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مقـدمــة
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وبعد :

فإِن	مما	يطلب	من	املسلم	تدبر	كتاب	اهلل	ـ	جل	وعال	ـ	ومعرفة	ما	يتضمنه	من	أحكام	رشعية	سواء	يف	
جمال	العقيدة	أو	الفقه	أو	األخالق،	وما	يتضمنه	أيضًا	من	حكم	وأمثـال	وقصـص،	فهو	معـني	ال	ينضب،	

وال	يمل	منه	املسلم	قال	تعاىل	:	
.)١(	﴾																																																																																																												﴿																					

وكان	الصحابة	رضوان	اهلل	عليهم	إِذا	تعلموا	عرش	آيات	مل	جياوزوهن	إىِل	العرش	األخر	حتى	يتعلموا	ما	
فيهن	من	العلم	والعمل،	فكانوا	يتعلمون	القرآن	والعمل	به	.

من	 مقاطع	 عن	 عبارة	 وهو	 الثانوي،	 األول	 للصف	 التفسري	 مقرر	 هو	 أيدينا	 بني	 الذي	 املقرر	 وهذا	
ا،	 أخالقيًّ أو	 ا،	 أو	عقديًّ ا،	 تبني	حكًم	عمليًّ اختيارها	كوهنا	 متعددة،	روعي	يف	 أخذت	من	سور	 اآليات،	
أو	تتحدث	عن	قصة	من	قصص	األمم	السابقة	ألخذ	العظة	واالعتبار،	وهى	ستة	وعرشون	مقطًعا،	يف	
الفصل	الدرايس	األول	ثالثة	عرش	مقطعًا،	ويف	الفصل	الدرايس	الثاين	ثالثة	عرش	مقطًعا،	عىل	أن	يدرس	

كل	مقطع	يف	حصة	واحدة،	وباقي	احلصص	يستفاد	منها	يف	التقويم	واملراجعة	.
توجيهات فـي طريقة التدري�س :

١	ـ	عىل	املعلم	أن	يعد	درسه	يف	كراسة	إِعداد	الدروس	بعد	أن	يقرأ	املوضوعات	من	املقرر،	وبعد	أن	يرجع	
إىِل	املراجع	املوثوقة	يف	التفسري	.

2	ـ	حيرص	املعلم	عىل	إِعداد	اآليات	عىل	الورق	املقوى	أو	عىل	رشحية	بالستيكية	أو	عىل	سبورة	إضافية	كي	
يتمكن	من	مناقشة	تالميذه	يف	هذه	اآليات	.

)١(	سورة	ص	آية	رقم	29.

املسلم
																																																																																																												

آيات اهلل



3	ـ	يمهد	املعلم	لدرسه	من	خالل	املوضوع	قبل	أن	يعلن	الدرس،	والتمهيد	يكون	بوسيلة	تعليمية،	أو	
قصة	هلا	عالقة	بموضوع	اآليات،	أو	أسئلة	يتوصل	من	خالهلا	للموضوع،	أو	أسئلة	يف	الدرس	املايض	

إِذا	كان	إِكماًل	هلذا	الدرس	أو	العالقة	بينهم	مرتبطة.
4	ـ	يبني	املعلم	بعد	ذلك	موضوع	الدرس	ويدونه	عىل	السبورة	.

5	ـ	يناقش	املعلم	تالميذه	يف	اآليات	آية	آية،	ويبتعد	عن	طريقة	اإللقاء	املجردة	.
6	ـ	يطلب	املعلم	من	تالميذه	بيان	معاين	املفردات،	وإن	وجد	التالميذ	صعوبة	يف	ذلك	قرب	هلم	املعنى؛	

كأن	يضع	املفردة	يف	عبارة	مفيدة،	أو	يذكرهم	بخربة	سابقة	.
7	ـ	يدون	املعلم	عىل	السبورة	معاين	املفردات	التي	توصل	إِليها	التالميذ	بمساعدته،	كم	يدون	عىل	السبورة	

األحكام	والفوائد	التي	توصلوا	إليها	بمساعدته	.
8	ـ	حيرص	املعلم	عىل	إِحضار	الوسائل	التعليمية	املعينة	عىل	فهم	النص	مستعينًا	بم	حوله	من	مكونات	

البيئة،	أو	من	حمتويات	مستودع	الوسائل	أو	املخترب	املدريس	.
9	ـ	يكلف	املعلم	تالميذه	بحل	األسئلة	املقرتحة	للمناقشة	يف	الكتاب	أو	األسئلة	التي	يقرتحها	هو.

١0	ـ	عىل	املعلم	أال	يقترص	عىل	األسئلة	املوجودة	يف	الكتاب؛	ألهنا	جمرد	نموذج	يدل	املعلم	عىل	نوعية	
األسئلة	اجليدة،	والبعد	عن	األسئلة	التقليدية	التي	ال	تقيس	سوى	مستوى	احلفظ	.

١١	ـ	عىل	املعلم	أن	يربط	هذه	اآليات	ومعانيها	بواقع	حياة	الطالب،	فينبههم	إىل	املخالفات	التي	تقع	من	
األفراد	أو	املجتمع	هلذه	اآليات.

النية	هلل،	وأن	 إن	هو	أخلص	 الثواب	 أعظم	 اهلل	عليها	 يؤدي	رسالة	عظيمة	سيثيبه	 بأنه	 املعلم	 ونذكر	
هؤالء	التالميذ	إنم	هم	أمانة	يف	عنقه	سيسأله	اهلل	عنهم	يوم	القيامة	.

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري، ودلنا على طريق احلق وال�سواب اإنه ويل ذلك

 والقادر عليه، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .
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قال تعاىل :

﴿

﴾

�صورة الأحزاب من اآية )21 ـ 27( 1الدر�س الأول

معنــاهــاالكلمــة

لقتال	 الذين	جتمعوا	 الكفار	 	: هنا	 واملراد	هبم	 التجمع،	 التحزب	وهو	 من	
املسلمني	.

أدى	ما	عليه	من	العهد	هلل	فاستشهد	.
أي	:	اليهود	الذين	ساعدوهم	وعاونوهم	.

حصوهنم	التي	حتصنوا	هبا	.

األحزاب

قىض	نحبه
ظاهروهم
صياصيهم
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الأحكام والفوائد :

بوا	 تحزَّ الذين	 الكفار	 األحزاب	وهم	 فيها	قصة	 ذكر	 االسم؛	ألنه	 بهذا	 األحزاب	 ـ	سميت	سورة	 	١
وتجمعوا	على	المسلمين	من	كل	جهة،	وهم	كفار	مكة،	وغطفان،	وماألتهم	يهود	بني	قريظة	وأوباش	

العرب،	ولكن	الله	هزمهم	ورد	كيدهم	إِلى	نحورهم	وكفى	المؤمنين	القتال	.
2ـ	قدرة	الله	جل	وعال	على	نصر	عباده	المؤمنين	المخلصين،	ودحر	الكافرين	المعاندين	.

	: تعالى	 اللـه	 قول	 في	 كما	 الحيـاة	 أمور	 من	 أمر	 كل	 في	 ـ	 ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	 برسوله	 التأسي	 على	 الحث	 ـ	 	3
.	﴾																																																																						﴿

4	ـ	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	صبر	وصابر،	ورابط	وجاهد،	وانتظر	الفرج	من	ربه	سبحانه	وتعالى	يوم	األحزاب،	
فلم	يخيب	ظنه	وهزم	أعداءه،	لذا	كان	لزامًا	علينا	التأسي	واالقتداء	بنبينا	العظيم	في	ذلك	دائًما،	وبخاصة	

عندما	يشتد	الخطب	ويتكالب	علينا	األعداء	.

	الخطوب	ويتربص	بهم	األعداء،	لثقتهم	المطلقة	بربهم	 5	ـ	المؤمنون	الصادقون	يثبتون	عندما	َتْدَلِهمُّ
وبوعده	لهم،	ولهذا	لما	رأى	الصحابة	األحزاب	تجمعوا	عليهم	قالوا	:	هذا	ما	وعدنا	اللـه	ورسوله	من	
االبتالء	واالختبار	واالمتحان	الذي	يعقبه	النصر	القريب،	بل	وصلوا	إلى	مرحلة	من	اإليمان	عالية،	ألنهم	

ازدادوا	يقيًنا،	وصاروا	أكثر	انقياًدا	واستسالًما	ألوامره	سبحانه	وتعالى.

6	ـ	اإليمان	يزيد	بفعل	الطاعات،	وينقص	بارتكاب	المعاصي	والمنكرات.

فإنهم	 اللـه	 العهد	مع	 التي	يعقدونها،	وحينما	يكون	 بالعهود	 أنهم	يوفون	 المؤمنين	 7	ـ	من	صفات	
اللـه	 رسول	 مع	 ويقاتلوا	 يثبتوا	 بأن	 المؤمنين	 عهد	 ذلك	 ومن	 به،	 الوفاء	 على	 حرًصا	 أشد	 يكونون	
ى	بعهده	وقاتل	حتى	استشهد	في	 ملسو هيلع هللا ىلص	حينما	يقاتل	أعداء	اللـه	وال	يولون	األدبار،	فالصحابة	منهم	من	َوفَّ

سبيل	اللـه،	ومنهم	من	ينتظر	القتال	حتى	يستشهد	أو	يصدق	في	اللقاء،	ولم	يبدلوا	هذا	العهد	أبًدا	.

التأسي
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8	ـ	فضل	اللـه	عظيم	فهو	يثيب	الصادقين	في	إيمانهم	الثابتين	على	العهد،	ويعذب	المنافقين	الذين	
كذبوا	بلقاء	اللـه،	ولكن	اللـه	قد	يتفضل	عليهم	إن	شاء	بأن	يوفقهم	إلى	االبتعاد	عن	النفاق	والرجوع	إلى	

اإليمان	والعمل	الصالح	بعد	الفسوق	والعصيان،	ورحمة	اللـه	ورأفته	بالعباد	هي	السابقة	لغضبه	.
9	ـ	في	غزوة	األحزاب	تجمع	الكفار	من	قريش	وغطفان	وأوباش	العرب،	لقتال	المسلمين	فردهم	
اللـه	عن	المدينة	بإِرسال	الريح،	وإِنزال	المالئكة،	ففرقت	شملهم،	وشتَّتت	جمعهم،	وقلعت	خيامهم،	
وأكفأت	قدورهم،	ولذلك	رجعوا	خائبين	مقهورين	،	غيظهم	يمأل	صدورهم،	واآلثام	تمأل	صحائفهم،	

ولم	يحققوا	آمالهم	في	القضاء	على	اإِلسالم،	والحصول	على	الغنائم.
	بعد	غزوة	األحزاب	لم	تغز	قريش	المسلمين	أبدًا؛	بل	كان	المؤمنون	هم	الذين	يغزون	المشركين	 ١0ـ	

	الفتح	. حتى	تمَّ
١١	ـ	كان	بين	المسلمين	وبين	يهود	بني	قريظة	عهد،	فنقضة	اليهود	بعد	محاولة	حيي	بن	أخطب	ـ	
لعنه	اللـه	ـ	ودخلوا	مع	األحزاب	ضد	رسول	اللـه	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	لكن	اللـه	عز	وجل	أنزلهم	من	حصونهم	التي	
كانوا	يتحصنون	بها،	ودب	الرعب	في	قلوبهم	والخوف؛	ألنهم	ساعدوا	الكفار	ومالوا	إِليهم،	فما	كانوا	
قام	 بأن	 واستؤصلوا	 وا	 َفُأِذلُّ عليهم؛	 انقلب	 واستئصالهم	 المسلمين	 إِذالل	 ومن	 العزة	 من	 إِليه	 يهدفون	
المسلمون	بقتل	المقاتلة	منهم	وأسر	النساء	والذراري،	وجعل	ديارهم	وأراضيهم	وأموالهم	للمسلمين	.
بعد،	 أقدامهم	 تطأها	 لم	 أرًضا	 يورثهم	 بأن	 المؤمنين	 أن	وعد	 اللـه	سبحانه	وتعالى	 ـ	من	فضل	 	١2

وصدق	اللـه	وعده،	ففتح	لهم	خيبر	والجزيرة	كلها،	وفارس،	والروم	وغيرها.
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
قضى	نحبه					،					ظاهروهم					،						صياصيهم	

2 ـ لماذا سميت سورة األحزاب بهذا االسم ؟
ا على : 3 ـ استخرج من اآليات الكريمة نصًّ

ـ	زيادة	اإليمان	ونقصانه	.
ـ	تظافر	اليهود	مع	الذين	كفروا	على	المؤمنين	.

ـ	رد	اللـه	لألحزاب	وخذالنهم.
ـ	ثبات	المؤمنين	وصبرهم	على	مقاتلة	األعداء	فإما	الشهادة	في	سبيل	اللـه	أو	الصبر	والدفاع	عن	

الدين	للظفر	بالنصر	.
4 ـ اكتب كلمة ) صح ( أو ) خطأ ( أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ :

أ	ـ	تظافر	يهود	بني	قينقاع	مع	كفار	قريش	وغطفان	وأوباش	العرب	.																																				)										(
ب	ـ	بعد	غزوة	األحزاب	لم	تغز	قريش	المسلمين	أبدًا	.																																																									)										(
جـ	ـ	وعد	اللـه	المؤمنين	بأن	يورثهم	أرضًا	لم	تطأها	أقدامهم	ففتح	لهم	الجزيرة	وفارس	والروم.			)										(

5 ـ ما الجزاء الذي ناله كلٌّ من : المؤمنين، اليهود، الكفار، في غزوة األحزاب ؟

المناق�ســـــة
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مقًتا	 أشد	 يكون	 لكنه	 ومحرم،	 ممقوت	 أمر	 بهم	 واالستهزاء	 وإيذاؤهم	 الناس	 على	 االفتراء	 ـ	 	١
وتحريًما	إِذا	كان	في	حق	األنبياء	والمرسلين	.

�صورة الأحزاب من اآية )69 ـ 73(

﴿

﴾

وجيًها
سديًدا
األمانة
أشفقن

ظلوًما	جهواًل

صاحب	مكانة	ورفعة	في	قومه،	والمراد	به	موسى	عليه	السالم	.
ا	. قويًما	،	عاداًل،	حقًّ

المراد	بها	هنا	:	التكاليف	الشرعية	.
ِخْفَن،	أي	:	من	حمل	هذه	األمانة	العظيمة	.

ظالم	لنفسه،	جاهل	بعواقب	األمور	.

قال تعاىل :

2الدر�س الثاين

معنــاهــاالكلمــة

الأحكام والفوائد :
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عوا	أن	في	جسمه	عاهة،	ولكن	الله	سبحانه	 2	ـ	بنو	إسرائيل	افتروا	على	موسى	ـ	عليه	السالم	ـ	بأن	ادَّ
أه	مما	قالوا	وأبطل	دعواهم،	وجعله	صاحب	وجاهة	وعلو	ورفعة،	ومقدًما	عليهم،	كما	أنهم	 وتعالى	برَّ

اتهموه	بقتل	أخيه	هارون	فبرأه	الله	أيًضا	من	ذلك	.
3	ـ	علينا	نحن	المؤمنين	تجنب	إيذاء	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	لكي	النقع	فيما	وقع	فيه	بعض	بني	إسرائيل.

4	ـ	من	أنواع	إيذاء	الرسول	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	تكذيبه،	أو	االستهزاء	بما	جاء	به،	أو	القدح	فيه،	أو	اتهامه	بالخطأ،	سواء	في	
حياته	أو	بعد	موته	ملسو هيلع هللا ىلص	،	أو	التعرض	إلى	صحابته	الكرام	ـ	رضي	الله	عنهم	ـ	بالسب	أو	التقليل	من	شأنهم.

آذى	 فقــد	 األذى	 من	 بشيء	 الكـــرام	 أو	صحـــبه	 آلله	 أو	 ـ	 ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	 للرســـول	 تعــرض	 من	 ـ	 	5
نفسـه،	وخسـر	آخـرته،	وذلك	اليقـــدح	في	الرسـول	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	وال	في	صحـابته	ـ	رضـي	الله	عنـهم	ـ	

عنــد	اللــه،	يقــول	تعـالى	:	﴿
.	)١(		﴾																																																								

	الدعوة	إلى	مراقبة	الله	سبحانه	وتعالى	في	جميع	األقوال	واألفعال،	وأن	تكون	هذه	األقوال	متصفة	 6ـ	
بالعدالة	وعدم	الجور،	متضمنة	للحق	خالية	من	الباطل،	ومستقيمة	ال	اعوجاج	فيها،	ومن	فعل	ذلك	فقد	
استجاب	للنداء	الرباني،	واستحق	التوفيق	إلى	األعمال	الصالحة	وقبولها،	وغفران	الذنوب	ومحوها.

7	ـ	طاعة	الله	ورسوله	تؤدي	إلى	الفوز	العظيم	بالجنة	والبعد	عن	النار،	كما	تؤدي	إلى	االستقامة	في	
هذه	الحياة،	والعيش	الرغد	الهانئ	.

	الفرائض	والتكاليف	الشرعية	من	أعظم	األمانات،	وهي	ثقيلة	الحمل	حتى	أن	السموات	واألرض	 8ـ	
والجبال	لم	يطقن	حملها	فأعرضن	عنها	وخفن	من	ثقلها	وعدم	القدرة	على	أدائها	.

الجاهل	لمقدرته	وطاقته	ولعواقب	األمور	لحمل	هذه	األمانة.	 لنفسه،	 الظالم	 9	ـ	تصدى	اإلنسان	
لكنه	يستطيع	تحملها	إذا	هو	أدرك	هذا	الِحْمل،	فأطاع	الله	في	أوامره	عن	إدراك	ووعي،	وقاوم	نزعات	

الشهوات	في	نفسه	.

)١(	سورة	الفتح	آية	29	.
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١0	ـ	انقسم	الناس	ـ	بحسب	قيامهم	بهذه	األمانة	وعدمها	ـ	إلى	ثالثة	أقسام	:	منافقون	قاموا	بها	ظاهًرا	
ال	باطًنا،	ومشركون	تركوها	ظاهًرا	وباطًنا،	ومؤمنون	قائمون	بها	ظاهًرا	وباطًنا.

١١	ـ	اإلنسان	بتحمله	هذه	األمانة	قد	اختار	بنفسه	عاقبة	أمره،	وصار	جزاؤه	بناًء	على	عمله	.
١2	ـ	األمانة	تشتمل	أداء	التكاليف	الشرعية،	والواجبات	الدنيوية،	فعلى	اإلنسان	أن	يكون	أميًنا	مع	
يؤدي	 وأن	 والهالك،	 الردى	 موارد	 يوردها	 	 بأالَّ نفسه	 مع	 وأميًنا	 الحقوق،	 وأداء	 أمر،	 فيما	 بطاعته	 ربه	

األعمال	المنوطة	به	بكل	أمانة	.

1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
وجيًها					،					األمانة					،					ظلومًا	جهواًل	

2 ـ اختر للجملتين التاليتين ما يناسبهما من العبارات :
عى بنو إسرائيل في اآليات ـ كذًبا وزوًرا ـ أن موسى عليه السالم : ـ ادَّ

ب	ـ	به	عاهة	في	جسمه	. 	 	 أ	ـ	كاذب	.	
د	ـ	شاعر	. 	 	 جـ	ـ	ساحر	.	

ـ المراد باألمانـة في اآليات الكريمـة : 
ب	ـ	حفظ	الحقوق	المالية	. 	 أ	ـ	التكاليف	الشرعية	.	

د	ـ	جميع	ما	سبق	. 	 جـ	ـ	حفظ	األهل	واألوالد	.	
3 ـ ما حكم التعرض بالسوء للرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص	ـ أو آله وصحبه الكرام ؟ وما جزاء من فعل ذلك ؟

4 ـ ما أقسام الناس حسب قيامهم باألمانة ؟ وما جزاء كل فئة منهم ؟ مع الدليل .

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة

قبيلة	سكنت	جنوب	اليمن	ومنها	ملوك	اليمن	التبابعة	وبلقيس	.
هو	السيل	الشديد	الجارف	الذي	يحمل	الحجارة	أرسله	الله	على	سبأ	حينما	
هي	 التي	 اة	 للُمَسنَّ وقيل:اسم	 للوادي،	 اسم	 	: قيل	 والعرم	 وتعدوا،	 ظلموا	

الحاجز	الذي	يحجز	الماء	.
شجرة	األراك،	وكل	نبت	أخذ	طعًما	من	مرارة.

شجر	النبق	.
ا	حيث	ادعى	أن	أكثر	الناس	غير	شاكرين	لنعم	الله	. صار	ظنه	حقًّ

سبأ
سيل	العرم

خمط
سدر
ق َصدَّ

قال تعاىل :

�صورة �صـــباأ من اآية )15 ـ 21(3الدر�س الثالث
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١	ـ	يتفضل	الله	على	الناس	بالرزق	والخير	العميم،	فمنهم	من	يتفضل	عليه	بطيب	األرض	وغزارة	
المياه،	وإنبات	البساتين	الفيحاء	الكثيرة	الثمار،	ومنهم	من	يتفضل	عليه	بالعلم،	ومنهم	من	يتفضل	عليه	
يتفضل	عليه	 التجارة،	ومنهم	من	 بالقدرة	على	 يتفضل	عليه	 الصناعة،	ومنهم	من	 القدرة	على	 بإعطائه	

بإخراج	كنوز	األرض	من	معادن	وأحجار	كريمة	ونفط	.
	سواه،	فيجب	شكره	على	 2	ـ	هذه	الفضائل	من	الله	آية	ودليل	على	قدرة	الله	جل	وعال	وأنه	ال	ربَّ

ذلك	باتباع	أوامره	واجتناب	نواهيه	.
3	ـ	حينما	يغتر	اإلنسان	بما	أعطاه	الله	وينسى	الواهب	الحقيقي	فإن	هذه	النعمة	تنقلب	إلى	نقمة،	فكم	

َرُه	سلطانه	. من	علم	أهلك	صاحبه،	وكم	من	مال	ألحق	األذى	بربه،	وكم	من	ملك	َدمَّ
الذي	جعلهم	 العظيم	 السد	 بناء	 ألهمهم	 بأن	 برزق	عظيم،	 الناس	في	مملكة	سبأ	 الله	 لقد	رزق	 ـ	 	4
األرض	 ذات	 الوادي	 على	ضفتي	 الواقعة	 والجنان	 الحدائق	 إلى	 يرسلونها	 التي	 المياه	 في	 يتحكمون	
بثمارها،	وطيب	 وتنعموا	 منها	 فأكلوا	 ولون	 نوع	 كل	 من	 الطيبة	 الثمار	 فأنبت	 اإلنتاج،	 العالية	 الخصبة	
بالدهم،	وكان	ذلك	دلياًل	كافًيا	على	قدرة	الله	جل	وعال	وأن	هذا	من	عنده،	وأنه	يجب	أن	يشكر	عليه	.
فاستحقوا	 األرض	 في	 الله	وطاعته،	وطغوا	 ذكر	 أعرضوا	عن	 بل	 بذلك	 القوم	 يتعظ	هؤالء	 لم	 ـ	 	5
العقوبة	والنقمة،	فأرسل	الله	على	سدهم	الجرذان	فأوهنت	أسفل	السد،	ثم	أرسل	السيل	الجارف	الذي	
األشجار	 تلك	 فتتحول	 الوادي	 ضفتي	 على	 تقع	 التي	 الجنان	 ليدمر	 الحجارة	 معه	 وحمل	 السد	 هدم	
عمارها،	 بعد	 خراًبا	 بالدهم	 فأصبحت	 الرديء،	 والسدر	 واألثل	 الشوك،	 ذات	 األشجار	 إلى	 المثمرة	

وتلك	عبرة	للمعتبرين	.
6	ـ	على	الناس	أن	يتجنبوا	الكفر	بنعمة	الله؛	ألن	عقوبتها	زوال	تلك	النعمة؛	فهي	معصية،	وجزاء	

المعصية	الضيق	في	العيش،	وعدم	الحصول	على	اللذة	الحالل	والراحة	النفسية	.

الأحكام والفوائد :
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7	ـ	وصف	قرآني	دقيق	لما	كانوا	فيه	من	النعمة	والعيش	الهنيء،	والبالد	اآلمنة	والقرى	المتقاربة،	
واألشجار	الكثيرة	المثمرة	حتى	أن	المسافر	منهم	يسير	أياًما	وليالي	آمًنا	ال	يحتاج	إلى	حمل	الزاد	والماء	

معه؛	ألنه	يجده	حيث	نزل،	فيقيل	في	قرية،	ويبيت	في	أخرى	نظًرا	لتقارب	القرى	فيما	بينها.
8	ـ	لم	َيْرَع	هؤالء	القوم	تلك	النعمة	بل	بطروها	وأحبوا	المسافات	التي	ُيحتاج	في	قطعها	إلى	الزاد	
والرواحل	والسير	في	الحر	والمخاوف،	وقد	ظلموا	أنفسهم	بكفرهم	بهذه	النعمة،	فمزقهم	الله	سبحانه	
وتعالى	حيث	خرجوا	من	ديارهم	بعد	انهيار	السد	إلى	أرجاء	الجزيرة	العربية	والشام	والعراق،	وجعل	
مذر	 شذر	 يتفرقون	 للذين	 مثاًل	 يضربون	 العرب	 وأصبح	 بعد،	 فيما	 الناس	 يرويها	 أحاديث	 تاريخهم	

ويتشتتون	:	بسبأ	ومملكتهم.
	من	دواعي	بقاء	النعمة	ورضوان	الله	جل	وعال؛	الصبر	عند	االبتالء	والشكر	عند	العطاء،	وفي	قصة	 9ـ	

سبأ	عبرة	للصابرين	الشاكرين	.
١0	ـ	بالدنا	اليوم	ـ	ولله	الحمد	ـ	ترفل	في	نعم	كثيرة	وفيرة	أكبرها	نعمة	اإلسالم	وتطبيق	شرع	الله،	
أهلها،	 األموال	على	 أرضها،	وإغداق	 الزيت	من	 فيها،	ومنها	خروج	 الشريفين	 الحرمين	 ومنها	وجود	
واألمن	الوارف	الظالل	وتقارب	المدن	والقرى	حتى	أن	المسافر	على	السيارة	قد	ال	يحتاج	إلى	حمل	
الماء	والزاد	معه،	ولم	يتبق	علينا	سوى	الشكر	له	جل	وعال	بالمحافظة	على	هذه	النعم،	وطاعته	واتباع	

أوامره	واجتناب	نواهيه	لتدوم	هذه	النعم	.
١١	ـ	إبليس	لعنه	الله	ادعى	أن	الناس	أكثرهم	غير	شاكرين،	وحاول	أن	يغرقهم	ويغويهم	ويخدعهم	
لكي	يصدق	ظنه	ودعواه	هذه،	فأجابوه	لألسف	وبذلك	صدق	ظن	إبليس،	مع	أنه	لم	يكن	له	عليهم	قدرة،	
ولم	يحملهم	إلى	االستجابة	له	بالعصا	أو	بالسالح،	ولكن	هذا	تسليط	من	الله	ليتبين	المؤمنون	باآلخرة	

	بعمله	. فيعملون	لها	أحسن	األعمال	في	الدنيا،	ويتبين	الشاكون	فيها	فيجازى	كلٌّ
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
سيل	العرم					،					خمط					،					أثل					،					سدر
2 ـ اكتب كلمة )صح( أو ) خطأ( أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ :

ـ	أرسل	الله	على	قوم	هود	سيل	العرم	وأبدلهم	بجنتيهم	جنتين	ذواتي	أكل	خمط
)													( 	 	 	 	 	 	 				وأثل	وشيء	من	سدر	قليل.	
)													( 	 ـ	من	دواعي	نعم	الله	ورضوانه	الصبر	عند	االبتالء	والشكر	عند	العطاء.	

3 ـ ما الفوائد التي يمكنك استخراجها من قصة سبأ، وكيف تربط بينها وبين الواقع ؟
4 ـ فسر قوله تعالى : ﴿                                                                                                             ﴾ .

5 ـ تحدث عن بعض النعم التي ينعم بها الله على عباده، وما الواجب على المؤمن تجاه تلك النعم ؟

 ـ ما الفوائد التي يمكنك استخراجها من قصة سبأ، وكيف تربط بينها وبين الواقع ؟
﴾                                                                                                             

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

�صورة فاطر من اآية )1 ـ 8(4الدر�س الرابع

معنــاهــاالكلمــة

فاطر
رساًل

أولي	أجنحة

خالق	ومبدع	السموات	واألرض	.
رسل	بين	الله	وبين	أنبيائه	ولكل	منهم	مهمة	يقوم	بها	.

أصحاب	أجنحة	.
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)١(	انظر	البخاري	في	كتاب	بدء	الخلق،	ومسلم،	كتاب	اإليمان،	باب	ذكر	سدرة	المنتهى	ح	١74.

مثنى	وثالث	ورباع
ُمْمسك
تؤفكون
الَغُرور
حزبه

فال	تذهب	نفسك

أي	جناحين	وثالثة	وأربعة	.
مانع.

تصرفون	.
الشيطان	الذي	يخدع	الناس	ويبعدهم	عن	طريق	الحق	.

أتباعه	وهم	الذين	يطيعونه	.
فال	تهلك	نفسك	حزًنا	على	ضاللهم	يا	محمد	.

الأحكام والفوائد :

١	ـ	َخْلُق	السماوات	واألرض	بهذا	اإلبداع،	وتسخيرها	لإلنسان	لتستقيم	معيشته	يستوجب	الشكر	
والحمد	والثناء	لله	جل	وعال	الذي	أوجدهما	من	العدم	وبدأهما	وأبدعهما	.

2	ـ	الله	سبحانه	وتعالى	خلق	المالئكة	وجعل	لكل	منهم	مهمة	يقوم	بها،	وجعلهم	رساًل	إلى	أنبيائه	
ينزلون	بالوحي	إليهم،	ومنهم	من	ُخِلَق	له	جناحان،	ومنهم	من	خلق	له	ثالثة	أجنحة،	ومنهم	من	خلق	
له	أربعة	أجنحة،	ومنهم	من	له	أكثر	من	ذلك	حتى	أن	جبريل	عليه	السالم	له	ست	ِمئة	جناح	كما	ورد	في	

صحيح	البخاري	ومسلم	)١(.

3	ـ	اإليمان	بالمالئكة	ركن	من	أركان	اإليمان	ال	يكتمل	إيمان	المرء	إال	به	.

الصورة	 بهذه	 وجعلها	 ورفعها،	 السماوات	 خلق	 في	 تتجلى	 الخلق	 على	 وعال	 جل	 الله	 قدرة	 ـ	 	4
الجميلة،	وكذلك	في	خلق	األرض،	وخلق	المالئكة	وغيرها	من	المخلوقات.

	ما	أكـثر	فضـائل	اللـه	جـل	وعــال	ونعـمه	على	بنـي	آدَم،	فهـي	ال	تحـصى	مهـما	عـدها	النــاس	 5ـ	
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قال	تعالى	:﴿																																																		﴾	)١(	،	والشيء	المطمئن	للنفس	أن	هذه	النعم	من	اللـه	ال	
يمكن	ألحد	أن	يمنعها	عن	أحد،	كما	أن	اللـه	إِذا	منع	نعمة	عن	عبد	من	عباده،	اليمكن	ألحد	كائن	من	
كان	أن	يمنحه	إِياها،	فهو	المعطي	وهو	المانع،	فلنتوجه	إِليه	على	الدوام؛	ألن	غيره	ال	يملك	لنفسه	نفعًا	

ا،	فكيف	يملكه	لغيره	؟ وال	ضرًّ
6	ـ	علينا	أن	نفرد	اللـه	بالعبادة،	ونشتغل	بتوحيده؛	ألنه	وحده	هو	الخالق	الرازق	.

	على	نعمه	التي	ال	تحصى	يكون	بعدم	كفرانها،	ومعرفة	حقها،	واالعتراف	 	جل	وعالـ	 	شكر	اللـهـ	 7ـ	
بها،	وطاعة	اللـه	سبحانه	وتعالى	على	الدوام	.	

8	ـ	لقد	وضح	للناس	أن	الله	سبحانه	واحد	ال	إِله	إال	هو	،	وأنه	خالقهم	من	العدم،	فكيف	يشركون	مع	
الله	إِلًها	غيره؟!	وينصرفون	إِلى	عبادة	األوثان	؟!

واقــع	 القيامة	 يوم	 والبعث	 الممـات،	 بعد	 العودة	 أن	 للناس	 يوضح	 وعال	 اللـه	جل	 من	 نداء	 ـ	 	9
ال	محالة،	لذلك	ال	ينبغي	أن	يغتروا	بهذه	الدنيا	الفانية	وزينتها	الزائفة،	وال	ينقادوا	إِلى	الشيطان	وخداعه	

وأمانيه	الكاذبة،	ووعوده	الواهية،	بأن	اللـه	سوف	يغفر	لكم	حتى	لو	أصررتم	على	المعاصي	.
١0	ـ	إِعالم	من	اللـه	جل	وعال	بعداوة	الشيطان	لإِلنسان،	فالبد	أن	تواجه	هذه	العداوة	بعداوة	أشد؛	

ألن	هدف	الشيطان	تكثير	أتباعه	ليدخلوا	معه	نار	جهنم	المستعرة	والعياذ	باللـه	.
باإِليمان؛	كي	يستحق	اإِلنسان	عليه	المغفرة	واألجر	العظيم،	 اقتران	العمل	الصالح	 ١١	ـ	البد	من	

نسأل	اللـه	الكريم	من	فضله	.
١2	ـ	سؤال	إِنكاري	:	هل	الذي	زين	له	الشيطان	أعماله	القبيحة	السيئة	فرآها	حسنة،	كالذي	يستقبح	

تلك	األعمال،	ويمقت	الكفر	والضالل	؟!.
إِن	الكفار	يعتقدون	أنهم	على	هدى	وأنهم	يحسنون	صنًعا،	لذا	من	الصعوبة	صرفهم	عن	َغيِِّهْم،	إال	

)١(	سورة	إبراهيم	آية	34	.
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إذا	أراد	الله	هدايتهم،	وال	ينبغي	أن	نهلك	أنفسنا	حزًنا	على	ضاللهم؛	ألن	الله	سبحانه	وتعالى	عليم	بما	
يصنعون	وسيجازيهم	على	أعمالهم.

،	ولكن	ال	ينبغي	أن	يصل	هذا	الحزن	إلى	درجة	التحسر؛	 ١3	ـ	المؤمن	يحزن	حينما	يرى	إنساًنا	ضاالًّ
ألن	اللـه	سبحانه	وتعالى	أعلم	بما	يصنعون	.

1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
فاطر					،					أولي	أجنحة					،					تؤفكون					،					الغرور

2 ـ فسر قوله تعالى : 
.	﴾																																																																																																																													﴿

د أركان اإليمان شارًحا الركن الثاني منها في ضوء اآلية الكريمة . 3 ـ عدِّ
4 ـ بين نوع االستفهام في قوله تعالى :  

.	﴾																																																																																﴿
5 ـ كيف يخدع الشيطان اإلنسان حتى يجعله يفعل المعاصي ويبتعد عن الطاعات ؟ مع الدليل .

6 ـ ما موقف المؤمن حينما يرى إنساًنا ضاالًّ عن طريق الحق والهداية ؟ مع ذكر الشاهد .
اللـه حين يقرن  الكبير تحصل للمؤمن بمشيئة  المغفرة واألجر  الكريمة دليل على أن  ـ في اآليات   7

اإليمان بالعمل الصالح، استخرج ذلك من اآليات الكريمة .

 ـ فسر قوله تعالى : 
﴾																																																																																																																													

ِّ

 ـ بين نوع االستفهام في قوله تعالى :  
																																																																																

المناق�ســـــة
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�صورة فاطر من اآية )9 ـ 14(

﴿

﴾

قال تعاىل :

5الدر�س اخلام�س

معنــاهــاالكلمــة

تنشئ	السحاب.فتثير	سحابًا
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ثقله،	 السحاب،	وتحركه،	وتهيجه	على	 فتنشئ	 الرياح	 يرسل	 اللـه	سبحانه	عظيمة	حيث	 ـ	قدرة	 	١
فينـزل	 زرع،	 فيها	 ليس	 جدباء	 وهامدة،	 قاحلة	 بالد	 إلى	 السحب	 هذه	 وتعالى	 سبحانه	 اللـه	 فيرسل	
جميلة	 لوحة	 وتشكل	 غنَّاء،	 رياض	 إلى	 وتتحـول	 فيها،	 الزروع	 بإنبات	 األرض	 هذه	 فتحيا	 الغيــث	
الجميلة،	وتغرد	طيورها	فسـبحان	 بالروائح	 يفوح	شذاها،	وتعبق	 متناسـقة،	وزهورها	سامقة،	 ألوانها	

اللـه	العظيم	!.
2	ـ	القادر	على	إحياء	األرض	بهذه	الصورة	بعد	أن	كانت	ال	حياة	فيها؛	قادر	على	إعادة	الناس	يوم	

البعث	والنشور	.
	الذي	يبحث	عن	العزة	والكرامة	واالبتعاد	عن	الذل	والهوان	يجدها	في	طاعة	اللـه	جل	وعال؛	ألن	 3ـ	
الخضوع	لمن	يستحق	الخضوع	له	ال	ينتقص	من	عزة	اإِلنسان	بل	يرفع	القدر،	ولكن	الذل	والهوان	لمن	
ا	وال	نفًعا،	ولنا	في	أسالفنا	األوائل	خير	مثل،	حيث	 خضع	لغير	اللـه،	وركن	إلى	من	ال	يملك	لنفسه	ضرًّ

سادوا	األرض	بطاعة	الله	واتباع	أوامره	.
4	ـ	الذكر،	والدعاء،	والتسبيح،	والثناء	على	اللـه	وتالوة	القرآن)	كلم	طيب(	يصعد	إِلى	اللـه،	ولكن	

البد	أن	يقترن	ويؤيد	بالعمل	الصالح	وأداء	الفرائض	.

بلد	ميت
النشور
يمكرون
يبور
مواخر
يولج
قطمير

قاحل	مجدب.
البعث	بعد	الموت	يوم	القيامة	ويكون	كما	يحيي	اللـه	األرض	الميتة	.

يعملون	باالحتيال	والخديعة	إلطفاء	نور	اللـه	.
يخسر،	ويهلك	،	ويبطل	مكر	الماكرين	.

السفن	تشق	عباب	الماء	بصدرها	.
يدخل.

اللفافة	البيضاء	التي	تحيط	بنواة	التمرة	.

الأحكام والفوائد :
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5	ـ	اللـه	سبحانه	وتعالى	سوف	يعذب	الذين	يحتالون	بالمكر	والخديعة	والكيد؛	إلطفاء	نور	اللـه،	
وسيبطل	مكرهم	وكيدهم؛	ألن	المكر	السيئ	ال	يحيق	إال	بأهله	.

6	ـ	اللـه	سبحانه	وتعالى	خلق	آدم	من	تراب،	ثم	خلق	ذريته	من	ماء	مهين	بعد	ذلك	،	ثم	خلق	الناس	
اللـه	جل	 بعلم	 التناسل	 بالزواج،	ويكون	 المعيشة	 البشرية،	وتستقيم	 الحياة	 ذكورًا	وإناثًا؛	لكي	تستمر	
وعال	فال	يكون	َحْمٌل	من	أنثى،	وال	َوْضٌع	إال	واللـه	عالم	به،	فال	يخرج	عن	تدبيره	شيء	كما	أنه	يعلم	

أعمار	الخلق،	وكم	أمضوا	في	هذه	الحياة؛	وذلك	مكتوب	عنده	في	اللوح	المحفوظ	.
	أمثلة	قدرة	اللـه	العظيمة	ال	تحصى،	ومنها	خلق	البحرين	هذا	عذب	فرات	ُزالل،	وهذا	ملح	ُأجاج،	 7ـ	
فاألول	يتمثل	في	األنهار	والثاني	في	البحار،	ومنها	يستمد	اإِلنسان	جانًبا	من	رزقه،	فمن	الَعْذب	يشرب،	
للنساء،	 حلية	 الجميل	 واللؤلؤ	 الطري،	 اللحم	 يستخرج	 والمالح	 العذب	 ومن	 وبهائمه،	 زرعه	 ويسقي	
ويركب	السفن	التي	تمخر	به	عباب	البحر؛	كي	ينقل	البضائع	من	مكان	إِلى	آخر	ويبتغي	من	فضل	اللـه.

8	ـ	ومن	أمثلة	قدرة	اللـه	العظيمة	أنه	يسخر	الليل	بظالمه،	والنهار	بضيائه،	ويأخذ	من	طول	هذا	فيزيد	
في	قصر	هذا	فيعتدالن،	ويأخذ	من	الليل	فيطول	النهار،	ويقصر	الليل	وهكذا	.

في	 يسيران	 وجعلهما	 العباد،	 لمصالح	 وذللهما	 والقمر	 الشمس	 سخر	 أن	 قدرته	 أمثلة	 ومن	 ـ	 	9
وأوقات	 والحساب،	 السنين	 فتعرف	عن	طريقهما	عدد	 القيامة،	 يوم	 إلى	 دقيق	محدد	 بشكل	 مدارهما	

الزرع،	وبدايات	الشهور	القمرية،	وغير	ذلك	من	الفوائد	العظيمة	.
١0	ـ		إِذا	عرفنا	ذلك	يجب	أن	نتوجه	إلى	الله	بالعبادة	وال	نعبد	إال	هو؛	ألن	غيره	لو	ُعبد	فهو	ال	يملك	
لنفسه	شيئًا	وال	يقدر	على	خلق	أتفه	األشياء	وأضعفها	وهو	القطمير)اللفافة	البيضاء	التي	تحيط	بنواة	التمرة(،	
وال	يستطيعون	أيًضا	االستجابة	لدعائكم	إذا	دعوتموهم؛	ألنهم	ال	يسمعون،	وإن	سمعوا	فلن	يقدروا	على	

االستجابة	لضعفهم،	إِضافة	إِلى	أنهم	يوم	القيامة	يجحدون	أنكم	عبدتموهم	ويتبرؤون	منكم	.
	ال	أحَد	أعلُم	من	الله	بخلقه،	فهو	الخبير	العالم	بعواقب	األمور	ومآلها	وما	تؤدي	إِليه،	فإِذا	أمرك	بأمر	 ١١ـ	

فاتبعه،	وإِن	نهاك	عن	شيء	فابتعد	عنه؛	ألن	ذلك	السبيل	الوحيد	للنجاة	من	الهالك	في	الدنيا	واآلخرة	.
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
فتثير	سحاًبا					،					بلد	ميت					،					النشور					،					يولج					،					قطمير

2 ـ ضرب اللـه مثاًل في اآليات لتقريب قصة البعث والنشور للعقول، فما ذلك المثل مع الشاهد ؟
3 ـ قال تعالى : ﴿                                           ﴾، ما معنى الكلم الطيب ؟ مع ذكر مثال له .

4 ـ بأي شيء تكون العزة والكرامة ؟ مع الدليل .
5 ـ ذكرت اآليات تسلسل خلق اإلنسان ونهاية حياته، اشرح ذلك مع ربطه بالقضاء والقدر .

6 ـ اذكر أربعة من األمثلة على قدرة الله تعالى وردت في اآليات الكريمة .
7 ـ مواضع ضعف المعبودين من دون اللـه كثيرة، فما المواضع التي وردت في اآليات تبين ضعف 

هؤالء المعبودين من دون اللـه تعالى ؟ 
8 ـ اكتب كلمة ) صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ :

أ	ـ	يرسل	اللـه	تعالى	الرياح	فتثير	سحابًا	فيسوقه	اللـه	إلى	بلد	ميت
)													(			 	 	 	 	 	 					فذلك	مثل	البعث	والنشور	يوم	القيامة.	
ب	ـ	الذين	يدعون	من	دون	الله	ال	يملكون	من	قطـمير،	وهذا	دليل	على	ضعفـهم	.			)													(
جـ	ـ	يستخرج	العباد	من	البحر	المالح	لحًما	طريًّا	وحلية	يلبسونها	لعلهم	يشكرون	.			)													(

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

�صورة فاطر من اآية )15 ـ 26(6الدر�س ال�ساد�س

معنــاهــاالكلمــة

وال	تزر	وازرة
مثقلة
الحرور
خال	فيها
الزبر

وال	تحمل	إثم	غيرها.
النفس	المحملة	باألوزار	واآلثام.

الحر	المؤذي.
كان	لها	.
الكتب	.
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١	ـ	يتكبر	بعض	الناس	عن	عبادة	الله	سبحانه	وتعالى	،	ويستنكف	البعض	اآلخر،	والبعض	يعتقد	أنه	
ليس	بحاجة	إِلى	الله،	ولكن	الحقيقة	أن	لله	الغنى	المطلق،	وما	سواه	مفتقر	إليه،	وهو	ال	يحتاج	إِلى	عون	

من	أحد	،	والناس	يحتاجون	دائمًا	لعونه	سبحانه	.
فإِنه	قادر	على	إِهالكهم	واإِلتيان	بخلق	 الله،	 الناس	في	تكبرهم	واستنكافهم	عن	عبادة	 ـ	لو	زاد	 	2

جديد	يطيعونه	ويعبدونه،	وهو	ما	حصل	في	السابق،	وليس	في	ذلك	أدنى	صعوبة	عليه	.
3	ـ	في	يوم	القيامة	من	كمال	عدله	سبحانه	وتعالى	أن	ال	يعذب	نفسًا	بفعل	غيرها،	وال	يعاقب	أحدًا	
بذنب	غيره،	كما	يحدث	في	الدنيا	حيث	يعاقب	الجبابرة	األقارَب	والجيراَن	بسبب	ذنب	ارتكبه	قريبهم	

أو	جارهم	.	
4	ـ	يوم	القيامة	أيضًا	ال	أحد	يساعد	أحدًا،	فلو	أن	نفسًا	آثمة	ومثقلة	باألوزار	دعت	نفسًا	أخرى	إِلى	
مساعدتها	بحمل	ما	عليها	من	أوزار	أو	بعضها	لن	تستجيب	له	،	ولو	كان	قريبًا	إِليها	أشد	القرابة؛	ألن	

الكل	يقول	في	ذلك	المشهد	:	نفسي	نفسي..
به	 جاء	 الذي	 اإلنـذار	 ويقـبلون	 يتعـظون	 الذين	 هم	 الله،	 عقاب	 ويخافون	 	، الذكر	 يتبعون	 الذين	 ـ	 	5
الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	،	ومع	ذلك	فإن	من	يعمل	الصالحات	يعود	نفعه	على	نفسه	يوم	القيامة؛	ألن	الناس	سيرجعون	

ا	فشر	. 	بعمله	إن	خيًرا	فخير،	وإن	شرًّ إلى	اللـه	ال	محالة،	واللـه	سريع	الحساب،	وسيجزي	كالًّ
6	ـ	يضرب	اللـه	سبحانه	وتعالى	أمثلة	لإليمان	والكفر،	والحق	والباطل	:

األعمى والبصير :	الكافر	كاألعمى،	والمؤمن	كالبصير	.
الظلمات والنور :	الكفر	ظلمات،	واإليمان	نور	.

الظل والحرور :	الباطل	حر	شديد،	والحق	ظل	ظليل	.
األحياء واألموات :	المؤمنون	أحياء،	والكافرون	أموات	.

الأحكام والفوائد :
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7	ـ	أصحاب	القبور	ال	ينتفعون	بما	َيسمعون،	وكذلك	الكفار	الذين	كتبت	عليهم	الشقاوة	ال	حيلة	
فيهم،	وال	قدرة	على	هدايتهم	مهما	أسمعتهم	من	النصح	واإِلرشاد	.

اللـه	سبحانه	 بيد	 ـ	يدعو،	والهداية	 اللـه	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	 الله	كما	كان	رسول	 إلى	 المسلم	أن	يدعو	 ـ	على	 	8
وتعالى	يهدي	من	يشاء	ويضل	من	يشاء	.

9	ـ	من	كمال	عدل	اللـه	سبحانه	أن	يبعث	أواًل	الرسل	والنذر	ومعهم	الدالئل	البينة	واآليات	والكتب	
الواضحة	الداللة،	ثم	من	أعرض	عنهم	فإن	العقاب	الشديد	جزاؤه	في	اآلخرة	.

١0	ـ	لقد	كذبت	أمم	كثيرة	رسلها	فكان	عقابها	أليمًا،	وعاقبتها	خسارًا	في	الدنيا	واآلخرة	.

1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
ال	تزر					،					مثقلة					،					الحرور					،					الزبر

2 ـ فسر قوله تعالى : ﴿        																																																								        ﴾ .
3 ـ ورد في اآليات الكريمة بيان لموقف الناس يوم القيامة، وضح ذلك .

4	ـ ضرب الله ثالثة أمثلة لإليمان والكفر اذكر تلك األمثلة .
5	ـ ما التسلية للرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص	التي وردت في اآليات الكريمة ؟

6ـ أكمل الفراغ فيما يأتي   :
أ	ـ	الكافر	كـ	...........................و	..........................	كالبصير	.
ب	ـ	الكفر	ظلمات،	واإليمان	..............................................
جـ	ـ	الباطل	....................	شديد	،	و.....................	ظل	ظليل	.
د	ـ	............................	أحياء،	والكافرون	..............................

الزبر الحرور تزر

. ﴾        																																																								        

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

�صورة ي�س من اآية )33 ـ 44(7الدر�س ال�سابع

معنــاهــاالكلمــة

داللة	للمكذبين	الذين	يكذبون	بالبعث	وينكرونه.
ننزع	النهار	من	الليل	فتصبح	الدنيا	مظلمة	بعد	أن	كانت	ضياًء.

منازل	القمر	الثمانية	والعشرون	التي	ينزل	فيها	كل	يوم،	وهي	دليل	على	
قدرة	الله.

آية
نسلخ
منازل
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األرض	 فمثاًل	 وملموسة،	 كثيرة،	 ووجوده	 وقدرته	 وتعالى	 سبحانه	 اللـه	 عظمة	 على	 الدالئل	 ـ	 	١
التي	هي	 الحبوب	 منبتة	معشبة،	يخرج	منها	 فإِذا	هي	واحة	خضراء	 المطر	 أنزل	عليها	 الجرداء	 اليابسة	
عماد	غذاء	اإِلنسان،	وببقاياها	يتغذى	الحيوان،	كما	تتحول	األرض	بنزول	الغيث	إِلى	واحة	ذات	بهجة،	
الناس	هذه	 فيأكل	 الجارية،	 المتفجرة	 والعيون	 النخيل،	والعنب،	 منها	 فيحاء،	 وحدائق	عنب	وبساتين	

الثمار،	ويصنعون	منها	األطعمة	المختلفة،	ويشكرون	اللـه	على	ذلك	.
2	ـ	ومن	أمثلة	قدرة	اللـه	جل	وعال	أن	خلق	لنا	من	كل	شيء	زوجين	اثنين،	سواء	مما	تنبت	األرض،	
أو	من	بني	آدم،	أو	من	الحيوان،	أو	من	األشياء	التي	ال	نعلمها؛	كي	يضمن	للحياة	االستقرار	والدوام	إِلى	

يوم	القيامة	.
3	ـ	ومن	أمثلة	قدرته	العظيمة	الليل	والنهار،	وسلخ	النهار	من	الليل،	فتصير	ظلمة	دامسة	بعد	نهار	جلي	.

4	ـ	ومن	آيات	اللـه	جل	وعال	هذه	الشمس	التي	تجري	في	فلك	ال	تتعداه	أبدًا	ـ	بنظام	عجيب	دقيق	
	إلى	يوم	القيامة	فيكون	ذلك	 يؤدي	إلى	حدوث	بعض	الظواهر	الكونية	كالفصول	األربعة	والليل	والنهارـ	

مستقرها	.

الُعْرُجون

َفَلك

الُفْلك

صريخ

ِعْذُق	النخل	القديم	اليابس	يكون	دقيًقا	متقوًسا،	والقمر	في	نهاية	الشهر	
يكون	كذلك	بعد	أن	كان	بدًرا	متكاماًل	.

مسار	أو	مدار	الشمس	والقمر	اليتعداه	كل	واحد	منهما	على	مر	السنين	
الطويلة،	وفيه	دليل	على	قدرة	اللـه.

زوجين	 كل	 من	 نوح	 فيها	 جمع	 التي	 السفينة	 	: هنا	 به	 والمراد	 السفينة،	
اثنين	.

مغيث،	وذلك	أن	السفينة	تحت	رحمة	الله	لو	أراد	إغراقها	فال	أحد	يستطيع	
أن	ينقذها	ومن	فيها.

الأحكام والفوائد :
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
نسلخ					،						منازل					،					العرجون					،					َفَلك.

2 ـ دلل على عظمة اللـه تعالى ـ وقدرته من اآليات الكريمة.
3 ـ فسر قوله تعالى : ﴿

.﴾                
4 ـ من آيات الله الشمس والقمر، وضح أثرها في تعاقب الليل والنهار وحدوث الفصول األربعة .

5 ـ في قصة نوح ـ عليه السالم ـ دليل على قدرة الله تعالى وعظمته، اشرح ذلك .

3 ـ فسر قوله تعالى : ﴿
.﴾                

	به	على	الشهور	 5	ـ	ومن	آيات	اللـه	جل	وعال	القمر	ـ	الذي	قدره	منازل	يسير	فيها	سيًرا	آخر	ُيْسَتَدلُّ
القمرية		ـ	يصبح	دقيًقا	متقوسًا	بعد	أن	كان	بدًرا	مكتماًل	كِعذق	النخل	إذا	َقُدَم	وصار	يابًسا	.

فال	 فيه،	 يسير	 وفلًكا	 مداًرا	 والقمر	 الشمس	 من	 لكل	 أن	جعل	 الله	جل	وعال	 قدرة	 أمثلة	 ومن	 ـ	 	6
يتداخل	ضوء	الشمس	مع	ضوء	القمر،	وال	يدخل	أحدهما	في	مسار	اآلخر؛	ألن	ذلك	لو	حدث	أدى	إلى	

خراب	الكون	كما	قال	تعالى	:	﴿																																		﴾	وهو	من	عالمات	يوم	القيامة	.

7	ـ	من	دالئل	عظمة	اللـه	وقدرته	أيًضا	َأْن	أمر	نوحًا	ـ	عليه	السالم	ـ	بحمل	من	آمن	معه	في	السفينة	
المملوءة	والمشحونة	من	األمتعة	والحيوانات،	التي	أمره	اللـه	أن	يحمل	فيها	من	كل	زوجين	اثنين،	ثم	
بعد	ذلك	يسر	للناس	صناعة	السفن،	وإذا	ركبوا	هذه	السفن	فإِنهم	تحت	رحمة	الله	جل	وعال؛	ألنه	لو	

شاء	ألغرقهم	وليس	من	مغيث	وال	من	مجيب	وال	منقذ	لهم	.

																																		

المناق�ســـــة
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6 ـ اختر من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب(
                    )أ(                                                               )ب(

)					(		تجري	لمستقر	لها	. 	 	 ١	ـ	خلق	اللـه	األزواج	
ر	اللـه	له	منازل	. )						(		قدَّ 	 2	ـ	يسلخ	اللـه	النهار	من	الليل	

)					(		مما	تنبت	األرض	ومن	أنفسهم	ومما	ال	يعلمون. 	 	 	 3	ـ	القمر	
	السنين. )					(		في	مسار	ومدار	ال	يتعداه	كل	واحٍد	منهما	على	مرِّ 	 	 	 4	ـ	الشمس	

)						(		فإذا	الدنيا	مظلمة. 	 	 5	ـ	الشمس	والقمر	



36

﴿

﴾

قال تعاىل :

8الدر�س الثامن

معنــاهــاالكلمــة

أولم	يروا
أنعــاًما
ذللنـاها
َركوبهم
مشارب

أولم	يعتبر	ويتفكر	من	كذب	بالبعث	.
اإلبل	والبقر	والغنم	التي	خلقها	اللـه	لمصلحة	الناس.
سخرناها	لهم	يأكلون	لحمها	ويركبونها	وينتفعون	بها	.

الشيء	الذي	يركبونه	.
ما	يشرب	من	ألبان	األنعام	.

�صورة ي�س من اآية )71 ـ 83(
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١	ـ	دالئل	قدرة	اللـه	سبحانه	وتعالى	ال	حصر	لها،	ومنها	:	أنه	خلق	األنعام	للناس	وأبدعها	بيده؛	كي	
عها	وسخرها	لهم	لتستخدم	في	الركوب	واالنتقال	من	مكان	إلى	 يتصرفوا	فيها	كيف	يشاؤون،	ثم	طوَّ
آخر،	ونقل	البضائع	واألمتعة،	وليؤكل	لحمها،	ويشرب	لبنها،	وتستخدم	في	الحرث	،	وفي	استخراج	

الماء،	وينتفع	بصوفها	وجلودها،	وتلك	نعمة	يستحق	المنعم	بها	الشكر	واإلفراد	بالعبادة	.
2	ـ	ال	مقارنة	بين	حجم	اإِلنسان	وحجم	بعض	تلك	األنعام،	ومع	ذلك	فقد	طوعها	الله	لإلنسان،	ولنا	
أن	نتصور	هذه	األنعام	لو	كانت	شرسة	لم	تذلل	هل	يستطيع	اإِلنسان	أن	يستفيد	منها	؟	كال،	ولكنها	قدرة	

اللـه		وفضائله،	فهال	شكرنا	اللـه	على	ذلك	بتوحيده	!.
آلهة	 يتخذون	 اللـه	جل	وعال،	وعظيم	خلقه،	 إبداع	 آيات	 إلى	 ينظرون	 أنهم	 مع	 المشركين	 إن	 ـ	 	3
غير	اللـه،	ال	قدرة	لها	على	فعل	شيء	من	ذلك؛	لعل	تلك	اآللهة	الضعيفة	العاجزة	عن	نصر	نفسها	أن	

تنصرهم،	ومع	ذلك	نجد	أن	هؤالء	يتعصبون	لهذه	اآللهة	ويفدونها	بأموالهم	وأرواحهم.
	نبيه	ويطلب	منه	عدم	الحزن	من	تكذيبهم	وكفرهم	باللـه؛	ألنه	يعلم	 	سبحانه	وتعالىـ	 ي	اللـهـ	 	ُيَسلِّ 4ـ	

سرهم	وعالنيتهم	من	قول	أو	فعل،	وسيجازيهم	بذلك	.
يمنى،	 مني	 من	 نطفة	 من	 خلقوا	 أنهم	 مع	 بالبعث،	 المكذبين	 على	 وتعالى	 سبحانه	 اللـه	 ينكر	 ـ	 	5
فكان	على	هذا	الُمْنِكر	أن	يعلم	أن	اللـه	خلقه	من	شيء	حقير	مهين،	ثم	أوجد	فيه	الحياة	فإذا	هو	يجادل	

ويخاصم	بالحجة	والبيان،	لكن	هذه	الحجج	واهية	ضعيفة.

اإلنسان
خصيم	مبين

رميم
ملكوت

	بن	َخَلف	. الذي	أنكر	البعث	والمقصود	به	هنا	:	ُأَبيُّ
قوي	الحجة	والبيان،	ومع	ذلك	لم	تنفعه	قوة	الحجة	والبيان.

عظام	بالية	متفتتة	.
ملك	.

الأحكام والفوائد :
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الباطلة	الواهية	التي	يحتج	بها	منكرو	البعث	أن	العظام	تتفتت	وتبلى	وتذهب	وال	 6	ـ	من	الحجج	
يبقى	منها	شيء،	لذلك	ال	يمكن	أن	تعود	مرة	أخرى،	لكن	هؤالء	حينما	ضربوا	هذا	المثل	نسوا	خلق	
أنفسهم	فهم	قد	ُأوِجُدوا	من	العدم،	فمن	أوجدهم	من	العدم	أول	مرة	قادر	على	إيجادهم	مرة	أخرى	وهو	

عليم	كيف	ُيبدئ	ويعيد	.
	بن	خلف،	 7	ـ	قيل	إن	اإلنسان	هنا	الذي	احتج	بهذه	الحجة	الواهية	هو	:	العاص	بن	وائل	وقيل	:	ُأَبيُّ

ا	كان	فإن	اآلية	تعم	كل	منكر	للبعث	وكل	محتج	بهذه	الحجة	الضعيفة	. وقيل	:	عبد	الله	بن	ُأَبّي،	وأيًّ
	من	دالئل	قدرة	اللـه	جل	وعال	على	البعث	:	أن	خلق	الشجر	يبدأ	بعود	لين	رطب	،	ثم	يكبر	ويشتد	 8ـ	
العود	ويبقى	على	اخضراره	ورطوبته،	ثم	يخرج	الشجر	منه،	ثم	ييبس	هذا	الشجر	فيتخذه	اإلنسان	وقوًدا	
بعد	أن	يتحول	إلى	نار	شديدة	الحرارة	محرقة،	ولذلك	فهو	قادر	على	إخراج	الضد	من	الضد؛	الحار	
اليابس	من	البارد	الرطب،	فالشجر	األخضر	من	الماء،	والماء	بارد	رطب	ضد	النار،	وهما	ال	يجتمعان،	

ومع	ذلك	أخرج	اللـه	منه	النار	.
السماوات	 هذه	 خلق	 الذي	 هو	 واللـه	 اإلنسان،	 خلق	 من	 أكبر	 واألرض	 السموات	 خلق	 إن	 ـ	 	9
واألرض،	فهو	قادر	على	إعادة	خلق	اإلنسان	وبعثه	من	جديد	يوم	القيامة؛	ألن	الخالق	المبدع	العالم	بكل	
شيء	ال	يصعب	عليه	شيء	متى	أراد	شيًئا	أوجده؛	ألن	أمره	بين	الكاف	والنون،	فيقول	للشيء	كن	فيكون	.
١0	ـ	تنزيه	اللـه	سبحانه	وتعالى	عن	العجز	والشرك	فهو	المالك	المتصرف	في	كل	شيء،	وإليه	يرجع	

الناس	ويعودون	بعد	مماتهم.
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية : 
أنعاًما					،					مشارب					،						رميم

مع  األنعام؟  فوائد  وما  للبشر،  وتسخيرها  األنعام  خلق  في  تعـالى  اللـه  قدرة  دالئل  عن  تحدث  ـ   2
الدليل.

3 ـ في اآليات الكريمة تسلية للرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص	، بيِّن ذلك .
البعث أن العظام تتفتت وتبلى وال يبقى منها شيء وال  التي يحتج بها منكرو  الباطلة  4 ـ من الحجج 

يمكن أن تعود مرة أخرى، كيف ترد عليهم ؟ 
5 ـ في خلق السموات واألرض دليل على قدرة اللـه على البعث والجزاء، كيف ذلك ؟

6 ـ فسر قوله تعالى :﴿                                                                                         ﴾ .

المناق�ســـــة
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قال تعاىل :

9الدر�س التا�سع

معنــاهــاالكلمــة

قال تعاىل :

�صـورة الزمر من اآية )53 ـ 61(

﴿

﴾

أسرفوا
التقنطوا
وأنيبوا
بغتة

جنب	الله

أفرطوا	في	الجناية	على	أنفسهم	بعمل	المعاصي	وارتكاب	المنكرات.
ال	تيأسوا	من	رحمة	الله.
ارجعوا	وتوبوا	إلى	الله	.

فجأة	.
َأْمِر	الله.
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ويكذبون	 آخر،	 إِلهًا	 اللـه	 مع	 ويشركون	 ارتكابها،	 في	 فيفرطون	 الذنوب	 الناس	 بعض	 يرتكب	 ـ	 	١
ما	 أن	يصلحوا	 انتهى،	وأنهم	اليمكن	 قد	 أن	كل	شيء	 ا	منهم	 يتمادون	في	ضاللهم	ظنًّ الرسل،	وهؤالء	
فات،	لكن	الله	سبحانه	وتعالى	َيقبل	التوبة	عن	عباده	ويعفو	عنهم،	لذا	أمر	نبيه	ملسو هيلع هللا ىلص	أن	يخبر	هؤالء	أن	باب	
التوبة	ما	زال	مفتوًحا،	ويناديهم	إِلى	اإِلنابة	إِلى	الله	والرجوع	إليه	وعدم	اليأس؛	ألن	الله	سبحانه	وتعالى	

يغفر	الذنوب	جميًعا	لمن	تاب	.
إلى	رسـول	 ـ	 فأكثــروا	 فأكثروا،	وقتلوا	 زنـوا	 قد	 كانــوا	 الذين	 ـ	 المشــركين	 بعــض	 أرســل	 ـ	 	2
اللـه	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	يقولون	:	إنمــا	تدعونا	إليــه	لحســن،	أو	تخــبرنا	أن	لنا	توبــة	؟	فأنزل	الله	جل	وعال	قوله	:	

.﴾																																																																																																																																																				﴿
	على	الناس	أن	يرجعوا	إلى	اللـه	سبحانه	وتعالى	بفعل	الطاعات،	واالنتهاء	عن	ارتكاب	المنكرات،	 3ـ	
والخضوع	لله	وطاعته	بإِخالص	؛	قبل	أن	يعاقبهم	في	الدنيا،	ثم	ال	يجدوا	من	ينصرهم	بمنع	هذا	العقاب	

عنهم	.
4	ـ	االلتزام	بالقرآن	الكريم	ـ	وهو	أحسن	ما	أنزل	إلينا	من	ربنا	ـ	من	أسباب	النجاة	من	عذاب	اللـه	في	
األرض،	وعقابه	في	الدنيا؛	ألن	عقابه	يأتي	فجأة	وبدون	سـابق	إنذار	إذا	كان	هؤالء	يسـتحقون	العقاب.
سبحانه	 اللـه	 من	 القرب	 وطلب	 العبادة	 في	 تقصيرها	 على	 تتحسر	 الكافر	 نفس	 القيامة	 يوم	 في	 ـ	 	5

وتعالى،	وتفريطها	في	ذلك،	وفوات	الفرصة	.

مثوى	للمتكبرين

بمفازتهم

وعبادته	 الله	 طاعة	 عن	 للمستكبرين	 الجحيم	 دار	 في	 ومسكن	 مأوى	
واإليمان	به	.

بسبب	فوزهم	بمطلوبهم	وهو	الجنة	.

جل فأنزل توبــة تخــبرنا أو لحســن، إليــه تدعونا إنمــا يقولون ملسو هيلع هللا ىلص

																																																																																																																																																				

الأحكام والفوائد :
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عليه	 ولو	كتب	 عليه	ذلك،	 اللـه	كتب	 أن	 بسبب	 بأن	ضالله	 للفرصة	 والمفوت	 المفرط	 يحتج	 ـ	 	6
الهدى	الهتدى	،	ولكنها	حجة	واهية	إِذ	إِن	الفرصة	متأتية	اآلن	له،	والقرآن	بين	يديه،	والرسول	أوضح	له	

كل	شيء،	وأبواب	التوبة	مفتوحة	فلماذا	لم	ينتهز	الفرصة	؟!	أم	أنها	األهواء	وطاعة	الشيطان	؟
7	ـ	يتمنى	المفرط	أن	يعود	مرة	أخرى	إِلى	الحياة	الدنيا؛	ليعمل	صالًحا	حين	يقع	في	العذاب	الذي	
َر	منه،	ولكن	هيهات	هيهات،	ال	رجوع	وال	عودة،	والفرصة	واحدة	فقط؛	ألن	الحياة	الدنيا	هي	دار	 ُحذِّ

العمل،	والحياة	اآلخرة	هي	دار	الجزاء.
عى	الكفار	بأن	اللـه	كتب	عليهم	الضاللة	فكأنهم	يقولون	:	)	ما	هدانا	اللـه	(	،	وحينما	 8	ـ	حينما	ادَّ
يتمنون	إتاحة	الفرصة	لهم	في	العودة،	فكأنهم	يقولون	:	)	ما	أتاح	اللـه	الفرصة	(،	فيجيبهم	اللـه	سبحانه	
سل	َوأْنزْلُت	اآليات،	كما	أتحت	لك	 وتعالى	بجواب	النفي	بلفظ	﴿      ﴾	قد	هديتك	حيث	َأْرَسْلُت	الرُّ
الفرصة	حتى	مفارقتك	للحياة	الدنيا،	ولكنك	كذبت	واستكبرت	وكنت	من	الكافرين،	وهذا	من	بالغة	
القرآن	العظيم	حينما	أجابهم	بلفظ	﴿        ﴾	وهو	جواب	النفي	مع	أن	الكالم	هنا	ليس	فيه	لفظ	النفي	.

9	ـ	على	اإلنسان	أن	يبادر	في	استغالل	الفرصة	قبل	فواتها	فالعمر	مهما	طال	قصير	واألجل	ال	يمهل	
يثاب	على	 بالخير؛	ألنه	 يعود	عليه	وعلى	مجتمعه	وأمته	 فيما	 أن	يستغل	وقته	 الفرد	 أن	على	 أبًدا،	كما	

ذلك.	
١0	ـ	صورتان	تعرضهما	اآليات،	األولى	قاتمة	كالحة،	وهي	لمن	كذبوا	على	اللـه	بأن	أشركوا	به	أو	

نسبوا	له	الولد،	فوجوههم	سوداء	مظلمة	.
والصورة	الثانية	مشرقة	جميلة	وهي	للذين	اتقوا	حيث	تراهم	سعداء	بفوزهم	برضوان	اللـه،	وجناته،	

وبعدهم	عن	عذاب	اللـه.
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
أسرفوا					،					ال	تقنطوا					،					َجْنب	اللـه					،					مثوى

2 ـ ما سبب إفراط بعض الناس في ارتكاب المعاصي ؟ وماذا يفعلون للعودة واإلقالع عن الذنب ؟
3 ـ ما الفوائد التي تخرج بها من قوله تعالى ﴿        

                                                                                              ﴾ ؟
4 ـ ما حجة المفرط في تفريطه؟ وكيف ترد عليه ؟

5 ـ ما األمنية التي يتمناها المفرط يوم القيامة؟ وهل يمكن أن تتحقق ؟
6 ـ كيف رد القرآن الكريم على الكفار الذين قالوا : ) لو أن اللـه هدانا ( ؟

ح ذلك . 7 ـ في اآليات مقابلة بين صورة المؤمنين وصورة الكافرين يوم القيامة، وضِّ

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

�صـورة غافر من اآية )56 ــ 6٠(1٠الدر�س العا�سر

معنــاهــاالكلمــة

يجادلون
بغير	سلطان

األعمى	والبصير

الريب
	داخرين

يخاصمون	ويجادلون	بالباطل	في	اآليات	المنزلة،	وهم	الكفار	.
بغير	حجة	وال	برهان	من	اللـه،	ولكن	بسبب	الكبر	.

المراد	به	هنا	:	الكافر	والمؤمن	وهما	ال	يستويان،	فالكافر	أعمى،	والمؤمن	
مبصر،	والمبصر	يرى	الطريق	الصحيح	واألعمى	اليرى	.

الشك	في	مجيء	يوم	القيامة،	فهو	آٍت	ال	محالة	.
بسبب	 وَصَغار	 ِذلَّة	 في	 وهم	 يدخلونها	 النار	 أهل	 وهم	 صاغرين،	 ء	 أذالَّ

تكبرهم	عن	عبادة	اللـه	.
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١	ـ	هناك	سبب	مهم	يدفع	الكفار	إلى	المجادلة	في	آيات	اللـه،	والمخاصمة	فيها	بالباطل،	وبالحجة	
وال	برهان	ساطع	من	اللـه	ـ	سبحانه	وتعالى	ـ	وهو	الكبر	والتعاظم	الذي	يمنعهم	من	اتباع	الهدى	والحق	

واالنقياد	إليه،	لكنهم	لن	يصلوا	إلى	مرادهم	السيء،	ولن	تصح	حجتهم	.
	بااللتجاء	إليه؛	ألنه	هو	السميع	ألقوالهم،	والعالم	بأحوالهم	 	ملسو هيلع هللا ىلصـ	 	أمر	اللـه	سبحانه	وتعالى	رسولهـ	 2ـ	
وما	يدبرونه	من	أمر،	وكذلك	على	جميع	األمة	اللجوء	إلى	الله	في	كل	حال	من	أحوالها،	فهو	السميع	

العليم	الذي	يعصمنا	ويدفع	الشرور	عنا	.
3	ـ	لو	سألنا	أنفسنا	أيهما	أكبر	وأعظم	وأصعب،	َخْلُق	السموات	واألرض،	وإيجادهما	من	العدم؟	
بينه	الحق	تبارك	 البشر	؟	لكانت	اإلجابة	بأن	خلق	السموات	واألرض	أكبر	وأعظم،	وهذا	ما	 َخْلُق	 أم	
السموات	واألرض	لن	يعجزه	خلق	ما	هو	أهون	منها	وأحقر،	 القادر	على	خلق	 فإن	 وتعالى،	ولذلك	

وإعادة	بعثهم	بعد	الموت	.
4	ـ	المؤمن	بصير،	والكافر	أعمى،	والبصير	واألعمى	ال	يستويان،	فالمؤمن	عمل	الصالحات	فهو	

(	،	والكافر	أساء	وهو	)	الفاجر(	وهما	ال	يستويان	أيًضا	. )الَبرُّ
الناس،	 تذكر	 أقل	 ما	 ولكن	 والعظة،	 والتذكير	 للتقريب	 األمثال	 يضرب	 وتعالى	 سبحانه	 اللـه	 ـ	 	5

واتعاظهم	!.
وعلى	 ارتياب،	 أو	 ذلك	شك	 في	 وليس	 محالة	 ال	 كائٌن	 مجيئها	 وأن	 الساعة	 قيام	 على	 التأكيد	 ـ	 	6
اإلنسان	أن	يعمل	الصالحات	ليدخرها	له	اللـه	جل	وعال	في	هذا	اليوم	العصيِب،	الذي	ال	ينفع	فيه	سوى	
العمل	الصالح	الذي	قدم،	ومع	هذا	َنِجُد	أن	كثيًرا	من	الناس	ال	يؤمنون	بيوم	القيامة	وينكرون	البعث	.

	يندب	اللـه	سبحانه	وتعالى	عباده	إلى	دعائه،	حيث	تكفل	لهم	باإلجابة	فضاًل	منه	وكرًما،	أما	الذين	 7ـ	
ًرا	واستعالًء	فأولئك	جزاؤهم	جهنم	وهم	فيها	أذالء	صاغرون. يعرضون	عن	دعاء	اللـه	جل	وعال	تكبُّ

الأحكام والفوائد :
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية : 
بغير	سلطان،					يجادلون،						األعمى	والبصير	.

2 ـ ما السبب الذي يدفع الكفار إلى المجادلة في آيات اللـه؟
3 ـ في خلق السموات واألرض دليل على قدرة اللـه على البعث والجزاء، وضح ذلك .

4 ـ بم شبه اللـه الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا في اآليات الكريمة ؟
5 ـ ما الحكمة من ضرب األمثال في القرآن الكريم ؟

6 ـ في اآليات حث على االلتجاء إلى اللـه تعالى ودعائه، وضح ذلك بذكر الشاهد .
7 ـ ما جزاء من تكبر وأعرض عن طاعة اللـه تعالى ؟ 

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

�صـورة ف�صلت من اآية )3٠ ــ 36(11الدر�س احلادي ع�سر

معنــاهــاالكلمــة

تتنزل

أولياؤكم

تدعون
ُنُزاًل

الله	 الذين	استقاموا	على	طاعة	 الصادقين	 المؤمنين	 المالئكة	على	 تنزل	
حين	الموت	لطمأنتهم	.

أنصاركم،	أي	:	أن	المالئكة	تقول	للمؤمنين	نحن	أنصاركم	وأعوانكم	في	
الدنيا	واآلخرة	.

تسألون	وتتمنون	أي	:	في	الجنة	ما	تتمناه	وتشتهيه	األنفس	.
رزًقا	وضيافة	من	رب	العالمين	لهؤالء	المؤمنين	الذين	صدقوا	في	إيمانهم	

واستقاموا	على	طاعة	ربهم	.	
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١	ـ	من	ضرورة	اإِليمان	بالله	العمل	بمقتضى	هذا	اإليمان،	فال	يكفي	اإِلنسان	أن	يقول	:	الله	ربي،	
بل	البد	من	االستقامة	على	طاعته	عقيدًة،	وقواًل	وعماًل،	والثبات	على	ذلك	حتى	مفارقة	هذه	الحياة،	

والصبر	على	ذلك	،	وتحويل	كل	ذلك	سلوًكا	في	الحياة،	وهذه	هي	االستقامة	الحقيقية	.
2	ـ	بشرى	لمن	آمنوا	باللـه	واستقاموا	على	شرعه	وأن	المالئكة	تتنزل	عليهم	عند	الموت	تطمئنهم،	
	يحزنوا	على	أوالدهم	وأهليهم	وما	خلفوا	من	مال؛	ألن	اللـه	سبحانه	وتعالى	 	يخافوا	الموت،	وأالَّ بأالَّ

سيخلفهم	عليها	وتبشرهم	المالئكة	بالجنة	التي	وعدهم	الله	إياها	.
3ـ	الذين	استقاموا	على	شرع	الله	جل	وعال	يستحقون	صحبة	المالئكة	الذين	كانوا	معهم	في	الدنيا،	
	ما	تشتهيها	أنفسهم	وفيها	فوق	ما	 فال	يفارقونهم	في	اآلخرة	حتي	يدخلوهم	الجنة	،	التي	فيها	من	المالذِّ

يسألون	ويتمنون؛	رزقًا	وضيافة	لهم	.
4	ـ	ليس	هناك	أحسن	قواًل	ممن	دعا	إلى	اللـه،	وفي	مقدمتهم	رسول	اللـه	ملسو هيلع هللا ىلص	،	والمؤمنون	الذين	
اسـتجابوا	للـه	فيما	دعـاهم	،	والمؤذن	الذي	يرفـع	صـوته	داعيًا	الناس	إلى	الحق،	والدعاة	الذين	يبينون	

للناس	عقيدة	اإلسالم	ودين	الحق،	واآلمرون	بالمعروف	والناهون	عن	المنكر	.
ق	قوله	بعمله	 الداعية	أن	ُيصدِّ اللـه	يجب	أن	تكون	خالصة	للـه	عز	وجل	،	وعلى	 الدعوة	إلى	 ـ	 	5
فيكون	في	ذلك	قدوة	حسنة	كما	كان	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ		وأن	يعلن	إِسالمه	صراحة،	وأن	يكون	إســالمه	مرتبطًا	

باالستسالم	للـه	،	وليس	على	الداعية	بعد	ذلك	ضرر	في	مقابلة	كلمته	بالقبول	أو	الرفض.

ولي	حميم
اها ما	يلقَّ

ينزغنك

صديق	قريب،	أي	:	أن	العداوة	تتحول	إلى	صداقة	بدفع	السيئة	بالحسنة	.
يعطاها،	والمراد	:	أن	القدرة	على	دفع	السيئة	بالحسنة	اليصل	إليها	إال	من	

يملك	الصبر	واحتمال	األذى	.
يلقي	الشيطان	في	نفسك	.

الأحكام والفوائد :
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6	ـ	السيئة	والحسنة	ال	تستويان؛	فمن	السـيئات	:	الشـرك	باللـه،	والتعـدي	،	والفحـش،	وبغـض	
والطاعة،	 التوحيد،	 	: الحسنات	 ومن	 ذلك،	 وغير	 والغضب	 والمؤمنين،	 وصحابته	 وآله	 الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	

والعفو،	والحلم،	وحب	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	وآله	وصحابته	والمؤمنين	.
7	ـ	في	قـولـه	تعـالى	:	﴿																																					﴾	توجيـه	كريم	يؤدي	إلى	ذهاب	الشحناء	والبغضاء	
؛	وذلك	بمقابلة	السيئة	باإِلحسان،	والصـبر	 	المتوادِّ بين	المسلمين،	وبالتالي	تكوين	المجتمع	المتحابِّ
عند	الغضب،	والحلم	عند	الجهل،	والعفو	عند	اإلساءة،	وبذلك	تتحول	العداوة	إلى	صداقة،	وتتحول	

الثورة	والهيجان	وبذاءة	اللسـان	إِلى	هدوء	ودعة	وكلمة	طيبة،	وسكينة	.
8	ـ	السماحة	ال	تكون	فضيلة	حينما	تتعدى	اإِلساءة	الشخصية	إلى	العقيدة	والتعرض	للدين	.

	قد	يدخل	الشيطان	ليؤدي	إلى	زيادة	الشحناء	والبغضاء	بين	المسلمين،	وقد	يدخل	ليوسوس	على	 9ـ	
اإلنسان،	ويزيغه	عن	الحق،	لذلك	البد	من	االستعاذة	منه،	واللجوء	إلى	اللـه	سبحانه	وتعالى،	فإنه	يكفه	

ويرد	كيده	وشره،	فهو	يسمع	االستعاذة	من	عبده	ويعلم	بأفعاله	وأقواله	.

																																					

1 ـ بين معاني الكلمات التالية : 
أولياؤكم					،					ُنُزاًل					،					ولي	حميم					،					ينزغنك

2 ـ وضح العبارة اآلتية : ) من ضروريات اإليمان باللـه العمل بمقتضى هذا اإليمان ( .
3 ـ ما الجزاء الذي أعده اللـه تعالى للذين آمنوا باللـه واستقاموا على طريق الحق والهداية ؟

4 ـ من أحسن الناس قواًل ؟ وما صفاته ؟
5 ـ فسر قوله تعالى : ﴿                                       ﴾ .

6 ـ متى تكون السماحة ممقوتة وغير مرغوب فيها ؟ 
7 ـ ما الواجب على المسلم حينما يعتريه أمر يسبب له الغضب، أو يثير فيه روح الشحناء والبغضاء ؟

                                       

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

�صـورة ف�صلت من اآية )49 ــ 54(12الدر�س الثاين ع�سر

معنــاهــاالكلمــة

ال	يسأم
فيؤوس

قنوط
ضراء

اليمل	اإِلنسان	من	كثرة	دعائه	وسؤاله	الخير	من	مال	وصحة	وعز	وجاه	.
كثير	اليأس	وهو	الذي	قطع	األمل	في	شيء	ما،	والمراد	به	اإِلنسان	حينما	

تصيبه	المصيبة	.
يؤوس	أشد	اليأس	.

شدة	وفاقة،	فاإِلنسان	إذا	أعطي	الخير	والصحة	بعد	الفقر	والمرض	يقول:	
هذا	بجهدي	وذكائي.
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١	ـ	اإلنسان	ال	يمل	من	دعاء	اللـه	المال	والصحة	والسلطان	والعز،	ولكن	اللـه	جل	وعال	إذا	اختبره	
بالفقر	والشدة،	فعند	ذلك	تجد	الكافر	ييأس	من	روح	اللـه،	ويقنط	من	رحمته	كثيًرا.

2	ـ	ال	بأس	بأن	يدعو	اإلنسان	ربه	بأن	يعطيه	الصحة	والمال	والعز،	ولكن	ال	ينبغي	أن	تصرفه	هذه	عن	
النظر	إلى	أمور	اآلخرة؛	ألنها	دار	القرار،	وما	في	الدنيا	من	عز	وسلطان	ومال	وصحة	فهو	زائل	.

أو	 أو	صحة	 عز،	 أو	 بمال،	 عليه	 وأنعم	 وتعالى	 سبحانه	 اللـه	 ابتاله	 إذا	 الضال	 الكافر	 اإلنسان	 ـ	 	3
سلطان	بعد	عوز	وفقر	وِذلَّة،	ومرض	،	يقول	:	إن	هذا	حصل	له	بعلمه	وفطنته،	وهذا	حق	له	وأخذه	بقوته	
أو	بذكائه،	ثم	بعد	ذلك	يطغى	وينسى،	أو	ينكر	أن	هناك	بعثًا	بعد	الممات،	ويعتقد	أنه	لو	كان	هناك	بعث	
سيكون	جزاؤه	الجنة	كما	أعطاه	اللـه	الجاه	والمال	في	الدنيا،	ولكنهم	سيخبرون	بمساوئ	أعمالهم،	ثم	

يعاقبون	بالعذاب	الشديد	يوم	القيامة	.
4	ـ	الكافر	إذا	أنعم	اللـه	عليه	يعرض	ويبتعد	عن	اللـه،	ويترفع	عن	عبادته	واالنقياد	للحق	،	ولكنـه	

نأى

عريض
شقاق
اآلفاق

وفي	أنفسهم
مرية

تباعد	،	فاإلنسان	إذا	أنعم	اللـه	عليه	أعرض	وابتعد	عن	شكر	اللـه،	واالنقياد	له،	
وطاعته.

كثير،	فإذا	أصابه	المكروه	فيكثر	من	دعاء	ربه	والتضرع	إليه	لرفع	هذا	الضر	.

	من	هؤالء	البتعادهم	ومفارقتهم	ألمر	اللـه	. فراق	ألمر	اللـه،	فال	أحَد	أضلُّ
والقمر	 والشمس	 والبحار،	 والجبال	 األشجار	 من	 واألرض	 السموات	 أقطار	

والنجوم	وغير	ذلك	.
في	خلق	أجسامهم	وتكوينهم	.

شك،	فهؤالء	المشركون	لديهم	شك	في	البعث	يوم	القيامة	والحساب	والجزاء	.

الأحكام والفوائد :
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اللـه	كـثيًرا،	فهو	يعرف	ربه	في	الشـدة	والمحنة،	ويكفر	به	في	الرخـاء	 إذا	أصابه	المكروه	قـام	يدعو	
والنعمة	.

5	ـ	أضل	الناس	هو	الذي	يعرف	الحق	ثم	ينكره	لوجود	عداوة	بينه	وبين	صاحب	الحق،	والمشركون	
	منهم	. يعرفون	أن	القرآن	من	عند	اللـه،	ولكنهم	كفروا	به	فال	أحَد	أضلُّ

	آياته	في	هذا	الكون،	وآياته	 	وخاصة	الذين	كذبوا	بهذا	القرآنـ	 	اللـه	سبحانه	وتعالى	َسُيِري	الناسـ	 6ـ	
في	أنفسهم؛	للداللة	على	أن	هذا	الكتاب	وهذا	الدين	هو	الحق	من	عند	اللـه،	وها	هو	اإلنسان	يعرف	
ويطالع	من	خفايا	هذا	الكون،	ومن	خفايا	نفسه	مما	تظهره	االستكشافات	والبحوث	العلمية	كل	يوم	ما	

يدل	على	قدرة	الله	سبحانه	،	وعظيم	صنعه	ودقة	إتقانه	.
7	ـ	اللـه	سبحانه	وتعالى	يبين	للناس	أشياء	كافية	للداللة	على	وحدانيته	ووجوب	إخالص	العبادة	
له،	ومع	ذلك	فهو	شاهد	على	أن	هذا	القرآن	من	عند	اللـه	وعلى	أعمال	الناس،	وعلى	كل	شيء،	ولذلك	

سيجازي	المحسن	باإلحسان	والمسيء	باإلساءة.
ولذلك	 يستجيب،	 ال	 فإِنه	 الصحيح	 الطريق	 إِلى	 	 وُدلَّ ُنبِّه	 فمهما	 الموعظة،	 فيه	 تنفع	 ال	 الضال	 ـ	 	8
ون	في	لقاء	اللـه	في	اآلخرة،	فهم	ال	يتفكرون	في	هذه	 نجد	أن	الكفار	مع	وجود	دالئل	عظمة	اللـه	َيُشكُّ
اآليات،	وال	يعملون،	وال	يحذرون	من	يوم	القيامة	مع	أنه	واقع	ال	محالة،	واللـه	متصرف	في	مخلوقاته	

كلها،	محيط	علمه	بها،	وبعملها،	والجزاء	من	جنس	العمل	.
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1 ـ اختر للكلمة في العمود )ب( ما يناسبها من العمود )أ( :
                             )أ(                                                          )ب(

)									(		قنوط	. 	 	 ١	ـ	يمل	اإلنسان	من	كثرة	دعائه	وسؤاله	
)										(		مرية. 	 	 	 	 	 2	ـ	يئس	أشد	اليأس	

)										(		شقاق	. 	 	 	 	 	 3	ـ	شدة	وفاقة	
)										(		ضراء	. 	 	 	 	 	 4	ـ	فراق	ألمر	اللـه	
)										(		يسأم	. 	 	 	 	 	 	 5	ـ	شك	

2 ـ ما الفرق بين المؤمن والكافر حال الرخاء وحال الفقر والشدة؟ وضح ذلك بالشواهد .
3 ـ من أضل الناس ؟ وما السبب ؟

4 ـ كيف استدل العقالء على وحدانية اللـه تعالى، وأحقيته بالعبادة دون سواه ؟
5 ـ لماذا ال ينتفع الضالون بالمواعظ، وإذا دلوا على طريق الخير لم يستجيبوا له ؟

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

13الدر�س الثالث ع�سر

معنــاهــاالكلمــة

�صـورة ال�صورى من اآية )19 ــ 23(

الحرث

شرعوا
يأذن

العمل	والكسب،	والمعنى	:	أن	اللـه	يعطي	األجر	من	أراد	بعمله	اآلخرة	
ما	 متاعها	بعض	 الدنيا	من	 بعمله	 أراد	 الثواب،ويعطي	من	 في	 له	 ويزيد	

يطلب	إاِل	أنه	ليس	له	نصيب	من	الثواب	.
ابتدعوا،	والمراد	:	أن	شركاءهم	شرعوا	لهم	الشرك	والعصيان	.

يبيح،	أي	أن	اللـه	لم	يبح	لهم	ولم	يأمر	بهذا	الشرك	الذي	ابتدعه	هؤالء	
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عليهم	 وأفاض	 وإحسانه،	 برحمته	 عليهم	 	 وَمنَّ نعمه،	 عليهم	 أغدق	 أن	 بعباده	 اللـه	 لطف	 من	 ـ	 	١
الخيرات،	ولم	يهلكهم	جوعًا	بمعاصيهم،	سواء	البر	منهم	أو	الفاجر	.

بالمال	ليجعل	بعضهم	يحتاج	إلى	بعض	فيكون	هناك	 اللـه	بعض	عباده	على	بعض	 ـ	لقد	فضل	 	2
تقارب	وتراحم،	وليمتحن	الغني	بالفقير،	ويمتحن	الفقير	بالغني.

الكريم،	 القرآن	 تحفيظ	 وإِقامة	حلق	 المساجد،	 وبناء	 كالصدقة	 الصالح	 العمل	 العبد	 يعمل	 قد	 ـ	 	3
ومساعدة	المجاهدين	في	سبيل	اللـه،	والجهاد	في	سبيله،	وهو	يريد	بذلك	اآلخرة	فيعطيه	ثواب	الدنيا	
وحسن	ثواب	اآلخرة،	فيضاعف	له	الحسنات	ويوفقه	للعبادة	ويسهلها	عليه،	وقد	يعمل	هذه	األعمال	
وهو	يريد	بها	الدنيا	فقط،	رياسًة	،	أو	توصاًل	إلى	محرم،	فهذا	ال	يحرمه	الله	من	الرزق	في	الدنيا،	ولكن	

	له	في	اآلخرة	من	هذا	العمل	. الحظَّ
4	ـ	قبول	األعمال	مرتبط	بالنية،	وعلينا	أن	نخلص	النية	للـه	جل	وعال	في	جميع	أعمالنا	كي	يجازينا	

عليها	في	الدنيا،	ويضاعف	لنا	الحسنات	في	اآلخرة	.
5	ـ	يوبِّخ	اللـه	سبحانه	وتعالى	كفار	ومشركي	مكة	وينكر	عليهم	اتباعهم	ماشرع	لهم	شياطينهم	من	

كلمة	الفصل

مشفقين

مما	كسبوا
يقترف

القضاء	السابق	من	اللـه	بأن	الجزاء	يكون	يوم	القيامة،	ولواله	لعجل	لهم	
العذاب	في	الدنيا	.

خائفين	وجلين.	وهم	الكفــار	يخافون	يوم	القيـامة	من	جزاء	الســيئات	
التي	اقترفوها	.

مما	عملوا	واقترفوا،	فالعمل	السيئ	يخيف	صاحبه	يوم	القيامة	.
يكتسب،	ومن	يكتسب	الحسنات	ويعمل	الخيرات	يضاعف	له	اللـه	يوم	

القيامة	الثواب	.

الأحكام والفوائد :
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موا	عليهم	كالبحيرة	والسائبة،	والوصيلة،	 اإلنس	والجن	مالم	يبحه	اللـه	كعبادة	األصنام،	وتحريم	ما	حرَّ
والحام،	وتحليل	أكل	الميتة،	والقمار	وغير	ذلك	ولوال	أن	اللـه	سبحانه	وتعالى	حكم	أن	الثواب	والعقاب	
مؤجل	إلى	يوم	القيامة	لعوجلوا	بالعقوبة	في	الدنيا،	ولكن	ال	يعني	هذا	أن	العقوبة	ال	تحصل	في	الدنيا	

بت	في	الدنيا	بظلمها	. أبدًا،	بل	حكى	لنا	القرآن	قصص	األمم	التى	ُعذِّ
6	ـ	يوم	القيامة	يخاف	المشركون	والظالمون	بسبب	كفرهم	وتكذيبهم،	ويكونون	وجلين	من	جزاء	ما	

كسبوا،	وهو	العذاب	األليم	الذي	سينزل	بهم	ال	محالة	.
الجنات	 يطيعوا	سواه،	فهم	في	 اللـه،	ولم	 إاِل	 يعبدوا	 الصالحات	ولم	 الذين	عملوا	 المؤمنون	 وأما	
اللـه،	وذلك	فوز	 العظيم	من	 النعيم	والثواب	 الكثيرة	الخضرة،	لهم	ما	يشاؤون	من	 النضرة،	 ورياضها	

ونعمة	عظيمة،	وهي	حاصلة	ال	محالة	ببشرى	اللـه	عز	وجل	لهم	.	
7	ـ	لم	يكن	هناك	بطن	من	بطون	قريش	إال	وكان	للرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	فيهم	قرابة،	ولذلك	الرسول	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	لم	
يسألهم	مااًل	على	دعوته	لهم،	أو	يسألهم	أمرًا	من	أمور	الدنيا،	ولكنه	يطلب	منهم	أن	يستجيبوا	له،	وال	

يؤذوه	ـ	إن	لم	ينصروه	ـ	وَيَدُعوه	يبلغ	رساالت	ربه	بحق	القرابة	التي	بينه	وبينهم	.
8	ـ	يضاعف	اللـه	سبحانه	وتعالى	الحسنات،	فمن	يكتسب	حسنة	يضاعفها	اللـه	له	الحسنة	بعشر	
ٌة	 ومنَّ ونعمة	 فضـل	 وذلك	 كثيرة،	 أضعافًا	 يشاء	 لمن	 اللـه	 ويضـاعف	 مئة	ضعف،	 سـبع	 إلى	 أمثالها،	
من	اللـه	جل	وعال	على	عباده	المخلصين،	إضـافة	إلى	أنه	يغـفر	السـيئات	الكثيرة	عن	عباده	التائبيـن	

المستغفرين.
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية : 
الحرث					،					شرعوا					،					كلمة	الفصل

2 ـ ما الحكمة من تفضيل بعض العباد بالمال دون البعض اآلخر ؟
يَّة في األعمال ؟ 3 ـ ما األثر الذي تحدثه النِّ

4 ـ ما سبب توبيخ اللـه تعالى لكفار مكة في اآليات الكريمة؟ ولماذا لم يحصـل لهم العقاب في الدنيا ؟
5 ـ ما حال كلِّ من المشركين والمؤمنين يوم القيامة ؟ مع ذكر الشاهد .

6 ـ ماذا طلب رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص		من قومه ؟ مع ذكر الشاهد .

                                                                                         7 ـ فسر قوله تعالى : ﴿                                                                                         ﴾ .

المناق�ســـــة



الفصل الدراسي الثاني
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﴿

﴾

جمع	َسْقف	وهو	غطاء	المنزل	.
م،	وهو	ما	يصعد	به	إلى	أعلى	المنزل	. ساللم	جمع	ُسلَّ

يصعدون،	أي	:	على	هذه	الدرج	التي	من	الفضة	إلى	أعلى	المنزل	.
الذهب،	وقيل	الزينة	.

يعرض	ويتغافل،	ويتعامى	عن	ذكر	الرحمن	.
نجعل	له	قريًنا	من	الشياطين	يغويه	ويبعده	عن	الطريق	الصحيح	فيستحق	

العقوبة	في	اآلخرة	.

ُسُقًفا
معارج
يظهرون
زخرًفا
َيْعُش
نقيِّض

قال تعاىل :

1الدر�س الأول

معنــاهــاالكلمــة

�صـورة الزخرف من اآية )33 ــ 4٠(
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١	ـ	الدنيا	حقيرة	وفانية،	وهيِّنة	عند	اللـه،	وزائلة،	ومن	هوانها	أن	اللـه	ـ	سبحانه	ـ	لوال	حب	الدنيا	
	لجعل	بيوت	الكفار	وأبوابها	ودرجها	 وغلبتها	على	القلوب	مما	يحمل	الناس	على	االجتماع	على	الكفرـ	
من	الذهب	والفضة،	وكذلك	السرر	التي	يتكئون	عليها،	وهذا	كله	متاع	دنيوي	زائل	ال	محالة	إِما	بالموت	

أو	بالخراب	.

2	ـ	يبين	اللـه	جل	وعال	أن	الجنة	والفوز	في	اآلخرة	للمتقين،	ال	يشاركهم	فيها	أحد	ألن	الدنيا	تنتهي،	
اللـه	جناح	 الدنيا،	ولذلك	فهي	ال	تساوي	عند	 أموال	 ترفعه	 النكد،	والكدر،	والعذاب	ماال	 وفيها	من	

بعوضة،	ولو	كانت	تساوي	جناح	بعوضة	ما	سقى	منها	كافرًا	شربة	ماء	.

3	ـ	من	يتعامى	ويتغافل،	ويعرض	عن	ذكر	الرحمن	من	صالة	ودعاء،	وقراءة	قرآن،	وطاعة	للـه،	فإن	
اللـه	يهيء	له	ويخصص	له	شيطانًا	قرينًا	مالزمًا	ومصاحبًا	له	ال	يفارقه،	يزهده	في	الحالل	ويحسن	له	

الحرام،	وينهاه	عن	الطاعة،	ويأمره	بالمعصية.

وهم	 الضالل	 طريق	 فيسلكون	 الهدى،	 طريق	 عن	 الكفار	 يصدون	 الشياطين	 من	 القرناء	 هؤالء	 4ـ	
يعتقدون	أنهم	على	حق،	حتى	إذا	جاء	يوم	القيامة	حاول	الكافر	أن	يتبرأ	من	هذا	القرين	،	ويتمنى	أن	لو	

كانت	المسافة	بينه	وبينه	كالمسافة	بين	المشرق	والمغرب	.

كما	 مشتركون،	 النار	 في	 الشياطين	 من	 وقرينه	 فالكافر	 وقته،	 لفوات	 القيامة	 يوم	 ينفع	 ال	 الندم	 ـ	 	5

بإغوائهم	وإبعادهم	عن	طريق	 الضاللة	 للناس	طريق	 يزينون	 الشياطين	 	: أي	
الحق.

أي	:	الكفار	يعتقدون	أنهم	على	هدى	.
أي	:	بئس	الصاحب	أنت،	يقوله	الكافر	لقرينه	من	الشياطين.

ليصدونهم

ويحسبون
فبئس	القرين

الأحكام والفوائد :
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اشتركوا	في	الكفر	والعياذ	باللـه،	ولن	يخفف	عنهم	العذاب	باشتراكهم،	بل	كل	واحد	منهم	له	نصيبه	
الوافر	من	العذاب	.

قبوله	 قلبه	عن	 اللـه	 وأعمى	 رؤيته	 وَبَصَره	عن	 أذنيه	عن	سماعه	 وأصم	 الحق	 أعرض	عن	 من	 ـ	 	6
فليس	بمقدور	الرسول	ملسو هيلع هللا ىلص		توفيقه	إلى	الحق،	بل	ذلك	بيد	اللـه	الذي	يصرف	قلوب	خلقه	كيف	يشاء،	

والرسول	إِنما	عليه	البالغ.

1 ـ بين معاني الكلمات التالية : 
سقًفا					،					معارج					،					يظهرون					،						زخرًفا					،					َيْعُش					،					نقيِّض

2 ـ بينت اآليات الكريمة هوان الدنيا وحقارتها عند الله تعالى، وضح ذلك من اآليات الكريمة.
3 ـ ما الحكمة من عدم إِعطاء المشركين النعيم الذي ذكر في اآليات الكريمة ؟

4 ـ ما جزاء من يعرض عن ذكر الرحمن ؟
5 ـ ما أثر القرين على قرينه ؟ وما الحوار الذي يدور بينهما يوم القيامة ؟

6 ـ من المخاطب في قوله تعالى : ﴿                                                                                                    ﴾ ؟ 
ا وُعْمًيا وهم يسمعون ويرون ؟ اهم الله صمًّ ولماذا سمَّ

 ـ ما أثر القرين على قرينه ؟ وما الحوار الذي يدور بينهما يوم القيامة ؟
﴾                                                                                                    

ا وهم يسمعون ويرون ؟

المناق�ســـــة
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�صـورة الدخان من اآية )43 ــ 59(

﴿

﴾

قال تعاىل :

2الدر�س الثاين

معنــاهــاالكلمــة

شجرة	تنبت	في	أصل	الجحيم.
كثير	اإلثم،	وهو	الكافر	وليس	له	طعام	في	النار	إال	من	هذه	الشجرة	.

من	 الكافر	 أكل	 فإذا	 الفضة،	 أو	 الرصاص	 أو	 كالنحاس	 الُمذاب	 الَمْعِدن	
هذه	الشجرة	غلت	في	بطنه.

الماء	الذي	يغلي،	والمعنى	:	أن	هذه	الشجرة	تغلي	في	البطن	كغلي	الماء	
الحار	.

شجرة	الزقوم
األثيم
كالُمْهل

الحميم
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إليها	 النار	لجؤوا	 الملعونة،	فإذا	جاع	أهل	 اها	الشجرة	 الزقوم	في	جهنم	وسمَّ الله	شجرة	 ١	ـ	خلق	
فأكلوا	منها،	فغلت	في	بطونهم	كما	يغلي	الماء	الحار	.	

2	ـ	الفاجر	اآلثم	الكافر	بالله	عز	وجل	طعامه	في	النار	من	شجرة	الزقوم	ثم	يقال	للزبانية	:	خذوه	ثم	
بمطرقة	من	حديد	 الَمَلَك	على	رأسه	 ثم	يضربه	 إلى	وسط	جهنم،	 جروه	واسحبوه	وادفعوه،	وسوقوه	
فينفتح	دماغه،	ثم	يصب	في	دماغه	الماء	الشديد	الغليان،	فيقع	في	بطنه	فيسلت	مافي	بطنه	من	أمعائه	حتى	
تخرج	من	قدميه،	ثم	يقول	له	الملك	ـ	متهكًما	به	وموبًخا	له	ـ:	ذق	إنك	أنت	العزيز	الكريم،	وها	أنت	

ذليل	مهان،	وهذا	العذاب	الذي	كان	الفجار	يشكون	في	حدوثه	لهم،	هاهم	يذوقون	ويالته	.
	صورة	أخرى	ولكنها	رائعة	وجميلة	للمؤمنين	المتقين؛	فهم	يوم	القيامة	في	مكان	أمين	من	المكاره	 3ـ	
الزكية،	 والروائح	 الجارية	 والعيون	 الناضرة	 والحدائق	 الجميلة	 البساتين	 ذات	 الجنات	 واآلفات	وهي	

فاعتلوه
سواء	الجحيم
تمترون

مقام	أمين

السندس
اإلستبرق
رناه يسَّ
فارتقب

سوقوه	بالدفع	والجذب،	والسحب	بشدة	وعنف	وألقوه	في	جهنم	.
وسط	جهنم	يلقى	فيها	األثيم	الفاجر	.

تشكون	أيها	المنكرون	لهذا	العذاب،	وها	أنتم	تقعون	فيه،	وال	تستطيعون	
التخلص.

الله	 أطاعوا	 الذين	 الدنيا	 في	 المتقين	 المكاره،	وهو	مكان	 من	 أمين	 مكان	
ورسوله.

الديباج	الرقيق	وهو	لباس	المتقين	في	الجنة.
الديباج	الغليظ	وهو	لباس	المتقين	في	الجنة	أيًضا	.

أي	:	القرآن	الكريم	سهلناه	بلغتك	لغة	العرب	ليستطيعوا	فهمه	.
ينتظرون	 كانوا	 أن	 بعد	 أليم،	 عذاب	 من	 بهم	 يحل	 ما	 محمد	 يا	 فانتظر	

هالكك.

الأحكام والفوائد :
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لباسهم	من	أجمل	اللباس	وهو	الديباج	الغليظ	والرقيق،	يجلسون	على	سرر	مريحة،	متقابلين،	ال	يرى	
بعضهم	قفا	بعض	.

4	ـ	من	نعيم	الله	للمتقين	أن	يزوجهم	بالحور	العين،	وهن	البيض	الالتي	يرى	بياض	ساقها	من	وراء	
ة	جلدها،	وصفاء	لونها،	وعيونهن	كبيرة	واسعة	. ثيابها،	كالمرآة	من	رقَّ

5	ـ	المتقون	في	الجنة	يطلبون	من	الخدم	ما	يشتهونه	من	الفاكهة	،	وهم	آمنون	من	انقطاع	هذا	النعيم	
أو	من	أن	ينالهم	من	أكلها	أذى	أو	مكروه	.

6	ـ	المتقون	في	الجنة	ال	يموتون	أبدًا؛	ألنهم	خالدون	فيها،	فهم	ال	يذوقون	إاِل	الموتة	األولى	في	
الدنيا،	وقد	تفضل	الله	عليهم	بأن	وقاهم	من	عذاب	جهنم،	وهذا	هو	الفوز	العظيم؛	ألن	من	ُزْحِزَح	عن	

النار	وُأْدِخَل	الجنة	فقد	فاز	.
ره	بأن	جعله	بلغة	العرب	التي	هي	لغة	الرسول	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	لعلهم	 7	ـ	أنزل	الله	سبحانه	وتعالى	القرآن	ويسَّ

إِذا	قرؤوه	تذكروا	واتَّعظوا	وانزجروا.
نبيـه	 وعد	 وتعـالى	 سـبحانه	 اللـه	 ولكن	 	، محمد	ملسو هيلع هللا ىلص	 هالك	 ويترقبون	 ينتـظرون	 المشـركون	 ـ	 	8
محمًدا	ملسو هيلع هللا ىلص	بأن	ينصره	عليـهم	في	الدنيـا،	ويجـزيـه	حسـن	ثواب	اآلخـرة،	ويعاقبـهم	على	ما	ارتكبـوه	

من	إثـم	وجـرم	في	حق	الله	تعالى	وحـق	رسـوله	ملسو هيلع هللا ىلص	.
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1 ـ اختر للكلمة في العمود )ب( ما يناسبها من العمود )أ(
                )أ(                                                                             )ب(

١	ـ	في	أصل	الجحيم																																																							)										(	سندس
2	ـ	المعدن	المذاب	كالنحاس	أو	الرصاص																	)										(		شجرة	الزقوم

3	ـ	الماء	الذي	يغلي																																																									)									(		المهل
4	ـ	وسط	جهنم	ُيلقى	فيها	األثيم	الفاجر																								)									(		استبرق
5	ـ	الديباج	الرقيق																																																													)									(		الحميم

6	ـ	الديباج	الغليظ																																																												)									(		سواء	الجحيم	
2 ـ ما صور العذاب التي أعدها الله للكافرين ؟

3 ـ ما صور النعيم التي أعدها الله للمؤمنين؟
4 ـ ما الحكمة من جعل القرآن الكريم بلغة العرب ؟ مع ذكر الشاهد من اآليات .

                                           5 ـ فسر قوله تعالى : ﴿                                           ﴾ .

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

3الدر�س الثالث

معنــاهــاالكلمــة

الكتاب
وما	يبث

دابة
يوقنون

القرآن	الذي	أنزله	الله	سبحانه	وتعالى	فيه	نور	لمن	اتبع	هداه	.
ما	ينشر	ويفرق	من	المخلوقات	والكائنات	الحية	فيها	دالئل	على	قدرة	

الله	وعظمته	.
هي	التي	تدب	ـ	أي	تمشي	ـ	على	وجه	األرض.

قدرة	 صاحب	 األشياء	 هذه	 خلق	 من	 أن	 تام	 بيقين	 ويصدقون	 يذعنون	
عظيمة	يستحق	أن	نوحده	وال	نعبد	سواه	.

�صـورة اجلاثية من اآية )1 ــ 11(
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بسبب	 والهلع،	 الفزع	 الركب	من	 الخالئق	على	 	 فيها	جثوَّ الله	ذكر	 الجاثية؛	ألن	 ـ	سميت	سورة	 	١
األحوال	التي	يلقاها	الناس	يوم	القيامة	.

2	ـ	﴿							﴾	من	الحروف	المقطعة	للتدليل	على	إعجاز	القرآن	الكريم،	وتحدي	من	يدعي	القدرة	
على	اإلتيان	بمثل	هذا	القرآن	.

3	ـ	القرآن	تنزيل	من	الله	العزيز	في	ملكه،	الحكيم	في	فعله.
4	ـ	دالئل	قدرة	الله	سبحانه	وتعالى	في	خلقه،	وأنه	الواحد	األحد	الفرد	الصمد	كثيرة،	وهي	دالئل	

وآيـات	للمؤمنيـن	المصـدقين	بوجـود	اللـه	ووحدانيتـه،	الموقنيـن	المذعنيـن	لـه،	ومنـها	:	
أ	ـ	السماوات	واألرض،	وما	فيها	من	مخلوقات	عجيبة.

ب	ـ	خلق	اإلنسان	من	نطفة	،	ثم	المراحل	التي	يمر	بها	هذا	الخلق	.

المراد	به	هنا	:	المطر	؛	ألن	المطر	يحصل	به	الرزق	من	إنبات	الزروع	والثمار	
والعشب	.

كلمة	عذاب	وهالك	أو	اسم	واٍد	في	جهنم	.
كثير	الكذب	المبالغ	فيه	.

كثير	اإلثم	المبالغ	فيه	يستحق	هذا	العذاب؛	ألنه	يسمع	كالم	الله	ثم	يتمادى	
في	تكذيبه	وإثمه	وكفره.

البشارة	المطلقة	ال	تكون	إال	بالخير	،	وإنما	تكون	بالشر	إذا	كانت	مقيدة	به	
كما	في	هذه	اآلية	.

أي	:	القرآن	كامل	في	الهداية	ومع	ذلك	كفر	به	أهل	الضالل	.
أي	:	عذاب	شديد	يعاقب	به	من	كفر	بالقرآن	الكريم	الذي	يهدي	للحق	.

رزق

ويل
أفاك
أثيم

فبشره

هذا	هدى
رجز	أليم

الأحكام والفوائد :
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جـ	ـ	أنواع	المخلوقات	الحيوانية	من	دواب	وغيرها	،	المبثوتة	في	األرض	.
د	ـ	اختالف	الليل	والنهار	،	وتعاقبهما	بنظام	دقيق	محكم	.

هـ	ـ	إنزال	المطر	من	السماء	،	وإنبات	الزروع	في	األراضي	القاحلة	الميتة،	فيحصل	به	الرزق	.
و	ـ	تصريف	الرياح؛	هذه	قوية،	وهذه	نسيم	عليل،	وتلك	شمالية،	وتلك	جنوبية،	ومنها	ما	هو	حار،	

ومنها	ماهو	بارد،	ومنها	ما	يحمل	السحاب،	ومنها	ما	يحمل	البذور	الملقحة.
البينة	وحججه	وبراهينه	 الواضحة	 ـ	 الله	ـ	سبحانه	وتعالى	 آيات	 الناس	 ا	أن	يعرف	 الغريب	جدًّ 5	ـ	من	
الدالة	على	وحدانيته	التي	أنزلها	الله	ـ	سبحانه	وتعالى	ـ	على	نبيه	محمد	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	ومع	ذلك	يقـومون	بتكذيبـه،	

فإِذا	لم	يصـدقوه	مع	ما	أتى	به	من	الحجج	والبراهين	فبـأي	شـيء	يصـدقون	بعد	ذلك	؟!
6	ـ	العذاب	الشديد	والهالك	لكل	مفتٍر	بإفكه	كذاٍب	كثيِر	ارتكاب	اآلثام،	حيث	يسمع	كالم	الله	يتلى	
	على	كفره	استكبارًا	وعناًدا،	 عليه	بلغة	واضحة		عذبة	سلسة	فيها	بيان	وبالغة	ووضوح،	ومع	ذلك	يصرُّ

كأنه	لم	يسمع	تلك	اآليات.
7	ـ	ليت	هؤالء	الكفار	اقتصروا	على	استكبارهم	وعنادهم،	بل	إنهم	ليستهزئون	باآليات	المنزلة	على	
ا	 محمد	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	ويسخرون	بها،	وهؤالء	لهم	عذاب	فيه	إهانة	وذل	لهم،	وذلك	في	جهنم	التي	تكون	مقرًّ
لهم	بعد	أن	كانوا	معززين	في	الدنيا	ومتكبرين	،	ومع	ذلك	فمكانتهم	في	الدنيا	وأموالهم	التي	اكتسبوها،	

وأوالدهم	والشركاء	الذين	اتخذوهم	من	دون	الله	التنفعهم	شيًئا	يوم	القيامة	.
8	ـ	القرآن	فيه	الهداية	الكاملة	لمن	آمن	وصدق	به،	ومن	جحد	به	وكفر	بآياته	فله	عذاب	مؤلم	موجع	

يوم	القيامة.
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1 ـ بين معاني الكلمات التالية :
ما	يبث،								دابة،									يوقنون،										أفاك.

2 ـ لماذا سميت سورة الجاثية بهذا االسم ؟
3 ـ ما دالئل قدرة الله تعالى الواردة في اآليات الكريمة ؟

4 ـ فسر قوله تعالى : ﴿              																																																																						    ﴾.
5 ـ ما الصفات التي وصف الله بها كل أفاك أثيم؟ وبم توعده الله ؟

6 ـ البشارة عادة تكون بالخير، فمتى تكون البشارة بالشر ؟

 ـ ما دالئل قدرة الله تعالى الواردة في اآليات الكريمة ؟
.﴾    																																																																						              ﴿

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

قال تعاىل :

4الدر�س الرابع

معنــاهــاالكلمــة

�صـورة اجلاثية من اآية )23 ــ 29(

اختذ	إهله	هواه
عىل	علم

ختم
غشاوة
الدهر
حجتهم

صار	عبًدا	هلواه،	فيطيع	هواه	كم	يطيع	ربه	.
أي	:	أن	اهلل	أضله	وهو	يعلم	احلق،	كمن	يعرف	الطريق	الصحيح	ويسلك	

غريه	.
طبع	عىل	سمعه	وقلبه	فصار	اليسمع	احلق	وال	يتنبه	إليه	.

غطاء	حتى	ال	يستدل	إىل	اهلدى	والرشاد	.
الزمن	أو	الوقت،	والكفار	يعتقدون	أن	تعاقبهم	هو	الذي	هيلك	الناس	.

برهاهنم	ودليلهم	ـ	أي	قول	الكفار	ـ	أعيدوا	لنا	آباءنا	الذين	ماتوا.
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١	ـ	اإِلنسان	الذي	يسري	وراء	أهوائه	يف	كل	يشء	حتى	يصبح	عبًدا	هلا،	هو	ممن	جعل	إهله	هواه،	ومعلوم	
أن	النفس	متيل	إىِل	حب	الشهوات	حتى	ولو	كانت	حمرمة	.

	اإِلنسان	بعد	ما	عرف	احلق	وعلمه،	ومع	ذلك	يتمدى	اتباعًا	هلواه	وإِشباعًا	 2	ـ	اليشء	القبيح	أن	َيِضلَّ
لشهواته،	كم	يفعل	الكفار	الذين	أضلهم	اهلل؛	لعلمه	أهنم	يستحقون	ذلك؛	ألهنم	عبدوا	األصنام	مع	علمهم	

بأهنا	ال	تنفعهم	وال	ترضهم.

عىل	 ويغطي	 اهلدى،	 يفقهوا	 وال	 بالوعظ	 ينتفعوا	 ال	 حتى	 وعقوهلم	 الكفار	 سمع	 عىل	 اهلل	 خيتم	 	 ـ	 	3
أبصارهم	حتى	ال	يبرصوا	الرشد	؛	كل	ذلك	بسبب	إعراضهم	عن	اهلدى	أول	ما	سمعوه،	ولذلك	ال	يمكن	
أن	يقدر	أحد	عىل	هدايتهم	بعد	أن	أضلهم	اهلل،	ويف	ذلك	موعظة	لذوي	األلباب	وداللة	عىل	قدرته	سبحانه	

وتعاىل	عىل	ما	يشاء	.

4	ـ	الكفار	املالحدة	ومن	وافقهم	من	مرشكي	العرب	كانوا	ينكرون	البعث	واملعاد	ويقولون	:	ليست	
متخّيلون،	 متومهون	 ذلك	وهم	 ويقولون	 الذي	هيلكنا،	 هو	 والدهر	 الدنيا،	 واحدة	وهي	 إال	حياة	 هناك	

ون	ال	برهان	هلم	. شاكُّ

5	ـ	حياج	املنكرون	للبعث	بحجج	واهية	إذا	سمعوا	آيات	اهلل	وفيها	احلجج	والرباهني	الداّلة	عىل	البعث	
واملعاد،	منها	أهنم	يقولون	:	أحيوا	آباءنا	فنسأهلم	عن	صدق	هذا	القول،	والرد	عليهم	بإجياز	أن	اهلل	أحياهم	

بعد	أن	كانوا	نطًفا	ميتة،	ثم	أماهتم	ثم	جيمع	الناس	يوم	القيامة	بعد	أن	حيييهم	كم	أحياهم	يف	الدنيا	.

املبطلون
نستنسخ

الذين	أبطلوا	يف	أقواهلم	وادَّعوا	أن	هلل	رشكاء،	وجحدوا	آيات	اهلل.
وهي	 القيامة،	 يوم	 عليهم	 حجة	 لتكون	 املالئكة	 من	 أعمهلم	 كتابة	 نطلب	

مطابقة	ملا	هو	مكتوب	يف	اللوح	املحفوظ	.

الأحكام والفوائد :
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6	ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	هو	املترصف	يف	هذا	الكون،	ويوم	القيامة	خيرس	اجلاحدون	الكافرون	بم	أنزله	
اهلل	عىل	رسله	من	اآليات	والدالئل	البينات،	ومن	َهْول	هذا	اليوم	ترى	األمم	جاثني	عىل	ركبهم.	كل	أمة	
ا	فرش	،	وقد	ُكتب	فيه	مجيع	األعمل	من	غري	زيادة	 تدعى	إىل	كتاب	أعمهلا	ليجازوا	هبا	إن	خرًيا	فخري	وإن	رشًّ

أو	نقص	بأمر	من	اهلل	جل	وعال	.
	كتابة	أعمل	العباد	من	قبل	املالئكة	ال	تعني	أن	اهلل	ال	يعلم	ما	سيعمله	الناس	بل	يعلم	ذلك	كله،	وهو	 7ـ	
يف	اللوح	املحفوظ،	وإنم	يطلب	من	املالئكة	االستنساخ	وهو	مطابقة	األصل،	وال	خيتلف	ما	يكتبه	املالئكة	

عم	هو	مكتوب	يف	اللوح	املحفوظ	.

1 ـ بني معاين الكلامت التالية :
ختم					،					عىل	علم					،					الدهر					،					نستنسخ

2 ـ ما مصري من اختذ إهِله هواه ؟
3 ـ ما املقولة التي قاهلا بعض مرشكى العرب ووافقهم عليها مالحدة العرص احلارض ؟

4 ـ ما احلجة التي حيتج هبا منكرو البعث؟ وكيف ترد عليهم ؟
5 ـ ما الصورة التي تكون عليها األمم يوم القيامة ؟

6 ـ الكفار يسمعون ويرون، فام اخلتم الذي ختمه اهلل عىل أسامعهم، وما الغشاوة التي عىل أبصارهم؟

المناق�ســـــة
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الكلمــة

�صـورة الأحقاف من اآية )15 ــ 2٠(

﴿

﴾

ووصينا
ُكْرًها

أمرنا	أمًرا	مؤكًدا	قاطًعا	باإِلحسان	إىل	الوالدين	.
مشقة،	فتعبت	تعًبا	شديًدا	يف	محله،	وكذلك	أثناء	والدته	فناهلا	من	ذلك	

املشقة	الشديدة.

قال تعاىل :

5الدر�س اخلام�س

معنــاهــا
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١	ـ	شأن	الوالدين	عند	اهلل	عظيم،	ولذلك	ُأمر	اإلنسان	باإلحسان	إىل	والديه	بصيغة	التوصية؛	وهي	
األمر	اجلازم	املؤكد.	

2	ـ	للوالدين	فضل	عظيم	عىل	اإلنسان،	وخاصة	األم	حيث	محلته	وشق	عليها	محله	وتعبت	كثريًا،	ثم	
عانت	من	اآلالم	ما	عانت	أثناء	الوالدة،	ثم	قامت	بإرضاعه	عامني	كاملني،	كل	ذلك	جيب	أن	يقابل	برعاية	
عليها	 يعاقب	 التي	 الوالدين	 رذيلة	عقوق	 الوقوع	يف	 من	 اإلنسان	 ينجو	 ،	كي	 وعناية	وإحسان	وتكريم	

اإلنسان	بدخول	جهنم	ـ	والعياذ	باهلل	ـ	.
3	ـ	أقل	مدة	احلمل	ستة	أشهر؛	ألن	الفطام	بعد	سنتني	وهي	أربعة	وعرشون	شهرًا،	وللحمل	ستة	أشهر	

فيصبح	جمموعها	ثالثني	شهرًا	.
ا	لبعض	 4	ـ	يف	املجتمع	املسلم	عندما	يكرب	األبوان	يتنافس	األبناء	عىل	خدمتهم،	والقيام	بشؤوهنم	ردًّ
فهم	 كربا	 إِذا	 األبوين	 فإِن	 األخرى	 املجتمعات	 يف	 أما	 إِليهم،	 باإِلحسان	 أمر	 الذي	 هلل	 وإِرضاًء	 مجيلهم،	

ُيودعان	دار	الرعاية	االجتمعية	للمسنني	.

فصاله
أشده

أوزعني
أف	لكم

خلت

عذاب	اهلُون

فطامه،	وقد	تعبت	أمه	يف	رضاعته	وفطامه	.
قوته	وكمل	عقله	بعد	بلوغ	األربعني	بعد	أن	تدرج	من	الطفولة	إىل	املراهقة	

إىل	الشباب.
. 	وعىل	والديَّ أهلمني	شكر	النعمة	التي	أنعمتها	عيلَّ

أنه	سيبعث	بعد	 ًرا؛	ألهنم	حذراه	من	 قاله	تضجُّ به،	 تبًّا	لكم	وملا	جئتم	 	: أي	
موته	وسيعاقب	.

مضت	قرون	من	الناس	ومل	تبعث،	ومع	ذلك	تعدانني	بالبعث	بعد	املوت،	
يقوهلا	االبن	الفاجر	لوالديه.

اإِلهانة	والذل،	وهو	عذاب	يناله	من	استكرب	عن	عبادة	اهلل	تعاىل	.

الأحكام والفوائد :



75

5	ـ	مهم	قام	اإِلنسان	بخدمة	والديه	فإِنه	اليمكن	أن	يرد	مجيلهم؛	حيث	قال	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	:	»	ال	جيزي	ولد	
والده	إال	أن	جيده	مملوًكا	فيشرتيه	فيعتقه	«	)١(	.

6	ـ	عىل	املسلم	أال	يتساهل	يف	أي	أمر	يؤدي	إىِل	عقوق	والديه،	مثل	التضجر	من	أمرمها	له،	أو	نصحهم	
له،	أو	أن	يرفع	صوته	عليهم،	ولو	بغري	قصد	منه	.

7	ـ	يكتمل	عقل	اإلنسان	وشبابه	وقوته	عند	بلوغه	أربعني	سنة،	ويطلب	من	ربه	أن	يلهمه	شكر	النعمة	
التي	أنعمها	عليه،	وعىل	والديه	بأن	وضع	فيهم	احلنان	والشفقة	حتى	ربياه	صغريًا،	وأنعم	عليه	بالصحة	

والعافية،	وعىل	والديه	بالغنى	والثروة	حتى	استطاعا	أن	ينفقا	عليه	.
كم	يطلب	من	ربه	أن	يصلح	ذريته،	وأن	يوفقه	لألعمل	الصاحلة؛	ألنه	رجع	عن	األعمل	السيئة،	وأصبح	

خملصًا	هلل	بالتوحيد	.
،	فقد	أنعم	اهلل	عليه	بأن	أسلم،	وأنعم	عىل	 8	ـ	هذه	املطالب	أعطاها	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أليب	بكر	
والديه	بأن	أسلم،	لذلك	أوصاه	اهلل	سبحانه	وتعاىل	هبم،	وأنعم	عليه	بالعمل	الصالح	حيث	أعتق	تسعة	
من	املؤمنني	الذين	يعذهبم	املرشكون	أمثال	بالل	بن	رباح،	وعامر	بن	فهرية،	وكان	يعمل	الصاحلات	من	
من	 أحد	 يكن	 مل	 حيث	 ذريته	صاحلة	 وجعل	 املرىض،	 وعيادة	 املساكني،	 وإطعام	 اجلنائز	 واتباع	 الصوم،	

.	أبوبكر	إاِل	كلهم	وبناته	وأوالده	وأبواه	هو	أسلم	ملسو هيلع هللا ىلص	اهلل	رسول	أصحاب
9	ـ	الذين	تكتمل	فيهم	الصفات	املذكورة	وعدهم	اهلل	سبحانه	وعدًا	صادقًا	بأن	يتقبل	أعمهلم	ويتجاوز	

عن	سيئاهتم.
١0	ـ	الولد	العاق	العايص	يتهكم	بوالـديه،	ويقبحـهم	بقوله	:	﴿																	﴾	أتعدانني	أن	أبعث	بعد	
املوت	والذين	ماتوا	قبيل	من	القرون	السابقة	مل	يبعثوا	؟	ومن	رمحة	الوالدين	وعطفهم	أن	خيافا	عليه	حتى	
بعد	اإِلساءة	إِليهم	فهم	يدعوان	اهلل	أن	هيديه،	ويوضحان	له	أن	وعد	اهلل	حق	ال	ُخْلَف	فيه،	ولكن	من	أضله	

)١(	رواه	مسلم	كتاب	العتق،	باب	فضل	عتق	الوالد	ح	١5١0.
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اهلل	اليمكن	أن	هيتدي	فيبقى	عىل	غيه	وضالله،	فيدعي	أن	هذا	الكالم	خرافات	وأباطيل	.
العذاب؛	ألهنم	خرسوا	أعمهلم	فخرسوا	اجلنة،	ولكل	 التي	تقدمت	حق	عليهم	 الكافرة	 ـ	األمم	 	١١
من	الفريقني	املؤمنني	والكافرين	مراتب	عند	اهلل	حسب	أعمهلم،	فيجازون	عليها	فال	يزاد	عىل	ميسء	وال	

ينقص	من	حمسن	.
١2	ـ	يوم	يعرض	الذين	كفروا	عىل	النار	يقال	هلم	:	)	أذهبتم	طيباتكم	(	تلك	اللذائذ	والنعم	والطيبات،	
واستمتعتم	هبا	يف	الدنيا	مع	كفركم	وتكربكم	وتعاليكم	وفسقكم،	فاليوم	جتزون	عذاب	اخلزي	واإِلهانة	

والفضيحة.
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1 ـ ماذا يفيد قوله تعاىل : ﴿                ﴾ ؟
اآليات  من  حتفظ  بام  استشهد  ؟  هلام  جتب  التي  احلقوق  وما  ؟  اإلنسان  عىل  الوالدين  فضل  ما  ـ   2

واألحاديث.
3 ـ ما الفرق بني املجتمع املسلم وغريه من املجتمعات فيام يتعلق برعاية األبوين عند الكرب ؟

4 ـ حتدث عن بعض الفضائل التي متيز هبا أبوبكر الصديق ؟
5 ـ ما جزاء من حتققت فيه صفات اخلري الواردة يف اآليات الكريمة ؟

6 ـ يف اآليات مثال لعطف األبوين وخوفهام عىل األبناء، وعقوق األبناء وضالهلم، استخرج ذلك من 
اآليات.

7 ـ ماذا يقال للذين كفروا حينام يقربون إىل النار ؟
8 ـ اكتب كلمة )صح( وكلمة )خطأ( أمام العبارات التالية مع تصحيح اخلطأ :

أ	ـ	املراد	بفصاله	أي	:	وقت	بلوغه	.																																																																																															)											(
ب	ـ	أقل	مدة	احلمل	ستة	أشهر	والفطام	بعد	سنتني	.																																																																			)												(
جـ	ـ	يكتمل	عقل	اإلنسان	وقوته	عند	بلوغ	ثالثني	سنة	.																																																														)											(
د	ـ	فضل	أيب	بكر	الصديق	ـ	ـ	عظيم	حيث	أسلم	هو	وأبواه	وأبناؤه	وبناته	كلهم	مجيًعا.															)												(

                

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

الكلمــة

قال تعاىل :

�صـورة حممد من اآية )31 ــ 38(6الدر�س ال�ساد�س

ولنبلونكم
ونبلوا	أخباركم

سيحبط

نختربكم	بفرض	العبادات	والرشائع	واجلهاد	عليكم	.
نخترب	أعملكم	ونظهرها	كي	تقوم	عليكم	احلجة	.

سيبطل	أعمهلم	الصاحلة	فال	يستحقون	عليها	أجًرا	بسبب	كفرهم	ومنعهم	
الناس	من	الدخول	إىل	اإلسالم	ومعاداهتم	للرسول	ملسو هيلع هللا ىلص	.	

معنــاهــا
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١	ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	ليس	بحاجة	للناس	وال	لعبادهتم	له،	ولكنهم	هم	املحتاجون	إليه	،	وأما	أمره	
املجاهدون	 ويتميز	 يتبني	 حتى	 هبا	 وخيتربهم	 الناس	 يبتيل	 وتعاىل	 سبحانه	 اهلل	 فإن	 والرشائع	 بالعبادة	 لنا	

والصابرون.
2	ـ	كان	الفضيل	بن	عياض	ـ	رمحه	اهلل	ـ	تعاىل	إِذا	قرأ	هذه	اآلية	:		﴿

						﴾	يقول	:	اللهم	ال	َتْبَتِلنَا	فإِنك	إِذا	بلوتنا	فضحتنا	وهتكت	أستارنا	.
وآذوه،	وخرجوا	 ـ	 ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	 الرسول	 اإِلسالم	وعادوا	 الدخول	يف	 من	 الناس	 ومنعوا	 كفروا	 الذين	 ـ	 	3
عن	طاعته	من	بعد	ما	عرفوا	صدق	رسالته	بعد	إقامة	احلجج	والرباهني	عليهم،	لن	يرضوا	بكفرهم	إال	

	عنهم	وعن	عبادهتم،	وسيحبط	أعمهلم،	فال	يرون	هلا	يف	اآلخرة	ثوابًا. أنفسهم؛	فإن	اهلل	غنيٌّ
	من	أسباب	قبول	األعمل	طاعة	اهلل	ورسوله،	ومن	أسباب	إبطال	األعمل	ارتكاب	املعايص	وعصيان	 4ـ	

اهلل	ورسوله.
5	ـ	املوت	عىل	الكفر	يوجب	اخللود	يف	النار	.

تضعفوا	وتدعوا	إىل	املهادنة،	وأنتم	الغالبون	بإذن	اهلل.
الصلح	مع	الكفار؛	ألن	اهلل	معكم.

وأحبط	 الكفار	 ثواب	 نقص	 كم	 أعملكم	 ثواب	 من	 شيًئا	 ينقصكم	 لن	
أعمهلم.

يلح	عليكم	يف	طلب	أموالكم	ويلح	عليكم	يف	إنفاقها.
أحقادكم	من	البخل	وكراهية	اإلنفاق	يف	سبيل	اهلل	.

وإن	تعرضوا	عن	طاعة	اهلل	واتباع	أوامره	يأت	بآخرين	مكانكم	أكثر	طاعة	
هلل	واتباعًا	ألمره	.

هتنوا
السلم
لن	يرتكم

فيحفكم
أضغانكم
وإن	تتولوا

الأحكام والفوائد :
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الغالبون؛	 املهادنة	والصلح	وهم	األعلون،	 إىل	 أمام	األعداء،	ويدعوا	 	يضعفوا	 أالَّ املسلمني	 ـ	عىل	 	6
ألهنم	عزيزون	بإيمهنم	باهلل	جل	وعال،	واهلل	سبحانه	وتعاىل	معهم	ولن	ينقصهم	أعمهلم	ويرتكهم	لألعداء؛	

لذلك	ال	جيوز	مهادنة	األعداء	إال	عند	الرضورة،	كأن	نعجز	عن	مقاومتهم	لضعف	املسلمني.
7	ـ	هذه	احلياة	الدنيا	فانية	زائلة،	كأهنا	هلو	ولعب،	كم	يلعب	ويلهو	األطفال	إال	ما	كان	عبادة	هلل	جل	

وعال،	وإذا	آمن	الناس	واتقوا	اهلل	فإنه	سبحانه	وتعاىل	يعطيهم	أجورهم	كاملة	ال	ينقص	منها	شيًئا	.
8	ـ	فرض	اهلل	سبحانه	وتعاىل	الزكاة	مواساة	للفقراء،	ويعود	نفع	ذلك	عىل	املزكني	ويرجع	ثوابه	إليهم،	
واهلل	سبحانه	وتعاىل	مع	تفضله	عىل	الناس	وإعطائه	األجر	ومضاعفته	الثواب	مل	يطلب	من	الناس	مجيع	
أمواهلم،	وإنم	طلب	منها	قدًرا	ضئياًل	وهو	الزكاة،	ولو	سأل	الناس	مجيع	أمواهلم	وألح	عليهم	يف	السؤال	

لبخلوا	هبذه	األموال	وأخرج	أحقادهم.
9	ـ	عىل	اإلنسان	أن	يبتعد	عن	سؤال	الناس	أمواهلم؛	ألن		سؤال	األموال	خيرج	األحقاد	واألضغان،	

وقد	يؤدي	إىل	القطيعة.
١0	ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	يدعو	املؤمنني	إىل	اإلنفاق	يف	سبيل	اهلل	وطرق	اخلري،	فمن	يمتنع	عن	ذلك	
عن	 غني	 وتعاىل	 سبحانه	 واهلل	 نفسه،	 عىل	 بخياًل	 	 فُيَعدُّ والثواب،	 األجر	 يمنع	 البخل	 ذلك	 فإن	 ويبخل	

أموالكم	وليس	بحاجة	إليها	وأنتم	الفقراء	إىل	اهلل	.
اللـه،	وامتنـعوا	عن	اإلنفـاق	يف	سبـيله	استبدهلم	بقوم	آخرين	 النـاس	عن	طـاعة	 إذا	أعرض	 ـ	 	١١
اإلنفـاق	يف	 البخـل	عن	 مثلـهم	يف	 يكـونون	 هلا،	وال	 وأكـثر	سـمًعا	ألوامره	واسـتجابًة	 منهـم،	 أطوع	

سـبيله.
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1 ـ بني معاين الكلامت التالية : 
لنبلونكم					،					السلم					،					فيحفكم					،					أضغانكم

2 ـ ما احلكمة من أمر اهلل تعاىل ـ وهو الغني عن خلقه ـ عباده بالرشائع والعبادات املختلفة ؟
3 ـ ما أسباب قبول األعامل ؟ وما سبب بطالهنا ؟ مع ذكر الشاهد .

4 ـ متى جتوز مهادنة األعداء ؟ ومتى ال جتوز املهادنة ؟ استخرج من اآليات ما يدل عىل ما تقول .
5 ـ يف فريضة الزكاة رمحة بالعباد وخري هلم، وضح ذلك .

6 ـ ما أثر طلب اإِلنسان من الناس أمواهلم عىل عالقته هبم ؟
7 ـ هل يبخل اإلنسان عىل نفسه ؟ وكيف؟ وما العقاب املرتتب عىل بخل اإلنسان؟ مع ذكر الشاهد .

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

الكلمــة

قال تعاىل :

7الدر�س ال�سابع

معنــاهــا

�صـورة الفتح من اآية )18 ــ 23(

الشجرة

فتًحا	قريًبا
ل	لكم	هذه	 فعجَّ
	أيدي	الناس وكفَّ

وأخرى	مل	تقدروا	عليها	
وا	األدبار َلَولَّ

شجرة	باحلديبية	بايع	املسلمون	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص		حتتها	بيعة	الرضوان	مما	
أجرب	الكفار	عىل	طلب	الصلح	مع	املسلمني.

فتح	خيرب	جزاء	هلم	عىل	هذه	البيعة
أي	:	عجل	لكم	غنائم	خيرب	.

	اهلل	أيدهيم	فلم	يقاتلوا	املسلمني	،	وقيل	أهل	خيرب	. أهل	مكة	كفَّ
الفتوح	اإلسالمية	فيم	بعد	ومنها	فتح	مكة.

لرجعوا	مهزومني	.
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	من	اهلجرة	ومعه	 ١	ـ	سبب	نزول	هذه	اآلية	:	أن	رسول	اهلل	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	خرج	معتمرًا	يف	ذي	القعدة	سنة	ِستٍّ
ألٌف	وأربع	مئة	من	أصحابه	بعد	أن	ختلف	عنه	األعراب	ممن	حول	املدينة،	وساق	معه	اهلدي،	وأحـرم	
	فأرسل	 البيت،	 يريد	احلرب،	فلم	علمت	قريش	حالت	دون	املســلمني	ودخــول	 أنه	ال	 الناس	 ليعلم	
النبي	ملسو هيلع هللا ىلص		عثمن	بن	عفـان		إىل	مكة	رسـوالً،	َفُأِشيَع	أنه	ُقتِـل،	فدعا	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	حينئذ	إىل	املبايعة	له	عىل	
أنه	 التي	أخرب	اهلل	سبحانه	وتعاىل	رسوله	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	 احلرب	والقتال،	فبايعوه	بيعة	الرضوان،	حتت	الشجرة	

ريض	عن	املبايعني	حتتها	.
2	ـ	مفاتيح	اخلري	كلها	يف	طاعة	اهلل	ورسوله،	ومن	طاعة	اهلل	ورسوله	طاعة	أويل	األمر	يف	غري	املعصية،	
امُلْؤِذن	بعذاب	اهلل	األليم	والعقاب	الشديد	يف	الدنيا	 ومفاتيح	الرش	كلها	يف	اإِلعراض	عن	اهلل	ورسوله؛	

واآلخرة	.
العاجل	 والثواب	 التثبيت	 دواعي	 ومن	 ـ	 وعال	 ـ	جل	 اهلل	 لرضا	 طريق	 العمل	 يف	 الصادقة	 النية	 ـ	 	3
واآلجل،	وألجل	ذلك	ريض	اهلل	عن	املؤمنني	حينم	بايعوا	رسوله	ملسو هيلع هللا ىلص		بيعة	الرضوان،	وَثبََّتُهم	ملا	علم	من	

صدق	نيتهم.
4	ـ	من	األعمل	املؤدية	إىِل	رضا	اهلل	سبحانه	وتعاىل	اجلهاد	يف	سبيله؛	ألن	اجلهاد	سبب	يف	ظهور	الدين	
اإِلسالمي	وانتشاره،	ولو	مل	يصرب	املسلمون	األوائل	عىل	اجلهاد	ويصدقوا	ملا	كان	لإِلسالم	ما	كان	من	عزة	

ومنعة	وسؤدد	،	وانتشار.
5	ـ	وعد	اهلل	سبحانه	وتعاىل	املسلمني	بمغانم	كثرية	يأخذوهنا	بعد	أن	يتمكنوا	من	أعدائهم	وينترصوا	عليهم	.
احلديبية	وفتح	خيرب	وهزيمة	 يوم	 املسلمني	 قتال	 والكفار	من	 ،	ومنع	املرشكني	 املسلمني	 انتصار	 ـ	 	6
الكفار؛	يدل	عىل	أن	اهلل	معهم	حيرسهم	ويسدد	رميهم	مهم	كثر	األعداء،	وتكالبوا	عليهم	وأحاطوا	هبم،	

ومهم	كانت	قوهتم.

الأحكام والفوائد :
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هم	 إن	 الكثرية	 والغنائم	 والفتح	 باالنتصار	 وزمان	 مكان	 كل	 للمسلمني	يف	 باقًيا	 الوعد	 يزال	 ال	 ـ	 	7
نرصوا	اهلل	تعاىل	وعظموه	وأطاعوه	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص	.

1 ـ اكتب كلمة ) صح( أو )خطأ ( أمام العبارات التالية مع تصحيح اخلطأ :
أ	ـ	املراد	بالشجرة	:	شجرة	باحلديبية	بايع	حتتها	املسلمون	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	بيعة	العقبة	األوىل.			)											(
ب	ـ	فتًحا	قريًبا	:	فتح	خيرب	.																																																																																																										)											(
جـ	ـ	وأخرى	مل	تقدروا	عليها	:	املراد	غزوة	بدر	وأحد.																																																															)											(	

2 ـ ما سبب نزول قوله تعاىل : ﴿                                                                                                          ﴾ ؟
3 ـ ما اجلزاء الذي نال املؤمنني يوم بايعوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص	حتت الشجرة ؟ استخرج ذلك من اآليات.

4 ـ ماذا يدل عليه انتصار املسلمني ومنع املرشكني والكفار من قتال املسلمني يوم احلديبية وفتح خيرب ؟
5 ـ ما الدليل عىل أن وعد اهلل للمسلمني بالنرص والفتح باٍق إىل يوم القيامة ؟ ومتى حيصل هذا النرص ؟

                                                                                                          

المناق�ســـــة
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معنــاهــاالكلمــة

�صـورة احلجرات من اآية )6ـ 11(8الدر�س الثامن

﴿

﴾

فاسق
بنبأ	
فتبيَّنوا

	أن	تصيبوا

املراد	به	هنا	:	الكذاب	الذي	ال	يوثق	بكالمه.
بخرب	من	األخبار	التي	يتناقلها	الناس.

فتثبتوا	وتأكدوا	من	صحة	ماجاء	به	هذا	الفاسق.
لئال	تصيبوا	وتؤذوا	قوًما	من	املسلمني	بسبب	هذا	اخلرب	الكاذب	.

قال تعاىل :
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١	ـ	أمر	اهلل	سبحانه	وتعاىل	بالتثبت	عند	سمع	اخلرب،	وحماولة	التدقيق	يف	صحة	هذا	اخلرب	إِذا	كان	هذا	
لئال	تكون	أحكامنا	متضمنة	جورًا	 بالكذب	والفسق	 أو	معروف	 اخلرب	صادرًا	عن	رجل	جمهول	احلال،	

وظلًم	وجهالة،	فيصيبنا	الندم	حينم	نعلم	كذب	الراوي،	ثم	ال	ينفع	الندم	بعد	ذلك	.
2	ـ	إِذا	كان	اخلرب	صادرًا	عمن	عرف	بعدله	فإِننا	نقبله،	واألصل	يف	املسلمني	العدالة.

3	ـ	دقة	علمء	األمة	اإِلسالمية	وحرصهم،	وبخاصة	علمء	احلديث،	فقد	حرصوا	عىل	معرفة	حال	رواة	
األحاديث؛	كي	تعتمد	األمة	عىل	األحاديث	واألخبار	التي	رواها	الثقات	العدول	.

4	ـ	كثرة	األخبار	التي	ترد	عن	الفسقة	يف	هذه	األيام،	وبخاصة	تلك	الصادرة	عن	اإلذاعات	األجنبية،	
أو	 إِليها،	 االستمع	 عدم	 واجبنا	 ومن	 احلاقدة،	 األنباء	 وكاالت	 أو	 املنحرفة،	 املجالت	 أو	 الصحف،	 أو	

تصديقها،	والعمل	عىل	دحض	افرتاءاهتا	عىل	ديننا	وجمتمعنا.
أولئك	 كان	 ـ	 ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	 الرسول	 ففي	عهد	 اهلل	جل	وعال،	 يفضحه	 املسلمني	 واملفرتي	عىل	 الكاذب	 ـ	 	5
نبيه	عنهم،	وبعد	عهد	رسول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	يفضحهم	اهلل	بترصفاهتم،	 يفتضحون	بأن	خيرب	اهلل	سبحانه	وتعاىل	

وبطريقة	كالمهم	،	فيقعون	يف	رش	أعمهلم.	

بجهالة
َلَعنِتُّْم
نَُه َزيَّ

طائفتان

وال	تلمزوا	أنفسكم
وال	تنابزوا	باأللقاب

وأنتم	جاهلون	حاهلم،	فتندمون	عىل	ما	فعلتم	أشد	الندم.
لنالكم	وأصابكم	حرج	ومشقة	وتعب	وإثم	.

نَه	. َحسَّ
عىل	 جيب	 خالف	 بينهم	 حدث	 إذا	 املسلمني،	 من	 مجاعتان	 أو	 فرقتان	

املسلمني	أن	يصلحوا	بينهم	بالعدل	والقسط.
اليِعْب	بعضكم	بعضًا.

ال	ينادي	بعضكم	بعضًا	باأللقاب	السيئة	.

الأحكام والفوائد :
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نه	يف	قلوهبم،	حتى	 6	ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	ذو	فضل	عظيم	عىل	املؤمنني	؛	إِذ	حبب	إِليهم	اإِليمن	وحسَّ
فيه	 ما	 وكل	 واملعايص	 الكفر	 وجعل	 نفوسهم،	 يف	 وجيدون	حالوته	 كل	يشء،	 من	 أغىل	 عندهم	 أصبح	
خروج	عن	طاعة	اهلل	بغيضًا	عندهم،	يأنفون	منه	ويكرهونه،	والرشاد	كل	الرشاد	يف	ذلك،	وتلك	نعمة	من	

اهلل	جل	وعال	عىل	من	استطاع	القيام	بذلك	.
قتال،	والواجب	عىل	 إىِل	 املسلمني،	وقد	يتحول	هذا	اخلالف	 ـ	قد	حيدث	خالف	بني	مجاعتني	من	 	7
الطائفتني	عىل	 إِحدى	 وإِذا	أرصت	 الطائفتني،	 أو	 اجلمعتني	 بني	 لإِلصالح	 يسعوا	جهدهم	 أن	 املسلمني	
البغي	والظلم	والقتال	،	فعلينا	أن	نمنعها	بالقوة	حتى	ترجع	إىِل	حكم	اهلل؛	ألن	اخلالفات	جيب	أن	حتل	
بالقضاء	الرشعي؛	ال	بالقتال	فإِن	رجعت	إىِل	احلق	وأذعنت	حكمنا	بينهم	بالعدل	والقسط،	وهذا	يدل	عىل	
سبق	اإِلسالم	جلميع	املجتمعات	البرشية	هبذا	النظام	الذي	يتفوق	عىل	أنظمة	التجمعات	واهليئات	الدولية	

يف	هذا	املجال	.
8	ـ	حب	اهلل	سبحانه	وتعاىل	للعدل	حتى	مع	من	نجد	يف	أنفسنا	عليه	شيئًا	قال	تعاىل	:

.	)١(	﴾																																																																																																																																													﴿	
9	ـ	جيب	أن	يكون	املؤمنون	إِخوة	متحابني	مرتامحني	جتمعهم	الرابطة	اإِليمنية	فقد	زالت	كل	شحناء	

	من	قلوهبم	فأصبحوا	يدًا	واحدة،	أعوانًا	للخري،	مقامع	للرش	. وعداوة	وِغلٍّ
١0	ـ	دعوة	املسلمني	املؤمنني	إىِل	ترك	سخرية	بعضهم	ببعض،	فقد	يكون	املسخور	منه	أفضل	عند	اهلل	
من	الساخر،	وترك	عيب	املسلمني	بعضهم	بعضًا	أو	تلقيبهم	باأللقاب	السيئة	كم	يفعل	العوام،	فإِن	ذلك	

يؤدي	إىِل	احلقد	والتباغض	والكراهية	يف	املجتمع	املسلم.
١١	ـ	إذا	أظهر	اإِلنسان	عيب	أخيه	فإِن	أخاه	يضطر	إىل	إِظهار	عيبه	هو	،	واملرء	كله	عيوب،	وإِذا	لقب	

أخاه،	فإِن	أخاه	يضطر	إىِل	تلقيبه	أيضًا	والواجب	ترك	ذلك	كله	.

)١(	سورة	املائدة	:	آية	8	.

تعاىل شيئا عليه يف نجد من مع حتى وتعاىل سبحانه حب
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١2	ـ	من	القبيح	أن	يفسق	اإِلنسان	بعدم	التزامه	أمر	اهلل	حني	هنى	عن	التنابز	باأللقاب،	وإبداء	عيوب	
بتعريضها	 نفسه	 قد	ظلم	 فإنه	 العمل؛	 هذا	 مثل	 يرتدع	عن	 مل	 مؤمنًا،	ومن	 كان	 أن	 بعد	 املسلمني	 إِخوانه	
لعذاب	اهلل	يوم	القيامة،	وقد	قام	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	وهو	املعلِّم	املريب	ـ	بتغيري	أسمء	بعض	الصحابة	وألقاهبم	التي	كانوا	

يلقبون	هبا	يف	اجلاهلية	إىِل	أسمء	وألقاب	ال	تؤدي	إىِل	مضايقة	أصحاهبا.

1 ـ بني معاين الكلامت التالية : 
                                                 فاسق					،					فتبينوا					،					َلَعنِتُّم

2 ـ ما الواجب عىل املسلمني عند سامع األخبار الكاذبة من أي مصدر كان ؟
3 ـ متى جيب التثبت عند سامع اخلرب ؟ وملاذا ؟

4 ـ كيف فضح اهلل الكاذبني واملفرتين يف عرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص	، ويف العرص احلارض ؟
5 ـ فضل اهلل تعاىل عىل املؤمنني عظيم، ِمْن أي آية تستفيد ذلك .

6 ـ كيف حيل اخلالف إذا حصل بني مجاعتني من املسلمني ؟
7 ـ ما السبب ـ يف نظرك ـ الذي يدعو بعض العوام وقلييل اإليامن للسخرية من بعض املسلمني ونبزهم 

باأللقاب ؟
8 ـ ما واجب املسلم عند سامع السخرية والغمز إلخوانه املسلمني ؟

المناق�ســـــة
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معنــاهــاالكلمــة

�صـورة احلجرات من اآية )12 ـ 18(

﴿

﴾

اجتنبوا	
ال	جتسسوا

اتركوا	وابتعدوا	عن	الظن	فإِن	يف	بعضه	إِثًم	وذنبًا	يستحق	فاعله	العقوبة.
ال	يتبع	بعضكم	عورات	بعض،	وال	تتبعوا	معايب	بعضكم	.

9الدر�س التا�سع

قال تعاىل :
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١	ـ	نداء	رباين	مجيل	يدعو	إىِل	االنتهاء	عن	خلق	سيئ،	وهو	سوء	الظن	بالناس؛	ألن	سوء	الظن	إِثم،	
والعقالء	ال	يبنون	أحكامهم	عىل	الظنون	والشكوك	والشبهات.

	إِسـاءة	الظن	بالنـاس	تؤدي	إىِل	حتطـيم	أواصـر	الصـالت	بيـن	أفـراد	املجتـمع	وتعـمق	األحقـاد،	 2ـ	
واخلالفات	بني	الناس.

3	ـ	قد	ييسء	اإِلنسان	الظن	بآخر	بناًء	عىل	قرائن	تدعوه	إىِل	سوء	الظن	به،	لكن	ال	جيوز	له	أن	يقطع	هبذا	
الظن،	ثم	يبدأ	التحقيق	مع	من	ظن	به،	ويتعقبه	ليتحقق	من	هذا	الظن.

هلم	 الناس	 ألن	 اإِلسالم؛	 عنه	 هنى	 سيئ	 ُخلٌق	 اآلخرين	 عورات	 كشف	 حماولة	 وهو	 التجسس	 ـ	 	4
دناءة	 عىل	 للناس	 وتعويد	 للمجتمع	 إِفساد	 الناس	 عورات	 تتبع	 ويف	 وكراماهتم،	 وحرياهتم،	 حرماهتم،	

اخللق؛	ألن	هذا	العمل	ال	يقدم	عليه	إاِل	من	اتصف	بذلك	.	
	خلًقا	دنيًئا	. 5	ـ	التجسس	عىل	األعداء	خلدمة	األمة	والدين	ال	ُيعدُّ

6	ـ	الغيبة	ُخلق	سيئ	ال	يقل	إِثًم	عن	الظن	والتجسس	،	فالذي	يغتاب	كأنه	يأكل	حلم	أخيه	امليت،	وكل	
أنه	عمل	 ،	فضاًل	عن	 أبداهنم	 منه	 املنظر،	وتقشعر	 يأنفون	من	هذا	 الناس	مهم	كان	طبعهم	وإِحساسهم	

حمرم.	

ال	يغتب

فكرهتموه
مل	يرتابوا
اليلتكم
َيُمنُّون

اليذكر	بعضكم	بعضًا	يف	غيبته	بالسوء،	فإهِنا	كأكل	املسلم	حلم	أخيه	املسلم	وهو	
ميت،	وهو	أمر	مستقبح	تأباه	األنفس	والفطر	السليمة	.

اكرهوا	الغيبة	كم	تكرهون	هذا	العمل	القبيح	.
وا	يف	إيمهنم	بل	ثبتوا	عليه	. مل	يشكُّ
ال	ينقصكم	من	أجوركم	شيًئا.

كان	 ولو	 مقابلها	 منك	 يأخذوا	 أن	 حممد	جيب	 يا	 عليك	 ِمنًَّة	 إِسالمهم	 ون	 َيُعدُّ
ثناًء.

الأحكام والفوائد :
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7	ـ	عىل	من	اتصف	هبذه	األخالق	السيئة	أن	يبادر	إىِل	التوبة	فإِن	باب	التوبة	ما	زال	مفتوًحا.	

8	ـ	إِن	العباد	يتفاضلون	عند	اهلل	تعاىل	حسب	تقواهم	له	ال	بمجرد	االنتمء	إىِل	قبيلة	أو	عشرية	معينة،	
فالناس	كلهم	يف	اإِلسالم	سواسية	كأسنان	املشط؛	فهم	مجيًعا	خلقوا	من	ذكر	وأنثى،	والغاية	من	جعلهم	

شعوًبا	وقبائل	هو	التعارف.

9	ـ	اإِليمن	درجة	رفيعة	تقتيض	التصديق	بالقلب،	وكل	مؤمن	مسلم،	وليس	كل	مسلم	مؤمنًا	ولذلك	
اهلل	 أن	 يعني	 ال	 هذا	 أن	 إاِل	 بعد،	 اإِليمن	 حقيقة	 إىِل	 يصلوا	 مل	 ولكنهم	 مؤمنون،	 أهنم	 اعتقدوا	 األعراب	
سبحانه	وتعاىل	لن	يقبل	أعمهلم،	بل	سيقبلها	إِن	هم	أطاعوه	وأطاعوا	رسوله،	دون	أن	ينقص	منها	شيًئا.

	وبم	جاء	به،	ومل	يشككوا	 	ملسو هيلع هللا ىلصـ	 	املؤمنون	حقيقة	هم	الصادقون	يف	إِيمهنم	الذين	صدقوا	رسول	اهللـ	 ١0ـ	
يف	يشء	من	ذلك،	وحققوا	هذا	اإِليمن	بالعمل	الصالح	واجلهاد،	أما	الذين	أسلموا	خوًفا	من	القتل	والسبي	

فإهِنم	مل	يصلوا	إىِل	حقيقة	اإِليمن	بعد	.

١١	ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أعلم	بم	يف	ضمئر	الناس	فال	حاجة	ألن	يقول	اإِلنسان	:	أنا	مسلم	أو	مؤمن،	
فإِن	اهلل	يعلم	إِيمن	الناس	وإِسالمهم	وكفرهم،	وإِن	مل	يظهروا	من	ذلك	شيًئا.

	نفع	اإِليمن	واإِلسـالم	يعود	عىل	صاحبـهم،	ولذلك	فاملنـة	هلل	سـبحانه	وتعاىل	عليهم	وليست	هلم؛	 ١2ـ	
ألن	اللـه	سـبحانه	وتعاىل	هداهم	لإِليمن،	ولو	مل	هيدهم	لبقوا	عىل	ضالهلم	وغيِّهم	واسـتحقوا	النـار.
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1 ـ ملاذا هُنَِي الناس أن يقيموا أحكامهم عىل الظن ؟ وما الذي يسببه ذلك يف املجتمع املسلم ؟
2 ـ متى يكون التجسس ممقوًتا وسيئة من السيئات ؟ وملاذا ؟

3 ـ ما معنى الغيبة ؟ وما حكمها ؟ وبم شبه اهلل فاعلها ؟ وملاذا ؟
4 ـ ما مقياس التفاضل بني الناس عند اهلل تعاىل ؟ استخرج ذلك من اآليات الكريمة .

5 ـ ما معنى اإليامن ؟ مع الدليل .
6 ـ ما معنى اإلسالم ؟ مع الدليل .

7 ـ استخرج فائدتني من قوله تعاىل : ﴿

. ﴾                                                              

7 ـ استخرج فائدتني من قوله تعاىل : ﴿

. ﴾                                                              

المناق�ســـــة
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�صـورة الذاريات من اآية )15 ـ 3٠(

﴿

﴾

معنــاهــاالكلمــة

1٠الدر�س العا�سر

قال تعاىل :

َة	. ما	أعطاهم	رهبم	من	النعيم	املقيم	والتكريم	واملَعزَّ
ما	ينامون	إال	قلياًل	من	الليل	يصلون	هلل	والناس	نائمون	.

مجع	َسَحر	وهو	قبل	الفجر،	وهؤالء	كانوا	يستغفرون	اهلل	عىل	تقصريهم	يف	
الليل	مع	أهنم	قاموا	أكثره.

الذي	يسأل	لفقره.
الذي	حرم	من	الرزق	ولكنه	ال	يسأل	الناس	تعفًفا.

ما	آتاهم
ما	هيجعون
باألسحار

السائل
املحروم
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١	ـ	مشهد	مبهج	،	ومنظر	تطري	له	القلوب	فرًحا،	ويبهر	العيون	ألولئك	املتقني	الذين	راقبوا	اهلل	يف	الرس	
والعلن،	وكانت	مشاعرهم	وأحاسيسهم	متيقظة،	جعلوا	بينهم	وبني	عذاب	اهلل	وقاية	بالعمل	الصالح؛	
إهنم	يف	جنات	وبساتني،	وحدائق	فيها	عيون	جارية،	وما	ذلك	إال	ألهنم	أحسنوا	يف	أعمهلم	وأدوا	الفرائض	

التي	فرضها	اهلل	عليهم	.
2	ـ	من	صفات	أولئك	أيًضا	أهنم	يقضون	أكثر	ليلهم	يف	الصالة	وال	ينامون	إال	قلياًل،	وعند	السحر	يف	
آخر	الليل	يستغفرون	اهلل	من	تقصريهم،	مع	أهنم	أحسنوا	،	كم	أهنم	وضعوا	نصيًبا	من	أمواهلم	للمحتاج	

الذي	يسأل،	وللمحتاج	الذي	يتعفف	عن	السؤال	مع	حاجته	.
الناس	 ألوان	 اختالف	 أن	 كم	 ووحدانيته،	 وقدرته	 اهلل	 عظمة	 عىل	 واضحة	 دالئل	 فيها	 األرض	 ـ	 	3
وقلب،	 وبرص،	 سمع	 من	 بدنه	 حيتويه	 وما	 املتناهية	 الدقة	 بتلك	 اإلنسان	 وخلق	 وطبائعهم،	 وألسنتهم	

وأطراف	،	دليل	عظيم	عىل	تلك	القدرة	والعظمة	والوحدانية،	ويعرفها	صاحب	البصرية	السليمة	.
4	ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	يرزقنا	من	السمء،	فيكتب	أرزاقنا،	وينزل	من	السمء	املطر	فتحيا	به	األرض،	ويف	

السمء	أيضًا	وما	وعدنا	اهلل	من	اجلنة	والنعيم	املقيم	.
البعث	بعد	املوت	واجلنة	 5	ـ	أقسم	اهلل	بنفسه	الكريمة	وله	أن	يقسم	بم	يشاء	ـ	أن	ماتوعدون	به	من	

فراغ

أوجس
ة رَصَّ
ت فصكَّ

به	 ورجع	حتى	ال	حيس	 وخفية	 برسعة	 ـ	 السالم	 عليه	 ـ	 إبراهيم	 ذهب	
الضيوف	وأحرض	معه	عجاًل	سمينًا	هلم	.

أضمر		إبراهيم	يف	نفسه	خوًفا	منهم	حينم	امتنعوا	عن	األكل	.
صيحة،	أي	:	أقبلت	زوجة	إبراهيم	وهي	صائحة.

فرضبت	وجهها	حينم	سمعت	البشارة	بالغالم	تعجًبا	من	والدة	العجوز	
العقيم	.

الأحكام والفوائد :



95

والنار	ـ	حق	كائن	ال	حمالة	ليس	يف	ذلك	شك	،	فال	ينبغي	أن	نشك	يف	ذلك	كم	ال	نشك	حني	ننطق	بالكالم	
أننا	نطقناه	.

لإِلثارة	 بالسؤال	 الصالة	والسالم	مع	ضيوفه	 إبراهيم	عليه	 بدأ	قصة	 الكريم	حينم	 القرآن	 ـ	بالغة	 	6
والتشويق	.

7	ـ		مرشوعية	إِكرام	الضيف،	والتأدب	معه،	وإحضار	الضيافة	من	غري	أن	يشعر	به	الضيف	لئال	يمنعه	
الضيف	من	ذلك	.

الصالة	 عليه	 إبراهيم	 املالئكُة	 برش	 حيث	 وعال،	 جل	 اهلل	 بقدرة	 وذلك	 الشدة،	 بعد	 يأيت	 الفرج	 ـ	 	8
اندهاشها	ورصختها	من	شدة	 إىِل	 إىِل	كوهنا	عجوزًا،	مما	أدى	 إِضافة	 العقيم،	 والسالم	بغالم	من	زوجته	
املفاجأة	العنيفة،	إاِل	أن	قدرة	اهلل	سبحانه	وتعاىل	احلكيم	العليم	فوق	كل	يشء	فإِنم	أمره	إِذا	أراد	شيًئا	أن	

يقول	له	كن	فيكون،	فولدت	إِسحاق	بن	إبراهيم	عليهم	الصالة	والسالم	.

1 ـ بني معاين الكلامت التالية : 
ة					،					صكَّت األسحار					،					السائل					،					املحروم					،						رَصَّ
2 ـ ما األعامل التي عملها املتقون حتى استحقوا بفضل اهلل النعيم املذكور يف اآليات ؟

3 ـ فرس قوله تعاىل : ﴿                                           ﴾ .
4 ـ أقسم اهلل تعاىل بنفسه الكريمة، فام جواب القسم ؟ مع التوضيح .

5 ـ يف بداية اآلية الكريمة بـ )هل( فائدة بالغية ، بني ذلك .
6 ـ ما احلقوق التي يؤدهيا املضيف لضيفه ؟ استنبط من اآليات بعضها .

7 ـ ما البشارة التي برش هبا إبراهيم عليه الصالة والسالم ؟ وبم ردَّت امرأته ؟ 

 ـ ما األعامل التي عملها املتقون حتى استحقوا بفضل اهلل النعيم املذكور يف اآليات ؟
                                           

المناق�ســـــة
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﴿

﴾

ما	مُتنون

ننشئكم

النشأة	األوىل

النَُّطف	التي	تلقوهنا	يف	أرحام	زوجاتكم	هل	أنتم	الذين	ختلقوهنا	حتى	تكون	
برشًا،	أم	أن	اخلالق	هو	اهلل	.

نعيد	خلقكم	ونبدلكم	،	واهلل	ليس	بعاجز	عن	إِهالك	الناس	واإِلتيان	بغريهم	
.

وليس	بعاجز	عن	إِعادة	اخللق	والبعث	مرة	أخرى	.
أجسامكم	 فاستوت	 العدم	 من	 خلقكم	 اهلل	 وأن	 نطفة	 من	 اخللق	 ابتداء	

معنــاهــاالكلمــة

11الدر�س احلادي ع�سر

قال تعاىل :

�صـورة الواقعة من اآية )57 ـ 74(
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وتفتتت	 تراًبا،	 وصاروا	 ماتوا	 إِذا	 خلقهم	 يعاد	 أن	 واإِلحلاد	 الزيغ	 وأهل	 املرشكون	 استبعد	 لقد	 ـ	 	١
عظاُمهم	لكن	اهلل	جل	وعال	رد	عليهم	بأنه	خلقهم	من	عدم	بعد	أن	مل	يكونوا	شيًئا	،	فأهيم	أصعب	ابتداء	
اخللق	أم	إِعـادته	؟!	الشـك	أن	إِعادته	أهون	بكثري	،	فهال	صدقوا	بذلك	ورجـعوا	إىِل	صـواهبم	وآمنـوا	

بالبعث	؟!
	تتواىل	األدلة	عىل	قدرة	اهلل	جل	وعال	عىل	البعث،	فيسأل	أولئك	الضالني	عن	هذه	النطفة	التي	يلقوهنا	 2ـ	
يف	أرحام	زوجاهتم،	هل	هم	الذين	خلقوا	منها	بشـًرا	سـوًيا	؟!	أم	اهلل	الواحد	؟!	ثم	إن	اهلل	جل	وعال	قىض	

بني	اخللق	املوت	وساوى	فيه	بني	أهل	السموات	واألرض	فال	يبـقى	أحد	غريه	سبحانه	وتعاىل	.
	اهلل	سبحانه	وتعاىل	ليس	بعاجز	عن	تغيري	خلق	الناس،	وليس	بمغلوب	يف	ذلك،	فهو	قادر	عىل	جعل	 3ـ	
املنكرين	للبعث	قردة	وخنازير	كم	فعل	ببعض	األقوام	العصاة،	كم	أنه	قادر	حينم	يبعث	الناس	عىل	أن	يغري	

صورهم	يف	الدنيا	فيجعل	املؤمن	أبيض	الوجه،	والكافر	قبيح	الوجه	أسوده	.

فلوال	تذكرون
حطامًا
هون تفكَّ

ملغرمون
امُلْزن
ُأجاًجا
ُتورون
امُلْقوين

	تعتربون	بأن	اهلل	قادر	عىل	إِعادة	خلقكم	. فهالَّ
يكون	الزرع	هشيًم	ال	ينتفع	به	وذلك	بقدرة	اهلل	.

	 فإِذا	جعله	هشيًم	رصتم	تتعجبون،	وتندمون	وتتفجعون	وتتالومون	مما	َحلَّ
بكم	من	املصيبة.

ملعذبون	بذهاب	مالنا	دون	عوض	.
السحاب	الذي	ينزل	اهلل	منه	املطر	الغزير	.

شديد	امللوحة	أو	شديد	املرارة	ال	يستطيع	اإِلنسان	أن	يرشبه	.
تقدحون	النار	برضب	بعض	األغصان	ببعضها	فتحدث	منها	الرشارة	.

املسافرين،	وكل	من	انتفع	بالنار	.

الأحكام والفوائد :
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4	ـ	إذا	كان	اإلنسان	قد	علم	أنه	أنشئ	أول	مرة	من	العدم	فالعجب	كل	العجب	يف	أن	ينكر	األخرى	.
5	ـ	من	أدلة	البعث	أن	الناس	حيرثون	األرض	ويطرحون	البذر،	لكن	ليس	هلم	فعل	يف	إخراج	الزرع،	
ومن	بعده	السنبل،	ثم	احلب،	وإذا	كان	كذلك	فكيف	ينكرون	إخراج	األموات	من	األرض؟!	فاحلرث	
والبذر	فعلهم،	وأما	الزرع	فهو	فعل	اهلل	جل	وعال	ينبت	عىل	اختياره	ال	اختيارهم،	بدليل	أن	اهلل	جل	وعال	
قادر	عىل	أن	جيعل	هذا	الزرع	هشيًم	متكرًسا،	وهو	دليل	عىل	نعمه	عز	وجل،	وعىل	قدرته	عىل	إهالك	الناس	

كم	أهلك	هذا	الزرع،	فيجعلهم	حطامًا	مثله.
6	ـ	إذا	أهلك	اهلل	الزرع	قعد	اإلنسان	يعجب	لذهاب	هذا	الزرع،	ويندم	عليه	،	ويعرتف	أنه	معذب	

ُه	هذا	الزرع	عليه	. بذلك،	وحمروم	من	الرزق	الذي	ُيِدرُّ
	حجة	أخرى	ودليل	دامغ	ضد	أولئك	املنكرين	للبعث	وهو	املاء	العذب	الذي	يرشبونه	هل	يستطيعون	 7ـ	
إنزاله	من	السحاب	؟!	َكالَّ	؛	ألن	اهلل	سبحانه	وتعاىل	قادر	عىل	منعه	أو	جعله	ملًحا	ال	يقدرون	عىل	رشبه،	

فهل	تشكرون	اهلل	عىل	ذلك	؟!
	برهان	آخر	عىل	البعث	وهو	أن	الشجر	الرطب	)	شجر	الَعَفار	،	وامَلْرخ(	الذي	تظهر	منه	النار	بالقدح	 8ـ	
فيكون	منه	الزناد،	من	الذي	أنشأ	شجرهتا؟!	أليس	هو	اهلل؟!	جعلها	لكم	تذكرًيا	بنار	اآلخرة،	مع	أهنا	جزٌء	

من	سبعني	جزًءا	من	نار	جهنم،	ثم	إهِنا	تنفع	املسافرين	وغريهم	يف	الطبخ	والتدفئة	وغري	ذلك	.
9	ـ	إذا	علمـنا	كـل	ذلك	جيب	علينا	أن	ننزه	اهلل	عم	أضــافه	إليه	املشــركون	من	األنــداد	والعجـز	عن	

البعث	.
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1 ـ بني معاين الكلامت التالية :
مامُتْنون					،						ننشئكم					،					النشأة	األوىل					،					تفكهون					،					ملغرمون					،					تورون					،				املقوين	
2 ـ استبعد املرشكون وأهل الزيغ واإلحلاد البعث بعد املوت، كيف رد اهلل عليهم هذا االعتقاد وأبطله ؟

3 ـ يف اآليات دالئل عظيمة عىل قدرة اهلل تعاىل، استنبط ذلك من اآليات مع التوضيح .

4 ـ استخرج فائدتني من قوله تعاىل : ﴿                                                                     ﴾ .
5 ـ ما الواجب عىل اإلنسان إِذا علم مظاهر قدرة اهلل تعاىل  ؟

                                                                     

المناق�ســـــة
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معنــاهــاالكلمــة

12الدر�س الثاين ع�سر

قال تعاىل :

�صـورة الواقعة من اآية )75 ــ اإىل اآخر ال�صورة(

﴿

﴾

فال	أقسم	
بمواقع	النجوم
يف	كتاب	مكنون

مدهنون
رزقكم

أي	:	أقسم	،	)	وال	(	هنا	تأكيد	للقسم	.
بمنازل	النجوم	وأماكن	دوراهنا	يف	أفالكها	وبروجها	.
كتاب	مصون	حمفوظ	عن	التبديل	والتغيري	عند	اهلل	.

مكذبون	بالقرآن.
املراد	هنا	:	شكركم،	والكفار	ـ	بدالً	من	أن	يشكروا	اهلل	عىل	نعمه	التي	رزقهم	

إياها	ـ	كذبوا	بالقرآن	الكريم	.
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١	ـ	يقسم	اهلل	جل	وعال	بمنازل	النجوم	ومواقعها	يف	األفالك،	وبني	أن	هذا	القسم	عظيم	لعظم	املقسم	
تسبح	 بحيث	 اهلل،	 عظمة	 عىل	 تدل	 التي	 الدقة	 من	 واملدارات	 املواقع	 تلك	 ألن	 النجوم؛	 مواقع	 وهو	 به	
نَّا	من	رؤيته	 النجوم	التي	ال	حييص	عددها	إال	اهلل،	وال	تقرتب	من	بعض،	وال	تصطدم	ببعض،	منها	ما	مَتَكَّ
ومنها	ما	مل	نتمكن	من	رؤيته	وكذلك	عظم		املقسم	عليه	وهو	القرآن	الكريم	وجواب	القسم	أن	هذا	القرآن	
عون	أنه	قول	شيطان	أو	قول	كاهن	أو	جمنون،	أو	 كريم	من	عند	اهلل	نزل	من	اللوح	املحفوظ،	وليس	كم	يدَّ

كذاب،	أو	من	أساطري	األولني	.
2	ـ	املالئكة	املطهرون	هم	الذين	نزلوا	بالقرآن	الكريم	من	عند	اهلل،	ومل	تتنزل	به	الشياطني	كم	زعم	املرشكون	.

3	ـ	ال	جيوز	مس	املصحف	عىل	غري	وضوء	إال	إذا	كان	هناك	رضورة	.
اهلل	 عند	 من	 نزل	 الذي	 العظيم	 القرآن	 هبذا	 كذبوا	 الذين	 املرشكني	 وتعاىل	عىل	 اهلل	سبحانه	 ينكر	 ـ	 	4
لُيخرجهم	من	 إليهم	 أنزله	 به،	بدالً	من	أن	يشكروا	اهلل	سبحانه	وتعاىل	عىل	أن	 سبحانه	وتعاىل،	وكفروا	

الظلمت	إىل	النور	بإذنه	.

إذا	بلغت	الروح	احللق	حني	االحتضار	.
أي	:	إذا	كنتم	غري	مصدقني	وموقنني	بأنكم	جمزيون	بأعملكم	كم	تعتقدون	

هل	تستطيعون	رد	النفس	إىل	اجلسد	مرة	أخرى	؟
راحة	ومغفرة	ورمحة	وبرد	وسالم	هلذا	امليت	إذا	كان	من	املحسنني	املتقني	هلل	

املقربني	له	بكثرة	الطاعات	.
ضيافة	املنكرين	للبعث	والتائهني	عن	طريق	احلق	يف	جهنم	محيم	حيرق	بطوهنم	

من	شدة	حرارته	.
ماء	حار	يشوي	البطون	.

إذا	بلغت	
غري	مدينني

روح	ورحيان

ُنُزل

محيم

الأحكام والفوائد :
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5	ـ	إذا	بلغت	الروح	احللقوم	حني	االحتضار	وبدأت	سكرات	املوت	والناس	ينظرون	إليه	بكل	شفقة	
وحزن	وأمل،	ويشاهدون	ما	يكابده	من	مشقة	يف	خروج	الروح،	وهو	ينظر	إىل	نفسه،	وروحه	خترج،	واهلل	
أقرب	إليه	منكم	بعلمه	ومالئكته	وأنتم	ال	تنظرون	إليهم،	فهال	إذا	كان	غري	جمزي	وحماسب	عىل	أعمله	

يستطيع	رد	الروح	له	؟!	أو	يستطيع	َمْن	عنده	من	أقاربه	وأحبابه	أن	يردوا	الروح	إليه	؟!
	هذا	اإلنسان	الذي	ينازل	املوت	إذا	كان	من	الذين	فعلوا	الواجبات	واملستحبات،	وتركوا	املكروهات	 6ـ	

واملحرمات	فهو	من	املقربني	الذين	يستحقون	الراحة	واجلنة	والنعيم	املقيم	.
7	ـ	إذا	كان	اإلنسان	من	الذين	يأخذون	كتبهم	بأيمهنم	فإن	املالئكة	تبرشه	بذلك	وتقول	له	:	سالم	لك	

أي	:	ال	بأس	عليك،	أنت	إىل	سالمة،	أنت	من	أصحاب	اليمني	.
8	ـ	إذا	كان	املحترض	من	الذين	كذبوا	بالبعث،	الضالني	عن	طريق	اهلدى؛	فضيافته	يف	جهنم	ماٌء	محيٌم	

يشوي	بطنه	ـ	والعياذ	باهلل	ـ	ودخوله	النار	التي	تغطيه	من	مجيع	اجلهات	.
9	ـ	ما	أخرب	اهلل	به	ال	مرية	فيه	وال	شك	فهو	يقني،	حادث	ال	حمالة،	لذلك	علينا	أن	ننزه	اهلل	سبحانه	
وتعاىل	عن	العيـوب	والنقـائص،	ونؤمن	بالبعـث،	وبقدرة	اللـه	عىل	ذلك	،	وأن	نؤمن	بالرسول	ـ	ملسو هيلع هللا ىلص	ـ	

وما	جـاء	به،	ونطيعه	متقربني	إىل	اهلل	بذلك	.
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1 ـ بني معاين الكلامت التالية : 
                        فال	أقسم					،						مواقع	النجوم					،					مدهنون					،					روح	ورحيان					،					ُنزل

2 ـ بم أ قسم اهلل تعاىل يف اآليات السابقة ؟ وما جواب القسم ؟
3 ـ ملاذا ادَّعى كفار قريش أن القرآن الكريم جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص	أو هو قول كاهن أو جمنون أو كذاب ؟

4 ـ ما حكم مس املصحف دون طهارة ؟ مع الدليل .
5 ـ يف اآليات تصوير حلال اإلنسان حال خروج الروح، َبنيِّ ذلك .

6 ـ ما أقسام الناس عند املوت ؟ وماذا أعد اهلل لكل قسم منهم ؟
7 ـ ماذا جيب عىل املؤمن أن يعمله وهو املوقن بالبعث واجلزاء واحلساب ؟ 

المناق�ســـــة
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معنــاهــاالكلمــة

13الدر�س الثالث ع�سر

قال تعاىل :قال تعاىل :

�صـورة احلديد من اآية )2٠ ــ 24(

﴿

﴾

غيث

الكفار	
هييج
حطاًما

متاع	الغرور

األرض	 إىل	 السمء	 من	 ينزل	 كالغيث	 بزينتها،	 الدنيا	 مثل	 وذلك	 غزير	 مطر	
فتزدان.

الزراع	يعجبهم	هذا	الزرع	النابت	بإنزال	اهلل	املطر	.
ييبس	وجيف	بعد	تلك	النضارة	واجلمل	واخلرضة،	فيصفر.

	ثم	يصبح	فتاًتا	وتبنًا	وهكذا	الدنيا.
متاع	فاٍن	خيدع	من	ركن	إليه	وهو	الغافل	الذي	ينخدع	هبذه	الدنيا	الفانية	.
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البقاء	وإن	طال	عمره،	ومن	بالغة	 له	هذا	 البقاء	يف	هذه	احلياة،	ولن	يدوم	 ١	ـ	حيرص	اإلنسان	عىل	
القرآن	أن	نبه	إىل	ذلك	بقوله	:	﴿															﴾.

	احلياة	الدنيا	حاصل	أمرها	عند	اهلل	أهنا	لعب	يتعب	الناس	فيها	أنفسهم	كم	يتعب	الصبيان	يف	اللعب،	 2ـ	
وهَلْو	يشغل	اإلنسان	عن	اآلخرة،	وزينة	يتزين	فيها	الناس	)	وهيملون	(	اآلخرة	،	ويتفاخر	فيها	بعضكم	عىل	

بعض	بالنسب	والقوة	واجلمل،	ويتكاثرون	باألوالد	واألموال،	وكل	ذلك	تالف	هالك	.
3	ـ	َمثَّل	اهلل	جل	وعال	هذه	احلياة	الدنيا	بزينتها	وهلوها	والفخر	فيها	وكثرة	األموال	واألوالد؛	كمثل	
املطر	إذا	نزل	عىل	األرض	املبذورة	من	قبل	املزارعني	فأنبتت	هذه	األرض	زرًعا	أخرض	مجياًل،	ثم	ال	يلبث	
هذا	الزرع	أن	يكون	هشيًم	بعدما	جف	وتغري	لون	اخلرضة	إىل	االصفرار،	ثم	يتحول	إىل	حطام	وفتات	وتبن	

بعد	أن	كان	حسنًا.
4	ـ	ليس	بعد	احلياة	الفانية	الزائلة	نعمها	وزينتها،	إال	العذاب	الشديد	ملن	أطغـته	الدنيـا	بتلك	الزينـة،	

أو	املغفرة	الواسعة	ملن	عرف	الدنيا	وحقارهتا،	وعمل	ملا	بعدها؛	ألن	احلياة	الدنيا	ال	تغر	إال	الكفار	.
5	ـ	قبس	من	األنوار	الربانية	وتوجيه	إهلي	كريم	بالتسابق	والتنافس	عىل	احلصول	عىل	غفران	اهلل	جل	

سابقوا

نربأها

تأسوا
خمتال
من	يتول

أعدت	 التى	 اهلل	 من	 واجلنة	 املغفرة	 عىل	 للحصول	 والتنافس	 بالتسابق	 أمر	
للمتقني	الذين	آمنوا	باهلل	ورسوله	ملسو هيلع هللا ىلص.

أن	 قبل	 املحفوظ	 اللوح	 يف	 عليه	 مكتوب	 اإلنسان	 أصاب	 ما	 فكل	 نخلقها	
خُيلق	.

حتزنوا	عىل	ما	مل	حتصلوا	عليه	من	نعيم	الدنيا،	وال	تفرحوا	بم	حصلتم	عليه	.
متكرب	معجب	بم	أعطاه	اهلل	من	مال	أو	جاه	أو	منصب	أو	مكانة	.
يعرض	عن	اإلنفاق	يف	سبيل	اهلل	فإن	اهلل	غني	عنه	وعن	ماله	.

															

الأحكام والفوائد :
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وعال	وعىل	جنة	عرضها	كعرض	السموات	واألرض	أعدها	اهلل	للذين	آمنوا	به	وبرسوله	وبم	نزل	عليهم	
من	عند	اهلل،	وهو	فضل	عظيم	ال	يساويه	فضل	هيبه	اهلل	سبحانه	وتعاىل	ملن	يشاء	.

6	ـ	ما	من	مصيبة	تنزل	يف	األرض	من	قحط	أو	قلة	النبات	أو	األمطار،	أو	الزالزل	أو	غريها،	أو	تنزل	يف	
األنفس	كاألمراض	واألسقام،	وفقد	األوالد	واألحباب	إال	كانت	مكتوبة	يف	اللوح	املحفوظ	من	قبل	أن	
خيلق	هذه	األرض	وهذه	النفوس،	ويف	هذا	دليل	عىل	علم	اهلل	السابق	ورد	عىل	القدرية	الذين	ينفون	علم	
اهلل	السابق،	وعلم	اهلل	السابق	لألشياء	قبل	حدوثها	وكتابته	هلا	َسْهٌل	عىل	اهلل	تعاىل؛	ألنه	يعلم	ما	كان	وما	

يكون،	وما	مل	يكن	لوكان	كيف	يكون	.
ر	له؛	ألنه	 7	ـ	إذا	علم	اإلنسان	أن	الرزق	قد	ُكتِب	له،	وقد	ُفِرغ	منه	مل	حيزن	عىل	ما	فات	منه؛	ألنه	مل	ُيَقدَّ
ر	له	مل	َيُفْتُه،	وكذلك	مل	يفرح	بم	جاءه	من	الدنيا	بأن	يتكرب	عىل	الناس،	ويتفاخر	عليهم	وحيتقرهم؛	ألن	 لو	ُقدِّ

ه،	وال	سعيه،	وإنم	تقدير	من	اهلل	ورزق	منه	. ذلك	ليس	بسبب	َكدِّ
8	ـ	الفرح	واحلزن	من	طبع	اإلنسان	وسجيته،	ولكن	ينبغي	أن	يكون	الفرح	شكرًا	هلل،	واحلزن	صرًبا	

عىل	أقدار	اهلل.
بم	عنده	من	مال	 الناس	ويتباهى	 يتفاخر	عىل	 الذي	 الفخور	 املختال	 ـ	اهلل	سبحانه	وتعاىل	ال	حيب	 	9
متكرًبا	عليهم،	كم	ال	حيب	الذي	يبخل	بم	أعطاه	اهلل	من	مال	أو	علم،	وال	يكتفي	بذلك	بل	وحيرض	غريه	

عىل	البخل	وعدم	اإلنفاق	يف	سبيله.
١0	ـ	من	يعرض	عن	اإليمن	والصدقة،	والعمل	الصالح،	واإلنفاق	يف	سبيل	اهلل	فإن	اهلل	غني	عنه	وعن	

ماله	الذي	سيعود	نفعه	عليه	فقط	إن	أنفقه	.
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1 ـ بني معاين الكلامت التالية :
هييج					،					حطاًما					،					متاع	الغرور					،					نربأها					،					تأسوا					،					خمتال	

2 ـ ما البالغة القرآنية التي تلحظها يف قوله تعاىل : ﴿               ﴾ ؟
3 ـ بم شبه اهلل احلياة الدنيا، وما وجه التشبيه ؟

4 ـ حيث اهلل عباده عىل التسابق إىل مغفرة وجنة عرضها الساموات واألرض، فام الوسيلة التي يصل هبا 
املسلم إىل ذلك ؟

5 ـ يف اآليات الكريمة رد عىل القدرية، وضح ذلك .
6 ـ ما الدليل عىل وجوب اإليامن بالقضاء والقدر؟ استنبط ذلك من اآليات الكريمة .

7 ـ ما معنى املختال الفخور ؟ وما جزاؤه عند اهلل تعاىل  ؟

               

المناق�ســـــة



أخي المعلم

أخي المشرف

أخي ولي األمر

أخي الطالب

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اأما بعد :

يطيب لوحدة العلوم الشرعية في اإلدارة العامة للمناهج بالوزارة أن تتلقى ملحوظاتكم ومقترحاتكم 

على كتب العلوم الشرعية على العنوان التالي : 

1 ــ الهاتف المباشر ) 4021095 01(

2 ــ هاتف الوزارة ) 4046666 01  ــ  4042888 01(

                             تحويلة )2523 ــ 2524 ــ  2525 ــ 2535(

3 ــ الفاكس ) 4081297 01(

)runit@moe.gov.sa( : 4 ــ البريد اإللكتروني لوحدة العلوم الشرعية




