .الفصل ليوم أحياء اخللق منها يقوم: الثانية

ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٺٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٹٱٹٱڇٱ

  ٦٨الزمر ڇٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱ

 مـــن نكثـــر أن فعلينـــا القيامـــة، يـــوم عليهـــا وسيحاســـب،  الـــدنيا يف اإلنســـان أعمـــال كـــل وتســـجل املالئكـــة تكتـــب - ٣
  .السيئة األعمال ونتجنب الصاحلة، األعمال



                     
                                   

     
 

 ٢٢  المحلية السنة  – تفسير

يات -    النبأ سورة: الثالث الدرس   ) ٤٠(  إلى)  ٣١(  من ا
ٱٱٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٱٹٱٹٱچ

ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱ
ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱ

ڈٱٱٱٱڈژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱ
   چڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱ

ت موضوع -    : اآل
  .واآلخرة للدنيا وملكه هللا عظمة -               .النعيم من للمتقني هللا أعد ما بيان -  
  .البعث حقيقة رأوا إذا الناس موقف -  

ٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱ ٱ ٱٱٱٱٻٱ
ٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٿٱ ٱٺٱ ٱٺٱ ٱ ٱ ٱٺٱٱٺٱ ٱڀٱ ٱٱڀٱ ٱڀٱ ڀٱ

 ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤ

 

 معاني
 الكلمات

  .السن صغريات فتيات :كواعب                .اجلنة وهو والنجاة الفوز مكان :مفازاً 
 ً ت: أترا   .مملوءة :دهاقاً .                             السن يف مستو
ً                                .الباطل الكالم :لغواً   .بعضاً  بعضهم يكذب ال :كذا

 المعنى 
 العام

 اجلنة، وهو النار من هلم جناة مبكان صيااملع واوجتنب ،اتالطاع واعملالذين  املتقني هللا وعد
  :، منهاالنعيم منصور كثرية  وفيها

 .العنب ومنها روالثما ألشجار مملوءة وبساتني حدائق - ١
ت نساء - ٢ ت شا  .السن يف متساو
 .اجلنة مخر من مملوءة كأس - ٣
 .بعضاً  بعضهم بكذِّ يُ  وال طًال، كالماً  فيها يسمعون ال  - ٤

دة مع الدنيا، يف عملوها اليت الصاحلة عماهلمأل جزاءً  - تعاىل  - الرب من النعيم هذا وكل  ز
 .-سبحانه -شاء ملن والعطاء الفضل

  



                     
                                   

     
 

 ٢٣  المحلية السنة  – تفسير

ڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱٱڦڦٱٱڦٱٱڦٱڤٱٱڤٱٱڤٱ

ٱچ ٱچٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱ ٱڃ ٱڃٱ ٱچڄٱ چٱٱٱ

ٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ ٱڇٱٱڇٱٱڇٱ ٱ ٱ ڇٱ

 ژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱژڎٱٱڈٱٱٱٱڈ

 

 معاني
 الكلمات

ً       .- السالم عليه - جربيل :الروح  .مرجعاً  :مآ

 العام المعنى

 كل رمحته توسع الذي ،بينهما وما واألرض السماوات رب وأنه ،عظمته - وعال جل- هللا يبني
 ال القيامة يوم يديه بني وقفوا إذا املالئكةو  - عليه السالم-جربيل  فيهم مبا كلهم اخللق وأن شيء،

ً  حقاً  كالماً  يقول وأن له، هللا ذن إال ألحد، يشفع أن أو ،يتكلم أن منهم أحدٌ  يستطيع  ،صوا
  .الدنيا يف يقوله كان كما

 أعماالً  فليعمل ، النجاة أراد فمن فيه، شك ال حق وأنه ، يومال ذلك وقوع - تعاىل  - هللا دكَّ أَ  مث
 .ربه إىل رجع إذا تنفعه صاحلة

  

گٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱ

 ڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻ

 

 العام المعنى

 اليت أعماله إىل امريء كل ينظر اليوم ذلك ويف القيامة، يوم عذاب من الدنيا يف عباده هللا ذرحيُ 
ً  يكون أن بربه يؤمن مل الذي الكافر حينها ويتمىن عليها، وسيحاسب اعمله  من يسلم حىت ترا

 . ذلك له يكون ولن ،األليم العذاب



                     
                                   

     
 

 ٢٤  المحلية السنة  – تفسير

  :التوجيهاتالفوائد و *

: قــال  قـال : قـال رسـول هللا  –  –، فعـن أيب هريـرة ختيلـه ميكــن ال مـا النعـيم مـن اجلنـة يف للمتقـني هللا أعـدَّ  - ١

ڇٱٱ : : أعددت لعبـادي الصـاحلني مـا ال عـني رأت وال أذن مسعـت وال خطـر علـى قلـب بشـر فـاقرءوا إن شـئتمهللا
 ".ڇٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھ

فإنـــه يتمـــىن أن تكـــون كلهـــا أعمـــاالً صـــاحلة، وحـــىت ال  ،إذا نظـــر اإلنســـان يـــوم القيامـــة ملـــا قـــدمت يـــداه مـــن أعمـــال - ٢
ومــن  ،ذلــك اليــومللنجــاة  اً ســببالــيت تكــون األعمــال الصــاحلة فعليــه أن يبــادر إىل  ،صــل لــه احلســرة يف ذلــك اليــومحت

 األمثلة على هذه األعمال الصاحلة:
 ..................................... .  -  أ

 ..................................... .  -  ب
 ..................................... .  -  ت
 .................................. ....  -  ث

 احليــاة بطــول النــاس يغــرت ال وحــىت وقوعــه، علــى للتأكيــد قريــب، القيامــة يــوم عــذاب أن -جــل وعــال  - هللا بــنيَّ  - ٣
ا الدنيا، ا رأوا وإن فإ  .وقدَّم عمل ما ئامر  كل وسينال قريب القيامة يوم عذاب أن احلقيقة أن إال طويلة أ

                                                           
 .)٢٨٢٤، ومسلم برقم ()٤٧٧٩( برقم البخاري أخرجه) ١(



                     
                                   

     
 

 ٢٥  المحلية السنة  – تفسير

  األنشطة
  ): ١(  مرق نشاط

  .منها اثنتني اكتب، املوت بعد البعث تثبت وصور أساليب عدة الكرمي القرآن يف ورد

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

  ): ٢(  رقم نشاط

ت من جمموعة أمامك   املعـىن يف توافقهـا الـيت اآليـة آيـة اكتـب أمـام كـل، الكـرمي القـرآن من متعددة سور يف وردت اليت اآل
  : أالنب سورة من

يات  ا
 في أالنب سورة من يوافقها ما

 المعنى

ٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٹٱچٱ

 ١٥: امللك چٱٱٱٱٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄ
 

  ٢: الرعد چٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹڤٹٱٹٱچٱ

  ١٠: لقمان چٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٹٱٹٱچٱ

  ٢١: الصافات چ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱٱٱÄٱٱÅٹٱٹٱچٱ

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱڑڑٱٱکٱٱٱٱٱٹٱٹٱچٱ

 ٢٩: الكهف چکٱٱکٱٱک
 

  ٨٨: النمل چÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱØٱٱٱٱÙٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٹٱٹٱچٱ

  ٩: املرسالت چٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٹٱٹٱچٱ

¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱÄٱٱٱÆÅٱٱÇٱٱÈٱٱٹٱٹٱچٱ

ادلة چÊÉٱٱ  ٦: ا
 

  ٢٢: الفجر چٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٹٱٹٱچٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٹٱٹٱچٱ

 ٣٠: عمران آل چٱٱڀٱٱڀ
 



                     
                                   

     
 

 ٢٦  المحلية السنة  – تفسير

  ): ٣(  رقم نشاط

ً  هلــم ن الكفــار وتوعــد، اً عظيمــ اً نعيمــ اآلخــرة يف للمتقــني هللا أعــد ت اذكــر اآليت اجلــدول خــالل مــن،  أليمــاً عــذا  الــيت اآل
  :من سورة النبأ ذلك على تدل

 به هللا توعدهم الذي العذاب تصف اليت اآلية النار أهل هلم هللا أعده الذي النعيم تصف اليت اآلية اجلنة أهل

  لباسهم  لباسهم

  طعامهم  طعامهم

م م  شرا   شرا

  وجوههم  وجوههم

  

  : التقومي
  لبعث؟ التصديق من الكفار منعت اليت األسباب ما: ١س
  :يلي ملا املتوقعة النتيجة ما: ٢س

 .للناس مذللة األرض تكن مل لو  . أ
 .اراً  أو ليالً  الكون استمرار  . ب
 .املطر نزول انقطع لو  . ت

  ؟ الدليل وما، الناس خلق أم واألرض السموات خلق أعظم أيهما: ٣س
  القيامة؟ يوم موعد إخفاء من احلكمة ما: ٤س
ڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱچٱٹٱٹ: ٥س

 إذا نفسك يف ينطبع الذي االجيايب األثر ما، ٤٩: الكهف چٱٱٱٱکٱٱٱٱٱٱکٱٱککٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱ
  ؟شيء كل عليك حيصي هللا أن علمت

ً  يكون أن الكافر يتمىن مىت: ٦س   ؟ األمنية هذه يف السبب وما، ترا

 القيامة يوم عذاب أن -وعال جل- هللا بنيَّ ، ٧ – ٦: المعارج چٱٱÆٱٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٹٱٹٱچٱ: ٧س
  ، فما احلكمة من ذلك؟قريب

  



                     

 

 ٢٧  المحلية السنة  – تفسير

  : صحح العبارات اآلتية:٨س

لنبأ العظيم بعثة دمحم  -  أ   . املراد 

لنفخ يف الصورإذا جاء يوم القيا  -  ب  .مة أمر هللا جربيل 

ليوم اآلخر ركن من أركان اإلسالم.  -  ت   يعد اإلميان 

  



                     
                                   

     
 

 ٢٨  المحلية السنة  – تفسير

   الثالثة الوحدة
  النازعات سورة 

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

 يوضح أعمال املالئكة الواردة يف السورة.  -  ١

 . فيها الناس وحال القيامة يوم أهوال يصف  -  ٢

 .فرعون الطاغية مع السالم عليه موسى قصة من عربوال الدروس يستنتج  -  ٣

 حيدد أسباب اهلالك وأسباب النجاة يف اآلخرة.  -  ٤

 يدلِّل على اختصاص هللا بعلم الساعة.  - ٥

٦ 

  

  

ول الدرس يات-    النازعات سورة: ا   ) ١٤(  إلى)  ١(  من ا

  )) حصتان(( 

يات-    النازعات سورة: الثاني الدرس   ) ٣٣(  إلى)  ١٥(  من ا

  )) تانحصص((

يات-    النازعات سورة: الثالث الدرس   ) ٤٦(  إلى)  ٣٤(  من ا

  )) حصتان(( 



                     
                                   

     
 

 ٢٩  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس يات-    النازعات سورة: ا   ) ١٤(  إلى)  ١(  من ا

ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٹٱٹٱچ

ےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱٱٱٱ

ۉٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÁٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉ

   چÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱٱٱٱٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱ

ت موضوع   :اآل

  .القيامة يوم حتصل اليت العظيمة األحداث -  

ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

 ہٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  . شديداً  نزعاً  :غرقاً   .أجسادهم من الكفار أرواح زعـتن اليت املالئكة :والنازعات
  .سهالً  إخراجاً  :نشطاً       .املؤمنني أرواح ُخترج اليت املالئكة :والناشطات
   .هللا مر واألرض السماء بني تنتقل املالئكة :والساحبات
 .به هللا مرأ ما تنفذ املالئكة :فاملدبرات  .هللا أمر تنفيذ يف تتسابق املالئكة :فالسابقات

 العام المعنى

  :ومنها أعمال من به تقوم وما ملالئكة السورة هذه بداية يف - جل وعال  - هللا يقسم
 .شديداً  نزعاً  أجسادهم من الكفار أرواح نزع - ١
 .وسهولة خبفة أجسادهم من املؤمنني أرواح قبض - ٢
 .ذلك يف املسابقة مع هللا، مر األرض إىل زولـوالن السماء يف التنقل - ٣
 .وحفظهم العباد، أعمال كتابة مثل به، هللا أمر ما تنفيذ - ٤
 . وحساب بعث من القيامة يوم سيحصل ما صدق لتأكيد هذا بكل والقسم



                     
                                   

     
 

 ٣٠  المحلية السنة  – تفسير

ٱۓٱٱڭ ٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱۆٱٱٱ ٱۇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڭٱٱڭٱٱۇٱ
 ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .األوىل القيامة نفخة بسبب عليها وما ،األرض اهتزاز :الراجفة
  .خائفة :واجفة        .الثانية النفخة :ةالرادف

 .ذليلة :خاشعة

 العام المعنى

 بعدها يت مث عليها، من كل وميوت األرض بسببها تز واليت ،األوىل لنفخة يبدأ القيامة يوم
ا اخلالئق مرة أخرى اليت الثانية النفخة  وأبصارهم خائفة الكافرين قلوب تكون عندها ،يبعث هللا 
 .حق ا يكذبون كانوا اليت القيامة أن يرون مأل ؛ذليلة

  

ۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
ىٱٱىٱٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÁٱٱٱٱٱٱÂٱٱ
 ÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱٱٱٱٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .احلياة :احلافرة      .راجعون :ملردودون
  .رجعة :كرة        .متفتتة :خنرة

 .األرض :الساهرة        .صيحة :زجرة

 العام المعنى

 ، للدنيا نرجع كيف: فيقولون املوت، بعد للحياة الرجوع يستبعدون الدنيا يف وهم كانوا الكفار
 لكانت املوت بعد رجعة هناك كان لو: بسخرية قالوا مث متفتتة، لية عظامنا أصبحت وقد

م ؛هلم لنسبة خاسرة  .النار سيدخلون أل
  

  :التوجيهاتالفوائد و *

 ، وأما العبد فال جيوز له أن يقسم بغري هللا.هلا تشريف ا والقسم خملوقاته، من شاء مبا - وعال جل - هللايقسم  - ١
 :أعماهلم ومن أعمال، من به هللا أمرهم ما بتنفيذ والقيام ،لعبادته هللا خلقهم هللا، خلق أعظم من املالئكة - ٢

 الرسل على لوحي النزول. 
 ........................ . 

 العباد أعمال كتابة. 
 .......................... . 

  . األمن فلهم املؤمنون وأما الساعة، قيام عند وذلة خوف يصيبهم القيامة بيوم املكذبون  - ٣



                     
                                   

     
 

 ٣١  المحلية السنة  – تفسير

يات-    النازعات سورة: الثاني الدرس  ٣٣(  إلى)  ١٥(  من ا
(  

پٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٺٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٹٱٹٱچ

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱڄٱٱ

ڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱڈٱٱٱ

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱککٱٱکٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱ

  چڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱ

ت موضوع   :اآل

 .عاقبته كانت وكيف ،-السالم عليه-  ملوسى فرعون تكذيب -

ته هللا قدرة -   . البعث على قدرته على الدالة الكون يف وآ

ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱ

ٱٱٿٱٱ ٱ ٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ ٱ ٱ ٱٱٱڀٱٱڀٱ ٱ ٱ ٱ ٱ پٱٱپٱٱپٱ

 ٹٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹ

 

 معاني
 الكلمات

  .- السالم عليه- موسى فيه هللا كلم الذي الوادي :طوى    .املباركاملطهَّر  :املقدس
 .واملعاصي الذنوب من تتطهر :تزكَّى  .لذنوب احلد جتاوز :طغى

 العام المعنى

 يف كان عندما - السالم عليه-  موسى خرب عن علمت هل  دمحم لنبيه - تعاىل  - هللا يقول
 يذهب أن -وعال جل-  هللا فأمره ، –يف فلسطني حالياً ويقع  – طوى واديوهو  املبارك ديالوا
 من ليتطهر ؛فيدعوه الناس، رب هو أنه وادعاء ، والكفر الظلم يف احلد جتاوز الذي فرعون إىل

 .املتقني من جتعله اليت هللا طاعة إىل ويرشده ،فيها وقع اليت املعاصي



                     
                                   

     
 

 ٣٢  المحلية السنة  – تفسير

ٱ ٱٱٱڤٱٱڤٱ ٱٱڤٱ ٱٱڄٱٱڤٱ ٱ ٱ ٱ ٱڦٱٱڄٱ ڦٱٱڦٱٱڦٱ
ڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱ
 ڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱڈٱٱٱڈ

 

 معاني
 الكلمات

  .عظيمة عقوبة :نكال      .وتوىل أعرض :أدبر
 .ملوعظة :لعربة

 العام المعنى

 باعات ورفض ،لتكذيب فرعون فرد صدقه، على تدل معجزة ومعه فرعون لدعوة موسى ذهب
 غرور بكل قائالً  موسى، معجزة على للرد السحرة ومجع مسرعاً  وتوىل ،-السالم عليه-  موسى
 قصته يف وجعل واآلخرة، الدنيا يف العظيمة لعقوبة ذلك على هللا فعاقبه األعلى، الرب أنه وتكرب

 .عذابه ويتقون ،هللا من خيافون لعلهم ؛والكفار الطغاة لكل موعظة
  

کٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱکژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱک
ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱ
ںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱٱٱہٱٱ

 ہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

ا :مسكها   .أظلم :أغطش        .بنيا
  .واحليوان الناس كله الذي النبات :مرعاها        .بسطها :دحاها
 .ثبتها :أرساها

 العام المعنى

ت ببعض رالكفا - وعال جل- هللا يُذكِّر  ،سبحانه قدرته على تدل اليت الكون يف الواضحة اآل
م، بعد خلقهم وإعادة،  الناس بعث على قادرُ  وأنه   :ومنها  مو

 .وارتفاعها هائبنا يف العظيمة السماوات - ١
 .النهار وضوء الليل ظلمة - ٢
 .صاحلة غري كانت أن بعد عليها للعيش املهيئة املبسوطة األرض - ٣
 .األرض من خيرج الذي والنبات املاء - ٤
 .القوية الثابتة اجلبال - ٥

ت هذه وكل  العيش على قادرين ويكونوا واحليوان الناس منها ليستفيد ؛ سبحانه هللا جعلها اآل
 .الدنيا احلياة يف

  



                     
                                   

     
 

 ٣٣  المحلية السنة  – تفسير

  :التوجيهاتو  الفوائد *

 :منها وعرب، دروس فرعون مع موسى قصة يف - ١
 .تهاوتزكي النفوس وإصالح اللني لكالم الدعوة يف البدء  . أ

 .الدعوة صدق على تدل اليت األدلة تقدمي  . ب
 ...........................................   . ت
  .......................................... .  . ث

ت - ٢  فكما ،-تعاىل– هللا هو اإلنسان وخلق خلقها والذي اإلنسان، خلق من وأعظم أشد الكون يف اليت اآل
م بعد وبعثهم ، خلقهم إعادة على قادرُ  فهو ، عدم من خلقهم  .مو

ت الكونية عالقة تسخري ال عالقة صراع وتضاد كما يزعم املالحدة. - ٣  العالقة بني اإلنسان واآل



                     
                                   

     
 

 ٣٤  المحلية السنة  – تفسير

يات-    النازعات سورة: الثالث الدرس   ) ٤٦(  إلى)  ٣٤(  من ا
ھٱٱھٱٱٱٱےٱٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱۆٱٱٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٱٹٱٹٱچ
ۅٱٱٱۉٱٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱېٱٱىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱ

ÄٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱٱٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÕٱٱÖٱٱٱٱٱ×ٱٱ
   چØٱٱٱٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱٱٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱٱٱٱæٱٱçٱٱٱٱٱèٱٱéٱٱٱ

ت موضوع   :اآل

 .اليوم ذلك يف املؤمنني ومصري ، الطغاة ومصري القيامة، بيوم التذكري -

  .الساعة قيام موعد عن بسخرية يسألون الذين املكذبني على الرد -

ھٱٱھٱٱٱٱےٱٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱ
ٱٱۅٱٱ ٱۋٱٱۋٱ ٱٱۈٱٱٷٱ ٱ ٱۈٱ ٱ ٱ ٱۆٱ ٱ ٱ ۇٱٱۇٱٱۆٱ
ۅٱٱٱۉٱٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱېٱٱىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ
ٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱ ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱ

 ÈÊٱٱÉٱٱٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .وأظهرت أعدَّت :برزت    .القيامة يوم :الكربى الطامة
  )السابق الدرس يف تعلمته ما خالل من املعىن اكتب(.............................................  :طغى

  .واملستقر زلـاملن :املأوى        .فضَّل :آثر
 .-وعال جل-  هللا يدي بني الوقوف :ربه مقام

 عامال المعنى

 ما اإلنسان يتذكر عندها مجيعاً، للناس جهنم وظهرت العظيمة، األمور وقعت القيامة يوم جاء إذا
  :قسمني إىل الناس ينقسم مث الدنيا، احلياة يف عمل
  .النار إىل مصريهم فهؤالء ، الدنيا احلياة وفضلوا يطيعوه ومل ،  كفروا الذين: األول
 إىل فمصريهم ، الدنيا يف أنفسهم تشتهيه ما يتبعوا ومل ، يديه بني قوفوالو  هللا خافوا الذين: الثاين
 .اجلنة

  



                     
                                   

     
 

 ٣٥  المحلية السنة  – تفسير

ٱÔٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱ ٱÓٱ ٱÒٱ ٱیٱ ٱیٱ ٱ ٱیٱٱیٱ ٱÌٱٱÍٱ Ëٱ

ٱٱÝٱٱÞٱٱ ٱ ٱٱٱÛٱٱÜٱ ٱ ٱ ٱٱٱÙٱٱÚٱ ٱ ٱٱٱ×ٱٱØٱ ٱ ÕٱٱÖٱ

 ßٱٱàٱٱٱٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱٱٱٱæٱٱçٱٱٱٱٱèٱٱéٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .موعدها :هاامرس        .القيامة :الساعة
  .وقوعها وقت :ذكراها      .شيء أي يف :فيم

  .وميكثوا حييوا :يلبثوا      .مبوعدها العلم :منتهاها
 .النهار أول :ضحاها      .النهار آخر :عشية

 العام المعنى
 إمنا وقوعها، وقت عن شيئا يعرف ال  والنيب القيامة، موعد عن  دمحماً  نبينا املشركون يسأل
 ويعمل ، ا اإلنسان يصدق أن هو وقوعها وقت معرفة من ألهموا ،-وعال جل-  هللا عند العلم

م ظنوا ورأوها وقعت وإذا هللا، بطاعة  .آخره أو النهار أول مثل يسرية مدة إال احلياة يف يبقوا مل أ

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 :منها هللا أعاذ النار دخول أسباب من - ١
 .اآلخرين على واالعتداء ، املعاصي على جلرأةوا ، هللا حدود جتاوز وهو ، ...............  . أ

 .اآلخرة على وتفضيلها للدنيا العمل  . ب
 :اجلنة دخول أسباب من - ٢

 .الصاحلة ألعمال اليوم لذلك واالستعداد هللا، يدي بني الوقوف من اخلوف  . أ
ا النفس رغبات اتباع عدم  . ب   .وشهوا

  .- وتعاىل سبحانه-  هللا إال الساعة قيام وقت يعلم ال - ٣



                     
                                   

     
 

 ٣٦  المحلية السنة  – تفسير

  طةاألنش
  ) ١(  رقم نشاط

  :ا يقوم اليت واملهمة امللك اسم بني اربط

 بها الموكل الملك اسم المهمة
 مالك الوحي نزول

 جربيل الروح يف النفخ

 نكري النار خازن

 إسرافيل 

 ميكائيل 

  ) ٢(  رقم نشاط

  صف أهوال يوم القيامة كما وردت يف هذه السورة. - 

  ) ٣(  رقم نشاط

اآلتية، مبيناً األسلوب  تمع فرعون من خالل اآل - عليه السالم  -  الدعوي الذي استخدمه موسى األسلوب استنبط
  إىل هللا مع املخالفني: وةاألمثل يف الدع

 ٤٤ – ٤٣: طه چٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱٱٱٱٱٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱٱٱٱٱٱےٹٱٹٱچٱ  . أ
....................................................................................................

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

 ١٩ – ١٧: النازعات چٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٹٱٹٱچٱ  . ب
....................................................................................................

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



                     
                                   

     
 

 ٣٧  المحلية السنة  – تفسير

  )  ٤(  قمر  نشاط

ژٱٱڑٱٱڑٱٱککٱٱکٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱژچٱ:  - تعاىل  - عجاز يف قوله جوانب اإل ما

ڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

  ٣٣ - ٢٧: النازعات چٱٱٱٱٱھ

  )  ٥رقم (  نشاط

  ٤٠: النازعات چ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄچٱ: - تعاىل  - بني قوله  كاملعىن املشرت  ما

ت   :اليةالت واآل

١٢: الملك چٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱٱٱٱÖٱٱٱٱ×ٱٱیٱٱٱیٱٱیچٱ ٹٱٹٱ

ٱ............................................................................................................ ٱ

ÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱٹٱٹٱچٱ

æٱٱٱå٣٣ – ٣١: ق چٱٱ

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

  ٤٦: الرحمن چٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٹٱٹٱچٱ

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

  ) ٧(  رقم نشاط

  الواردة يف سوريت النبأ والنازعات. - تعاىل  -قدرة هللا اربط بني مظاهر 



                     
                                   

     
 

 ٣٨  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
  السورة؟ أول يف ملالئكة القسم يدل مَ عال: ١س

  سبب خوف الناس وهلعهم يوم القيامة  ؟ ما: ٢س

ا موسى إىل فرعون وقومه؟ ما:٣س   اآلية الكربى اليت أتى 

ا فرعون وقومه جزا٤س   ؟ المء تكذيبهم لنيب هللا موسى عليه الس: ما العقوبة اليت عاقب هللا 

يت:٥س   : اخرت االجابة الصحيحة مما 

لنازعات:  - أ   املراد 
 .أجسادهم من الكفار أرواح زعـتن اليت املالئكة .١

 .املؤمنني أرواح ُخترج اليت املالئكة .٢

 .هللا أمر تنفيذ يف تتسابقاليت  املالئكة .٣

  تز األرض وميوت كل من عليها بعد:  - ب
 وىل.النفخة األ .١

 النفخة الثانية. .٢

 النفخة األوىل والثانية. .٣

  ( تزكى ): -تعاىل  -معىن قوله   - ت
 تؤدي زكاة مالك. .١

 تتطهر من الذنوب واملعاصي. .٢

 متدح نفسك وتثين عليها. .٣

لطامة الكربى ؟ ميدل التعبري عن يو  م: عال٦س   القيامة 

  الساعة؟موعد قيام  نع : ما مقصد الكفار من سؤال النيب ٧س

  



                     
                                   

     
 

 ٣٩  المحلية السنة  – تفسير

   الرابعة دةالوح
  عبس سورة

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

 . السورة نزول سبب يروي  - ١

 .  منهم احملتاج بيد واألخذ ، ملدعوِّين االهتمام ضرورة يستنتج  - ٢

 .الكرمي القرآن يعظِّم  - ٣

 .  املمات بعد البعث على يربهن  - ٤

 .حنوها والواجب عليه -تعاىل– هللا نعم يقدر  - ٥

 .  القيامة يوم يتهمسؤول يستشعر  - ٦

 .الساعة قيام عند اخللق وجوه يصف  - ٧

٦ 

  

ول الدرس يات-   عبس سورة: ا   ) ١٦(  إلى)  ١(  من ا

  )) حصص ٣(( 

يات-    عبس سورة: الثاني الدرس   ) ٣٢(  إلى)  ١٧(  من ا

  )) حصتان(( 

يات-    عبس سورة: الثالث الدرس   ) ٤٢(  إلى)  ٣٣(  من ا

)) واحدة حصة(( 



                     
                                   

     
 

 ٤٠  المحلية السنة  – تفسير

ول درسال يات-    عبس سورة: ا   ) ١٦(  إلى)  ١(  من ا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٹٱٹٱچ
ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱ
ڄٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱ

   چژٱٱژٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱٱڈٱٱڈ
  

ت موضوع   :اآل

  .  ه دمحملنبي عتاب هللا -
ت نزول سبب   :اآل

 هللا رسول : فقال ،  هللا رسول إىل  – مكتوم أم بن عبدهللا وامسه –أعمى رجل جاء  
 عن  النيب فأعرض لإلسالم، يدعوه املشركني زعماء من رجل مع  هللا رسول وكان أرشدين،
 وعال جل- هللا فأنزل اإلسالم، عليه ويعرض يكلمه اآلخر للرجل وتوجه ، وجهه يف وعبس ، األعمى

ت هذه-   . ذلك فعله على الكرمي رسوله معاتباً  اآل

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱ
 ڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .واالنزعاج الغضب وجهه على وظهر ،جبينه قطب :عبس
 .املوعظة :الذكرى    .يتطهر :يـَزَّكَّى

 العام المعنى

 زعماء حد وانشغل اإلسالم، عن يسألجاء  الذي األعمى عن وأعرض  النيب وجه تغري
 سريعاً  يستجيب قد األعمى أن والسالم الصالة عليه يعلم كان وما إسالمه، يف طمعاً  املشركني
 . عليه تلقيه مبا وينتفع فيتطهر ،للموعظة

  



                     
                                   

     
 

 ٤١  المحلية السنة  – تفسير

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱ
 ڤٱٱٱٱٱڦ

 

 معاني
 الكلمات

سة واملال الغىن من عنده مبا ،دعوتك عن أعرض :استغىن   .والر
 .وتدعوه له، تتعرض :تصدَّى

 العام المعنى
 إسالمه، يف وتطمع دعوته يف وجتتهد ، له تتعرض فأنت،  دعوتك عن أعرض الذي الرجل أما
 .  يسلم مل لو سيلحقك الذي وما

  

ٱٱڃٱٱ ٱٱڃٱٱڃٱ ٱ ٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱ ڦٱ
 ڃٱٱچ

 

 معاني
 الكلمات

 .تتشاغل :تلهَّى

 .عنه تتشاغل فأنت اإلسالم، على احلرص شدة من يسعى إليك جاء الذي األعمى وأما العام المعنى
  

ٱٱڌٱٱ ٱڍٱ ٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ ٱٱڇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱچٱ ٱ ٱ چٱ
ٱٱڑٱٱ ٱ ٱ ٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ ٱ ٱ ڌٱ

 کٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱٱڑٱٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .احملفوظ اللوح وهي ،هللا عن املعظمة الصحف :مكرمة صحف
  .شريفة زلةـمن يف :كرام    .املالئكة وهم سفراء، :سفرة
 .مطيعون :بررة

 العام المعنى

 عليك بل األعمى، عن اإلعراض من فعلت كما األمر ليس:   لنبيه معاتباً  - تعاىل– هللا يقول
ت من فيه ومبا ،هب انتفع واهلداية اخلري أراد فمن ،لناس وتبليغهم هذا القرآنموعظة ا   .اآل

 نهحيث أخرب  للناس وموعظة هداية جعله الذي الكرمي كتابه على - سبحانه– هللا أثىن مث
 ؛ والتحريف التدنيس عن بعيداً  رفيعة، مكانة يف فهو ، احملفوظ اللوح يف ومكتوب ُمَعظَّم كتاب

 .      له مطيعني وجعلهم ، زلتهمـمن ورفع هللا شرفهم الذين املالئكة يدي ألنه
  



                     
                                   

     
 

 ٤٢  المحلية السنة  – تفسير

  :الفوائد والتوجيهات* 

 وانشــغل ، األعمــى الرجــل عــن أعــرض ألنــه  نبيــه عاتــب فقــد والضــعفاء، للمســاكني -وعــال جــل- هللا تكــرمي - ١
 .القوم وكبار الزعماء حد

 .عنه ويعرض ، احلق على يتكرب مبن االنشغال وعدم حاله، كان امهم ا وينتفع ،املوعظة يتقبل مبن االهتمام - ٢
 وال املالئكــة، إال متســه ال الــذي احملفــوظ، اللــوح يف مكتــوب فهــو ،-تعــاىل– هللا عنــد عظيمــة زلتهـمنــ الكــرمي القــرآن - ٣

  .به ونعمل عليه فنحافظ ، عظيمة عند زلتهـمن تكون أن علينا فالواجب حتريفه، أو تدنيسه ميكن
  

  



                     
                                   

     
 

 ٤٣  المحلية السنة  – تفسير

يات-    عبس سورة: الثاني لدرسا   ) ٣٢(  إلى)  ١٧(  من ا

کٱٱکٱٱٱٱٱٱگٱٱٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱٹٱٹٱچ

ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱ

ٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½

  چ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱٱÇٱٱ

ت موضوع   :اآل

  .ومصريه ونشأته خلقه ساس وتذكريه ا، ينتفع ومل املوعظة عن أعرض الذي الكافر حال -

ٱٱگٱٱٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ ٱ ٱ ٱ کٱٱکٱ

ٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱ ٱڻٱ ٱٱڻٱٱڻٱ ٱںٱ ٱںٱ ڱٱٱڱٱ

 ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓ

 

 يمعان
 الكلمات

  . يّ ـمنـال وهو مهني يسري ماء :نطفة      .لُعن :قُِتل
 .وبعثه أحياه :أنشره      .الطريق :السبيل

 العام المعنى

 خلقه أساس أن يتذكر أال القرآن، موعظة عن وإعراضه  كفره أشد ما الكافر اإلنسان لُعن
 أمه بطن من خروجه طريق هللا فيسر والدته، حىت اخللق مراحل يف تنقل ذلك وبعد مهني، ءما من
 ذلك، أراد مىت هللا سيبعثه ذلك وبعد القرب، مصريه فكان ومات أجله انتهى مث الدنيا، هذه إىل

 أمره مبا يقم مل أنه إال وحياته خلقه مراحل يف اإلنسان هلذا العاملني رب من العناية هذه كل ومع
 .وحقوقه فروضه يؤد ومل ،به هللا



                     
                                   

     
 

 ٤٤  المحلية السنة  – تفسير

ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱ

ٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ

ىٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱ

 ÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱٱÇٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .واجلرجري كالربسيم النبات من ينمو مث يُقطع ما كل :قضباً       .أنزلنا :صببنا
  .وكثرية عظيمة أشجارها بساتني :غلباً  وحدائق

 ًَّ ت كلها اليت األعشاب :أ  .غالباً  احليوا

 العام المعنى

 السماء من ماءـال هللا أنزل لقد عليه، حصل كيف كله الذي طعامه يف اإلنسان ليتأملف
 العنب ومنه ،والقمح والشعري كالذرة احلب فمنه املتنوع، النبات منها وخرج ، األرض فتشققت
 األشجار ذات البساتني ومنه مثر، من فيه وما النخل ومنه املبارك، الزيتون ومنه وحنوه، والربسيم
ت، كلها اليت األعشاب حىت أنواعها، جبميع والفواكه والكثرية، العظيمة  جعله هذا كل احليوا

 .واحلياة للعيش سبباً  ويكون الدنيا يف واحليوان اإلنسان به ليتمتع ؛ هللا
  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .عليه هللا أوجبه مبا للقيام يقوده وهذا ، وتواضع نفسه راحتق ونشأته، خلقه أصل اإلنسان تذكر إذا - ١
 .ال حمالة واقع وأنه ،والنشور البعث إثبات - ٢
 .له طاعة ويزداد ،عليها ربه ليشكر الطعام، ومنها ،عليه هللا نعم يف يتأمل أن اإلنسان على جيب - ٣



                     
                                   

     
 

 ٤٥  المحلية السنة  – تفسير

يات-    عبس سورة: الثالث الدرس   ) ٤٢(  إلى)  ٣٣(  من ا

ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱÈٱٱÉٱٱٹٱٹٱچٱ

×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱٱٱÝٱٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱٱٱٱٱٱٱ

  چçٱٱèٱٱéٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱîٱٱïٱٱðٱٱñٱٱòٱٱٱ

  

ت موضوع   :اآل

  .فريقني إىل الناس وانقسام فيه، اليت واألهوال ، القيامة بيوم التذكري -  

ٱ ٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱ یٱٱیٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱ

ÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱ

ÞٱٱٱÝٱٱٱٱÜٱٱÛٱٱÚ 

 

 معاني
 الكلمات

  .القيامة يوم أمساء من وهي العظيمة، الصيحة :الصاخة
  .زوجته :صاحبته        .يهرب :يفرُّ 

 .يشغله :يغنيه      .وشغل أمر :شأنٌ 

 العام المعنى

 حىت اً ومرتفع اً عظيم النفخة الثانية، أحدث صوً  الصور يف امللك ونفخ ،القيامة وقت جاء إذا
ا، من لصمم اآلذان تصيب : وهم ،له قرابة الناس أكثر من اإلنسان يهرب عندها قو

م أ..........، ..........، ..........، .......... قرب الناس ، وسبب هروبه منهم مع أ
 . اليوم ذلك هول من عليها وخائف ،بنفسه مشغول ألنهإليه؛ 

  

  



                     
                                   

     
 

 ٤٦  المحلية السنة  – تفسير

ٱâٱٱãٱ ٱáٱ ٱàٱ ٱåٱٱٱßٱ äٱ

ٱíٱٱ ٱìٱ ٱëٱ ٱêٱ ٱéٱ ٱèٱ ٱçٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ æٱ

 îٱٱïٱٱðٱٱñٱٱòٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

ر :غربة      .لنور مشرقة :ُمسفرة   .واخلسارة اخلزي آ
 .وظلمة سواد :قرتة      .وتغطيها تعلوها :ترهقها

 العام المعنى

  : قسمني إىل الناس ينقسم القيامة يوم يف

 وهم والسرور، الفرح غاية يف ويكونون ، ....................... الوجوه أصحاب: األول
  .الدنيا يف صاحلة أعمال هلم كانت الذين املؤمنون

 من الدنيا يف الفجور وأعمال الكفر بسب ، ....................... الوجوه أصحاب: الثاين
 .وكبائر معاصٍ 

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 أهوال من فيها ما على تدل أمسائها وكل ، .............وهو:  ،ةما ورد يف هذه السور  منها كثرية أمساء للقيامة - ١
 . عظيمة وأمور

 .إليه الناس أقرب وينسى ،جناته عن ويبحث ،بنفسه إنسان كل فيه ينشغل عظيم يوم القيامة يوم - ٢
 .اجلنة بدخوهلم ومستبشرون فرحون وهم لنور، مشرقة القيامة يوم وجوههم الدنيا يف املؤمنون - ٣
  .النار لدخوهلم ؛واخلسارة الندامة وتعلوها ،مظلمة القيامة يوم وجوههم واملكذبون الكافرون - ٤



                     
                                   

     
 

 ٤٧  المحلية السنة  – تفسير

  األنشطة
  ): ١رقم (  نشاط

 تجابة، واس٤٦: الحج چÄٱٱٱٱÅٱٱٱÆٱٱÇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱٱٱٱٱËٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱچٱ:  - تعاىل  -بني قوله  اربط

  . يبالرجل األعمى لدعوة الن

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

  ): ٢رقم (  نشاط

ت وصف هللا اذكرإىل كتاب هللا،  لرجوع   القرآن الكرمي. ا ثالث آ

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

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

  ): ٣رقم (  نشاط

کٱٱکٱٱٱٱٱٱگٱٱٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٹٱٹٱچٱ

  ٢٣ -  ١٧: عبس چٱٱٱۀٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓ

  عن اإلميان به سبحانه. ضأو يعر  ، ملن يعصي هللا رسالةت واكتب من هذه اآل استفد

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

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



                     
                                   

     
 

 ٤٨  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
  مكتوم؟ أم ابن عن  النيب إعراض سبب ما: ١س

  ؟ إسالمه بعد مكتوم أم ابن من   النيب موقف ما: ٢س

  ملوعظة؟ اإلنسان ينتفع مىت: ٣س

  ؟ املشركني زعماء دعوة على اً حريص  النيب كان ملاذا: ٤س

  الكرمي؟ القرآن نعظم كيف: ٥س

  مات ) –لعن  – رب، معىن " قتل ": ( ض ١٧: عبس چٱٱٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱگٱٱٱٱگٹٱٹٱچٱ: ٦س

ڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٹٱٹٱچٱ: ٧س

  ٣٢ – ٢٤: عبس چٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱېٱٱىٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱ

ت على البعث بعد املوت؟ كيف -  ذه اآل   تستدل 

ومن أحب الناس إليه، فما سبب هذا  ،يامةفإن اإلنسان يفر منهما يوم الق ،ومع ذلك ،عظيمفضل  ماالوالدان هل :٨س
   الفرار؟

  أكمل ما يلي:: ٩س

 من واجبنا جتاه نعم هللا:  . أ

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

 :ب فرح واستبشار املؤمنني يوم القيامةاسبأ نم  . ب

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

 يوم القيامة: فاروحزن الك ،حسرةمن أسباب   . ت
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 ٤٩  المحلية السنة  – تفسير

  

  : الخامسة الوحدة
  .التكوير سورة 

  
ول الدرس يات-    التكوير سورة: ا   ) ١٤(  إلى)  ١(  من ا

  )) حصص ٣(( 
  

يات-    التكوير سورة: الثاني درسال   ) ٢٩(  إلى)  ١٥(  من ا

)) حصص ٣(( 

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

 .  الساعة قيام عند للكون احلاصل التغيري يصف  - ١

 .الوحي حقيقة حيدد  - ٢

 . للناس وتعليمه الكرمي القرآن تبليغ يف  لنيب يقتدي  - ٣

 .الكرمي القرآن يعظِّم  - ٤

 يفنِّد مزاعم املشركني حول القرآن الكرمي.  - ٥

 

٦ 



                     
                                   

     
 

 ٥٠  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس يات-    التكوير سورة: ا   ) ١٤(  إلى)  ١(  من ا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٹٱٹٱچٱ

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱ

ڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱ

   چٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈ

ت موضوع -    : اآل

  .القيامة يوم العامل يف حتصل اليت والتغريات األهوال عن احلديث -  

ٱپٱٱ ٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱ

پٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ

 ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

   .تناثرت :انكدرت                     .بعض إىل بعضها ومجُِع لُفَّت :كورت
  .مهلتأُ و  تُركت :تلَ طِّ عُ                   .اجلمل أنثى وهي احلوامل، النوق :العشار

ت :الوحوش  .راً  اشتعلت :سجرت               .مستأنسةـال غري الربية احليوا

 العام المعنى

 فيذهب ،بعض إىل بعضها معوجيُ  فُّ لَ تُـ فَـ  لشمس يؤتى - األوىل عند النفخة - القيامة يوم يف
ا، من القوية اجلبال وتتحرك وتتغري، النجوم وتتناثر ونورها، ضوؤها  أغلى اإلبل رعاة ويرتك مكا

 وحتشر للحمل، وضعها واقرتب ،العاشر الشهر يف احلامل الناقة وهي ،أموال من لديهم ما
ت ا، وال لفهم ال كانت أن بعد سالنا مع املتوحشة احليوا  .راً  البحار وتشتعل لفو

  



                     
                                   

     
 

 ٥١  المحلية السنة  – تفسير

ٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱ
ٱٱڃٱٱڃٱٱ ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱ
ٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱ ٱ چٱٱچٱ

 ڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈ

 

 معاني
 الكلمات

  .العباد أعمال فيه الذي الكتاب :الصحف        .حية وهي تدفن اليت الطفلة :املوءودة
  .أُزيلت :كشطت            .تحتفُ  :ترَ شِ نُ 

  .قـُرَِّبت :أزلفت             .بشدة اشتعلت :عرتسّ ◌ُ 
 .عملت :أحضرت

 العام المعنى

 واملؤمن الكافر، مع فالكافر يشبهه، من مع شخص كل يسري احلشر عند القيامة يوم يف وأيضاً 
 األعمال كتب وتفتح ذلك، سبب عن حية وهي ُدفنت مولودة كل وُتسأل وهكذا،.. املؤمن مع
ا، وتزداد النار وتشتعل وشر، خري من الدنيا يف عملها اليت أعماله إنسان كل فريى،   وأما حرار

  .هلم ومهيئة أهلها من قريبة فتكون اجلنة
 .اليوم لذلك وقدم عمل ما إنسان كل يعلم سوف العظيمة األحداث تلك وقوع وعند

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .الكون نظام يف واضطراب ،املخلوقات يف تغري من يرافقها وما،  القيامة يوم أهوال شدة - ١
م وهنَّ أحياء - ٢ ، بسبب احلاجة واخلوف من الفقر والعار، فلما جاء  كان بعض العرب يف اجلاهلية يدفنون بنا

اهم عن هذا الفعل املشني، فعن املغرية بن شعبة  إن هللا حرم «:   ل رسول هللاقال: قا -  - اإلسالم 

حملافظة عليهنَّ واإلحسان إليهنَّ، فعن عائشة »عليكم عقوق األمهات، ووأد البنات، ومنع وهات ، كما أمر 

  »من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهنَّ، ُكنَّ سرتاً له من النار«قال:  أن النيب  - - 
ءل توجيهيف هذا و  منه، القيامة يوم هلا واالنتصار قاتلها لتوبيخ ؛ قتلها سبب عن املوءودة سؤال - ٣  للعناية آل

 .أرواحهم على االعتداء وعدم ،الدنيا يف بنائهم
 يف عمله ما حقيقة سيعلم اإلنسان أن على القيامة يوم ملخلوقاته العظيمة لعالمات -وعال جل-  هللا أقسم - ٤

  .الصاحلة ألعمال واالستعداد لتصديق اليوم لذلك يستعد الذي هو والعاقل ت،العالما تلك تقع عندما الدنيا

                                                           
 .)٤٥٨٠، ومسلم برقم ()٢٤٠٨( برقم البخاري أخرجه) ١(
 .)٢٦٢٩ومسلم برقم ( )٦٨٦٢( برقم البخاري أخرجه) ٢(



                     
                                   

     
 

 ٥٢  المحلية السنة  – تفسير

يات-    التكوير سورة: الثاني الدرس   ) ٢٩(  إلى)  ١٥(  من ا

ژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱٹٱٹٱچٱ
ہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

ےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ
   چېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱ

ت موضوع -    : اآل

  .املشركون معز ي كما ليس وأنه ،-تعاىل  - هللا عند من القرآن أن إثبات -  

ٱ ٱڑٱ ٱگٱٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱ ٱٱکٱٱکٱ ٱٱکٱ ٱ کٱ
ٱٱڱٱٱڱٱٱ ٱ ٱٱڳٱ ٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱ ٱ گٱ
ٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڱٱ

 ہٱٱہ

 

 معاني
 الكلمات

  .جتري اليت :اجلوار            .لنهار ختتفي اليت النجوم :اخلنس
  .وذهب أدبر :عسعس               .املسترتة الغائبةالنجوم  :الكنس
  .السالم عليه جربيلاملراد به: :كرمي رسول                            .وتبنيَّ  ظهر :تنفس
 .مكانة له :مكني

 العام المعنى

  :مور - جل وعال  - هللا يقسم
ا يف ومستمرة لنهار، وختتفي لليل تظهر اليت النجوم  - ١  .جر
 .وذهب أدبر إذا الليل - ٢
 .وتبني ظهر إذا الصبح - ٣
- جربيل وهو ،املالئكة أشرف به نزل - وعال جل- هللا عند من القرآن هذا أن إلثبات والقسم

 أميناً  هللا جعله ولذلك هللا، عند زلةـومن مكانة وله قوة صاحب نه هللا وصفه مث ،-السالم عليه
 .   وحيه على

  



                     
                                   

     
 

 ٥٣  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱۓٱٱ ہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱ
ٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱ ٱٱٱڭٱٱۇٱ ٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱڭٱ ڭٱ

 ۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱۋٱٱٱۋٱ

 

 معاني
 الكلمات

ا أو الشمس شروق جهة :األفق          .  دمحم نبينا :صاحبكم                           .غرو
 .خبيل :ضنني

 العام المعنى

 قول من به جاء الذي والغيب الوحي يكون أن أو ،  الرسول عن اجلنون - تعاىل  - ى هللا نف
م على صورته اليت السال عليه جربيل رأى والسالم الصالة عليه فإنه ان،الكه وكذب الشيطان

 تعلمونه ال غيب من به جاء ما غكمفبلَّ  ذلك، يتخيل يكن ومل ، األفق يف بوضوحخلقه هللا عليها 
  .به عليكم يبخل ومل ،

 إنو  حقيقته، -جل وعال  -  هللا هلم بني أن وبعد ،القرآن عن ذلك بعد الكفار سيقول فماذا
 .واجلن اإلنس من به هللا خاطبهم من لكل وتذكري موعظة القرآن هذا

  

ٱÃٱٱ ٱÂٱ ٱÀٱٱÁٱ ٱ¿ٱ ٱٱ¾ٱ ٱ½ٱ ٱ¼ٱ ٱىٱ ىٱ
ÈٱٱÇٱٱÆٱٱÅٱٱÄ 

 

 العام املعىن
جل  -  هللا يشاء أن بعد ذلك، ميكنه فإنه،  - وجل عز-   مطيعاً  مسلماً  يكون أن أراد من

 .وتصرفه مشيئته حتت عاملال يف شيء كل ألن واهلداية، االستقامة له - وعال 
  

  :الفوائد والتوجيهات* 

لليل لنجوم -وعال جل-  هللا يقسم - ١  رسوله على أنزله - تعاىل  -  هللا عند من حق القرآن أن على والصبح و
 .الشياطني قول من ليس أنه على دليل هذا ويف السالم، عليه جربيل بواسطة  دمحم

 الكرمي القرآن لتبليغ؛  -وعال جل- هللا اصطفاه حيث ،املالئكة بني رفيعةة ومكان زلةـمنله  عليه السالم جربيل - ٢
 . وأمانته قدرته على التأكيد مع النبيني، خامت إىل

 .السالم عليه جلربيل  النيب رؤية إثبات - ٣
م ما مع وتعليمه، القرآن هذا تبليغ يف  لنيب االقتداء - ٤  ما يبلغ أن مسلم كل فعلى والكذب، اجلنون من به ا

ام أو سخرية واجه وإن حىت القرآن من يستطيع  .ا
 .-تعاىل– هللا كالم ألنه ؛الكرمي القرآن تعظيم وجوب - ٥
ا ،أفعاله يف لإلنسان املشيئة إثبات - ٦   .يكن مل يشأ مل وما ،كان هللا شاء فما ،- تعاىل  -  هللا ملشيئة بعة وأ



                     
                                   

     
 

 ٥٤  المحلية السنة  – تفسير

  األنشطة
  ) ١رقم (  نشاط

  عاين، اكتب اآلية اليت تدل عليها مما ورد يف السورة.جمموعة من األحكام وامل أمامك

ية أو المعنى الحكم  التي تدل عليه ا
  قتل النفس إال حبق حترمي

  أعمال العباد كتابة
  عن املال بسبب أهوال يوم القيامة االنشغال

ر يوم القيامة َحتَوُّل   املاء إىل 
  صاحب كل معصية مع شبيهه يوم القيامة حيشر

  كل إنسان ما عمل يوم القيامة  تذكر
  بيد هللا اهلداية

  ) ٢رقم (  نشاط

  .كبكتابة فكرة ملشروع صغري داخل بيتك تستطيع من خالله تعليم القرآن الكرمي ألهل قم

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

  ) ٣رقم (  نشاط

م ال تليق، ابتكر جمموعة من الطرق للدفاع عن النيب وصف الرسول  ىأعداء هللا عل جترأ   .  وصاف و

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

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



                     
                                   

     
 

 ٥٥  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
  .ختصار اذكرها، القيامة يوم أهوال من مجلة على السورة اشتملت: ١س

  وملاذا؟، نثى أحدهم يرزق حني اجلاهلية يف العرب بعض حال بني: ٢س

  ، ماذا حيدث إذا نشرت الصحف ؟ ١٠: التكوير چٱٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٹٱٹٱچٱ: ٣س

  ف اجلنة ؟زلَ ر اجلحيم، وملن تُ سعَّ : ملن تُ ٤س

  يدل هذا القسم؟ المبعدد من املخلوقات، فع ورةهللا يف الس : أقسم٥س

  ت بعدة صفات اذكرها.يف اآل -عليه السالم- جربيل: وصف هللا ٦س

ىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱچٱ: - تعاىل  - على شرع هللا، وقوله  امة: ما العالقة بني االستق٧س

ÇٱٱÆٱٱÅٱٱÄ٢٩ - ٢٨: التكوير چ  

يت:: اخرت االجابة ٨س   الصحيحة مما 
  إذا الشمس كورت: - تعاىل–املراد بقوله   . أ

 تناثرت. .١

 لفت. .٢

 كربت. .٣

  من أهوال يوم القيامة أن البحار تصبح:  . ب
 راً مشتعلة. .١

 جامدة غري متحركة. .٢

 غائرة ال ماء فيها. .٣

  :)الكنساملراد بقوله تعاىل : ( اجلوار   . ت
 . املسترتة الغائبةالنجوم   .١

  .   لنهار ختتفي اليت النجوم .٢

                       النجوم شديدة اللمعان. .٣



                     

 

 ٥٦  المحلية السنة  – تفسير

  

  السادسة الوحدة
  .االنفطار سورة

ول الدرس نفطار سورة: ا يات-    ا   ) ١٢(  إلى)  ١(  من ا

  )) حصتان((

نفطار سورة: الثاني الدرس   ) آخرها(  إلى)  ١٣(  من ياتا-    ا

  )) واحدة حصة(( 

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

ــة وصــف بــني يــربط  - ١ ــد الكــون حال ــام عن  وســورة الســورة هــذه يف الســاعة قي
 .التكوير

 . السورة يف الواردة هللا صفات يستنتج  - ٢

 . -تعاىلو  تبارك- ربه عن الغفلة من حيذر  - ٣

 .اآلخر ليوم إميانه يقوي  - ٤

 .والعلن السر يف هللا يراقب  - ٥

 . القيامة يوم الفجار وحال األبرار حال بني مييز  - ٦

 .القيامة يوم للنجاة وحده  قلبه يعلق  - ٧

٣  



                     
                                   

     
 

 ٥٧  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس نفطار سورة: ا يات-    ا   ) ١٢(  إلى)  ١(  من ا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٹٱٹٱچٱ

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱ

چٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱ

  چٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈ

ت موضوع   :اآل

  .ذلك رأى إذا اإلنسان وحال ،عظيمة عالمات من يسبقه وما ،القيامة يوم عن احلديث -
  

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱ

ٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ ٱ ٱ ٱٺٱ ٱڀٱ ٱٱڀٱٱڀٱ ڀٱ

 ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .وتفرقت تساقطت :انتثرت        .تشققت :انفطرت
 .بداخلها ما وأخرج قلبت :بعثرت    .واحداً  حبراً  وصارت تفجرت :فجرت

 العام المعنى

 ترتيب بغري الكون يف وتتفرق تتساقط وهي والكواكب تتشقق، وهي السماء اإلنسان رأى إذا
 من عمل ما سيعلم ذلك فعند واحداً، حبراً  تصبح حىت بعضها على تتفجر وهي والبحار وانتظام،

 . وشر خري من أيضاً  ترك وما وشر، خري



                     
                                   

     
 

 ٥٨  المحلية السنة  – تفسير

ٱڦٱٱٱ ٱڤٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڤٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٹٱ
ٱڃٱٱ ٱ ٱڃ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱڦٱ ٱڦٱ ڦٱ

 ڃٱٱڃٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .حسنة صورة يف سليماً  خلقك :سوَّاك        .خدعك :غرك
 .وهكذا متساويتني والرجلني متساويتني فاليدين األعضاء، متناسب :عدلك

 العام المعنى

 أكرمك، الذي بربك تكفر وجعلك خدعك الذي ما: قائالً  اإلنسان - وعال جل- هللا يعاتب
 يف والتناسب احلسنة، الصورة اإلنسان شكل يف األصل وجعل العدم، من أوجدك حيث

 . غريه عن مييزه إنسان لكل خاص شكل يف البدن مجيع ركب مث األعضاء،
  

چٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱ
 ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈڍٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

 .األعمال يسجلون مالئكة :حافظني        .واجلزاء احلساب :الدين

 العام المعنى

 بيوم التكذيب على تستمرون والوعظ التذكري من تقدم ما مع: للمشركني -تعاىل  -  هللا يقول
 أعماهلم لك فيسجلون يكتبونه، فيما وأمناء كراماً  مالئكة عليهم هللا جعل وقد احلساب،

 .وأقواهلم
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
 من فيه حيصل وما ،ه العظيمةعالماتل الدائم رُ كُّ تذَ الواإلميان  هللا بطاعة يوم القيامةل ادستعدعلى اال املسلممما يعني  - ١

 .للكون تغري
 أعمال من يكثر ولذلك ؛ الدنيا يف عملها اليت األعمال احلساب يوم سريى أنه يتذكر أن املسلم على جيب - ٢

 .السوء أعمال ويتجنب اخلري،
 من به، هللا أمره ما فعل على له عوً  ذلك ليكون ؛ وأمجله اخللق أحكم من خلقه فجعل اإلنسان هللا أكرم - ٣

 اإلنسان اغرتار وعدم ، بربوبيته واالعرتاف  الشكر يستوجب وهذا احلياة، بشؤون والقيام والعبادة، الطاعة
 .خلقته وكمال بصحته

ت - وعال جل- هللا صفات من - ٤  . ............ الـَخْلق،: الواردة يف هذه اآل
 أن وحيرص والعلن، السر يف منهم يستحي أن املسلم فعلى أعماله، ويسجلون حيفظونه مالئكة معه إنسان كل - ٥

 .اً خري  يكتبونه ما كل يكون



                     
                                   

     
 

 ٥٩  المحلية السنة  – تفسير

نفطار سورة: الثاني الدرس يات -    ا   ) آخرها(  إلى)  ١٣(  من ا

ژٱٱژٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱ
ڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱ

   ٱٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭ

ت موضوع   :اآل

  .احلساب يوم يف الفجار وعاقبة ،األبرار عاقبة -  

ژٱٱژٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱ

 گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱ

 

 معاني
 الكلمات

 . الكفار :الفجار        . املطيعون :األبرار

 العام المعنى
 هلم كفروا والذين اجلنة، يوه دائم، نعيم هلم احلساب يوم يف هلم - وعال جل-  هللا أطاعوا الذين
ا اليت النار يوه دائم جحيم  خيرجون ال خالدين فيها ويبقون واحلساب، اجلزاء يوم سيدخلو

 . منها
  

ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱ

ٱےۓٱٱ ٱےٱ ٱھٱ ٱھٱٱھٱ ٱھٱ ٱہٱ ٱ ہٱ

 ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭ

 

 العام المعنى
 غريه ينفع أن الناس من أحد يستطيع ال الذي اليوم ذلك إنه كبري، وخطره عظيم، يوم اجلزاء يوم
– له صار واألمر ،وحده هللا بيد امللك ألن ؛اليوم ذلك يف تصرف أي ألحد يعد ومل يساعده، أو

 .- سبحانه



                     
                                   

     
 

 ٦٠  المحلية السنة  – تفسير

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .القيامة يوم دائم بنعيم املؤمنني هللا وعد - ١
 .منه خيرجون وال يسرتحيون ال أليم وعذاب ، جبحيم للكافرين الوعيد - ٢
 يعلق املسلم فإن لذلك ؛ لنفسه النفع يطلب أو ، غريه ينفع أن أحد يستطيع وال األهوال، شديد يوم القيامة يوم - ٣

 .سينجيه الذي هو أنه يعلم ألنه ؛ - جل وعال  -   قلبه
  .-سبحانه– بيده األمور وكل وحده، مللك املتفرد هو هللا أن اخللق جلميع سيظهر القيامة يوم يف - ٤

  

  األنشطة
  ) ١(  رقم نشاط

  . هللا معصية على الناس ةرءَ جُ  سبب خالهلا من توضح النقاط من جمموعة اكتب

  ) ٢(  رقم نشاط

  .الفجار عن األبرار ا زيَّ متََ  اليت واألعمال الصفات من جمموعة اذكر

برار صفات  وأعمالهم الفجار صفات وأعمالهم ا

  

  

  

  

  

  

  



                     
                                   

     
 

 ٦١  المحلية السنة  – تفسير

  ) ٣(  رقم نشاط

  .التكوير وسورة ،رةالسو  هذه يف الساعة قيام عند الكون حالة وصف بني اربط
  

  ) ٤(  رقم نشاط

  علينا؟ وكتابتها السيئات يف الوقوع لتجنب نتخذها اليت اخلطوات ما، لسوء أمارة النفس

  

  : التقومي
  أعماله؟ حقيقة اإلنسان يعرف مىت: ١س
  :ا يليمم السورة يف ورد ما عدد: ٢س

 .اإلنسان على ا أنعم اليت هللا نعم  . أ
 .املالئكة أوصاف  . ب
 .الدين يوم أوصاف  . ت

ت تدل عالم: ٣س   :اآلتية اآل

 ١٦: االنفطار چٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱچٱ: - تعاىل  -  قوله   . أ

  ١٩: االنفطار چٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭچٱ: -تعاىل  - قوله  . ب

 ١٧: االنفطار ؟چڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہچٱ: - تعاىل  - قوله تكرار من احلكمة ما: ٤س

- ١٨  

  



                     
                                   

     
 

 ٦٢  المحلية السنة  – تفسير

   لسابعةا الوحدة
  .المطففين سورة

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

 . الوزن أو الكيل يف اإلنقاص من حيذر  - ١

 . الفجار وأحوال األبرار أحوال بني يقارن  - ٢

 . ملؤمنني االستهزاء من حيذر  - ٣

 .وأحواهلم الفجَّار صفاتبعض  يعدد  - ٤

 .وأحواهلم األبرار صفاتبعض  يعدد  - ٥

 فسة احلقيقية.يستنتج جمال املنا  - ٦

 يعظم الوقوف بني يدي هللا للحساب.   - ٧

رمني من املؤمنني.  - ٨  يبني عاقبة استهزاء ا

رمني يف اآلخرة.  - ٩  يعلل لضحك املؤمنني من ا

٥ 

ول الدرس يات-    المطففين سورة: ا   ) ١٧(  إلى)  ١(  من ا

  )) تانحصص((

يات-    المطففين سورة: الثاني الدرس   ) ٢٨ ( إلى)  ١٨(  من ا

  )) حصتان(( 

يات-    المطففين سورة: الثالث الدرس   ) آخرها(  إلى)  ٢٩(  من ا

  )) واحدة حصة((



                     
                                   

     
 

 ٦٣  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس يات-    المطففين سورة: ا   ) ١٧(  إلى)  ١(  من ا

ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱٹٱٹٱچٱ
ٱٱٱÄٱٱٱÅٱٱٱÆٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱ

ٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱ
ٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃچٱٱ
ٱچچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱ

   چکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱ

ت موضوع   :اآل

 .والوزن الكيل يف الغش من التحذير -

م الفجار حال وصف -   .اآلخرة يف العاملني لرب قيامهم عند وعذا

ٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱ ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱ

ٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱۅٱٱۅٱ ۋٱ

ىٱٱىٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱ

ÆٱٱٱÅٱٱٱÄ 

 

 نيمعا
 الكلمات

  .والكيل الوزن يف يغشون الذين :املطففني    .الشديد لعذاب وعيد :ويل
  .نقص غري من كامالً  حقهم خذون :يستوفون      .ألنفسهم وزنوا :اكتالوا

 .ينقصون :خيسرون      .لغريهم وزنوا :كالوهم

 العام المعنى

 وزنوا إذا كامالً  حقهم ذونخ حيث الكيل، أو الوزن يف يغشون الذين - وعال جل-  هللا يتوعد
 يوم سيبعث أنه فليتذكر ذلك فعل ومن فيه، وغشوا منه نقصوا لآلخرين كان إذا أما ألنفسهم،

 .العاملني رب أمام للحساب كلهم الناس يقوم الذي العظيم اليوم ذلك القيامة،



                     
                                   

     
 

 ٦٤  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱ

 ڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱ

 

 معاني
 ماتالكل

 .ُميحى ال مكتوب :مرقوم    .خبيث سيء ومكان سجن :سجني

 العام المعنى

م لبعث، كذبوا الذين للفجار الشديد الوعيد  يف العذاب عليهم هللا كتب قد القيامة يوم فإ
 يتغري، وال ُميحى ال مكتوب أمر وهذا هللا، إال وسوءه ضيقه يعرف ال سيء، ومكان ضيق سجن

 .منه يُنقص وال فيه زاديُ  الو 

  

ٱٱٱٹٱٱٱ ٱ ٱٱٹٱ ٱٱ ٱ ٱ ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱ

ٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱ

ٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱچچ ٱٱڃٱٱڃچ ٱ ڄٱٱڃٱٱٱڃٱ

 ڍٱٱڍ

 

 معاني
 الكلمات

  .هللا حرم ما الرتكابه لإلمث مستحق :أثيم      .للحد متجاوز :معتد
 .غطى :ران  .مكذوبة وقصص خرافات :أساطري

 العام المعنى

 من إال التكذيب حيصل وما العاملني، لرب الناس يقوم عندما اجلزاء بيوم للمكذبني واخلسار اهلالك
ت عليه قرئت وإذا واحلرام، للحالل وأفعاله قواله متجاوز كل  البعث إثبات وفيها ،هللا آ

ت هذه: وقال ،أنكرها واجلزاء،   .السابقون كتبها مكذوبة حكا

 من عملوه وما تكذيبهم ألن ؛إال ذلك يقولوا ومل يزعمون، كما ليس األمر ن عليهم هللا فرد
م على غطى قد الذنوب  .احلق يبصروا فلم قلو



                     
                                   

     
 

 ٦٥  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱڑٱٱ ٱٱ ڌٱٱٱڌٱٱ

 کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱڳٱٱڳ

 

 معاني
 الكلمات

 .حرها وذائقوا النار داخلوا :لصالوا      .الرؤية من ممنوعون :حمجوبون

 العام المعنى

 سيدخلون مث هلم، عقوبة اآلخرة يف - سبحانه– هللا رؤية من ممنوعون القيامة يوم الفجار املكذبون
 كنتم ألنكم ؛ لكم جزاء العذاب هذا: العذاب مالئكة هلم تقول مث ها،حرِّ  شدة ويذوقون ،النار

لبعث به تكذبون  .واحلساب و

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .واملكاييل املوازين يف يغشون للذين الشديد الوعيد - ١
 .أموره ومجيع وشرائه بيعه يف وأميناً  صادقاً  يكون أن املسلم على جيب - ٢
 .والغش الظلم يف الوقوع عن اإلنسان تبعد اآلخرة يف واحلساب جلزاء والتصديق -وعال جل-  هللا مراقبة - ٣
 .الشديد العذاب من هلم ما مع وموحش، ومظلم ضيق مكان ىلإ اآلخرة يف الفجار مصري - ٤
 اتباع من مينع غطاء القلب على جيعل التوبة وعدم - وعال جل- هللا عن البعد مع واملعاصي الذنوب يف الوقوع - ٥

 .احلق
م رؤية من حمرومون الفجار - ٦  .، بسبب كفرهماآلخرة يف - وعال جل-  ر

 ،"ٱٱژٱٱڑٱٱٱٱڑٱٱک: " - تعاىل  -  قوله يف كما فاحلسي ر،للكفا واملعنوي احلسي العذاب بني اجلمع - ٧
 ".ٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱڳ: " - تعاىل  -  قوله يف كما واملعنوي

  



                     
                                   

     
 

 ٦٦  المحلية السنة  – تفسير

يات-    المطففين سورة: الثاني الدرس   ) ٢٨(  إلى)  ١٨(  من ا

ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱٹٱٹٱٱچٱ

ہٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱہٱٱہٱٱٱ

ۇٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱ

ÁٱٱٱٱٱÀچٱٱېٱٱٱىٱٱىٱٱٱٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱ  

ت موضوع   :اآل

ت هذه يف ذكر العذاب، من للفجار ما هللا ذكر أن بعد -   . النعيم من للمؤمنني أعد ما اآل
  

ڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 ڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہ

 

 معاني
 الكلمات

  .ويشاهدونه يرونه :يشهده        .عالية رفيعة زلةـمن :عليني
م الذين :املقربون  .املؤمنني من والصاحلني واألنبياء، املالئكة، من إليه، -وجل عز-  هللا قر

 العام المعنى

م هللا أطاعوا الذين ا من زلةـاملن وهذه وعالية، رفيعةً  زلةـمن هلم هللا كتب عبادته من اوأكثرو  ر  شأ
ا العظيم  واألنبياء املالئكة ويراه يتغري، وال يتبدل وال ُميحى فال ، كتاب يف كتبت قد أ

 .  عليه ويشهدون ،والصاحلني



                     
                                   

     
 

 ٦٧  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱ ٱ ٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱ ٱ ٱٱٱھٱٱھٱ ٱ ٱ ھٱٱھٱ
ٱۈٱٱ ٱۈٱ ٱۆٱ ٱۆٱ ٱ ٱ ٱۇٱ ٱۇٱ ٱڭٱ ٱ ڭٱ

ٱېٱٱٱٷٱ ٱۉٱ ٱۉٱ ٱ ٱۅۅ ٱۋٱ ٱ ۋٱ
ٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ ٱ ٱ ٱىٱٱىٱ ٱ ٱٱٱېٱٱېٱ ٱ ٱ ېٱ

ÁٱٱٱٱٱÀٱٱ¿ 

 

 معاني
 الكلمات

  .ونور وبياض أثر :نضرة      .يف اجلنة مزيَّنة وسرر مقاعد :األرائك
  .خبتم مغلق :خمتوم          .لذيذ شراب :رحيق
  .معه خيلط ما :مزاجه          .مجيلة رائحة :مسك
 .الشراب أفضل من شراب ا اجلنة يف عني :تسنيم

 العام المعنى

  :ذلك ومن ، النعيم نواع اجلنة يف يتنعمون هللا طاعة من أكثروا الذين
م - ١  إىل مستمتعني ينظرون ، الفرش وأنعم أحسن عليها مزخرفة مزينة سرر على جيلسون أ

 .- وجل عز-  الباري رؤية وأعظمه النعيم، من هللا أعطاهم ما كل
 .النعيم هلذا رؤيتهم أثر من ومجال حسن وجوههم على يظهر - ٢
 مجيلة، زكية رائحة له الذي ملسك خملوط اجلنة، يف لذيذ شراب من خدمهم يسقيهم - ٣

 .الشراب اية إىل الزكية رائحته فتبقى الكأس اية يف فيوضع
 وأعلى أفضل وهي، "تسنيم" تسمى اجلنة، أعلى يف عني من مباءٍ  خملوط الشراب هذا أن - ٤

 .اجلنة يف شراب
 .عليه للحصول والسعي ،ألجله والعمل التسابق يستحق الذي هو النعيم هذا إن

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .اجلنة أعلى يف مأواهم - وعال جل-   املطيعون األبرار - ١
 .بشر قلب على خطر وال ،مسعت أذن وال ،رأت عني ال ما اجلنة يف لعباده هللا أعد - ٢
 من إلكثار التنافس هذا ويكون إليه، واملسابقة فيه التنافس جيب الذي هو اجلنة يف لعباده هللا أعده الذي النعيم - ٣

 .اخلري وأعمال هللا طاعة
 



                     
                                   

     
 

 ٦٨  المحلية السنة  – تفسير

يات-    المطففين سورة: الثالث الدرس   ) آخرها(  إلى)  ٢٩(  من ا

ÂٱٱÃٱٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱیٱٱٹٱٹٱچٱ
ÞٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱßٱٱàٱٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱéٱٱٱ
   چٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٱ

ت موضوع   :اآل

رمني يف الدنيا واآلخرة. -    حال املؤمنني مع ا
  

ÂٱٱÃٱٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱ
ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱٱ
ٱÚٱٱٱ ٱÙٱ ٱ×ٱٱØٱ ٱ ٱÖٱ ÓٱٱÔٱٱÕٱ
 ÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱٱáٱٱâٱٱ

 

 نيمعا
 الكلمات

  .واالستهزاء السخرية إشارات يشريون :يتغامزون    .واملعصية اإلمث يف وقعوا :أجرموا
 .غريهم من وساخرين نفسهم معجبني :فكهني

 العام المعنى

رمني  أشاروا أو ،لعني غمزوا أمامهم من مروا وإذا املؤمنني، من يضحكون الدنيا يف كانوا ا
م إىل عادوا وإذا زاًء،واسته سخريةً  ليد إليهم  مبا وفرحني متلذذين يرجعون األعمال هذه بعد بيو
  .عنه وضلوا الصحيح الطريق يعرفوا مل م عليهم حكموا ورأوهم قابلوهم وإذا ملؤمنني، فعلوه

 أو املؤمنني لرياقبوا ؛يرسلهم أو يكلفهم مل هنَّ  فعلهم الكفار هؤالء على -وعال جل-  هللا ينكر مث
 . أعماهلم سجلواي

  



                     
                                   

     
 

 ٦٩  المحلية السنة  – تفسير

ٱ ٱ ٱٱٱãٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱéٱ

ٱپٱٱٱٱٱ ٱپٱ ٱ ٱ ٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٻٱ

 ڀٱٱٱٱڀٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

 .العمل جزاء أخذ :ثوِّب

 العام المعنى

 الكفار يرون نعيم يف السرر على جالسون وهم فاملؤمنون الدنيا، عن احلال يتغري القيامة يوميف 
  .لذلك نو وُيسرُّ  منهم فيضحكون يعذبون، وهم نياالد يف منهم يسخرون كانوا الذين

 قد ،نعم:  فيه شك ال الذي واجلواب هم؟ئواستهزا وسخريتهم أعماهلم جزاء الكفار ل فهل
 .هلماعمأ لسوء جزاءهم أخذوا

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

رمني عداوة شدة - ١  .م واالستهزاء لقول والفعل، إيذائهم وتعمد للمؤمنني، والكفار ا
ملؤمنني لدين االستهزاء من احلذر وجوب - ٢ رمني الكفار صفات من هذا ألن و  .وا
 احلسنة والعاقبة ،اآلخر اليوم تذكر ذلك على يعني ومما هللا، سبيل يف األذى ويتحمل يصرب أن املؤمن على جيب - ٣

 .- تعاىل– هللا ذن
 .ويصلحها بعيوبه اإلنسان ينشغل أن والواجب منهم، والسخرية الناس بعيوب االنشغال من احلذر - ٤
 ضحك فكما العمل، جنس من اجلزاء ألن ؛القيامة يوم الكفار من نعيمهم كامل يف وهم املؤمنون يضحك - ٥

 . اآلخرة يف منهم املؤمنون ضحكي م، واستهزءوا الدنيا يف املؤمنني من الكفار



                     
                                   

     
 

 ٧٠  المحلية السنة  – تفسير

  األنشطة
 ) ١(  رقم نشاط

ر من جمموعة اكتب   .والشراء البيع يف عواخلدا  الغش تفشي آ
............................................................................................................
............................................................................................................  

  
 ) ٢(  رقم نشاط

ملعىن الوارد يف اآلية التالية: خرجاست   من السورة اآلية اليت ترتبط 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٹٱٹٱچٱ

  ١٥٥: النساء چٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٹ
............................................................................................................

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

 ) ٣(  رقم نشاط
ت اليت مرت بك يف سورة  قارن   وسورة املطففني. االنفطاربني حال األبرار وحال الفجار من خالل اآل

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

  
 )٤(  رقم نشاط
كفار يف كل عصر ، اذكر جمموعة من صور االستهزاء املوجودة م مما درج عليه املنافقون وال واالستهزاء ملؤمنني السخرية

  ؟وما الطرق املناسبة ملواجهتها ،يف العصر احلاضر
ستهزاء   الطرق المناسبة لمواجهتها  من صور ا

    
    
    
  

 ) ٥(  رقم نشاط

: ينالمطفف چٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱېچٱ: - تعاىل  -  قوله بني اربط: ١س

  .» يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ال«:  لرسولوقول ا ٣ – ٢



                     
                                   

     
 

 ٧١  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
  هم قوم: الكيل وامليزان قصهللا بسبب ن معذالقوم الذين : ١س

 شعيب  ) -هود   -صاحل    -( نوح   
يت:: ٢س   أكمل ما 

 ألنه حرم هللا الغش  . أ
................................................................................................... 

 :مصري األبرار يوم القيامة  . ب
...................................................................................................  

  واستحقوا هذا املصري بسبب:
................................................................................................... 

 :مصري الفجار يوم القيامة  . ت
................................................................................................... 

  واستحقوا هذا املصري بسبب:
................................................................................................... 

ت:٣س   :استخرج من اآل
 صفات املكذبني بيوم الدين.   . أ

  .معلى رؤية املؤمنني لر دلي ما  . ب
  ؟: مىت يغطي الران قلب العبد٤س

ت.٥س   : مجع هللا للكفار يوم القيامة بني العذاب احلسي واملعنوي، وضح ذلك من خالل اآل

  اجلنة؟ هلهللا أل عطيهي: ما أعظم نعيم ٦س

  

  

  

  

  



                     

 

 ٧٢  المحلية السنة  – تفسير

   الثامنة الوحدة
  االنشقاق سورة 

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

 .القيامة يوم من مشاهد يصف  - ١

 .  العظيمة املخلوقات خضوع يستشعر  - ٢

 . احلساب يوم الكافر وحال املؤمن حال بني يزميُ   - ٣

 . مةالقيا يوم وحىت الدنيا من اإلنسان أحوال للحيُ   - ٤

 . القرآن واتباع لإلميان االستجابة يف والكافر املسلم بني يقارن  - ٥

 .عل كدحه وعمله يف طريق جناتهجيَ   - ٦

٥ 

  

ول الدرس نشقاق سورة: ا يات-    ا   ) ١٥(  إلى)  ١(  من ا

  )) حصص ٣(( 

نشقاق سورة: الثاني الدرس يات-    ا   ) آخرها(  إلى)  ١٦(  من ا

  )) تانحصص((
  



                     
                                   

     
 

 ٧٣  المحلية السنة  – تفسير

نشقاق سورة: ولا الدرس يات-    ا   ) ١٥(  إلى)  ١(  من ا

ڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٹٱٹٱچٱ

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱ

چٱٱٱچٱٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱٱٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ

گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگ

   چںٱٱٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱٱٱہٱٱٱھٱٱ

ت موضوع   :اآل

  . احلساب عند والكافر املؤمن من كل وموقف القيامة، يوم أهوال لبعض وصف -
  

ٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱ ٱ ڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ

ٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱ ٿٱٱٹٱ

 ڦٱٱڦٱٱڦٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .وأطاعت مسعت :أذنت      .وتفتحت تقطعت :انشقت
  .ارتفاع دون منبسطة أصبحت :تدَّ مُ     .والطاعة االستماع عليه وجب :تقَّ حُ 

 .أخرجت :ألقت

 العام المعنى

  األرض مر وكذلك هللا، ألمر طاعة ؛ وتتفتح فتتقطع القيامة يوم السماء - وعال جل-  هللا مر
 مسعاً  ذلك كل وغريهم، املوتى من بطنها يف ما كل رجوختُ  عليها، ما كل زولي منبسطة فتصبح
 .- تعاىل  -   وطاعة

  



                     
                                   

     
 

 ٧٤  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱٱڃٱٱڃٱٱ ٱ ٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱ ٱ ٱ ڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱ
ٱڇٱٱڇٱٱ ٱڇٱ ٱ ٱ ٱ ٱڇٱ ٱ ٱچٱ ٱ ٱچٱ ٱچٱ چٱ
 ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱٱٱٱڈٱٱٱڈٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

 .يرجع :ينقلب       .ومشقة بتعب عامل :كادح

 العام المعنى

 احلساب، يوم األعمال ذه القيامة يوم ربه يالقي وسوف ويتعب يعمل الدنيا هذه يف اإلنسان
  :قسمني إىل الناس فينقسم
 إىل ينصرف مث سهًال، خفيفاً  عرضاً  عمله عليه يعرض مث له، تكرمياً  ليمني كتابه يُعطى: األول
 . عطيأُ  مبا ومسرور فرح وهو ،اجلنة يف له هللا أعدهم الذين أهله

  

ژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱ
ٱٱٱںٱٱ ٱ ٱ گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱںٱ

 ڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱٱہٱٱٱٱہٱٱٱھ

 

 معاني
 الكلمات

 .يرجع :ورحيَ           .هالك :ثبوراً 

 العام المعنى

 له، إهانة ظهره وراء نم الشمال بيده كتابه يعطى: احلساب يوم الناس من الثاين القسم هذا
 مسروراً  الدنيا يف كان ألنه إال املصري هذا له حصل وما والنار، واخلسارة اهلالك مصريه أن فيعلم

 مطلعاً  - وعال جل-  هللا كان وقد والبعث، هللا إىل الرجوع ينكر وكان عليه، هو الذي لباطل
 .هلا حمصياً  أعماله على

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .وغريها جبال من عليها ما كل فيزول ،مستوية تصبح األرض وأن ، تتقطع السماء أن القيامة يوم عالمات من - ١
 .القيامة يوم وتتبدل تتغري ن أمرها إذا هللا تطيع أن واألرض السماء على َحقٌّ  - ٢
 .شر أو خري من فيها عمله مبا ربه اإلنسان وسيالقي وتعب، عمل مكان الدنيا - ٣
 .عاصني وكفار طائعني، مؤمنني إىل الدنيا يف النقسامهم بع وأشقياء سعداء إىل ةاآلخر  يف الناس انقسام - ٤
  .عليها وسيجازيهم أعماهلم على ومطلع كلهم لعباد بصري هللا - ٥



                     
                                   

     
 

 ٧٥  المحلية السنة  – تفسير

نشقاق سورة: الثاني الدرس يات-    ا   ) آخرها(  إلى)  ١٦(  من ا

ھٱٱھٱٱٱھٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٹٱٹٱچٱ

ۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱ

¿ٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱÉٱٱٱÊٱٱËٱٱٱÌٱٱÍٱٱ

ÓٱٱÒچٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱ   

ت موضوع   :اآل

  .ر أو جنة إىل بعد ذلك إما مأواهو  مماته وبعد ،حياته يف أحوال اإلنسان -  

ھٱٱھٱٱٱھٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱ
ٱٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱ ڭٱ

 ىٱٱىۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱٱېٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .وحوى مجع :وسق  . الغروب بعد السماء يف يظهر الذي االمحرار :الشفق
  .جتدون :تركنبَّ             .اكتمل :اتسق
 .حال بعد حاالً  :طبق عن طبقاً 

 العام المعنى

  :أشياء بثالثة هللا يقسم
 .الغروب بعد السماء يف يظهر لذيا االمحرار - ١
 .وحوادث خلق من فيه عمجُ  وما الليل - ٢
 .واستدارته نوره اكتمال عند القمر - ٣
 أهل دخول وحىت ،خلقهم من بدءاً  متتابعة حوال ونسيمرُّ  اخللق أن على لتأكيدل القسم وهذا
  .النار النار وأهل ،اجلنة اجلنة

م وعدم ،الكفر على بقاءهم الكفار على هللا ينكر مث ت يرون وهم ،إميا  وعدم واحلجج، اآل
 . تالوته عند والسجود ،القرآن مساع عند  انقيادهم



                     
                                   

     
 

 ٧٦  المحلية السنة  – تفسير

ٱٱٱٱٱ¿ٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱ ٱ ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱ
ÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱÉٱٱٱÊٱٱËٱٱٱÌٱٱÍٱٱ

 یٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱÒٱٱÓٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

 .مقطوعغري  :ممنونغري             .جيمعون :يوعون

 مالعا المعنى

م هو القرآن مساعهم عند سجودهم وعدم ،كفرهم على الكفار بقاء سبب إن  مبا يكذبون أ
م يف اجتمع مبا عامل وهللا حجة، غري ومن واستكباراً  عناداً  جاءهم   .واالستكبار التكذيب من قلو

 الذين إال منه ينجو لن الذي األليم، العذاب من هلم هللا أعد مبا خيربهم أن  نبيه هللا مر مث
م اليت الصاحلة األعمال وعملوا  صدقوا ً  هلم هللا أعد وهؤالء هللا، من تقر  .ينقطع ال دائماً  ثوا

  

  :الفوائد والتوجيهات* 

ار ليل بني اليوم انتقال ذلك فمن الكون، يف -تعاىل  - هللا سنن من ُسنَّة حال إىل حال من االنتقال - ١  وظلمة و
 مراحل بني خلقه يف اإلنسان انتقال أيضاً  ذلك ومن الشهر، خالل متعددة مراحل يف القمر وانتقال وضياء،

 إىل الطفولة من النمو يف واستمرَّ  احلياة، إىل خرج مث جنيناً  صار أن إىل مضغة مث علقة مث نطفة كان حيث عدة،
 .كبرياً  رجالً  أصبح أن

 أحوال يف ينتقل كان كما موته، بعد جديد لحا إىل سينتقل أنه على عقلي دليل فيها اإلنسان خلق مراحل - ٢
 .حياته وأثناء ،والدته قبل متنوعة

 .عندهم وضوحه مع احلق ويرفض لقرآن فيكذب ،يعاند من الكفار من - ٣
 .للمؤمنني كيد من صدورهم يف الكفار فيهخيُ  ما مطلع على -جل وعال- هللا  - ٤
 .منهم وسخرية م كماً  األليم لعذاب للكفار البشارة - ٥
 .ينقطع ال دائم ونعيمهم اآلخرة يف املؤمنني ثواب - ٦

  األنشطة
  ): ١(  رقم نشاط

  . بشماله كتابه خذ ومن بيمينه كتابه خذ من حال بني قارن
............................................................................................................

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



                     
                                   

     
 

 ٧٧  المحلية السنة  – تفسير

  ): ٣(  رقم نشاط
 االستجابة صوارف من جمموعة وسجل، حولك فيمن ملو حبثا،  ٢٠: االنشقاق چٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٹٱٹٱچٱ

  .هللا أمرعن 
............................................................................................................

............................................................................................................  
  ): ٣(  رقم نشاط

   الثبات على الدين.، وبني سؤال هللا١٩: االنشقاق چٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈچٱ: - تعاىل  - قوله بني اربط
............................................................................................................

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

  : التقومي
  ؟ القيامة يوم هللا ألمر واألرض السموات انقياد يدل أي شيء على:١س
  أكمل الفراغات اآلتية:: ٢س

 مصري السماء يوم القيامة.....................................................................  . أ
 .....مصري األرض يوم القيامة ...............................................................  . ب
  ..............................................................القيامة يوم العظيمة اجلبال مصري  . ت

  ؟ القيامة يوم العبد على احلساب فُّ خيَِ  مىت: ٣س
  ؟ النار الكافر دخل بسببه الذي الباطل االعتقاد ما: ٤س
  ؟ القسم يدل وعلى أي شيء، السورة يف هللا أقسم مب: ٥س
  الكفار؟ على العذاب زولـلن ا التعبري يدل فعلى أي شيء ،األخبار من يسر ملا عادة البشارة:٦س
  ) أمام اخلاطئة: ×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  √ضع عالمة ( : ٧س

 (      ).                         إنكار البعث سبب للمصري السيئ للكفار   . أ
 (      ).              الشروق  بعد لسماءا يف يظهر الذي االمحرار: الشفق  . ب
لشمس عند اكتمال نورها   . ت  (      ).                  أقسم هللا يف السورة 

ً شديداً مث يدخل اجلنة   . ث   (      ).           حياسب املؤمن يوم القيامة حسا
                   



                     
                                   

     
 

 ٧٨  المحلية السنة  – تفسير

   التاسعة الوحدة
  البروج سورة

اي من يتوقع  احلصص عدد ة الوحدة أن:املتعلم 

 .األخدود أصحاب قصة يروي  - ١

 .األخدود أصحاب قصة من والعرب الدروس يستنتج  - ٢

 .النصر حقيقة يستنتج  - ٣

 . للكفار -تعاىل  - هللا عقوبة عظمة يستشعر  - ٤

 .ألوليائه هللا نصرة على يدلِّل  - ٥

 حيدد معاين أمساء هللا الواردة يف السورة.  - ٦

 ني من األمم السابقة.يعطي أمثلة ملا حلَّ ببعض املكذب  - ٧

 للقرآن الكرمي. -تعاىل  -يبني حفظ هللا   - ٨

٤ 

  

  

ول الدرس يات-    البروج سورة: ا   ) ١١(  إلى)  ١(  من ا

  )) تانحصص((

يات-    البروج سورة: الثاني الدرس   ) آخرها(  إلى)  ١٢(  من ا

  )) حصتان(( 
  



                     
                                   

     
 

 ٧٩  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس يات-    البروج سورة: ا   ) ١١(  إلى)  ١(  من ا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٹٱٹٱچٱ
ٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱ
ڄٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱ
ڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱ

   چٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱ

ت موضوع   :اآل
 .األخدود أصحاب قصة -

  .بدينهم املتمسكني املؤمنني وعاقبة دينهم، يف املؤمنني يفتنون الذين عاقبة -

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱ

ٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱٿٱٱٿٱ ٱ ٱٱٺٱٱٺٱ ٱٱٺٱٱٺٱ ٱ ڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱ

 ٿٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦ

 

 معاني
 كلماتال

  .القيامة يوم :املوعود اليوم      .ومواقعها النجوم منازل :الربوج
  .اجلمعة يوم: واملراد به يف اآلية غريه، على َيشهد الذي :شاهد

  .عرفة يوم :واملراد به يف اآليةعليه، ُيشهد الذي: مشهود
 .األرض يف املستطيلة واحلفرة اخلندق :األخدود

 العام المعنى

  ، وهي:خملوقاته من ربعة - الوع جل- هللا قسميُ 
٢............................. .      -١ - . .....................................  
٤............................. .      -٣ - . .....................................   

 حفروا حيث الدنيا، يف املؤمنني لتعذيبهم ؛والعذاب للعن مستحقون األخدود أصحاب أن على
 ، - وعال جل-  آمن من كل فيها وألقوا ،حوهلا واجتمعوا ،النار فيها وأشعلوا ،عظيمة حفراً 

 .وثبت على دينه ومل يرجع عنه



                     
                                   

     
 

 ٨٠  المحلية السنة  – تفسير

ٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڦٱٱڄٱ ڦٱٱڦٱ

ٱٱڇٱٱڇٱٱ ڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱچڇ

 ڇٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌ

 

 معاني
 الكلمات

 .وكرهوا غضبوا :نقموا

 العام المعنى

م املؤمنني بونعذِّ يُ  الكفار جعل الذي أن م متسكوا املؤمنني أن هو الدنيا يف لنار وحيرقو  ميا
 السماوات ملك له - وعال جل- وهللا أفعاله، كل على ُحيمد والذي قهر،يُ  ال الذي القوي 

 . خافية منهم عليه ختفى ال شيء كل على مطلع وهو ، واألرض

  

ٱ ٱڎٱ ٱ ٱڎٱ ٱژٱٱڑٱٱڑٱٱڌٱ ٱژٱ ڈٱٱڈٱ

ٱگٱٱگٱٱڳٱٱ ٱٱگٱ ٱ ٱٱکٱٱگٱ کٱٱکٱٱکٱ

ٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱ ٱٱڱٱٱڱٱ ڳٱٱڳٱٱڳٱ

 ڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱڻ

 

 معاني
 الكلمات

 .واوصدُّ  ابتلوا :فتنوا

 العام المعنى

م عن همصدَّ  وأرادوا ،الدنيا يف واملؤمنات املؤمنني بواعذَّ  الذين إن  -  فعلهم من يتوبوا مل إذا -  إميا
مسيع هللا فإن   . الدنيا يف املؤمنني أحرقوا كما ،اآلخرة يف وسيحرقهم ،النار يف ذ

ار بساتني من فيها مبا اجلنة فجزاؤهم ،الطاعات وعملوا آمنوا الذين وأما  فوز وهذا كثرية، ونعم وأ
 .عظيم وانتصار كبري



                     
                                   

     
 

 ٨١  المحلية السنة  – تفسير

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .القيامة ليوم وملكه ج،الربو  من فيها وما ،السموات خلق يف هللا بعظمة التذكري - ١
لقـائهم يف األخاديـد، ومـن تِ وصف ينطبق على كل قـوم فُ  األخدود أصحاب القـوم الـذين أصـحاب األخـدود نـوا يف ديـنهم 
حــدثنا هــداب بــن خالــد حــدثنا محــاد بــن  « :َقــالَ  وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول أَن -  -صــهيب حــديثذكــروا يف 

بــت عــن  كــان ملــك فــيمن كــان قــبلكم « قــال  -ملسو هيلع هللا ىلص-عبــد الــرمحن بــن أىب ليلــى عــن صــهيب أن رســول هللا ســلمة حــدثنا 
قــد كــربت فابعــث إىل غالمــا أعلمــه الســحر. فبعــث إليــه غالمــا يعلمــه فكــان ىف  إينوكــان لــه ســاحر فلمــا كــرب قــال للملــك 

لراهب وقعد إليه فإذا أتـى السـاحر ضـربه  طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه ومسع كالمه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر 
الســاحر. فبينمــا  حبســين. وإذا خشــيت أهلــك فقــل أهلــي حبســينفشـكا ذلــك إىل الراهــب فقــال إذا خشــيت الســاحر فقــل 

أفضل أم الراهب أفضـل فأخـذ حجـرا فقـال  الساحرهو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم 
ن كان أمر الراهـب أحـب إليـك مـن أمـر السـاحر فاقتـل هـذه الدابـة حـىت ميضـى النـاس. فرماهـا فقتلهـا ومضـى النـاس اللهم إ

أنـت اليـوم أفضـل مـىن. قـد بلـغ مــن أمـرك مـا أرى وإنـك سـتبتلى فـإن ابتليــت  بــين أيفـأتى الراهـب فـأخربه فقـال لـه الراهـب 
النـاس مـن سـائر األدواء فسـمع جلـيس للملـك كـان قـد عمـى  فال تدل على . وكان الغـالم يـربئ األكمـه واألبـرص ويـداوى

دا كثرية فقـال مـا هـا هنـا لـك أمجـع إن أنـت  ه  ال أشـفى أحـدا إمنـا يشـفى هللا فـإن أنـت آمنـت   إينفقـال  شـفيتينفأ
ليـك بصـرك قـال دعوت هللا فشفاك. فآمن  فشفاه هللا فأتى امللك فجلس إليه كما كـان جيلـس فقـال لـه امللـك مـن رد ع

 أيلغالم فقـال لـه امللـك  فجيءقال رىب وربك هللا. فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم  غرييرىب. قال ولك رب 
ال أشــفى أحــدا إمنــا يشــفى هللا. فأخــذه فلــم  إينتفعــل . فقــال  قــد بلــغ مــن ســحرك مــا تــربئ األكمــه واألبــرص وتفعــل و بــين

مل يءفجــيــزل يعذبــه حــىت دل علــى الراهــب  مفــرق  يفشــار نشــار فوضــع املنلراهــب فقيــل لــه ارجــع عــن دينــك. فــأىب فــدعا 
مفـرق رأسـه فشـقه بـه  شـار يفنجبلـيس امللـك فقيـل لـه ارجـع عـن دينـك. فـأىب فوضـع امل جـيءرأسه فشقه حىت وقع شقاه مث 

قـال اذهبـوا بـه إىل جبـل كـذا لغالم فقيـل لـه ارجـع عـن دينـك. فـأىب فدفعـه إىل نفـر مـن أصـحابه ف جيءحىت وقع شقاه مث 
وكذا فاصعدوا به اجلبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال فـاطرحوه فـذهبوا بـه فصـعدوا بـه اجلبـل فقـال اللهـم اكفنـيهم 
م اجلبل فسقطوا وجـاء ميشـى إىل امللـك فقـال لـه امللـك مـا فعـل أصـحابك قـال كفـانيهم هللا. فدفعـه إىل  مبا شئت. فرجف 

قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه. فذهبوا بـه فقـال اللهـم  يفابه فقال اذهبوا به فامحلوه نفر من أصح
  اكفنيهم مبا شئت.

م السفينة فغرقوا وجاء ميشى إىل امللك فقال له امللك ما فعل أصحابك قال كفانيهم هللا.  فانكفأت 

علـى جـذع  وتصـلبينصـعيد واحـد  يفبه. قال وما هو قال جتمع النـاس  حىت تفعل ما آمرك بقاتليفقال للملك إنك لست 
سم هللا رب الغالم.  يفمث ضع السهم  كنانيتمث خذ سهما من    كبد القوس مث قل 



                     

 

 ٨٢  المحلية السنة  – تفسير

صـعيد واحـد وصـلبه علـى جـذع مث أخـذ سـهما مـن كنانتـه مث وضـع  يف. فجمـع النـاس قتلتـينفإنك إذا فعلـت ذلـك  ارمينمث 
سم هللا رب الغالم. مث رماه فوقـع السـهم  كبد القوس مث  يفالسهم  موضـع السـهم  يفصـدغه  يفصـدغه فوضـع يـده  يفقال 

 فمات فقال الناس آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم.

ألخــدود ىف أفــواه الســـكك  فــأتى امللــك فقيــل لــه أرأيـــت مــا كنــت حتــذر قــد وهللا نـــزل بــك حــذرك قــد آمــن النـــاس. فــأمر 
أضرم النريان وقال من مل يرجع عن دينه فأمحوه فيها. أو قيـل لـه اقـتحم. ففعلـوا حـىت جـاءت امـرأة ومعهـا صـىب هلـا فخدت و 

  .)١(» فإنك على احلق اصربيفتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم  أمه 

  :منها ، وعبر دروس القصة هذه وفي

 .هللا ذن الدين عن وصدٍّ  تعذيب من جههيوا مبا صاحبه يتأثر فلن ،القلب يف رسخ إذا اإلميان أن  -  أ
 .هللا سبيل يف األذى من يالقيه ما على يصرب أن هللا دين إىل يدعو من على جيب  -  ب
ا هللا، إىل الدعوة عند النتائج استعجال عدم  -  ت  .الداعية موت بعد حىت أو زمن، بعد إال تظهر ال قد فإ
 .خرياً  عاقبته وجعل هللا جناه هللا مع صدق ومن هللا، حفظه هللا ظفِ حَ  نْ مَ   -  ث
ا ؛الصغار يف الصحيحة اإلسالم مفاهيم غرس أمهية  -  ج  .ا متسكاً  أكثر نويكونو  معهم تكرب أل
 .احلق قوة أمام الزوال سريع أنه إال أتباعه وكثر انتشر مهما الباطل  -  ح
م الناس يف األصل  -  خ م يف حييها من جاء فإذا الفطرة على أ  .وآمنوا استجابوا قلو
 . والعسكري املادي االنتصار يف وليس ،واإلميان احلق على الثبات يف هي االنتصار حقيقة  -  د

 الكفار من التعذيب أصناف يالقون عندما للمؤمنني وتثبيت تسلية فيه عذاب من األخدود أصحاب أصاب ما - ٢
 .ومكان زمان أي يف

 النار يف حراقهم هلم لوعيد هللا اهمجاز  الدنيا، يف لنار املؤمنني الكفارُ  أحرق فكما ،العمل جنس من اجلزاء - ٣
 .القيامة يوم

 .ببعض بعضهم يبتلي نأ حكمته من ولكن الدنيا، يف الكافرين وإهالك املؤمنني نصر على قادر هللا - ٤
 .القيامة يوم النار واستحقاق ،اآلخرة خسارة هي احلقيقية اخلسارة - ٥
 .النار من ةوالنجا جلنة الفوز هو احلقيقي واالنتصار الكبري الفوز - ٦

                                                           
 . )٧٧٠٣برقم ( سلمم رواه) ١(



                     
                                   

     
 

 ٨٣  المحلية السنة  – تفسير

يات-    البروج سورة: الثاني الدرس   ) آخرها(  إلى)  ١٢(  من ا

ۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱٱٱےٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱٱۓٱٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱٹٱٹٱچٱ

ڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱېٱٱ

ÆٱٱÅٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱٱٱٱÁٱٱÀٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÈٱٱÇچٱٱٱ   

ت موضوع   :اآل

  .للمؤمنني ونعيم للكافرين عذاب من به وعد ما تنفيذ على التامة هللا قدرة بيان -
  

ۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱٱٱھٱٱھٱٱ

ےٱٱٱٱٱےٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱٱۓٱٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱ

 ۇٱٱۆٱٱٱٱۆٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .يبدأ :يبديء          .انتقام :بطش
 .بحيُ  الذي :الودود

 العام المعنى

  :وقوته هللا قدرة مظاهر من

 .والعصاة لكافرين شديد بطشه أن - ١
م بعد يعيدهم مث اخللق بدأيَ  أنه - ٢  .مو
 .وحيبهم الطائعني لعباده غفور أنه - ٣
 .واألرض السماوات وسع الذي العظيم العرش صاحب أنه - ٤
 .يريده فعل أي عن أحد يرده وال ، يشاء ما يفعل أنه - ٥

  



                     
                                   

     
 

 ٨٤  المحلية السنة  – تفسير

ٱ ٱ ٱۉٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱ

ٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ېٱٱېٱ

ÈٱٱÇٱٱÆٱٱÅٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱٱٱٱÁٱٱÀٱٱ¿ 

 

 معاني
 الكلمات

 .خرب :حديث

 العام المعنى

 أهلكهم وكيف  دمحماً  نبيه ا هللا أخرب اليت ،مثود وقوم فرعون قصة يف وعظمته هللا قدرة ظهرت
 وسلم، عليه هللا صلى دمحم به جاء ما تكذيب يف الكفار يستمر ذلك ومع ،-جل وعال  - هللا

قالوا عن القرآن من أنه شعر أو قول   ومهما منه، يفلتوا ولن بكفرهم، وعامل عليهم مطلع هللا ويبقى
م فإن ،كاهن أو غري ذلك مكتوب يف اللوح  وهو هللا، كالم هو الكرمي القرآن هذاو  ،هللا يكذ

دة من فظهوح ،احملفوظ الذي أثبت هللا فيه كل شيء  .    والتحريف والنقصان الز
  

  :الفوائد والتوجيهات* 

 .هلم وأخذه ،لكافرين -وعال جل-  هللا بطش شدة - ١
م بعد وسيعيدهم ،العدم من اخللق أبد حيث وقوته هللا قدرة إثبات - ٢  .مو
 .للمؤمنني وحمبته ومودته ،- وجل عز-   الواسعة املغفرة صفة إثبات - ٣
 كل يف لرسل للمكذبني عربة فيه مثود وقوم كفرعون السابقة األمم من للكافرين - وعال جل-  هللا إهالك  - ٤

 .تتغري ال هللا وسنة ،لالحقني سيحل لسابقني حل ما فإن زمان،
 .الصحيحة العقول يبهر ما واإلعجاز املعاين من وفيه ،هللا كالم ألنه ؛عظيم القرآن - ٥
 ،  دمحم نبيه على إنزاله بعد - أيضاً  – له وحفظه احملفوظ، اللوح يف الكرمي للقرآن - وعال جل-  هللا ظفْ حِ   - ٦

 .  إنزاله بعد حىت كذلك متسه ولن ،إنزاله قبل حتريف يد متسه فلم



                     
                                   

     
 

 ٨٥  المحلية السنة  – تفسير

  األنشطة
  ): ١(  رقم نشاط

  .دينهم عن فتنوا حينما األخدود ألصحاب حدث ما تشابه الواقع من أو رخيية أمثلة اذكر

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

  ): ٢(  رقم نشاط

  . هللا يف أوذي إذا والداعية املسلم موقف ما

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

  ): ٣(  رقم نشاط

  .احلق على والثبات الصرب مهية الناس ةتوعي يف األخدود أصحاب قصة نوظف كيف

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

  ): ٤(  رقم نشاط

  .  للنيب األخدود أصحاب قصة وذكر ،مكة يف نزوهلا من احلكمة فما، مكية سورة الربوج سورة تعترب

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



                     
                                   

     
 

 ٨٦  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
يت::١س   أكمل ما 

 ...............................................................األخدود أصحاب وقتل ،تعذيب باسبأ  . أ

 ...............................ن...........................يف إهالك الكافري -وجل عز- من حكم هللا   . ب

  من مظاهر قدرة هللا .................................................................................  . ت

  اخرت االجابة الصحيحة::٢س

 معىن كلمة الربوج:  -  أ
  .( منازل النجوم)           .( احلفرة املستطيلة )         .( يوم القيامة )  -  ب

 هي: صاراالنت حقيقة  -  ت
 والعسكري املادي االنتصار ( . ( الثبات على العادات والتقاليد املوروثة ) . ) واإلميان احلق على الثبات( 
(. 

ت من استنبط: ٣س   .للتائبني ومغفرته هللا رمحة سعة على يدل ما اآل

  ؟االنتصار حقيقة ما: ٤س

  ؟ يدل وعالم ؟هللا إىل الدعوة أجل من الغالم قدمه الذي العظيم الشيء ما: ٥س

  يف الدنيا واآلخرة ؟ رينومصري الكاف ،املؤمنني اقبة: ما ع٦س

ما القر  ني: اذكر ميزت٧س   الكرمي على غريه من الكتب السماوية. آنمتيز 
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   العاشرة الوحدة
  الطارق سورة 

اية الوحدة أن: من يتوقع  احلصص عدد املتعلم 

  .السرائر على -تعاىل– هللا إطالع يستشعر  - ١

 يستنتج من معرفته مبراحل خلق اإلنسان الدليل على البعث.  - ٢

 يبني صدق القرآن الكرمي.  - ٣

ملؤمنني.  - ٤  يعطي أمثلة لكيد الكفار 

لكافرين.  - ٥  يعطي أمثلة لكيد هللا 

٣ 

  

ول الدرس يات-    الطارق سورة: ا   ) ١٠(  إلى)  ١(  من ا

  )) حصتان(( 

يات-   الطارق سورة: الثاني الدرس   ) آخرها(  إلى)  ١١(  من ا

  )) واحدة حصة(( 



                     
                                   

     
 

 ٨٨  المحلية السنة  – تفسير

ول الدرس يات-    الطارق سورة: ا   ) ١٠(  إلى)  ١(  من ا

ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ

ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱ

  ٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱٱڍٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱ

ت موضوع   :اآل
  . موته بعد وبعثه إعادته على هللا وقدرة اإلنسان، خلق أساس -

  

ٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱ

 ڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿ

 

 معاني
 الكلمات

 .املضيء :الثاقب      .ليالً  يت الذي :الطارق

 العام المعنى
لنجم ،لسماء -تعاىل  -  هللا قسميُ   حافظ عليها نفس كل أنَّ  على ليالً  يظهر الذي املضيء و

 .ويسجلها أعماهلا وحيفظ مكروه، كل من حيرسهامن املالئكة 
  

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱ

ٱٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱ ٱ ٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱ ڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱ

 ڍڃٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .الظهر يف الفقري العمود موضع :الصلب      .ومتدفق زل :دافق
 .اإلنسان يُظهرها ال اليت األمور :السرائر        .الصدر :الرتائب

 العام المعنى

 صلب من اجتمع دفعات على متدفق ماء من ُخلق فإنه خلقه، أصل إىل ينظر أن اإلنسان على
 خفا كل فيه تظهر يوم يف يعيده أن على قادر ماء من اإلنسان قخل فالذي املرأة، وصدر الرجل

 . ويعينه ينصره من أو ،اجلزاء نفسه عن ا يرد قوة اليوم ذلك يف لإلنسان يكون ولن النفوس،



                     
                                   

     
 

 ٨٩  المحلية السنة  – تفسير

  :والتوجيهات الفوائد* 

ا، مالئكة نفس كل على هللا جعل -١  :منها أمور، على احلفظ ويشتمل حيفظو
 .ملكروها من وحراستها حفظها  -  أ

 .وأجلها رزقها حفظ  -  ب
  .شر أو خري من وتقوله تعمله ما كتابة  -  ت

 :ألمور تدفعه أعمال من به يقوم ما تكتب مالئكة عليه أن املسلم استشعار -٢
 .منهم احلياء  -  أ

 .النفس مراقبة  -  ب
 ............... .  -  ت
  .............. .  -  ث

 .آلخرةا يف عليها للمحاسبة وإمنا عبثاً، ليس وكتابتها العباد أعمال حفظ -٣
 وتتابعت طفالً  أصبح مث مضغة مث علقة مث نطفة من نتكوَّ  حيث عدم، من اإلنسان - جل وعال  - هللا خلق -٤

 من خلقه من أسهل موجوداً، كان شيء وإعادة للحساب، ذلك بعد هللا وسيعيده مات، أن إىل منوه مراحل
  .العدم

  
  
  
  
  
  

 يظهـر وقـد النفـاق، وخيفي اإلميان يظهر فقد للناس، يظهرها وال ،أشياء نفسه يف خيفي أن الدنيا يف قادر اإلنسان -٥
 النفـــوس خفـــا وتظهـــر شـــيء إخفـــاء يســـتطيع فلـــن ،القيامـــة يـــوم يف أمـــا يكرهـــه، قلبـــه يف وهـــو حيبـــه أنـــه لشـــخص
 .ظاهره من اً خري  طنه وجيعل سريرته يصفي أن املسلم حيرص وهلذا الناس، عليه يطلع يكن مل اليت واألسرار

 غــريه مـن يطلـب أن عـن وعـاجز هللا، عــذاب مـن نفسـه نصـرة عـن عـاجز فهــو القيامـة، يـوم وضـعفه اناإلنسـ عجـز -٦
 .والنصر القوة

 نطفة  مضغة علقة طفالً  يصبح أن إلى التخلق في يبدأ



                     
                                   

     
 

 ٩٠  المحلية السنة  – تفسير

يات -   الطارق سورة: الثاني الدرس   ) آخرها(  إلى)  ١١(  من ا

ڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱکٱٱ

  ٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

  :تاآل موضوعات
 .والباطل احلق بني فرقان القرآن هذا أن -

  .للكافرين والوعيد التهديد -
  

ڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱٱٱ

 ڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱکٱٱگٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

  .لنبات التشقق :الصدع    .مرة بعد مرة ملطر السماء رجوع :الرجع
طل لعب :اهلزل        .وِجدّ  حق :فصل  .و

 العام المعنى

 بعد تتشقق اليت واألرض مرة، بعد مرة منها املطر نزول يتكرر اليت لسماء -تعاىل  -  هللا يقسم
ت، منها فتخرج األمطار نزول  وبه هزل، فيه ليس وجد وصدق، حق القرآن هذا أن على النبا
 . والضالل دىواهل والباطل، احلق بني الفصل يكون

  

ٱٱڳٱٱڱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڳٱ ٱٱڳٱٱڳٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱگٱ ٱٱگٱ گٱ

 ڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱ

 

 معاني
 الكلمات

 .قليالً  :رويداً     .واحليل اخلطط روندبِّ ويُ  كرونميَ  :يكيدون

 العام المعنى

 جل- وهللا الباطل، ونشر احلق لرد ،اخلطط ويدبرون ميكرون  هللا ولرسول ،للقرآن املكذبني إن
م بطلب الرسول أيها تستعجل فال الكائدين، كيد يرد -وعال  وبوقت م أعلم هللا فإن ،عقا

 .إهالكهم

  



                     
                                   

     
 

 ٩١  المحلية السنة  – تفسير

  :والتوجيهات الفوائد* 

ت - ١  .فيها هزل ال جد وهي والباطل، احلق بني فاصلٌ  القرآن آ
-  بينهما عالقةوال حق، القرآن أن على النبات منها خيرج اليت واألرض ،املطر امنه زلـين اليت لسماء هللا أقسم - ٢

 ،القرآن فكذلك أحد، فيه يشك وال ينكره ال األرض من النبات وخروج ،السماء من املطر نزول أن -أعلم وهللا
 .إنكاره ألحد ميكن ال حق فإنه

 .كيدهم مبطلٌ  هللا ولكن وأهله، لإلسالم للكيد قوة من أوتوا ما بكل الكفار يسعى - ٣
 أمهلهم بل لعقوبة هلم يعجل مل أنه إال مؤمننيـل كيدهم من وىأق م كيده أن فمع لكافرين، هللا حلم - ٤

  .  - سبحانه– يريدها حلكمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األنشطة



                     

 

 ٩٢  المحلية السنة  – تفسير

  ): ١رقم (  نشاط
  .اإلنسانإىل سورة احلج ، اكتب اآلية اليت تشري إىل مراحل خلق  لرجوع

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

  ): ٢(  قمر  نشاط
  لرد احلق وصد الناس عنه. موخططه اطلجمموعة من صور جهود أهل الب نوِّ دَ 

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

  ): ٣رقم (  نشاط
ت اليت مَ ن وِّ دَ  ،خالل دراستك للسور املاضية من   ت بك وتصف حال السماء يوم القيامة.رَّ مجيع اآل

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

..................................................  
  ) ٤نشاط رقم ( 

  ن اآلية اليت تتوافق مع هذه اآلية.وِّ ودَ ، ، ارجع إىل سورة االنفطار ٤: الطارق چڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٹٱٹٱچٱ

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



                     

 

 ٩٣  المحلية السنة  – تفسير

  : التقومي
يت  من ةما احلكم: ١س   :كل مما 

 ا؟هللا ألعمال العباد وكتابته ظحف . أ
م تعجالالكافرين وعدم االس مهالإ . ب  .؟بعقا

  
ذه اآلية على من يدعو غري هللا ؟١٠: الطارق چچٱٱچٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱچٱٱ:٢س  ،كيف ترد 

  
  ورد يف السورة: ممالسورة الطارق استخرج ما يلي  ءتكمن خالل قرا: ٣س

 القرآن. أوصاف . أ
 لقيامة .يوم ا أهوال . ب
 املالئكة مع بين آدم. دور . ت

  
  
لسماء : ٤س  وكون القرآن حق؟ واألرضما العالقة بني القسم 

 
  صحح العبارات اآلتية:: ٥س

 يشتمل حفظ املالئكة لألنفس على حفظ رزقها وأجلها فقط. . أ
 بداية خلق اإلنسان من علقة مث من نطفة مث مضغة مث طفًال.  . ب
لصدع يف قوله  . ت  زل.) األرض تتشقق بسبب الزال ٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱ( :- تعاىل  - املراد 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                     

 

 ٩٤  المحلية السنة  – تفسير
  

  الوحدة الحادية عشرة :  

  سورة األعلى

  

على    ول: سورة ا يات من ( - الدرس ا   ) ١٣) إلى (  ١ا

  (( حصتان ))

على  يات من ( -   الدرس الثاني: سورة ا   ) إلى ( آخر السورة ) ١٤ا

  (( حصة واحدة ))

  

  .- جل وعال -ه هللا زِّ ـين  - ١
 الواردة يف أول السورة. - جل وعال -حيدد صفات هللا   - ٢

لدعوة إىل دينه. يف لنبيه  -تعاىل -ره هللاسَّ يستنتج ما يَ   - ٣   القيام 

لقرآن.،  يقارن بني حال اخلائف من هللا  - ٤  وبني الشقي عند التذكري 

 يوضح وسائل تزكية النفس.  - ٥

  يوازن يف حياته بني أعمال الدنيا واآلخرة.  - ٦

 



                     

 

 ٩٥  المحلية السنة  – تفسير

على    ول: سورة ا يات من ( - الدرس ا   ) ١٣) إلى (  ١ا

ںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱچٱ

ڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٷٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱ

½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱÁٱٱٱÂٱٱÃٱٱٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱٱÈٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱٱٱىٱٱ¼

  چیٱٱیٱٱیٱٱ

ت:   موضوع اآل

ت بديعة.  -   تسبيح هللا وتعظيمه ملا له من صفات عظيمة ، وآ

  قرائه هذا القرآن،وانتفاع املؤمنني به، وشقاء الكافرين به. نعمة هللا على نبيه دمحم  -

ٱ ٱٱہٱٱہٱ ٱ ٱۀٱ ہٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱ

ٱۓٱٱ ٱےٱٱۓٱ ٱےٱ ٱھٱ ٱھٱٱھٱ ٱ ٱھٱ ٱ ہٱ

 ڭٱٱڭ

 

معاني 
 الكلمات

  أتقن. :سوَّى        عظِّم ونزِّه. :حسبِّ 
كله البهائم وغريها. :املرعى   النبات اجلاف اليابس. :غثاءً     النبات الذي 
ً.  :أحوى بساً بعد أن كان أخضراً طر  صار أسوداً 

 المعنى العام

تـنـزيهه عن كل صفات النقص، فإن له الكمال والعلو املطلق، مث و  - تعاىل  -داوم على تعظيم هللا 
  ببعض صفاته العظيمة اليت توجب علينا تـنـزيهه وتعظيمه، ومن ذلك أنه: -سبحانه  -يُذكِّر 

  خلق اخللق، وجعل كل خملوق مناسباً ملا خلقه له. -١
 كتب مقادير لكل من يف هذا الكون، ويسر لكل خملوق عمله. -٢
٣-  ً بساً جافاً. أخرج نبا كل منه البهائم وغريها، مث جعله   أخضراً 

  

ۋٱٱٱٱٱۋٱٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱۅٱٱٱٱٷڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈ

 ۉٱٱٱۉٱٱ

 



                     

 

 ٩٦  المحلية السنة  – تفسير

معاني 
 الكلمات

 كل ما يظهر ويُعلن.  :اجلهر

 المعنى العام
 –أنه سيحفظ هذا القرآن ولن ينساه، وهذا مبشيئة هللا  لنبيه  -جل وعال  - وْعٌد من هللا 

 يعلم ما يظهر ويُعلن، ويعلم أيضاً ما خيفى على الناس ويغيب. - جل وعال  - ، وهللا  - عاىلت



                     

 

 ٩٧  المحلية السنة  – تفسير
  

ېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ

ٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱٱ ٱ ٱٱÁٱٱٱÂٱٱÃٱ ¿ٱٱÀٱ

 ÈٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱی

 

معاني 
 الكلمات

 لعمل اخلري.  :لليسرى

 المعنى العام

تسهيل عمل اخلري له ، ودعوته للناس فما عليك إال  املوعظة سينعم عليه ب وعٌد آخر للنيب 
وبيان هذا الدين، فإنه سيتعظ وينتفع من خاف هللا وعذابه، وسيرتكها ويبتعد عنها من أشقى 
ر الدنيا، فيبقى يعذب  ر اآلخرة اليت هي أكرب من  لكفر والعصيان، فجزاؤه إدخاله يف  نفسه 

 لعذاب، وال حييا حياة طيبة كرمية.فيها، فال ميوت ويسرتيح من ا

  

  

  * الفوائد والتوجيهات:

  ألنه أمر بذلك، ولنعمه العظيمة علينا. ، وتعظيمه - تعاىل  - وجوب تسبيح هللا  - ٧
 فيها: - تعاىل - من املواضع اليت نسبح هللا  - ٨

 يف الركوع، حيث نقول: ....................................... . -  أ
 يث نقول: ......................................... ................، ح -  ب
 ...............، حيث نقول: ......................................... . -  ت

 له العلو املطلق، ومن معانيه: - جل وعال - هللا  - ٩
 يف السماء على عرشه. - جل وعال - ، فهو  - سبحانه - العلو بذاته  -  أ

 ال يشبهه فيها أحد.العلو بصفاته، فهي كاملة،  -  ب
 ، حيث نعظمه يف قلوبنا وال نقدم عليه أحداً.املنـزلةعلو القدر و  -  ت

 خلق هللا اخللق وأتقن خلقهم، وجعل لكل خملوق من الشكل والصفات ما يناسبه. - ١٠
 نه.له بعدم نسيان شيء م -  تعاىل –ملسو هيلع هللا ىلص القرآن ألمته كامًال من غري نقص، لوعد هللا  تبليغ النيب  - ١١
ملوعظة واتباع احلق.، اخلشية من هللا  - ١٢  واخلوف منه من أسباب االنتفاع 



                     

 

 ٩٨  المحلية السنة  – تفسير

ملواعظ. - ١٣  من عالمات الشقاء والضالل عدم االنتفاع 
 

  



                     

 

 ٩٩  المحلية السنة  – تفسير

على    يات من ( - الدرس الثاني: سورة ا   ) إلى ( آخر السورة ) ١٤ا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱÕٱٱÖٱٱٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱچٱ

  چٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱڀٱ

  

ت:   موضوع اآل

  احلث على تزكية النفس، وعدم تقدمي الدنيا على اآلخرة. - 

 یٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱÕٱٱÖٱٱٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱ
 

معاني 
 الكلمات

 طهَّر نفسه من الكفر واملعاصي. :تزكى        فاز وجنح. :أفلح

 المعنى العام

  ذه الصفات:الفوز املؤكد والنجاح ملن مجع ه

البتعاد عن الكفر واملعاصي. -١   تطهري النفس يف الدنيا 

  .-تعاىل  -املداومة على ذكر هللا  -٢

 احملافظة على العبادات الصاحلة ومنها الصالة. -٣

  

 ٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٻ
 

معاني 
 الكلمات

 تقدمون وتفضلون. :تؤثرون

 المعنى العام
دَّموا وفضَّلوا احلياة الدنيا ، وما فيها من متاع زائل على اآلخرة، مع يعاتب هللا جل وعال الذين قَ 

 أن اآلخرة أفضل واحلياة فيها دائمة.

  



                     

 

 ١٠٠  المحلية السنة  – تفسير

ٱٺٱٱٱٱٱٱ ٱٺٱٱٺٱ ٱٺٱ ٱڀٱٱڀٱ ٱڀٱ ٱ ڀٱ

 ٿٱٱٿٱٱٱ

 

 المعنى العام
ٱإن ما ورد ذكره من قوله تعاىل: "  ٱ ٱÔٱ ٱÓٱ ٱÒٱ " وما بعدها، قد ذكره هللا جل وعال يف ٱیٱ

 .  - عليهما السالم  - هلا على إبراهيم وموسى الصحف اليت أنز 



                     

 

 ١٠١  المحلية السنة  – تفسير

  * الفوائد والتوجيهات:

ألعمال الصاحلة واالبتعاد عن املعاصي من أسباب الفوز والفالح يف اآلخرة. -١   تطهري النفس 
ملداومة على ذكر هللا  -٢  ، واحملافظة على الصالة، ومن أنواع الذكر:- تعاىل -األمر 

 التسبيح. -  أ
 التهليل. -  ب

 ............ ........ -  ت
 ................... . -  ث

ـا وتقــدميها علـى األعمــال الصـاحلة الــيت تنفــع  -  ج عمــال الـدنيا لــيس مـذموماً يف األصــل، ولكـن االنشــغال  القيـام 
ماكــــاً جيعلــــه يقصــــر يف  يف اآلخــــرة هــــو املــــذموم، وعلــــى املســــلم أن يــــوازن بينهمــــا فــــال ينهمــــك يف أعمــــال الــــدنيا ا

ا على مرضاة هللا وطاعته. العبادات والطاعات،   بل يعطي كل ذي حق حقه، وينوي بكل أعماله االستعانة 

  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱفلما بلغ:  چںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱأنه قرأ: عن عبدهللا بن مسعود 

نــا ، أل رأي آثــر الــدنيا«، فســكت القــوم، فقــال: »آثــر الــدنيا علــى اآلخــرة«تــرك القــراءة وأقبــل علــى أصــحابه، وقــال: 

ا، وُزويت عنا اآلخرة، فاخرت هذا العاجل، وتركنا اآلجل  .)١(»زينتها ونساءها وطعامها وشرا

 والدعوة إىل اخلري والتحذير من الشر.، اتفاق الكتب السماوية يف أصول الشرائع -٣
 

  األنشطة

  ): ١نشاط رقم ( 

يف  اً تقصري  خلطب ، ومع ذلك جتدللمواعظ وا ، كثرياً ما يستمع الناس٩األعلى:  چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱٱٹٱٹٱچٱ

  تية:اآل االستجابة واالتعاظ؛ حاول معاجلة هذه املشكلة من خالل النقاط

ملواعظ   مظاهر عدم االنتفاع 

ملواعظ   األسباب اليت متنع من االنتفاع 
األسباب املعينة على االنتفاع 

أسباب متعلقة   ملواعظ
  بذات الشخص

أسباب متعلقة 
  تمع

متعلقة أسباب 
  سلوب املوعظة

                                                           
  .٣٢٢/ ٢٤) أخرجه الطبري في جامع البيان ١(

  



                     

 

 ١٠٢  المحلية السنة  – تفسير

          

          

          

 



                     
  

 

 ١٠٣  المحلية السنة  – تفسير

 ): ٢نشاط رقم ( 

إن شـرائع اإلسـالم  ،: ( أن رجـال قـال:  رسـول هللاعن عبد هللا بن بسـر ، و ١٥األعلى:  چÖٱٱٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٹٱٹٱچٱ

تـب كـار الـيت ر ، امجـع  بعـض األذ )١(»ال يـزال لسـانك رطبـا مـن ذكـر هللا « :قال .فأخربين بشيء أتشبث به ،قد كثرت علي
  ووزعها على أهل قريتكم.  ، خرجها يف مطويةهللا عليها األجور العظيمة ، و أ

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

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

  

  : التقومي

  ". املنـزلةما املراد بقولنا : "  علو القدر و : ١س

ت دليل على تبليغ النيب  :٢س   غري نقص، اذكر اآلية ووجه الداللة. القرآن ألمته كامًال من يف اآل

مور اذكرها. - سبحانه وتعاىل -ربط هللا  :٣س   الفالح والفوز 

  : مىت يكون االنشغال بعمل الدنيا مذموماً؟٤س

ترك  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱفلما بلغ:  چںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱأنه قرأ: : عن عبدهللا بن مسعود ٥س

أل رأينا زينتها  آثر الدنيا ؛«ت القوم، فقال: ، فسك»الدنيا على اآلخرة آثر«القراءة وأقبل على أصحابه، وقال: 
ا، وُزويت عنا اآلخرة، فاخرت هذا العاجل، وتركنا وما عليه  مل قول ابن مسعود ،  »اآلجل ونساءها وطعامها وشرا

  ن انطباعاتك.الناس يف العصر احلايل، ودوِّ 

  سب:: أكمل الفراغات اآلتية مبا ينا٦س

 الواردة يف السورة: -جل وعال  -من صفات هللا  . أ
١. ..................................... 

                                                           
  ). ٣٧٩٣صحيح ابن ماجة برقم : (  هذا الوجه، قال الشيخ األلباني صحيح. انظر )، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من ٣٣٧٥) أخرجه الترمذي برقم: ( ١(



                     
  

 

 ١٠٤  المحلية السنة  – تفسير

٢. ..................................... 
٣. ..................................... 
٤. ..................................... 

 :لرسوله  -تعاىل  – يف السورة وعدين من هللا . ب
١. ......................................................................................... 
٢. ......................................................................................... 

ت وعيد ملن مات على الكفر . ت  :يف اآل
.................................................................................................  

  



                     
  

 

 ١٠٥  المحلية السنة  – تفسير

  الوحدة الثانية عشرة : 

  سورة الغاشية.

 

ول: سورة الغاشية    يات من ( - الدرس ا   ) ١٦) إلى (  ١ا

  (( حصتان ))
    

  

يات من ( - الدرس الثالث: سورة الغاشية      ) إلى ( آخر السورة ) ١٧ا

  حصص )) ٣(( 

ول: سورة ال يات من ( - غاشية   الدرس ا   ) ١٦) إلى (  ١ا

ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ
ڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱ

  

 ومآهلم يف اآلخرة. ، يصف حال األشقياء يف الدنيا  - ١

 يصف حال أهل اجلنة يف اآلخرة.  - ٢

 يتفكر يف خملوقات هللا.   - ٣

لنيب   - ٤  يف تبليغ الدين والدعوة إليه.   حيدد أوجه االقتداء 

  ووقوفهم بني يديه. ، يستحضر رجوع اخللق كلهم إىل هللا  - ٥

 



                     
  

 

 ١٠٦  المحلية السنة  – تفسير

ںٱٱٱٱٱٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱ
  چٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہ

ت:   موضوع اآل

  مصري الكافرين ، ومصري املؤمنني يف اآلخرة. -

  

  ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱ
  

معاني 
  الكلمات

هواهلا. الناس القيامة اليت تغشى :الغاشية     وتغطيهم 

  المعنى العام
خرب يوم القيامة الذي  وكل من يقرأ هذا الكالم: هل جاءك نبيه  -جل وعال  -خياطب هللا 

هواله ، ويذهلهم بشدته؟! مث بنيَّ شيئاً من أهواله، فقال:   يغطي الناس 

  

ٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱ
  ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃ

  

معاني 
  الكلمات

  متعبة ومرهقة. :صبة        ذليلة. :خاشعة
  شديدة احلرارة. :آنية

  المعنى العام

مة أنك ترى وجوهًا ذليلة خائفة، بسبب ما هي فيه من الفضيحة والعذاب، إن من أهوال القيا
ر شديدة احلرارة، وُيسقون من ماِء  حيث يعملون يف النار أعماًال شاقة ومتعبة، وحترق وجوههم 

ا أشد ما تكون احلرارة.    عٍني قد بلغت حرار

  

ٱٱڌٱٱ ٱ ٱ ٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱ ٱچٱٱٱڇٱٱٱڇٱ ڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ
  ڌٱٱٱڎٱٱٱ

  

      نبات له شوك. :ضريعني معا



                     
  

 

 ١٠٧  المحلية السنة  – تفسير

  الكلمات

  المعنى العام
كلون منه ، فيقطع أفواههم  كلونه غري نبات كثري الشوك  م ال جيدون طعامًا  م أ ومن عذا

م، من غري نفع فيه وال فائدة، فال هو يسمنهم ، وال هو يسد جوعهم.   وبطو

  

ٱکٱٱکٱٱ ٱٱڑٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱژٱٱژٱٱڑٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڎٱٱڈٱٱڈٱ

  گٱٱگٱٱٱٱٱڳکٱٱٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱ

  

معاني 
  الكلمات

   لعملها يف الدنيا. :لسعيها    عليها أثر الِنعمة والنعومة. :عمة
طل ال فائدة فيه. :الغية   كالم 

  المعنى العام

هواهلا  -ويف القيامة  ر النعيم،  - عندما تغشى الناس  هناك وجوه يظهر عليها احلسن والبهاء وآ
ألعمال الصاحلة ، فإن هلم الرضا والسعادة يف اآلخرة،  وهم املؤمنون الذين كانوا يسعون يف الدنيا 

طل.    حيث يدخلون جنة رفيعة املنـزلة والدرجات، وال يسمعون أي كالم 

  

ٱٱںٱٱ ٱٱںٱ ٱ ٱ ٱٱڱٱ ٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڳٱ ٱ ٱ ٱڳٱ ڳٱ

  ڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱ

  

معاني 
  الكلمات

  سجاد وفرش. :زرايب        وسائد. :منارق
  منتشرة وموزعة. :مبثوثة

  المعنى العام

يف اجلنة من أنواع النعيم ما يُذهل العقول، حيث فيها عني من املاء جتري على األرض بغري جمرى 
أو أخدود،  وفيها السرر املرتفعة ، لينظروا وهم جالسون عليها إىل ما حوهلم من النعيم، وفيها 

جبوار بعضها اليت جتمع بني راحة االتكاء عليها ، األواين املعدَّة للشرب، وفيها الوسائد املصفوفة 
الس.   ومجال صفها وترتيبها، وفيها السجاد والفرش الفاخر مبسوط ، ومنتشر يف ا

  



                     
  

 

 ١٠٨  المحلية السنة  – تفسير

  * الفوائد والتوجيهات:

هواله وأحداثه الكبرية. -١  يوم القيامة يوم عظيم يغشى الناس 
 القيامة.وعالمات السعادة على الوجوه يوم  ، ظهور عالمات الشقاوة -٢
تنوع العذاب الواقع على الكافرين يوم القيامة فمنه عذاب نفسي كالذلة اليت تعلو وجوههم، ومنه عذاب جسدي   -٣

لنار. ألعمال الشاقة وإحراقهم   كقيامهم 
فمنه نعيم نفسي كالرضا والطمأنينة، ومنه نعيم جسدي  ، تنوع النعيم الذي أعده هللا للمؤمنني يوم القيامة -٤

 .يف اجلنة على السرر واالتكاء على الوسائدجللوس 
  



                     
  

 

 ١٠٩  المحلية السنة  – تفسير

يات من ( - الدرس الثاني: سورة الغاشية      ) إلى ( آخر السورة ) ١٧ا

ہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱچٱ

ۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ

ÁٱٱÀٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÌٱٱËٱٱÊٱٱÉٱٱÈٱٱÇٱٱÆٱٱÅٱٱÄٱٱÃٱٱٱٱٱٱÂچٱٱٱ   

ت:   موضوع اآل

 الدعوة للتفكر يف بعض املخلوقات. - 

  وهي الذكرى، وسوء عاقبة الكافرين.  بيان مهمة النيب  - 
  

ٱےٱٱ ٱےٱ ٱھٱ ٱھٱٱھٱ ٱھٱ ٱہٱ ہٱ

ٱٱٱۇٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۓٱٱۓٱ

  ۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱ

  

معاني 
  الكلمات

  ُمدَّت وُبسطت. :سطحت      قائمة مرتفعة. :نصبت

  المعنى العام

عينهم  - سبحانه وتعاىل  -عباده للتأمل يف خلقه  - جل وعال  -يدعو هللا  ، فينظرون 
ذه الكيفية العجيبة، وكيف سخرها خللقه، والسماء   ويتفكرون بعقوهلم يف اإلبل كيف خلقها هللا 

بتة على كربها واتساعها، واجلبال كيف جعلها منصوبة وقائمة     كيف رفعها بدون أعمدة وجعلها 
  واألرض كيف جعلها ممدودة ومبسوطة ؛ لتكون مهيئة للعيش والتنقل فيها بيسر وسهولة.  

  

ٱېٱٱٱ ٱېٱ ٱۉٱ ٱۉٱ ٱۅٱ ٱ ٱ ٱۅٱ ۋٱ

ېٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱ

  



                     
  

 

 ١١٠  المحلية السنة  – تفسير

  ÁٱٱٱÂٱٱٱٱٱٱÃٱٱ

معاني 
  الكلمات

  متسلط ومتجرب. :مصيطر

  المعنى العام

ا التذكري والبالغ، فليس عليه مسؤولية اتباع الناس له  مهمة النيب  -جل وعال  -هللا  يبني
وانقيادهم ألمر هللا ؛ ألنه ليس مبتسلط عليهم فيكرههم على اإلميان أو جيربهم على اتباعه، فمن 

ذاب األكرب وقع بعد التذكري والبالغ يف الكفر فحسابه وعذابه يف اآلخرة، حيث يعذبه هللا يف الع
  يف النار.



                     
  

 

 ١١١  المحلية السنة  – تفسير

  

  ÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱٱ
  

معاني 
  الكلمات

م   رجوعهم. :إ

  المعنى العام
عماهلم وحياسبهم  إن رجوع اخللق كلهم يوم القيامة إىل هللا، ومنهم هؤالء الكفار، فيجازيهم 

  عليها.

  

* الفوائد 

  والتوجيهات:

جــل وعــال  -ألنــه يقــود إىل اإلميــان    العظيمــة ؛التفكــر يف خملوقــات هللا احلــث والتأكيــد علــى -١
 والثبات على احلق. -

ــا هــي البيئــة  ؛ الــدعوة للتفكــر يف اإلبــل والســماء واجلبــال واألرض مــن بــني ســائر املخلوقــات -٢ أل
 القرآن عليهم.تنـزل والطبيعة اليت ال تغيب عن أنظار العرب الذين كان أول 

م يـُـ، وقــات هللا عنــد دعــوة النــاس للتفكــر يف خمل -٣ رون مبــا يشــاهدونه مــن املخلوقــات حــوهلم، كَّ ذَ فــإ
ت يتــأملون يف األشــجار العاليــة  ت والطيــور، والــذين ، فالــذين يعيشــون قــرب الغــا وأنــواع احليــوا

 عه وأمواجه وما فيه من العجائب، وهكذا بقية البيئات.يعيشون قرب البحار يتأملون اتسا
جـل وعـال  -بعده تذكري الناس وتبليغ احلـق، وأمـا اهلدايـة فبيـد هللا والدعاة من  مهمة الرسول  -٤

-. 
 ، حيث حياسبهم وجيازيهم على أعماهلم.-جل وعال  -مرجع اخللق كلهم يوم القيامة إىل هللا  -٥

  

  

  

  األنشطة



                     
  

 

 ١١٢  المحلية السنة  – تفسير

  ) : ١نشاط رقم ( 

ــــه تعــــاىل:  ية:  چٱڄٱٱٱٱڦٱڦٱڦٱٱٱڦٱٱٱڤٱٱڤٱڤٱڤٱٹٱچمــــل قول ــــه تعــــاىل: ٤ – ٢الغاش ٱگٱگٱگٱچ، وقول

ف:  چٱڻٱڻٱٱٱڻٱڻٱںٱٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱٱڳ ــــــني و ، ١٠٤ – ١٠٣الكه اســــــــتنبط الــــــــرابط بــ

  اآليتني.

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

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



                     
  

 

 ١١٣  المحلية السنة  – تفسير

  ) : ٢نشاط رقم ( 

  وجوه أهل اجلنة ووجوه أهل النار. أوصافلرجوع إىل سورة " عبس " وما ورد يف سورة " الغاشية " اكتب 

  سورة الغاشية  سورة عبس  

      وصف وجوه أهل اجلنة

      وصف وجوه أهل النار

  ) : ٣قم ( نشاط ر 

ية:  چٱھٱھٱھٱھٱہٱہٱچٱٹٱٹ لتفكـــر والتأمـــل، امجـــع هللا اإل صَّ ، َخـــ  ١٧الغاش بـــل مـــن بـــني البهـــائم 

  معلومات عن هذا املخلوق؛ لتصل إىل شيء من احلكمة يف هذا التخصيص.

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

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

  

  : التقومي

  ما يلي: : ما سبب١س

لغاشية " . أ  .تسمية يوم القيامة " 
  لذي يلحق ببعض الناس يوم القيامة.الذل واخلوف ا . ب
  أكمل ما يلي:: ٣س

 رة ألهل اجلنة:من انواع النعيم الذي ورد يف السو  . أ
 ..................................  مثل: ....................................... .١
 ..................................  مثل: ....................................... .٢

 :هل النارالذي ورد يف السورة ألالعذاب من أنواع   . ب



                     
  

 

 ١١٤  المحلية السنة  – تفسير

 ...  مثل: ...................................................................... .١
  ..................................  مثل: ....................................... .٢

ت كثرية على التأمل والتفكر فيما حولنا، فما احلكمة من ذلك؟: حيَُ ٤س   ثنا ربنا يف آ

  ؟  نزل على دمحمويكفر مبا أُ ، : ما جزاء من يتوىل ٥س

: ال شــك أن مــن مثــار الــدعوة الــيت يرجوهــا الشــخص بدعوتــه اســتجابة املــدعوين ولــزومهم طريــق اهلدايــة، ٦س
لداعي إىل هللا.   فهل االستجابة دليل على ثبوت األجر للداعي، وضح ذلك مبيناً الدور املناط 

  



                     
                                   

     
 

 ١١٥  المحلية السنة  – تفسير

  
  

  الفهرس
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