
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التفسير مقرر
 الفصل الدراسي الثاني
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  : الوحدة الثالثة عشر
  سورة الفجر.

 
اآليات من ( -الدرس األول: سورة الفجر   

 ) ١٤ى ( ) إل ١
 (( حصتان ))

 

اآليات من ( -الدرس الثاني: سورة الفجر   
 ) ٢٠) إلى (  ١٥

 (( حصة واحدة ))
 
 

)  ٢١اآليات من ( -الدرس الثالث: سورة الفجر   
 إلى ( آخر السورة )

 حصص )) ٣(( 
  
  

  

 يستنتج داللة السورة على فضل عشر ذي احلجة.   - ١

 وأسباب ذلك. من العذاب بقوم عاد ومثود وفرعون يوضح ما حلَّ   - ٢

لـنعم يف ابـتالء بعــض - تعــاىل –يسـتنتج ســنة هللا   - ٣ وبعضــهم بضــيق  ، عبــاده 
 العيش. 

 يبني أثر احلرص على املال على الشخص يف الدنيا واآلخرة.   - ٤

 د نفسه على النفقة ومساعدة احملتاجني.عوِّ يُ   - ٥

 يصف حال اإلنسان إذا شاهد أهوال يوم القيامة.  - ٦

لنفس املطمئنة.  - ٧   يوضح املراد 
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اآليات من ( -الدرس األول: سورة الفجر   
 ) ١٤) إلى (  ١

 

پٱٱپٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱچٱ
ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱ
ڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱ

 چڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱ
  
  

ت:   موضوع اآل
ا.التذكري مبصري بعض األمم ا -   لسابقة اليت كفرت بر

  
  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱ
  ڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿ

  

معاني 
 الكلمات

م األوىل من شهر ذي احلجة.عشر ال :ليال عشر   ة أ
التاسع من ذي احلجة وهو يوم عرفة.     :الوترالعاشر من ذي احلجة وهو يوم النحر.     :الشفع

  لصاحب عقل. :لذي حجر             ذهب وميضي.ي :يسر

المعنى 
 العام

النتشار يف األرض  - جل وعال  - يقسم هللا  لفجر الذي يشع معه النور ويبدأ معه اخللق 
م العشر وهي  فضل أ م العام وهي عشر ذي احلجة، مث أقسم  فضل أ وطلب الرزق، ويقسم 

لل إذا مضى مبا فيه  -الذي هو عالمة على انتهاء اليوم  -يل يوم عرفة ويوم النحر، وأقسم أيضاً 
لصلوات، كل هذه األمور اليت يقسم  -جل وعال  - من األوقات الفاضلة من نزول لربنا  وقيام 

ا تكفي صاحب العقل أن يتفكر ويتدبر، فيعرف بتفكره أن  أوامر ونواٍه  - جل وعال  -هللا 
  خلق اخللق.ألجلها  وحكمةٍ 
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٥ 

ٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱٿ ٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٿٱٱٹٱ
ٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱ ٱڄٱٱڄٱٱڄٱ ٱڦٱٱڦٱٱڄٱ ڦٱ

  ڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

         .يف جزيرة العرب اسم قبيلة، أو بلدة :إرم
   البيوت العالية اليت يقوم بناؤها على األعمدة. :العماد
د          قطعوا. :جابوا ا.أخشاب وحديد  :األو   تُثبَّت يف األرض لتعذيب الناس 

المعنى 
 العام

م من خالل  -جل وعال  -هل تعلم  دمحم كيف فعل هللا  بقوم عاد، الذين عرف الناس قو
وحنتوه فجعلوا منه مساكن هلم.  ، دوها، وقوم مثود الذين قطعوا الصخر يَّ البيوت العالية اليت شَ 

م بربطهم يف األخشاب.   وفرعون الذي كان جترب على الناس فكان   يعذ
  

ٱٱڈٱٱ ٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱ ٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱ ٱ ڇٱ
ٱکٱٱ ٱکٱ ٱکٱ ٱڑٱ ٱڑٱ ٱژٱ ٱژٱ ٱ ڈٱ

  کٱٱگ

  

معاني 
 الكلمات

  أنواعاً شديدة من العذاب. :سوط عذاب        فأنزل. :فصب
  يرصد وحيصي أعمال العباد ليجازيهم عليها. :ملرصاد

المعنى 
 العام

ملعاصي إن عاداً ومثود وفرعون جتاوزوا ما  ح هللا هلم، وكفروا به يف البالد، وأكثروا فيها فساداً  ، أ
ملرصاد  -جل وعال  -وحماربة الرسل وتكذيبهم، فأنزل هللا عليهم عذابه الشديد املهلك، وهللا 

ج هذه األمم املكذبة.   لكل من خرج عن طاعته وأفسد يف األرض، ممن سار على 
  

  * الفوائد والتوجيهات:
ـا،فضـل ا -١  .....،....... .....،....... .......،..... ......،...... .....،.......وهــي:  ألوقـات الـيت أقسـم هللا 

م من هللا يف هذا تنبيه لو     ، واستثمارها مبا ينفع.-جل وعال  -لناس إىل اغتنامها مبا يقر

  وإفسادهم يف األرض، ويف هذا حتذير قوم عاد ومثود وفرعون بسبب جتاوزهم حدود هللا،  -جل وعال  -أهلك هللا  -٢

 وتنبيه إىل أن الطغيان ونشر الفساد سببان رئيسان من أسباب إهالك األمم.        

 وعذابه. -جل وعال  -ال يوجد قوة على ظهر األرض يف مأمن من عقاب هللا  -٣

إلميان وااللتزام حبدود هللا  -٤ ذيب القوة واحلضارة  ا ستؤدي ، أمهية   لناس إىل اهلالك.   وإال فإ
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اآليات من ( -الدرس الثاني: سورة الفجر   
 ) ٢٠) إلى (  ١٥

 

گٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱچٱ
ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱہٱٱٱھھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱٱ
 چٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅ

 

ت:   موضوع اآل
 لإلنسان بسعة الرزق وبضيقه. -جل وعال  -هللا  ابتالء -

 وصف حال الكفار مع األموال. -

 

ٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ ٱ ٱ ٱڳٱٱڳٱ ٱگٱ ٱٱگٱ گٱ
ٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱ ٱٱڻٱ ٱٱںٱٱںٱ ڱٱٱڱٱ

  ہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱہ

  

معاني 
 الكلمات

  .فضيَّق :فقدر        اختربه. :ابتاله

المعنى 
 العام

فوسع له رزقه وأكرمه بنعم   ، خلري –خصوصًا  الكافر –إذا اخترب اإلنسان  - جل وعال  -هللا 
  .فيفتخر على اآلخرين ويتكرب وال يشكر هللا كثرية وأموال، فإنه يعتقد أن هذا تكرمي له

  ذا إهانة من هللا له وغضب عليه فيسخط وجيزع.فيعتقد أن ه ، وإذا اختربه بضيق الرزق وقلة املال
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٧ 

ٱھھ ٱڭٱٱٱ ٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱھٱٱےٱٱےٱ ھٱ
ٱ ٱۆٱٱٱڭٱ ٱۇٱ ٱۇٱ ٱ ڭٱ

  ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  املرياث. :الرتاث        حتثون. :حتاضُّون
    كثرياً. :جـمَّا        شديداً. :لـمَّا

المعنى 
 العام

 أو ، إهانته وأ له ليس األمر كما يعتقد اإلنسان من أن سعة الرزق وضيقه دليل على إكرام هللا
إن هذا االعتقاد جعل  ا وسع هللا عليه، وليس ألحد أن يشاركه فيه،نه مستحق للمال إذأ يعتقد

ميتنعون عن إكرام اليتيم الذي فقد والده الذي ينفق عليه وهو يف  –الكافرين خصوصًا  –الناس 
أمس احلاجة للمال والعناية به، وال حيثون بعضهم بعضًا على تقدمي الطعام للمساكني احملتاجني 

كلون بشدة أمواًال ورثوها من غريهم حبق وبغري حق، كما حيبون املال له، وهم يف مقابل ذل ، ك 
  ومجعه حباً كثرياً.    

  * الفوائد والتوجيهات:
ا عنده  -جل وعال  - هللا  -١ ، وأما اآلخرة فال يعطيها  -سبحانه  - يعطي الدنيا ملن حيب ومن ال حيب هلوا

 إال ملن حيب.

نصرافه عن ذلك.إكرام هللا لإلنسان هو بتوفيقه  -٢  لإلميان والطاعة، وإهانته له 

لشكر واإلنفاق منه على احملتاجني، وإذا ضيق عليه  ، إذا وسع هللا على املسلم يف رزقه -٣ فإنه يقابل ذلك 
 فإن ما عند هللا خري وأبقى، وكل ذلك حلكمة يعلمها هللا. ، فليصرب وليحتسب

ليتيم وإكرامه والعطف عليه. -٤  وجوب العناية 

 وجوب إطعام املسكني والتواصي بذلك. -٥

من طبع اإلنسان احلرص على املال وحبه حباً شديداً، وعلى املسلم أن يهذب هذا الطبع كي ال يدفعه  -٦
 لكسب املال من طرق غري مشروعة.
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٨ 

)  ٢١اآليات من ( -الدرس الثالث: سورة الفجر   
 إلى ( آخر السورة )

¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱٱÄÃٱٱٱۉٱٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱچٱ
ٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱٱ

ڀٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱ
  چٱٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱٱڦ

ت:   موضوع اآل
  مشاهد من يوم القيامة، وحال الناس يف ذلك اليوم. -

  

ٱىٱٱى ٱېٱ ٱ ٱېٱ ٱېٱٱېٱ ٱۉٱ ٱ ٱ ٱۉٱ ¼ٱٱٱ
ÃٱٱٱٱÂٱٱÁٱٱÀٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱ½ÄٱٱٱٱÅ
ٱ ٱ ٱËٱ ٱÊٱ ٱÉٱ ٱÈٱ ٱÇٱ ٱٱٱÆٱ

  ٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  اهتزت وزلزلت. :تكَّ دُ 

المعنى 
 العام

 - جل وعال  -إذا اهتزت األرض يوم القيامة اهتزازًا شديدًا وحتطم كل ما عليها، وجاء الرب 
لنار وهي واملالئكة بني يديه يقفون صف ،لفصل القضاء بني العباد وفًا تعظيمًا له، مث جيء 

تلتهب، فعند ذلك يتذكر اإلنسان ما كان عليه من الضالل والتفريط يف الدنيا، ولكن ال ينفعه 
  ذلك، فيقول متمنياً:  ليتين عملت يف الدنيا أعماًال صاحلة حليايت الباقية اليت ال موت بعدها.  

  

    ٺٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱ

معاني 
 الكلمات

  يربط ويقيِّد. :يوثق

المعنى 
 العام

يف ذلك اليوم العظيم ال عذاب أعظم من عذاب هللا للكافر، وال ربط وتقييد أعظم مما يُقيَّد به 
  الكافر.
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٩ 

  

ٱٿٱٱٿٱٱٿ ٱٺٱ ٱٹٱٱٱ ٱٹٱ ٱ ٱ ٱٹٱ ٱ ٿٱ
  ٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  . :مرضية

المعنى 
 العام

 مماراضية  د هللا: ارجعي إىل جوار ربك وأنتِ يف يوم القيامة تُنادى النفوس املطمئنة الواثقة بوع
راٍض عنها، ونتيجة هذا الرضا الدخول يف عباد هللا   - سبحانه  - أعده لك من النعيم، وهو 

  الصاحلني الذي شرفهم وأكرمهم، والدخول للجنة اليت أعدها هلم.   
  

  الفوائد والتوجيهات:* 
إلعمــــال ، تــــذكر يــــوم القيامــــة ومــــا حيــــدث فيــــه مــــن أهــــوال عظيمــــة يــــدفع املســــلم إىل طاعــــة هللا  -١ واالســــتعداد 

 الصاحلة.

َّ  عبد حديثجاء يف وصف جميء النار يوم القيامة  -٢ َّ  رسـول قال :أنه قال  بن مسعود ا  عليـه هللا صـلى ا

 .» اجيرونـَه ملك ألف سبعون زمام كل مع زمام أَلف سبعون اهل يومئذ نمهجب ىيؤت « وسلم:

 للفصل بني العباد يوم القيامة جميئاً يليق جبالله وعظمته وال نعلم كيفيته. -جل وعال  -جميء الرب  -٣

املسلم يتدارك حياته الدنيا الفانية بتقدمي األعمال الصاحلة حلياته الدائمة اليت تنجيه يف اآلخرة مـن عـذاب هللا،  -٤
  يكون كالكافر الذي سيندم يف اآلخرة أشد الندم على التفريط والتقصري يف عبادة هللا.وال

فلـن يكـون أعظـم مـن عـذاب هللا، والصـرب علـى تعـذيب  ، ما يصـيب اإلنسـان مـن تعـذيب يف الـدنيا مـن اخللـق -٥
 اخللق أهون من العذاب الذي يعذب هللا به أهل النار.

وال خطــر علــى قلــب ، وال أذن مسعــت  ، أعــد هلــم يف اجلنـة مــا ال عــني رأت مـن إكــرام هللا لعبــاده الصــاحلني أنــه -٦
 بشر. 

                                                 

  ).٧٣٤٣( برقم مسلم أخرجه) ١(



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١٠ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ت وعد وتسلية للمؤمنني ووعيد للظاملني،  ت .  استنبطيف اآل   ذلك من اآل
.........................................................................................

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
ـا، وعلـى أي شـيء نيِّ مل يف بعض القوى اليت كانت موجودة يف العامل يف وقـت قريـب، وبـَـ  مـا فعـل هللا 

  ذلك؟ لدي
.........................................................................................

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

  ): ٣نشاط رقم ( 
  ٢٦الرعد:  چٱÃٱٱÂٱÁٱÀٱٱٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱٱىٱېېٱٱٱٱېٱٱٱېٱۉٱۉٱۅٱچٱٹٱٹ
  ٧١النحل:  چٱÁÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱٱىٱچٱٹٱٹ
  ٣٠اإلسراء:  چٱڃٱڃٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱٱڄٱڄڄٱڦٱڦٱٱٱڦٱڦٱڤٱڤٱچٱٹٱٹ
ٱٱڍٱڇڇٱڇٱڇٱٱٱٱٱٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱٱٱٱڄٱڄٱڦٱڦٱچٱٹٱٹ

ٱ ١٧العنكبوت:  چٱڍ ٱ

ٱٱٱٱٱٱٱÖٱÕٱÔÓٱÒٱیٱیٱیٱٱیٱÍÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱٱÂٱچٱٹٱٹ

ٱ ٣٩سبأ:  چٱٱٱٱٱ× ٱ

ٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱگٱگٱٱگٱگٱٱکٱککٱکٱڑٱڑٱژٱژٱچٱٹٱٹ

ٱںٱڱں  ٢٠ - ١٩الشورى:  چٱھٱٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱ

ٱ ٢٧الشورى:  چٱۆٱٱۆٱٱۇٱٱٱٱۇٱڭڭٱڭٱٱٱٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱٱھٱھٱہٱہٱچٱٹٱٹ ٱ
ت ا   كرب قدر ممكن من الفوائد املتعلقة بنعمة املال.لسابقة ودوِّن أمل اآل

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



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١ 

  ): ٤نشاط رقم ( 
ا أصحاب النفوس املطمئنة.   لتعاون مع جمموعتك تعرف على أبرز الصفات اليت يتحلى 

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

  
  : التقومي

م ؟١س م العام، فما هذه األ   : يف اآلية بيان ألفضل أ
  يريدها، فما هذه احلكمة؟يف أول السورة بعدة أشياء حلكمة  - تعاىل – : أقسم هللا٢س
  ٣الفجر:  چٱٱٱٱٱپچ چٱپچٱ: ما املراد بـ :٣س
  : كيف تستثمر وقت السحر مبا ينفع؟٤س
  : ما عاقبة من يتجرب يف األرض ويطغى ؟٥س
ا؟٦س   : مىت تكون احلضارة نقمة على أصحا
  ق عليه ؟يِّ ع عليه يف الرزق أو ضُ سِّ : ما اعتقاد الكافر إذا وُ ٧س
  اإلنسان ما قدم من أعمال ؟: مىت يتذكر ٨س
  : رتب مشاهد القيامة الواردة يف السورة .٩س
  أكمل الفراغات اآلتية:: ١٠س
ا عليه ....................................... . أ   ..............نظرة الكافر للنعم اليت ينعم هللا 

  ............................وتقوده هذه النظرة إىل: ..........................................
  ..............................نظرة الكافر إذا ضيق هللا عليه الرزق......................... . ب

  ......................................................................وتقوده هذه النظرة إىل: 
  صحح العبارات االتية::١١س
ا.إكرام هللا لإلنسا . أ   ن يكون بنعيمه يف الدنيا وملذا

ي طريق كان ، كسب املال مطلب اساس . ب   .ويتحصل عليه 
لسعي وبناء الدور. . ت   املسلم يتدارك حياته الدنيا الفانية 
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١٢ 

  
  
  
  
  
  
  

  :  الوحدة الرابعة عشر
  سورة البلد.

  

  
 

  
  
  

  

 للبلد احلرام.  - تعاىل -يستشعر تعظيم هللا   - ١

 على خلقه واطالعه عليهم. - تعاىل -يتذكر قدرة هللا   - ٢

 يعود نفسه على النفقة ومساعدة احملتاجني.  - ٣

لصرب والرتاحم.  - ٤   يتواصى وإخوانه 
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١٣ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -    البلد سورة

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱچ
ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱژٱٱٱژٱٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱ

گٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱ
ۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱ
ۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱٱٱ

½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱÁٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱىٱٱٱىٱٱ¼
  چÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱٱÉٱٱٱٱٱٱÊٱٱٱ

ت:   موضوع اآل
 حال اإلنسان يف احلياة الدنيا. -

 هداية هللا لإلنسان ملعرفة طريق اخلري والشر. -

  ومصري أصحاب املشأمة.، مصري أصحاب وامليمنة  -
  
  

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ
  ڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ

  

معاني 
 الكلمات

  بريء من اإلمث واحلرج. حلٌّ:      مكة املكرمة. البلد:
  تعب ومشقة. كبد:

المعنى 
 العام

ار مبكة اليت أُحلَّت للنيب  -جل وعال  - يقسم هللا  ليقاتل فيها وخيرج منها  ، ساعة من 
يضًا بكل والد وولده، فيدخل فيه آدم الشرك وأهله دون أن يكون عليه إمث أو حرج، كما يقسم أ

  وذريته، على أن اإلنسان منذ خلقه إىل وفاته يعيش يف مشقة وتعب وشدة. 
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١٤ 

  

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱژٱٱٱژٱٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱ
  ڳکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  أنفقت. أهلكت:        أيظن. أحيسب:
  كثرياً. لبداً:

المعنى 
 العام

أنه ال يوجد أحد يقدر على أن يقهره  ومشقة دبَ كَ   حياة كلها سان املخلوق يفهل يظن اإلن
ويغلبه، فهو مغرت مبا لديه من مال كثري ينفقه كيف يشاء وحيصل به على ما يريد، فهل يظن أيضاً 

  أنه ينفق ماله كيف يشاء وال يوجد من يراه ويطلع عليه.
  

ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱ
  ڻٱٱٱٱٱڻٱ

  

اني مع
 الكلمات

  طريق اخلري، وطريق الشر. النجدين:

المعنى 
 العام

ما، وأرشده هللا إىل معرفة طريق  ً وشفتني يتكلم  ما، ولسا أمل جنعل هلذا اإلنسان عينني يبصر 
  اخلري والشر.

  

ٱٱھٱٱ ٱٱھٱ ٱ ٱہٱٱھٱ ٱٱہٱٱہٱٱہٱ ٱ ڻٱٱۀٱٱۀٱ
ٱۇٱٱ ٱٱڭٱٱۇٱ ٱٱڭٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱۓٱٱڭٱ ٱ ھٱٱےٱٱےٱٱۓٱ

  ۋٱٱۋٱٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱ

  

معاني 
 الكلمات

  الطريق الصعب. العقبة:        جتاوز. اقتحم:
  جماعة. مسغبة:      عتق رقبة. فك رقبة:
  فقري. ذا مرتبة:      من األقارب. ذا مقربة:

المعنى 
 العام

لنعم السابقة على أن جيتاز ما يعرتض  - جل وعال  - يدعو هللا  اإلنسان بعد أن أنعم عليه 
عمال صاحلة تكون سبباً يف سعادته ومنها:،  حياته من صعاب وشهوات   فيقوم 

 عتق املسلم من الرق والعبودية. -١

اعة لليتيم من أقاربه. -٢  تقدمي الطعام يف شدة ا

اعة لفقري ال جيد شيئاً. -٣   تقدمي الطعام يف شدة ا
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١٥ 

  

ۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱٱٱېٱٱىٱٱٱٱٱۅٱٱۅ
  ىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱ

  

معاني 
 الكلمات

         اليمني. امليمنة:      لرمحة والشفقة.ا املرمحة:

المعنى 
 العام

ومن الذين حيث  -جل وعال  -وهو من املؤمنني   ، إذا عمل اإلنسان األعمال السابقة
بعضهم بعضاً على الصرب على الطاعات، وكذلك الرتاحم فيما بينهم، فسوف يكون من أصحاب 

جلنة.    اليمني الفائزين 
  

ÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱٱÁٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱ
  ÉٱٱٱٱٱٱÊٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  مغلقة ومطبقة. مؤصدة:        الشمال.  املشأمة:

المعنى 
 العام

ر جهنم، فتُ  ت هللا فهم أصحاب الشمال الداخلني  ق عليهم وال خيرجون غلَ وأما الذين كفروا 
  منها.

 

  :الفوائد والتوجيهات* 
وحتــرمي القتــال فيــه، ومل ُحيــلَّ ألحــد إال لرســول  ؛ وهــو مكــة لــد احلــراملبل -جــل وعــال  -تعظــيم هللا  -١

ار يوم فـتح مكـة وذلـك لتطهـريه مـن الشـرك وأهلـه، وإعـالء كلمـة هللا فيـه، مث  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ساعة من 
 عادت حرمة القتال فيه إىل يوم القيامة.

عليه الصرب وحتمـل الشـدائد، وممـا يعـني اإلنسان خملوق يف هذه الدنيا يف مشقة وتعب، والواجب  -٢
 على ذلك:

 والتوكل عليه. -جل وعال  -االستعانة   -  أ

 احلرص على العبادة واألعمال الصاحلة. -  ب

ماك فيها. -  ت  معرفة حقيقة الدنيا وعدم اال

 اإلنسان جاهل وضال إذا ظن أن هللا غري قادر عليه، أو أنه لن يطلع على عمله يف الدنيا.  -٣

إلنســان أن خلــق لــه عينــني مــن رمحــة هللا -٤ ليكــون قــادراً علــى  ؛ ولســا وشــفتني وعقــالً ســليماً ،  
 معرفة اخلري والشر.
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١٦ 

ً علــى ســلوك الطريــق الــذي يوصــل لآلخــرة، وجتــاوز العقبــة الشــاقة الــيت  -٥ هــذه الــنعم جعلهــا هللا عــو
 توصل للجنة.

ألعمـــال الصـــاحلة خصوصـــاً مـــا   -جـــل وعـــال  -اإلميـــان   -٦ كـــان فيـــه منفعـــة لألقـــارب والتـــزود 
 واحملتاجني سبب يف أن يكون اإلنسان يف اآلخرة من أصحاب اليمني.

ته مسـتحقون لعـذاب هللا  الكافرون -٧ ر جهـنم الـيت تغلـق علـيهم حـىت  -جـل وعـال  - وآ يف 
   وال جيدون خمرجاً منها.، يشويهم حرها 

  
  األنشطة

  ): ١نشاط رقم ( 
ا اإلنسان إىل ربه، اذكر جمموعة من األعمال اليت ظم أعالنفع املتعدي للغري من  ت اليت يتقرب  القر

ا   للغري. وفيها نفع متعدٍ  ، ميكن أن تقوم 
.........................................................................................  

.........................................................................................  
  ): ٢نشاط رقم ( 

نعم هللا على العبد كثرية وعظيمة، ومنها ما من هللا به يف هذه السورة من نعم العينني واللسان والشفتني، 
  ومىت تكون نقمة ؟، مىت تكون هذه األشياء نعمة على صاحبها 

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

  
  : التقومي

لبلد يف اآل١س   وعالم يدل القسم به؟، ية : ما املراد 
  ذلك.: يف السورة حث على مراقبة هللا، استنبط اآلية اليت تدل على ٢س
  : ما حكم القتال يف مكة ؟٣س
  : ذكر هللا صفتني من صفات أهل اليمني اذكرمها.٤س
م يف اآلخرة؟٥س : من أصحاب املشأمة، وملاذا مسو بذلك، وما عقا



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١٧ 

  
  : الخامسة عشرالوحدة 

  سورة الشمس.
  

  

 ها. وما يفسد ، ز بني ما يزكي النفسيِّ ميُ   - ١

لطاعات.بنيِّ يُ   - ٢   أثر تزكية النفس 

صــاحل  - تعـاىل -مـن قصـة نــيب هللا يسـتنتج الـدروس والعــرب   - ٣
  السالم مع قومه مثود. عليه

 

  
  

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١٨ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الشمس سورة

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱ

ڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱٱٱٱ

چٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱ

  چٱٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگ
ت:   موضوع اآل

 وخسارة من دساها.، فوز من زكى نفسه  -

  عاقبة قوم مثود ملا كذبوا رسوهلم.  -

  

  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱپٱٱٱ
  

اني مع
 الكلمات

  تبعها. :تالها      ضوؤها. :ضحاها

المعنى 
 العام

لقمر  -جل وعال  -يقسم هللا  لشمس وضوئها الذي يكون أول النهار وهو وقت الضحى، و
ا ، إذا تبع الشمس   . فيخرج بعد غرو

  

  پٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺ
  

معاني 
 الكلمات

  يغطيها. :يغشاها        أظهرها. :جالها

المعنى 
 العام

لليل إذا غطى الشمس لنهار الذي أظهر ضوء الشمس، و   وهذا وقت مغيبها.  ، ويقسم أيضاً 

  

  ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  جعلها منبسطة. :طحاها

المعنى 
 العام

لسماء  ألرض ومبن فرشها وجعلها منبس، ويقسم كذلك    طة.ومبن بناها وهو هللا عز وجل، و
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١٩ 

  

  ٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  ألقى فيها علماً من غري تعليم. :فأهلمها      عدل خلقها. :سواها

المعنى 
 العام

ومبن خلقها يف هيئة سوية حسنة، وبنيَّ هلا الشر كما بني هلا اخلري  ، ويقسم بنفس اإلنسان
لفطرة من غري تعليم.    تعرفهما 

  

  ڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄ
  

معاني 
 الكلمات

  أخفى وأبعد. :اهادسَّ       ر نفسه.طهَّ  :اهازكَّ 

المعنى 
 العام

إلميان  -جل وعال  -يقسم هللا  والبعد عن ، بكل ما سبق على فوز وفالح من طهر نفسه 
  الكفر واملعاصي، وخسارة من أخفى نفسه وأبعدها عن اخلري. 

  

ٱڇٱٱڇٱٱ ٱڇٱ ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱچٱ ٱچٱ چٱ

 ڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱڇٱٱڍٱ

  

معاني 
 الكلمات

ا. :بطغواها   انتدب وخرج. :انبعث      بسبب طغيا

المعنى 
 العام

فكان ذلك  ، يضرب هللا مثاًال ملن أبعد نفسه عن اخلري بقوم مثود الذين طغوا وجتاوزوا حدود هللا
ا بتكليف وانتداب شخص سببًا لتكذيبهم نيب هللا صاحلًا عليه السالم، ومل يكتفوا بذلك بل قامو 

شقي منهم لقتل الناقة اليت أرسلها هللا معجزة لنبيه، فحذرهم صاحل عليه السالم من قتلها، 
ا جاءت معجزة من عند هللا هلم، وأنه قد اتفق معهم على أن يكون هلا يوموذكَّ  ا رهم   خاصاً 

ا فيه، وال يعتدوا على شر ، تستقي فيه من املاء   ا أو مينعوها.  فال يشاركو
  

ٱکٱٱ ٱڑٱ ٱ ژٱٱژٱٱڑٱ

  کٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگ

  

معاني 
 الكلمات

  دمر وأهلك. :فدمدم      فقتلوها. :فعقروها

المعنى 
 العام

ورضوا  ، وقتل أشقاهم الناقة ، كذب قوم مثود نبيهم ومل يستجيبوا لقوله، فاعتدوا على الناقة
م ، بذلك  هم تمشلفأرسل عليهم صاعقة أن أهلكهم هللا فكانوا مشاركني له يف القتل، فكان عقا

عاقبة إهالكه  - جل وعال  -وتكذيب رسوهلم، وال خياف هللا  ، مجيعًا التفاقهم على عقر الناقة
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   ل عما يفعل.ال ُيسأ  -سبحانه  - ض عليه معرتض، وهو هلم، فلن يعرت 
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  :الفوائد والتوجيهات* 
حـواٍل خمتلفـة  ،تـه لإلشـارة إىل عظمتهـابعدد مـن خملوقاتـه وآ -جل وعال  -أقسم هللا  -١ وخلقـه هلـا 

  . -سبحانه  -داللة على عظمته ؛ 

إلميــان واألعمــال الصــاحلة  -٢ والبعــد عــن الشــرك واألعمــال الســيئة، ، وجــوب تزكيــة الــنفس وتطهريهــا 
   وهذا سبب الفوز والفالح.

 .-جل وعال  -والكفر  ، الطغيان وجتاوز حدود هللا سبب للتكذيب  -٣

م يكونــــون شــــركاء لــــه يف  ، ووافقــــه النــــاس وأيــــدوه، أن الشــــخص الواحــــد إذا أفســــد يف األرض  -٤ فــــإ
 الفساد، ويشرتكون معه يف العقاب.

 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

  لرجوع إىل سورة القصص اكتب اآليتني اللتني تدالن على نعمة الليل والنهار.
...........................................................................................

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

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

ومـا ورد يف هــذه الســورة؛  ، ل قراءتـك لتفاصــيل قصـة نــيب هللا صــاحل عليـه الســالم يف سـورة األعــرافمـن خــال
  استنتج الفوائد املرتبط مبا يلي:

 األسلوب الذي اتبعه صاحل عليه السالم يف دعوة قومه. -  أ

 تذكري املخالفني بنعم هللا. -  ب

 ة املنكر.هواجب املصلحني يف مواج -  ت

 أثر خمالفة شرع هللا. -  ث

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

........................................................................................... 
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  ): ٣نشاط رقم ( 
ـــة الـــنفس طـــرق وأســـاليب، َدوِّن أ لنصـــوص لتزكي كـــرب قـــدر ممكـــن مـــن هـــذه الطـــرق واألســـاليب مـــع ربطهـــا 

  الشرعية.
...........................................................................................

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

  
  

  : التقومي
  جواب القسم ؟ ، وما -  تعاىل –  أقسم هللا:ِمب ١س
ا على عباده: اذكر ال٢س   يف السورة. نعم اليت امنت هللا 
  ى قوم صاحل فعله ملا دعاهم نبيهم؟ماذا كان جيب عل: ٣س
  مر مهم فما هو؟ربط هللا الفالح يف السورة : ٤س
  ما األسباب اليت تؤدي إىل تدسية النفس ؟: ٥س
  اخرت من العمود " ب " ما يناسب للعمود " أ " مما يلي:: ٦س
  العمود " ب "  م  االجابة  العمود " أ "  م
  .ظمة املقسم به وعظمة اخلالقع  ١    عاقب هللا قوم صاحل مجيعاً بسبب   ١
  الطغيان وجتاوز حدود هللا.  ٢    القسم مبا ورد يف السورة دليل على  ٢
  .رضاهم بقتل الناقة  ٣    الفوز والفالح أسبابمن   ٣
إلميان  ٤    التكذيب والكفر أسبابمن   ٤   .تزكية النفس وتطهريها 
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  : الوحدة السادسة عشر
  سورة الليل.

  

  

ــا   - ١ ـــُمقسم  ت ال ڻٱٱٱٱۀٱٱٱوبــني جــواب القســم ( ، يــربط بــني اآل

 ).  ٱٱٱٱۀ

 وطريق العسرى.  ، يقارن بني طريق اليسرى  - ٢

 ر من األعمال اليت تؤدي إىل الوقوع يف النار.ذَ حيَ   - ٣

 ).ٱٱٱٱٱېٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱٱٱيستنتج نوع اهلداية يف قوله تعاىل: (  - ٤

 .  - تعاىل –فاق يف سبيل هللا يبني فضل اإلن  - ٥

  والليل يف طرق تزكية النفس. ، يقارن بني سوريت الشمس  - ٦
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  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الليل سورة

ڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱچٱ
ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱ

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱېٱٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱ
ٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱېٱٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱ

پٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ
  چٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱڦ

ت:     موضوع اآل
  وعاقبة كل فريق منهما. وتفرقهم إىل فريقني،، اس يف الدنيا اختالف سعي الن -

ٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱ ڳٱٱڳٱ
  ڻٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  ظهر. :ىلَّ جتََ         يغطي. :ىغشَ يَ 
  خمتلف ومتنوع. :لشىت        عملكم. :سعيكم

المعنى 
 العام

لنهار إذا ظهرلليل ح   - جل وعال -يقسم هللا  ر الكون،  ، ينما يغطي الكون بظالمه، و فأ
لذي خلق اخللق ذه األمور الثالثة على أن   - سبحانه -  فجعلهم من ذكر وأنثى، يقسم  ، و

  عمل الناس يف هذه الدنيا خمتلف ومتنوع.
  

ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱےٱٱٱےٱٱ
  ۓٱٱۓ

  

معاني 
 الكلمات

  عمل اخلري.  :لليسرى

نى المع
 العام

  االختالف بني الناس يف أعماهلم، فالفريق األول اتصفوا بثالث صفات: -  جل وعال -يبني هللا 
 اإلنفاق يف سبيل هللا. -١

 تقوى هللا بفعل الواجبات واجتناب احملرمات. -٢

 التصديق مبا وعد هللا به عباده يف الدنيا واآلخرة. -٣

  مل مبا يرضاه حىت يصلوا إىل اجلنة.  أن هللا ييسر هلم الع :ونتيجة أعماهلم الصاحلة هذه
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ٱۆٱٱ ٱ ٱۆٱ ٱۇٱ ٱۇٱ ٱڭٱ ٱڭٱ ٱ ٱڭ ڭٱ

  ۈٱٱۈٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱۉٱٱېٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  سقط وهلك. :تردى      عمل الشر. :للعسرى

المعنى 
 العام

ا هي: م اليت اتصفوا    أما الصنف الثاين، فصفا
 البخل وعدم اإلنفاق يف سبيل هللا. -١

 وما لديهم من أموال. ، عن هللا وعبادته، واالعتماد على أنفسهماالستغناء  -٢

 التكذيب مبا وعد هللا به عباده يف الدنيا واآلخرة. -٣

ً هلم على إعراضهم واستغنائهم، ولن  :ونتيجة أعماهلم السيئة أن هللا ييسر هلم الوقوع يف الشر عقا
  طوا يف جهنم.أو يغنيهم بعد ذلك استغناؤهم مبا لديهم إذا سق ، يفيدهم

  

  ېٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿
  

المعنى 
 العام

 أنه قد هدى الناس ملعرفة طريق اليسرى والعسرى، هذين الصنفني بنيَّ  -تعاىل - بعد أن ذكر هللا 
  ويتصرف فيها ومبن فيها كيف يشاء.  ، وأن له ملك احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة

  

ٱ ٱ ٱٱٱٱٻÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱ ٱٻٱ ٱ ٱٱٱٱٻٱ ٱ ٱ ٻٱٱٱ

  پٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپ

  

معاني 
 الكلمات

  تتوهج وتلتهب. :تلظى

المعنى 
 العام

ا، واليت أعدها ليعذِّب فيها من بلغ   - جل وعال -ر هللا ذِّ حيُ  من النار اليت تتوهج من شدة حرار
  وأعرض عما أمره به.، غاية الشقاء يف الدنيا حيث كذب  

  

  ٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺ
  

معاني 
 الكلمات

  يعطي. :يؤيت

المعنى 
 العام

ليتطهر  ؛ وإنفاقه يف سبيل هللا، وكان من صفاته إعطاء املال  ، أما الذي بلغ الكمال يف التقوى
  فإن هللا جينبه بفضله وكرمه تلك النار العظيمة.   ، من البخل والذنوب
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ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱ

  ڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱڦڤٱٱٱٱٱٱڦٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  طلباً. :ابتغاء     تعطى وتقدم مكافأة. :جتزي

المعنى 
 العام

أو منفعة قدموها له،  ، إن املتقي عندما أعطى من ماله للمحتاجني مل يكن يعطيهم مقابل نعمة
 حىت  -  أيضا  - وهلذا فإن هللا سوف يرضى عنه، وسيكرمه منا كان خملصاً  ويرجو مرضاته ؛وإ

  يرضيه يف الدنيا واآلخرة.
  
  
  
  

 

  * الفوائد والتوجيهات:
ذكــر أشــياء خمتلفــة ومتقابلــة، فالليــل يقابــل النهــار، والــذكر يقابــل األنثــى،   - ســبحانه  - أن هللا -١

ا ومبا بينها من اختالف على أن أعمال الناس يف الدنيا خمتلفة.  وأقسم 

 للشر، وكل يعمل ملا هو ميسر له.وفريق ميسر  ، الناس فريقان، فريق ميسر للخري -٢

ً◌ أن ييســـر لـــه معرفـــة اخلـــري، وأن ييســـر لـــه اتباعـــه  - دائمـــاً  –ينبغـــي علـــى املســـلم أن يســـأل هللا  -٣
 أيضاً.

ل بـه يف الـدنيا، أمـا إذا أنفـق منـه يف أوجـه اخلـري املال لن يغـين عـن صـاحبه شـيئاً يف اآلخـرة إذا َخبـ -٤
ذن هللا   قيامة.يوم ال  - تعاىل –فإنه سينفعه 

رسال الرسل وإنزال الكتب.     –أ     اهلداية من هللا خللقه على نوعني:  -٥  هداية بيان وإرشاد، 

ن يوفق بعد معرفة احلق التباعه. –ب                                             هداية توفيق، 
 . - هسبحان -، وأن يكون خالصًا لوجهه  - تعاىل –أمهية اإلنفاق يف سبيل هللا  -٦

  
 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم (  

 بني سوريت الشمس والليل ملعرفة طرق تزكية النفس.  قارن

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

...........................................................................................  
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  ): ٢نشاط رقم ( 
  كمل اجلدول اآليت: عظيمة، أ ، لآليتني معانٍ  چٱڭٱڭٱڭٱڭٱچٱٹٱٹٱٱٱٱٱ،چٱھٱہٱہٱہٱچٱٹٱٹ

  األمثلة  أنواع البخل  األمثلة  أنواع العطاء
لوق لوقت    تالعطاء      البخل 

لبدن لبدن    العطاء      البخل 
جلاه جلاه    العطاء      البخل 
ملال ملال    العطاء      البخل 

لنفس لنفس    العطاء      البخل 
  

  ): ٣نشاط رقم ( 
  قال تعاىل : ( وسيجنبها ............ )

ت يف أحد الصحابة  ت.ارجع اىل أحد كتب التفسري ودوِّ  نزلت هذه اآل  ن سبب نزول هذه اآل
...........................................................................................
...........................................................................................  

  

  : التقومي
   أقسم هللا، وما جواب القسم ؟: ِمب ١س
  .منهما كل قسم  صفو مع  ،اذكرمها ،م هللا اخللق يف السورة إىل قسمنيقسَّ  :٢س
  وضح ذلك من خالل قراءتك للسورة. ،: اجلزاء من جنس العمل٣س
  ؟ - سبحانه وتعاىل -  رذِّ حيُ  السورة حتذير ونذير من هللا، فمن أي شيء: يف ٤س
  أكمل ما يلي:: ٥س

حلسىن : .....عاقبة من أ . أ  .............................................عطى املال وصدق 

ملال وكذب وتوىل: ......................................................عاقبة من  . ب  خبل 

 :اهلداية نوعان . ت

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

  .من شروط قبول العمل اً شرط چٹٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱچٱاستنبط من قوله تعاىل:  :٦س
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٢٨ 

  
  : الوحدة السابعة عشر
  سورة الضحى.

  

  

 يبني سبب نزول السورة.   - ١

 . يستنتج فضائل النيب   - ٢

 وكيفية شكره هلا.  على نبيه  -تعاىل -يعدد نعم هللا  - ٣

  ويقتدي به يف أفعاله. تزداد حمبته للنيب   - ٤

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٢٩ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الضحى سورة

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱچٱٱٱچٱٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچٱ
ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱ

گٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱ
   چٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀ

ت:   موضوع اآل
 بعد انقطاع الوحي عنه.  مواساة هللا جل وعال لنبيه -

  . على نبيه  - جل وعال - تعداد بعض نعم هللا  -
ت   :سبب نزول اآل

 -   


 

 چچڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱچٱٱٱچٱٱٱ 

ٱٱٱچٱٱٱ ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱ
ٱڍٱٱڍ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱ ٱ ٱ ٱڇٱ ٱ ٱچٱ ڌٱٱٱ

  ڌٱٱڎٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  غطى بظالمه. :سجى      أول النهار. :الضحى
  وما أبغض. :وما قلى

المعنى 
 العام

لليل وقت تغطيته لألرض  -  جل وعال - يقسم هللا  لنهار وقت ارتفاع الشمس يف أوله، و
غضه أو يهجره، وأن حياته يف ومل يرتك إنزال الوحي عليه، ومل يب بظالمه، أنه مل يودع نبيه دمحمًا 

اآلخرة اليت أعدها له خري من الدنيا، فإن يف الدنيا شدائد ومنغصات ستزول كلها يف اآلخرة، 
وألمته يف الدنيا واآلخرة حىت يرضى ، حيث سيعطي هللا جل وعال نبيه كل ما يرجوه من خري له 

  ذا العطاء.

                                                 

 .)٤٧٥٨، ومسلم برقم ( )٤٩٥٠( برقم البخاري أخرجه )١(



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٠ 

ٱکٱٱٱ ٱکٱ ٱڑٱ ٱڑٱ ٱژٱ ٱژٱ ڈٱ

  کٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگ

  

عاني م
 الكلمات

ً ومسكناً. :فآوى   فقرياً. :عائالً     جعل لك مكا

المعنى 
 العام

  ، فمنها: يعدد هللا جل وعال بعض نعمه على نبيه 
 أن هللا جعل له يف صغره من يرعاه ويربيه بعد أن كان يتيماً قد مات عنه أبوه. -١

 شيئاً.أن هللا هداه إىل معرفة احلق والدين، بعد أن كان حائراً ال يعرف  -٢

  أن هللا أغناه بعد أن كان فقرياً. -٣
  

ٱڱٱٱںٱٱٱٱ ٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱٱڳٱ ٱڳٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڳٱٱڳٱ

  ںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱۀٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  تطرد. :تنهر      تسيء وتقسو. :تقهر

المعنى 
 العام

  : تذكر هذه النعم، واشكر هللا عليها مبا يلي: يقول هللا جل وعال لنبيه
ين -١  ه أو تذله.أكرم اليتيم وال 

 أعط السائل ما يريد من العلم أو النفقة، وال ترده أو تطرده. -٢

 –حتدث بنعمة هللا عليك من النبوة واهلداية وغريها من النعم على سبيل الشكر له  -٣
  . - سبحانه

 

  * الفوائد والتوجيهات:
 زلة عظيمة عند ربه.ـ، وأن له من فضل نبينا دمحم  -١

 ومن اتبع هديه وآمن به خري من الدنيا. رة لنبيه يف اآلخ - تعاىل –ما عند هللا  -٢

أن يعطيـــه مـــن اخلـــري لـــه وألمتـــه يف الـــدنيا واآلخـــرة مـــا جيعلـــه يرضـــى، وقـــد أعطـــاه  َوْعـــُد هللا لنبيـــه  -٣
 الكثري له وألمته يف الدنيا، وما بقي يف اآلخرة خري وأعظم.

 لني، والتحدث بنعمة هللا.يف إكرامه لليتيم، وعدم رده للسائ جيب علينا أن نقتدي بنبينا  -٤

  



٣١٣١٣١٣١٣١٣١١٢٧١٢٧                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣١ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

 )، اذكر مخسة أمور مما يدل على فضل اآلخرة على الدنيا.ڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱقال تعاىل : (

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
  ها مربوط بشكرها، ما واجبنا جتاه ما يلي من النعم:م هللا علينا كثرية ومتنوعة وبقاؤ نع

  واجبنا جتاهها  النعمة
    نعمة اإلسالم
    نعمة الصحة

    نعمة املال
    نعمة الطعام

  

  ): ٣نشاط رقم ( 
ت ومعرفتك ملن ملك لآل   .  ، صف شعورك جتاه نبينا دمحم  زلة نبينا دمحمـبعد 

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

  

  : التقومي
  : ما سبب نزول السورة  ؟١س
  اذكرها. ،منذ طفولته مبراحل صعبة : مر النيب ٢س
  : ما واجبنا جتاه:٣س

 اليتيم. . أ

 السائل الفقري. . ب

ا على نبيه دمحم  نَّ : ما أعظم نعمة مَ ٤س   ؟ هللا 
  ، فما هذه البشارة ؟  هللا لنبيه نَ : يف السورة بشارة مِ ٥س

  



٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢١٢٧١٢٧                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٢ 

  :شرالوحدة الثامنة ع
  سورة الشرح.

  

  

 . يستنتج فضائل النيب   - ١

 يربهن على تيسري هللا وقرب الفرج.  - ٢

 يف الدنيا.   يعطي أمثلة لرفعة النيب   - ٣

  حيرص على العبادة حال الفراغ من أمور الدنيا.   - ٤

 



٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣١٢٧١٢٧                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٣ 

  
  

  

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الشرح سورة

ہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱۀچٱ

ڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱ

   چٱٱٱېٱٱېٱٱى
  

ت:   موضوع اآل
  ملسو هيلع هللا ىلص ومكانته العالية، وبعض نعم هللا عليه. زلة النيب ـمن -

  

ٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱ ٱٱہٱ ۀٱ

  ےٱٱۓٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱھٱٱے

  

معاني 
 الكلمات

  ذنبك. :وزرك  نوسع، وجنعله منبسطاً راضياً. :نشرح
  أتعب وأثقل. :أنقض

المعنى 
 العام

  بعض نعمه على نبيه دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها:  -  جل وعال -يبني هللا 
هلداية للنبوة  -١ ره بنور اإلميان، وجعل ، أنه قد شرح صدره  ه متهيئًا لقبول الرسالة وأ

 والوحي.

، اليت أثقلت ظهره وأتعبته. -٢  غفر ذنبه، وأزال عنه اخلطا

، كما  -  تعاىل –أعلى ذكره بني الناس، ومن ذلك أنه كثريًا ما جيتمع ذكره مع ذكر هللا  -٣
  يف الشهادتني.

  

  ۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱ
  

معاني 
 تالكلما

  سعة وخمرجاً. :يسراً       الشدة والضيق. :العسر

المعنى 
 العام

ن مع كل شدة وضيق هناك تيسري  بعد أن ذكر هللا النعم اليت أعطاها لنبيه  ، بشره بعد ذلك 
  وخمرج، وأكد هللا هذا املعىن مرتني لبيان أن اليسر يلحق العسر مرتني ويغلبه.

  



٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤١٢٧١٢٧                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٤ 

  ۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱ
  

 معاني
 الكلمات

  فاجتهد. :فانصب        انتهيت. :فرغت
  اجلأ واجته. :فارغب

المعنى 
 العام

: إن من شكر هذه النعم أنك إذا فرغت من عمل وانتهيت   لنبيه  -  جل وعال - يقول هللا 
منه، فاجتهد يف عمل آخر من أعمال اخلري، مع االلتجاء  والتوجه له واإلقبال إليه بنية 

  خالصة.  
  

  لفوائد والتوجيهات:* ا
ن نتذكر نعم هللا علينا حىت نشكره  تذكري هللا لنبيه  -١ لشكر عليها، فيه تنبيه لنا  لنعم وأمره 

 عليها.

أعلى هللا شأن نبيه ورفع ذكره يف حياته وبعد مماته، ومهما حاول احلاقدون من النيل منه أو  -٢
 هو من أعلى شأنه. -جل وعال  -  اإلساءة إليه فلن يصلوا إىل ما يريدون ما دام أن هللا

(( فإن مع العسر يسراً * إىل قوله تعاىل:، يف إشارة )١( جاء يف األثر: " لن يغلب عسر يسرين " -٣
 وإذا واحدة، فهي بـ "أل" فةعرَّ مُ  تكررت إن مع العسر يسرًا ))، وتوضيح ذلك: أن الكلمة إذا

 هو الثاين العسر فيكون بـ "أل" لكن مرتني رتكرَّ  فالعسر ان،تاثن فهي بـ "أل" معرفة غري تكررت
 األول. اليسر غري الثاين اليسر فيكون "أل" بدون لكن مرتني، فتكرَّر وأما الُيسر األول،

لنيب  -٤ ، فينتقل من عبادة إىل عبادة، وأال يكون فارغًا ال عمل عنده  على املسلم أن يقتدي 
 وال منفعة.

 

                                                 

.٣١٧٦يف املستدرك برقم ( رواه احلاكم )١(   )عن عمر بن اخلطاب 



٣٥٣٥٣٥٣٥٣٥٣٥١٢٧١٢٧                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٥ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

لرجوع  ، أن شرح صدره هللا به على نبيه دمحم  نَّ مما مَ  وأذهب عنه مهومه اليت حلقت به من قومه، 
  اذكر بعضاً مما القاه من قومه. لسريته 

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

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
ت، قم ) يف اآليتني بشارة من هللا ۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱٱٱٱۅقال تعاىل : (  بتفريج الكر

  وتذاكرها مع جريانك ومجاعة املسجد.، جبمع بعض القصص اليت تدل على هذا املعىن 
...........................................................................................

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

  من خالل دراستك لسورة الشرح بني رأيك يف املواقف اآلتية:
د صالة العصر . أ  يته ويتفرج على التلفاز.حىت أذان املغرب مث يعود لب ، مث جيلس يلعب الكرة ، يؤدي ز

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

ئية  . ب وقد يؤخر الصالة عن  ، متابعة حمالتهيومه يف  لَّ ويقضي جُ ، زيد ميلك حمالت لألدوات الكهر
 وقتها.

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

 مث التحق بدورة أخرى حلفظ السنة النبوية.، فرغ صاحل من حضور دورة يف حفظ القرآن الكرمي  . ت

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



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٦ 

  : التقومي
ا على رسوله  نَّ : عدد النعم اليت مَ ١س   يف السورة. هللا 
ا على رسوله : استنتج من ألفاظ األذان ل٢س   .لصالة مثاًال لنعمة أنعم هللا 
يت:٣س   : اربط الكلمة مبعناها مما 

 معناها م جابةاإل الكلمة
  اجلأ واجته  ١    أنقض

  انتهيت  ٢    سراي
  أتعب و أثقل  ٣    فانصب
  ذنبك  ٤    فارغب
  سعة وخمرجا  ٥    وزرك 
  فاجتهد  ٦    فرغت

  الشدة والضيق      
  
  هللا علينا؟: ما واجبنا جتاه نعم ٤س

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

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

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

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

  
  

  
  
  
  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٧ 

  
  
  

  :  الوحدة التاسعة عشر
  سورة التين.

  
 

  

يف خلـــق اإلنســـان  - ىلاتعـــ –يبـــني طـــرق شـــكر نعمـــة هللا   - ١
 على أحسن صورة. 

لعمل الصاحل.  - ٢  يستشعر أمهية االستعداد لليوم اآلخر 

  يعتز بتكرمي هللا للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة.  - ٣

 

  
  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٨ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -    نالتي سورة

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱچٱ
ٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱ
  چٱٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱچ

ت:   موضوع اآل
  اة من النار. خلق هللا لإلنسان وتكرميه له، وأثر ذلك يف اإلميان  والنج -

ٱپٱٱٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱٱٻٱ
  پٱٱٱٱڀٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  جبل يف منطقة سيناء كلم هللا موسى عليه السالم عنده. طور:
  مكة. البلد األمني:      مبارك وحسن. سينني:

المعنى 
 العام

كما   بشجرتني من أكثر األشجار نفعًا وفائدة، ومها: التني والزيتون، -  جل وعال - يقسم هللا 
جلبل الذي كلم عليه موسى بذلك، مث ختم القسم مبكة اليت هي  املنـزلةفنال الشرف و  ، يقسم 

  أشرف البقاع وأحبها إليه.
  

ٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ ٱ ٱٺٱٱٺٱٱٺٱ ڀٱٱڀٱٱڀٱ
  ٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  أفضل خلقة وقوام واعتدال. أحسن تقومي:

المعنى 
 العام

ق اإلنسان يف أحسن صورة، وأمجل هيئة، متناسب القوام، فإن مل أقسم هللا مبا سبق على أنه خل
ا على اإلميان  ، يشكر هذه النعمة ذهب هذا فسوف يرده إىل النار اليت تُ  ، ويستعني 
  احلسن واجلمال. 

  

ٱڦٱٱ ٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱ ٱ ٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱ ٹٱ
  ڦٱٱٱٱڦٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  غري مقطوع. غري ممنون:

المعنى 
 العام

م وعملهم  -  جل وعال -هللا  استثىن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من الرد إىل النار، فإن إميا
ً كبريًا مستمرًا بال برمحة منه سبحانه للصاحلات جينبهم اخلسارة ، وينالون بذلك يف اآلخرة ثوا



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٣٩ 

  انقطاع.



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٤٠ 

ٱڃٱٱٱٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ٱڄٱ ڦٱ
  ڃٱٱچ

  

معاني 
 الكلمات

  اجلزاء واحلساب. الدين:

المعنى 
 العام

قائًال: فمن سيكذبك فيما أخربتك به عن اآلخرة بعد  نبيه دمحمًا  - جل وعال - خياطب هللا
  هذا التوضيح والبيان؟ 

وميكن أن يكون اخلطاب لإلنسان فيقول له: بعد أن وضحت لك خلقك وعاقبة اإلميان وعمل 
آلخرة ؟!الصاحلات ما الذي مي   نعك منه ويدفعك للتكذيب 

مرهم أو ينهاهم إال  -  سبحانه –قرر مث ي لعدل، وال  أنه أحكم احلاكمني، فيقضي بني الناس 
حلكمة، ومن حكمته أن خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، ومن حكمته جمازاة املؤمنني مبا 

  يستحقونه من الثواب، وجمازاة املكذبني مبا يستحقونه من العذاب.  
  

  * الفوائد والتوجيهات:
ل -١ ـــــى منفعتهالقســـــم  ـــــدل عل ـــــون ي ـــــني والزيت مـــــا ا لإلنســـــان ؛ مـــــا وأمهيتهمـــــت ـــــة  وهلـــــذا ينبغـــــي العناي

 وبزراعتهما، واالنتفاع منهما.

وقــد جعــل هللا  ، - جــل وعــال -بلــد هللا احلــرام، وهــي أشــرف البقــاع وأعظمهــا عنــد هللا  يمكــة هــ -٢

لك مساهــا هللا: ، ولــذ٩٧آل عمــران آيــة  ٱچہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱچٱ األمــان ملــن يــدخلها، قــال تعــاىل :
 البلد األمني.

الــذي خلقــه يف أحســن صــورة، ومــن طــرق   - تعــاىل –جيــب علــى املســلم أن يــداوم علــى شــكر هللا  -٣
 الشكر:

 تفكر اإلنسان يف نفسه وجسمه. -  أ

 أن يستعني خبلقه على ما أمر هللا به. -  ب

 أن حيمد هللا الذي عافاه مما قد يبتلي به بعض الناس من إعاقات وأمراض. -  ت

 ....................................................... ......... -  ث

 إلميان واألعمال الصاحلة ينجو اإلنسان يف اآلخرة، وينال أجراً كثرياً ال ينقطع. -٤
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٤١ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

  أكرب قدر ممكن من نعم هللا علينا. وعددْ  ، مل يف خلق هللا لإلنسان
...............................................................................................................................

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
مرين، استنبطهما من السورة.  - تعاىل - أثبت هللا    البعث بعد املوت واجلزاء واحلساب يف السورة 

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

ت اليت تدل عليها املعاين اآلتية:   استنبط من السورة اآل
 جعل هللا بعض األشجار والثمار مباركة. . أ

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

 تقانه.عظم خلق هللا وإ . ب

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

 جعل هللا النار دركات. . ت

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

  من صفات هللا العدل واحلكمة. . ث
  .................................................................................................................... . ج
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٤٢ 

  

  : التقومي
  يف السورة بعدة أمور اذكرها، مبيناً جواب القسم.: أقسم هللا ١س
  ما عاقبة من أعرض عن احلق وغفل عنه.: ٢س
  من الرد إىل أسفل سافلني.  -سبحانه  - ت من استثناهم هللا : ما صفا٣س
  :ورد يف السورة ذكر مكانني وفاكهتني اذكرمها.٤س

ن   الفاكهتان  املكا
    
    

  
ً ق٥س عاقه أو مرض.: ما موقفك إذا رأيت إنسا   د أصيب 

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

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

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

.  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٤٣ 

  
  الوحدة العشرون :

  سورة العلق
  

  

 يستنتج داللة السورة على فضل العلم.   - ١

 اآلية.  چڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱٱٱچٱٱ: يروي سبب نزول قوله تعاىل  - ٢

 يبني طرق دعاة الضالل يف الصد عن العبادة.   - ٣

  وقت الشدائد. يبني أثر العبادة يف حفظ العبد  - ٤
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٤٤ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   العلق سورة

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱچٱ
ژٱٱڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱڱٱٱ
ےٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱںٱٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱ

ےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱٱۉٱٱٱٱ
ېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱÂٱٱ

  چÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱٱ
ت:   موضوع اآل

لقراءة اليت هي سبيل للعلم -  .األمر 

  .حال النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع املشركني -
  

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱچ
ٱٱڑٱٱ ٱ ٱ ٱ ڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱ

  کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  دم يسري جامد. :علق

المعنى 
 العام

لرب  نبيه دمحمًا  - جل وعال - مر هللا  الذي خلق    - سبحانه وتعاىل - أن يقرأ مستعينًا 
  دم يسري جامد.كل شيء، ومن خلقه: اإلنسان الذي بدأ يف التخلق من 

لقراءة مرة أخرى ألمهيتها فقال: اقرأ فإن ربك كثري الكرم واإلحسان، ومن   ، مث يعيد هللا األمر 
لعلم  وجعل القلم سببًا حلفظه ونشره بني الناس، حىت أصبح ، كرمه على خلقه أنه أنعم عليهم 

  اإلنسان يعلم علوماً كثرية بعد أن كان جاهًال ال يعلم شيئاً.   
  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٤٥ 

گٱٱگٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱںٱٱٱ
  ںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

ملعاصي والكفر. :ليطغى   يتجاوز حدود هللا 

المعنى 
 العام

مع ما سبق من نعمة هللا على اإلنسان حيث خلقه من علق وعلمه ما مل يعلم إال أنه يطغى على 
اه عنه، مستغني سيًا أنه سريجع إىل ربه يف ربه ويتجاوز ما أمره به وما  ًا مبا لديه من مال، 

  كثرة ماله.ب تفعاآلخرة، ولن ين
  

ٱٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱ ٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱ ٱ ڻٱٱٱڻٱٱۀٱ
  ھٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱڭٱٱٱڭ

  

المعنى 
 العام

ت ى ، حالذي قُتل يوم بدر كافراً  أيب جهل عدو هللا ورسوله وما بعدها يف ، نزلت هذه اآل يث 
عن الصالة يف املسجد احلرام، وقال: لئن رأيت دمحمًا يصلي ألطأنَّ رقبته، فوعظه هللا يف  النيب 

ليت هي أحسن، وقال: كيف تنهاه عن الصالة  وقد يكون على احلق واهلدى، وهو ، أول األمر 
لتقوى واالستقامة على دين هللا ، فمن كان على قائم مبا أمره هللا من العبادة، مع أمره لغريه 

يه عنها، وال اإلنكار عليه. ، اهلدى والتقوى    فال يصح 
  

  ڭٱٱڭٱٱٱٱٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱۋٱٱ
  

المعنى 
 العام

حلق ومعرض عنه،  أرأيت  دمحم هذا الذي ينهاك عن الصالة، كيف ينهاك عنها وهو مكذب 
ينهاك عنه، فهل يعلم بعد تكذيبه أن هللا يراه  وقد كان الواجب عليه أن يكون على اهلدى ال أن

ديده لنبيه    وسيجازيه على ذلك. ومطلع على تكذيبه و
  

ٱىٱٱٱٱ ٱېٱ ٱېٱ ٱېٱٱېٱ ٱ ٱ ٱۉٱ ٱ ٱ ٱۉ ٱ ٱۅٱ ۅٱ
  ىٱٱ¼

  

معاني 
 الكلمات

  مقدمة الرأس. :الناصية      خذ بشدة. :لنسفعاً 

المعنى 
 العام

نه إذا استمر على ما يقول ويفعل من  –جهل أ  –هذا الكافر  - جل وعال - يتوعد هللا 
ن  إيذاء دمحم  ألنه قد صدر  خذه مع مقدمة رأسه أخذاً شديداً ؛، فإن هللا سيأمر مالئكته 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٤٦ 

  اخلطأ والذنب والكذب. الناصيةمن صاحب 
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٤٧ 

ٱÄٱٱ ٱÃٱ ٱÂٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱ ٱ ½ٱٱ¾ٱ
  ÉٱٱٱٱٱÅÈٱٱٱÆٱٱÇٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

نية:ال    أهل جملسه وأعوانه. ديه:   مالئكة العذاب. ز

المعنى 
 العام

ى أبو جهل رسول هللا  قوله، فقال: أبو جهل:  عن الصالة، رد عليه رسول هللا  ملا 
 ً د ددين  دمحم، وأ أكثر أهل الوادي  :  - جل وعال - ، فقال هللا  -أي قومًا وعشرية  –أ

م، وسيدعو هللا مالئكة العذاب، ولو  - جل وعال -  فليدع أبو جهل قومه الذين يستنتصر 
م مالئكة العذاب وأهلكتهم.   دعاهم أبو جهل ألخذ

ي النيب  واستمر  ، من إظهار عبادته، فال تطعه  دمحم إن األمر ليس كما يريد أبو جهل من 
  وأكثر من سجودك حىت تكون قريباً من ربك.  ، يف صالتك

  
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
ت اخلمس ا -١ ألوىل من هذه السورة هي أول ما نزل مـن القـرآن علـى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص وهـو يتعبـد  يف اآل

 غار حراء.

ـــــي قولـــــــه جـــــــل وعــــــــال: ((  ڌٱٱ......................... ڇٱٱٱٱ......................... وهــ
 )) ٱٱگٱٱ.. ....................ڑٱٱٱٱٱ...................... ڈٱٱ...................... 

، فهــو وســيلة حلفــظ العلــم ونقلــه مــن جيــل إىل جيــل،  - تعــاىل -القلــم نعمــة عظيمــة مــن نعــم هللا  -٢
ملكاتبات والرسائل.  وطريقة للتواصل بني الناس 

 تدل هذه السورة على فضل العلم، فمن ذلك: -٣

لقراءة يف أول آية تن -  أ  زل يف القرآن، والقراءة هي أول طريق للعلم.ـاألمر 

 القلم الذي به يكتب العلم حىت ال يضيع وينساه الناس.ذكر  -  ب

 أهل الضالل يصدون عن عبادة هللا، ومن طرقهم يف ذلك: -٤

لتعذيب والتنكيل.  -  أ م   ختويف املؤمنني وإرها

م على احلق، وأن ما يقوله غريهم ضالل وكذب. ، إدعاء العلم -  ب  وأ

د منهــا ً◌ سـبب مــن أسـباب النجــا - دائمــا -احملافظـة علــى العبـادة  -٥ ة يف الـدنيا واآلخــرة، مـع االزد
ديـد املشـركني لـه  حال الشدة والكرب، وهلذا أمر هللا نبيه  يـه ، لسجود والتقـرب إليـه بعـد  و

 عن الصالة. 
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٤٨ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

قش موضوع القراءة من حيث: الشرتاك مع زمالئك    للقراءة أثر على ثقافة اإلنسان، 
 .فوائد القراءة . أ

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

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

 طرق االستفادة من القراءة. . ب
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
ا. . ت هم الكتب اليت ينصح بقراء   قائمة 

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

 

  ): ٢نشاط رقم ( 
  .  اذكر أحداث قصة نزول الوحي على رسول هللا

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

 

  ): ٣نشاط رقم ( 
لرجوع إىل سورة احلج واملؤمنون اذكر املراحل اليت مرت به.   مر خلق اإلنسان مبراحل، 

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

  
  ): ٤نشاط رقم ( 

لبحث عن دعاء سجود التالوة واحفظهمر بك يف آخر آية  لسجود، قم  ودونه يف املكان  ، األمر 
  املخصص.

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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٤٩ 

  : التقومي
لقراءة يف أول سورة نزلت على رسول هللا ١س   ؟ : عالم يدل األمر 
  : اذكر فوائد القلم.٢س
لذكر؟ صَّ : ملاذا خَ ٣س   هللا اإلنسان 
  ؟ وملاذا ؟ :ما الواجب على املسلم إذا وهبه هللا املال٤س

ت السابقة بني ما يلي: چڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱٱٱچٱ: قال تعاىل : ٥س   بعد قراءتك لآل
ت . أ  ؟فيمن نزلت هذه اآل

 يف دعوته عدداً من األعداء، اذكر مخسة منهم. واجه النيب  . ب

 صفة من صفات املنافقني. . ت

ي عن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق، استنبط اآلية اليت تد٦س   ل على ذلك.: يف السورة 
ملعروف والنهي عن املنكر؟٧س   : ما حكم األمر 
يب جهل لو فعل ما ٨س   . من إيذاء الرسول أراده: ما الذي كان سيحل 
  يف آخر السورة. : مب أمر هللا الرسول ٩س
أمــام اخلاطئــة مــع تصــحيح اخلطــأ ممــا × ) )أمــام العبــارة الصــحيحة وعالمــة (  √: ضــع عالمــة ( ١٠س

  يلي:
  )    (                                                      يق للعلم هو القراءة.أول طر  . أ

  )    (                               چٱٱٱٻچٱأول ما نزل من القرآن قوله تعاىل:  . ب
ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الصال . ت   (      )ة عند الكعبة هو عتبة بن ربيعة.الذي 
  )    (                                    صية " مقدمة الرأس واليدين.معىن كلمة " النا . ث
نية هم مالئكة العذاب . ج   )   (                                                        .الز
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٥٠ 

 

  الوحدة الحادية والعشرون : 
  سورة القدر.

  

  
  
  
  

 


 
 ليلة القدر.  يستنتج فضائل  - ١

 يستشعر فضل القرآن الكرمي وأمهية املداومة على قراءته.   - ٢

  يف العشر األواخر من رمضان. - تعاىل – يزداد تعبده   - ٣
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٥١ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   القدر سورة

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱچٱ

  چٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱ
  

ت:   موضوع اآل
  ليلة القدر وفضلها العظيم. -

  

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱ

  ڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  الشرف والعظمة. :القدر

المعنى 
 العام

القرآن يف ليلة القدر يف رمضان، وكان نزوله من اللوح احملفوظ إىل أنه أنزل  -  تعاىل –خيرب هللا 
  بيت العزة يف السماء الدنيا كما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما.

لسؤال عنها:     چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱچٱمث يُعظم هللا شأن ليلة القدر 

ا ليلة  تعادل يف فضلها ما يزيد على ألف شهر (  يت اخلرب  أي: ثالث ومثانون سنة  ، و
  وأربعة أشهر ).   

  

ٱڤٱٱٱٱٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱ ٿٱٱٿٱٱٹٱ

  ڤٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  جربيل عليه السالم. :الروح

المعنى 
 العام

مر من هللا، حيث ين لرمحة واملغفرة ـيف ليلة القدر يكثر نزول املالئكة وجربيل عليهم السالم  زلون 
  واخلري والربكة.

  

  ڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱ
  

معاني 
 الكلمات

  ساملة من الشر. :سالم

  ليلة القدر فيها السالمة من الشر كله حىت طلوع الفجر، وهو وقت انتهاء هذه الليلة املباركة.المعنى 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٥٢ 

 العام
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٥٣ 

  * الفوائد والتوجيهات:
لــة حــىت ليلــة القــدر هــي إحــدى ليــايل العشــر األواخــر مــن رمضــان، وقــد أخفــى هللا عنــا هــذه اللي -١

ـا تتأكـد يف الليـايل الـوتر منهـا، أي يف ليلـة  لعبادة يف العشر كلها، وقد قال العلماء: إ  ٢١جنتهد 
 .٢٧، وآكد هذه الليايل ليلة ٢٩أو  ٢٧أو  ٢٥أو  ٢٣أو 

ذا االسم ألمور، منها:يَ مسُِّ  -٢  ت ليلة القدر 

من املوت واحليـاة والـرزق وغـري كتب يف هذه الليلة ما سيكون يف العام املقبل، ر ويُ قدَّ أنه يُ  -  أ
 ذلك.

 زلة.ـراً وشرفاً ومندْ أن هلا قَ  -  ب

 لكونه مقبوًال. ؛ العمل فيها يكون له قدر عند هللا أنَّ  -  ت

 نزول القرآن كان على مراحل: -٣

 األوىل: نزوله إىل اللوح احملفوظ.

 هــذه الثانيــة: نزولــه مــن اللــوح احملفــوظ إىل بيــت العــزة يف الســماء الــدنيا، وهــو املقصــود يف
 السورة.

 بواسطة جربيل عليه السالم. الثالثة: نزوله إىل النيب 

 ليلة القدر هلا فضائل عظيمة، منها: -٤

 نزل القرآن.أن فيها أُ  -  أ

 أن قيامها والتعبد  فيها يعدل عبادة أكثر من ألف شهر. -  ب

ا ليلة مباركة. -  ت  أ

خلري والرمحة والربكة.ـأن املالئكة تن -  ث  زل فيها 

ً غفر له ما تقدم من ذنبه.أن من قامها إ -  ج ً واحتسا  ميا

  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

إلزلة عظيمة، اكتب جمموعة من األعمـليلة القدر ليلة فاضلة وهلا من مكان عملها تلك ال الصاحلة اليت 
  الليلة.

...........................................................................................
...........................................................................................  
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٥٤ 

  ): ٢نشاط رقم ( 
  ة أوقات فاضلة أخرى غري ليلة القدر، احصرها مبيناً الفضل املرتب عليها:نَ ر بنا يف السَ ميَ 

الوقت 
 الفاضل

العمل المشروع 
 األجر المترتب عليه فيه

      عاشوراءيوم 
      يوم .........

آخر ساعة من 
  يوم .........

    

      
      

  

  : التقومي
ذا االسم؟: ملاذا مسُِّ ١س   يت ليلة القدر 

لذكر مع أنه من ضمن املالئكة، فلماذا؟ صَّ خُ  )ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱ: قال تعاىل: (٢س   الروح 
  اخرت االجابة الصحيحة مما يلي: : ٣س

  لقدر:لعبادة يف ليلة اتعدل ا -  أ
  " سنة تقريباً. ٨٥) "  ٣" سنة تقريباً.           (  ٨٣"  ) ٢" سنة تقريباً.         (  ٨٠) "  ١(  

ً:األجر املرتتب ملن قا -  ب ً واحتسا  م ليلة القدر إميا

خر من ذنبه.         (  ٢) ما تقدم من ذنبه.          (  ١(  خر. ٣) ما    ) ما تقدم من ذنبه وما 
  احلكمة من إخفاء ليلة القدر؟ : ما٤س
  : نزل القرآن الكرمي على مراحل، اذكرها، مع بيان احلكمة من ذلك.٥س
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٥٥ 

  الوحدة الثانية والعشرون :
  سورة البينة.

  

  

  

 يستنتج عدل هللا ورمحته.  - ١

 . يبني موقف أهل الكتاب واملشركني من دعوة نبينا   - ٢

 ني خمالفة أهل الكتاب لكتبهم.يب  - ٣

 يبني مصري أهل الكتاب.   - ٤

  يقارن بني مصري  الكفار واملؤمنني.  - ٥
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  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   البينة سورة
  

ڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱچٱ

ڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱگٱٱٱ

گٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱ

ڻٱٱۀۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀڀٱٱۉٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱ
  چٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٹ

ت:   موضوع اآل
 . حال أهل الكتاب واملشركني من دعوة النيب  -

  مصري الكافرين ومصري املؤمنني يف اآلخرة. -

  

ٱڃٱٱچٱٱچٱٱ ٱڃٱ ٱ ٱڃٱ ٱڄٱٱڃٱ ڄٱ

چٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱ

  ڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱٱٱژٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

ركني. :منفكني   ي القرآن.احلجة الواضحة، وه :البينة    منتهني و
  عادلة مستقيمة. :قيمة

المعنى 
 العام

ركني للكفر إ ن الذين كفروا من اليهود والنصارى وسائر املشركني مل يكونوا منتهني عن الضالل و
تيهم هذا القرآن، الذي أنزله هللا  يف صحف بعيدة عن الباطل  على رسول  -  تعاىل –حىت 

ت واألحكام العادلة املستقيمة اليت ال عوج  وخيربهم مبا، والكذب، فأخذ يتلوه عليهم  فيه من اآل
  فيها.  
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٥٧ 

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱٱ

ٱںٱٱںٱٱڻٱٱ ٱ ٱڱٱٱڱٱ ٱڱٱٱڱٱ ٱڳٱٱڳٱ ڳٱ

  ہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱۀڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀ

  

معاني 
 الكلمات

ن املخالفة لهمعرضني مستقيمني على اإلسالم، و  :حنفاء   .عن سائر األد

المعنى 
 امالع

م كانوا مصدِّ  موقف أهل الكتاب مما جاء به الرسول  - جل وعال  -  هللا يبنيِّ  قني ، حيث إ
لبينات تفرقوا واختلفوا بني مصدِّ    ب.ق ومكذِّ ن هللا سوف يبعث رسوًال، فلما جاءهم 

خالص العبادوما أُ  ة  وحده، مر أهل الكتاب يف كتبهم وفيما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إال 
  واالستقامة عليها، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، فإن هذا هو الدين املستقيم الذي ال عوج فيه.   

  

ٱھٱ ٱھٱ ٱڭٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱ ٱ ٱۓ ٱ ٱۓٱ ٱےٱ ٱےٱ ھٱ

  ۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱۇڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭ

  

معاني 
 الكلمات

  اخللق. :الربية

المعنى 
 العام

ذا الدين ومل يؤمنوا مبا هؤالء هم الصنف األول من أهل الكتاب واملشر  كني، وهم الذين كفروا 
م جاء به دمحم  ر جهنم اليت حتيط  ا فال خيرجون منها ، فجزاؤهم  وال  ، ويشتد عليهم عذا

م شر اخللق عند هللا بسبب ما وقعوا فيه من  ؛ ميوتون بل يبقون يف العذاب دون انقطاع أل
  الكفر.

  

ٱېٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱۉٱ ٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱ ٱ ٷٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱېٱٱېٱٱٱ
ٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀ ٿٱٱٱٱٿٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱڀپٱ
  ٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٹ

  

المعنى 
 العام

ا، فهؤالء خري  أما الصنف الثاين فهم املؤمنون، الذين عملوا األعمال الصاحلة اليت أمر هللا 
ن يدخلهم عنده يف جنات ال ينقطع عنه م  م النعيم، اخللق، وسوف جيزيهم هللا على إميا

وسوف يرضى هللا عن أعماهلم، ويرضون مبا أعد هللا هلم، وذلك اجلزاء احلسن ملن خاف هللا يف 
  فعمل الصاحلات وترك املنكرات.، الدنيا 
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  * الفوائد والتوجيهات:
تيهم بينة وحجة واضحة. -١  من عدل هللا ورمحته أنه ال حياسب قوماً حىت 

 عمال.أمهية اإلخالص، ألنه أساس قبول األ -٢

 األمر بعبادة هللا وحده واإلخالص له هو الدين الذي جاء به مجيع األنبياء. -٣

اليت جـاء فيهـا الـنص علـى  لكتبهم واضحة خمالفة عدم إميان طائفة من أهل الكتاب برسالة دمحم  -٤
تباعه  .رسالته واألمر 

   تعظيمه.زلة عظيمة، وتعين اخلوف من هللا جل وعال مع ـاخلشية عبادة قلبية هلا من -٥
  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ر املرتتبة على خشية  -  تعاىل -خلشية هللا  ر على العبد وعلى العمل، اكتب أكرب قدر ممكن من اآل آ
ر. ت اليت تبني تلك اآل   هللا وبعض اآل

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
لنيب  ت أن من مل يؤمن    من أهل الكتاب فهو كافر. استنبط من اآل

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

  صنف األعمال اآلتية حسب اجلدول الذي أمامك:
  دليل على عدم خشية هللا  دليل على خشية هللا  العمل

      ن.والديالبر 
      شرب اخلمر.

.       إخالص العمل 
      يف سبيل هللا. اجلهاد
      يف الغيبة. الوقوع

      إقامة الصالة.
      النظر إىل احملرمات.

      م الليل.قيا
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٥٩ 

  

  : التقومي
  ر العباد يف هذه السورة ؟مِ أُ  ِمبَ  :١س
  : ما الدين احلق الذي جيب التمسك به ؟٢س
   موقف أهل الكتاب مما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . : بنيِّ ٣س
ت ما يدل على وجوب اإل: استخ٤س   خالص  يف العبادة.رج من اآل
  الكرمي، والكتب اليت أنزهلا هللا من قبل مستشهداً بدليل من القرآن الكرمي. ز أهم فرق بني القرآن: ميِّ ٥س
  وصف هللا الذين كفروا من أهل الكتاب ؟  : ِمبَ ٦س
  .ما جزاء من كفر من أهل الكتاب واملشركني بنبوة دمحم : ٧س
  ؟ - تعاىل - من خري الربية؟ وما جزاؤهم عند هللا : ٨س
  يح مما يلي:: اربط الكلمة مبعناها الصح٩س

  معناها  م  االجابة  الكلمة
  عادلة مستقيمة  ١    منفكني

ن املخالفة له.  ٢    البينة   مستقيمني على اإلسالم، ومعرضني عن سائر األد
ركني.  ٣    قيمة:   منتهني و
  اخللق.  ٤    حنفاء
  احلجة الواضحة، وهي القرآن.  ٥    الربية:

  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٠ 

  

  
  

  الوحدة الثالثة والعشرون : 
  زلة.سورة الزل

  

  

  

 يستشعر هول املوقف يوم القيامة.  - ١

 يتذكر شهادة األرض على اخللق مبا عملوا عليها.  - ٢

  يبادر إىل عمل اخلري واجتناب الشر.  - ٣
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦١ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الزلزلة سورة
  

ڃٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ
ڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱ
ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱ

  چٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگ
  

ت:   موضوع اآل
  صور من أهوال يوم القيامة، وحماسبة كل نفس مبا عملت. -

  

ٱڦٱٱ ٱڤٱٱڦٱ ٱڤٱ ٱڤٱٱڤٱ ٹٱ
  ڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃ

  

معاني 
 الكلمات

  اهتزت وحتركت. :زلزلت

المعنى 
 عامال

إذا اهتزت األرض وحتركت حركة شديدة، وأخرجت األرض كل ما فيها من أموات وكنوز وغري 
  ؟ذلك، ويقول اإلنسان الكافر متعجباً وهو يرى هذه األحداث العظيمة: ما الذي حدث لألرض

  
  

  ڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱ
  

المعنى 
 العام

األرض مبا حصل عليها من خري وشر  تتحدثفعندها سوف ، إذا حصل هذا التغري يوم القيامة 
  ألن هللا أوحى إليها أن تتحدث بذلك. ؛

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٢ 

ٱڌٱٱ ٱڌٱ ٱ ٱڍٱ ٱڍٱ ٱڇٱ ڇٱ
ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱ
  کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

ً          ينصرف. :يصدر   متفرقني. :أشتا

المعنى 
 العام

يوم القيامة إىل موقف اجلزاء واحلساب  يف ذلك اليوم العظيم ينصرف الناس بعد موقف العرض
فإنه  ةذرَّ وإن كان وزن ، متفرقني يف جزائهم، فمنهم الشقي ومنهم السعيد، فالذي يعمل اخلري 

ألجر والثواب، والذي يعمل الشر وإن كان وزن  إلمث ،  ةذرَّ جيازى عليه  فإنه يعاقب عليه 
  والعذاب.

  
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
ألن هــذا  يف الــدنيا ؛ علـى اخللــق مبـا عملــوا عليهـايـوم القيامــة يتـذكر شــهادة األرض ن علـى املســلم أ -١

 .مراقبة هللا واخلوف من العرض عليه يعينه على

حىت لو كان صغرياً أو ال قيمة له عنـد النـاس، ألن هللا يثيـب علـى  اتعمل اخلري ة لبادر الدعوة إىل امل -٢
  مثقال الذرة الصغرية.

فهــاً يف نظــر النــاس ؛ىت لــو كــااحلــذر مــن عمــل الشــر حــ -٣ ألن هللا حياســب علــى مثقــال  ن صــغرياً أو 
 الذرة الصغرية.

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٣ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

  من أهوال يوم القيامة اليت وردت يف السورة:
 ................................................................... . أ

 ................................................................... . ب

 ..................................................................  . ت

 .................................................................... . ث

 
  ): ٢نشاط رقم ( 

  لقيامة.، اذكر أشياء أخرى تشهد على اإلنسان يوم ا  لرجوع لكتاب هللا وسنة رسوله
...............................................................................................
............................................................................................... 

  
  ): ٣نشاط رقم ( 
لسورة. مترة " : " اتقوا النار ولو بشق  استنبط من قوله   فائدة هلا ارتباط 

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

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

  : التقومي
  الناس يوم القيامة إىل قسمني ، فما مها ؟ زلزلةال سورةمت سَّ : قَ ١س

ألثقال اليت ختُ ٢س   ؟ چڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱچٱرجها األرض يف قوله تعاىل : : ما املراد 

  . چڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱ: استنتج فائدة من قوله تعاىل ٣س

ت إىل ما يعني على النجاة يوم القيامة٤س   بني ذلك .  ،: أشارت اآل



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٤ 

  
  
  

  ن :الوحدة الرابعة والعشرو
  سورة العاديات.

  

  
  
  
  

  

ت وما بعده وبني جواب القسم.  - ١  يربط بني املقسم به وهو العاد

 يصف حال اجلاحد لربه يف الدنيا.  - ٢

ماك يف الدنيا.  - ٣  حيذر من اال

واطالعــه علــى ،  - ســبحانه –يستشــعر رجــوع اخللــق إىل اخلــالق   - ٤
  سرائرهم.

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٥ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   العاديات سورة

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱچٱ
ڻٱٱڻٱٱٱٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۋٱٱٱ
  چٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀ

ت:   موضوع اآل
  مة هللا عليه.حال اإلنسان مع نع -

  

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
  ڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱۀٱٱۀ

  

معاني 
 الكلمات

ت   صوت نفس اخليل إذا أسرعت يف اجلري. :ضبحاً   اخليل تعدو يف سبيل هللا. :العاد
ت   اخليل تضرب حبوافرها احلصى. :املور

  شرر النار خيرج من احلصى عند االحتكاك حبوافر اخليل. :قدحاً 
جم على العدو. :املغريات   َهيَّجن ورفعن. :أثرن   اخليل اليت 

  غباراً. :نقعاً 

المعنى 
 العام

ا من شدة جريها -  جل وعال -يقسم هللا   خليل عندما تعدو عدواً سريعًا يف سبيل هللا حىت إ
اجمالنار تقدحف األحجار حبوافرها من صدرها صوت النفس، وتضرب يصدر  األعداء ، و

  .عليهم أغار الذين األعداء، مجوع وسط فيهيج الغبار ويرتفع، حىت تصل اخليل براكبها ًحا،ُصبْ 
  

ٱھٱٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱھٱ ٱ ٱ ٱہٱ ٱہٱ ٱ ہٱٱہٱ
  ےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭ

  

معاني 
 الكلمات

  املال. :اخلري    جيحد نعمة هللا.و  يكفر :كنود

المعنى 
 العام

عليه، ويبخل يف أداء ما عليه من حقوق،  يقسم هللا مبا سبق على أن اإلنسان جيحد نعمة هللا
وهذا أمر ال يستطيع اإلنسان إنكاره بل إنه يشهد على نفسه بذلك، وهو مع خبله يف أداء 

ملال   وجحده نعمة هللا عليه. ، احلقوق حيب املال حباً شديداً، حىت أصبح سبباً يف تعلقه 
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٦ 

ٱ ٱ ٱٱۋٱ ٱ ٱۈٱٱۈٱٱٷٱ ٱٻٱٱٻٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱ ٱٱ

  چپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپ

  

معاني 
 الكلمات

ل      أثري وأخرج. :بُعثر   أُظهر واُبرز. :ُحصِّ

المعنى 
 العام

ملال يُذكره ربه  لدار اآلخرة، إذا  -  جل وعال -اإلنسان الذي جحد نعمة هللا عليه وتعلق 
اليوم يف ذلك  - سبحانه –أُخرج الناس من قبورهم، وأُظهر ما يف صدورهم من خري وشر، وهللا 

  هو وحده اخلبري املطلع على أعمال الناس وسرائرهم فيجازيهم على ما فعلوه يف الدنيا.
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
خليل اليت تُ  -١  للجهاد والعدو يف سبيل هللا لفضلها وألمهيتها. عدُّ أقسم هللا جل وعال 

 جيب على املسلم االعرتاف بنعمة هللا عليه، مع املداومة على الشكر. -٢

ماً، كما يلهيه عن عبادة رَّ احلب الشديد للمال يدفع اإلنسان جلمعه من أي طريق حىت لو كان حمُ  -٣
 هللا وفعل اخلري.

ملال تعلقًا شديداً، فيكون كسبه للمال من طرق ، ب نفسه هذِّ على املسلم أن يُ  -٤ فال يتعلق 
 .مباحة، وال يستخدمه إال يف طاعة هللا

ت ما حيُ  -٥ ، وإمنا فيها النهي عن احلالل املباح املال، أو التكسب وطلب الرزق م مجعرِّ ليس يف اآل
ماك يف الدنيا وجحد نعمة هللا.  اال

ذا جيعل املسلم  - سبحانه –اطالع اخلالق  -٦ على أعمال العباد وما خيفونه يف سرائرهم، واإلميان 
  .دائم املراقبة  مع احلرص على تطهري سريرته وتزكية نفسه

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٧ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

چٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱچچٱ:  وقوله تعاىل چہٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱچٱٱاربط بني قوله تعاىل :

   چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڍٱٱ

  
   

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

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
لتعاون مع  من صفات اإلنسان أنه جيحد نعمة هللا عليه، ويبخل يف أداء ما عليه من حقوق، 

  والعالج املناسب.، تابة األسباب اليت تؤدي إىل الوقوع يف هذه الصفة الذميمة زمالئك قم بك
...........................................................................................
........................................................................................... 
........................................................................................... 

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

ت اليت حتدثت عن حال اإلنسان مع املال.   من خالل ما مر بك من سور، قم جبمع اآل
...........................................................................................

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

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

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

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



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٦٨ 

  : التقومي
  عمود ( أ ) ما يناسبها من املعاين يف العمود ( ب ) :: اخرت للكلمات يف ال١س
  ( ب )  م  اجلواب  ( أ )  م
  كفور جيحد نعمة هللا.  ١    ضبحاً   ١

٢  
    املغريات

٢  
شرر النار خيرج من احلصى عند االحتكاك 

  حبوافر اخليل.
ت  ٣   َهيَّجن ورفعن.  ٣    العاد
ت  ٤   صوت نفس اخليل إذا أسرعت يف اجلري.  ٤    املور
  اخليل تضرب حبوافرها احلصى.  ٥    دحاً ق  ٥
  اخليل تعدو يف سبيل هللا.  ٦    فأثرن به نقعا  ٦
جم على العدو.  ٧    كنود  ٧   اخليل اليت 
  
ت، وما جواب القسم ؟٢س   : مب أقسم هللا يف اآل
  : مىت يكون املال نعمة على صاحبه ؟٣س
وما ، على أعمال العباد  - سبحانه –: استنبط من السورة اآلية اليت تدل على اطالع اخلالق ٤س

  خيفونه يف سرائرهم، وإىل ماذا يدعون ذلك؟
  

  
  



                     
  

  ةالمحلي السنة  – تفسير
  

٦٩ 

  
  
  
  

  الوحدة الخامسة والعشرون :
  سورة القارعة.

  
  
  
  

  

 يصف حال اخللق عند قيام الساعة.  - ١

 وبني من خفَّت موازينه.يقارن بني مصري من ثقلت موازينه،  - ٢

حلسنات.يبادر   - ٣   إىل األعمال اليت تثقِّل موازينه 
 



                     
  

  ةالمحلي السنة  – تفسير
  

٧٠ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   القارعة سورة
  

ڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱ

ٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱ

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱ

  چٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژ
  

ت:موضو    ع اآل
  صور من أهوال يوم القيامة، وانقسام الناس يومها إىل فريقني. -

  
  

ٱٿٱٱ ٱٺٱٱٿٱ ٱٺٱ ٱٺٱٱٺٱ ٱڀٱ ڀٱ

  ٿٱٱٱٿٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  القيامة. :القارعة

المعنى 
 العام

سم من أمساء يوم القيامة وهو  ذايَ ، ومسُِّ  ...........افتتحت السورة  ا تقرع الناس  ؛ ت  أل
هواهل ذا االسم مع تكرار السؤال عنهاوتزعجهم  ويل أمرها. ؛ ا، والبدء  ا، و   لتعظيم شأ

  
  

ٱڤٱٱٱ ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱ

  ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڦٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  الصوف. :العهن      املتفرق. :املبثوث

المعنى 
 العام

هواهلا حصلت أمور عظيمة ، منها:   إذا قرعت القيامة 
 لذي يتفرق حول املصباح أو النار.أن الناس يتفرقون مثل الفراش ا -١

  أن اجلبال الراسية القوية تصبح مثل الصوف املنفوش.  -٢
  



                     
  

  ةالمحلي السنة  – تفسير
  

٧١ 

ڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱ

  ڃٱٱٱچٱٱ

  

المعنى 
 العام

  بعد هذه األهوال ينقسم اخللق إىل فريقني:
م حلسنات، فهؤالء تكون حيا ضون حياة طيبة ير  يف اجلنة األول: الذين ثقلت موازين أعماهلم 

  ا متام الرضى.
  

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱ

  ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژ

  

معاني 
 الكلمات

  مأواه ومسكنه. فأمُّه:

المعنى 
 العام

م يهوون ، أما الفريق الثاين: فهم الذين خفت موازين أعماهلم  حلسنات، فإ فلم ميلؤها 
.   ،ويسقطون على رؤوسهم يف مأوى ومسكن يف النار احلامية    والعياذ 

  
  

  * الفوائد والتوجيهات:
ل مــا فيهــا وختيَّــ ذلــك اليــوم، التأمــل يف أهــوالمــن أســباب تقويــة العزميــة علــى االســتعداد ليــوم القيامــة  -١

 ا.نَّ من الذهول والتفرق، وكيف سيكون حال كل واحد مِ 

وتقـرع اجلبـال القويـة  فيتفرقون وينتشرون كالفراش،، يف يوم القيامة أهوال عظيمة حيث تقرع الناس  -٢
 فتصبح خفيفة كالصوف املنفوش.، 

 .إثبات وزن أعمال الناس، حيث يرى كل واحد أعماله وقدرها، وال يظلم ربك أحداً  -٣

اإلكثار من األعمال الصاحلة اليت تثقل امليزان، مع البعد عن األعمال السـيئة الـيت تكـون سـبباً أمهية  -٤
 يف خفة املوازين.

َّ  رضـي بكــر أبــو قـال -٥  وثقلــه ، الــدنيا يف احلــق تبـاعهم موازينــه ثقلــت مــن مـوازين ثقلــت إمنــا: عنــه ا
 يكـون أن الباطـل فيـه يوضـع مليـزان قَّ وُحـ ثقيال، يكون أن احلق إال فيه يوضع ال مليزان قَّ وحُ  عليهم،
  .)١(خفيفا

 للتهويل والتخويف من النار احلامية.  چڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱچٱاالستفهام يف قوله تعاىل:  -٦

  

                                                 

  ).٣٧٠٥٦رواه عبدالرزاق يف مصنفه برقم ( )١(



                     
  

  ةالمحلي السنة  – تفسير
  

٧٢ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 
ت اليت دلت عليهاأربعة وجوه من اجلبال على األحوال تغري -  تعاىل –هللا  وصف   :، سجل اآل

  . احلاقةيف سورة  كما قطعا، تصري أن -أوهلا
......................................................................................  

نيها   .النمل يف سورة كما ،مهيالً  كثيباً  تصري أن - و
......................................................................................  

لثها   كما يف سورة القارعة.  كالصوف املنفوش أجزاء تصري أن - و
......................................................................................  

ً  تصري -ورابعها    لنبأيف سورة ا كما ،سرا
......................................................................................  

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

  جزء " عم " وما اجلامع هلا كلها؟مجيع سور مجع أمساء يوم القيامة اليت مرت بك يف ا
.......................................................................................

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

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

يوم  ا أثقل يف ميزان العبد وصفها النيب ألعمال الصاحلة اليت ورد يف السنة ذكر بعض ا
  .اذكر عملني منها ،القيامة

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

  



                     
  

  ةالمحلي السنة  – تفسير
  

٧٣ 

  : التقومي
لقارعة، وملاذا١س        يت بذلك؟مسُِّ  : ما املراد 
لقارعة مع تكرار السؤال عنها؟٢س        : ماذا يفيد البدء 
هواهلا؟٣س        : ماذا حيدث إذا قرعت القيامة 
  :ومصري : صف حال٤س     

 من ثقلت موازينهم يوم القيامة. . أ

  خفت موازينهم يوم القيامة.من  . ب
  : ما معىن قوله تعاىل : ( فأمه هاوية )؟٥س      
  ؟: ماذا يفيد االستفهام يف قوله تعاىل: "وما أدراك ما هيه"٦س     
  : كيف يثقل ميزان العبد يوم القيامة وكيف خيف؟٧س     
 : استدل من السورة على أن األعمال توزن يوم القيامة.٨س     



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٧٤ 

  

  
  
  

  دة السادسة والعشرون :الوح
  سورة التكاثر.

  
  
  
  

  

 حيذر من االنشغال مبلهيات الدنيا عن عمل اآلخرة.  - ١

  يتذكر نعم هللا عليه.  - ٢
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٧٥ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   التكاثر سورة

ڳٱٱٱٱٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ

ڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱٱ

   چٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱے

  
ت:   موضوع اآل

ملوت، واالستعداد لليوم اآلخر. -   التذكري 

  ژٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

    بكثرة املال. والتفاخر التباهي :التكاثر        أشغلكم. :أهلاكم

المعنى 
 العام

ملال ومجعه عن طاعة هللا واالستعداد لليوم اآلخر، حىت دخلتم القبورأشغ وصرمت من  لكم التكاثر 
  وتركتم احلياة الدنيا. أهلها

  

  گٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱ
  

المعنى 
 العام

لدنيا لكم أيها الناس ال ينبغي فإنكم سوف تعلمون إذا خرجتم منها أنكم قد  ، أن تنشغلوا 
ا عن اآلخرة، وستعلمون كذلك عاقبة مجع املال والتفاخر به. أخطأمت يف   االنشغال 

  

ٱڻٱٱ ٱڻٱ ٱںٱ ٱںٱ ٱ ٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڱ ڱٱ

  ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

  

المعنى 
 العام

لتكاثر علمًا يقينًا ال شك فيه، ملا تشاغلتم، وإنكم سوف  لو أنكم تعلمون خطورة االنشغال 
ا  ترون اجلحيم يف اآلخرة، عندها سيتذ  كر عاقبة التكاثر من مل يتذكر يف الدنيا، وسوف ترو

ا.   كذلك إذا دخلتموها وُعذِّبتم 
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٧٦ 

  ہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱ
  

المعنى 
 العام

يتم حق هللا وسوف تسألون يوم القيامة عن النعيم الذي تنعمتم به يف الدنيا، هل قمتم بشكره، وأدَّ 
  ، أم قصرمت يف ذلك.فيه عليكم

  
  

  والتوجيهات:* الفوائد 
رة األحياء للقبور من أعظم األدوية للقلب القاسي -١ ملوت واآلخرة. ؛ ز ا تذكر   أل

ملال ؛التح -٢ ا تُ  ذير من التكاثر واملباهاة   الدار اآلخرة.و  شغل عن طاعة هللاأل

 اخلسارة ملن أضاع حياته يف هلو الدنيا ومتاعها. -٣

رة يف قوله تع -٤ لز ٱچٱ:  اىلُوصف االنتقال للمقابر  ، ويف هذا داللة على   چکٱٱکٱٱکٱ
أن البقاء يف القبور سيكون لزمن، ينتقل بعده اإلنسان إىل مكان آخر، وهو يوم احلساب مث إىل 

ر، قال عمر بن عبدالعزيز:  جنة رة، وما للزائر بُدٌّ من أن يرجع إىل أو  ما أرى املقابر إال ز

ر.منـزله  ، أي : من جنة أو 

لقلب واللسان واجلوارح.و  -٥  جوب شكر النعم، ويكون الشكر 

 اإلنسان سُيسأل عن النعيم الذي حصل له يف الدنيا، حىت وإن كان يسرياً. -٦

  

                                                 

 .٣٤٥٩/ ١٠رواه ابن أيب حامت يف تفسريه ) ١(



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٧٧ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

 اضرب أمثلة ملا يتكاثر الناس به يف الدنيا.

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

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

 كيف تعاجل ظاهرة املباهاة والتفاخر بني الناس ؟

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

 اربط بني هذه اآلية وما ورد يف السورة. چËٱٱٱÌٱٱٱچٱقال تعاىل: 

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

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

  
  

  : التقومي
  لدنيا عن اآلخرة ؟: ما الذي أشغل الناس ١س
  : مىت يدرك من انشغل جبمع املال عاقبة ذلك؟٢س
  دنيا.:استنبط من السورة اآلية اليت تدل على أن العبد حماسب على النعيم يف ال٣س
  مب يكون شكر النعم ؟:٤س



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٧٨ 

  
  
  

  الوحدة السابعة والعشرون :
  سورة العصر.

  
  
  
  

  

 حيذر من أسباب اخلسارة.  - ١

  يبنيِّ أسباب النجاة.  - ٢
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٧٩ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   العصر سورة
  

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱچٱ
  چٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺڀٱٱ

ت:   موضوع اآل
  بيان أسباب النجاة من اخلسارة يف الدنيا واآلخرة. -

  

  ٱٱٱٻ
  

المعنى 
 العام

الذي تقع فيه أعمال  -كالظهر والعصر واملغرب   –لزمان والوقت  -  جل وعال -يقسم هللا 
  العباد.

  
  

  ٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱ
  

المعنى 
 العام

لعصر على أن اإلنسان يف خ   سارة وهالك.القسم 

  

ٱڀٱٱ ٱڀٱٱڀٱ ٱ ٱڀٱ ٱپٱ پٱ
  ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٱ

  

المعنى 
 العام

  من هذه اخلسارة من مجعوا أربع صفات، وهي: - جل وعال - استثىن هللا 
١ – .   عمل الصاحلات. – ٢    اإلميان 
  التواصي فيما بينهم على أداء الطاعات وترك احملرمات. – ٣
  يع أنواعه. على الصرب جبم - أيضاً  –التواصي  – ٤

  
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
 لعصر وهو الوقت للداللة على أمهيته، والتنبيه على عدم التفريط فيه. -جل وعال -يقسم هللا  -١

ألن فيـه سـعادة اإلنسـان وشـقاوته، وكـل الصـفات الـيت وردت  أعظم خسارة هي اخلسارة يف الـدين؛ -٢
لدين.  يف السورة متعلقة 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٠ 

لقلباإلميان  عز وجل ي -٣ لتصديق  لقول  ،كون  لعمل .........بـ و  ..........بـ  و

مرين: -٤  يشرتط يف األعمال حىت تقبل عند هللا أن تكون صاحلة، وصالح األعمال يكون 

 .- عز وجل - إخالصها  -  أ

 .  فعلها كما جاء عن النيب -  ب

لـدين ال يكفي أن يكون اإلنسان صاحلاً يف نفسه، بل عليه أن يتواصى مـع اآل -٥ خـرين يف التمسـك 
حلق، والدعوة إليه.  واألخذ 

املداومة على اإلميـان والعمـل الصـاحل والـدعوة إىل احلـق حباجـة كبـرية إىل الصـرب، ملـا فيهـا مـن جماهـدة  -٦
 النفس.

مما يعني علـى الـدعوة والصـرب التواصـي بـني املسـلم وأخيـه، وأال ينفـرد اإلنسـان بنفسـه، فـاملؤمن قليـل  -٧
 خوانه. بنفسه، كثري 

 الصرب على أنواع، وهي: -٨

 الصرب على طاعة هللا، مثل الصرب على أداء الصلوات اخلمس مجاعة يف املسجد. -  أ

 الصرب عن معصية هللا، مثل الصرب على ترك الغيبة والفواحش. -  ب

 الصرب على املصائب، مثل الصرب عند املرض أو موت قريب. -  ت

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨١ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

  الدين األربعة ، تعاون مع زمالئك يف استنتاجها: مجعت سورة العصر أصول
....................................................................................... 
.......................................................................................  

 
  ): ٢نشاط رقم ( 
لزمن   يف عدد من املواضع ، امجعها مث سجل ما تستنتجه: أقسم هللا 

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

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

    ): ٣نشاط رقم ( 
  :وقته املسلم بنيِّ كيف يستغل

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

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

  : التقومي
  يف السورة ؟ -  تعاىل - أقسم هللا  : ِمبَ ١س
لوقت ؟ : على أي شيء٢س   يدل القسم 
  : ما أعظم خسارة قد خيسرها اإلنسان، وملاذا ؟٣س
  وجل ؟ يكون اإلميان  عز : ِمبَ ٤س
ساً ال خيسرون، فمن هم ؟٥س   : استثىن هللا من جنس اإلنسان أ
  :أكمل الفراغات اآلتية مبا يناسب:٦س

 شرطان : قبول العملل -  أ

١. ............................ 

٢. ......................... 

  
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٢ 

 الصرب ثالثة أنواع: -  ب

١. ........................................ 

٢. ........................................ 

٣. ........................................ 

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٣ 

  
  
  

  الوحدة الثامنة والعشرون :
  سورة الهمزة.

  
  
  
  

  

 لصفات املذمومة ويتجنبها.يستنتج ا  - ١

ا.  - ٢   يستشعر شدة حرارة النار وأليم عذا
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٤ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الهزة سورة
  

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱچٱ
ڦٱٱڦڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱ

  چٱٱٱڑڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱ
  
  

ت:   موضوع اآل
  صفات مذمومة جيب على املسلم جتنبها. -

  

ٱٹٱٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱٿٱ ٱٿٱ ٱٿٱ ٿٱ
  ڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦ

  

معاني 
 الكلمات

  فقري. الناس بقوله، مثل أن يقول: هذا غيب أو وحيتقر الذي ينتقص :مهزة
  ، مثل أن يقلد شخصاً أعرج يف مشيته.الناس بفعله وحيتقر الذي ينتقص :ملزة

المعنى 
 العام

فانتقصهم واحتقرهم بقوله أو بفعله، ومجع املال  ، الوعيد الشديد لكل من تعدى على الناس
  اآلخرين، وهو يظن أن هذا املال سينفعه وخيلده يف الدنيا. واحتقرالكثري فأعجبته 

  
  

  ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱڄڦ
  

معاني 
 الكلمات

  يُقذف ويُلقى. :لينبذن

المعنى 
 العام

از الذي جيمع املال ويتكرب عن احلق سيقذف ويلقى ليس األمر كما يظن هذا اإلنسان، فإن اهلمَّ 
  وحتطم كل ما يلقى فيها. ، يف النار اليت حتطمه

  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٥ 

  چٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱٱڌ
  

المعنى 
 العام

صارت شديدة احلرارة فأوقد عليها حىت  ، -  جل وعال - إن احلطمة هي النار اليت خلقها هللا 
ملؤمنني والتكرب عليهم. يف الدنيا واللهب، وإحراقها يصل إىل القلوب اليت كانت مليئة   الستهزاء 

  

  ڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱڑٱٱٱ
  

المعنى 
 العام

ا فهي مغلقة على أهلها يف أعمدة طويلة ليزداد عليهم  ؛ إن هذه النار العظيمة مع شدة حرار
  يشتد عليهم هلبها، وال جيدون خمرجاً هلم، وال يرجون ختفيف العذاب عنهم.  حر النار و 

  
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
للسان أو غري ذلك. -١ لعني أو  ليد أو  إلشارة  لناس، سواء   النهي عن االستهزاء 

 الوعيد الشديد ملن جيمع املال للتفاخر به، مع احتقار اآلخرين وازدرائهم. -٢

شغال جبمع املال وتكثريه مع عدم مراعاة حق هللا فيـه، وهـذا مـن أسـباب الغفلـة عـن هللا خطورة االن -٣
 والدار اآلخرة.

مور، منها: -٤  التهويل من النار يف اآلخرة، وذلك 

ر هللا".  -  أ  أن هللا نسبها إليه، فقال: "

ا ال ختف أبداً. -  ب ا "موقدة"، داللة على أن حرار  وصفها 

ً.وصوهلا إىل القلوب، ح -  ت ملها حسياً ومعنو  ىت يكون الشعور 

ا. -  ث ا حمكمة اإلغالق، مما يزيد حرار  أ

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٦ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

لرجوع إىل كتاب هللا اكتب  ت كثرية حتذر من اإلنشغال جبمع املال عن احلياة اآلخرة،  وردت آ
ت تدل على ذلك.  ثالث آ

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

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

ته ورسوله  لتعاون مع من األمور اخلطرية اليت خترج اإلنسان من الدين، االستهزاء  وآ  ،
  يلي:زمالئك دون ما 

تمع. . أ  مظاهر االستهزاء املوجودة يف ا

 األساليب املناسبة لعالج مثل هذه الظاهرة.  . ب

 .من املستهزئنيوقف امل . ت

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

  
 

  : التقومي
  : ما الفرق بني اهلمز واللمز؟١س
  وكثرة املال. ، واللمز ، : اربط بني اهلمز٢س
  : ما عاقبة من يقع يف هذه الصفات الذميمة؟٣س
حلطمة؟٤س   : ما سبب تسمية النار 
ا موقدة؟٥س   : عالم يدل وصف النار 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٧ 

  

  
  الوحدة التاسعة والعشرون :

  الفيل. سورة

  
  
  
  

  

 يروي قصة أصحاب الفيل.  - ١

 يستنتج الفوائد والعرب من قصة أصحاب الفيل.  - ٢

 يربهن على حفظ هللا للبيت احلرام.  - ٣

  يعظم البيت احلرام.  - ٤

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٨ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -    الفيل سورة
  

ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱچٱ
  چٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱ

  
  

ت:   موضوع اآل
  أصحاب الفيل وإهالك هللا هلم. -

  

ٱگٱٱ ٱگٱ ٱ ٱگٱ ٱکٱٱگٱ ٱکٱ ٱ ٱ ٱ ٱکٱ ٱکٱ ڑٱ
  ڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱ

  

معاني 
 الكلمات

  أبرهة احلبشي وجنوده. :أصحاب الفيل      خسارة وهالك. :تضليل

المعنى 
 العام

صحاب الفيل، وجعل األمر الذين كانوا  - تعاىل –أما رأيت قدرة هللا  تتجلى فيما فعله 
  خيططون له خسارة عليهم وهالكاً هلم. 

وقصة أصحاب الفيل: أن أبرهة ملك اليمن بىن كنيسة يف صنعاء، ليحج الناس إليها بدًال من 
لنجاسة احتقارًا هلا، فحلف أب رهة أنه سيهدم الكعبة، فجاء إىل الكعبة، فجاء رجل ولطخها 

ومعهم الفيلة الضخمة، حىت ال يستطيع أحد اعرتاض طريقهم، فلما اقرتبوا من ، مكة جبيش كبري 
  مكة أرسل عليهم ما قصه يف هذه السورة. 

  

ڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱ
  ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

بيل   املتحجر احلار.الطني  :سجيل    مجاعات كثرية. :أ
  مثل ورق الزرع الذي أكلت منه البهائم مث داسته ويبس وتفتت. :كعصف

المعنى 
 العام

وترمي عليهم حجارة من طني ، أرسل هللا على أصحاب الفيل مجاعات كثرية من الطري، تقذفهم 
والورق  ، القش اجلاف، وصاروا بعد العذاب مثل امتحجر وشديد احلرارة، فأهلكهم هللا 

  املتفتت.
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٨٩ 

  * الفوائد والتوجيهات:
 للبيت احلرام ومحايته له. - جل وعال -حفظ هللا  -١

قيـة إىل يـوم القيامـة، وقـد توعـد هللا مـن أراد االعتـداء عليـه  -٢ حرمة الكعبة والبيـت احلـرام قبـل اإلسـالم وبعـده، وهـي 
 .٢٥احلج:  چڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ لعذاب واهلالك، قال تعاىل:

 لنصرة الدين وأهله. ، ما يشاء من خملوقاته - جل وعال - ر هللاسخِّ يُ  -٣

 إهالك هللا ألبرهة وجيشه فيه عربة لكل ظامل ومعتد على حرمات هللا. -٤

 .  قصة أصحاب الفيل وإهالك هللا هلم كان لفتاً ألنظار أهل األرض حلرمة مكة، ومتهيداً لبعثة نبينا دمحم -٥

  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

لتعاون مع جمموعتك سجل مخساً  ا عن غريها من البالد ،  اختص هللا مكة البلد احلرام خبصائص متيزت 
  من تلك اخلصائص .

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

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

ت دليل على نصر هللا لدينه وحفظه لبيته، استنبط ذلك من السورة.   يف اآل
....................................................................................... 

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

  لرجوع لكتب السرية خلص حادثة الفيل:
....................................................................................... 

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



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٩٠ 

  : التقومي
  : ما سبب عزم أبرهة على هدم الكعبة ؟١س
ا أبرهة ؟ِمبَ : ٢س   وصف هللا احلجارة اليت رمى 
  شبه هللا حال أبرهة ومن معه بعد نزول العذاب عليهم؟ : ِمبَ ٣س
  ؟ احلرام : ما مصري من أراد االعتداء على بيت هللا٤س



                     
  

  المحلية السنة  – سيرتف
  

٩١ 

 
  
  
  
  

  الوحدة الثالثون :
  سورة قريش.

  

  
  
  
  

  

 يعدد نعم هللا على قريش.  - ١

  -تعاىل -يوضح أمهية نعميت اإلطعام واألمن يف حتقيق العبودية   - ٢
 



                     
  

  المحلية السنة  – سيرتف
  

٩٢ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   قريش سورة
  

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱچٱ
ٱچٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿ ٱ

ٱ ٱ
  

ت:م   وضوع اآل
م لعبادة هللا. -   إنعام هللا على قريش، ودعو

  

ٱپٱٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱ
  پٱٱٱپٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  االجتماع والتعود.  :اإليالف

المعنى 
 العام

رة املسجد احلرام، وجعلهم  لفون اجتماع الناس إليهم عند ز من نعمة هللا على قريش أن جعلهم 
  رحلة يف الشتاء إىل اليمن، ورحلة يف الصيف إىل الشام.يعتادون على رحلتني كل عام، 

  

  پٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱ
  

المعنى 
 العام

وتتوجه  هلم، فالواجب على قريش أن تشكر نعمة هللا بتآلفهم مع الناس وتيسريه هاتني الرحلتني
  الذي هو رب املسجد احلرام، الذي فيه الكعبة بيت هللا.  -  سبحانه -لعبادة  

  

  ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱ
  

المعنى 
 العام

ومن نعم هللا عليهم أن أطعمهم ووسع رزقهم بعد أن كانوا جياعاً، وجعلهم يف أمن وسالم يف 
  ويف سفرهم. ، بلدهم



                     
  

  المحلية السنة  – سيرتف
  

٩٣ 

  :الفوائد والتوجيهات* 
 اصـــطفى هللا إن، قـــال عليـــه الصـــالة والســـالم: "  قبائـــل العـــرب، ومـــنهم نبينـــا دمحم أفضـــل قـــريش  -١

 مــن واصــطفاين هاشــم بــين قــريش مــن واصــطفى كنانــة مــن قريشــا واصــطفى إمساعيــل ولــد نمــ كنانــة
 )١(" هاشم بين

 وحده، وعدم إشراك أحد معه يف عبادته. - جل وعال -وجوب صرف العبادة   -٢

ڀٱٱڀٱٱٱ( نســبه لنفســه، فقــال:  - تعــاىل –ألن هللا  ت احلــرام الــذي مبكــة ؛تشــريف وتعظــيم البيــ -٣
 املسلم تعظيمه. ، ولذلك جيب على)ڀ

مور منها:  -٤  يكون تعظيم البيت احلرام 

رته للحج والعمرة. -  أ  ز

 كد إخالص العبادة فيه  وحده. -  ب

 التطهر من الشرك ومجيع وسائله، وكذلك كبائر الذنوب وصغائرها. -  ت

 التزام أحسن األخالق مع زواره، وعدم إيذائهم أو التعرض هلم. -  ث

ر شرع  -  ج  ية، كالكعبة ومقام إبراهيم.احملافظة على ما فيه من آ

ما ال ميكـن أن يقـوم الـدين  - تعاىل -من أعظم نعم هللا  -٥  ، على خلقه نعميت الرزق واألمن، وبدو
 أو تصلح احلياة.

  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

رة البيت احلرام.د صف مشاعرك عن -١   ( توضع صورة للكعبة )      ز
...........................................................................................

.......................................................................................  
جراء مقابالت مع أربعة من معارفك  -٢ وسجل مشاعرهم عندما شاهدو الكعبة ألول ، قم 

  مرة.
...........................................................................................

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

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

                                                 

 ) من حديث واثلة بن األسقع.٢٢٧٦) أخرجه مسلم برقم ( ١(



                     
  

  المحلية السنة  – سيرتف
  

٩٤ 

  ): ٢نشاط رقم ( 
لت قريش هذه املكانة بسبب وجودهم يف هذا البلد،  ، بيت احلرام مكانة عند هللالل كيف فوقد 

  نعظم البلد احلرام ؟
 اكتب جمموعة من األفكار حول هذا املوضوع: - 

 - ...................................................................................
................................................................................... 

  ): ٣نشاط رقم ( 
لتأمل يف قوله تعاىل ا إال من فقدها،  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱ:األمن نعمة عظيمة ال يشعر 

   ٨٢األنعام:  چٻٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱ
 اربط بني األمن وتوحيد هللا. - 

 - ...................................................................................
................................................................................... 

  
 

  

  : التقومي
  : عدد نعم هللا على قريش كما وردت يف السورة.١س
  : ما الواجب على قريش بعد هذه النعم؟٢س
لنسبة هلم ؟ كم رحلة كانت لقريش يف: ٣س   السنة، وما فائدة الرحالت 
ت : ٤س   ، وضح ذلك.دليل على تشريف وتعظيم البيت احلرام الذي مبكةيف اآل

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٩٥ 

  
  

  الوحدة الحادية والثالثون :
  سورة الماعون.

  
  
  
  

  

 يستنتج صفات املكذبني بيوم الدين.  - ١

خري الصالة على  - ٢  وقتها. حيذر من 

  يؤدي احلقوق ألهلها.  - ٣
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٩٦ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الماعون سورة
  

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱچٱ
ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڇٱٱ

  چٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌ

ت:   موضوع اآل
لدين، وعاقبتهم. -   أوصاف املكذبني 

  

ٱڤٱٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٹٱ
ٱٱڤ ٱڄٱٱٱ ٱڄٱ ٱڦٱ ٱڦٱ ٱڦٱ ڤٱٱڦٱ

  ڄٱٱڄٱٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  يدفع ويُبعد. :عُّ دُ يَ       اجلزاء واحلساب. :الدين
  ث.حيَ  :ضُّ حيَُ 

المعنى 
 العام

جلزاء والثواب يف اآلخرة، إنه الذي يدفع اليتيم  دمحم هل عرفت  فعل وصفات الذي يكذب 
خذ حقوقه، وال حيث نفسه إطعام املساكني الذي ال جيدون ما يكفي وال غريه على  ، ويظلمه و

  حاجتهم.
  
  

ٱچٱٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱڃٱ ٱڃٱ ڃٱٱڃٱ
  چٱٱٱڇٱٱ

  

معاني 
 الكلمات

  غافلون غري مبالني. :ساهون

المعنى 
 العام

ا  ً، ويرتكو ا أحيا م بسبب نفاقهم، فهم يصلو الوعيد الشديد للمصلني الغافلني عن صال
مر  ً حىت خيرج وقتها غري مبالني    ها.أحيا

  
  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٩٧ 

  ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌ
  

معاني 
 الكلمات

  ما يستعريه الناس من بعضهم لالنتفاع به. :املاعون  يعملون العمل لرياهم الناس. :يراؤون

المعنى 
 العام

م ويظنو  ، ون ويعملون األعمال حىت يراهم الناسصلَّ إن هؤالء املنافقني يُ  م  افينخدعوا  أ
   يعريون ما عندهم لغريهم حىت يستفيدوا منه.، والمسلمني واحلقيقة غري ذلك

  

  * الفوائد والتوجيهات:
جلزاء واحلساب من أعظم ما يعني على أداء حقـوق هللا  -١ وحقـوق النـاس، وعـدم  - تعـاىل –اإلميان 

 اإلميان به من أسباب ترك عبادة هللا وإيذاء الناس وظلمهم.

وال جيـد مـن يرعـاه ، م، فاليتيم فاقـد ألبيـه وجوب اإلحسان لليتيم واملسكني لشدة حاجتهم وضعفه -٢
وي إليه.، وينفق عليه ويهتم بشؤونه، واملسكني ال جيد لقمة العيش   ً  أو مكا

خريها حىت خيرج وقتها. -٣  التحذير من ترك الصالة أو 

، واحلــذر مــن  -٤ ــم بــرتك العبــادة واملــراءاة فعــل املكــذبني الــذين أســاؤوا إىل ر وجــوب إخــالص العمــل 
 .يهاف

 أو التقصري يف اإلحسان إليهم وتقدمي العون هلم. ، النهي عن أخذ حقوق الناس وإنكارها -٥

 خذ حقوقهم وعدم أدائها هلم. اإلساءة إليهموجوب اإلحسان إىل اخللق، واحلذر من  -٦

 
  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ء ، الت كذيب بيوم احلساب، منع الناس من الصفات اليت حذر هللا منها يف سوريت اهلمزة واملاعون (الر
لصالة ، احلرص على الدنيا )   حقوقهم، التهاون 

  السابقة حبسب ما هو مبني يف اجلدول اآليت : األعمال احملرمةصنف 
  يشرتك فيها أكثر من جهة  متعلقة بقول اللسان  متعلقة بعمل اجلوارح  متعلقة بعمل القلب

        
        
        



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

٩٨ 

  ): ٢نشاط رقم ( 
حملافظة على الصالة وحكم التهاون فيها أو التكاسل عنها أو تركها  أقوال العلماء بعض امجع مر  اليت 

  لكلية.
...............................................................................................

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

  تعمل يف احلاالت اآلتية: ذاما
 قريبك سيتزوج وحيتاج إىل مساعدة مالية. . أ

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

 أعمى يريد أن يعرب الطريق. . ب

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

لقرية القريبة منكم عواصف  . ت وأمطار شديدة مما أدى إىل فقد بعض أهل القرية  وثلوج حلقت 
 ألغراضهم.

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

 وليس هلم من يعوهلم. ، ويف أبو جريانكم ولديه أربعة أطفالت . ث

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

  
  

  : التقومي
لدين يف اآلية ؟١س   : ما املراد 
لدين وما عاقبتهم يف االخرة ؟٢س   : ما أوصاف من يكذب 
  ت وعيد شديد، فلمن هذا الوعيد؟: يف اآل٣س
  وحقوق الناس؟ -  تعاىل –ما اعظم ما يعني على أداء حقوق هللا : ٤س
ت؟٥س   : ملاذ خص اليتيم واملسكني يف اآل
ء.٦س   : مثل لبعض األعمال اليت يدخل فيها الر
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٩٩ 

  

  
  الوحدة الثانية والثالثون  :

  سورة الكوثر.

  

  

 .  يبنيِّ الفضل الذي اختص هللا به نبيه  - ١

ا نبيه   - ٢  يف السورة. يستنتج العبادات اليت أمر هللا 

 ذه العبادات. يستنتج احلكمة من أمره   - ٣

 خبزي عدوه املبغض له. يذكر البشارة للنيب   - ٤

  .  يستشعر مقام نبينا دمحم  - ٥

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١٠٠ 

  ) اآخره(  إلى)  ١(  من اآليات -   الكوثر سورة
  

  چٱٱٱڎٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱگچٱ
 

ت:   موضوع اآل
 البشارة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وإكرام هللا له. -

متبسـماً، إمَّـا  رأسـه فرفـع إغفـاءة،  النـيب أغفـى مالـك  قـال: بـن عن أنـس
 آنفـا علـي أنزلـت إنه :  هللا رسول فقال ضحكت؟ مل له: قالوا وإمَّا هلم، قال

 "إ الـــرحيم الـــرمحن هللا بســـم ســـلم: و عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول فقـــرأ ســـورة،
 ورسـوله هللا قـالوا: الكـوثر؟ ما تدرون هل "قال: ختمها، حىت الكوثر" أعطيناك

 يـرد كثري، خري عليه اجلنة، يف - جل و عز - ريب أعطانيه ر هو قال: أعلم،
  فــأقول:،  مــنهم العبــد خيــتلج الكواكــب، عــدد آنيتــه القيامــة، يــوم أمــيت عليــه
  ."بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك يل: فيقال أميت، من إنه رب

  

  ڎٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈ
  

معاني 
 الكلمات

  ر يف اجلنة.:الكوثر

المعنى 
 العام

رًا يف اجلنة امسه الكوثر، ينه قد أعط نبيه دمحماً  - جل وعال - يبشر هللا  يه من أمته رد علاه 
  من آمن به ومات على ذلك.  

  

  ژٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑ
  

المعنى 
 العام

ً وطاعة له والذبح، أقبل على ربك وأخلص له الصالة    .تقر

                                                 

 ).٤٧٤٩)، وأبو داود برقم (١١٩٩٦أخرجه أمحد يف مسنده برقم ( )١(
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١٠١ 

  

  کٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱٱگٱٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  الذليل املقطوع عن كل خري.:األبرت      مبغضك.:شانئك

المعنى 
 العام

  بقول أو فعل خاسيء وذليل، وسينقطع عن كل خري. إن مبغضك وعدوك الذي يتعدى عليك

  
  
  

  * الفوائد والتوجيهات:
 على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فضائل عظيمة، ومنها: - تعاىل –  -١

 أعطاه اخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة. -  أ

 اختصه بنهر يف اجلنة ال يشرب منه إال أمته الذين آمنوا به واتبعوه. -  ب

 فض شأن من أبغضه وكرهه.رفع ذكره، وخ -  ت

جـل  -، ومـن ذلـك الصـالة والنحـر، وحتـرمي صـرفها لغـري هللا - تعـاىل –وجوب إخـالص العبـادة   -١
 . - وعال

حملافظـة علـى عبـادتني مهـا: ال - تعاىل -أمر هللا  -٢ عبـادة  صـالة وهـي عبـادة بدنيـة، والنحـر وهـونبيـه 
 عليهما. مالية، ويف ذلك تنبيه على فضلهما وأمهية احملافظة

حقـــه ونقـــدره ونلتـــزم  لنبيـــه وتقـــديره لـــه يوجـــب علينـــا أن نعـــرف لنبينـــا دمحم  - تعـــاىل –إكـــرام هللا  -٣
 ديه.

  
  
  
  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

  .  عدد أكرب قدر ممكن من فضائل الرسول
...............................................................................................

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

...............................................................................................
...............................................................................................  
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١٠٢ 

  ): ٢نشاط رقم ( 
  استدل من السورة على ما يلي:

 اإلخالص شرط لصحة العبادة. . أ

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

 واجبة. حمبة الرسول  . ب

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 
حلملة من أعداء هللا يريدون تشويه صورته، بني موقفك من هذه احلملة، والدور الذي  تعرض نبينا دمحم 

  جيب أن تقوم به.
...............................................................................................

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

  : التقومي
  : ما املراد:١س

  األبرت . –شانئك  –لكوثر      
ر الكوثر؟دُ رِ من الذين يَ : ٢س   ون على 
  يف السورة. عدد نعم هللا على نبيه : ٣س
  بعد هذه النعمة العظيمة. مب أمر هللا نبيه : ٤س
  يلي:ما  بني :٥س

ت. -  أ  سبب نزول اآل

  ؟ جزاء من تعدى على النيب  -  ب
حكم من ذبح لغري هللا. -  ت
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١٠٣ 

  
  

  الوحدة الثالثة والثالثون :
  سورة الكافرون.

  
  

  
  
  

  

 يبنيِّ سبب نزول السورة.  - ١

 يستنتج براءة السورة من الكفر وأهله.  - ٢

م آهلة م  - ٣  ن دون هللا تعاىل.يبني ضالل الكفار بعباد

  يتمسك بدينه ويعتز به.  - ٤
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١٠٤ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الكافرون سورة
  

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ
  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱ

  

ت:   موضوع اآل
 الرباءة من الشرك واملشركني. -

  

  :النزولسبب 
أن يعبــد أصــنامهم ســنة،  قيــل يف ســبب نزوهلــا أن قريشــاً طلبــت مــن الرســول  -

)١(هذه السورة براءة من الشرك وأهلهوهم يعبدون إهله سنة، فأنزل هللا 
. 

  

  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱ
  

المعنى 
 العام

ن من دون هللا جل وعال من أن يقول للكافرين: إنين أتربأ أن أعبد ما تعبدو  مر هللا نبيه دمحماً 
ن.     األصنام واألو

  
  

  ڀٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱ
  

المعنى 
 العام

  الذي أعبده. - جل وعال -  وال أنتم تعبدون هللا

  

  ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱ
  

المعنى 
 العام

  ال تنفع وال تضر. وغريها ، آهلة من حجارةوال أ عابد مثل عبادتكم، حيث تعبدون 

  

                                                 

  .٢٤/٦٦٢انظر تفسري الطربي  )١(
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١٠٥ 

  ٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱ
  

المعنى 
 العام

كيد ملا سبق.   تكرار و

  

  چڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱ
  

المعنى 
 العام

لكم أيها املشركون ما تعتقدونه من دين الشرك وملة الكفر، ويل ما أعتقده من دين اإلسالم وملة 
  التوحيد.

  
  

  :الفوائد والتوجيهات* 
 وجوب الرباءة من الشرك وأهله. -١

 لنبيه من الشرك وعصمته من دعوة املشركني له إىل عبادة غري هللا. - تعاىل –حفظ هللا  -٢

 عدم إمكانية اجتماع اإلسالم والكفر، أو عبادة هللا والشرك به. -٣

م  ) ڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱ( قوله تعاىل:  -٤ ال يعين موافقة الكافرين علـى ديـنهم الباطـل، بـل جتـب دعـو
 وبيان احلق هلم.
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١٠٦ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ا صديقك يشكو من عدم استطاعته ضبط حفظ سورة الكافرو أرسل   ن حيث كان يقدم ويؤخر يف آ
ت وحفظها.   اكتب له طريقة تعينه على فهم اآل

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

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

 يشرع قراءة سورة الكافرون واإلخالص يف مواطن عدة، اذكر أربعة من هذه املواطن.

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

  
  ): ٣نشاط رقم ( 

لعربي  ة ، واختارت أن ترتجم معاين سورةتبنت مؤسسة خريية التعريف بعقيدة التوحيد لغري الناطقني 
، تربز فيها عقيدة  تناسب النشراكتب معاين السورة بطريقة خمتصرة أسطر  الكافرون ، يف حدود ثالثة

  التوحيد:
...............................................................................................
...............................................................................................  

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

  : التقومي
  ؟ : ما سبب نزول السورة١س
  ؟ أن يقول للكافرين : مب أمر هللا نبيه ٢س
  وما واجب املسلم جتاه الكفار ؟ : ما رأيك فيمن يوافق الكفار على دينهم،٣س

  ؟ چٻٱٱٻٱٱٱٱٱچٱ: ماذا تستفيد من قوله تعاىل: ٤س

ٱ ٱ
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١٠٧ 

  
  

  الوحدة الرابعة والثالثون :
  سورة النصر.

  
 

  
  
  

  

لفتح يف هذه السورة.  - ١  يبنيِّ املراد 

يتحــدث عــن البشــارة بــدخول النــاس يف ديــن هللا أفواجــاً بعــد   - ٢
 الفتح.

  .يستنتج أثر التسبيح واالستغفار يف حياة املسلم  - ٣
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  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   النصر سورة
  

ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱ
  چچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱ

  
ت:   موضوع اآل

  وسلم وأصحابه. البشارة بفتح مكة وانتصار النيب  -

  

  ڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱ
  

المعنى 
 العام

إذا حتقق ووقع نصر هللا للمؤمنني على أعدائهم من  فيقول:  خياطب هللا جل وعال نبيه دمحمًا 
  كفار قريش وغريهم، وحتقق فتح مكة ودخول دين اإلسالم إليها.

  

  ڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  مجاعات. :أفواجاً 

المعنى 
 العام

  وشاهدت الناس يدخلون يف اإلسالم مجاعات تتلوها مجاعات.

  

ڎٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڍڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍ
  ڎٱٱٱ

  

المعنى 
 العام

لتسبيح واحلمد واالستغفار شكرًا على نعمة النصر والفتحف ودخول الناس يف  ، اذكر ربك 
  اإلسالم.
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  * الفوائد والتوجيهات:
لنصــر  -١ وفــتح مكــة قبــل وقــوع ذلــك، ويف هــذا تثبيــت لقلبــه وســعادة وانشــراح ، البشــارة للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 لصدره.

ـا عليـه ؛ لم أن يكثر من التسبيح ومحـد هللا واالسـتغفارعلى املس -٢ ألن هـذا  بعـد كـل نعمـة يـنعم هللا 
 من شكرها.

وإخبـــــار لـــــه بقـــــرب أجلـــــه، ألن هللا حثـــــه علـــــى أن خيـــــتم عملـــــه  هـــــذه الســـــورة فيهـــــا نعـــــي للنـــــيب  -٣
 عنهمـا رضي هللا - استعداداً للقاء هللا، ويؤكد هذا املعىن حديث ابن عباس ؛ الستغفار والتسبيح

 هــذا تــدخل مل فقــال: نفســه، يف وجــد بعضــهم فكــأن بــدر، أشــياخ مــع يــدخلين عمــر قــال: كــان -
 رئيـت فمـا معهـم، فأدخلـه يـوم ذات فـدعاه علمتم، حيث من إنه عمر: فقال ؟ مثله أبناء ولنا معنا
 . چڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ تعـــاىل: هللا قـــول يف تقولـــون مـــا قـــال: لـــرييهم، إال يومئـــذ دعـــاين أنــه

 شــيئاً. يقــل فلــم بعضــهم وســكت علينــا، وفــتح نصــر إذا ونســتغفره هللا أمــر حنمــد بعضــهم: فقــال
 هللا  رسـول أجـل هـو قلـت: تقـول؟ فمـا قال: ال. فقلت: ؟ عباس ابن  تقول أكذاك يل: فقال

ـــه، أعلمـــه  ربـــك حبمـــد فســـبح{  أجلـــك، عالمـــة وذلـــك ،} والفـــتح هللا نصـــر جـــاء فـــإذا{  قـــال: ل
  )١(تقول.  ما إال منها أعلم ما عمر: فقال} .  توا كان إنه واستغفره

 على املسلم أن يالزم االستغفار ويكثر منه، فعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال: قال رسول هللا -٤
 " : ٢(". مرة مائة إليه اليوم يف أتوب فإين هللا إىل توبوا الناس أيها( 

 ومعناه: أنه يوفق عباده للتوبة، ويقبلها منهم.من أمساء هللا جل وعال " التواب "،  -٥

 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ملك يف السورة.   تضمنت السورة بشارة وأمراً وإشارة بني ذلك من خالل 
 .................................................................... .................................... البشارة : - 

 .. .......................................................................................................... ر:األم - 

 ... ...................................................................................................... اإلشارة: - 

 

                                                 

  ).٤٩٦٩أخرجه البخاري برقم (  )١(
 ).٢٧٠٢أخرجه مسلم برقم (  )٢(



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٠ 

  ): ٢نشاط رقم ( 
ت اآلتية فوائد االستغفار، مث دون أكرب قدر ممكن من فوائد االستغفار استخرج من مستفيدًا من  اآل

ت اآلتية:    اآل

ÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÄٱٱÅٱٱÃ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱÁٱٱÂچٱقال هللا تعاىل:  - 

 األنفال چÉٱٱ

 نوح چیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱÒٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÓٱٱچٱقال هللا تعاىل:  - 

  هود چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱھٱٱھٱٱٱچٱقال هللا تعاىل:  - 
  

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

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

  ): ٣نشاط رقم ( 
لتسبيح ، اكتب ثالث صيغ واردة عن النيب  چڇٱٱڇٱٱڇچٱٱقوله تعاىل: يف   أمر 

  يف التسبيح.
  

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

  
  

  : التقومي
لنصر ١س   ية ؟يف اآلو الفتح : ما املراد 
  إذا حتقق له النصر ؟ : مب أمر هللا رسوله ٢س
ا نبيه ٣س   ؟ : ما احلكمة من البشارات اليت بشر هللا 
  : ما الواجب على املسلم فعله إذا أنعم هللا عليه؟٤س
  يوصي الناس؟ : مب كان النيب ٥س
  م من أمساء هللا وبني عالم يدل؟: استخرج من السورة اس٦س



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١١ 

  
  
  

  الوحدة الخامسة والثالثون :
  سورة المسد.

  
  

  
  
  

  

 يبني سبب نزول السورة.  - ١

 والصد عن دعوته. يف إيذاء  يبني حال أيب هلب وزوجته  - ٢

  يستنتج خطورة الصد عن دين هللا والدعوة إليه.  - ٣
 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٢ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -    المسد سورة
  

ڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱچٱ
  چٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻ

  
ت:   موضوع اآل

لنار. -  الوعيد أليب هلب وزوجته 
  

  :سبب النزول
َُّ  َرِضـــيَ  َعبَّـــاسٍ  اْبـــنِ  َعـــنِ  - ُهَمـــا ا ـــا:  قَـــالَ  َعنـْ  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱچٱ نـََزلَـــتْ  َلمَّ

 َحـىتَّ  ،قـُـَرْيشٍ  لُِبطُـونِ  " َعـِديٍّ  َبِين  َ  ِفْهرٍ  َبِين  َ "  :يـَُناِدي َفَجَعلَ  الصََّفا َعَلى  النَِّيبُّ  َصِعدَ 
 َهلَـبٍ  َأبُـو َفَجـاءَ  ،ُهـوَ  َمـا لِيَـْنظُـرَ  َرُسـوالً  َأْرَسـلَ  َخيْـُرجَ  َأنْ  َيْسـَتِطعْ  ملَْ  ِإَذا الرَُّجـلُ  َفَجَعـلَ  اْجَتَمُعوا
ـــَرْيشٌ  ـــَتُكمْ "  :فـََقـــالَ  ،َوقـُ ْلـــَواِدي َخـــْيالً  َأنَّ  َأْخبَــــْرُتُكمْ  لَـــوْ  َأرََأيْـ ـــُتمْ  َعَلـــْيُكمْ  تُِغـــريَ  َأنْ  ُترِيـــدُ  ِ  َأُكنـْ
ِقيَّ   َعـَذابٍ  يَـَديْ  بـَْنيَ  َلُكمْ  َنِذيرٌ  فَِإّينِ "  :قَالَ  .ِصْدقًا ِإالَّ  َعَلْيكَ  َجرَّبْـَنا َما ،نـََعمْ  :َقالُوا ؟"ُمَصدِّ

نَـَزلَـتْ  ؟َمجَْعتَـَنا َأِهلََذا اْليَـْومِ  َساِئرَ  َلكَ  تـَبا :َهلَبٍ  أَبُو فـََقالَ  "،َشِديدٍ  ڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ چ فـَ
   چ ٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگ

  
  
  

ڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ
  گٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳ

  

معاني 
 الكلمات

        .وهلكت خسرت :تبت
  .  لعزى بن عبدامللطلب، عم النيبامسه عبدا :أيب هلب

المعنى 
 العام

خسرت وهلكت يد أيب هلب الذي كان يؤذي النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله وفعله، وخسارته حقيقة ال شك 
ر هلا هلب  - جل وعال - فيها، ولن ينفعه ما لديه من مال وأوالد عند هللا  ، فسيدخله يف 

                                                 

 ).٤٧٧٠( برقم البخاري أخرجه) ١(



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٣ 

  تشويه حبرها.  
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٤ 

ٱ ںٱٱںٱٱڻٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱ
  ڻٱٱڻٱٱڻ

  

معاني 
 الكلمات

  .ليف النخل :مسد      .عنقها :جيدها

المعنى 
 العام

فتلقي احلطب والشوك يف  كذلك امرأة أيب هلب، وهي أم مجيل، فقد كانت تؤذي النيب 
 ، من ليف مفتول بشدة مع ما فيه من اخلشونة اً طريقه، فسيجعل هللا هلا يف النار حبًال مصنوع

  يف الدنيا.    رقبتها وعنقها وتعذب به، جزاء ما كانت تؤذي به رسول هللا  على فُّ لَ يُـ فَـ 
  
  

  * الفوائد والتوجيهات:
 املال والولد ال يغين من عذاب هللا شيئاً، ما مل يكن اإلنسان صاحلاً يف نفسه. -١

ومـع   النسب ال ينفع أحداً يف اآلخرة، إمنا ينفعه اإلميان واألعمال الصـاحلة، فـأبو هلـب عـم النـيب -٢
لنار  ألنه مل يكن مؤمناً. ؛ ذلك توعده هللا 

لنــار -٣ مــا  ، يف الســورة معجــزة ظــاهرة، حيــث حكــم هللا علــى أيب هلــب وزوجتــه  وهــذا يــدل علــى أ
ن كافرين، وهذا ما وقع حقيقة، حيث مل يسلما حىت ولو تظاهراً ونفاقاً.  ميو

تباب، فرد هللا عليه ذلك وتوعده يف الـدنيا ل اجلزاء من جنس العمل، فأبو هلب دعا على النيب  -٤
ـــاب، وامرأتـــه توعـــدها هللا حببـــل يلـــف علـــى عنقهـــا كمـــا كانـــت جتمـــع حببلهـــا احلطـــب  لتب واآلخـــرة 

  .  طريق النيبفتلقيه يف  ، والشوك
  

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٥ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ت اليت تدل على  لعذاب، اكتب بعض اآل حد من رسله    ذلك.توعد هللا من يستهزئ 
...............................................................................................
...............................................................................................  

  
  ): ٢نشاط رقم ( 

، فعجل هللا العقوبة لكثري منهم، اذكر أربعة من هؤالء، بداية دعوته أذًئ من صناديد قريش لقي النيب 
  وعالم يدل ذلك.

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

  
  
  

  : التقومي
  وأيب هلب ؟ : ما صلة القرابة بني النيب ١س
  هللا أليب هلب ؟ ا: ما العقوبة اليت أعده٢س
  .  : ماذا كانت تفعل زوجة أيب هلب للنيب٣س
ا زوجة أيب هلب ؟٤س   : ما نوع العقوبة اليت خص هللا 
  : هل املال يقي صاحبه يوم القيامة؟ وملاذا ؟٥س
  العمل، وضح ذلك من خالل ما مر بك يف السورة.: اجلزاء من جنس ٦س



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٦ 

  

  
  

  لوحدة السادسة والثالثون :ا
  سورة اإلخالص.

  
  
  
  

  

 يبني سبب نزول السورة.  - ١

 يبني فضل السورة.  - ٢

 املواضع اليت تقرأ فيه السورة. يعدد  - ٣

 يتذكر املواضع اليت تقرأ فيها مع سورة الكافرون.  - ٤

ا مع سورة الكافرون.يع  - ٥  لل لقراء

 يستنتج داللتها على التوحيد.  - ٦

  زهه عن الولد والكفؤ.ـيعظم هللا وين  - ٧

 



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٧ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   اإلخالص سورة

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ
  چٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿ

ت:   موضوع اآل
  .توحيد هللا وتنزيهه بصفات الكمال -

  سبب النزول:
 فأنزل ،ربك لنا انسب دمحم :  قالوا املشركني أن:  عنه هللا رضي كعب بن أيب عن -
 )١(.} الصمد هللا*  أحد هللا هو قل{  :جل و عز هللا

  ذكر لنا نسبه الذي ينتسب إليه.ومعىن: "انسب لنا ربك" ، أي ا
  

  ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱ
  

المعنى 
 العام

   هو األحد الذي ال إله غريه.قل  دمحم للمشركني: إن هللا

  

  پٱٱپٱٱپٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  السيد املقصود بقضاء احلاجات، وال حيتاج إىل غريه. :الصمد

المعنى 
 العام

  وهو هللا الذي يقصده اخللق كلهم يف قضاء احلاجات، وهو ال حيتاج إىل أحد من خلقه.

  

  پٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀ
  

المعنى 
 العام

  م اليهود والنصارى واملشركون، ومل يكن معدوماً أو أنه ُولد.ليس له ولد كما زع

  

  ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  شبيه أو مثيل. :كفواً 

                                                 

  )، ووافقه الذهيب.٣٩٨٧صححه احلاكم يف املستدرك برقم ( )١(



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٨ 

المعنى 
 العام

  أو مثيل يكافئه يف أمسائه وصفاته وأفعاله.  ، شبيه – سبحانه –ومل يكن له 
  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١١٩ 

  :الفوائد والتوجيهات* 
 مسائه وصفاته. - عز وجل -حيد هللا هذه السورة العظيمة تدل على تو  -١

 سورة اإلخالص من أعظم سور القرآن، ومما ورد يف فضلها: -٢

ا ويداوم علـى ذلـك، فعـن عائشـة  -  أ بعـث  أن النـيب  -  -أن هللا حيب من حيب قراء
م، فيخـنم بــ "قـل هـو هللا أحـد"، فلمـا رجعـوا  رجًال يف سرية، وكان يقرأ ألصحابه يف صال

ــا صــفة  ذكــروا ذلــك للنــيب  ، فقــال: ســلوه ألي شــيء يصــنع ذلــك؟ فســألوه، فقــال: أل
ا. فقال النيب  : " أخربوه أن هللا تعاىل حيبه".  الرمحن، وأ أحب أن أقرأ 

ـا دخــل اجلنـة، لقولـه عليــه  -  ب لرجـل مــن األنصـار: "حبــك  أن مـن أحبهـا وداوم علــى قراء
ها أدخلك اجلنة".  إ

ا تعدل ثلـ -  ت دكم أن يقـرأ ثلـث : "أيعجـز أحـ - عليـه الصـالة والسـالم -ث القـرآن، لقولـه أ
فشـــق ذلـــك علـــيهم، وقـــالوا: أينـــا يطيـــق ذلـــك  رســـول هللا؟ فقـــال: "هللا  القـــرآن يف ليلـــة"،

 الصمد" ثلث القرآن. 

 ، وأن من زعم أن  ولداً فقد كفر. - تعاىل –نفي الولد عن هللا  -٣

ألن األب حمتاج ملن يعاونه ويُبقـي ذكـره ونسـله، وأمـا  ة كمال ومدح ؛لنسبة للمخلوقني صفالولد  -٤
لنســـبة   ألنـــه ال حيتـــاج إىل  ؛ - ســـبحانه –؛ فهـــو نقـــص يف حقـــه  - عـــز وجـــل -ادعـــاء الولـــد 

 غريه.

 ُيسنُّ قراءة سورة اإلخالص يف عدة مواضع، منها: -٥

 ركعة الوتر. -  أ

 عند النوم. -  ب

 مع أذكار الصباح واملساء. -  ت

 :الكافرون يف عدة مواضع منهامع ءة سورة اإلخالص ستحب قراي -٦

 .الفجر سنةيف  -  أ

  .الطواف خلف مقام إبراهيم  ركعيتيف -  ب

 .ملغربا يف سنة -  ت

  



                     
  

  المحلية السنة  – تفسير
  

١٢٠ 

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

  .، مث بني معانيهااشتملت السورة على أمساء  اذكرها
...........................................................................................

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

  ): ٢نشاط رقم ( 
لرجوع إىل سورة " مرمي "    خطورة القول بذلك.بني نسبة الولد  ذنب عظيم وخطري، 

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

  

  ): ٣نشاط رقم ( 
 ســنة يف أحــد هللا هــو قــل بســورة ســورة الكــافرون يقــرن النــيب كــان: " -رمحــه هللا تعــاىل -قــال ابــن القــيم 

 التوحيــد نــوعي علــى اشــتملتا قــد اإلخــالص الكــافرون ســور الســورتني هــاتني فــإن ،املغــرب ســنةو  الفجــر
 بـه يليـق ال عمـا هللا زيهـتنـ املتضـمن عتقـادواال العلـم توحيـد :ومهـا ،مـا إال فـالح وال للعبـد جنـاة ال الذي

 ،أصـل لـه فيكـون يولـد ومل ،فـرع لـه فيكـون يلـد مل ،صـمد أحد إله وأنه ،والوالد والولد والكفر الشرك من
 الكمــال صــفات لــه اجتمعــت الــذي الصــمد فهــو هــذا ومــع ،نظــري لــه فيكــون،  أحــد كفــوا لــه يكــن ومل

 الشــريك مــن بــه يليــق ال مــا ونفــي ،الكمــال صــفات مــن جباللــه يليــق مــا إثبــات الســورة فتضــمنت ،كلهــا
    .عتقادواال العلم توحيد فهذا ،ونظريا وفرعا أصال

ه إال يعبــد ال أن وهـــو ، واإلرادة دالقصــ توحيـــد :والثــاين  يكـــون بـــل ،ســواه عبادتـــه يف بــه يشـــرك فـــال ،إ
  .التوحيد هذا على مشتملة الكافرون أيها  قل وسورة ،املعبود هو وحده

ن فانتظمت  يف مـا وخيـتم الفجـر سـنة يف النهـار مـا يفتـتح فكـان ،لـه وأخلصـتا التوحيـد نـوعي السـور
ن ما يوتر كان هأن السنن ويف املغرب سنة   .)١("النهار عمل خامتة كا كما الليل عمل خامتة فيكو

  حدد أبرز العناصر الرئيسة يف كالم ابن القيم حول سوريت الكافرون واإلخالص.
٢................................ .       -١ - . ................................   
٢.... .      ............................ -١ -  . ................................  

                                                 

  .١/١٤٦بدائع الفوائد  )١(
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١٢١ 

  ): ٤نشاط رقم ( 
  بني وجه الشبه واالختالف بني سوريت اإلخالص  والكافرون كما يف اجلدول اآليت:

  االختالف  الشبه  وجه املقارنة  م
  

  موضوع السورتني
    

  
  سبب نزوهلما

    

الصلوات اليت يسن   
ما   فيها القراءة 

    

  
  

  : التقومي
  : ما سبب نزول السورة؟١س
  : من الذين زعموا أن  ولداً، تعاىل هللا عما يقولون؟٢س
  اذكر فضيلة من فضائل سورة " اإلخالص " . :٣س
  : هل الولد صفة مدح أم صفة ذم، وضح ذلك.٤س
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١٢٢ 

  
  

  الوحدة السابعة والثالثون :
  ن.المعوذتا

  
  

  

  فضائل السورتني. يبني  - ١

 يبني املواضع اليت يستحب أن تقرأ فيها.   - ٢

 للمسلم.  - تعاىل –يستنتج داللتها على أسباب حفظ هللا   - ٣

 يف قلبه.  -تعاىل -يعمق االلتجاء إىل هللا   - ٤

 - تعـاىل  -يقارن بني سوريت الفلق والنـاس يف بيـان أسـباب حفـظ هللا  - ٥
 لعبده املؤمن.

 . - هللا تعاىل -يكثر من ذكر   - ٦

  حيتاط من شياطني اإلنس.  - ٧
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١٢٣ 

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -    الفلق سورة
  

ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ
چڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱ  

  

  ) آخرها(  إلى)  ١(  من اآليات -   الناس سورة

ڑٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱژچٱ
ڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

  چڳٱٱڳٱٱٱ
  موضوع السورتني:

  االستعاذة  من شر املخلوقات والشياطني. -
     الفلق: سورة

  ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤ
  

معاني 
 الكلمات

  الصبح. :الفلق

المعنى 
 العام

وقتًا النتشار النور، من شر   أن يستعيذ ويعتصم برب الصبح الذي خلقه وجعله مر هللا نبيه 
ت وغريها.   كل خملوق من جن وإنس وحيوا

  

  ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱ
  

معاني 
 الكلمات

  .أظلم :وقب      .الليل :غاسق

المعنى 
 العام

  وأن يستعيذ من شر الليل إذا أقبل بظالمه.

  

  ڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃ
  

معاني 
 الكلمات

ت   .السحرة :النفا

المعنى 
 العام

  وينفثون فيها.   ، ذ من شر السحرة الذين يعملون عقد السحروأن يستعي
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١٢٤ 

  چٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇ
  

المعنى 
 العام

  وأن يستعيذ من شر عني احلاسد الذي يتمىن زوال النعمة عن صاحبها.

     الناس: سورة

ٱڎٱٱ ٱڌٱٱڌٱٱڎٱ ٱڍٱٱڍٱ ٱ ٱڇٱ ڇٱ
  ڈٱٱٱڈٱٱژٱٱ

  

المعنى 
 العام

م.فهو  ، مر هللا نبيه أن يعتصم به   رب الناس وخالقهم ومالكهم واألعلم 

  

  ژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱک
  

معاني 
 الكلمات

  .الذي يبتعد وخيسأ عند ذكر هللا :اخلناس

المعنى 
 العام

وأن يعتصم به من شر الشيطان الذي يوسوس لإلنسان إذا كان غافًال، ويبتعد وخينس عن القلب 
  إذا ذكر هللا.

  

ٱڳٱٱ ٱ ٱگٱ ٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱ کٱ
  ڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱ

  

المعنى 
 العام

م لتشكيك يف عقيد ملعاصي ، الشيطان يوسوس للناس يف صدورهم سواء  مرهم  وحثهم  ، أو 
  عليها أو بغري ذلك، وهذا الوسواس قد يكون من اجلن، وقد يكون من اإلنس.

  
  
  
  

  * الفوائد والتوجيهات:
  .خيافه اإلنسان شر كل من  - تعاىل –  االستعاذة وجوب -١
  ، وهو من أكرب الكبائر وكفر خمرج من امللة.السحر من ألنه؛  دقَ العُ  يف النفث حترمي -٢
  .وأذية للمحسود، ملا يرتتب عليه من سوء خلق يف احلاسد  احلسد حترمي -٣
ُسحر من شخص يهـودي امسـه لبيـد بـن األعصـم، واقتصـر السـحر   -عليه الصالة والسالم -النيب  -٤

لـــــوحي والرســـــالة علـــــى التخيـــــل فقـــــط، ومل يـــــؤثر فيمـــــا يتعلـــــ ألن هللا عصـــــمه مـــــن أي ســـــوء.؛ ق 
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١٢٥ 

َّ  خصـص -٥ شـر كـل مـا خلـق، مث خـص ثالثـة أمــور  مـن االسـتعاذة وتعليمنـا إرشـاد يف - تعـاىل – ا
 :  هي من أعظم الشرور وأخطرها

انتشـــار للظلمـــة الـــيت تكـــون أكثـــر ســـبباً للوقـــوع يف  الليـــل يف ألن؛  ظالمـــه عظـــم إذا الليـــل -  أ
 الشر.

 .إليذاء الناس والتفريق بينهم اخليط عقد يف ينفثون الذين السحرة -  ب

  .احملسود عن نعمةال زوال يتمىن أي غريه، حيسد الذي احلاسد -  ت
َّ  عصــي ذنــب أول احلســد -٦  آدم، إبلــيس فحســد األرض، يف بــه عصــي ذنــب وأول الســماء، يف بــه ا

  .مبغوض عند هللا وعند الناس واحلاسد ، هابيل قابيل وحسد
ت مــن القــرآن الكــرمي تشــرع الرقيــة للم -٧ ومــا ، ســلم إذا مــرض أو أصــيب بعــني أو ســحر، وتكــون 

مــن األدعيــة الثابتــة، ومــن أعظــم مــا يُرقــى بــه ســوريت الفلــق والنــاس، ملــا ثبــت عــن  ورد عــن النــيب 
ملعوذات وينفث أن رسول هللا   - -عائشة    )١(. كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 

وأيقـن أن هللا ربـه  ، للخلق، وإذا استشـعر املسـلم معـىن الربوبيـة يف نفسـه - تعاىل – هللا ربوبية تقرير -٨
  ضعفت أمامه كل الشرور، ودفع هللا عنه أذى املخلوقات. 

  
  
  

  األنشطة
  ): ١نشاط رقم ( 

ملعو  هللا هو قل ( عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه ، نفث يف كفيه بـ هللا صلى هللا كان رسول ذتني أحد ) و
ما وجهه ، وما بلغت يداه من جسده   .)٢(مجيعا ، مث ميسح 

ذه السنة وأراد  يداوم على فعلها ، إال أن النسيان كان يغلبه دوماً فال يفعل ذلك الورد ،  أنمسع أمحد 
  على تذكر هذا الورد وعدم نسيانه . تعينهاقرتح ألمحد األساليب والطرق اليت 

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

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

                                                 

 )٢١٩٢)، ومسلم برقم (٥٠١٦) أخرجه البخاري برقم ( ١(

  )٥٧٤٨بخاري، برقم : (ال )٢(
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١٢٦ 

  ): ٢نشاط رقم ( 
  لتعاون مع جمموعتك عدد موضعني من املواضع اليت يستحب فيها قراءة سوريت املعوذات.

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

  ) : ٣نشاط رقم ( 
، مث أخرجها يف كتيب أو مطوية ووزعها   ثابتة عن الرسولعض األدعية واألوراد الصحيحة القم جبمع ب

 على قرابتك أو أهل قريتكم.

 

  ): ٤نشاط رقم ( 
ت يف سورة الناس شدة عداوة الشيطان واية الناس ، تعاون مع وكشفت عن بعض طريقة يف غ ، أثبتت اآل

  .زمالئك يف ذكر أكرب قدر من طرق شياطني اجلن واإلنس يف إغواء املؤمنني
...............................................................................................

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

  : التقومي
  : بني معاين الكلمات اآلتية:١س

ت  –وقب  –غاسق   - الفلق    .اخلناس  –النفا
  يف السورتني؟منه أن يستعيذ  : مبن أمر النيب ٢س
  : ما معىن االستعاذة؟٣س
  : ما الدور الذي يقوم به الساحر؟٤س
  د يف الكلمات.: استنبط تعريف احلسد من خالل املعىن املوجو ٥س
  : ماذا يفعل الشيطان إذا ذكر هللا؟٦س
  : ما أول ذنب عصي هللا به يف األرض والسماء ؟٧س
  : بني مكانة احلاسد عند هللا وعند الناس.٨س
  ) أمام الخاطئة مما يلي: ×أمام العبارة الصحية وعالمة ( √ ) : ضع عالمة ( ٩س

  أول ذنب عصي هللا به القتل (      ). -  أ
  عوذ من الليل ألن وقته مظنة وقوع الشرأمر بت -  ب
  السحر والعمل به يعد من صغائر الذنوب (         ). -  ت
  سحر النيب ملسو هيلع هللا ىلص على يد اليهود (      ). -  ث
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١٢٧ 

  
  الفهرس 
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