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المـقـــدمــــــة
الحمد هلل رب العالمين، والسل وال�سلم على اأ�سر الأنبياء والمر�سلين، نبينا محمد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعين، اأما بـعـد:
فهذا مقرر تف�شير)1( وفق النظام الثانوي، وقد تم في اإعداده مراعاة ما ياأتي:       

1- اختيار عدد من المو�شوعات المنا�شبة للطالب والمتعلقة بعلم التف�شير.
2- ذكر كيفية  ال�شتفادة من البرامج الحا�شوبية في خدمة التف�شير.

اختيار مقاطع من �شور متعددة  يمثل كل مقطع در�ًشا م�شتقاًل مراعى فيه عدد الح�ش�ض في الف�شل الدرا�شي.  -3
4- و�شع تمهيد ب�شور مختلفة يمثل مدخاًل يو�شح للطالب ما �شتتحدث عنه الآيات.

5- ذكر مو�شوع الآيات حيًنا وتركه للطالب ي�شتنبطه حيًنا اآخر.
6- بيان معاني الكلمات الغريبة على الطالب.

7- ذكر ما ورد من اأ�شباب النزول في بع�ض الآيات.
8- ذكر اأبرز الفوائد والأحكام الواردة في الآيات.

اإعطــاء الطالــب فر�شة الم�شــاركة من خالل تدويــن بع�ض معاني الكلمــات والمعلومات   -9
ح�شب ورودها في الدر�ض.

10- و�شع اأن�شطة �شفية  فردية وجماعية في نهاية كل در�ض بغر�ض تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، 
واإ�شراكهم في الدر�ض، واإثارة تفاعلهم معه، مع التركيز غالًبا على ما يخدم مو�شوع الآيات. 

11- و�شع عدد من  الأن�شطة تت�شمن ربط اآيات القراآن الكريم ببع�شها من خالل الدرو�ض المقررة.
12- و�شع اأ�شئلة تقويمية في نهاية كل در�ض ي�شتعين بها الطالب على المراجعة وال�شتذكار، وتثبيت 
المعلومات، وال�شــتنباط الذاتي من قبل الطالب لبع�ض المعاني والفوائد. وحيث اإن الآيات غنية 
بالمعاني والفوائد والأحكام فقد كانت الإ�شــارة  اإلى اأهمها دون ا�شــتق�شاء حتى ل يطول الدر�ــض 
ويثقــل علــى الطالــب، كما تركنــا منها ما ي�شــتخرجه الطالب لتنميــة الذكاء وتقويــة الفهم.  وقد 
حاولنا �شياغة ذلك باأ�شلوب يجمع بين ال�شهولة في تقديم المعلومة، والرتقاء بم�شتوى الطالب، 
وربــط مــا فــي  الآيات مــن  اأحكام وتوجيهــات بواقع الحياة، واإ�شــعار الطالب باأنــه مخاطب بتلك 
الآيــات، ومطالــب باللتــزام باأحكامهــا، والت�شاف باآدابها فــي حياته وتعامله،مــع الحر�ض على 

غر�ض المثل العليا والأخالق الفا�شلة في نف�شه، وحثه على التم�شك بدينه، والدعوة اإليه.
ن�شاأل اهلل تعالى التوفيق وال�شداد، واأن يتقبل هذا العمل،وينفع به، اإنه �شميع مجيب.

- و�شع تمهيد ب�شور مختلفة يمثل مدخاًل يو�شح للطالب ما �شتتحدث عنه الآيات.

اإعطــاء الطالــب فر�شة الم�شــاركة من خالل تدويــن بع�ض معاني الكلمــات والمعلومات   -
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أهداف الـمقرر
1   اأن يتعرف الطالب على اأبرز مو�شوعات علوم القراآن والتف�شير.

2   اأن يجيد الطالب التعامل مع كتب التف�شير والبرامج الحا�شوبية في التف�شير.

3   اأن يفهم الطالب تف�شير الآيات المقررة.

4   اأن يحر�ض الطالب على تدبر الآيات المقررة.

5   اأن يفهم الطالب الترابط بين اآيات القراآن و�شوره.

6   اأن يتمثل الطالب القيم والآداب التي ا�شتملت عليها الآيات المقررة. 

7   اأن يح�شن الطالب ال�شتدلل بالآيات وتنمو قدرته على ا�شتنباط معانيها.

8   اأن يعرف الطالب طرًفا من ق�ش�ض الأنبياء وطريقة القراآن في عر�شها. 





مراحل نشأة علم التفسير  ١
فـضـل التـفـسـيـر  ٢

ضـوابـط الـتـفسـيـر  ٣
أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير  ٤

أقـسـام الـتفـسـيـر  ٥
٦  التقنية في خدمة التفسيـر

مراحل نشأة علم التفسير  

أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير  

  التقنية في خدمة التفسيـر

الوحـــــــدة

مدخل التفسيـــر
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الدر�ضالدر�ض

مراحل نســاأ علـ التف�سيــــر

نســاأ علـ التف�سيــــر

ويقســد بذلــ اأن تعلــم التف�ســير كان يتم عبر التلقي من قبل المف�ســر، وقد �ســهدت  
هذه المرحلة ل فترات:

الفترة الأول≈: ó¡Y النبي  

اإن الر�شــول   حيــن ينــزل عليــه القــراآن كان يبين لل�شحابة ما قد ي�شــكل عليهم من 
معانيه كما قال تعالـــــى:

]النحــل:  44[. ومــن 

اأمثلــــــــة ذلك ما جــاء عن ابن م�شعـود ر�شى اهلل عنه قال لما نزلت:
]الأنعام: 82[  �شق 

ذلــك علــى الم�شــلمين فقالوا يا ر�شــول اهلل اأينــا لم يظلم نف�شــه؟ قال: »لي�ــض ذلك،اإنما هو 
ال�شرك. األم ت�شمعوا ما قاله لقمان لبنه وهو يعظــه«:

]لقمــان:  13[  ]رواه البخــاري[،  فبّيــن لهم اأن 

المراد بالظلم في الآية ال�شرك.

المرحلة االأولى                  مرحلة الف والتلقي

، وهي كلمة تدل على الك�شف والبيان والإظهار. nر nش� nة: م�شدر الفعل فالتف�سير ل 
ذكر العلماء تعاريف عدة، من اأدقها اأن التف�شير/ بيان معاني القراآن الكريم.  ا�سطلًحا:

عر التف�سير

مر التف�سير بمرحلتين ري�ستين ت�ستمل كل منهما على فترات وذل وف الآتي:
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مدخل 
التف�سيــر

تميز تف�سير السحابة لأ�سباب منها:
2- اأنهم �شهدوا نزول القــــــــــــــــراآن.   1- عدالتهم و�شالمة مق�شـدهم.   

4- ح�شن فهمهم للن�شو�ض ال�شرعيـــة. 3- اأنهم اأهل الل�شــــــــــان العربي.  

الفترة الãالãة: ó¡Y التابعيø رحم¡م اˆ           

اإن التابعيــن كانــوا يتلقون تف�شــير القراآن مــن ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم لأنهم �شــهدوا 
نزول القراآن الكريم ومن اأ�شهر المف�شرين من التابعين مجاهد بن جبر والح�شن الب�شري 

ومحمد بن كعب القرظي.

 الفترة الãاfية: ó¡Y الüشëابة

اإن ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم كان من منهجهم في تلقي القراآن األs يتجاوزوا ع�شر اآيات 
حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، ولذلك كان يرجع بع�شهم اإلى بع�ض فيما قد ي�شكل 
عليهــم مــن معانــي القراآن الكريــم. وقد ا�شــتهر من ال�شحابة فــي مجال التف�شــير الخلفاء 

الأربعة، وعبد اهلل بن عبا�ض، وعبد اهلل بن م�شعود، واأُبي بن كعب ر�شي اهلل عنهم0

عن كتابة ما �شوى القراآن، وذلك خوًفا من اختالطه بغيره  لقد ورد النهي من النبي 
ولكــن رخ�ــض ر�شــول اهلل   لبع�ض ال�شحابــة بالكتابة لما احتاجوا اإلــى ذلك، ولما اأمن 
من ذلك وزال �شبب المنع توجه الم�شلمون للكتابة وبذلك دونت العلوم ومنها علم التف�شير، 

وكان ذلك في نهاية القرن الأول وبداية الثاني.
وقد �سهدت هذه المرحلة اأربع فترات منها: 

åjóëاأبواب ال øe باب ¬fل≈ اأY التف�شير øjوóJ :≈الفترة الأول

كان الموؤلفون في هذه الفترة يكتبون ما تلقوه عن �شيوخهم من الأحاديث والآثار في 

 المرحلة الثانية        مرحلة الكتابة والتدوين



14

اأبواب مثل: ال�شالة - الزكاة - ال�شوم - الحج - الجهاد- التف�شير.
فكان التف�شــير ق�شــًما من اأق�شــام الكتاب الذي يحوي العلوم المختلفة، ومن اأبرز العلماء الذين 

األفوا في هذه الفترة �شعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح و�شفيان بن عيينة.

¬Jاòب πشتق�e لمY ¬fل≈ اأY التف�شير øjوóJ :يةfاãالفترة ال

تميــزت هــذه الفتــرة بكــون التف�شــير علًما م�شــتقاًل �شــاماًل لل�شــور والآيــات ح�شــب ترتيبها في 
الم�شحــف، فظهــرت كتــب م�شنفــة فــي هذا العلــم وكان مــن اأبــرز الموؤلفين في هــذه الفترة: 

ابن ماجه القزويني ومحمد بن جرير الطبري وابن المنذر.

ا من  اأ�سباب كتابة التف�سير دون بع�سً
....................................................................................

من خلل درا�ست للمو�سوع، اأكمل الجدول الآتي:

ا من  اأ�سباب كتابة التف�سير ا من  اأ�سباب كتابة التف�سيردون بع�سً دون بع�سً

للقراآن.  �ض اذكر مثاًلير ما ورد على تف�سير النبي

 �ــض كان مــن منهــ السحابــة فــي تلقــي القــراآن األ يتجــاوزوا ع�ســر اآيات حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. علم تدل هذه العبار؟

�ض ما الفرق في مرحلة الكتابة والتدوين بين الفتر الأولى والثانية؟

Òلم التف�شY شاأة�f πراحe
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مدخل 
التف�سيــر 

الدر�ضالدر�ض

فســـل التف�سيـــــــــــر

اإن علم التف�شــير من اأف�شل العلوم واأ�شــرفها، كما قال ابن الجوزي: "لما كان القراآن اأ�شــرف 
العلوم، كان الفهم لمعانيه اأوفى الفهوم؛ لأن �شرف العلم ب�شرف المعلوم". 

وj¶¡ر a†شπ التف�شøe Ò جواe Öfن¡ا:

1- اأنــه يتعلــق بكتاب اهلل الخالد، ومعجزته الدائمة، وحيث اإن القراآن الكريم ينبوع الحكمة، واآية 
الر�شــالة، فال طريق اإلى اهلل �شــواه، ول نجاة بغيره، وهو كتاب الإ�شالم في عقائده وعباداته، 

وحكمه واأحكامه، وهدايته ودللته، قال تعالى:

                        ]الإ�شراء: 9[.

»خيركم مــن تعلم القــراآن وعلمه« ]رواه  : 2- اأن تف�شــير القــراآن الكريــم داخــل في قــول النبي 
البخــاري[؛ لأن تعلــم القــراآن وتعليمــه ي�شــمل المعانــي والحــروف مًعــا، ول طريق لمعرفــة معاني 

القراآن اإل بالتف�شير.

3- اأن الم�شلم مطالب بقراءة القراآن الكريم بتدبر وتفهــم، كما قال تعالى:     

               ]�ض: 29[، ول تتــم هذه 

المطالب العالية من التدبر والتذكر اإل بمعرفة تف�شير الآيات0
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: »مــا اجتمــع قــوم فــي بيــ مــن بيــوت اهلل، يتلون كتــاب اهلل، ويتدار�ســونه  قــال 
بينهــم، اإل نزل عليهم ال�ســكينة، و�ســيتهم الرحمة، وحفتهــم الملكة، وذكرهم 
 د الواردا�ســتخرج اأبرز الفوا رواه م�ســلم[.  بالتعاون مع زمل[ اهلل فيمن عنده«

.في الحدي
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

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

 بين كيف يتدبر الم�سلم كتاب اهلل عز وجل؟ 
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مدخل 
التف�سيــر 

الدر�ضالدر�ض

سوا التف�سيــــــــــر

]الفرقان:  59[ عند علماء ال�شحابة  ورد تف�شــير قوله تعالى: 
والتابعيــن بــاأن ال�شــتواء �شفة ثابتة هلل كمــا يليق بجالله وعظمتــه من غير تحريف 
ول تمثيــل ول تعطيــل ول تكييف، وقال بع�ض المبتدعة اإن معنى ا�شــتوى: )ا�شــتولى( 

فكيف ترد عليهم؟
.......................................................................................
.......................................................................................

اإن التف�شــير المقبــول لــه �شوابــط ومعاييــر تجــب مراعاتهــا، والعتناء بها حتــى ل يكون 
التف�شير قوًل على اهلل بغير علم، ويقع المرء في الذم المذكور في قوله تعالى:

]الأنعام: 93[.

ر gي: uش� nف oللم Aشع¡ا العلماVال†شواب§ التي و πمéeو

:سالمة العقيد /اأواًل  
اإن التف�شــير المقبــول مــا كان موافًقــا لعقيــدة �شــلف الأمــة من ال�شحابــة والتابعيــن، واأئمة 
الإ�شــالم، وقــد وقع بع�ــض المتاأخرين من المف�شــرين في اأخطاء عظيمة ب�شــبب �شــوء معتقدهم 

ولهذا قاموا بحمل بع�ض األفاظ القراآن الكريم على عقائدهم الفا�شدة.
ومثال ذلك ما جاء في تف�شير قوله تعالى:

-23[  فقال بع�ض المبتدعة المنكرين لروؤية  ]القيامــة: 22

اهلل فــي الــدار الآخــرة: - اأن المعنــى ناظــرة اإلى ثــواب ربها، وال�شــواب ناظرة اإلى ربهــا، اأي اأن 
الموؤمنين يرون ربهم جل وعال يوم القيامة.

Vشواب§ التف�شير

العقيóة �شeÓة 

حمΩÓc π اˆ 

الëقيقة Yل≈   

 íشUاأ Yل≈   OتماYال

التف�شير Wرق  

 äللO اةYراe

ولوازe¡ا الألفا® 

eعاfــي  eعرaة  

 øe   ∫عاaالأ

 ióتعJ اe  ∫ÓN

ب¬

العرب  لغة  eعرaة 

 øeو الألفا®  وeعاfي 

�شياق  eراYاة  Pل∂ 

الjBة
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  ثانًيا/ حمل كالم اهلل على الحقيقة:
يجب على المف�شر اأن يحمل ن�شو�ض القراآن الكريم على حقيقتها وظاهرها الالئق باهلل تعالى، 

واأن ل يعدل عنها اإل ببرهان، لأن الأ�شل في الكالم حمله على حقيقته ولي�ض على المجاز. 
ومثــال ذلك قولــه تعالى:    ]الفجــر: 22[، فهذا يدل على حقيقة 
المجــيء هلل تبــارك وتعالــى يــوم القيامــة للف�شل بيــن عباده، وهــذا على وجه يليــق بكمال اهلل 
وجاللــه مــن غير ت�شــبيه ول تمثيل ول تعطيــل ول يماثل المخلوقين، فظن بع�ــض المبتدعة ظن 
ال�شــوء واأرادوا نفــي هذه ال�شفــة؛ فقالوا اإن المعنى: )وجاء اأمر ربــك( لأنهم يقولون اإن اهلل ل 
يو�شــف بالمجــيء!! ويقــال في الرد عليهــم: اإن الأ�شل في الكالم حمله علــى الحقيقة، وحقيقة 
المجــيء هلل تبــارك وتعالى معلومة، والكيفيــة مجهولة، والواجب اإثبــات المجيء هلل تعالى يوم 
القيامــة علــى وجه يليــق بجالله، فاإذا خالف بع�ض المائلين عن الحــق هذه الحقيقة وعدل اإلى 

غيرها وقال باأن المعنى وجاء اأمر ربك، كان التف�شير على غير الحقيقة فال يقبل. 

  ثالًثا/ االعتماد على اأ�سح طرق التف�سير:
اإن اأ�سح طرق التف�سير التي يعتمد عليها المف�سر هي:

1- تف�شير القراآن بالقراآن.
ومثاله قوله تعالى:    ]الحجر: 74[،

فقد جاء تف�شير ال�شجيل بالطين في قوله تعالى:    ] الذاريات: 33[،
2- تف�شير القراآن بال�شنة. 

ومثاله قوله تعالى:    ]الأنفال: 60[، فقد جاء عن عقبة بن عامر 
 قال �شــمعت ر�شــول اهلل  يقول وهو على المنبر:        

»األ اإن القوة الرمي األ اإن القوة الرمي« ]رواه م�شلم[.
3- تف�شير القراآن باأقوال ال�شحابة.

4- تف�شير القراآن باأقوال التابعين.
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مدخل 
التف�سيــر

  اًعا/ معرفة لة العر ومعاني االألفا وم ل مراعا سياق االة:
يجب على المف�شــر اأن يراعي �شــياق الآية، واأن يربط الآية بالآيات التي قبلها وبعدها، لأن مراد 

المتكلم ل يظهر اإل من خالل �شياق كالمه.
]الدخان:  49[، فاإن ال�شياق دل  ومثال ذلك قوله تعالى: 

على اأن هذه الآية جاءت على �شبيل التحقير والإذلل. 

ا/ مراعا دالالت االألفا ولواما: ام�سً
اإن الواجب على المف�شــر اأن يراعي دللت الألفاظ وما ت�شمنته من المعاني، وما فيها من 
ا، وهناك معان دلت عليها عن طريق اللتزام  لوازم، لأن في القراآن معان ت�شمنتها الآيات ن�شً
والت�شمــن، فمراعــاة ذلك تو�شل المف�شــر اإلــى الدقة في فهم كتاب اهلل ومــا دل عليه من معان 

واأحكام.
ومثاله قوله تعالى: 

ا على الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، ومن لوازم  ]اآل عمــران: 104[، فقــد دلــت هذه الآية ن�شً

ذلك:
1- اأن يكون الآمر عالًما بالمعروف، عالًما بالمنكر.

2- اأن يكون الآمر عالًما بمراتب الأمر والنهى حتى ل يوؤدي اأمره اأو نهيه اإلى مف�شدة اأعظم.

مقطوعة  ]:هل يجوز تف�سير قوله تعالــــــــى:                                             ]الماعون
.عن �سياق الآية؟ بين ذل

.......................................................................................
.......................................................................................
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: تعد ما ال م ا/ معرفة معاني االأفعا   سادسً
اإن الفعل في اللغة العربية يختلف معناه بح�شــب ما يتعدى به، ومثال ذلك الفعل "ا�شــتوى": اإذا 
اأي  ]الفرقان: 59[ عــدي بـــ "على" فمعناه العلو والرتفاع، كما قال تعالى: 

عـال وارتـفع.
 واإذا لم ُيعدs دل على الكمال، كقوله تعالى:

]الق�ش�ض: 14[، فمعرفــة المف�شــر لمعنــى الفعــل ح�شــب مــا يتعــدى به 

يو�شل اإلى فهم اآيات القراآن على الوجه ال�شحيح.

: »مــن قــال في القــراآن بير علــم فليتبــواأ مقعده من  �ــض عــلم يــدل قولــه
النار«؟

�ــض ارجــع اإلــى �ســور الماــد مــن  وا�ســتخرج الآيــة المبينــة لقولــه 
.]:دالما[ تعالى:

علم دل هذه  ] :الإ�سراء[ �ض قال تعالى:                                                              
الآية؟ وماذا تت�سمن؟

�ض اإن الفعل نظر ياأتي على معان وذل ح�سب ما يتعد به وهي: 
         اأ العتبار والتفكر.        ب  النتظار.            ج  النظر بالبسر. 

�ض حدد المعنى المنا�سب لهذا الفعل في الآيات  الآتية: 
.] :القيامة[ ــــ قوله تعالى:

.] :الأعرا[ ــــ قوله تعالى:
.] :الحديد[ ــــ قوله تعالى:  
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مدخل 
التف�سيــر 

الدر�ضالدر�ض

التف�س  ةوثولفات اوا راأ

تعــددت الكتــب المسنفــة فــي تف�ســير القــراآن الكريــم، وحيــ اإنهــا لي�ســ علــى درجة 
واحــد مــن حيــ القبــول، كان الواجب علــى الم�ســلم اأن يعتمد على التفا�ســير المووقة 

والتي التزم موؤلفوها ب�سواب التف�سير ومن اأبرز هذه الموؤلفات:

القرا ل ااأو ع ياال ام  /اأواًل 
التعريف بالكتاب:

ابن جريــر  الإمــام  تف�شــير  يعتبــر 
اهلل  لكتــاب  التف�شــير  كتــب  اأهــم 
واأ�شحهــا، ول يــزال المف�شــرون 
يعتمدون عليــه، قال ابن تيمية:  
"واأما التفا�شــير التي في اأيدي 
النا�ض فاأ�شحها تف�شير محمد 
بن جرير الطبري، فاإنه يذكر مقالت ال�شــلف، بالأ�شــانيد 

الثابتة، ولي�ض فيه بدعة، ول ينقل عن المتهمين".

ابن جريــر  الإمــام  تف�شــير  يعتبــر 
اهلل  لكتــاب  التف�شــير  كتــب  اأهــم 
واأ�شحهــا، ول يــزال المف�شــرون 

ا�ســم الموؤلــــف:اأبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري

المولــــــــــــــــــــــــد:�شنة 244هـ

بالقـــــراءات  حياتــــــــــــــــــــــــــــه:كــــــان عالًمـــا 
والتف�شير حافًظا للحديث، 

�شيًخا للموؤرخين

اأبرز موؤلفاته:كتاب التف�شــير وتاأريï الأمم 
والملوك

تاري الوفـــا:�شنة 310هـ

بطاقة تعريف
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الكر ف�سير القرا  /ثانًيا 
التعريف بالكتاب:

يعد تف�شــير ابن كثير من اأ�شــهر ما 
دون فــي التف�شــير بالماأثــور، وياأتي 
في المرتبة الثانية بعد تف�شــير ابن 
جريــر الطبــري. قــال ال�شــوكاني:  
"هــو مــن اأح�شــن التفا�شــير اإن لم 
يكــن اأح�شــنها". لأنــه اعتمــد على 
اأ�شــح طــرق التف�شــير وهو اأن يذكــر الآية، ثم يف�شــرها معتمًدا 
علــى الآيــات المنا�شــبة لها، ثــم يــورد الأحاديث التــي لها �شلة 
بالآية، ثم باأقوال ال�شحابة والتابعين والعلماء المعتبرين، وقد 
يورد بع�ض الروايات الإ�شرائيلية اإل اأنه ينبه على المنكر منها.

ا�سم الموؤلـــف:اأبو الفداء عماد الدين 
كثيــر  بــن  اإ�شــماعيل 

الدم�شقي

المولــــــــــــــــــــــــد:�شنة 700 هـ

حياتــــــــــــــــــــــــــه:رحل فــي طلــب العلــم، 
 ïوكانــت لــه �شلة ب�شــي

الإ�شالم ابن تيمية

اأبرز موؤلفاته:كتاب التف�شير والبداية 
والنهاية

تاري الوفــــــا:�شنة 774هـ

بطاقة تعريف

الماأثو في التف�سير المنثو ثالًثا/ الد

التعريف 
بالكتاب:

يعــد هــذا الكتــــــاب 
اأجمــع مــا األــف فــي 
بالماأثـــور،  التف�شير 
فيـــــــــــه  دون  فقــد 
موؤلفــه مــا اأثــر من تف�شــير عن ر�شــول اهلل   وعــن ال�شحابة 

والتابعين، وتتبع ما ورد في كتب ال�شنة والتف�شير.

ا�سم الموؤلــف:جالل الدين عبد الرحمن 
ابن اأبي بكر ال�شيوطي

المولــــــــــــــــــــــــد:�شنة 849 هـ

حياتــــــــــــــــــــــــــه:جّد فــي طلــب العلــم ونبغ 
فيــه، وبــداأ بالتاأليــف في 

وقت مبكر

اأبــرز موؤلفاته:كتاب التف�شــير والإتقان 
في علوم القراآن

تاري الوفــــــا:�شنة 911هـ
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مدخل 
التف�سيــر

القرا القرا سا في ا ياال سواًعا/ اأا 

التعريف بالكتاب:
يعــد هــذا الكتــاب مــن اأف�شــل الموؤلفــات المعا�شــرة فــي 

التف�شير، ومن اأتبعها لل�شنة، وقد تميز بميزتين: 
1- تف�شير القراآن بالقراآن. 

2- العناية بالأحكام الفقهية، مع دقة ال�شتنباط، 
وقوة ال�شتدلل.

وقد كان من منهجه اأنه ل يف�شــر جميع الآيات واإنما 
يختــار ما كانت الحاجة ما�شــة لبيانه، وقد و�شل في 
 ïتف�شيره اإلى �شــورة المجادلة، ثم اأتمه تلميذه ال�شي

عطية �شالم.

ا�سم الموؤلــــف:محمد الأميــــــــــــن بن محمد 
المختار ال�شنقيطي

المولــــــــــــــــــــــــد:موريتانيـــــــا �شنة 1325هـ

حياتــــــــــــــــــــــــــه:تلقى العلوم ال�شــرعية والعربية 
فــي بــالده، وقــد تعــرف حيــن 
اأدى فري�شــة الحــج على دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب، 
فعلم اأنهــا دعوة �شــلفية قائمة 
علــى الكتــاب وال�شــنة ومنهــج 
�شــلف الأمة فلزمها ودعا اإليها 
علــى البقــاء فــي هــذه البــالد 
والت�شال بعلمائها، ثم اأنيطت 
فــي  كالتدري�ــض  مهمــات  بــه 

الم�شجد النبوي

تاري الوفــــــا:�شنة 1393هـ

بطاقة تعريف
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ف�سير كالم المنا في الرحم ي�سير الكر  /ا ام�سً

التعريف بالكتاب:
اعتنــى موؤلفه ببيان المعنى الإجمالي لالآيات، واإبراز مقا�شد 

القراآن، وما ي�شتنبط منه من فوائد واأحكام.

ا�سم الموؤلــف:عبد الرحمــــــــــــــــــــن بن  نا�شر 
ال�شعدي

المولــــــــــــــــــــــــد:الق�شيم �شنـــة 1307هـ

حياتــــــــــــــــــــــــه:توفي والداه وهو �شبي، حفــــــظ 
القــراآن فــي الرابعــة ع�شــرة من 
عمــره، وجد في طلــب العلم، ثم 

ت�شدر للتعليم ون�شر العلم

ومقا�شــد  التف�شــير،  موؤلفاته:كتــاب  اأبــرز 
التوحيد

تاري الوفــــــا:�شنة 1376هـ

بطاقة تعريف

من خلل درا�ســت للمو�سوع، حاول تدوين التف�ســير الأن�ســب للرجوع اإليه عند 
البح فيما ياأتي: 

....................................................................... حكم فقهي

............................................................. المعنى العام للآيات

....................................... اأقوال السحابة والتابعين في تف�سير اآية
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د القرن الذي عا�ض فيه كل مف�سر من هوؤلء:  حد ض�
 ابن كثير.

 ابن جرير الطبري.    
 ال�سيوطي.   

 عبد الرحمن ال�سعدي.
�ض بين اأ�سح كتب التف�سير، ولماذا؟

�ض بم تميز تف�سير اأ�سواء البيان؟
�ض بين منه ابن كثير في تف�سيره.
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الدر�ضالدر�ض

اأ�ســـام التف�سيــــــــــر

تختلف اأق�سام التف�سير ح�سب العتبار الذي تبنى عليه هذه الأق�سام، وهذه العتبارات هي: 
 اعتبار طرق الو�سول اإليـــــه.  اعتبار معرفة النا�ض له.   
 اعتبار اتجاهات المف�سرين.  اعتبار اأ�ساليبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه.   

:ل معرفة النا ااعت سام التف�سير�اأواًل/ اأ

ينق�سم التف�سير بهذا العتبار اإلى اأربعة اأق�سام:
 :øjرeاأ πشم�jا, و¡eÓc øe العرب ¬aعرJ اe -1

اأ ـ معاني المفردات القراآنيـــــــــــــــــــــــة.

ب ـ اأ�شاليب البالغة في اللغة العربية.
عòر اأحó بé¡ل¬, وj�شمòg πا الق�شم eا jاأJي: oj ا لe -2

اأ ـ اأ�شــــول العقائــــــد: كالتوحيد والعبودية هلل.
ب ـ اأ�شول الأخــــالق: كال�شدق والأمانة وبر الوالدين.

ج ـ اأ�شول العبادات: كال�شالة والزكاة وال�شيام والحج.
د ـ اأ�شول المحرمات: كالقتل بغير حق والزنا.

  :πشم�jم, وgيرZ ≈لY ≈فîjو Aعلم¬ العلماj اe -3

اأ ـ ما يت�شابه على عامة النا�ض، ولكن معلوم عند الرا�شخين في
العلم كالمطلق والمقيد والمحكم والمت�شابه.

ب ـ ما ي�شتنبطه العلماء من الفوائد والأحكام.
e -4ا ل jعلم¬ اإل اˆ Jعال≈, وj�شمP πل∂:

ب ـ كيفية �شفات اهلل تعالى وحقيقتها. اأ ـ الأمور الغيبيــــــــة. 

باYتبار eعرaة  

النا�¢  ل¬

باYتبار Wرق 

الوUشو∫  اإلي¬

باYتبار اأ�شاليب¬

 äاgاéJتبار اYبا

øjالمف�شر

 ¬aعرJ اe -1

العرب  eÓc  øe¡ا

عòر  oj ا لe -2

اأحó بé¡ل¬

e -3ا jعلم¬ 

العلماA وîjف≈ 

Yل≈ Zيرgم

e -4ا ل jعلم¬ اإل 

اˆ Jعال≈

اأb�شاΩ التف�شير
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 :لي ا طرق الو�سو ااعت سام التف�سير�ثانًيا/  اأ
اإن التف�سير باعتبار طرق الو�سول اإليه ينق�سم اإلى ق�سمين: 

1- التف�شير بالماأKور:

وفــي هــذا الق�شــم يكــون الأثر المــروي عــن ر�شــول اهلل  اأوال�شحابــة اأو التابعين هو 
الو�شــيلة المو�شلــة اإلى تف�شــير القــراآن وبيان معناه وهو اأعلى طرق التف�شــير منزلة، وي�شــمل 

التف�شير بالماأثور اأربعة م�شادر:
...........-4   ...........-3   ...........-2   ...........-1

مع العلم باأنه لي�ض كل تف�شير بالماأثور ي�شح الحتجاج به، بل لبد من مراعاة الآتي: 
1- الدقة في ا�شتنباط المعنى عند تف�شير القراآن بالقراآن.

2- �شحة الإ�شناد عند تف�شير القراآن بال�شنة. 
3- عدم وجود مخالف من ال�شحابة عند تف�شير القراآن باأقوال ال�شحابة.

4- اإجماع التابعين على قول عند تف�شير القراآن باأقوال التابعين.
ومن اأبرز كتب التف�سير بالماأور: 

الموؤلف/.......................... اأ- جامع البيان في تاأويل اآي القراآن  

 دون مثاًل على كل ق�سم ح�سب الجدول الآتي:

الـمـثــــــــــــال اأق�سام التف�س باعتبار معرفة النا�ض له
.................................... ما ل يعلمه اإل اهلل
.................................... ما يعلمه العلماء دون غÒهم
.................................... ما تعرفه العرب من كالمها
.................................... ما ل يعذر اأحد بجهله

1- التف�شير بالماأKور

2- التف�شير بالراأي
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الموؤلف/.......................... ب ـ تف�شير القراآن العظيم   

الموؤلف/.......................... جـ ـ اأ�شواء البيان في اإي�شاح القراآن بالقراآن 

ومثال هذا الق�سم ما جاء في تف�شير ابن كثير عند قوله تعالى:                                                      
]النباأ:20[ قال: )فكانت �شرابا( اأي يخيل اإلى الناظر اأنها �شيء ولي�شت ب�شيء، وبعد هذا تذهب 

بالكلية فال عين ول اأثر كما قال تعالى:  
                                                                                             ]طه: 105-107[ فف�شــر القراآن 

بالقراآن.
2- التف�شير بالراأي:

ويعتمــد فيــه المف�شــر على الجتهاد وال�شــتنباط العقلــي، وياأتي في المرتبــة الثانية بعد 
التف�شير بالماأثور.

وينق�شم التف�شير بالراأي اإلى ق�شمين هما:  
الأول:  التف�سير بالراأي المحمود:  

وهو الجتهاد المبني على علم اأوغلبة ظن، الم�شتمد من القراآن وال�شنة ولغة العرب، مع 
توافر �شوابط المف�شر في �شاحبه، وهذا الق�شم من التف�شير جائز.

 ومن كتب التف�سير بالراأي المحمود:  
اأ ـ محا�شن التاأويل - جمال الدين القا�شمي.

ب ـ تف�شير البحر المحيط لأبي حيان الأندل�شي.
الثاني:  التف�سير بالراأي المذموم:

وهــو الجتهــاد ال�شــادر عن جهــل اأو هوى ول ي�شــتند اإلى قواعد ال�شــريعة واأ�شــول اللغة 
العربيــة، واأكثر من ف�شــر القراآن بالــراأي المذموم هم اأ�شحاب الهــوى والبتداع ممن اأرادوا 
ال�شــتدلل على بدعهم وباطلهم بتف�شــير الن�شو�ض القراآنية ح�شــب اأهوائهــم ومعتقداتهم، 

وقد وقع كتاب الك�شاف عن حقائق التنزيل للزمخ�شري في �شيء من ذلك. 
ومثال هذا الق�ســـم ما ذكره الزمخ�شـري في تف�شيره عند قولـه تعالى:

      ]الأعراف: 143[  قال" )وكلمه ربه( من غير وا�شطة 
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كمــا يكلــم الملك، وتكليمه:  اأن يخلق الكالم منطوًقا به في بع�ض الأجرام" وهذا القول ت�شريح 
منه باأن كالم اهلل األفاظ يخلقها في بع�ض الأجرام وهو مذهب المعتزلة، واأما مذهب اأهل ال�شنة 
فهو القول باأن اهلل كّلم مو�شى حقيقة واأن كالم اهلل تعالى �شفة قائمة باهلل واأن اهلل يتكلم متى �شاء 
بما �شــاء كيف �شــاء. واأن كالم اهلل تعالى �شفة قديمة النوع قائمة بذاته، فتكليمه لعبده اأن يخاطبه 

بحرف و�شوت ي�شمع.

ما حكم هذا الق�سم من التف�سير؟ ولماذا؟

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

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

 :سالياأ ااعت سام التف�سير�ثالًثا/  اأ
كتابتهــم  اأنــاء  المف�ســرون  عليهــا  ي�ســير  التــي   والمنهــ الطريقــة  بالأ�ســاليب  ويقســد 

لتفا�سيرهم، وهي اأربعة:
1- اأ�شلوب التف�شير التëليلي: 

وفيــه يعمــد المف�شــر اإلى تناول ال�شــورة اآية اآية بال�شــرح والبيان ل�شــبب النــزول، وغريب 
الألفــاظ، وبيــان مــا ي�شــكل مــن معناها، وذكــر الن�شو�ــض الواردة فيهــا، وهذا الأ�شــلوب هو 

الغالب على كتب التف�شير.
ومن هذه التفا�سير تف�شير البحر المحيط - اأبوحّيان الأندل�شي.

1- التف�شــير التëليلي

2- التف�شــير الإجمالي

3- التف�شــير المقارن

4- التف�شــير الموVشوYي
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ومثاله ما اأورده �شاحب البحر المحيط عند تف�شير قوله تعالى: 
       ]الأعــراف: 18[  قــال: )الجمهــور علــى اأن ال�شمير عائد اإلى 
الجنة.....وهذه ثالث اأوامر:  اأمر بالهبوط مطلًقا، واأمر بالخروج مخبًرا اأنه ذو�شغار، واأمر 
بالخــروج مقيــًدا بالــذم والطرد....(  وقال قتــادة: )مذوؤوًما( لعيًنا و )مدحــوًرا( مبعًدا من 
رحمــة اهلل اأو مــن الخير.....، وقــراأ الزهري واأبوجعفر والأعم�ــض )مذوًما( ب�شم الذال من 

غير همز....وانت�شب )مدحوًرا( على اأنه حال ثانية....اأو�شفة لقوله )مذوؤوًما(.

2- اأ�شلوب التف�شير الإجمالي: 

وفيه يعمد المف�شر اإلى بيان المعنى الإجمالي لالآيات دون ذكر المعاني في اللغة والأقوال 
المختلفة في التف�شير.

ومن التفا�سير التي ا�ستخدم اأ�سحابها هذا الأ�سلوب: 
اأ ـ تي�شير الكريم الرحمن في تف�شير كالم المنان         وموؤلفه/....................
ب ـ اأي�شر التفا�شير                     وموؤلفه/....................

ومثاله ما اأورده ابن �شعدي في تف�شيره عند قوله تعالى:
" مــن حقــوق  ]الحجــرات: 11[ قــال:        
الموؤمنيــن، بع�شهــم علــى بع�ض، اأن ل ي�شــخر قوم من قوم بكل كالم، وقــول، وفعل، دال على 
تحقير الأخ الم�شــلم، فاإن ذلك حرام، ل يجوز وهو دال على اإعجاب ال�شــاخر بنف�شــه، وع�شى 

اأن يكون الم�شخور به خيًرا من ال�شاخر، وهوالغالب والواقع". 

3ـ اأ�شلوب التف�شير المقارن:  

وفيــه يعمد المف�شــر اإلى قولين في التف�شــير اأواأكثر فيقارن بينهمــا بعد ذكر اأ�شحاب كل 
قول واأدلتهم ثم يختار ما يراه راجًحا من الأقوال في معنى الآية.

ومن هذه التفا�سير كتاب جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن         وموؤلفه/................
ومثاله ما ذكره �شاحب جامع البيان عند قوله تعالى:

     ]ال�شحــى: 2[ قــال:  " جــاء في معناه:  والليــل اإذا اأقبل بظالمه،.....وقال 
اآخــرون:  بــل معنــى ذلــك: اإذا ذهب.......وقال اآخرون:  بل معناه:  اإذا ا�شــتوى و�شــكن.....
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واأولــى هــذه الأقــوال بال�شواب عندي في ذلك قــول من قال:  معناه: والليل اإذا �شــكن باأهله، 
وثبت بظالمه، كما يقال:  بحر �شاج اإذا كان �شاكًنا".

4 ـ اأ�شلوب التف�شير الموVشوYي:  

وفيه يختار المف�شر مو�شوًعا ورد ذكره في القراآن فيجمع الآيات المتعلقة بهذا المو�شوع 
في مكان واحد ويف�شرها دون اللتزام بترتيب الآيات في الم�شحف.

ومن الكتب التي ا�ستخدم اأ�سحابها هذا الأ�سلوب: 
اأ ـ التبيان في اأق�شام القراآن - ابن القيم.    

ب ـ اأمثال القراآن  ـ الماوردي.

 :اهات المف�سرا ااعت سام التف�سير�ًعا/ اأا
التجاه هو الق�شد الذي ي�شــعى المف�شــر اإلى تحقيقه في تف�شــيره وينق�شم التف�شير بهذا 

المعنى اإلى اأربعة اأق�شام:
1- التف�شير العقóي: 

والمق�شــود اأن المف�شــر يجعــل بيــان العقيــدة هدًفــا ومق�شًدا ي�شــعى اإلى تحقيقــه اأثناء 
التف�شير.

ومن اأبرز التفا�سير في هذا التجاه  معالم التنزيل - البغوي.
ومثاله ما اأورده البغوي في تف�شيره عند قوله تعالى:

]المطففيــن: 15[ قــال" قــال بع�شهم: عــن كرامته ورحمته 

ممنوعون...وقــال اأكثــر المف�شــرين: عــن روؤيته.قال الح�شــين بــن الف�شل:  كمــا حجبهم في 
الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن روؤيته".

2- التف�شير الفق¡ي: 

حيث يق�شد المف�شر بيان الأحكام الفقهية من خالل التف�شير مع التزامه بخدمة مذهبه 
الفقهي الذي ينتمي اإليه، 

التف�شيرالعقóي  -1

2- التف�شــير الفق¡ي

اللغوي 3-التف�شير 

4- التف�شــير العلمي
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ومن التفا�سير التي تندرج في هذا الق�سم: 
اأ ـ اأحكام القراآن - الج�شا�ض الحنفي.

ب ـ اأحكام القراآن- ابن العربي المالكي.
جـ ـ اأحكام القراآن- البيهقي ال�شافعي.
د ـ اأحكام القراآن- لأبي يعلى الحنبلي.

3- التف�شير اللغوي: 

ويهدف المف�شر في ذلك اإلى بيان الجوانب اللغوية والنحوية والبالغية من خالل الن�ض 
القراآني.

 ومن الكتب الموؤلفة في هذا الق�سم: 
اأ ـ معاني القراآن - لأبي جعفر النحا�ض.  

ب ـ كتاب الدر الم�شون - ال�شمين الحلبي.            

4 - التف�شير العلمي:  

   وهو اتجاه يهدف اأ�شحابه اإلى ا�شــتخدام العلم التجريبي في بيان بع�ض معاني الآيات 
واإي�شاح مدلولتها، ويجتهد فيه المف�شر في ك�شف ال�شلة بين الآيات القراآنية ومكت�شفات 
العلــم الحديــث بما يوؤدي اإلى اإثبات اإعجاز القراآن. ولكن هذا النوع، من التف�شــير مظنة 

وقوع الخطاأ ويكثر فيه التكلف وتحميل كالم اهلل تعالى ما ل ي�شح اأن يحمل عليه.



33

مدخل 
التف�سيــر

�ض بين الفرق بين التف�سير بالماأور والتف�سير بالراأي.
............................................................................................

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

 �ض اأكمل الجدول الآتي وف المثال المعطى:

الق�سمالعتباراتالموؤلــــــــــــــــــــفالكتـــــــــــــــــــاب

طرق الو�شول اإليهجمال الدين القا�شمي محا�شن التاأويل
التف�شير بالراأى 

المحمود

معالم التنزيل

اأي�شر التفا�شير 

تف�شير القراآن العظيم

اأمثال القراآن
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مدخل 
التف�سيــر 

الدر�ضالدر�ض

التقنية  دمة التف�سيــــر

تمهــــــيــــــــــــــــد:
مــن نعمــة اهلل تعالــى علــى عبــاده اأن ي�ّشــر لهــم فــي الع�شــر 
الحديــث مــن و�شــائل نقــل المعلومــات وحفظهــا مــا يمكنهــم من 
ا من المعلومات في ي�شــر و�شــهولة في حين  الإحاطة بكم كبير جدًّ
كان اأ�شالفهم يم�شون في طلبها اأوقاًتا كبيرة ويبذلون لتح�شيلها 

جهوًدا م�شنية.
ومــن اأبرز الو�شــائل الحديثــة الم�شــتخدمة في حفــظ المعلومات 
وعر�شهــا التطبيقــات التقنيــة التــي يجــب التاأكد مــن موثوقيتها 
حتى ي�شتطيع الباحث من خاللها حيازة ومعالجة كم كبير ومئات 

المجلدات.

 :ة التف�سير وعلوم القرامكت

وهناك مجموعة من التطبيقات وت�شم:
1ـ كتب التف�شير.

2ـ كتب اأحكام القـراآن:  )اأي الكتب التي تتناول الأحكام الفقهية في القـراآن(.
3ـ كتب غريب القراآن:  )اأي الكتب التي ت�شرح معاني الألفاظ الغريبة في القراآن(.

4ـ كتــب علــوم القــراآن:  )اأي الكتــب التي تتناول مو�شوعــات علوم القــراآن:  مثل:  المكي 
.)ïوالمدني، واأ�شباب النزول، وجمع القراآن......اإل

مــن نعمــة اهلل تعالــى علــى عبــاده اأن ي�ّشــر لهــم فــي الع�شــر 
الحديــث مــن و�شــائل نقــل المعلومــات وحفظهــا مــا يمكنهــم من 
ا من المعلومات في ي�شــر و�شــهولة في حين  الإحاطة بكم كبير جدًّ
كان اأ�شالفهم يم�شون في طلبها اأوقاًتا كبيرة ويبذلون لتح�شيلها 

ومــن اأبرز الو�شــائل الحديثــة الم�شــتخدمة في حفــظ المعلومات 
وعر�شهــا التطبيقــات التقنيــة التــي يجــب التاأكد مــن موثوقيتها 
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5ـ كتب علم القراءات.
6ـ كتب النا�شï والمن�شوخ في القراآن.

7ـ كتب اإعراب القراآن.

كيفية الح في مكتة التف�سير وعلوم القرا الحاسوية: 
:  jمøµ البÓN øe åë∫ اإحió الو�شاπF  الJBية: kاأول

1ـ اإدخال كلمة من مفردات األفاظ القراآن يراد معرفة تف�شيرها.
 ومثاله:  كلمة )تبارك(. 

2ـ اإدخال ن�ض من عّدة مفردات قراآنية متتالية 
يراد معرفة تف�شيرها.

مثاله:  قوله تعالى:

3ـ اإدخال عّدة مفردات متباعدة مرتبطة بالواو اأو بــ)اأو(.
مثاله:  )غثاًء وجفاًء و�شباًتا ولبا�ًشا(.

 ójóëJالمتاحة, اأو äاóلــéالم πc يa åëالب øµمj :ــا kيfاK

fطاق eعيc øتف�شير ابãc øير aق§.

ــا: jمµــø المقارfــة بيــc øتابيe øــc øتÖ التف�شــير aي  kãالK

Jف�شير اjBة eعينة.

مــع مالحظة اإمكانية طباعة الن�ض ون�شــخه 
في كل ما �شبق.

يقــوم المعلــم بتوجيــه الطــلب نحــو البرامــ الحا�ســوبية لتنفيذ 
الأن�سطة  الآتية ح�سب الو�سال المختلفة:
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مدخل 
التف�سيــر

بين تف�سير الآيات  الآتية: 
]:الإ�سراء[  قال تعالى:

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

] :الن�ساء[  قال تعالى:
..............................................................................

]لقمان: 18[  قال تعالـى:
..........................................................................

بين معاني المفردات  الآتية:
 ثاء وجفاء   

..............................................................................
 لبا�سا ومعا�سا   

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

بين معاني الكلمات  الآتية: 

العادات
الناعات

المرسالت

معناهاالكلــــمة
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قارن بين تف�سير ابن جرير وابن كثير في تف�سير قوله تعالى:

]الفرقان: 62[

ف�سير ا كثيرف�سير ا رر

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

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

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

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

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

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

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

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

راجع اأحد كتب التف�سير بالماأور، وبين تف�سير قوله تعالى:

]الن�شاء: 65[                                                                                     

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

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

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

..............................................................................
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مدخل 
التف�سيــر

بين ما ذكره البوي في تف�سيره عن قوله تعالى:
]الزخرف: 67[

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

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





سورة الفــاتحـــــة

التعر �سو الفاحة  

ف�سير سو الفاحـــــة  

سورة الفــاتحـــــةسورة الفــاتحـــــة

الوحـــــــدة

سورة الفــاتحـــــةسورة الفــاتحـــــةسورة الفــاتحـــــةسورة الفــاتحـــــةسورة الفــاتحـــــة

الوحـــــــدة
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الدر�ضالدر�ض

التعر �سو الفاة

 يــر ال�ســور المكيــة هي مــا نزل ولــو فــي قبــل الهجــر نزلــ مــا  والمدنيــة  بعــد الهجــر ولــو فــي يــر مكــة، 
المدينة.

تمهيــــــــــــد:

اذكر ما تعرفه عن �سور الفاتحة. 
....................................................................................

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

نو ال�سو وعدد ااا:

�شورة الفاتحة مكية، وعدد اآياتها �شبع وهي اأول �شورة نزلت كاملة.
والب�شــملة لي�شــت مــن الفاتحة على القــول الراجح بدللة الحديث القد�شــي: )ق�شــمت 
، وعلى  ال�شــالة بينــي وبين عبــدي...( الحديث، فبداأ بـــ 

هذا القول من ترك الب�شملة في ال�شالة ف�شالته �شحيحة.

:سل ال�سوف

وردت عدة اأحاديث تدل على ف�شل �شورة الفاتحة، وعظيم �شاأنها ومن ذلك: 
: »لأعلمنك اأعظم �شــورة في  1- عــن اأبــي �شــعيد ر�شــي اهلل عنــه قال: قــال ر�شــول اهلل 
هــي ال�شــبع المثاني والقــراآن العظيم الذي  القــراآن...

اأوتيته« ]رواه البخاري[.

قــال: »من �شلى �شالة لم يقــراأ فيها باأم  2- عــن اأبــي هريــرة ر�شــي اهلل عنه اأن النبي

L-GE-CBE-TRC-tfsr1-U2-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-tfsr1-U2-L1.png

التعريف بسورة الفاتحة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة الفاتحة

المشترك

الثانوية مقررات
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 سور�
الفاتحــة

]رواه م�شلم[، والخداج: الناق�ض. القراآن فهي خداج - ثالًثا - غير تمام«

يقــول: » قال اهلل عزوجل:  عــن اأبــي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: �شــمعت ر�شــول اهلل   -3
ق�شمت ال�شالة بيني وبين عبدي ن�شفين، ولعبدي ما �شاأل، فاإذا قال:  

قال اهلل: حمدني عبــدي، واإذا قال:     
قال اهلل: اأثنى علي عبـــــــــــــدي، فاإذا قــــــــــــــــــال:    

قــــــــــال اهلل: مجدنـــــــــــي عبـــــــدي، فاإذا قـــــــال:    
قــال: هــذا بينــي وبين عبدي ولعبــــــــــــــدي ما �شــاأل،     

فاإذا قــــال:                                                                                               
]رواه م�شلم[. قال اهلل: هذا لعبدي، ولعبدي ما �شاأل «                                         

: »الحمد هلل رب العالمين: اأم  عــن اأبــي هريــرة ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شــول اهلل   -4
]رواه الترمذي و�شححه[. القراآن، واأم الكتاب، وال�شبع المثاني، والقراآن العظيم« 

:ال�سو سمااأ 

لل�سور اأ�سماء كثير منها:
الفاتحة: لأنها فاتحة الكتاب، واأول �شورة ذكرت فيه.

الحمد: لأن الحمد اأول مذكور في ال�شورة.

ن اأ�سماء اأخر لل�سور من خلل الأحادي الوارد في ف�سلها.  دو
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
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:ال�سو سومو

لقد ت�سمن هذه ال�سور بيان معاني القراآن العظيم، وهذا �سر عظمتها، وافتتا القراآن 
بها، والأمر بتكرارها في كل ركعة. ومن اأبرز مو�سوعاتها:

1- ذكر اأنواع التوحيد الثالثة.
2- تذكير الخلق بالبعث والجزاء.

3- ذكر الغاية من الخلق وهي اإفراد اهلل بالعبادة وال�شتعانة واللتزام بها.
4- اأن ال�شراط الم�شتقيم هو الدين الذي ل يقبل اهلل �شواه.

5- التحذير من �شلوك طريق المغ�شوب عليهم وال�شالين.

�ض علم يدل كثر اأ�سماء �سور الفاتحة؟

 �ض علل لما ياأتي: 
 بطلن �سل الإمام والمنفرد عند ترك قراء الفاتحة.

 ت�سمية �سور الفاتحة بالحمد.
.سلجواز ترك الب�سملة في ال 
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 سور�
الفاتحــة


الدر�ضالدر�ض

ف�س ســـــو الفاــــــة

معاني الكلمـــات

معناهـــــــــــــــــــاالكلمة
الرب

اإياك نعبد

الثناء بالجميل، والمدح 
بالكمال مع المحبة والتعظيم 

ثابت هلل دون خلقه.

 ا�شمان م�شتقان من 
الرحمة على وجه 

اأي نطلب العون المبالغة.
منك وحدك.

جنبنا طريق من غ�شبت 
عليهم ومن عنده علم 
بالحق فاأعر�ض عنه.

جمع عالم، وهو كل 
ما �شوى اهلل، كعالم 
الإن�ض، وعالم الجن، 

وعالم النبات.

هم كل من يعبد اهلل 
على جهل و�شالل.

قال تعالى:

L-GE-CBE-TRC-tfsr1-U2-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-tfsr1-U2-L2.png

تفسير سورة الفاتحة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة الفاتحة

المشترك

الثانوية مقررات
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1- اأن اهلل تعالى هو المو�شوف بالرحمة البالغة، فعلى الم�شلم اأن يقوي �شلته بربه بطاعته 

وح�شن عبادته، والبعد عن اأ�شباب �شخطه.
ا فيقال:  2- اأن كلمة )الرب( تطلق في اللغة على ال�شــيد وعلى المربي، كما ترد م�شافة اأي�شً

رب الدار، اأما اإذا وردت معرفة بالألف والالم فال تكون اإل هلل تعالى.

( لأن الرحمــن ذو  ( اأبلــغ مــن ) 3- اإثبــات �شفــة الرحمــة هلل تعالــى، واأن ) 
الرحمــة ال�شــاملة لجميع الخلق في الدنيا، وللموؤمنين فــي الآخرة، والرحيم ذو الرحمة 

الخا�شة بالموؤمنين يوم القيامة.
4- اأن تخ�شي�ض الملك بيوم الدين في قـولـه تعـالى:    ل ينفيه عما 

عداه لأنه �شبحانه اأخبر قبل ذلك باأنه رب العالمين.
5- في قوله:    اإعالم ب�شريح الدين، والغاية من الخلق بما جاء به الإ�شــالم 

من اإفراد العبادة هلل وحده ل �شريك له، والبراءة من عبادة ما �شواه. 
6- لفظ العبادة يت�شمن كمال الذل له �شبحانه مع كمال الحب، فعلى الم�شلم اأن يلتزم اأمر 
ربــه بفعــل الطاعــات، والبعد عن المعا�شي التــي تحجب القلب، وت�شعــف المحبة لينال 

الأجر والثـواب، كما قـال تعالى:
         ]الطالق: 5[.

7-الدين المقبول عند اهلل هو الإ�شالم، اأما غيره من الأديان ال�شماوية الأخرى فقد ن�شخت 
، كما قال تعالى: بعد بعثة محمد 

   ]اآل عمران: 85[. 
8- جمع اهلل بين العبادة وال�شتعانة، لأنه ل قيام بالعبادة على الوجه الأكمل اإل بمعونة اهلل.

فـوائد واأحـكـام:

معناهـــــــــــــــــــاالكلمة
اهدنا

ال�شراط الم�شتقيم
�شراط الذين اأنعمت عليهم
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 سور�
الفاتحــة

ا�ستخرج من ال�سور ما يدل على معنى الآيات:

االة الدالة علياموس االة
.........................................................اآل عمران الآية )19(

.........................................................الن�شــــــــاء الآية )69(

.........................................................النبــــــــــــــاأ الآية )38(

.........................................................الفجـــــــــر الآية )22(

.ة اأق�سام، بين ذلل انق�سام النا�ض اإلى اأوردت ال�سور
....................    ....................  .................... 

جاء في ال�سور بيان اأنواع التوحيد، بين الآية الدالة على كل نوع:

االة الدالةنو التوحيد
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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 .وا�ستخرج اآية لها �سلة بما ورد في ال�سور ، افر من ارجع اإلى �سور ض�

، لم كان تخسيض المل بيوم الدين؟ �ض قال تعالى:                            

. �ض اذكر فاد من قوله تعالى: 



سورة ا�عـــــــراف
االأعرا سو� التعر  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأعـــــرا سو ف�سير  

سورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــراف

الوحـــــــدة

سورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــراف

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــراف

الوحـــــــدة



5٠

ما الحكمة من اإيراد القسض القراآني؟
......................................................................................  
.......................................................................................
.......................................................................................


الدر�ضالدر�ض

االأعـــــــــرا سو� التعر

التعرj∞ بال�شورة:

1- �شميت �شورة الأعراف بهذا ال�شم لورود لفظ  ]الأعراف[  فيها،  قال تعالى:
      

2- عدد اآيات ال�شورة )206( وهي مكية، اإل الآيات من  ]163-170[ فمدنية.

اأبرز eوVشوYاä ال�شورة:

1- التوحيد والر�شالة.
2- البعث والجنة والنار.

3- ق�ش�ض الأنبياء والأمم ال�شابقة.
4- معالجة بع�ض الق�شايا الجتماعية.

5- ذكر بع�ض الآداب والأخالق الإ�شالمية.
6- بيان خطورة المعا�شي والإعرا�ض عن طاعة اهلل.
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التعريف بسورة األعراف

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



5١

 سور�
الأعــرا

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

قال تعالى:


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.

اأوجدنا 
لكم

اأى لبا�ض 
الإيمان خير من 

لبا�ض الأبدان

ي�شتر عوراتكم، التى 
يحر�ض ال�شيطان 

على اإظهارها

زينة 
وجمال

ل يخدعنكم 
ال�شيطان ول ي�شلنكم 

عن دخول الجنة

جنوده واأعوانه 
من الجن
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تفسير سورة األعراف من اآلية )26( إلى اآلية )27(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................لبا�ض التقوى

...............................................................ذلك من اآيات اهلل

...............................................................اأبويكم

...............................................................ينزع

فـوائد واأحـكـام:

اأن لبا�ض الج�شد على نوعين: لبا�ض �شتر العورة، والثاني: لبا�ض جمال وزينة.  -1

وجوب �شــتر العورات، وُقبح ك�شفها، فالدين والأخالق تقت�شي �شترها وحفظها من نظر   -2
الآخرين.

الإن�شــان ج�شــد وروح، ولبا�ــض الج�شد الثياب، ولبا�ــض الروح التقوى. والثاني هو م�شدر   -3
�شعادة الإن�شان.

ال�شــيطان حري�ض على تزيين القبيح، ومن ذلك ك�شــف العورات واإبراز المفاتن، ونـــزع   -4
لبا�ض الح�شمة.

التفطــن اإلــى قدرة ال�شــيطان علــى الخــداع والتمويه، واأنه ا�شــتطاع اإخــراج الأبوين من   -5
الجنة، و�شي�شعى جاهًدا لمنع ذريتهما من دخولها.

اأن ال�شــيطان وقبيله يرون بني اآدم من حيث ل يرونهم، وهذا يوجب �شــدة الحذر منهم   -6
لأنهم يكونون اأ�شد مكًرا وكيدا. 

�شعف الإيمان �شبب ولية ال�شيطان وت�شلطه على الإن�شان.  -7

معاني الكلمـــات



5٣

 سور�
الأعــرا

ارجع اإلى �ســور الإ�ســراء الآيات   ، وا�ســتخرج اآية لها �سلة ببع�ض 
ما دل عليه اآيات الدر�ض.

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

تاأمــل الآيــات الآتيــة فــي ال�ســور ، ، ، ، وا�ســتخرج الجامــع 
بينها وبين اآيات الدر�ض.

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

�سع اإ�سار    اأمام الخيار السحيح فيما ياأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا الععلي دل
االات

 د سحيحة ول�
عليا االات

ير 
�سحيحة

الإيمان �شبب لحماية الم�شلم من و�شو�شة ال�شيطان.
يجب �شتر العورة في ال�شالة.

م�شروعية ال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان الرجيم.
................................................

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

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

 يدون الطالب عبار ينطب عليها الخيار الم�سار اإليه.



5٤

 التقو، واذكر ل اآيات في الح عليها. عر ض�

�ض لم كان لبا�ض التقو خير من لبا�ض ال�ستر والزينة؟

�ض كيف يتقي الإن�سان ولية ال�سيطان، وي�سلم من ت�سلطه عليه؟



55

 سور�
الأعــرا

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

قال تعالى:


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

ما عظم قبحه 
من قول اأو فعل اأو 

اعتقاد.
 اأخل�شوا عباداتكم، 

واأكملوها ظاهًرا 
وباطًنا.

كما اأن�شاأكم اأول 
مرة يبعثكم اأحياء 

فترجعون اإليه 
للح�شاب. اأي وجبت 

عليهم ال�شاللة 
بما عملوا من 
اأ�شباب الغواية.

يظنون عقائدهم حًقا، 
واأعمالهم �شحيحة.

�شبب النـــــــزول:
كانــت العرب -عدا قري�ــض- ل يطوفون اإل فــي ثياب جديدة، ويقولون: ل نطوف في 
ثياب ع�شينا اهلل فيها، فاإذا لم يجدوا جديًدا طافوا بالبيت عراة، وزعموا اأن اهلل يحب 

الآية. ذلك واأن اهلل اأمرهم به، فاأنزل اهلل:                                  .......

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.
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تفسير سورة األعراف من اآلية )28( إلى اآلية )30(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



5٦

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
بالق�شط

عند كل م�شجد
فريًقا هدى

اتخذوا ال�شياطين اأولياء

فـوائد واأحـكـام:

1- من دلئل الجهل الحتجاج بفعل الآباء وتقليدهم في الباطل.

2- اأن مــن كمــال حكمته تعالى اأنه ل ياأمر عباده بالفح�شــاء، بــل ياأمر بالعدل في العبادات 
والمعامالت كما قال تعالى:

                                                      ]النحل: 90[.

3- الأوامر الربانية عدل ورحمة، تحقق �شعادة الدنيا وفالح الآخرة.

4- ل تقبل العبادة اإل ب�شرطين:
ب- .......................... اأ- .........................    

5- طاعة ال�شيطان والإ�شغاء اإلى و�شاو�شه �شبب لل�شاللة.

6- اأن اهلل تعالى خلق العباد وجعل منهم الموؤمن والكافر.

7- اأن من الكفار من يتقربون اإلى اهلل بالباطل ويح�شبون اأنهم على هدى.

معاني الكلمـــات

ماذا يحق الإخل�ض للعبد في الدنيا والآخر؟
...................................................................................... 

ماذا يحق الإخل�ض للعبد في الدنيا والآخر؟



5٧

 سور�
الأعــرا

ن الأوامر والنواهي الوارد في الآيات: دو

النواهـــــــــــــــــــــــــــــىاالأوامــــــــــــــــــــــــــــر
...............................................

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

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

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

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

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

م خض الوجه بالذكر في قوله تعالى:                                                                        ؟ ل

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

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

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

�ض و�سح الفرق بين التقليد المحمود والتقليد المذموم.

�ض لم حق ال�سللة على الكافرين؟

�ض ورد في الآيات دليل عقلي على البع، اذكره. 



5٨


الدر�ضالدر�ض

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

قال تعالى:

 اإلى الآية  من الآية

اأي الب�شوا ما يجملكم 
في ال�شالة واأقل ذلك 

�شتر العورة.

اأي خا�شة 
للموؤمنين.

برهاًنا 
وحجة.

التعدي على 
النا�ض، فاإن كان 
ا كالق�شا�ض  حقًّ

ونحوه فال يعد بغًيا.

ا�شم عام لكل 
ما طاب ك�شًبا 

ومطعًما.

الزينة: هي كل ما 
يتزين به الإن�شان 

من ملبو�ض اأو 
غيره.

حاول الرب بين اآيات الدر�ض وما قبلها.
....................................................................................... 
.......................................................................................

مو�سوع الآيات: جمال الإ�سلم وكماله
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تفسير سورة األعراف من اآلية )31( إلى اآلية )33(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



5٩

 سور�
الأعــرا معناهــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــة

عند كل م�شجد
ول ت�شرفوا

الفواح�ض
ما ظهر منها وما بطن

الإثم

فـوائد واأحـكـام:

1- اإن قوله تعالـــى:                                             ... فيه رد على الم�شركين الذين

 يطوفون بالبيت عراة.

2- حر�ض الإ�شالم على الزينة والجمال.

3- النهي عن الإ�شراف في الأكل وال�شرب وهو ثالثة اأنواع:
اأ ( تجاوز حد العتدال في الأكل وال�شرب.

ب ( المبالغة في الترفه، والمبالغة في الماأكل والم�شرب والملب�ض.
ج( تناول الحرام.

4-  الأ�شل في الماأكل، والم�شرب، والملب�ض الإباحة. 

5- الإفتاء بغير علم كذب على اهلل تعالى.

معاني الكلمـــات



٦٠

...في بع�ض المجتمعات �سواء في المجل�ض اأو الماأكل ونحوها تكثر �سور الإ�سرا
 اذكر الأ�سباب التي تجعل النا�ض ت�سر في الزينة والماأكل والم�سرب.

 اذكر اأكبر قدر ممكن من العلجات.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

 اقتر علًجا لمن ي�سر في: 
الملب�ض: .............................................................................
الماأكل: ..............................................................................
..............................................................................              

ورد في الآيات اأ�سول المحرمات، اذكرها.

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

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

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

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

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



٦١

 سور�
الأعــرا

بالتعاون مع زمل، اذكر الآار المترتبة على القول على اهلل بير علم.

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

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

�ض هل للبا�ض الزينة �سواب؟ بين ذل بالدليل.

�ض راجع �سور الأنعام  ، واذكر الو�سايا الع�سر الوارد فيها.

�ض ما الواجب على من اأراد ال�سوؤال عن م�ساألة �سرعية؟



٦2


الدر�ضالدر�ض

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

 ظلل من العذاب 
تغ�شاهم كالأغطية.

حتى يدخل البعير 
في ثقب الإبرة.

 اإن الإن�شــان فــي هــذه الدنيا في رحلة �شــاقة اإلى الدار الآخرة، فهــو اإما يعمل بعمل اأهل 
النار و�شيدخلها، واإما جاد في عمل اأهل الجنة و�شيدخلها. قال تعالى:

فرا�ض من تحتهم.

اأي طاقتها وما تقدر 
عليه من العمل.

 اأي كنتم 
الوارثين لها.

وفقنا لالإيمان 
والعمل ال�شالح.

ل تفتح ال�شماء 
لأعمالهم ول لأرواحهم.   

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.
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تفسير سورة األعراف من اآلية )40( إلى اآلية )43(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



٦٣

 سور�
الأعــرا معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة

...............................................................نزعنا

...............................................................من غل

فـوائد واأحـكـام:

1- اإن الجزاء من جن�ض العمل.

2- اإن اهلل ل يقبل عمل كافر، قال تعالى:                                                                                       . 

3- الجنة حرام على كل كافر قال تعالى:                                                                                             .       

4- اإن قوله تعالى:                                                                                       هو من باب تعليق 
ال�شي بالمحال، والمعنى: كما اأنه من المحال..................... في �شم الخياط، فكذلك 

المكذبون باآيات اهلل محال........................

5- ي�شر ال�شريعة، و�شماحة الإ�شالم فالتكليف على قدر ال�شتطاعة.

6- اأن مــن نعــم اهلل علــى اأهــل الجنــة اأن ينزع مــا في قلوبهم مــن الحقد، فال 
ا على تفا�شل منازلهم في الجنة كما قال تعالى: يح�شد بع�شهم بع�شً

.                                                                                                   

7- اإثبات الأ�شباب، فالجنة ل ُتدخل اإل باجتماع اأمرين:

اأ - ف�شل اهلل ورحمته وتوفيقه.                     ب- العمل ال�شالح.

كمــا جــاء فــي ال�شحيحين اأن النبــي   قال: » واعلمــوا اأن اأحدكم لن 
يدخلــه عملــه الجنــة«، قالــوا ول اأنــت يا ر�شــول اهلل، قــال: » ول اأنــا اإل اأن 

يتغمدني اهلل برحمة منه وف�شل«.

8- الهداية بيد اهلل، واأ�شبابها بيد العبد.

معاني الكلمـــات



٦٤

ا�ستخرج من الآيات ما يدل على معنى العبارات الآتية:

ــــــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
.........................................................الجزاء من جن�ض العمل.

.........................................................�شدق الر�شالت ال�شماوية.

.........................................................ا�شتحقاق الكفار للعذاب.

دل قولــه تعالــى:                                              علــى ي�ســر ال�ســريعة و�ســماحة 
الإ�سلم، بالتعاون مع زمل، اذكر اأمثلة على ذل وف الآتي:

:الطهــــــار 
............................. ب   ........................... اأ

:ســــــلال 
............................. ب   ........................... اأ

 السيـــــام:
............................. ب   ........................... اأ



٦5

 سور�
الأعــرا

�ض اأين تذهب اأروا الموؤمنين بعد الموت؟

�ض قال تعالى:                                                                   من القال؟ وعلم 
يعود ا�سم الإ�سار؟ 



٦٦

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

قال تعالى:

مو�سوع الآيات: محاور بين ال�سعداء والأ�سقياء

اأي وعدنا على 
الإيمان والعمل 
ال�شالح الجنة.

ما منا�سبة هذه الآيات لما قبلها؟
....................................................................................... 
.......................................................................................

 نادى مناد.

جاحدون 
جمع عرف وهو مكذبون.

ال�شور، اأو اأماكن 
مرتفعة فيه. عالماتهم، وهي بيا�ض 

وجوه الموؤمنين، و�شواد 
وجوه الكافرين.


الدر�ضالدر�ض

L-GE-CBE-TRC-tfsr1-U3-L6

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-tfsr1-U3-L6.png

تفسير سورة األعراف من اآلية )44( إلى اآلية )46(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



٦٧

 سور�
الأعــرا معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمــــــــــــــــــــــة

فهل وجدتم ما وعد ربكم حًقا
لعنة اهلل

يبغونها عوًجا
وبينهما حجاب

فـوائد واأحـكـام:

اأ�شحــاب الأعراف هم قوم ت�شــاوت ح�شــناتهم و�شــيئاتهم فحب�شــوا علــى الأعراف حتى   -1
يق�شي اهلل فيهم.

 .ïاإن قوله تعالى:                                                ....  هو نداء تقريع وتوبي  -2

اعتراف الكفار بالوعد الحق يوم القيامة ل ينفع ول يجدي.  -3

كل اإن�شان يجازى بعمله قال تعالى:                                                -4

                                                                                                            ]الموؤمنون: 102 - 103[.
اإن بين اأ�شحاب الجنة واأ�شحاب النار حجاب ي�شرف على الدارين وينظر من عليه اأهل   -5

الجنة واأهل النار فيعرف الموؤمنون الكفار بعالماتهم.

معاني الكلمـــات

راجع �شورة الحديد الآية  )13( وا�شتخرج معنى الحجاب، ثم دونه.
...................................................................................... 



٦٨

6-  اأن اأ�شحــاب الأعراف يحب�شــون على �شــور بيــن الجنة والنار ثم ت�شــعهم رحمة اهلل بعد 
تطهيرهم من الذنوب.

الإكثار من الطاعات، والتقليل من ال�شيئات �شبب الفالح.  -7

الحث على العمل ال�شالح، و عدم احتقاره ولو قل.  -8

اختر مو�سوًعا فيه �سعداء واأ�سقياء مثل:
مسلــي ـ يــر مسلــي  بــار بوالديــه ـ يــر بــار  جــاد فــي حياتــه، مفــر فــي 

 .واجباته وم�سوؤولياته
واأجري حواًرا بين وبين زميل حوله م�ستفيًدا من اأ�ساليب الحوار وتنوعه في الآيات.

قارن بين معنى الظلم الوارد في الآيات، وبين ما ورد في �سور لقمان.
....................................................................................... 
.......................................................................................

�ض كيف ت�ستدل بالآيات الوارد على اأن الظلم من كبار الذنوب؟

�ض علم يدل قوله تعالى:                                               ؟

�ض بين نوع ال�ستفهام في قوله تعالى:                                                   .



٦٩

 سور�
الأعــرا

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية


الدر�ضالدر�ض

حينما ي�شعف الإيمان، تثقل بع�ض الأحكام ال�شــرعية، فيحتال النا�ــض على اأحكام اهلل، 
ويحاولــون التو�شــل اإلى ماآربهم بخبث والتواء، في�شــلط اهلل عقوبة عليهــم لعلها تكون عبرة 

وعظة لالأجيال المتعاقبة.
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تفسير سورة األعراف من اآلية )163( إلى اآلية )166(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



٧٠

كل  هــي  الأمـــــــــــــــــــــــة:
جماعــة يجمعهم اأمر واحد، 
اإمــا ديــن اأو زمــان اأو مــكان، 

:ومن اأمثلة ذل
 قوله تعالى: كان النا�ض 
جــمــاعــة  اأي   واحــــــــد ــة  ــ اأمــ
واحد في الكفر وال�سلل. 
�ساء  ولــو  تعالى:  قوله   
ربـــــ لـــجـــعـــل الـــنـــا�ـــض اأمــــة 

واحد اأي في الإيمان.
 قوله تعالى: اإن اإبراهيم 
قـــاـــًمـــا مــقــام  اأي   اأمــــــة كــــان 

جماعة في عباد اهلل.

قال تعالــــــــــــــــــــى:

اأي على �شاحله.

يعتدون يوم ال�شبت 
بال�شطياد.

ظاهرة على الماء.

 المراد بالأمة 
الجماعة التي �شكتت 

اأي قالت الجماعة فلم تفعل ولم تنه.
المنكرة: موعظتنا 

نعتذر بها اإلى اهلل لئال 
ين�شب اإلينا تق�شير.

تركوا ما وعظوا 
به وا�شتمروا على 
غيهم واعتدائهم.

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.



٧١

 سور�
الأعــرا

فـوائد واأحـكـام:

، فيه تعريف اليهود باأن ذلك مما يعلمه  اأن قوله تعالى:                                                 -1
، واأن اطالعه ل يكون اإل باإخبار اهلل له فيكون دلياًل على �شدقه.  الر�شول 

اأن اهلل يختبــر عبــاده بما يظهر �شدقهــم اأو كذبهم، ومن ذلك ما اأمر اهلل به اليهود من   -2
تعظيم يوم ال�شبت واأن ل ي�شيدوا فيه �شيدا.

بطالن الحيل الموؤدية اإلى تعطيل �شــرع اهلل، وتجاوز حدوده، وارتكاب محارمه كما فعل   -3
اليهــود حيــن و�شعوا ال�شــباك في البحر يــوم الجمعة لل�شيد، ثم يخرجونهــا يوم الأحد، 

ويقولون: لم نعمل يوم ال�شبت �شيًئا.

م�شــروعية �شــد الذرائع، اأي تحريم كل و�شــيلة توؤدي اإلى الممنوع، فما اأدى اإلى الحرام   -4
فهو حرام.

وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر، واأنه طــوق النجاة، و�شــبب دفع العــذاب كما  -5
. قال تعالى:                                                                                              

اإن اهلل تعالى عاقب الظالمين من اليهود باأن م�شخهم فجعلهم قردة حقيقية.  -6

معناهــــــــــــــــــــــــــــاالكلمــــــــــــــــة
فلما عتوا عما نهوا عنه

كونوا قردة

معاني الكلمـــات



٧2

حاول الجمع بين قوله تعالى: 

    وقوله تعالى:   

      

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

 سفات الواجب توفرها في الآمر بالمعرواذكر ال ،بالتعــاون مــع زمل 
والناهي عن المنكر.

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

.



٧٣

 سور�
الأعــرا

 �ض ما هي مراتب الإنكار؟ مع الدليل.

�ض افترق اليهود تجاه موقفهم من المنكرات اإلى ل فرق، اذكرها.

�ض ما الموقف ممن يجاهر بالمعسية ويفاخر بها؟

: » مثل القام في حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم ا�ستهموا على  قال 
�ســفينة فسار بع�سهم اأعلها وبع�سهم اأ�ســفلها، وكان الذين في اأ�ســفلها اإذا 
ا�ســتقوا المــاء مــروا على من فوقهم فقالــوا: لو اأنا خرقنا في نسيبنا خرًقا 
ولــم نــوؤذ مــن فوقنــا، فــاإن تركوهم ومــا اأرادوا هلكــوا جميًعــا واإن اأخذوا على 

]رواه البخاري[. اأيديهم نجوا ونجوا جميًعا«

ما العلقة بين الحدي والآيات الوارد في الدر�ض؟

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



٧٤

 ال�شلï هو النزع، 
والمعنى ترك 

العمل بالآيات.  لحقه و�شار 
قريًنا له.

اأي عظمناه 
بالآيات، بتوفيقه 

للعمل بها.
اأي في �شدة 
حر�شه على 
الدنيا كمثل 

اأي اأن الكلب الكلب.
يلهث �شواء 
زجر اأو ترك.

اأي قبح �شفة 
من �شابه 

الكلب.

حين ينعم اهلل تعالى على الإن�شــان بالعلم باآياته، فاإن هذا العلم ي�شير �شاحبه مت�شًفا 
بمحا�شــن الأعمــال، ويرقــى بــه اإلــى اأعلى الدرجــات، ولكن عندمــا يترك كتــاب اهلل، وينبذ 
الأخالق التي اأمر بها، فاإن ال�شيطان يغويه، وي�شقطه في اأوحال ال�شهوات، ويقوده اإلى �شواء 

الجحيم. قال تعالـى:

االأعــــــــــرا ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية


الدر�ضالدر�ض
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تفسير سورة األعراف من اآلية )175( إلى اآلية )179(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األعراف

المشترك

الثانوية مقررات



٧5

 سور�
الأعــرا

ــن �ســتر ال�ســيء عن  اأ�ســل الج 
ــه الليل اأي  ن الحا�ســة، يقــال ج
نــان القلب لكونه  ســتره، والج�
م�ستوًرا عن الحا�سة، والمجن 
التر�ض الــذي ي�ســتر �ساحبــه، 
لأن   ،بذلــ الجنــة   و�ســمي
عنــا،  نعمهــا  �ســتر  تعالــى  اهلل 
كمــا اأطل على الجنين لكونه 

م�ستوًرا في بطن اأمه.

 قــال ابن �ســعدي في تف�ســير 
قوله تعالى:

                                     
 هذا الذي اآتاه اهلل اآياته يحتمل 
اأن المراد �سخض معين قد كان 
اأن  ويحتمل  اهلل،  ذكــره  ما  منه 
واأنه  جن�ض،  ا�سم   بذل المراد 
اآيــاتــه  اآتـــاه اهلل  مــن  �سامل لكل 

فان�سل منها. 

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.

معاني الكلمـــات

معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمــــــــــــــــــــــة
اأخلد اإلى الأر�ض

واتبع هواه
ذراأنا لجهنم

ولهم اآذان ل ي�شمعون بها
ولهم اأعين ل يب�شرون بها

بل هم اأ�شل

فـوائد واأحـكـام:

الترغيب في العمل بالعلم، واأن ذلك رفعة من اهلل ل�شاحبه، وع�شمة من ال�شيطان.  -1

خطورة الإعرا�ض عن دين اهلل بعد العلم به، كما قال تعالى:  -2

]طه: 124[.



٧٦

يتعلم الطالب في المقررات ال�سرعية ويرها كثيًرا من العلم والفواد والعبر والعظات. 
اقتر اأفكاًرا عملية ت�ساعد الطالب على تطبي ما تعلم وال�ستفاد منه في حياته.

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

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

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

اأن اتباع الهوى، والميل اإلى ال�شهوات المحرمة �شبب للغواية وت�شلط ال�شيطان.  -3

التم�شك بالدين �شبب اإلى الرفعة في الدنيا، والفالح في الآخرة.  -4

الإعرا�ض عن فهم دين اهلل، وعدم �شماع الحق، �شبب دخول النار.  -5

بيان اأن الهداية من اهلل تعالى وحده، كما قال تعالى:  -6
]البقرة: 272[.          

دل قوله تعالى:                        على اأن اهلل تعالى علم   -7
مــن خلقــه ما هم عاملون قبل خلقهم، كما ورد فــي الحديث »اإن اهلل قدر مقادير الخلق 
قبل اأن يخلق ال�شماوات والأر�ض بخم�شين األف �شنة، وكان عر�شه على الماء« ]رواه م�شلم[.

، للر�شــول  تعالــى:   قولــه  فــي  الخطــاب   -8
والمعنى اأن هذا المثل، مثل القوم الذين كانوا �شالين قبل اأن تاأتيهم بالهدى والر�شالة، 

ثم جئتهم بذلك فبقوا على �شاللتهم ولم ينتفعوا بذلك فمثلهم كمثل الكلب. 

الحذر من �شوء العاقبة، وطلب الثبات من اهلل تعالى.  -9



٧٧

 سور�
الأعــرا  ورد في القراآن وال�سنة عدد من النسو�ض في بيان ف�سل العلم واأهله، بالتعاون 

مع زمل، اذكر ما يدل على ما ياأتي:

............................................................  ف�ســــل العلمــــــــاء

 الح على طلب العلم  ......................................................

 ذم من ل يعمل بعلمــه  ......................................................

اأورد من الآيات ما يدل على معنى العبارات الآتية:

ــــــــــــــــااالعة الدالة علياال

.........................................................التحذير من �شوء العاقبة

.........................................................اأن اهلل علم من خلقه ما هم عاملون

.........................................................اأن الهداية من اهلل تعالى



٧٨

�ض ما الحكمة من الت�سبيه بالكلب دون �سار الحيوانات؟

�ض هل المراد في قوله تعالى:
، نفي    

.الإدراك عن حوا�ض الكافرين؟ بين ذل



سورة ا�نفـــــــــال

االأنفـــا سو� التعر  

 ةلى االا  ةاال م االأنفــــــــا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م االأنفــــــــا سو ف�سير  

سورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــال

الوحـــــــدة

سورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــال

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــال

الوحـــــــدة



80


الدر�ضالدر�ض

االأنفــــــــــا سـو� التعر

نو ال�سو وعدد ااا:

نزلت �شورة الأنفال في المدينة المنورة، عقب غزوة بدر. وعدد اآياتها )75 اآية(.

:ال�سو سمااأ 

اأ  �سور الأنفال: �شميت بذلك لذكرها في بداية ال�شورة.

ب  �ســور بــدر: لأن معظــم الآيــات نزلت بعد معركة بدر الكبــرى، ولها عالقة بالجهاد 
في �شبيل اهلل.

:سوعات ال�سومو راأ

:ومن ذل ،على مو�سوعات كثير ال�سور ا�ستمل
. اأن الأحكام ال�شرعية مرجعها اإلى اهلل ور�شوله   -1

غزوة بدر، وف�شل اهلل على الموؤمنين في ن�شرهم فيها.  -2

الحث على طاعة اهلل ور�شوله، وخطورة عدم ال�شتجابة لأحكام ال�شريعة.  -3

خطــورة المعا�شــي، وبيان اأن العقوبة اإذا نزلت ل تخ�ــض الظالم، بل يتعدى ال�شرر   -4
اإلى المجتمع كله.

بيان اأن اهلل ل يغير ما بالأمة من رخاء واأمن وعافية حتى يغيروا ما باأنف�شهم.  -5

الحث على اإعداد القوة التي ترهب الأعداء.  -6

جواز الميل اإلى ال�شلم وترك الحرب اإذا طلب العدو ذلك.  -7

L-GE-CBE-TRC-tfsr1-U4-L1
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التعريف بسورة األنفال

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األنفال

المشترك

الثانوية مقررات
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 سور�
الأنفـــال

ارجع اإلى �سور الأنفال ، وا�ستخرج  ما يدل على العبارات الآتية:

ــــــــــــااتالعاال ا معلي ما د
.........................................................جواز الميل اإلى ال�شلم 

.........................................................الحث على الثبات عند مالقاة العدو

.........................................................اأن الإ�شالم يجب ما قبله

.........................................................الحث على اإعداد القوة

8-  اأحكام الغنائم والأ�شرى.

بيان اأن الموؤمنين اأمة واحدة بع�شهم اأولياء بع�ض في التنا�شر والتعاون والمحبة.  -9
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اختر المو�سوع الأن�سب للآيات مما ياأتي:

سلاإقامة ال ق�سمة النام  حقيقة الإيمان 


الدر�ضالدر�ض

االأنفـــــــــا ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

غنائم الحرب، 
و�شميت بذلك 
لأن اهلل اأباحها 
للم�شلمين زيادة 

في اأموالهم.

اأي حكمها هلل 
يق�شمها بينكم ر�شول 

اهلل باأمر اهلل.

اإن حقيقة الإيمان اأنه ما وقر في القلب و�شدقته الأعمال مع الت�شــليم التام لأحكام اهلل 
ور�شوله، واأن المت�شفين بذلك هم الذين يقطفون ثمار الإيمان. قال تعالى:

اأي اأ�شلحوا ما بينكم 
من اأحوال حتى تكون 

اأحوال اأُلفة ومحبة 
واتفاق.
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تفسير سورة األنفال من اآلية )1( إلى اآلية )4(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األنفال

المشترك

الثانوية مقررات
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 سور�
الأنفـــال

معناهـــــــــــــــــــــــــــــاالكلمــــــــــــــة
لهم درجات 

رزق كريم

فـوائد واأحـكـام:

اأن الت�شريع حق خا�ض هلل ولر�شوله.  -1

الحث على اإ�شالح ذات البين، واأن يكون الموؤمنون اإخوة متحابين.  -2

وجوب طاعة اهلل ور�شوله.  -3

اأن الإيمان لي�ض بالتحلي ول بالتمني، ولكن ما وقر في القلب و�شدقته الأعمال.  -4

اأن الإيمان يزيد بالطاعات وينق�ض بالمعا�شي.  -5

وجوب التوكل على اهلل تعالى والثقة به جل وعال.  -6

وجــوب اإقامــة ال�شــالة في اأوقاتهــا واأدائهــا كاملة ب�شــروطها وواجباتها مع ا�شــتح�شار   -7
القلب وخ�شوعه.

8- من اأكبر عالمات خ�شية اهلل تعالى، اأن يحجز �شاحبه عن فعل الذنوب والمعا�شي.

معاني الكلمـــات

�سبب نزول قوله تعالى:                                                                               ....
عــن اأبــي اأمامــة ر�شــي اهلل عنه قال: �شــاألت عبــادة بــن ال�شامت ر�شــي اهلل عنه عن 
الأنفــال فقــال: فينا اأ�شحاب بدر نزلــت حين اختلفنا في النفل و�شــاءت فيه اأخالقنا، 
، فق�شمه ر�شول اهلل بين الم�شلمين  فانتزعه اهلل من اأيدينا وجعله اإلى ر�شول اهلل  

عن بواء )اأي �شواء( ]رواه اأحمد[.

 ولذل ،الــزيــاد النفل هــو   
نافلة  التطوع   سل�  سمي�
لزيادتها على الفري�سة، كما 
يطل على ولد الولد نافلة 
لزيادته على الولد كما قال 
اإ�سحاق  لــه  تعالى:ووهبنا 
 اأطل وقــد   ،نافلة ويعقوب 
ــرب لـــفـــ الـــنـــفـــل عــلــى  ــعــ ــ ال
منهم  اعتباًرا  الحرب  نام 
عــلــى اأنــهــا زيــــاد عــن الأهـــم 

وهو مقاتلة العدو. 
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بالتعاون مع زمل، اذكر �سفات الموؤمنين الظاهر والباطنة الوارد في الآيات.

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

بالرجوع اإلى تف�سير القراآن العظيم لبن كثير فى المدر�سة اأو خارجها، اكتب 
:من حي بدر الكبر زو عن

................................................................  زوال تاري 

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

...............................................................  زواأ�سباب ال 
................................................................                           
 عدد الم�ســلمين والم�سركين  .................................................
...............................................................                            
................................................................   زوال نتا 
...............................................................                            

.ن ذلتجاههما؟ بي ما الواجب علي ،بين زميلين ل وقع خل
..................................................................................
..................................................................................
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 سور�
الأنفـــال

�ض  اذكر لة من الأ�سباب المعينة على زياد الإيمان.

.ن ذلهل التوكل على اهلل ينافي الأخذ بالأ�سباب؟ بي ض�

�ض ما الأر المترتب على اإ�سل ذات البين؟
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الدر�ضالدر�ض

االأنفـــــــــا ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

اأي ت�شمعون 
القراآن وال�شنة.

اأي عن �شماع 
الحق.

اهلل الــذي خلــق الإن�شــان، ورباه بنعمه، فمن حق هذا الــرب الكريم اأن يطاع فال يع�شى 
واأن يذكــر فــال ين�شــى، واأن ي�شــكر فال يكفر، وقد انق�شــم بنــو اآدم تجاه خالقهــم اإلى موؤمن 

مطيع، وكافر متمرد، ومنافق يتقلب ح�شب م�شالحه. قال تعالى:

اأي اأن الكفار ل 
ي�شمعون �شماع 
تدبر واتعاظ.

اأي مما فيه 
�شالحكم فى 

الدنيا وفالحكم 
في الآخرة. اأي اأن قلب المرء 

بيد اهلل ي�شرفه 
بالء وعذاب كيف �شاء.

ومحنة.
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تفسير سورة األنفال من اآلية )20( إلى اآلية )25(

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-التفسير1-سورة األنفال

المشترك

الثانوية مقررات
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 سور�
الأنفـــال

معناهــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــة
...............................................................ول تولوا

...............................................................الدواب

...............................................................البكم

...............................................................ا�شتجيبوا هلل وللر�شول

فـوائد واأحـكـام:

اأن ال�شماع الذي نفاه اهلل عن الم�شركين في قوله تعالى :                                       هو �شماع   -1
تدبر وعظة، اأما �شماع التبليغ فقد قامت الحجة عليهم به بما �شمعوه من اآيات.

من النا�ض من هو  �شر من الدواب لأن اهلل تعالى وهبهم اأ�شماًعا واأب�شاًرا واأفئدة فا�شتعملوها   -2
في مع�شيته وتركوا طاعته واأمره.

اأن اهلل تعالى ل يمنع الإيمان والخير اإل عمن ل خير فيه، ولذلك كان عدم هداية اهلل للكفار   -3
اأن اأنف�شهم ل تقبل الخير ول تميل اإلى الهدى اإذ عرفته.

معانى الكلمـــات

اختر المو�سوع الأن�سب للآيات مما ياأتي:

مرات ال�ستجابة هلل ور�سوله 

وجوب طاعة اهلل ور�سوله 

وجوب الأمر بالمعرو والنهي عن المنكر.
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اأن ال�شتجابة هلل ولر�شوله �شبب حياة الم�شلمين الحقيقية وقوتهم وعزتهم.  -4

اأن طريق �شعادة المرء في الدنيا يكون بتقوى اهلل وطاعة ر�شوله  كما قال تعالى:  -5
]النحل: 97[.        

اأن القلــوب بيــد اهلل تعالــى ي�شرفها كيف ي�شــاء كما جاء في الحديث عن عائ�شــة ر�شي   -6
اهلل عنها قالت: دعوات كان ر�شول اهلل   يدعو بها:  »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك«  قالت: فقلت: يا ر�شول اهلل اإنك تكثر اأن تدعو بهذا الدعاء فقال »اإن قلب الآدمي 

بين اأ�شبعين من اأ�شابع اهلل، فاإذا �شاء اأزاغه، واإذا �شاء اأقامه«  ]رواه اأحمد[.

7-  الحــذر مــن الف�شــوق والمعا�شــي والمنكــرات، وبيــان اأن �شررهــا ل يقت�شر علــى الفاعل 
فح�شب بل يت�شرر بذلك المجتمع باأ�شره كما ورد في الحديث عن اأم �شلمة قالت: �شمعت 
ر�شول اهلل   يقول: »اإذا ظهرت المعا�شي في اأمتي عمهم اهلل بعذاب من عنده«  فقلت 
يا ر�شـــول اهلل: اأما فيهــــم اأنـا�ض �شالحـون قال: »بلى«  قــالت: فكيـف ي�شنع اأولئك قـال:

» ي�شيبهم ما اأ�شاب النا�ض، ثم ي�شيرون اإلى مغفرة من اهلل ور�شوان « ]رواه اأحمد[.

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان اأنهما �شبب الأمن من عذاب اهلل.  -8

ا�ستخرج من الآيات الوارد ما يدل على معنى الآيات الآتية:

االـــــــــــــــــــــة الواداالــــــــــــــــــــــــــــــــة

قال تعالى:

قال تعالى:

IHGFEDCBAقال تعالى:

PONM�LK�J

/.-  ,+*

=   ;: ?
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 سور�
الأنفـــال

بالتعاون مع زمل، كيف توف بين:
 ، ÎÍÌËÊ  قوله تعالى: 

ÊÉÈÇÆÅÄÃ   ؟ وقوله تعالى: 
.................................................................................

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

�سع اإ�سار    اأمام الخيار السحيح فيما ياأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا الععلي دل
االات

 د سحيحة ول�
عليا االات

ير 
�سحيحة

اأن �شررالمنكرات ل يقت�شر على فاعلها.
يجب �شتر العورة في ال�شالة.

اأن نعمة الأمن هي اأعظم نعم اهلل على عباده.
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

 يدون الطالب عبار ينطب عليها الخيار الم�سار اإليه.
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�ض على ماذا يدل قوله تعالى:
؟           

�ض ما المراد بال�سماع الوارد في قوله تعالى:
؟           

�ض كيف تكون ال�ستجابة هلل والر�سول؟



سورة يونــــــــس

�ونـــ سو� التعر  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م �ونـــــــ سو ف�سير  

سورة يونــــــــسسورة يونــــــــس

الوحـــــــدة

سورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــس

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــس

الوحـــــــدة
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ا�ستخرج من الآيات ما يدل على معنى العبارات الآتية:

ـــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
.........................................................اأن اهلل وحده كا�شف ال�شر.

.........................................................اأن اإيمان العبد اإنما يكون باأمر اهلل تعالى.

.........................................................التحذير من دعاء غير اهلل.

.........................................................اأن اهلل تعالى جعل فرعون عبرة للنا�ض.


الدر�ضالدر�ض

�ونـــــــ ســـــو� التعر

:ال�سو التعر

�شميت "�شورة يون�ض" بهذا ال�شم لورود ق�شة نبي اهلل يون�ض عليه ال�شالم فيها.  -1

2- ال�شورة مكية "على القول الراجح"، وعدد اآياتها: )109( نزلت بعد �شورة الإ�شراء.

:اأبرز مو�سوعات ال�سور

اإثبات التوحيد هلل وهدم ال�شرك.   -1

اإثبات النبوة والبعث والمعاد.  -2

الدعوة لالإيمان بالر�شالت ال�شماوية وخا�شة القراآن العظيم.  -3

ذكر ق�شة يون�ض عليه ال�شالم ونجاته بعد تعر�شه للهالك وهو التقام الحوت له.  -4

نجاة قوم يون�ض لما اآمنوا وذلك بعد نزول العذاب ب�شاحتهم.  -5
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�سور يونــــ�ض

�ونــــــــــ ســـــو ف�س

قال تعالـى:

 اإلى الآية  من الآية

اأي المحكم في ذاته 
والناطق بالحكمة 
والم�شتمل عليها.

 المراد بالنا�ض 
اأهل مكة ومن 

وافقهم من الأمم 
ال�شابقة. 

ما المراد بالحرو المقطعـة؟
....................................................................................... 
.......................................................................................

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.

 اأي منزلة رفيعة، 
واأجًرا كبيًرا.


الدر�ضالدر�ض
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................الكتاب

...............................................................اأوحينا

...............................................................رجل منهم

...............................................................اإن هذا ل�شاحر

فـوائد واأحـكـام:

القــراآن الكريــم كتــاب محكم وا�شــح مبين فيما ا�شــتمل عليه من حالل وحــرام وحدود   -1
واأحكام.

اإيحاء اهلل اإلى رجل من الب�شر اأمر موافق للحكمة، ل محل ا�شتغراب وتعجب.  -2

. اإثبات نبوة محمد  -3

ب�شرى اأهل الإيمان والعمل ال�شالح بما اأعد اهلل لهم من النعيم.  -4

�شدة تعجب العرب من بالغة القراآن العظيم وف�شاحته؛ حتى و�شفوه بال�شحر.  -5

معاني الكلمـــات

�سع اإ�سار   اأمام ال�سور المبتدة بـالـر فيما ياأتي:
�سور هــــــــــود  �سور الأنفال      
�سور الرعد �سور يو�سف    

�سور الحجر �سور اإبراهيم     
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�سور يونــــ�ض

 قال تعالى:   
.] :ال�سور[                                                                                                     

بالتعاون مع زمل، ا�ستنب من الآية اأنواع وحي اهلل تعالى اإلى اأنبياه.
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 �ض اذكر الآية الدالة على مهمة الر�سول 

؟ �ض علم يدل قوله تعالى:                                        ... 
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الدر�ضالدر�ض

�ونــــــــــ ســـــو ف�س

قال تعالى:

 اإلى الآية  من الآية

اأي ل ي�شفع اأحد يوم 
القيامة اإل من بعد اأن 

ياأذن اهلل له.

اأي وعًدا �شادًقا.

ما منا�سبة الآيات لما قبلها؟
...................................................................................... 

اأي ين�شئه اأول 
مرة.

اأي ماء �شديد 
الحرارة، ي�شوي 
الوجوه، ويقطع 

الأمعاء.

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.
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�سور يونــــ�ض

معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................يدبر الأمر

...............................................................ثم يعيده

فـوائد واأحـكـام:

1- بيان عظمة اهلل وقدرته، كما قال تعالى:   

                                                                                                     ]الزمر: 67[.
2- اأن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق.

3- اإثبات �شفة ا�شتواء اهلل تعالى على العر�ض �شفة تليق بجالل اهلل وعظمته بال تكييف ول 
تمثيل ول تعطيل.

4- اأن اهلل وحده هو مدبر الكون، ول يقع �شيء اإل بق�شائه وقدره.

5- الرد على الم�شركين الذين يطلبون ال�شفاعة من الأولياء وال�شالحين.

6- ال�شفاعة المثبتة هي التي تطلب من اهلل.

7- ال�شتدلل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالخالق المدبر هو الم�شتحق للعبادة.

8- الحث على التفكر واأنه من اأ�شباب الهداية.

9- اإثبات عقيدة البعث والن�شور.

10- ال�شتدلل بالن�شاأة الأولى على الن�شاأة الأخرى، كما قال تعالى:
]الروم: 27[.         

11- تب�شير الموؤمنين بالثواب العظيم.

12- فظاعة عذاب الكافرين في الآخرة.

معاني الكلمـــات



98

يذكر القراآن اأدلة عقلية لتقرير بع�ض اأمور العتقاد
ومــن ذل ا�ســتخدام اأ�ســلوب القيا�ــض بالأولــى اإذا كان محمد يحف القــراآن فبالتاأكيد 

.جزء عم يحف
اذكر مثالين لهذا الأ�سلوب وردا في الآيات. 

ـ .....................................................................................

ـ .....................................................................................
اأع مثاًل اآخر من عندك.

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

�ض ما الحكمة من بيان القراآن عذاب الكافرين في الآخر؟

.ن ذلبات المعاد، بيورد في الآيات دليل عقلي على اإ ض�

�سئل الإمام مال عن ال�ستواء فقال:
ال�ستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وال�سوؤال عنه بدعة.

بالتحاور مع معلم ما مذهب اأهل ال�سنة والجماعة في اأ�سماء اهلل و�سفاته؟
.......................................................................................
.......................................................................................
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�سور يونــــ�ض

�ونــــــــــ ســـــو ف�س

قال تعالـى:

 اإلى الآية  من الآية

اأي جعل للقمر 
منازل معلومة.

ما منا�سبة الآيات لما قبلهـا؟
......................................................  

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

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:....................
للآيات ودونه.

اأي ذا نوٍر مكت�شب 
من ال�شم�ض.

اأي فيها نور 
وحرارة.

منـــــــازل القمــــــــــــــر


الدر�ضالدر�ض
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................لتعلموا عدد ال�شنين والح�شاب

...............................................................اختالف الليل والنهار

فـوائد واأحـكـام:

رمه حتى يكتمل اإبداره،  p1- اأن اهلل تعالــى جعــل للقمر منازل حيث يبــدو �شغيًرا ثم يتزايد نوره وج
ثم ياأخذ بالنق�ض حتى يعود اإلى حالته الأولى في تمام ال�شهر كما قال تعالى:

.] ]ي�ض: 39       

2- بيان الحكمة من خلق ال�شم�ض والقمر، وتقدير منازلهما.

3- م�شروعية تعلم الح�شاب وعلم الفلك، لتحقيق الم�شالح الدينية والدنيوية.

4- تنزيه اهلل �شبحانه عن العبث، فما من مخلوق اإل كان لخلقه حكمة وغاية.

5- رحمة اهلل بعباده حيث ف�شل الآيات، واأقام الدلئل التي تثبت الإيمان، وتر�شï اليقين.

6- بيان قدرة اهلل تعالى في خلق ال�شماوات والأر�ض واختالف الليل والنهار بنظام ثابت ل يتغير.

معاني الكلمـــات

 ،جــاءت الآيــات ببيان الأدلــة الكونية على توحيد اهلل تعالــى، بالتعاون مع زمل
اذكر هذه الأدلة.

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

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

 ،جــاءت الآيــات ببيان الأدلــة الكونية على توحيد اهلل تعالــى، بالتعاون مع زمل
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�سور يونــــ�ض

:سالح دينية ودنيوية ومن ذلم معرفة ال�سنين والح�ساب يحق

.................................................................... سالح دينيــةم

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

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

................................................................... سالح دنيويــةم

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

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

�ض بين اأر التفكر في مخلوقات اهلل تعالى.

�ض ما الحكمة من التعبير القراآني لل�سم�ض بال�سياء والقمر بالنور؟

، هل معرفة ال�ســنين  �ــض قال تعالى:                                                                   
.ن ذلسة بالقمر وحده اأم بال�سم�ض والقمر مًعا؟ بيوالح�ساب مخت
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الدر�ضالدر�ض

�ونــــــــــ ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

اأي ركنوا اإليها، 
وق�شروا هممهم 

على لذاتها 
وزخارفها.

تختلف طرائق النا�ض واأهدافهم في هذه الحياة، فمنهم من ل هّم له اإل الحياة الدنيا، 
يجمع مالها، ويتمتع ب�شــهواتها، ول يعمل لآخرته، وهذا م�شيره ال�شــقاء في الدنيا، والعذاب 
في الآخرة، ومنهم من يرجو لقاء اهلل، وي�شتعد لح�شابه، في�شبر على طاعته، وهذا عاقبته 

ال�شعادة في الدنيا، والفالح في الآخرة. قال تعالــى:

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.

اأي يدلهم وير�شدهم ب�شبب 
اإيمانهم اإلى ما ينفعهم.

 اأي يطلبون ما 
ي�شاوؤون بكلمة 

"�شبحانك اللهم".

اأي خاتمة دعائهم 
الت�شبيح والتحميد.



103

�سور يونــــ�ض

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................ل يرجون لقاءنا

...............................................................ور�شوا بالحياة الدنيا

...............................................................عن اآياتنا غافلون

فـوائد واأحـكـام:

1- التحذيــر مــن الغترار بالدنيا والنهماك في طلبها، حتى تكــون اأكبر الهم ومبلغ العلم، 
دون التفات اإلى اإر�شاء الرب، اأو ا�شتعداد لالآخرة.

عدم الغترار بحال الكفار الذين ق�شروا هممهم على الدنيا، ولم يفكروا بالآخرة.  -2

التحذير من الغفلة، والإعرا�ض عن التفكر باآيات اهلل الكونية، والتدبر لآياته القراآنية.  -3

اأهمية العمل ال�شالح والرد على من زعم اأن ت�شديق القلب كاف للفالح في الآخرة.  -4

الإيمان والعمل ال�شالح طريق الإن�شان اإلى الجنة.  -5

الهداية بيد اهلل، و�شببها بيد العبد، فمن رغب في الإيمان، وحر�ض على العمل ال�شالح،   -6
هداه اهلل وثبته.

كمال نعيم اأهل الجنة، وا�شــتماله على نعيم القلب، ونعيم الروح، ونعيم البدن، قال اهلل   -7
تعالى: 

      
]ال�شجدة: 17[.

�شــقوط التكاليف عن اأهل الجنة، وعبادتهم فيها الت�شــبيح وال�شالم والتحميد، ويلهمون   -8
هذا من غير كلفة ول م�شقة، وبه تطمئن قلوبهم وتفرح اأرواحهم.

معاني الكلمـــات
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ورد فى �سور محمد  اآيـــــة تتعل بقوله تعالى:
                                               ما هى هذه الآية؟ وما وجه العلقة؟

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

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

؟ �ض ما معنى قوله تعالى:                                     

�ض التسدي بالقلب، هل يكفي لدخول الجنة؟ بين ذل من خلل الآيات.

.ن ذل؟ بيهل يدخل اأحد الجنة بعمله فق ض�

اأن تحية اأهل الجنة بع�شهم لبع�ض كالم �شالم من اللغو والآثام كما قال تعالى:  -9

]الواقعة: 26-25[.      
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�سور يونــــ�ض

�ونــــــــــ ســـــو ف�س

خلــق اهلل ابــن اآدم، وجعــل الدنيا له ابتالء واختباًرا، وقدر فيها  ما يدعو اإلى عمل اأهل النار وعمل اأهل الجنة، 
والمرء على مفترق طرق، اإما اأن ي�شلك غير �شبيل الموؤمنين  فيكون من اأ�شحاب الجحيم، واإما اأن ي�شلك ال�شراط 

الم�شتقيم فيكون من اأهل النعيم. قال تعالى:

 اإلى الآية  من الآية

الزيادة هي 
النظر اإلى وجه 

اهلل تعالى.

ا�شم من اأ�شماء 
الجنة، و�شميت 

بذلك ل�شالمة اأهلها 
من كل اآفة.

اأي بالإيمان وعمل 
الح�شنات.

اأي األب�شت.

اأي ل يغ�شاها 
غبرة ب�شبب الكاآبة 

والحزن.

اأي األزموا يوم الح�شر 
مكانكم اأنتم و�شركاوؤكم 

ليقع التحاكم  بينكم 
وبينهم.

اأي فرقنا ما كان 
بينهم من توا�شل، 

فح�شلت بينهم 
العداوة والبغ�شاء.

�شاع وبطل عن 
الم�شركين ما يعبدون 

من دون اهلل.


الدر�ضالدر�ض
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................ويهدي من ي�شاء

...............................................................الح�شنى

...............................................................من عا�شم

...............................................................ويوم نح�شرهم جميًعا

...............................................................�شركاوؤكم

فـوائد واأحـكـام:

1- رحمة اهلل بالعباد، حيث دعاهم اإلى دار ال�شالم،  وي�شر �شلوك طريقها،  وهدى من جد في طلبها.

2- اإثبات روؤية الموؤمنين لربهم جل وعال في الآخرة كما قال تعالى: 
           ]القيامة: 23-22[.

3- اأن اهلل تعالى يجازي على ال�شيئة بمثلها من غير ت�شعيف كما قال �شبحانه:  
            ]الأنعام: 160[.

4- بيان �شوء ال�شيئة وما تورثه من ح�شرة وندامة، وما توجبه من خ�شران.

5- تقرير البعث والجزاء.

6- بالغة القراآن بعر�ض م�شاهد القيامة، وت�شوير اأحوال الآخرة، كاأنها راأي العين. 

7- اأن  الم�شركين عبدوا من ل يعلم بعبادتهم، و�شيكون عدًوا لهم، ويتبراأ منهم يوم القيامة.

ا اأو حجًرا. ا اأو وليًّ 8- اأن عبادة غير اهلل �شرك، �شواء كان المعبود نبيًّ

معاني الكلمـــات

 عــن �سهيــب  ر�ســى اهلل 
عنه عن النبي    قال: 
الجنــة  اأهــل  دخــل  اإذا   «
اهلل  يقــول  قــال  الجنــة، 
تبــارك وتعالــى: تريــدون 
�سيًئا اأزيدكم ؟ فيقولون: 
األــم تبي�ض وجوهنــا؟ األم 
وتنجينــا  الجنــة  تدخلنــا 
مــن النــار؟ قــال فيك�ســف 
الحجاب فما اأعطوا �سيًئا 
النظــر  مــن  اإليهــم  اأحــب 

اإلى ربهم عز وجل«.

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.
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�سور يونــــ�ض

. قال تعالى: 

االـــــــــــــــــــــة الدالة عليااالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قال ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما:
... واإن لل�ســيئة �ســواًدا فــي الوجــه، ولمــة فــي القلــب ووهًنــا فــي البــدن، ونقساًنا فــي الرزق، 

ا في قلوب الخل عل على هذا النض م�ستفيًدا مما در�س في الآيات ال�سابقة. وب�سً

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

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

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

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

اأورد من الآيات ما يدل على معنى الآيات الآتية:

.

.

قال تعالى:

قال تعالى:
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راجع �ســور ق من الآية   ، واذكر المعنى الم�ســترك بينها وبين ما 
ورد في اآيات الدر�ض.

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

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

�ض ما اأعظم ما ينعم اهلل به على اأهل الجنة؟ بين ذل بالدليل.

�ض قال تعالى:                                                              ، من المخاطب في قوله 
وردوا، وكيف يكون الرد اإلى اهلل تعالى؟
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�ونــــــــــ ســـــو ف�س

قال تعالى:

 اإلى الآية  من الآية

اأي فاعل ذلك هو ربكم 
الم�شتحق اأن يفرد 

بالعبادة. ولي�ض بعد عبادة 
اهلل وهي الحق اإل ال�شرك 

وعبادة الباطل.

ما منا�سبة الآيات لما قبلها؟
....................................................................................... 

يت�شرف في اأ�شماعكم 
واأب�شاركم، اإن �شاء 

اأبقاها، واإن �شاء 
�شلبها.

اأي تجتنبون 
م�شاخط اهلل من 

ال�شرك واأنواع 
الكفر والمعا�شي، 

وال�شتفهام 
لالإنكار.

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.


الدر�ضالدر�ض
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................ومن يدبر الأمر

...............................................................فاأّنى ت�شرفون

...............................................................حقت

...............................................................كلمة ربك

فـوائد واأحـكـام:

معاني الكلمـــات

1- اأن تدبير الكون خا�ض باهلل وحده، فمن زعم اأن مع اهلل مدبًرا فقد كفر.

2- الإقــرار بتوحيــد الربوبيــة ي�شــتلزم الإقرار بتوحيــد الألوهية، فمن اأقــر باأن اهلل هو 
الخالق لزمه اأن يعبده وحده.

3- اأن م�شــركي العــرب كانوا يقرون بتوحيــد الربوبية، ولم ينفعهم ذلك لعدم اإقرارهم 
بتوحيد الألوهية.

4- الحق واحد ل يتعدد، فمن لم يكن على الحق فهو على الباطل.

5- التوغــل فــي الف�شــق، ي�شبح طبًعا ل�شاحبــه، فال يقبل الحــق، ول يرغب في التوبة، 
كما قال تعالى: 

              ]الأنعام: 28[.

6- القــراآن يربــي اأتباعــه على اللتــزام بدللة العقل، ولــذا اأنكر على الم�شــركين عدم 
اللتزام بذلك فقال تعالى:    .
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�سور يونــــ�ض

 التي اأقامها اهلل تعالى على الم�سركين ، بالتعاون مع زمل ذكرت الآيات الحج
.اأورد هذه الحج

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

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

�ض بين معنى قوله تعالى:
.      

�ض قال تعالى:
.                                                                                                                                   

 ما المراد بالف�س في الآية؟

ااالعـــــــــــــــــــــة الدالة علياال
اأن الحق واحد ل يتعدد.

اأن الم�شركين قد اأقروا بتوحيد الربوبية.

الدعوة اإلى ا�شتخدام العقل.

اأورد من الآيات ما يدل على معنى العبارات الآتية:
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�ونــــــــــ ســـــو ف�س

اأنــزل اهلل القــراآن يهــدي للتــي هي اأقــوم، ويحقــق الحياة الطيبة فــي الدنيا، وال�شــعادة 
الأبديــة فــي الآخرة، فحق على هذا الإن�شــان اأن يفرح بهذا القــراآن اأعظم من فرحه بالدنيا 

وما فيها.

 اإلى الآية  من الآية

اأي من اأمرا�ض 
القلوب كال�شبهات 
وال�شكوك والغل 
والحقد والح�شد.

اأي القراآن وما فيه 
من ترغيب وترهيب، 
ووعد ووعيد، وتب�شير 

وتحذير.

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.

قال تعالى:

اأي بالقراآن 
والإيمان فلي�شروا 

ولي�شتب�شروا.

ال�شتفهام 
لالإنكار، والمعنى: 

هل اأذن اهلل 
لكم في التحليل 

والتحريم؟

طاعة المنعم، 
والثناء عليه.


الدر�ضالدر�ض
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�سور يونــــ�ض

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................قل بف�شل اهلل وبرحمته

...............................................................هو خير مما يجمعون

...............................................................اأم على اهلل تفترون

فـوائد واأحـكـام:

1- ف�شل القراآن وعظمته لما يحمله من المواعظ والهدى والرحمة وال�شفاء كما قال تعالى:  
]الإ�شراء: 82[.

2- كفاية القراآن في عالج اأمرا�ض القلوب من ال�شبهات وال�شهوات.

3- توجيه الدعاة والم�شلحين والمربين اإلى ال�شتناد على الكتاب وال�شنة في الإ�شالح.

4- نعمة ال�شتقامة والإيمان وفهم القراآن والعمل به اأعظم من النعم الدنيوية قاطبة.

5- ل ينتفع بمواعظ القراآن اإل العبد الذي يبحث عن الحق ويلتزمه اإذا عرفه.

6- الت�شريع والتحليل والتحريم حق هلل وحده، فال يجوز لأحد اأن يقدم على ذلك براأيه.

7- الإفتاء بغير علم من افتراء الكذب على اهلل، و�شاحبه م�شتحق للعذاب. 

الكلمـــات معاني

بالتعاون مع زمل، قارن  بين الفر المحمود والفر المذموم.

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

.................................................................................
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بالتعاون مع زمل، بين كيف يكون القراآن �سفاء لما في السدور.

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

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

�ض ا�ستدل بع�ض المف�سرين بقوله تعالى:                

                                                                                                                                
.على اأن الأ�سل في الأطعمة الإباحة، بين ذل                                  

�ض بين اأركان ال�سكر الثلــة.
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قال تعالـى:

�ونــــــــــ ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

اأي تخو�شون 
فيه.

اأحاط اهلل بالإن�شان وعلم عالنيته و�شره، فلم تخف عليه خافيه، وقد علم الرا�شدون 
بذلك، فعظموه واتقوه، و�شاروا له اأولياء، ولدينه اأن�شاًرا فنالوا ر�شاه، و�شعدوا في الدنيا 

والآخـرة.

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.

يغيـــــــــب.

اللوح المحفوظ.

اأي ل تغيير لأقواله 
تعالى ومن ذلك 

وعده لأوليائه.

اأي بالروؤيا 
ال�شالحة، وبثناء 
الموؤمنين وبخبر 

اهلل ال�شادق.


الدر�ضالدر�ض
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................وما تكون في �شاأن

...............................................................�شهـودا

...............................................................مثقال ذرة

...............................................................وفي الآخرة

فـوائد واأحـكـام:

1- �شعة علم اهلل ال�شامل، واإحاطته بكل �شيء كما قال تعالى:  
           

]الحج :70[.

2 - اأن جميع اأعمال العباد مح�شاة عليهم كما قال تعالى:
             ]المجادلة: 6[.

3- اإثبات علم اهلل ال�شابق.

4- اإثبات اللوح المحفوظ، الذي دون اهلل فيه علم كل �شيء قبل وقوعه.

5- اأن اأوليــاء اهلل هــم الموؤمنــون المتقــون، والرد على الذيــن غلوا في الأوليــاء فجعلوا لهم 
اأو�شاًفا ل قدرة للب�شر عليها كالنفع وال�شر وعلم الغيب.

6- اأن  اكت�شاب ولية اهلل تكون بفعل الأوامر، واجتناب النواهي.

7- اإكرام اهلل لأوليائه بتعجيل الب�شارة لهم في الدنيا بثناء الموؤمنين كما جاء في الحديث عن اأبي ذر 
ر�شي اهلل عنه قال: قيل لر�شــول اهلل: اأراأيت الرجل يعمل العمل من الخير، فيحمده النا�ــض عليه؟ 

قال: »تلك عاجل ب�شرى الموؤمن« ]رواه م�شلم[. وب�شارة المالئكة لهم في الآخرة كما قال تعالى:

        
]الأنبياء: 103[.

معاني الكلمـــات
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فــي الآيــات الوارد اإخبار عــن اأولياء اهلل تعالى بذكر اأعمالهـــــم، واأو�سافهم، 
.بين ذل بالتعاون مع زمل ،وابهم في الدنيا والآخرو

  الأعمـــــــال:
..............................   ............................. 

:الأو�سا  
..............................   ............................. 

  الثــــــــــواب:
..............................   ............................. 

ن حديًثا يو�سح خطور معادا اأولياء اهلل تعالى.  سادر التعلم دوبالرجوع اإلى م

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

..................................................................................
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�ض قال تعالى: 
، من المخاطب في                                                                                                                

قوله تكون ،تتلوا ،ول تعملون؟

�ض اأي من مراتب الدين ينا�سب معنى قوله تعالى: 
                                                                                                                                 ؟

�ض كيف يكون حال الم�سلم حين ي�ست�سعر علم اهلل تعالى واإحاطته بكل �سيء ؟



سورة هـــــــــود

التعر �سو هـــود  

 ةلى االا  ةاال هــــــــود م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال هــــــــود م سو ف�سير  

الوحـــــــدة

سورة هـــــــــودسورة هـــــــــود

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

الوحـــــــدة
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الدر�ضالدر�ض

التعر �ســو هـــــــــود

:ال�سو التعر
�شميت �شورة هود بهذا ال�شم لورود ق�شة هود عليه ال�شالم مع قومه0  -1

�شورة هود مكية واآياتها )123( اآية، نزلت بعد �شورة يون�ض0  -2

فسلــا:
. قال: » �شــيبتني هود،  nعن اأبي بكر ر�شي اهلل عنه  اأنه قال: يا ر�شــول اهلل؛ قد �شــبت
والواقعة، والمر�شــالت، وعم يت�شــاءلون، واإذا ال�شم�ــض كورت«. رواه الترمذي وح�شنه والحاكم 

و�شححه0

:سوعات ال�سومو راأ
1 - بيــان الأ�ش�ض والقواعــد التــي قامــت عليهــا العقيــدة الإ�شــالمية من عهــد نوح عليه 

0 ال�شالم اإلى عهد النبي محمد 

2 - عر�ض مواقف الر�شل في الدعوة اإلى اهلل تعالى، وبيان تكذيب اأقوامهم لهم.

3 - ت�شلية ر�شول اهلل  بما اأ�شاب اإخوانه من الأنبياء قبله.

4 - بيان ماآل الموؤمنين وماآل الكافرين في الآخرة.

واأ�شحابه اإلى ال�شبر والثبات، وتطمينهم باأن العاقبة لهم. 5 - توجيه الر�شول 
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ف�س ســـــو هــــــــــود

يخبر اهلل تعالى اأنه اآتى مو�شــى عليه ال�شــالم التوراة، فاختلف النا�ــض فيه، فمنهم من اآمن به ومنهم من كفر، واأنه 
�شوف يحا�شب النا�ض يوم القيامة على اأعمالهم من خير اأو �شر. كما ياأمر اهلل نبيه  ومن اآمن معه بدوام ال�شتقامة 
على طاعة اهلل، واأل يركنوا اإلى اأهل ال�شرك، بل ي�شبروا على الأذى ويداوموا على الطاعة حتى يفوزوا بالثواب الجزيل. 

قال تعالى:


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

يعطيهم جزاءهم 
ا وافًيا. تامًّ

اأي عدم معاجلتهم 
بالعقاب في الدنيا 
حتى تقوم عليهم 

الحجة.

اأي رجع من الكفر 
اإلى الإ�شالم.

تتجاوزوا 
الحدود.

�شاعات من الليل، 
وي�شمل �شالتي 
المغرب والع�شاء.

ال�شبح والم�شاء، وي�شمل 
�شالة الفجر و�شالتي 

الظهر والع�شر.

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.
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معناهــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــة
...............................................................الكتاب

...............................................................فاختلف فيه

...............................................................تركنوا

...............................................................فتم�شكم

فـوائد واأحـكـام:

1 - اإن هذه الآيات جاءت في �شــياق ت�شــلية النبي    والتخفيف عنه ب�شــبب جحود قومه 
لما جاء به من الحق.

2 - بيــان اأن  للنبــي    اأ�شــوة بمن �شــلف من الأنبياء قبله، فقــد اأوذوا وُكذبوا كما فعل به 
كما قال تعالى: 

 
]الأنعام: 34[.

3 - اإن اهلل تعالى يمهل للظالمين والمكذبين فال يعاجلهم بالعذاب في الدنيا لعلهم يرجعون 
ويتوبون.

4 - اإن الجزاء الأخروي حتمي ل يتخلف اأبًدا حيث يجازى المح�شــن باإح�شــانه والم�شيء باإ�شاءته 
كما قـــــال تعالى:  ]ي�ض: 32[.

5 - وجوب ال�شتقامة على دين اهلل تعالى عقيدة وعبادة وحكًما واأدًبا.

6 - حرمة الغلو في الدين وتجاوز ما حّد اهلل تعالى في �شرعه.

7 - حرمة الميل اإلى الم�شركين ومداهنتهم. 

8 - وجوب اإقامة ال�شالة، وال�شبر عليها والمحافظة عليها في اأوقاتها. 

معاني الكلمـــات
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ا�ستخرج الأوامر والنواهي الوارد في الآيات.
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  

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

9 - اأن الح�شــنات ومنهــا ال�شلوات الخم�ــض يكفــرن �شغائر الذنوب، اأمــا الكبائر فالبد لها 
»ال�شلوات الخم�ــض، والجمعة اإلى الجمعة،  : مــن التوبــة كما جاء في الحديث قوله 

ورم�شان اإلى رم�شان؛ مكفرات لما بينهن، اإذا اجتنبت الكبائر« ]رواه م�شلم[.

بالتعاون مع زمل، اأورد لة اأدلة في النهي عن اللو في الدين.
..............................................................................  
..............................................................................
..............................................................................

وقوله تعالى:  بين وجه الرب بين قوله تعالى:                                        
.                                                                             

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

.................................................................................
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�ض بين الأ�سباب المعينة على ال�ستقامة.

.ل ذلالإ�سلم، عل عملي لرو ال�ستقامة تطبي ض�

�ض اذكر لًا من عقوبات الركون اإلى الظالمين.
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�سور هـــــود

بين منا�سبة الآيات لما قبلها.
.................................................................................
.................................................................................

ف�س ســـــو هــــــــــود

 اإلى الآية  من الآية

اأ�شحاب راأي 
وعقل.

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.

ما هم فيه من 
الترف والنعيم.

 مخالفين لل�شراط 
الم�شتقيم.

 �شبقت في علمه 
تعالى. 

اأي ممن هداهم 
للتم�شك بما اأمر 

اهلل به.


الدر�ضالدر�ض

قال تعالى:
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معناهــــــــــــــاالكلمـــــــــــــة
...............................................................القرون

...............................................................وكانوا مجرمين

...............................................................اأمة واحدة

    فـوائد واأحـكـام:

1 - اأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من اأ�شباب النجاة.

2 -  اأن من اأ�شباب الهالك النغما�ض في حياة الترف والنعيم واللهو.

3 - اأن اهلل تعالى ل يظلم اأحًدا، ول يعذب اأهل ال�شالح والإ�شالح. 

4 - جعــل اهلل لالإن�شــان حريــة الختيــار بين الخير وال�شــر، واأعطاه العقل الــذي يميز به بين 
ال�شالح والف�شاد.

5 - اأن اهلل تعالى لو جعل النا�ض جميًعا موؤمنين لنتفت الحكمة من خلقهم وابتالئهم.

6 - الجــن كالإن�ض منهم ال�شــعداء ومنهم الأ�شــقياء، فال�شــعداء في الجنــة لإيمانهم بالنبي 
 واتباعهم �شريعته، والأ�شقياء في النار لكفرهم  واإعرا�شهم عن دين اهلل تعالى.

معاني الكلمـــات
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 د بع�ض اأ�ســباب نجا على اأمن المجتمع و�ســلمته، م�ســوؤولية الجميع. عد الحفا
المجتمع من عذاب اهلل على �سوء ما در�س في الآيات.

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

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

.سيحة«. اذكر من الآيات ما يدل على ذلالدين الن « : قال ر�سول اهلل
.................................................................................
.................................................................................

�ض لماذا اأهل اهلل الأمم ال�سابقة؟

�ض تك�سف الآيات عن �سنة من �سنن اهلل في الأمم وال�سعوب. اذكرها.

�ض اأورد الآية الدالة على اأن النبي  اأر�سل اإلى الثقلين الإن�ض والجن جميًعا.





سورة يوســـــــف

سـو سو� التعر  

 ةلى االا  ةاال م ســــــو سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م ســــــو سو ف�سير  

سورة يوســـــــفسورة يوســـــــف

الوحـــــــــــدة

سورة يوســـــــفسورة يوســـــــفسورة يوســـــــف

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة يوســـــــفسورة يوســـــــفسورة يوســـــــفسورة يوســـــــفسورة يوســـــــف

الوحـــــــــــدة
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حاول بيان �سلة هذه ال�سور بما قبلها.
.......................................................................................
.......................................................................................

1
الدر�ضالدر�ض

ســــــو ســـــو� التعر

:ال�سو التعر

1- �شميت ال�شورة با�شم يو�شف عليه ال�شالم، لأن معظم ال�شورة تتحدث عن ق�شته.
2- �شورة يو�شف مكية واآياتها )111( اآية، نزلت بعد �شورة هود.

:سوعات ال�سومو راأ

1 - عر�ض ق�شة يو�شف عليه ال�شالم وما تخللها من اأحداث ومواقف.

2 - تقرير عقيدة التوحيد الخال�ض واإخال�ض العبادة هلل وحده.

3 - بيان اأهداف وغايات الق�ش�ض القراآني ومنها: التذكير والعظة واأخذ العبرة، والتثبيت، 
وت�شلية ر�شول اهلل   واأتباعه، وعدم الغترار بقوة الباطل و�شطوته.
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�سور يو�ســـف

ســـــــــو ســـــو ف�س 
الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

علم وهداية.

اأهل المدن.

ياأمــر اهلل نبيــه محمــًدا   اأن يبين اأن دعوته اإلى التوحيد اإنمــا تكون على حجة وا�شحة ويقين تام هو 
ومــن اآمــن بر�شــالته واهتدى بهديه، واأنه تعالى لم ير�شــل اإل رجــاًل لدعوة النا�ض وهدايتهــم، واأن المكذبين 
للر�شل لو تفكروا  في م�شارع الأمم المكذبة لهتدوا اإلى الإيمان، ولعلموا اأن الآخرة خير لهم من متع ولذات 

هذه الدنيا.   قال تعالى:

معناهـــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................�شبيلي

...............................................................�شبحان اهلل

الكلمـــات معاني

اأي المكذبين 
بالر�شول   

خاتمة.

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.
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فـوائد واأحـكـام:

1 - وجوب الدعوة اإلى اهلل عز وجل على علم وهدى وب�شيرة واتباع منهج الر�شول  في الدعوة.

2 - اأن البدء بالتوحيد والتحذير من ال�شرك هو المنهج ال�شحيح في الدعوة اإلى اهلل.

3- الر�شالة من خ�شو�شيات الرجال، فلم يبعث اهلل ر�شوًل من الن�شاء.

4 - الحث على النظر والتاأمل والتدبر في اأخبار واآثار وماآل الأمم ال�شابقة.

5 - بيان جزاء اأهل الإيمان والتقوى في الآخرة.

"ل يمار�ض الم�سلم النسيحة حتى يكتمل علمه"
"ل يمار�ض الم�سلم النسيحة حتى يترك جميع المعا�سي"

.في الآيــات؟ و�سح ذل لهاتين العبارتين على �سوء ما در�س ما تقويم

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

 تدويــن مــا تعرفــه مــن اأمثلــة حــول منهــ ،ــحــاول بالتعــاون مــع زمل
في الدعو والتعليم. الر�سول 

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

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

..................................................................................
..............................................................................
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�سور يو�ســـف

�ــض قــال تعالــى:                                                                            ، هــل هــذا وحــي 
نبو اأم وحي اإلهام؟ ولماذا؟

�ض لماذا دعا اهلل اإلى النظر في عاقبة الأمم المكذبة؟

من اأعظم ف�سال الدعو قوله  »الدال على الخير كفاعله«.
اذكر اأمثلة للدعو اإلى اهلل ح�سب ما ياأتي:

سوالمواأمثلة للدعو

الإعالم
..........................................................

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

الإنترنت
..........................................................

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

المدر�شة
..........................................................

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

الحي
..........................................................

...........................................................
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3
الدر�ضالدر�ض

ســـــــــو ســـــو ف�س

قال تعالى:

 اإلى الآية  من الآية

يئ�شوا من اإيمان 
قومهم.

تيقن الر�شل 
اأن قومهم 
كذبوهم.

حاول الرب بين اآيات الدر�ض وما قبلها.
....................................................................................... 
.......................................................................................

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.

ما قبله من الكتب.

ُيختلق وُيكذب.
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�سور يو�ســـف

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................باأ�شنا

...............................................................تف�شيل

فـوائد واأحـكـام:

1 - اأن الن�شر ياأتي مع الكرب، واأن مع الع�شر ي�شًرا.

2 - تيقن ن�شر اهلل لأوليائه مهما تاأخر الن�شر.

3 - عدم الياأ�ض من اإيمان النا�ض وهدايتهم.

4 - بيان �شنة اهلل تعالى في تاأخير نزول الن�شر على ر�شله واأوليائه، وذلك زيادة في البتالء 
والتمحي�ض.

5 - بيان ف�شل القراآن وما فيه من الهداية والرحمة للموؤمنين.

معاني الكلمـــات

ورد في الآيات �س من ف�سال كتاب اهلل تعالى. اذكر هذه الف�سال.
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  
..............................   ....................................
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تعر�ــض يو�ســف عليــه ال�ســلم لعد مواطن  فيها كرب وابتــلء فيسبر وياأتيه فرج 
اهلل من حي ل ي�سعر. تاأمل في قسة يو�سف واذكر هذه المواطن.

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

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

بالرجــوع اإلــى كتاب تف�ســير ال�ســعدي �ســور يو�ســف. اذكر بع�ض العبــر والعظات 
التي وردت في قسة يو�سف ودونها لتكون مقاًل منا�سًبا للتف�سير.

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

.ن ذلهل ا�ستياأ�ض الر�سل من اإيمان قومهم؟ بي ض�

�ض ما الحكمة من تاأخير النسر عن الموؤمنين؟

�ض بماذا يتميز القسض القراآني؟



سورة الرعـــــــــد

التعر �سو الرعــد  

 ةلى االا  ةاال الرعـــــــد م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال الرعـــــــد م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال الرعـــــــد م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال الرعـــــــد م سو ف�سير  

سورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــد

الوحـــــــــــدة

سورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــد

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــدسورة الرعـــــــــد

الوحـــــــــــدة
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الدر�ضالدر�ض

التعر �ســـــو الرعـــــــــد

:ال�سو التعر    

1- �شميت ال�شورة  بهذا ال�شم لورود ذكر الرعد في قوله تعالى: 
2- �شورة الرعد، قيل: مكية، وقيل: مدنية، وهو الراجح، وعدد اآياتها )43( اآية. نزلت بعد �شورة محمد.

:سوعات ال�سومو راأ    

1- تقرير ق�شية الوحي، واأن القراآن حق منزل من عند اهلل تعالى. 

2- بيان كمال قدرة اهلل تعالى وعظيم �شلطانه وحكمته وتدبيره. 

3- تقرير ق�شية البعث بعد الموت. 

4- ال�شتدلل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية واإخال�ض العبادة هلل.

5- بيان �شفات ال�شعداء و�شفات الأ�شقياء. 

.



139

�سور الرعــــد

ف�س ســـــو الرعــــــــــــد


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

اأي اأن النبي 
مر�شل لإنذار 

العباد.

، ومن ذلك اأنهم يقولون: هاّل اأنزل عليه معجزة ح�شية تدل على �شدقه  يخبر تعالـى عن تعنت الكفار مع النبي 
ونبوته. كما يبين تعالى عموم علمه واإحاطته بكل �شيء من بني اآدم وغيرهم..ثم يخبر تعالى اأنه جعل لكل اإن�شان مالئكة 
تتعاقب في حفظه ورعايته واإح�شاء عمله. واأنه �شــبحانه ل يغير ما بقوم من النعمة والإح�شــان حتى يغيروا ما باأنف�شــهم، 
فينتقلوا من الإيمان اإلى الكفر ومن الطاعة اإلى المع�شية، واإذا اأراد �شبحانه بقوم عذاًبا و�شدة، ب�شبب اأعمالهم الخبيثة، 

فاإن اإرادته  لبد اأن تنفذ فيهم. 
قال تعالى:

ما تنق�شه 
اأو ت�شقطه. 

 xبقدر وحد
ل يتعداه. 

من طاعة اهلل 
تعالى اإلى 
مع�شيته.

م�شتتر في 
الظلمة.

ذاهب في 
طريقه يب�شره 

كل اأحد. 
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
لكل قوم هاد

وما تزداد
له معقبات

�شوًءا
المتعال

فـوائد واأحـكـام:

1- جهل الكفار برتبة النبوة ووظيفة الأنبياء. 
2- النبي    كغيره من الر�شل ــ اإنما بعث للهداية والإر�شاد والدعوة اإلى توحيد اهلل تعالى 

والتخويف من العذاب. 
3- �شعة علم اهلل تعالى بكل �شيء مما خفي اأو ظهر. 

4- وجوب مراقبة اهلل تعالى في ال�شّر والعالنية؛ لأنه �شبحانه ل تخفى عليه خافية. 
5- اأن من وظائف المالئكة: حفظ العباد ورعايتهم وكتابة اأعمالهم. 

6-  وجوب الإيمان بالمالئكة واأن لهم وظائف متعددة. 
7-  الجزاء من جن�ض العمل، واأن اهلل تعالى ل يغّير ما بقوم من خير اأو  �شر حتى يغيروا ما 
باأنف�شــهم، فاإذا انتقلوا من الطاعة اإلى المع�شية، كان التغيير من اهلل عقاًبا لهم، واإذا 

انتقلوا من المع�شية اإلى الطاعة، كان التغيير من اهلل ثواًبا لهم. 
8 -  نفاذ اإرادته وم�شــيئته �شــبحانه، فال ي�شــتطيع اأحد مهما بلغ من القوة اأن يرّد �شــيًئا من 

اإرادة اهلل تعالى وم�شيئته كما قال تعالى:
           ]النحل: 40[.

الكلمـــات معاني  

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.
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�سور الرعــــد

العلــم مــن �سفــات اهلل تعالــى، بين بالتعاون مع زمل وفــي �سوء هذه الآيات ما 
يميز علم اهلل تعالى:

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

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

بالتعاون مع زمل، اأورد من الآيات ما يدل على ما ياأتي:
..................................................  �سعــــــــــــــة علم اهلل تعالـــــــــــــــــى
.................................................  اإتقـــــــــــان اهلل تعالى لكل �سيء
..................................................   نفاذ اإرادته تعالى وم�سيئته

بالتعاون مع زمل، حاول تدوين الأذكار التي تقال عند النوم.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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ــن ويفــة الر�ســل، ولماذا تعن اأهل مكة مع النبــي  بطلب الآيات  بي ــض�
الح�سية؟ 

�ض ما هي المعقبات؟ وما معناها؟ 

 الرو قه ونفــت�ســتطيع الأ�ســعة الحديثــة معرفــة نــوع الجنين بعــد تخل ــض�
؟ فيه، فما الفرق بينه وبين قوله تعالى:

اأورد اأ�سماء اهلل و�سفاته الوارد في الآيات.
..................................................................................
..................................................................................
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�سور الرعــــد

ف�س ســـــو الرعــــــــــــد


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

ما منا�سبة الآيات لما قبلها؟
...........................................................................................

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.

قال تعـالى:

كخ�شوع 
الكافرين 
لقدر اهلل.

ك�شجود 
الموؤمنين 

والمالئكة. 

ير�شلها نقمة ينتقم 
بها ممن ي�شاء.

اأي يدعو الماء 
اإليه فال ياأتيه 

اأبًدا.

خوًفا من اأذى البرق 
وطمًعا في المطر.

�شديد الأخذ 
والقوة 
والعقوبة
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معناهــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــة
...............................................................ال�شحاب الثقال

...............................................................الغدو

...............................................................الآ�شال

فـوائد واأحـكـام:

1 - خ�شوع الكون كّله بما فيه من اأحياء وجمادات وظواهر كونية لإرادة اهلل تعالى وت�شخيره. 

2 - كل المخلوقات ت�شبح ربها وتمجده كما قال تعالى:  
           ]الإ�شــراء: 44[، 

ولذا كان �شبحانه وتعالى هو المعبود حًقا وما �شواه باطل.

3 - ال�شواعق والزلزل والبراكين والفي�شانات كلها ظواهر اإلهية، ي�شيب اهلل بها من ي�شاء 
ا لآخرين.  من عباده، وقد تكون عقوبات لقوم وابتالء وتمحي�شً

4 - العبادة ومنها الدعاء ل تكون اإل هلل عز وجل، فمن �شرف �شــيًئا من اأنواع العبادة لغير 
اهلل فقد اأ�شرك .

5 - ل ينتفع العبد من دعاء غير اهلل ول من عبادته ب�شيء، بل يحبط دنياه واآخرته.

6 - اأن الموؤمنين ي�شجدون هلل تعالى تعظيًما، وخ�شوًعا، وانقياًدا، واأما الكافرون فينقادون 
لق�شاء اهلل وقدره كرًها. 

7- اأن اهلل تعالــى خ�ض الغــدو والآ�شــال بالذكــر، لأنــه يــزداد ظهور الظالل فيهمــا، كما اأن 
ظاللهم ت�شجد في هذين الوقتين تبًعا لأج�شامهم.

معاني الكلمـــات

العــرب ت�ســرب لمــن  اإن   
�سعى فيما ل يدركه مثًل 

بالقب�ض على الماء.     
قال ال�ساعر:

ومن ياأمن الدنيا يكن مثل قاب�ض  
على الماء خانته فروج الأ�سابع
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بين المو�سوعات الوارد في الآيات.
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  

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

ارجــع اإلــى �ســور النــور الآية، وو�ســح المعنى الم�ســترك بينها وبين ما 
ورد في اآيات الدر�ض.

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

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

بالتعاون مع زمل، اذكر الدعاء الذي يقال عند:
.................................................................  �سماع الرعد
.................................................................  نزول المطر
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�ض ما معنى قوله تعالى:                                                                     ؟

�ض ما الدر�ض الذي ي�ستفيده الم�سلم من حدو السواع والزلزل والبراكين 
والفي�سانات ؟

�ــض جــاء فــي الآيات تعلي ا�ســتجابة الأوــان والأنداد للكفار باأمــر محال، بين 
.ذل
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�سور الرعــــد

ف�س ســـــو الرعــــــــــــد


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

ما بينهم وبين اهلل 
من الإيمان، وما 

بينهم وبين العباد 
من عقود ومواثيق. 

يبيــن اهلل تعالــى في هذه الآيات حال ال�شــعداء المت�شفين ب�شفات ح�شــنة، والتي كانت 
�شبًبا في دخولهم الجنة والتمتع بنعيمها، وتهنئة المالئكة لهم بذلك. 

قال تعالى:

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.

اأي كل ما اأمر 
اهلل ب�شلته ونهى 

عن قطعه من 
حقوق اهلل وحقوق 

اأي عاقبة الدنيا العباد.
وهي الجنة. 

من جميع 
اأبواب المنازل 
التي ي�شكنونها 

في الجنة.
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................الحـق

1-  قوله تعالى:   فيه الإنكار على من يتوهم المماثلة بين من يعلم ما اأنزله اهلل 
من الحق وبين من ل يعلم، وجاء الو�شف بالأعمى تقبيًحا لحاله.

2- ف�شــل العلــم بمــا اأنزلــه اهلل مــن الوحــي وهــو القــراآن وال�شــنة، والت�شديــق بــه، والعمل 
بمقت�شاه، وخطر الجهل به والإعرا�ض عنه.  

3- اهلل �شبحانه هو "العدل" فال ي�شتوي عنده من اآمن بالقراآن ومن كفر به. 

4- الموؤمن حّي القلب يب�شر بنور قلبه، يعلم ويعمل، والكافر ميت القلب اأعمى الب�شيرة، ل يعلم ول يعمل. 

5- التعاظ بالمواعظ يح�شل لكل ذي عقل راجح �شليم. 

6- الحر�ض على الت�شاف ب�شفات ال�شعداء الواردة في الآيات.

7- اأعمال ال�شعداء لبد اأن تكون خال�شة لوجه اهلل تعالى. 

8-  نعيم اأهل الجنة اأبدي ل يزول ول يحول. 

9- قوله تعالى:   اإ�شــارة اإلى اأن اهلل يجمع بين 
ال�شــعداء، وبيــن من �شلح مــن الآباء والأهليــن والأبناء لتقر اأعينهم بهــم، فترفع درجة 

الأدنى اإلى درجة الأعلى امتناًنا من اهلل تعالى.

10- وجوب الإيمان بالمالئكة واأنها تدخل على الموؤمنين في الجنة لل�شالم والتهنئة. 

11- قولــه تعالــى:  تت�شمن مدح ما اأعطى اهلل ال�شــعداء من الجنة وذلك 
للترغيب والت�شويق.

معاني الكلمـــات

فـوائد واأحـكـام:
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�سور الرعــــد

د �سفات ال�سعداء الوارد في الآيات. عد
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  

ارجع اإلى �ســور الموؤمنون من الآية    وا�ســتخرج اآية تحمل معنى قوله 
. تعالى:

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

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

بالتعاون مع زمل، اأورد من الآيات ما يدل على ما ياأتي:
 اإخل�ض العمـــــل هلل تعالى

................................................................................
 مقابلة الأذ بالسبر والسفح

.................................................................................
 وجــوب �سلة الرحـم

.................................................................................
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�ض لماذا �سبه اهلل عز وجل المكذب بالقراآن بالأعمى؟ 

�ض ورد في الآيات ركنان من اأركان الإ�سلم اذكرهما.

�ض بين اأنواع السبر.

بالتعاون مع زمل، اذكر لة مما اأمر اهلل به اأن يو�سل.
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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�سور الرعــــد

ف�س ســـــو الرعــــــــــــد


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

ما منا�سبة الآيات لما قبلها؟
.................................................................................

قال تــعالى:

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.

يهدمون 
ويف�شدون. 

�شوء العاقبة 
والماآل وهي 

جهنم.

ل يعتريها 
�شك.

ي�شيق.

اأي حقير 
زائل. 



152

معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................اأنــــــــــــــــــــاب

فـوائد واأحـكـام:

1 - اأن الكفر �شبب الطرد من رحمة اهلل والهالك في جهنم. 
2 - اهلل عز وجل هو المعطي المانع، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة كما قال �شبحانه وتعالى:  

          
                                                           ]ال�شورى: 27[. كما اأنه �شبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن 

ل يحب، ول يعطي الإيمان اإل لمن اأحب.

3 - اأن ب�شــط الــرزق ل يــدل على الكرامة، كما اأن قب�شه ل يدّل علــى الإهانة واإنما لحكمة اأرادها 
اهلل كما قال �شبحانه:

            
]الموؤمنون: 55-56[، فعلى الموؤمن الر�شى والت�شليم والقناعة بما اأُعطي. 

4 - اأن الهداية وال�شالل بيد اهلل تعالى وحده، كما قال تعالى: 

          ]الأنعام: 39[.  

5 - ل يجوز الحتجاج على المعا�شي بم�شيئة اهلل تعالى، لأن هذا من جن�ض حجة الم�شركين  

قالــوا:          الذيــن 
]الأنعام: 148[. وهي حجة داح�شة ل تفيد. 

معاني الكلمـــات
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�سور الرعــــد

د �سفات الأ�سقياء الوارد في الآيات. عد
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  

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

ــن كيف يكون  والكتئاب وعدم الراحة النف�ســية. بي يعانــي بع�ض النا�ــض مــن القلــ
الذكر باأنواعه �سفاء لهوؤلء؟

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

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

؟ �ض ما معنى قوله تعالى:                                      

�ض قال : »لعن الموؤمن كقتله«، ما المعنى الم�ستنب  من هذا الحدي؟

�ض علم يدل قوله تعالى: 
؟ ولمن الخطــاب                                                                                                              

في قوله:          ؟





سورة إبــراهيـــم

ـراهيا سو� التعر  

 ةلى االا  ةاال م ــراهيــــا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م ــراهيــــا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م ــراهيــــا سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م ــراهيــــا سو ف�سير  

سورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــم

الوحــــــــــدة

سورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــم

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــمسورة إبــراهيـــم

الوحــــــــــدة
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الدر�ضالدر�ض

ــراهيــــــا ســـــو� التعر

:ال�سو التعر
1- �شميت �شورة اإبراهيم بهذا ال�شم ل�شتمالها على دعوات اإبراهيم عليه ال�شالم. 

2- نزلت �شورة اإبراهيم في مكة، وعدد اآياتها )52( اآية.

:سوعات ال�سومو راأ
1- تقرير ق�شايا العقيدة كالوحي، والر�شالة، والتوحيد، والبعث، والح�شاب، والجزاء. 

2- بيان وظائف الر�شل عليهم ال�شالة وال�شالم من التبليغ والإنذار والن�شح والتبيين. 
3- تقرير حقيقة وحدة الر�شالة ودعوة الر�شل.

4- بيان كثرة نعم اهلل تعالى على النا�ــض، واأنها تزداد بال�شــكر، واأن اأكثر النا�ــض يقابلونها 
بالجحود والنكران. 
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 سور�
اإبراهيــم

ــراهيــــــا ســـــو ف�س


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

هي النخلة 
ونحوها. 

ثمارها التي توؤكل.

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.

�شجرة الحنظل 
فاإن ثمرتها خبيثة 

الطعم. 

القول الحق وهي 
�شهادة التوحيد.

اأي وقت الم�شاءلة 
في القبر.

ي�شــرب اهلل تعالــى فــي هــذه الآيــات مثــاًل لكلمة التوحيــد بال�شــجرة المثمرة، اأ�شلها را�شــï فــي الأر�ض 
واأعالها مرتفع في ال�شماء، كما �شرب  �شبحانه مثاًل لكلمة الكفر بال�شجرة الخبيثة التي اقتلعت من اأ�شلها.
ثم يخبر تعالى عن تثبيته لأهل الإيمان عند �شــدة المواقف في الدنيا والآخرة، وخذلنه لأهل الكفر والنفاق 

في تلك المواقف. 

 قال تعالى:
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................كلمة طيبة

...............................................................كلمة خبيثة

...............................................................اجتثت

...............................................................قرار

فـوائد واأحـكـام:

1- ف�شل كلمة التوحيد، واأنه ل نجاة لأحد اإل بها. 

2- خبث كلمة الكفر، واأنها تهلك �شاحبها وتورده النار. 

3- فوائد �شرب الأمثال واأنه و�شيلة من و�شائل الإقناع والإفهام. 

4- كلمــة التوحيــد لبــد اأن تكــون لها ثمــار عملية من الإخال�ــض هلل وطاعته واتباع ر�شــوله، 
كال�شجرة الطيبة لبد اأن تكون لها ثمرات يانعة. 

5- في تثبيت اهلل تعالى اأهل الإيمان وخذلنه اأهل الكفر والنفاق اإ�شارة اإلى عدله مع الكفار، 
ورحمته بالموؤمنين.

6- الإيمان بنعيم القبر وعذابه. 

معاني الكلمـــات
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 سور�
اإبراهيــم

بين من خلل الآيات اأوجه ال�سبه بين كلمة التوحيد وال�سجر الطيبة. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

بين من خلل الآيات اأوجه ال�سبه بين كلمة الكفر وال�سجر الخبيثة.
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

ارجــع اإلــى �ســور افر الآية، وا�ســتخرج الجامع بينهــا وبين ما ورد في 
الدر�ض.

.................................................................................
.................................................................................
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�ض ما معنى قول  اأهل ال�سنة: اأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقض 
بالمعسية؟ 

�ض كيف يكون تثبي الموؤمن وخذلن الكافر في القبر؟

�ض ورد في الآيات مرتبة من مراتب القدر، اذكرها.

عــن البــراء بــن عــازب ر�سي اهلل عنه اأن ر�ســول اهلل  قال: » الم�ســلم اإذا �ســئل في 
القبــر �ســهد اأن ل اإلــه اإل اهلل واأن محمــًدا ر�ســول اهلل فذلــ قولــه.............« ]رواه 

.في الحدي البخاري وم�سلم[. حاول من خلل اآيات الدر�ض معرفة الآية الوارد

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

..................................................................................
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 سور�
اإبراهيــم

ــراهيــــــا ســـــو ف�س 
الدالد

 اإلى الآية  من الآية

اأي بالكفر وال�شالل وجاء الأمر 
على �شبيل التوبيï والتهديد ولي�ض 

على معنى الجواز. 

وهي اإر�شال 

الر�شول

 قال تعالى:

حاول التعر على �سلة هذه الآيات بما قبلها.
.......................................................................................
.......................................................................................

اختر مو�سوع الآيات مما ياأتي:

عاقبة الكافرين الدعو اإلى التوحيد   كفر النعمة  
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معناهــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................دار البوار

...............................................................اأندادا

فـوائد واأحـكـام:

1ــ اأن من اأعظم النعم اإر�شال الر�شل عليهم ال�شالم لهداية النا�ض. 
2ــ اأعظم النا�ض كفًرا وعناًدا هم بع�ض الكبراء وال�شادة الذين ت�شببوا في اإ�شالل قومهم 

وهالكهم. 
3ــ التقليد الأعمى يوؤدي اإلى العمى والهالك. 

4ــ تحريم اتباع اأئمة ال�شالل، ووجوب التجرد عن اتباع الهوى، والتع�شب بالباطل. 
5ــ وجوب اتباع الر�شول  في كل ما جاء به، وبذل الجهد في معرفة دينه والتم�شك 

ب�شنته.
ا لوجهه،  6ــ اهلل تعالى اأغنى ال�شركاء عن ال�شرك، فال يقبل من العمل اإل ما كان خال�شً

. �شواًبا على �شنة نبيه 

معاني الكلمـــات

ورد في الآيات بع�ض الأعمال ال�سيئة التي قام بها الكفار اإنكاًرا لنعمة اهلل 
تعالى و�سًدا عن �سبيله، اذكر تل الأعمال. 

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

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

.............................................................................. 
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 سور�
اإبراهيــم

حاول معرفة الراب بين قوله تعالى:                                                        

وقوله تعالى:                                                                                             
..................................................................................
..................................................................................

بين كيف ي�سكر هلل النعم الآتية:

طرقة السكـــــــــــــــــــــــرالنعمــــــــــــــــــــــــة

العقل
..........................................................

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

ال�شحة
..........................................................

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

الأمن
..........................................................

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

التعليم
..........................................................

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

الب�شر
..........................................................

...........................................................
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�ض ما النعمة التي امتن اهلل تعالى بها على كفار قري�ض؟ 

�ض كيف اأحل زعماء قري�ض قومهم دار البوار في الدنيا والآخر؟ 

�ض هل يفيد قوله تعالى:                               جواز تمتع الكفار في الدنيا بما 
ي�ساءون؟ ولماذا؟ 

�ض هل المعر�سون عن اتباع الر�سول  معذورون ب�سبب اأن قادتهم وروؤ�ساءهم 
؟ ولماذا؟ قد رروا بهم واأخفوا عنهم حقيقة ما جاء به الر�سول 
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 سور�
اإبراهيــم

ــراهيــــــا ســـــو ف�س 
الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

ترتفع دون اأن 
تطرف من هول يوم 

القيامة. 

يبيــن اهلل تعالــى اأنــه مطلع على اأعمــال الظالمين الخبيثة، غير غافٍل عنهــا، واأنه يوؤخر 
عقابهــم اإلــى يــوم القيامة. وعندما يعاين الظالمون العـــذاب ي�شــاألون اهلل اأن يوؤخره عنهم، 
واأن يردهم اإلى الدنيا ليجيبوا دعوة الر�شل، فيقال لهم توبيًخا: اأما اأق�شمتم في الدنيا اأنكم 
مخلدون فيها، ولذلك فمهما عظم مكر الظالمين واأُحكم، فاإن اهلل تعالى يعلم مكرهم وهو 

قادر  على اإبطاله ومحقه.
                        

       قال تعالى:

 عيونهم مفتوحة 
من غير تحريك 

لالأجفان.

م�شرعين اإلى 
الداعي بذلsٍة.

اأي ردنا 
اإلى الدنيا.

اأخبرناكم بما 
فعلنا بالمكذبين 
من قبلكم من 

الأمم ولكنكم لم 
تعتبروا. 
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معاني الكلمـــات

معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................مقنعي روؤو�شهم

...............................................................واأفئدتهم هواء 

...............................................................واأنذر النا�ض

...............................................................اأق�شمتم من قبل

...............................................................زوال

فـوائد واأحـكـام:

1ــ تحريم الظلم والتنديد به وبيان عاقبة الظالمين . 

2ــ اهلل تعالى عالم بكل �شيء ل تخفى عليه خافية، غير غافل عن اأعمال عباده، بل يعلمها 
ويح�شيها عليهم، و يحا�شبهم عليها يوم القيامة. 

3ــ بيان �شدة يوم القيامة على الكافرين المكذبين وما �شيكونون عليه من الذلة وال�شغار. 

4ــ اإثبات ندم الكافرين المكذبين يوم القيامة حتى اإنهم يتمنون العودة اإلى الدنيا مرة 
اأخرى ليوؤمنوا وما هم بموؤمنين كما قال تعالى:  

         ]الأنعام: 28[.

5ــ عظم مكر الكافرين والمكذبين، حتى اإنه من �شدته وخبثه يكاد يزيل الجبال عن 
اأماكنها. 

6ــ قدرة اهلل تعالى اأعظم من اأي مكٍر، ولذلك فاإنه تبارك وتعالى يبطل المكر ال�شديد 
مهما خفي واأُحكم.

مو�سوع الآيات:.............................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.
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بماذا وب اهلل الظالمين المكذبين حينما �ساألوا الرجعة اإلى الدنيا؟
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

.ن ذلدو ، ورد في اآيات الدر�ض وفي الآية من �سور الأحزاب مهمة الر�سول 
...................................................................................
...................................................................................

 اذكر �سور الذل والإهانة والرعب التي �سورتها الآيات للظالمين يوم القيامة.
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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دون من خلل الدر�ض الآية ذات السلة بالآيات الوارد في الجدول: 

الآيات الدر�ضمو�شع فى الواردة الآية

  �شورة الأنعام )28-27(
.................................................. �شورة هود )102(

..................................................�شورة النحل )38(

..................................................�شورة مريم )90(

..................................................�شورة الموؤمنون )100-99(

..................................................�شورة فاطر )43(

�ض ما المراد بالظلم في الآيات؟ 

�ض ما �سبب تاأخير العذاب عن المكذبين اإلى يوم القيامة؟ 

 .ن الثواب، علل ذل جاء في الآيات ذكر العذاب يوم القيامة دو ض�
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ــراهيــــــا ســـــو ف�س 
الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

مقروًنا بع�شهم 
مع بع�ض.

تغير الأر�ض 
وال�شماوات تغير 

�شفات.

 قال تعالى:

.واآيات الدر�ض ال�ساب بين الآيات الوارد حاول الرب
.......................................................................................

قم�شانهم اأو 
ثيابهم  من 

النحا�ض المذاب.   القيود اأو 
الأغالل.

اأي ليتعظوا بما فيه 
من الترهيب.

اختر مو�سوع الآيات مما ياأتي:

الإيمان بالبع عاقبة المجرمين    الإيمان باهلل                    
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................عزيز

...............................................................برزوا

...............................................................تغ�شى وجوههم النار

فـوائد واأحـكـام:

1 ــ اهلل تعالى ل يخلف وعده اأبًدا في ن�شرة الحق واأهله، وفي النتقام من الباطل وحزبه. 

2 ــ بيان عظم يوم القيامة وما فيه من اأهوال وتغييرات كونية. 

3 ــ اإثبات البعث وقيام الموتى من قبورهم للح�شاب. 

4 ــ بيان اأحوال المجرمين عند العر�ض وفي جهنم. 

5 ــ اأن اهلل عز وجل ل يظلم اأحًدا ول يهلك اهلل اإل من ي�شتحق الهالك. 

6 ــ اإحاطته �شبحانه بكل �شيء فال ي�شغله �شاأن عن �شاأن، بل يحا�شب النا�ض جميًعا في وقت 
واحد. 

7 ــ كفاية القراآن في البالغ والإنذار وقيام الحجة على النا�ض. 

8 ــ اآيات اهلل عز وجل المقروءة والم�شاهدة تدل على وحدانية اهلل تعالى، وهي عظة لأولي الألباب.

9- دلت الآيات على اإثبات اأ�شماء اهلل: العزيز الواحد القهار.

و�شفاته: ذو انتقام، �شريع الح�شاب.

واأفعاله: من اإنفاذ وعده، ومجازاته كل نف�ض بما ك�شبت.

معاني الكلمـــات
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"اهلل يمهل ول يهمل"
عل على هذه العبار، اذكر لها �سواهد من عندك.

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

. رتب الآيات الآتية ح�سب �سلتها بقوله تعالى:                                                                  
 . قال تعالى:                                                                        

 . قال تعالى:                                                                    
 . قال تعالى:                                                                     

اأورد من الآيات ما يدل على معنى العبارات الآتية:

ــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
.................................................الإيمان بالبعث.

..................................................الجزاء من جن�ض العمل.

..................................................توحيد الألوهية.
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 ا�ستخرج من ال�سور ، �ض قال تعــالى:                                                                  
ما له ارتبا بمعنى الآية.

.ن ذل؟ بيللمجرمين خا�ض بالوجه فق هل العذاب الم�ستح ض�

عن قوله عز وجل:    �ض عن عا�سة ر�سي اهلل عنها قال: �ساأل ر�سول اهلل
]اإبراهيــم: [ فاأيــن                                                                                              
يكــون النا�ض يومئــذ يــا ر�ســول اهلل؟ فقال:»على السرا« ]رواه م�ســلم[. من 

د هذا النوع من التف�سير. حد ،خلل درا�ست



سورة الحجـــــــــر

التعر �سو الحــر  

 ةلى االا  ةاال ـــــــر مالح سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال ـــــــر مالح سو ف�سير  

سورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــر

الوحـــــــــــدة

سورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــر

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــر

الوحـــــــــــدة
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ارجع اإلى الآيات من  من ال�سور، وبين ما يدل على معنى العبارات الآتية:

ـــــــــــــــااالعة الدالة علياال
.........................................................يود الكفار لو انقادوا لحكم اهلل تعالى.

.........................................................تهديد اهلل للكافرين.

.........................................................ا�شتهزاء الكافرين بالر�شول 

.........................................................لكل اأمة وقت في نزول العذاب عليها.


الدر�ضالدر�ض

التعر �ســـــو اــــــــر

1 ــ اإبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين، ودوافعهم الأ�شلية للتكذيب. 
2 ــــ بيــان �شــنة اهلل التي ل تتغير في الر�شــالة والر�شــل واأقوامهم، وت�شوير الم�شيــر المخوف الذي 

ينتظر الكافرين المكذبين.
3 ــ توجيه الأنظار اإلى التاأمل في بع�ض اآيات اهلل في الكون وفي ال�شماء والأر�ض وما بينهما. 

4 ــ عر�ض ق�شة الب�شرية من بدايتها وما كان بين اآدم عليه ال�شالم واإبلي�ض.
5 ــ التنبيه على م�شارع الغابرين من قوم لوط و�شعيب و�شالح.

6- توجيهــات للر�شــول  وللدعــاة اإلــى اهلل مــن بعــده فيمــا يجدونــه مــن معانــدة المكذبين 
وا�شتهزاءهم.

1- �شورة الحجر مكية، وعدد اآياتها )99( اآية، نزلت بعد �شورة يو�شف.
2- �شميت �شورة الحجر بهذا ال�شم لورود ق�شة اأ�شحاب الحجر فيها.

:ال�سو التعر

:سوعات ال�سومو راأ
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ف�س ســـــو اــــــــر

قـال تعالى:


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

في اأممهم 
ندخله ـ والمراد واأتباعهم. 

التكذيب والكفر 
وال�شتهزاء.

يخبر تعالى اأنه اأنزل القراآن وحفظه من التبديل والتحريف، والزيادة والنق�ض. ثم بين 
اأنه اأر�شل ر�شاًل في الأمم الما�شية. وما من ر�شول اأتى قومه يدعوهم اإلى توحيد اهلل تعالى 

وطاعته، اإل كانوا به ي�شتهزءون، فق�شت �شنة اهلل باإهالك المكذبين جزاًء وفاقا.

م�شت طريقتهم 
التي �شنها اهلل في 
اإهالكهم ب�شبب 

كفرهم وتكذيبهم.

ي�شعدون.

�شدت ومنعت 
من الإب�شار.

مو�سوع الآيات:..................................
اختر مو�سوًعا منا�سًبا 

للآيات ودونه.
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................الذكــر

...............................................................له حافظون

...............................................................نحن م�شحورون

فـوائد واأحـكـام:

1 ــ القراآن كالم اهلل الحق، وهو منزل غير مخلوق. 

2 ــ القراآن محفوظ بحفظ اهلل اإلى يوم القيامة.

3 ــ عادة المكذبين ال�شتهزاء بالر�شل والكفر بما اأتوا به. 

اأن اهلل تعالــى يزيــد اأهل الكفر وال�شالل �شــالًل، فيعمي ب�شائرهم عن روؤية الحق لحكمة  ــــ 4
بالغة هو يعلمها. 

5 ــ اأن من �شنة اهلل في المكذبين الإهالك والإذلل والتدمير.

معاني الكلمـــات

حــاول اإيجــاد السفــات الم�ســتركة بيــن القــراآن الكريــم والكتــب ال�ســماوية 
.الأخر

....................................................................................... 
.......................................................................................
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 القراآن الكريم، �ساهم مع زمل ل تعينه على حفو�سا طلب اأحد من
في تحديد اأهم تل الو�سال.

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

�سع اإ�سار    اأمام الخيار السحيح فيما ياأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا الععلي دل
االات

 د سحيحة ول�
عليا االات

ير 
�سحيحة

. ذكر حال الأمم ال�شابقة ت�شلية للر�شول 

اأن جميع الكتب ال�شماوية تكفل اهلل بحفظها.
زيــادة  فــي  �شــبب  اهلل  مخلوقــات  فــي  التفكــر 

الإيمان.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

 يدون الطالب عبار ينطب عليها الخيار الم�سار اإليه.
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�ض ما واجب الم�سلم تجاه الر�سل عليهم ال�سلم؟

�ض ا�ستخرج ل فواد من قوله تعالى:                                               

.                                                                                                                                         

.ن ما انفرد به القراآن الكريم عن الكتب ال�سماوية الأخربي ض�
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ف�س ســـــو اــــــــر

قال تعالى:


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

منازل للكواكب 
ال�شيارة. 

 اختل�ض الأخبار 
من المالأ الأعلى. 

حاول اإيجاد اأوجه الرب بين اآيات الدر�ض وما قبلها.
................................................................................................ 

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.

اأدركه ولحقه 
�شعلة نار. 

جباًل ثوابت تحفظ 
الأر�ض كي ل تميد.

 مقدر بميزان 
الحكمة. 

اأي المقدر من كل 
�شيء من مطر 

وغيره.
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معناهــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــة
...............................................................مددناها

...............................................................معاي�ض

...............................................................بقدر معلوم

فـوائد واأحـكـام:

  1- بيان مظاهر قدرة اهلل تعالى في خلق ال�شماء ومنازل النجوم والكواكب. 

  2- �شعي ال�شياطين اإلى ا�شتراق ال�شمع لمعرفة �شيء من اأمور غائبة، ل�شتغالله في اإ�شالل 
بني اآدم. 

  3- ت�شخير اهلل تعالى لل�شهب وجعلها حر�ًشا لل�شماء من مردة ال�شياطين لئال ي�شتمعوا اإلى 
المالأ الأعلى. 

  4- �شعف ال�شياطين وعدم قدرتها على حماية اأنف�شها من ال�شهب المحرقة. 

  5- عظيم قدرة اهلل تعالى في خلق الأر�ض وتهيئتها ليتمكن النا�ض من العي�ض عليها. 

  6- خلق اهلل الجبال ل�شتقرار الأر�ض وعدم ا�شطرابها. 

  7- كثرة خيرات الأر�ض واحتواوؤها على كافة اأ�شباب الحياة. 

  8- تذكير الإن�شان اأن الرازق الحقيقي هو اهلل تعالى. 

  9- قدرة اهلل تعالى على اإيجاد الأ�شياء من العدم. 

10- حكمة اهلل تعالى في اإيجاد الأ�شياء بقدر معلوم. 

معاني الكلمـــات
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 ســور� ،الحجــر الآيــة ســور� ،الأنعــام الآيــة ارجــع اإلــى �ســور
المل الآية ، وحاول ا�ستخراج الجامع بين هذه الآيات.

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

ن الفــرق بيــن  الذاريــات، ودو مــن �ســور تاأمــل اآيــات الدر�ض والآيــة
.الريح والريا

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

دون من خلل الدر�ض الآية ذات السلة بالآيات الوارد في الجدول: 

ــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
..................................................تهيئة اهلل الأر�ض للخلق.

..................................................حكمة اهلل في اإيجاد الأ�شياء بقدر معلوم.

..................................................بيان قدرة اهلل تعالى وعظيم �شنعه.

..................................................قدرة اهلل على خلق الأ�شياء من العدم.
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�ض كيف حف اهلل ال�سماء من ال�سياطين؟ 

 لمــاذا يمتــن اهلل علــى عبــاده بمــا �ســخره لهــم مــن اأ�ســباب المكا�ســب و�سنــو ــض�
المعاي�ض؟

ن اهلل بها الإن�سان من الحيا على الأر�ض؟ ما هي المظاهر التي مك ض�



سورة النحــــــــل

التعر �سو النحـــل  

 ةلى االا  ةاال النحــــــــل م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال النحــــــــل م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال النحــــــــل م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال النحــــــــل م سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال النحــــــــل م سو ف�سير  

سورة النحــــــــلسورة النحــــــــل

الوحـــــــــــدة

سورة النحــــــــلسورة النحــــــــلسورة النحــــــــل

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة النحــــــــلسورة النحــــــــلسورة النحــــــــلسورة النحــــــــلسورة النحــــــــلسورة النحــــــــل

الوحـــــــــــدة
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الدر�ضالدر�ض

التعر �ســـــو النحـــــــــل

:ال�سو التعر

1- ال�شورة مكية، واآياتها )128( اآية.
2- �شميت ال�شورة بذلك لورود ق�شة النحل فيها. 

ا ب�شورة النعم، لما ذكر اهلل فيها من النعم. 3- ت�شمى هذه ال�شورة اأي�شً

:سوعات ال�سومو راأ

1- معالجة ق�شايا العقيدة الكبرى: الألوهية، والوحي، والبعث.

2- عر�ض اآيــات الخلــق الدالــة علــى وحدانيــة  الخالــق، واآيــات النعــم الدالة علــى وحدانية 
المنعم، واآيات التدبير الدالة على وحدانية المدبر، وا�شتحقاقه العبادة دون ما �شواه. 

3- بيــان عجــز المعبــودات الباطلة، واأنها ل تنفع ول ت�شر، واإقامة الحجة على كل م�شــرك، 
وبيان �شوء عاقبته.

4- عر�ض مواقف الم�شتكبرين وماآلهم، ومواقف المتقين وماآلهم. 

5- بيان وظيفة الر�شل وطبيعة الر�شالة. 

6- بيان خطورة جحود النعمة ونكرانها.
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ارجع اإلى الآيات  من �سور النحل، وا�ستخرج منها ما يدل على معنى العبارات الآتية:

ــــــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال

.......................................................اأن جميع الخالئق ت�شجد هلل تعالى

.......................................................الدعوة اإلى �شوؤال اأهل العلم

.......................................................بيان وظيفة الر�شل عليهم ال�شالم

.......................................................اأن الهداية بيد اهلل تعالى

.......................................................اإثبات البعث بعد الموت
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الدر�ضالدر�ض

ف�س ســـــو النحـــــــــل

قال تعالـى:

 اإلى الآية  من الآية

�شديد الخ�شومة 
بالباطل.

بالتعـاون مع زمل، حاول الرب بين اآخر اآية �سور الحجر وهي قولــه تعالى:
.وبداية هذه ال�سور ،                                                                               

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

اأي الأنبياء.

اأي من مركب ولبن 
ولحم وغيره. 

حين تردونها 
بالع�شي اإلى ماأواها. 

قرب وعداهلل بمجازاة 
الكافرين والمراد يوم 

القيامة.

حين تخرجونها 
بالغداة اإلى الم�شرح 

لترعى.
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
المالئكة

بالروح
الأنعام

لكم فيها دفء
وتحمل اأثقالكم

ب�شق الأنف�ض

فـوائد واأحـكـام:

1ــ قرب قيام ال�شاعة.

2ــ بيان تنزهه تعالى وتعاظمه عن ال�شركاء والأنداد.

3ــ اهلل تعالى لم يترك عباده هماًل، بل اأر�شل اإليهم ر�شاًل، واأنزل عليهم كتًبا، ليبينوا لهم طريق
ال�شعادة وطريق ال�شقاء. 

4ــ بيان وظيفة الر�شل وهي الإنذار عن ال�شرك والدعوة اإلى التوحيد. 

5ــ لم يخلق اهلل ال�شماوات والأر�ض عبًثا، واإنما خلقها لحكم ودللت عظيمة. 

معاني الكلمـــات

اختر مو�سوع الآيات مما ياأتي:

عاقبة الكافرين الدعو اإلى التوحيد   كفر النعمة  
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6ــ التنبيه على �شعف الإن�شان واأنه خلق من نطفة مهينة �شعيفة، ومع ذلك يجادل ويخا�شم ربه 
تعالى ويحارب ر�شله. 

7ــ رحمة اهلل تعالى بعباده حيث �شخر لهم ما فيه قوام حياتهم ودوام عي�شهم. 

8 ــ كثرة منافع الأنعام وفوائدها لالإن�شان. 

9ــ  فطرة الإن�شان على محبة التزين والجمال.

10ــ اأن قوله تعالى :                                            فيه دللة على ما يكون بعد نزول القراآن من 
اختراعات مما يركبها الخلق في البر والبحر والجو، وي�شتعملونها في م�شالحهم. 

ذكر اهلل تعالى من منافع الخيل والبغال والحمير الركوب والزينة ولم يذكر الأكل، لأن البغال  11ــ
اأخرجه البخاري  اأكلها كما ثبت في الحديث الذي  اأكلها، والخيل واإن جاز  والحمير محرم 

)اأذن في لحوم الخيل( اإل اأنها ل ت�شتعمل في الغالب لالأكل. وم�شلم اأن النبي 

اأوجد من اآيات الدر�ض ما يدل على معنى الآيات الآتية:

االة الواد في الداالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

                                  
                                 

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

                                   

                               

                                 

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

                                                 ...................................
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�ض لماذا كان الم�سركون ي�ستعجلون نزول العذاب بهم؟

�ض ما الحكمة من التعبير بسية الما�سي في قوله تعالى:                               ؟

�ض لم خض الأكل بالذكر مع دخوله مع جملة المنافع الوارد في الآيات؟

�ض اأي الأنعام يقسد بقوله تعالى:                                                ولم؟

حاول بيان منا�سبة الآية الرابعة لما بعدها.
..................................................................................

 .من ال�سور  في الآيات والآية رقم د منافع الأنعام الوارد عد
.......................................................................................
.......................................................................................

بين المعنى الم�سترك بين قوله تعالى: 
  وما ورد في اآيات الدر�ض.

..................................................................................
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ياأمــر اهلل عــز وجــل فــي هذه الآيــات بمــكارم الأخالق وينهــى عن م�شــاوئها، فياأمــر بالعدل 
والإح�شــان، وال�شلــة والبر وينهى عن كل �شــيء قبيح قــوًل وفعاًل، كما ياأمر باإيفــاء العقود وعدم 
نق�شهــا، ثــم ي�شــرب اهلل تعالى مثاًل للذين ينق�شون العهود. كما بين �شــبحانه اأنه لو �شــاء لجعل 
النا�ض علــى ديــن واحــد وهــو الإيمان، ولكن لحكمــة اأرادها �شــبحانه جعل منهــم الموؤمن ومنهم 

الكافر، و�شوف ي�شاأل النا�ض يوم القيامة عن اأعمالهم التي اكت�شبوها في الدنيا. 

بالعتدال والتو�شط 
في الأمور اعتقاًدا 

وعماًل وخلًقا.


الدر�ضالدر�ض

ف�س ســـــو النحـــــــــل

قال تعالـى:

 اإلى الآية  من الآية

اإتقان العمل 
ونفع الخلق.

كل عدوان على 
الخلق في الدماء 

والأعرا�ض 
والأموال. 

�شاهًدا ورقيًبا 
و�شامًنا. 

اأكثر واأعز 
واأوفر ماًل.

من بعد اإبرام الغزل 
ا  واإحكامه، اأنقا�شً

محلول الفتل. 

مف�شدة وخيانة 
وخديعة بينكم. 
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................الفح�شاء

...............................................................والمنكر 

فـوائد واأحـكـام:

...  الآية.  1ــ قال ابن م�شعود  اإن اأجمع اآية في القراآن قوله تعالى: 
2ــ وجوب العدل والإح�شان واإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة من البر وال�شلة. 

3ــ تحريم الزنا واللواط وكل قبيح من الفواح�ض الظاهرة والباطنة.
4ــ تحريم البغي وهو الظلم بجميع �شوره واأ�شكاله. 

5ــ وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نق�شها. 
6ــ حرمة نق�ض الأيمان بعد توكيدها.

7ــ �شبه اهلل تعالى من ينق�ض العهد بمن تغزل غزًل قويًّا، فاإذا ا�شتحكم، وتم ما اأريد منه نق�شته، فتعبت على 
الغزل، ثم على النق�ض، فكذلك من نق�ض ما عاهد عليه، فهو ظالم، ناق�ض الدين والعقل.   

8ـ ـ من حكمة اهلل تعالى اأن جعل النا�ض مختلفين على اأ�شناف �شتى حتى يتبين اأهل الإيمان من اأهل الكفر. 
9ــ من عدل اهلل تعالى اأنه �شيحا�شب كل اإن�شان على عمله يوم القيامة كما قال تعالى: 

 .      

معاني الكلمـــات

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.
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د ما نه عنه الآيات. عد 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

د  ما اأمرت به الآيات من المكارم. عد
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  

د  ما اأمرت به الآيات من المكارم. عد

اأوجد من اآيات الدر�ض ما يدل على معنى الآيات الآتية:

االة الدالة عليااالــــــــــــــــــــــــــــــــة

               
                    
                   

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

                                                     

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

                                                 ...................................
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�ض لم عد ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه قوله تعالى: 
. اأجمع اآية في كتاب اهلل؟            
�ض كيف تجمع بين قوله تعالى:                                                           .  

وقوله تعالى:                                                                       ؟

�ــض ا�ســر قوله تعالى:                                                                         ... . الآية، 
وذل على �سوء ما در�س في �سور هود.

المخالفة في الراأي

العد سو�

بين بع�ض �سور العدل المطلوبة فيما ياأتي:

الظالم لك

الجار

الفقراء
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ف�س ســـــو النحـــــــــلالدر�ضالدر�ض

قال تعالى:

 اإلى الآية  من الآية

.واآيات الدر�ض ال�ساب بين الآيات الوارد حاول الرب
.......................................................................................

اختر مو�سوع الآيات مما ياأتي:

ح�سن الجزاء للموؤمنين بيان زوال الدنيا       تحريم الأيمان الكاذبة      

تهلكوا وتفتنوا في 
دينكم بعد ثبوتها 

على الحق.  عذاب اهلل 
في الدنيا.

 خديعة ومكًرا.
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................ولكم عذاب األيم

...............................................................ينفد

فـوائد واأحـكـام:

1- تحريم خداع النا�ض بالأيمان الكاذبة وغيرها. 

2- الأيمان الكاذبة توؤدي اإلى هالك �شاحبها في الدنيا والآخرة. 

3- اأن الأيمان الكاذبة من اأ�شــباب ال�شد عن �شــبيل اهلل، لأن الكافر اإذا راأى اأن الموؤمن قد 
عاهده ثم غدر به، لم يبق له وثوق بالدين، وقد ي�شّده ذلك عن الدخول في الإ�شالم. 

4- التحذير من التفريط في دين اهلل عز وجل لم�شالح دنيوية زائلة. 

5- اأن من تعظيم اهلل تعالى، تعظيم الإق�شام به وعدم الحنث.

6- بيان ح�شن جزاء اهلل تعالى لل�شابرين المتم�شكين بدينهم وعهدهم.

معاني الكلمـــات

ما الآار المترتبة على الكذب والخداع في الأيمان؟
....................         ....................           .................... 
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دون من خلل الدر�ض الآية ذات السلة بالآيات الوارد في الجدول: 

ــــــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
..................................................زوال الدنيا وما فيها.

..................................................ح�شن الجزاء للموؤمنين.

..................................................الحذر من التفريط في دين اهلل.

راجــع �ســور الفرقــان الآيــة ، وبيــن المعنــى الم�ســترك لهــا مــع قولــه 
تعالى: 

                              الآية.
.................................................................................
.................................................................................

ا عن �سبيل اهلل عز وجل؟ في يمينه �ساد لماذا كان الحان ض�

�ض ما اأ�سباب �سعاد الدارين كما ذكر في الآيات؟ 

�ض لماذا نهى الإ�سلم عن قتل اأو اإيذاء اأهل الذمة والمعاهدين والم�ستاأمنين؟ 
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قـال تــعالى:

ف�س ســـــو النحـــــــــل 
الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

مكة 
المكرمة.

�شـــرب اهلل فــي هــذه الآيــات مثاًل اأراد به اأهــل مكة، اإذ كانت اآمنــة مطمئنة، ياأتيها رزقهــا رغًدا من كل 
مكان فجحد اأهلها اآلء اهلل عليهم، واأعظمها بعثة النبي عليه ال�شــالم الذي يعرفون �شدقه واأمانته فكذبوه، 
فاأذاقهــم اهلل الجوع والخوف ب�شــبب كفرهم وعنادهــم، ثم جاءت الآيات بعدها بالأمر بالأكل من الطيبات، 
وال�شكر الذي به تحفظ النعــم، ونهاهم عن القول على اهلل بال علم، فاإن هذا عالمة الخ�شران يوم القيامة.

طيًبا وا�شًعا 
اأو هنيًئا ل 
اأي جحدت ما اأنعم عناء فيه.

اهلل به عليها.

اأي الخنزير 
بجميع اأجزائه. 

الدم الم�شفوح 
وهو الم�شبوب 

ال�شائل. 
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................اأهل لغير اهلل به

...............................................................ا�شطر

...............................................................غير باغ

...............................................................ول عاد

1- خطورة الكفر بنعم اهلل عز وجل وتكذيب الر�شول  ومخالفة اأمره، فاإن اأعظم نعمة اأنعمها 
 . اهلل على عباده هي بعثة الر�شول 

2- اأمر اهلل عباده بالأكل من الحالل الطيب والبعد عن الخبيث المحرم. 

3- حفــظ النعــم يكــون ب�شــكر اهلل تعالــى وذلــك بالعتــراف بهــا في القلــب، والثنــاء على اهلل 
بالل�شان، و�شرفها في طاعة اهلل تعالى. 

: »اأحل لنا  4- تحريم الميتة والدم الم�شفوح وي�شتثنى من ذلك ما ثبت في ال�شحيح من قوله  
ميتتان ودمان فاأما الميتتان فال�شمك والجراد واأما الدمان فالكبد والطحال«.

5- تحريــم لحم الخنزير و�شــحمه وعظامه وكل الأطعمة التي فيها �شــيء مــن مكّوناته، وخ�ض 
اللحم بالذكر على �شبيل التغليب.

6- تحريم ما ذبح لغير اهلل.

7- بيان الرخ�شة في الأكل من المحرمات عند ال�شرورة لدفع الموت.

8- حرمة التحليل والتحريم بغير دليل �شرعي ظاهر.

9- حرمة الكذب على اهلل، واأن الكاذب ل يفلح في الدنيا ول في الآخرة.

معاني الكلمـــات

مو�سوع الآيات:.................................. اختر مو�سوًعا منا�سًبا 
للآيات ودونه.

فـوائد واأحـكـام:
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 عن ذل على �سوء ما در�س في الآيات ير علم داء خطير وعظيم تحدالفتاء ب
.................................................................................
.................................................................................

مــا المعنــى الم�ســترك بيــن الآيات وقوله  »من اأ�سبح منكم معافى في ج�ســده، 
]رواه ابن ماجه والترمذي[. اآمًنا في �سربه، عنده قوت يومه، فكاأنما حيزت له الدنيا«

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

عين الآتيين ح�سب المعيار في الجدول اأدناه مجت قارن بين الم

الآمــــــــــــــــنالمعيــــــــــــــــــــار الآمــــــــــــــــنالمجتمع غير المجتمع

............................................................التعليــــــــــــــــــــــــــــــم

............................................................ال�شحـــــــــــــــــــــــــــة

............................................................النمو الح�شــــــارى

............................................................الراحة النف�شيــــــة

............................................................الدعـــــــوة اإلى اهلل

............................................................انت�شار الجريمـــــة
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�ضاذكر مظاهر رحمة اهلل بعباده في هذه الآيات. 

مون باأهواهم؟  لون ويحرما عاقبة الذين يحل ض�

�ض ارجع اإلى �سور �سباأ من ، وا�ستخرج منها مثاًل للقرية الآمنة، وما 
اآل اإليه حالها.

�سع اإ�سار    اأمام الخيار السحيح فيما ياأتي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا الععلي دل
االات

 د سحيحة ول�
عليا االات

ير 
�سحيحة

ال�شرورة تقدر بقدرها.

الزلزل والبراكين كوارث طبيعة ول يمكن 

اأن تكون عقوبات اإلهية.

الأمن والغذاء من اأعظم نعم اهلل.

الأ�شل في الأ�شياء الإباحة.
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ف�س ســـــو النحـــــــــل

قال تعالـى :


الدر�ضالدر�ض

 اإلى الآية  من الآية

العبر التي جعلها 
اهلل في كتابه. 

�شريعة ربك.

اأن يدعو الخلق اإلى اهلل تعالى بالحكمة والموعظة الح�شــنة، ويجادل من  ياأمــر اهلل نبّيــه  
احتاج منهم اإلى جدال اأو مناظرة برفق ولين. ثم ياأمر اهلل تعالى بالعدل في الق�شا�ض والمماثلة 
في ا�شــتيفاء الحق، ثم ندب اإلى ال�شبر والعفو  وبين اأنه خير لل�شابرين. ثم اأكد الأمر بال�شبر، 
واأخبر اأنه ل ينال اإل بم�شيئته وتوفيقه، ثم نهى نبيه عليه ال�شالم عن الحزن على اإعرا�ض الكفار 
عن الدعوة، فاإن اهلل نا�شره عليهم، واأنه تعالى مع اأهل التقوى الذين تركوا المعا�شي، واأح�شــنوا 

في اأداء الطاعات.

اختر مو�سوع الآيات مما ياأتي:
اأ�ساليب الدعو الح على العفو                الدعو اإلى السبر                

اأي بمثل ما فعل 
بكم ل تتجاوزوا 

ذلك. 

اأي على من خالفك 
فاإن اهلل قدر ذلك.
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معناهــــــــــــــــاالكلمـــــــــة
...............................................................بالحكمة

...............................................................بالتى هى اأح�شن

...............................................................يمكرون

فـوائد واأحـكـام:

1- وجــوب الدعــوة اإلــى اهلل تعالى، وهــو واجب كفائي اإذا قام به من يكفي �شــقط الإثم عن 
الباقين. 

2- اأن الدعوة اإلى اهلل يجب اأن تكون على ب�شيرة وعلم.

3- ينبغي للداعي معرفة اأحوال المدعوين وما ينا�شبهم.

4- جواز المعاقبة بالمثل دون تجاوز لل�شوابط ال�شرعية. 

5- ال�شبر والحت�شاب والعفو اأف�شل من المعاقبة بالمثل كما قال تعالى:
.

6- معية اهلل تعالى ثابتة لأهل التقوى والإح�شان، وهي معية ن�شر وتاأييد.

معاني الكلمـــات

اذكر اأ�ساليب الدعو الوارد في الآيات.
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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�سع اإ�سار    اأمام الخيار السحيح فيما ياأتي:

ـــــــــــــــاا الععلي دل
االات

 د سحيحة ول�
عليا االات

ير 
�سحيحة

اأن الدعوة اإلى اهلل تكون على ب�شيرة.

الدعوة اإلى �شبيل اهلل تكون للكافرين.

التحذير من التكال على النف�ض.

اأن معية اهلل للموؤمنين معية عامة.
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�ض ماذا يجب على الدعا تجاه المدعوين؟ 

�ض هل العقوبة بالمثل اأف�سل، اأم السبر والعفو؟ ولماذا؟



سورة ا�ســـــراء

ســرااال سو� التعر  

 ةلى االا  ةاال م ســـــــرااال سو ف�سير  

 ةلى االا  ةاال م ســـــــرااال سو ف�سير  

سورة ا�ســـــراءسورة ا�ســـــراء

الوحـــــــــــدة

سورة ا�ســـــراء

 ةلى االا  ةاال م

 ةلى االا  ةاال م

سورة ا�ســـــراءسورة ا�ســـــراءسورة ا�ســـــراء

الوحـــــــــــدة
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الدر�ضالدر�ض

ســــــــرااال ســو� التعر

1- �شميت �شورة الإ�شراء بهذا ال�شم لأنها ذكرت حادثة الإ�شراء بالنبي    من الم�شجد 
الحرام اإلى الم�شجد الأق�شى.

2- �شورة الإ�شراء مكية وعدد اآياتها)111(اآية، نزلت بعد �شورة الق�ش�ض.

:ال�سو التعر

:سوعات ال�سومو راأ

1- ت�شديق الر�شول    فيما اأخبر عن الإ�شراء به من الم�شجد الحرام اإلى الم�شجد الأق�شى.

2- الأمر بالتوحيد واإخال�ض العبادة هلل وحده، والنهي عن ال�شرك.

3- بيان �شيء من الواجبات والمنهيات في الإ�شالم.

4- الرد على الم�شركين الذين ينكرون البعث ويدعون غير اهلل تعالى، ويجعلون له البنات. 

5- بيان قدرة اهلل تعالى واأنه وحده المت�شرف في م�شائر العباد.

6-  بيــان تعنــت الكفــار مــع النبــي     ومحاولتهــم فتنته، وتوجيه الر�شــول    اإلــى كيفية الرد 
عليهم.

7- بيان ف�شل القراآن وهدايته وعظيم اأثره وتحدي اأهل الأر�ض كلهم اأن ياأتوا بمثله.
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ارجــع اإلــى الآيــات  مــن ال�ســور، وا�ســتخرج منهــا مــا يــدل علــى العبــارات 
الآتية.

ــــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
اأن اهلل تعالــى ل يعــذب اأحًدا اإل بعد 

قيام الحجة عليه.
...........................................................

...........................................................اأن المعا�شي �شبب لح�شول العقوبة.

...........................................................ل يحمل اأحد وزر غيره.

اأن اهلل يجازي عباده ما ي�شتحقون 
من �شعادة اأو�شقاء.

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

الطــرق  لأقــوم  يهــدي  القــراآن  اأن 
واأهدى ال�شبل.

...........................................................
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الدر�ضالدر�ض

ســــــــرااال ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

ياأمــر اهلل تعالــى عبــاده  بالتوحيــد، وببــر الوالدين، ويبيــن تعالى اأنــه مطلع على ما تكنه �شــرائر 
ابين. كما ياأمر تعالى بالبر والإكرام، وينهى عن التبذير ويبين اأن  sالعباد، غافر لمن كانوا �شالحين اأو
التو�شط في الإنفاق هو ال�شبيل الأقوم الذي ل يتبعه ندم ول ح�شرة، ثم ختمت الآيات ببيان اأنه تعالى 

مالك الأرزاق الخبير الب�شير بما ي�شلح عباده. قال تعالى:

كلمة ت�شّجر 
وكراهية وتبرم.

اأي توا�شع 
لهما، ذلًّ لهما، 

ورحمًة بهما.

اأي تعر�ض 
عن اإعطائهم 
لتع�شر النفقة 

الحا�شرة.
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................وق�شى

...............................................................ول تنهرهما

...............................................................قول كريما

...............................................................لالأوابين

...............................................................ول تبذر

فـوائد واأحـكـام:

1- التوحيد هو اأوجب الواجبات، ولذلك بداأ اهلل تعالى به. 

2- تعظيم �شاأن الوالدين والإح�شان اإليهما والنهي عن عقوقهما. 

3- اأن بر الوالدين والإح�شان اإليهما والتلطف معهما ينبغي اأن يزداد كلما تقدم بهما العمر.

معاني الكلمـــات

اختر مو�سوع الآيات مما ياأتي:

اأداء الحقـــــــــــوق بر الوالديــــــــــــــن         الدعو اإلى التوحيد               

نادًما، اأو حا�شر 
اليدين فارغهما.

ي�شيق على 
من ي�شاء.
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4- اأن العقوق يح�شل باأدنى مراتب الأذى وهي كلمة "اأف" الدالة على الت�شجر.

5- من حقوق الآباء على الأبناء الدعاء لهم اأحياء واأمواًتا.

6- مغفرة اهلل تعالى تكون قريبة من اأهل ال�شالح والإنابة والتوبة.

7- اأن لذوي القربى والم�شاكين واأبناء ال�شبيل حقوق من البر والإكرام ينبغي على الإن�شان اأن 
يوؤديها اإليهم، وهذه الحقوق منها الواجب ومنها الم�شنون.

8- ف�شل الإنفاق في �شبيل اهلل كما جاء في الحديث » ما من يوم ي�شبح العباد فيه اإل وملكان 
ينزلن من ال�شماء فيقول اأحدهما اللهم اأعط منفًقا خلًفا، ويقول الآخر اللهم اأعط مم�شًكا 

تلًفا« ]متفق عليه[. 

9- الإ�شــالم ياأمر بالعدل في الأمور والق�شــط في الإنفاق المتوازن فينهى عن البخل والتقتير 
كما ينهى عن التبذير والإ�شراف كما قال ال�شاعر:

      ول تغل في �شيء من الأمر واقت�شد   كال طرفي ق�شد الأمور ذميم

ا ل�شوؤال النا�ض والتذلل  10- التبذير يوؤدي اإلى الندم والح�شرة وبقاء الإن�شان فارغ اليد متعر�شً
لهم.

11- اأن اهلل تعالى خبير ب�شير بما ي�شلح عباده، فيعطي ويمنع لحكم عظيمة يعلمها �شبحانه.

ا�ستخرج من الآيات الوارد في الدر�ض ما يدل على معنى الآيات الآتية.

ــــــــــــــــــــااالعة الدالة علياال
...........................................................�شورة الفرقان الآية )67(

...........................................................�شورة لقمان الآية )14(

...........................................................�شورة الروم الآية )38(

...........................................................�شورة البقرة الآية )263(
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�ض ما الحكمة من اأن اهلل تعالى جعل الإح�سان اإلى الوالدين قريًنا لتوحيده؟

.ن ذلهل يكون في عمل الخير تبذيرا؟ بي ض�

�ض ما الآار المترتبة على عقوق الوالدين؟

�ض لم كان التوحيد اأوجب الواجبات؟  

د اأربًعا من �سور البر بالوالدين. عد
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  

اذكر اأربعة من  مظاهر عقوق الوالدين. 
..............................   ....................................  
..............................   ....................................  
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.بين هذه الآيات واآيات الدر�ض ال�ساب حاول الرب
....................................................................................... 
.......................................................................................


الدر�ضالدر�ض

ســــــــرااال ســـــو ف�س

 اإلى الآية  من الآية

اأي بئ�ض طريًقا 
وم�شلكا.

حجة 
ظاهرة.

اأي: قوته على 
حفظ ماله
ور�شده فيه.

الميزان 
العدل.

قال تعالـى:
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معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................خ�شية اإمالق

...............................................................خطًئا كبيًرا

...............................................................فال ي�شرف

...............................................................ول تقف

...............................................................مرًحا

...............................................................مدحوًرا

فـوائد واأحـكـام:

1- حرم اهلل على الوالدين قتل اأولدهم خوًفا من الفقر.

: » ل يزني الزاني حين  2- الزنــى مــن عظائم الذنوب وكبائر الآثام ولذلك قــال النبي  
يزني وهو موؤمن «.

معاني الكلمـــات

اختر مو�سوًعا منا�سًبا مو�سوع الآيات:..................................
للآيات ودونه.
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 ، الأنعــام  ســور� فــي   الــوارد والآيــات  الدر�ض  اآيــات  بيــن  قــارن 
وا�ستخرج الو�سايا الم�ستركة بينهما.

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

3- النف�ض التي حرم اهلل قتلها هي نف�ض الموؤمن، والكافر الذي له عهد اأو اأمان اأو ذمة.

4- اأن قتــل النف�ض المع�شومــة محــرم  اإل بالحــق، وهــو جــاء مو�شًحا في ال�شــنة في حالت 
ثالث كما ورد في الحديث »ل يحل دم امرÇ م�شــلم ي�شــهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمًدا 
ر�شول اهلل اإل باإحدى ثالث النف�ض بالنف�ض، والزاني المح�شن، والتارك لدينه المفارق 

للجماعة« ]متفق عليه[.

5- اأن اإ�شدار الأحكام الق�شائية وتنفيذها راجع اإلى ولي اأمر الم�شــلمين ومن يقوم مقامه، 
ولي�ض من حق الأفراد اأن يقوموا بتنفيذ تلك الأحكام.

6- اأن ولي المقتول هو �شاحب الحق في الق�شا�ض اأو الدية اأو العفو.

7- حر�ض الإ�شالم على حفظ حقوق اليتامى.

8- وجوب الوفاء بالعهد.

9- وجوب العدل واإيفاء المكاييل والموازين بالق�شط من غير بخ�ض.

10- الأمر بحفظ الجوارح، وبيان م�شوؤولية الإن�شان عنها.

11- النهي عن الكبر والبطر والتعالي على الخلق.

12- حقيقة �شعف الإن�شان وعجزه.
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�ض ما الحكمة من النهي عن القرب من الزنا ل عن الفعل فق؟

�ضما الآار المترتبة على قتل النف�ض بير ح؟

�ض ا�ستخرج من الآيات الوارد في الدر�ض ما يدل على الآيات التية:
. الن�ساء الآية سور� 

. لقمان الآية سور� 

. النحل الآية سور� 

بالتعاون مع زمل، بين كيف نواجه خطر ال�ساعات.

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

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

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

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








