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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:
ــة لـــلـــنـــاس أجـــمـــعـــيـــن، كـــمـــا قـــــال تــعــالــى: ــ ــداي ــ ــم ه ــريـ ــكـ فـــــإن اهلل تـــعـــالـــى أنــــــزل كـــتـــابـــه الـ

فهمه  بالقرآن  االهتداء  أسباب  أعظم  من  وإن   )1(.﴾ ﴿
وتدّبره والعمل به، وذلك متوقف على معرفة معانيه، ولذلك اعتنى علماء المسلمين من السلف ومن بعدهم 
التفسير هو أحد  فعلم  التفسير،  بعلم  المعروف  العلم  تعالى، وتوضيح معانيه، من خالل  اهلل  بتفسير كالم 
على  والحث  تعّلَمها،  من  ومنزلة  تعّلمها،  فضل  وبيان  فيها،  بالترغيب  األدلة  جاءت  التي  الشرعية  العلوم 
 .)2(﴾ إخالص القصد هلل تعالى في ذلك، كقوله تعالى: ﴿ 

وقوله  �: »من سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سّهل اهلل له به طريًقا إلى الجنة«.)3( 
يعرف  أحد  القرآنية يستطيع كل  اآليات  فإن غالب  ولذا،  مبين،  بلسان عربي  الكريم  القرآن  نزل  وقد 
العربية أن يفهمها ويدرك معانيها، إال أن بعض اآليات تحتاج إلى تفسير وبيان، يوضح معانيها اللغوية، 
ويرشد إلى مراد اهلل تعالى بها، ويبين األحكام التي تدل عليها، ومن هنا جاء تقرير مادة التفسير التي 
تعتني بكتاب اهلل تعالى، من حيث بيان معاني ألفاظه، وتوضيح دالالته ومقاصده، واإلشارة إلى أسباب 
نزوله، والداللة على وجوه إعجازه وبالغته وفصاحته، ويأتي هذا الكتاب المقرر على طالب الصف األول 
ق، يعتني ببيان معنى النص القرآني كاماًل من حيث المفردات  المتوسط بإخراج وأسلوب عرض مشوِّ
والتركيب، والتركيز على أبرز الدالالت المأخوذة من اآليات، وذكر أسباب النزول إن وجدت، مع إتاحة 
الفرصة للطالب في التفاعل مع الدرس، وإثارة التفكير لديه، وربطه بمصادر التعّلم المختلفة، وتنمية 

مهارات التفكير لديه، من خالل األنشطة التعليمية المتنوعة، ومن خالل أسئلة التقويم وغيرها.
ويمكن إبراز مالمح الكتاب في النقاط التالية:

أواًل: تم اختيار مقاطع من الجزء المقرر تالوته وحفظه لتفسيرها، ليكون ذلك عوًنا للطالب على فهم ما 
يتلوه ويحفظه، كما ُفسرت بعض سور قصار المفصل مما يحفظه الطالب غالبًا، وتتكرر تالوتهم 

لها في الصالة وغيرها.
مقاطع   معيًنا، وتشمل  تتناول كل وحدة موضوًعا  منفصلة،  إلى وحدات  المحتوى  تقسيم  تم  ثانًيا: 

مختارة من الجزء المقرر تالوته على الطالب.
ثالًثا: وضعت أهداف لكل وحدة دراسية تبرز أهم الجوانب التي تناولتها اآليات المقررة في تلك الوحدة.

عنه  تتحدث  ما  فيه - بشكل مختصر-  للدرس، يوضح  ُيعّد مدخاًل  تمهيد  لكل درس  رابًعا: جعل 
اآليات، أو يشار فيه إلى سبب النزول، أو تطرح فيه بعض األسئلة التي تحفز الطالب لقراءة النص، 

أو توضع فيه بعض الصور مع التعليق عليها بما يربط بينها وبين النص المفسر.

مقدمةمقدمة

)1( سورة البقرة، اآلية )185(. 
)2( سورة المجادلة، اآلية )11(.

)3( أخرجه مسلم، رقم )2699(.
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الذي تتحدث عنه اآليات، يكتب أحياًنا، ويترك أحياًنا  العام  الموضوع  لبيان  خامًسا: تم وضع فقرة 
أخرى للطالب ليقوم بكتابته من خالل فهمه وتدّبره لآليات.

سادًسا: بيان المعنى اللغوي للكلمات الغريبة المعنى فقط، وإن لم يكن بالضرورة هو معنى الكلمة في 
السياق القرآني.

سابًعا: استحدثت فقرة خاصة لتفسير اآليات القرآنية تفسيًرا كاماًل ومختصًرا، يوضح فيه معنى الكلمة  
في سياق النص، ومعنى الجملة المركبة بما يكشف عن معنى اآلية ويوضح المراد بها.

في  االختصار  مع  القرآنية،  اآليات  عليه  تدل  ما  ذكر  على  واالقتصار  المستنبطة،  الفوائد  بيان  ثامًنا: 
العبارة، واالبتعاد عن االستطراد قدر اإلمكان.

تاسًعا: تركت فراغات في بعض األحيان ليقوم الطالب بتعبئتها، وذلك بهدف إشراكهم في الدرس، 
وتنمية مهارات التفكير لديهم، علًما أن ذلك ُيعّد جزًءا من الدرس يطالب الطالب به.

عاشًرا: ُوضع بعد تفسير بعض المقاطع عدد من الكلمات ليقوم الطالب ببيان معناها، وذلك باستخراجها 
من فقرة تفسير اآليات، كنوع من النشاط الذي يمارسه الطالب داخل الصف.

حـــادي عشر: وضع في نهاية بعض الدروس نشاط تعليمي يرتبط بجانب من جوانب الدرس، ويمارسه 
ا. الطالب مع زمالئه في الصف أو خارجه، ويعتبر نشاًطا إثرائّيً

ا، وسلوًكا  لما كانت الغاية من العلم هي العمل به وظهور أثره على المتعلم اعتقاًدا قلبّيً ثـــــاني عشر: 
ا فقد أضيفت فقرة لبيان أبرز اآلثار التي ينبغي أن يخرج بها الطالب من الدرس،  عملّيً

وتظهر على سلوكه تحت عنوان »آثار سلوكية«.
ثــــالث عشر:ختم الدرس بأسئلة تقويمية متنوعة مقالية وموضوعية تقيس مدى فهم الطالب للدرس، 

وتثير التفكير لديه.
التعريف بالسورة- بمعلومات إضافية تتعلق  رابــــــع عشر: ختمت كل وحدة دراسية -عدا وحدات 

ببعض األمور التي تعرض لها في الوحدة، وذلك ليستفيد منها الطالب.
إليك، وكلنا أمل في أن تستفيد منه  الكتاب، نقدمه  الذي بذل في  الجهد  الطالب! هذا بعض  أخي 
الفائدة المرجوة، فنوصيك بالعناية به، والمحافظة عليه، وسؤال المعلم عما أشكل عليك، ليكون لك 
نوًرا في الدنيا، وزاًدا في اآلخرة، ونسأل اهلل تعالى لنا ولك التوفيق والقبول، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه.
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الفهرس وتوزيع املنهج

رقم الصفحةاآليات المقرر تفسيرهاالدرسموضوع الوحدةالوحدةم

االلتجاء إلى اهلل تعالى األولى1
10آيات سورتي الناس والفلقاألولوتعلق القلب به

توحيد اهلل تعالى الثانية2
ــالص الثانيوعقوبة من خالف أمره ــات ســورتــي اإلخـ ــ آي

16والمسد

فضل نبينا محمد � الثالثة3
آيات سورتي النصر الثالثوقوة توحيده

24والكافرون

الرابعة4
ــول �  ــ ــرس ــ مـــكـــانـــة ال
منكري  صفات  وبعض 

البعث
آيات سورتي الكوثر الرابع

30والماعون

36آيات سورتي قريش والفيلالخامسمكانة البيت الحرامالخامسة5

وسبب السادسة6 الــلــســان  خــطــر 
ــمــزة السادسالفالح ــه ــي ال ــ ــورت آيــــــات ســ

42والعصر

أحوال اإلنـســـان وبعض السابعة7
مشاهد يوم القيامة

آيـــــات ســـورتـــي الــتــكــاثــر السابع
50والقارعة

56آيات سورة العادياتالثامن
59آيات سورة الزلزلةالتاسع

الــتــعــريــف بــســورة الثامنة8
64التعريف بسورة النملالعاشرالنمل

قصة نبي اهللالتاسعة9
 سليمان ÷

1568-19الحادي عشر
2073-26الثاني عشر
2779-31الثالث عشر
3283-37الرابع عشر

3887-40الخامس عشر
4190-44السادس عشر
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رقم الصفحةاآليات المقرر تفسيرهاالدرسموضوع الوحدةالوحدةم

آيات اهلل الكونيةالعاشرة10
5996-61السابع عشر
62100-65الثامن عشر

الــــحــــاديــــة 11
عشرة

الــتــعــريــف بــســورة 
108-----التاسع عشرالقصص

تــعــالــى الثانية عشرة12 اهلل  عــنــايــة 
بموسى ÷

7114-9العشرون

الـــــــــــحـــــــــــادي 
10117-14والعشرون

ناالثالثة عشرة13 معجزة نبيِّ
محمد � 

44122-46الثاني والعشرون

الــــــــثــــــــالــــــــث 
47125-51والعشرون

قصة قارونالرابعة عشرة14

76130-78الرابع والعشرون

الـــــــخـــــــامـــــــس 
79133-82والعشرون

الــــــــــســــــــــادس 
83136-84والعشرون
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الوحدة الأوىلالوحدة الأوىل
من �صور ق�صار املف�صل
)�صورتا النا�س والفلق(

»االلتجاء اإىل اهلل تعاىل وتعلق 
القلب به«
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أوىل الوحدة ال

الدر�سالدر�س
1

أريد أن:
الناس والفلق حفظًا  1. أحفظ سورتي 

متقنًا. 
في  الغريبة  الكلمات  معاني  ــّن  أب  .2

السورتن.
3. أفّسر السورتن تفسيًرا سليًما.

4. أبّن سبب نزول السورتن.
5. أعّدد فضائل السورتن.

فيها  يستحب  التي  املواضع  أذكــر   .6
قراءة السورتن.

7. أفّرق بن داللة السورتن على مسائل 
العقيدة.

8. أستدل على وحدانية اهلل تعالى في 
ذاته وأسمائه وصفاته.

9. أستعيذ باهلل من كل شر.

من �صور ق�صار املف�صل
)�صورتا النا�س والفلق(

» االلتجاء اإىل اهلل تعاىل وتعلق القلب به«
 تف�سري �سورتي النا�س والفلق تف�سري �سورتي النا�س والفلق

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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فضائل السورتينفضائل السورتين

موضوع السورتينموضوع السورتين

االلتجاء إلى اهلل تعالى وتعّلق القلب به.االلتجاء إلى اهلل تعالى وتعّلق القلب به.

لسورتي الفلق والناس فضل عظيم، حيث خّصهما اهلل تعالى بخصائص، منها:
1. مشروعية القراءة بهما بعد كل صالة مرة واحدة. 

2. مشروعية قراءتهما ثالث مرات كل صباح ومساء. 
3. مشروعية قراءتهما عند النوم ثالث مرات مع النفث 

في اليدين واملسح بهما ما استطاع من جسده.
- راجع صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن واستخرج 

منه احلديث الدال على ذلك، ودّونه هنا: 
......................................................................

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

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

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

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

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

)1( أخرجه مسلم، رقم )814(.            

 عن عقبة بن ع�مر  ق�ل: 
ق�ل ر�صول اهلل �: » األم تر اآي�ت اأُنزلت هذه 

الليلة لم ُيَر مثلهن قط 
 }�  }

  .)1(» �

إضاءة
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الدر�سالدر�س
1

معـــاني الكلمـات

تفسير سورة  الناس                  تفسير سورة  الناس                  تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

معناهاالكلمة
كثير الوسوسة، واملراد بها: اخلواطر التي يلقيها الشيطان في نفس اإلنسان.

الذي يتأخر أو يختفي بعد الوسوسة.
الصبح.

النفث هو النفخ بدون ريق، واملراد بهن: الساحرات.
احلاسد هو: الذي يتمنى زوال النعمة عن اآلخرين.

� أي: املتصّرف في  � ألتجُئ وأعتصم برب الناس � �                   � يا محمد �
� من  للعبادة دون سواه � املستحق  الناس  معبود   � شؤونهم �
 � شر الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، ويختفي عند ذكر اهلل �

اجلن واإلنس. � من شياطن  الناس� والشكوك في صدور  الشر  يبثُّ  الذي 

تفسير سورة  الفلقتفسير سورة  الفلق

  � �  ألتجُئ وأعتصم برب الفلق، وهو الصبح � � يا محمد � �
�  دخل  �  هو الليل � من شر جميع مخلوقاته من جن وإنس وهوام وغيرها  �
� ِ أي: الساحرات الالتي ينفثن، أي: ينفخن فيما يعقدن  بظالمه �

� إذا همَّ بذلك وأراده.  من خيط أو حبل أو غيره بقصد السحر �
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. رحمة اهلل تعالى بعباده، حيث أرشدهم إلى ما يقيهم من الشرور، ويرفعها عنهم بعد نزولها، ومن 

ذلك التعّوذ بهاتن السورتن العظيمتن.
2. يشرع للمسلم أن يعوذ نفسه بهاتن السورتن، خاصة إذا أصابه سحر أو عن أو مرض، فقد كان ذلك 
: »أن رسول اهلل � كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذتن  من هدي النبي �، فعن عائشة 

وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه باملعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتهما« )1(.
منها  للتحّرز  حياتهم،  في  تواجههم  التي  الشرور  أخطر  إلى  نّبههم  بعباده، حيث  تعالى  اهلل  عناية   .3

واالستعاذة به من شّرها، وهي شر الليل، وشر السحرة، وشر احلساد.

ن بعض الشرور التي تقع في الليل غالًبا. � أخي الطالب: أعمْل فكرك، ودوِّ
..........................................................................................................

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

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

4. يجب على املسلم إذا ُأصيب بسحر أو عن أن يسلك الطرق املشروعة لعالجها، وأن يزور الطبيب 
لعالج أثر ذلك فقد يتوهم أنه سحر وليس بسحر فُيهمل العالج، وأن يتجنب الطرق احملرمة كالذهاب 

إلى السحرة ونحوهم.
5. ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه املسلم في نعمة أن يفرح بذلك، وأن يتمنى دوام النعمة عليه، أما متّني 
زوالها عنه فذلك احلسد املذموم، وهو محّرم شرًعا، واحلاسد يضر نفسه قبل أن يضر غيره، أما متني 

مثل نعمة اآلخرين دون زوالها عنهم فليس من احلسد املذموم.
6. كما أن من اجلن شياطن فإن من اإلنس شياطن، لذا أرشد اهلل تعالى إلى االستعاذة به من شرها، فقال: 

 .� �
ا( أنه وسواس خنَّاس، فإذا غفل العبد عن ذكر اهلل تعالى  ا أم جّنّيً 7. من صفات الشيطان )سواء أكان إنسّيً
ولسانه  بقلبه  ربه  العبد  وإذا ذكر  اهلل،  بالشر ومعصية  له  أفكاره، وسوس  في  الشيطان  مع  واسترسل 

انخنس عنه شيطان اإلنس واجلن وانصرف عنه، فلم يقدر على إغرائه بالشر واملعصية.
)1( أخرجه البخاري، رقم )5016(.

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

�أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسيراآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون 
قادًرا على بيان معاني الكلمات اآلتية:
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الدر�سالدر�س
1

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

تأثيره  أنواع عديدة بحسب  القلوب واألبــدان، وله  السحر داء خطير على 
ووقوعه:

فهناك التخييلي، وهو ما يخيل لعن املسحور مما ال حقيقة له، كسحر سحرة 
فرعون ملا ألقوا حبالهم وعصّيهم، فخّيل إلى موسى ÷ أنها تسعى، وهناك 

السحر احلقيقي الذي يؤثر في املسحور، في قلبه أو بدنه أو نفسه أو ماله.
وهناك سحر الصرف، بالتفريق بن املتوادين من زوجن أو صديقن أو شريكن.

وهناك سحر العطف، كما تفعله بعض النساء لعطف من حتبه إليها.
والطريقة الشرعية حلل وإزالة السحر عمن وقع عليه، لها ثالث جهات: 
1. عالج املسحور بالقرآن الكرمي واألوراد واألذكار الثابتة عن النبي  �.

ب. 2. عالج آثار السحر مبا يناسبها من الطِّ
3. عالج السحر باألمور املباحة التي عرف بالتجربة نفعها، كاستخدام السدر 

ونحوه، بشرط خلّوها مما يفسد العقيدة.

س1: فيما يلي عبارات خاطئة، بّي الصواب فيها: 
  أ  . تشرع قراءة سورتي الفلق والناس ثالث مرات دبر كل صالة.

  ب. تشرع قراءة سورتي الفلق والناس بعد النوم.
س2: استخرج من السورتي اللفظ املرادف للكلمات التالية:

         )دخل، الليل، اجلن، معبود(.
س3: اذكر صفة قراءة املسلم على نفسه عند النوم.

1. َأْعتِصُم باهلل وألتجُئ إليه وحده للوقاية من جميع الشرور.
2. َأْقَرُأ سورتي الفلق والناس كل صباح ومساء ثالث مرات. 

3. َأْعَلُم أن كل إغراء بالشر واملعصية فهو من وسوسة الشيطان، فأكون على حذر 
من ذلك.

4. َأْنَتِبُه إلى خطر شياطن اإلنس، فال أقع في حبائلهم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

السحر: ُحكمه وخطره وأنواعه:
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الوحدةالثانيةالوحدةالثانية
من �صور ق�صار املف�صل

)�صورتا االإخال�س وامل�صد(

»توحيد اهلل تعاىل وعقوبة 
من خالف اأمره«
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الدر�سالدر�س
2

الوحدة الثانية

تف�سري �سورتي الإخال�س وامل�سدتف�سري �سورتي الإخال�س وامل�سد
من �صور ق�صار املف�صل

)�صورتا االإخال�س وامل�صد(
»توحيد اهلل تعاىل وعقوبة من خالف اأمره«

أريد أن:
1. أحفــظ ســورتي اإلخالص واملســد 

حفظًا متقنًا.
2. أوّضــح معاني الكلمات الغريبة في 

سورتي اإلخالص واملسد.
3. أفّســر ســورتي اإلخــالص واملســد 

تفسيًرا سليًما.
4. أبّن سبب نزول السورتن.

5. أعّدد فضائل سورة اإلخالص.
6. أذكــر املواضــع التي يســتحب فيها 

قراءة سورة اإلخالص.
اإلخــالص  ســورة  داللــة  أســتنتج   .7
علــى بعض وســائل حفظ اهلل تعالى 

للمسلم.

 سبب نزول سورتي سبب نزول سورتي

 اإلخالص والمسد اإلخالص والمسد

سبب نزول سورة المسدسبب نزول سورة المسد

سبب نزول سورة اإلخالصسبب نزول سورة اإلخالص

»يا  فنادى:  اجلبل  إلى  فصعد  البطحاء  إلى  خرج   � النبي  أن   : عباس  ابن  وعن 
يكم  صباحاه!« فاجتمعت إليه قريش فقال: »أرأيتم إن حّدثتكم أن العدو ُمَصبِّحكم أو مُمَسِّ
أكنتم تصدقونني؟« قالوا: نعم، قال: »فإني نذير لكم بن يدي عذاب شديد«، فقال أبو 
 .

)2(
﴾ لهب: ألهذا جمعتنا؟! تًبا لك، فأنزل اهلل عز وجل ﴿ 

ا جــاء إلى النبي � فقــال: انُسب لنا ربك )أي: اذكر  عن جابر بن عبد اهلل   أن أعرابّيً
.

 )1(
﴾ لنا نسب اهلل عز وجل(، فأنزل اهلل: ﴿

واملعنى أن اهلل تعالى ال ُينَسب إلى أحد، فإنه واحد صمد ليس له والد وال ولد.

      )1( تفسير الطبري )24/688(، والواحدي برقم )881(.
)2( أخرجه البخاري، رقم )4688(، وأخرجه مسلم، رقم )208(.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع السورتينموضوع السورتين
أ  . موضوع سورة ................ توحيد األسماء والصفات.

 ب. موضوع سورة ................ بيان سوء عاقبة من كذب بالرسول �.
 

لسورة اإلخالص فضل عظيم، حيث خصها اهلل بخصائص منها:
الفجر، وفي  الركعتن قبل  الطواف، وفي  الكافرون في ركعتي  بها مع سورة  القراءة  أنه ُتشرع   .1

الركعتن بعد املغرب.
2. أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن. 

)1( أخرجه البخاري، رقم )5013(.

فضائل سورة اإلخالصفضائل سورة اإلخالص

رجاًل  أن    اخلــدري  أبــي سعيد   عن 
سمع رجاًل يقرأ ﴿

 يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول اهلل 
� فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالُّها، 
بيده  نفسي  »والــذي   :� الرسول  فقال 

إنها لتعدل ثلث القرآن« )1(.

� أخي الطالب: ابحث في صحيح مسلم في كتاب صالة املسافرين، وكتاب 
سورة  فضل  على  ــدال  ال احلديث  منه  واستخرج   ،� النبي  حجة  بــاب  احلــج 
اإلخالص، وميكن الرجوع إلى كتاب رياض الصاحلن للنووي، كتاب الفضائل:
....................................................................................................

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

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

إضاءة
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الدر�سالدر�س
2

معـــاني الكلمــــــــــات

معناهاالكلمة
مثياًل.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. اهلل تعالى واحد في ربوبيته فال ند له، وواحد في أسمائه وصفاته، فال شبيه له.
2. اهلل تعالى غني عن خلقه، وجميع اخللق مفتقر إليه سبحانه، إذ هو املقصود في قضاء احلوائج.

3. اهلل تعالى منّزه عن اتخاذ الزوجة، ومنـّزه عن أن يكون له ولد أو والد، لكماله وغناه.

ُأثِبُت هلل تعالى صفات الكمال مع اعتقاد عدم مماثلة أحد من خلقه له        
في تلك الصفات.

تفسير سورة اإلخالصتفسير سورة اإلخالص

﴿ وصفاته  وأسمائه  وألوهيته  ربوبيته  في  واحــد  أي:   ﴾ ﴿ محمد  يا   ﴾ ﴿
وال  ولد،  له  ليس  أي:   ﴾ ﴿ احلاجات.  قضاء  في  املقصود  أي:   ﴾
﴾ أي: ولم يكن له من خلقه مماثل وال مشابه، ال  والد، وال صاحبة ﴿

في ذاته وال في أسمائه وال في صفاته وال في أفعاله.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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معناهاالكلمة
خسرت.
اشتعال.
عنقها.

حبل من ليف خشن أو غيره.

معـــاني الكلمـات

الطالب: بعد أن متكنت من تفسير سورة اإلخالص، يتوقع منك أن تكون  �أخي 
قادًرا على تفسير الكلمات التالية:

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

تفسير سورة المسدتفسير سورة المسد

﴿ له ذلك  ﴾ وقد حصل  ﴿ ﴾ خاب وخسر  ﴿
ا عنه شيًئا من عذاب اهلل إذا نزل به ﴿ ﴾ ما أغنى عنه ماله وولده، فلن َيُردَّ

﴾ وامرأته التي كانت حتمل  ﴾ سيدخل ناًرا متأججة ﴿
في عنقها حبل   ﴾ ﴿ �''؛ ألذيَّته  النبي  في طريق  فتطرحه   الشوك، 

 من ليف خشن في النار.
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الدر�سالدر�س
2

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. من لطائف القرآن أنه ذكر كنية أبي لهب، ولم يذكر اسمه )عبد العزى(، ألنه اسم مخالف لشرع اهلل.

2. من دالئل صدق القرآن أنه أخبر عن أبي لهب وزوجته أم جميل أنهما سيموتان على الكفر، فماتا ولم يؤمنا.
القرابة ال تنفع اإلنسان عند اهلل  أن  إذا لم يكن مؤمًنا، كما  املرء من األخيار ال تنفعه عند اهلل؛  قرابة   .3

فكذلك املال واألوالد.

4. اجلزاء من جنس العمل، فلما كانت أم جميل حتمل احلطب الذي فيه شوك وتلقيه في طريق النبي � 
جعلها اهلل - مقابل ذلك - حتمل في عنقها حباًل من ليف في النار يوم القيامة.

الِجيد من أشرف مواطن املرأة حيث تضع عليه القالدة للزينة، أهان اهلل امرأة أبي لهب في  5. ملا كان 
ب به في النار. اآلخرة بأن جعل في ِجيدها ذلك احلبل من الليف اخلشن ُتعذَّ

� أخي الطالب: ما الذي يدل على هذا املعنى من سورة املسد؟
....................................................................................................

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

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

آثار سلوكيةآثار سلوكية
َأْحَذُر من إحلاق األذى بأحد من الناس.
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التقويم

)1(  سورة اإلخالص، اآلية )4(.             )2(  سورة اإلخالص، اآلية )3(.             
)3(  سورة اجلن، اآلية )3(.                    )4(  سورة الشورى، اآلية )11(.             

﴾؟ س1: ملن اخلطاب في قوله تعالى: ﴿
 .﴾ ر قوله تعالى: ﴿ س2: فسِّ

س3: اذكر اسمن من أسماء اهلل تعالى الواردة في سورة اإلخالص.
س4: ِصْل بن اآلية في العمود )أ( وبن اآلية التي تدل على معناها في العمود )ب(.

س5: َبنِّ داللة سورة املسد على صدق القرآن الكرمي.
س6: اجلزاء من جنس العمل، مثِّل لذلك من خالل سورة املسد.

س7: لم تنفع أبا لهب قرابته من النبي � فكان من أصحاب النار مع 
اثنن  اذكر  إميانه،  وعدم  بسبب كفره  وذلك   ،� النبي  عم  أنه 
لم تنفعهما قرابتهما من األنبياء بسبب كفرهما، مع ذكر اسم 

السورة التي جاء فيها ذكرهما.
س8: بالغ املشركون في إحلاق األذى برسول اهلل �، اذكر بعض صور 

ذلك في ضوء سورة املسد.

)ب()أ(
﴾ ﴿  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ﴾﴿

﴾ ﴿﴾ ﴿

)1(

)2(

)3(

)4(
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الدر�سالدر�س
2

)1(  سورة الشورى، اآلية )11(.
)2(  سورة األعراف، اآلية )180(.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

ك مبا ورد في كتاب اهلل وما صح عن رسول اهلل � من أسماء اهلل وصفاته على الوجه  املسلم يتمسَّ

الالئق به جلَّ وعال، من غير متثيل.

.)1(﴾ كما قال اهلل عز وجل:﴿
وهذه من أهم مسائل التوحيد، فاهلل سبحانه وتعالى بيـَّن في كتابه العزيز أسماءه وصفاته، وكرر 
ذلك في مواضع كثيرة حتى ُيعرف اهلل سبحانه وتعالى بأسمائه احلسنى وصفاته الُعلى، وبذلك 

 ﴿ عز وجل:  قال  بصيرة، كما  على  ويعبدونه  بها  فيدعونه  وخالقهم  ربهم  العباد  يعلم 
.)2(﴾

صفات اهلل عز وجل:
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
من �صور ق�صار املف�صل

)�صورتا الن�صر والكافرون(

»ف�صل نبينا حممد  وقوة 
توحيده«
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الوحدة الثالثة

الدر�سالدر�س

3

تف�سري �سورتي الن�سر والكافرونتف�سري �سورتي الن�سر والكافرون

أريد أن:
1. أحفــظ ســورتي النصــر والكافــرون 

حفًظا متقًنا.
2. أوضــح معاني الكلمــات الغريبة في 

سورتي النصر والكافرون.
والكافــرون  النصــر  ســورتي  أفّســر   .3

تفسيًرا سليًما.
4. أبّن سبب نزول سورة الكافرون.

5. أستنتج داللة سورة النصر على فضل 
نبّينا محمد �. 

والتســبيح  الصــالة  أثــر  أســتنتج   .6
واالستغفار في حياة املسلم.

من �صور ق�صار املف�صل
 )�صورتا الن�صر والكافرون(

»ف�صل نبينا حممد  وقوة توحيده«

)1( تفسير ابن جرير 8813/10.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

سبب نزول سورة الكافرونسبب نزول سورة الكافرون

ُذكر في سبب نزول هذه السورة أن املشركن عرضوا على النبي � 
أن يعبدوا اهلل تعالى سنة، في مقابل أن يعبد النبي � األصنام سنة، 

فأنزل اهلل تعالى سورة الكافرون )1( وفيها البراءة من الشرك.
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موضوع السورتينموضوع السورتين

أأ      . . موضوع سورة النصر:سورة النصر:........................................................................................

ب. ب. موضوع سورة الكافرون:سورة الكافرون:..............................................................................

اختر من اجلمل اآلتية اختر من اجلمل اآلتية املوضوع املناسب لكل سورة: املوضوع املناسب لكل سورة: 
)وعد نبّينا محمد )وعد نبّينا محمد  بالنصر( )توحيد األلوهية( )انتشار بالنصر( )توحيد األلوهية( )انتشار 

دين اإلسالم(.دين اإلسالم(.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
متتالية.

� أي: نصر اهلل لك يا محمد على أعدائك وهم كفار قريش.   � 
� �من قبائل العرب � � أي: فتح مكة � �

� أي: جماعات تلو جماعات � وهو اإلسالم، أي: يدخلون فيه من دون قتال �
� كثير القبول للتوبة  � َأْكِثْر من التسبيح واالستغفار �

على من تاب من عباده. 

تفسير سورة النصرتفسير سورة النصر
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)1( أخرجه مسلم، رقم )1085(.

الدر�سالدر�س

3

�أخي الطالب:  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون 
قادًرا على تفسير الكلمات التالية:

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. يجب على كل مسلم أن يتذكر ِنعم اهلل تعالى عليه، وأن يشكره سبحانه عليها قواًل وعماًل. 

2. َمْن َعبَد مع اهلل غيره فعبادته مردودة عليه، ال يقبلها اهلل تعالى منه.
3. اهلل تعالى واحد في ألوهيته فال شريك له، فال يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره.

4. يستحب للمسلم أن يكثر من قول: )سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي(، اقتداًءا بالنبي � 
فإنه كان يفعل ذلك كثيًرا )1(.

5. في سورة النصر بيان أن اإلسالم سينتشر، ويدخل أفواج من الناس في اإلسالم بعد أن يفتح اهلل تعالى 
على نبّيه مكة، وهذا ما حدث مما يشهد بصدق النبي �، وأنه رسول من رب العاملن.
6. في سورة الكافرون بيان أن اهلل سبحانه واحد في ألوهيته فال معبود بحق غيره سبحانه.

7. البشارة  بنصر الرسول �، ودخول مكة، ودخول الناس في دين اهلل أفواًجا، وقرب أجل الرسول �.
8. وجوب البراءة من الشرك، واعتقاد بطالن ماعليه املشركون من عبادة غير اهلل تعالى.

تفسيرها الكلمة
..............................

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

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

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

تفسير سورة الكافرونتفسير سورة الكافرون

﴾ اخلطاب لكفار قريش، واملراد كل كافر باهلل تعالى ﴿ ﴾ يا محمد﴿        ﴿
﴿ الكفر  على  دمتم  ما  أي:   ﴾ ﴿ واألوثــان  األصنام  من  أي:   ﴾

﴾ أي: في  ﴾ أي: في املستقبل ﴿ ﴾ وهو اهلل تعالى﴿
﴾ وهو اإلسالم، واملراد بهذه اجلملة: البراءة مما  ﴾ وهو الكفر ﴿ املستقبل أيضًا ﴿

عليه املشركون من عبادة غير اهلل تعالى، كما قال اهلل تعالى:
﴾.....................................................................﴿ 
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..........................................................................................................................

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

أمر اهلل نبّيه محمداً باالستغفار مع أنه عليه الصالة والسالم، قد ُغِفَر له ما تقدم من فّكرفّكر
ذنبه وما تأخر، فما الذي تتعّلمه من ذلك؟ 

يخطئ بعض من يظن أن في قوله تعالى: ﴿  ﴾إقراًرا 
ملا عليه املشركون من الكفر باهلل تعالى، كيف توضح خطأ هذا الفهم؟

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

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

آثار سلوكيةآثار سلوكية

تأمل وأجبتأمل وأجب

1. ُأْكِثُر من تسبيح اهلل وحمده واستغفاره لياًل ونهاًرا.
2. َأْشُكُر اهلل تعالى دائًما، وال سيما عند جتّدد النِّعم. 

3. ال أجامل أحًدا في ديني، وأثبت على دين اإلسالم. 
ُر دائًما فضل النبي �، وُأْكِثُر من الصالة والسالم عليه. 4. َأَتَذكَّ
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التقويم

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

وكان سبب  مكة،  فتح  وهو  للمسلمن  فتح  أعظم  للهجرة حتقق  الثامنة  السنة  في 
ذلك أن قريًشا نقضت الصلح الذي عقدته مع املسلمن في احلديبية، ونصرت بعض   
بعشرة آالف من   � اهلل  إليهم رسول  للمسلمن، فخرج  احملالفن  لها على  احملالفن 
املسلمن، وملا وصل اجليش إلى مكة حدثت مواجهة محدودة بن القوة التي يقودها 
خالد بن الوليد -   - وبن بعض أهل مكة، وفتحت مكة وأزيلت األصنام وارتفع 
األذان فوق الكعبة، وعفا رسول اهلل � عن أهل مكة، ودخلت أعداد كبيرة منهم في 
اإلسالم، وخرجت السرايا لتهدم بقية أصنام اجلزيرة العربية، وتابع املسلمون طريقهم 
شرًقا، وانضم إليهم كثيرون ممن أسلموا خالل الفتح أو بعده، وواجهوا قبيلة هوازن 
في معركة حنن، وهزموها، ثم حاصروا الطائف لبعض الوقت وعادوا إلى املدينة وقد 

انتشرت كلمة التوحيد في معظم أرجاء اجلزيرة العربية.
- السيرة النبوية، لـ:ابن هشام، ج/2-3-4.

- تاريخ اإلسالم،لـ: الذهبي، املجلد األول والثاني.
- البداية والنهاية، لـ: ابن كثير، ج/3-4-5.

للتوسع:

فتح مكة:

الدر�سالدر�س

3
﴾؟ س1: ملن اخلطاب في قوله تعالى: ﴿ 

س2: دلّت اآليات على أن للمشركن ديًنا، فما هو؟
س3: بنِّ املواضع التي تشرع فيها قراءة سورة الكافرون.

وال  إليها،  ويدعو  عنها،  ويدافع  بعقيدته،  يتمسك  املسلم  س4: 
على  استدل  املبطلون.  روجها  مهما  الباطلة  األديان  إلى  يلتفت 

ذلك من سورة الكافرون.
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
من �صور ق�صار املف�صل

 )�صورتا الكوثر واملاعون(

»مكانة الر�صول   وبع�س 
�صفات منكري البعث«
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الدر�سالدر�س
4

الوحدة الرابعة

تف�سري �سورتي الكوثر واملاعونتف�سري �سورتي الكوثر واملاعون

أريد أن:
الكوثــر واملاعــون  1. أحفــظ ســورتي 

حفًظا متقًنا.
2. أوّضــح معاني الكلمات الغريبة في 

سورتي الكوثر واملاعون.
واملاعــون  الكوثــر  ســورتي  أفّســر   .3

تفسيًرا سليًما.
4. أبّن داللة ســورة الكوثر على فضل 

نبينا محمد �.
5. أستشعر مقام نبينا محمد � عند 

ربه.
6. أجتنب الصفــات املذمومة املذكورة 

في سورة املاعون.

من �صور ق�صار املف�صل
 )�صورتا  الكوثر واملاعون(

»مكانة الر�صول   وبع�س �صفات 
منكري البعث«

النبي � في بداية الدعوة من إيذاء املشركن، وعنادهم، وكفرهم  واجه 
باهلل تعالى ما أدخل احلزن على قلبه، بسبب عدم إميانهم باهلل رب العاملن، 
ِذكر،  له  يبقى  أي ال  أبتر،  إنه  عنه  الكفار  بعض  قال  ولده  مات  ملا  حتى 
وكان اهلل تعالى يسّلي نبّيه مبا ينزله عليه من آي القرآن الكرمي مما فيه بشارة 
بنصر اهلل تعالى لدينه وإعالء كلمته، وبيان أن العاقبة احلسنة له وألتباعه، 
ومن ذلك ما جاء في سورة الكوثر ببيان ما أعطاه اهلل تعالى لنبّيه من اخلير 
كر احلسن له، واحلكم على أعدائه بالبتر  الكثير الذي منه الكوثر، ومنه الذِّ

كر. وعدم الذِّ
وفي سورة املاعون حذر اهلل املسلم من الصفات الذميمة التي هي من صفات 

ا لها، ومبينًا سوء عاقبة أصحابها. املكذبن، فذكرها اهلل ذاّمً

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع السورتينموضوع السورتين

أأ      . . موضوع سورة الكوثر:سورة الكوثر:  ....................................................................................................................
ب.ب.  موضوع سورة املاعون: سورة املاعون: ....................................................................................................................

اختر من اجلملة اآلتية املوضوع املناسب لكل سورة:
)فضل نبينا محمد ، وبيان صفات املكذبي(.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة

نهر في اجلنة أعطاه اهلل تعالى لنبّيه محمد �.

اذبح األضاحي ونحوها.

من مات أبوه، وهو دون البلوغ.

. يُحثُّ

غافلون.

يعملون من أجل أن يرى الناس عملهم.
ما ُينتفع به من األواني، ونحوها كأدوات الطبخ وغيرها.
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الدر�سالدر�س
4

تفسير سورة الماعونتفسير سورة الماعون

األعمال؟  على  اجلــزاء  وهــو  بالدين  يكذب  الــذي  حــال  أعلمت   ﴾ ﴿
بعنف  حقه  من  ومينعه  يدفعه   ﴾ ﴿ هو  بالدين  يكذب  فالذي   ﴾ ﴿ 
الذي  الفقير  وهو  املسكن،  إطعام  ﴾على  ﴿ غيره  يحث  ﴾وال  ﴿ وشدة 
الهون   ﴾ ﴿ في جهنم  واٍد   ﴾ ما يكفيه﴿ ال يجد 
﴾ يعملون الطاعات ليراهم  غافلون، إما بتأخيرها عن وقتها، وإما بتركها بالكلية ﴿

﴾ومينعون إعارة ما ال تضر إعارته من اآلنية وغيرها. الناس ﴿

�أخي الطالب:  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون 
قادًرا على تفسير الكلمات التالية:

تفسيرها الكلمة
..............................
..............................
..............................
..............................

الكوثر، وهو نهر في اجلنة � أنعمنا عليك بإعطائك  � أي:  � 
� أي: فاشكر هذه النعمة، وذلك بأن تكون صالتك وذبحك هلل تعالى ال ألحد غيره �

ْكر. � أي: مقطوع الذِّ � مبغضك �

تفسير سورة الكوثرتفسير سورة الكوثر
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1. أتذكر دائمًا فضل النبي �، وأكثر من الصالة والسالم عليه.
2. أخلص عملي هلل تعالى فال أرائي به أحًدا.

ّنُب اإلساءة إلى الناس في حال حضورهم وفي حال غيابهم. 3. َأجَتَ
4. ُأْحِسُن إلى الناس، وال أمنع أحًدا من حقه.

5. ُأحاِفُظ على أداء الصالة في أوقاتها ابتغاء مرضات اهلل، ال مراءاة للناس.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. من ِنعم اهلل تعالى على نبّيه محمد � إعطاؤه نهًرا عظيًما في اجلنة، وهو نهر الكوثر، ماؤه أشد بياًضا 
من اللنب، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبًدا. 

2. يجب على كل مسلم أن يخلص جميع أنواع العبادة )كالصالة والذبح( هلل تعالى، فال يصّلي إال هلل، 
وال يذبح إال هلل، وال يدعو أحًدا غير اهلل.

3. الذكر احلقيقي لإلنسان ليس في كثرة الولد واملال، وإمنا فيما يقدمه من عمل صالح ويكون له أثر في 
حياة الناس.

4. أن اهلل يحب من يرحم اليتيم ويعطف عليه، ويكرم املسكن فيعطيه من رزق اهلل.

5. من تهاون بالصالة فلم يصلها في وقتها، أو ترك بعضها فإن اهلل يعاقبه على تهاونه.
6. أن اهلل ال يقبل العمل الذي يرائي فيه العبُد الناَس.

7. من إكرام الناس حسن معاملتهم بإعارتهم ما يحتاجون من منافع الدنيا، التي ال تضر إعارتها، 
كأدوات الطبخ وغيرها.

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

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

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

اإلحسان إلى اليتيم من اخلصال التي حث عليها اإلسالم، هات حديًثا فّكرفّكر
عن النبي � في احلث على كفالة اليتيم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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الدر�سالدر�س
4

س1: ما سبب نزول سورة الكوثر؟التقويم
س2: أعطى اهلل تعالى رسوله � شيًئا، ووعده بشيء، فما هما؟

.� س3: استخرج فائدة من قوله تعالى: �
س4: استخرج اآلية الدالة على املعاني التالية: 

اآلية الدالة عليهاملعنى
من طعن في رسول اهلل � فهو املقطوع من كل خير.

فضل النبي �.

من الصفات الذميمة للمكذبن اللهو عن أداء الصالة. 

س5: أمامك عدد من الصفات الذميمة اذكر بجانب كل صفة ما يقابلها من 
الصفات احلسنة:

الرياء:..............    التهاون بالصالة:............ اإلساءة إلى الناس:...............

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

الصالة ركن من أركان اإلسالم، أمر اهلل تعالى بها في آيات كثيرة من القرآن الكرمي، 
كقوله تعالى:

)1(.﴾ ﴿

وهي وصية النبي � عند خروجه من الدنيا، فقد قال عليه الصالة والسالم وهو يلفظ 
أنفاسه األخيرة: »الصالة، الصالة، وما ملكت أميانكم«. )2(

»العهد  والسالم:  الصالة  عليه  قال  بالكفر،  الصالة  تارك  على   � النبي  وقد حكم 
الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر«. )3(

والصالة مفتاح كل خير، قال ابن قيم اجلوزية رحمه اهلل في كتاب الطب النبوي ص 256: 
مقوية  لــأدواء،  طــاردة  لــأذى،  دافعة  للصحة،  حافظة  للرزق،  مجلبة  )الصالة: 
ممدة  للجوارح،  منشطة  للكسل،  مذهبة  للنفس،  مفرحة  للوجه،  مبيضة  للقلب، 
للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، 

جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن(.  

)أهمية الصالة(:

)2( أخرجه احلاكم، رقم )4388(.             )3( رواه الترمذي برقم )2621(. )1( سورة البقرة، اآلية )238(.      
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الوحدة اخلام�سةالوحدة اخلام�سة
من �صور ق�صار املف�صل

 )�صورتا قري�س والفيل(

»مكانة البيت احلرام«
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الوحدة اخلام�سة

الدر�سالدر�س

5

تف�سري �سورتي قري�س والفيلتف�سري �سورتي قري�س والفيل

أريد أن:
1. أحفظ ســورتي قريش والفيل 

حفًظا متقًنا.
2. أوّضح معاني الكلمات الغريبة 

في سورتي قريش والفيل.
3. أفســر ســورتي قريش والفيل 

تفسيًرا سليًما.
4. أبــن داللــة الســورتن علــى 

.  مبعث النبي
5. أســتنتج العالقــة بــن حماية 
اهلل تعالــى للبيت احلرام وإنزال 

نعمتي األمن والرزق.
6. أســتنتج عالقة اإلميــان بدوام 

نعم اهلل تعالى.

من �صور ق�صار املف�صل
 )�صورتا قري�س والفيل(

»مكانة البيت احلرام«

بنعمتن   - احلــرم  سكان  وهــم   - قريش  قبيلة  على  تعالى  اهلل  أنعم 
عظيمتن، وهما نعمتي األمن والرزق. ومن أعظم مظاهر نعمة األمن 
ما أظهره اهلل تعالى جلميع الناس في ذلك الوقت من صدِّ أبرهة ملك 
اليمن عندما توّجه بجيشه - ومعهم الفيلة - لهدم الكعبة، فحمى اهلل 

بيته، وأظهر األمن في بلده احلرام  )مكة(.

هيأ اهلل تعالى لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، 
في هاتن  لهم  األمن  توفير  مع  إلى مكة،  األرزاق  للتجارة وجلب  وذلك 
 الرحلتن، حيث ال يتعرض لهم أحد بسوء، ألنهم أهل احلرم، قال اهلل تعالى: 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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�أخي الطالب تأمل سورة الفيل، وقّص -من خاللها- على                     
زمالئك قصة أصحاب الفيل.

معـــاني الكلمـات

معناها الكلمة
أصله: َأِلَف، أي: اعتاد.

تضييع وإبطال. 

جماعات يتبع بعضها بعًضا.  
طي متحّجر. 

موضوع السورتينموضوع السورتين

أ   . موضوع سورة قريش: ..........................................................
ب. موضوع سورة الفيل: ..........................................................

تأمل في السورتي وحّدد املوضوعات التي تتحدث عنها كل سورة.
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الدر�سالدر�س

5

  
الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ممتًنا  قريًشا  بهما  تعالى  اهلل  ر  ذكَّ لذلك  والــرزق،  األمن  نعمتي  اإلنسان  على  الدنيوية  النِّعم  أعظم   .1
عليهم، داعًيا إلى شكرها، وذلك بعبادته وحده ال شريك له.

2. من متام شكر اهلل تعالى القيام بعبادته على الوجه الذي يرضاه سبحانه، وذلك سبب لدوام النِّعم،كما 

اعجبوا لعادة قريش     أي رحلة الشتاء إلى  ﴿ٱ  ٻ
اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وجلب ما يحتاجون ﴿

﴾ عليهم  به  أنعـم  مــا  علــى  له  شكًرا 
نهم من اخلوف فال  الذي رزقهم وسّد جوعهم، فهم يسافرون من أجل جلب الرزق، وأمَّ

يعتدي عليهم أحد، إال أهلكه اهلل. 

تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

تفسير سورة قريشتفسير سورة قريش

بأبرهة احلبشي  يا محمد مبا صنعه ربك  تعلم  ألم   ﴾ ﴿
وجيشه الذين غزوا مكة بأفيال وأرادوا تدمير الكعبة املباركة؟

﴾ ألم يجعل تدبيرهم في هدم الكعبة وصرف الناس عنها في  ﴿
إبطال وتضييع، فلم يقدروا على هدمها وال على صرف الناس عنها؟

 وبعث عليهم طيًرا في جماعات متتابعة ﴿
ر   تقذفهم بحجارة محماة من طن متحجِّ

أي: مأكول حبه. وهو قشر الُبر ﴿

تفسير سورة الفيلتفسير سورة الفيل
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قال تعالى:
.﴾  ﴿       

3. بيان مكانة البيت احلرام وحماية اهلل تعالى له من كيد الكائدين. 
4. شدة انتقام اهلل تعالى ممن ينتهك حرماته، ويتعّدى حدوده. 

5. مهما اشتد كيد أعداء دين اهلل وعظم مكرهم، فإن كيدهم ومكرهم يكون باطاًل مضمحاًل، ال يصلون                    
من خالله إلى حتقيق مآربهم، كما حصل مع أبرهة عندما أراد هدم الكعبة.

6. في حادثة الفيل وإهالك اهلل تعالى ألبرهة وجيشه إعداد وتهيئة ملبعث النبي �، حيث وقعت هذه 
القصة في العام الذي ولد فيه النبي �.

7. هلل تعالى جنود كثيرة ال يعلمها إال هو سبحانه، ومن هذه اجلنود تلك الطيور التي أرسلها اهلل تعالى 
على أبرهة وجيشه.     

1. َأْحَمُد اهلل تعالى على ِنَعِمه العظيمة، ومنها نعمة األمن والرزق.
2. ُأَحاِفُظ على ِنعمتي األمن والرزق بأداء ما أوجب اهلل تعالى علّي من شكره وطاعته.

3. يجب عليَّ أن أدرك نعمتي األمن والرزق في بلدي، وأن أحافظ عليهما مبا أستطيع.
4. ال َأَخَاُف من األعداء وال أخشى كيدهم ما دمت متمسًكا بشرع اهلل تعالى، فاهلل ناصر عباده، وحاٍم دينه.

 )1( سورة إبراهيم، اآلية )7(.

)1(

 � أخي الطالب:   
     تذكر حديًثا عن النبي � يبّن أهمية األمن والرزق في حياة اإلنسان، ودونه هنا.

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

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

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

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

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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الدر�سالدر�س

ث عن أهمية األمن وتوافر الرزق التقويم5 س1: من خالل سورة قريش حتدَّ
لتحقيق العبادة.

س2: بّن معنى الكلمات التالية:
)تضليل، أبابيل، سجيل(. 

غافر  ســورة  اقــرأ   ،﴾ ﴿ تعالى:  قــال  س3: 
واستخرج منها آية تؤكد معنى ما تدل عليه هذه اآلية.

س4: استدل من السورتن على ما يأتي: 
    أ  . إن اهلل مبطل كيد الكافرين ومكرهم.
   ب. من متام شكر اهلل تعالى القيام بعبادته.

األمن معنى شامل في حياة اإلنسان، فكما يحتاج اإلنسان لأمن على حياته، فهو 
كذلك يحتاج إلى األمن على عقيدته التي يؤمن بها، وعلى موارد حياته املادية.

وطمأنينة  أمن  من  السعودية،  العربية  اململكة  تعيشه  ما  إلى  نشير  أن  لنا  بد  وال 
أمرهم.  والتفاف حول والة  أبنائها، وتكاتف  بن  وتعاون  واستقرار وحياة كرمية، 
وذلك كله، بفضل اهلل، ثم بسبب تطبيقها لشريعة اهلل، وحتاكمها إليها، والتزامها 
هلل  العبادة  أنــواع  وصــرف جميع  التوحيد،  عقيدة  من  بــدًءا  اإلســالم،  بتوجيهات 
وحده، وانتهاًء بكل ُخُلٍق فاضل دعانا إليه ربنا في كتابه الكرمي، وسنة رسوله �. 
أو  القتل   ارتكاب جرائم  املسلم - عن طريق  املجتمع  بأمن  اإلخالل  وإن محاولة 
فيما  الفساد  بنشر  أو  نفوسهم  من  باألمن  الشعور  ونزع  الناس  إرهاب  أو  النهب، 

بينهم - يعتبر جرمية، تستوجب العقوبة الرادعة.

نعمة األمن:
أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك
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الوحدة ال�ساد�سةالوحدة ال�ساد�سة
من �صور ق�صار املف�صل

 )�صورتا الهمزة والع�صر(

»خطر الل�صان و�صبب الفالح«
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الوحدة ال�ساد�سة

الدر�سالدر�س

6

تف�سري �سورتي الهمزة والع�سرتف�سري �سورتي الهمزة والع�سر

أريد أن:
1. أحفظ ســورتي الهمزة والعصر 

حفًظا متقًنا.
2. أوّضح معاني الكلمات الغريبة 

في سورتي الهمزة والعصر.
3. أفسر السورتن تفسيًرا سليًما.

4. أجتنب الصفات املذمومة الواردة 
في سورة الهمزة.

5. أســتنتج داللة الســورتن على 
أحوال اإلنسان في الدنيا.

6. أســتنتج داللــة الســورتن على 
أســباب جناة اإلنســان في الدنيا 

واآلخرة.

من �صور ق�صار املف�صل
 )�صورتا الهمزة والع�صر(

»خطر الل�صان، و�صبب الفالح«

حذر اإلسالم من كل خلق ذميم، وصفة قبيحة ألنها تدل على سوء 
صاحبها، وجتلب العداوة والبغضاء بن الناس، ولذلك فإن املسلم احلق 
هو الذي يتحلى بالصفات احلسنة، ويتجنب األخالق الذميمة، وقد 

ورد في سورة العصر أن جميع الناس في خسارة، ﴿()* 
.﴾0/.-,+

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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أأ      . بيان بعض الصفات املذمومة.. بيان بعض الصفات املذمومة.
ب. بيان خسارة غير املؤمني.ب. بيان خسارة غير املؤمني.

موضوع السورتينموضوع السورتين

أخي الطالب: ضع أمام كل سورة موضوعها املناسب.

سورة الهمزة: سورة الهمزة: ............................................................................................................................
سورة العصر: سورة العصر: ............................................................................................................................

معاني الكلمــــــــــات

معناهاالكلمة
يظن.

الزمان.
نقص. تفسير سورة الهمزةتفسير سورة الهمزة

مغتاب  لكل   ﴾ ﴿ بالعذاب  وأهدد  أتوعد  واملعنى  وتهديد،  وعيد  ﴾كلمة  ﴿
﴿ وجوههم  في  يتنقصهم  فيهم،  طّعان   ﴾ ﴿ خلفهم  من  يعيبهم  للناس 

 ﴾ ه وإحصائه ﴿ ﴾ الذي من صفته أنه جمع مااًل كثيًرا، وانشغل بعدِّ
﴾ أي: ليس األمر كما ظن من أن ماله سيخلده في  يظن أن جمعه للمال يخلده في الدنيا ﴿
﴾ ليطرحن في احلطمة، وهي اسم من أسماء النار، سميت بذلك ألنها  الدنيا  ﴿
﴾ هذا سؤال تعظيم وتفخيم للنار التي من شأنها أنها حتطم  حتطم من فيها ﴿
 ﴾ ﴾ التي تلتهب من شدة االشتعال ﴿ كل من ُيلقى فيها ﴿
﴾ أي: أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على قلوبهم ﴿

﴾ أي: أعمدة ممددة على األبواب بعد إغالقها مبالغة في االستيثاق. مغلقة ﴿
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الدر�سالدر�س

6

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ده بالعقوبة. ده وهدَّ 1. أن من يغتاب الناس ويعيبهم بالطعن فيهم فإن اهلل ال يحبه، لذا توعَّ
2. احلذر مما يكون سبًبا لدخول النار )كالغيبة والطعن في الناس، وأكل املال بالباطل(.

 :3. في اآليات إشارة إلى عظم آفات اللسان، وقد أخبر الرسول � بذلك، حيث قال ملعاذ بن جبل
»وهل يكبُّ الناَس في النار على وجوههم إال حصائُد ألسنتهم«. )1(

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

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

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

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

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

د خمًسا من آفات اللسان، مع ذكر دليل من القرآن الكرمي فّكرفّكر أخي الطالب: عدِّ
أو السنة في التحذير منها. 

)1(  أخرجه الترمذي، رقم )6162( واحلاكم في املستدرك، كتاب األدب )77774(.

تفسير سورة العصرتفسير سورة العصر

﴾ هذا جواب القسم، وهو إخبار  ﴾ يقسم ربنا تبارك وتعالى بالدهر  ﴿ ﴿ 
أي عملوا األعمال  ﴾أي باهلل﴿   عن أن كل الناس في نقص وهلكة﴿

 الصاحلة كالصالة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك من األعمال الصاحلة﴿    
أي: بالصبر على طاعة اهلل والصبر عن معصيته  أوصى بعضهم بعًضا باالستمساك به ﴿     

والصبر على أقداره املؤملة.
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4. أن عدم اإلميان باليوم اآلخر يدفع اإلنسان لعمل املعاصي املهلكة التي توصله إلى النار.

5. يقسم اهلل مبا شاء من عباده، وليس لعباده إال أن يقسموا به، أو بأسمائه وصفاته.
6. األصل في اإلنسان أنه هالك خاسر إال من رحمه اهلل.

7. من صفات املؤمنن التواصي باخلير فيما بينهم.
8. ال يكفي اإلميان للنجاة من الهالك، بل ال بد معه من العمل الصالح والصبر عليه.

9. الصبر ثالثة أنواع:

� أخي الطالب: اذكر تلك األنواع:
....................................................................................................

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

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

�أخي الطالب:  بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون 
قادًرا على تفسير الكلمات التالية:

تفسيرها الكلمة
..............................

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

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

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

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

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

..............................
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6

ّنُب اإلساءة إلى الناس في حال حضورهم وفي حال غيابهم. 1. َأجَتَ
2. َأْجَتِهُد في التقرب إلى اهلل تعالى باألعمال الصاحلة. 

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية

مزة من حيث املعنى؟ س1: ما الفرق بن الُهمزة واللُّ
س2: استخرج صفات النار الواردة في سورة الهمزة.

صفة كل  بجانب  اذكــر  الذميمة  الصفات  من  عــدد  أمامك   س3: 
ما يقابلها من الصفات احلسنة:

ذكر مساوئ الناس:...............
اإلساءة إلى الناس:................

س4: للنجاة من اخلسران أربعة شروط، اذكرها مع ذكر السورة الدالة 
على ذلك.

أمام  وعالمة )✗(  الصحيحة  العبارة  أمام  س5: ضع عالمة )✔( 
العبارة اخلاطئة فيما يلي:

أ   . من صفات املؤمنن التواصي باخلير                          )       (
ب. ال بدَّ من العمل الصالح مع اإلميان للنجاة من الهالك  )       (
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)1( سورة العاديات، آية )8(.
)2( سورة الفجر، آية )20(.

)3( سورة االنشقاق، آية )6(.

)4( سورة البقرة، آية )274(.
)5( سورة آل عمران، آية )178(.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

)1(.﴾ اإلنسان محب للمال كما قال تعالى: ﴿
)2(.﴾   ويقول سبحانه عن جماعة بني آدم:﴿

 وقد قيل املال شريان احلياة، وإذا لم ُيحكم املال مبيزان الشرع والقناعة والرضا فإنه يصل 

بصاحبه إلى درجة احلب الشديد املذموم واجلشع املقيت، وحصول األجر  في جمع 
املال أو عند ذهابه باالحتساب، وحصول األجر فيه أو ذهابه مرهون بحسن القصد 

وحسن مورده أو سوئه، وفي كال األمرين يقول سبحانه وتعالى:﴿
﴾)3(، فاملال سالح ذو حدين فهو ألهل اإلميان واإلسالم 
عند حسن القصد به نعمة وفضل من اهلل تعالى يحمدون اهلل تعالى عليها، وهذه سيما 
ا وعالنية قال اهلل تعالى في جزائهم:  أهل اخلير الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سّرً
،)4(﴾ ﴿ 

وهو ألهل الضالل حسرة وبالء مهما تعددت مصادره وكثر توافره لُبعدهم عن وضعه 
﴿ قال تعالى:  في مواضعه، ويكون عليهم ندامة ووبااًل، 

)5(.﴾ 

)نعمة املال(:
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الوحدة ال�سابعةالوحدة ال�سابعة
من �صور ق�صار املف�صل

 )�صورتا التكاثر والقارعة(
»اأحوال االإن�صان وبع�س 

م�صاهد يوم القيامة«
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الوحدة ال�سابعة

الدر�سالدر�س

7

تف�سري �سورتي التكاثر والقارعةتف�سري �سورتي التكاثر والقارعة

أريد أن:
التكاثــر  ســورتي  أحفــظ   .1

والقارعة حفًظا متقًنا.
2. أوّضح معاني الكلمات الغريبة 
في سورتي التكاثر والقارعة.

3. أفسر سورتي التكاثر والقارعة  
تفسيًرا سليًما.

القيامــة  يــوم  أهــوال  أشــرح   .4
الواردة في اآليات.

يــوم  أهــوال  شــدة  أستشــعر   .5
القيامة.

6. أبادر باالستعداد ليوم القيامة 
بالعمل الصالح.

من �صور ق�صار املف�صل
 )�صورتا التكاثر والقارعة(

»اأحوال االإن�صان وبع�س م�صاهد يوم القيامة«

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع السورتينموضوع السورتين

أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لسورة القارعة.
.....................................................................................................

سورة التكاثر: التفاخر بكثرة املال والولد.سورة التكاثر: التفاخر بكثرة املال والولد.
سورة القارعة: سورة القارعة: ....................................................................................................................................................................

معاني الكلمــــات

معناهاالكلمة
التباهي والتفاخر.

ما يدرك عن طريق اخلبر.
ما ُيدرك عن طريق البصر.

القرع: الضرب بشدة.ڀ
املنتشر.

الصوف.
املفرق املبعثر.
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7

تفسير سورة القارعةتفسير سورة القارعة

﴾ أيُّ شيء هذه القارعة؟  ﴾ الساعة التي تقرع بأهوالها قلوب الناس ﴿ ﴿
 ﴾ ﴿ بها؟  أعلمك  شيء  ﴾وأيُّ  ﴿ 
يوم تقرع الساعة الناس بأهوالها يكونون -من كثرتهم وتفّرقهم- كتلك احلشرات الصغيرة الطائرة 
ت قطعها  ُدكَّ العظيمة -إذا  اجلبال  ﴾ وتتطاير  ﴿ املنتشرة 

الصغيرة- كما يتطاير الصوف حال َنْفِشِه فتتفرق أجزاؤه.
ــزان ــي امل فـــي  راجـــحـــة  ــصــاحلــة  ال ــه  أعــمــال ــت  كــان مـــن  ــا  ــأم ف  ﴾ ﴿ 

تفسير سورة التكاثرتفسير سورة التكاثر

﴾ شــغلكم -أيهــا النــاس- التفاخــر بكثرة األمــوال واألوالد عن طاعة اهلل، وعن      ﴿
اســتمر   ﴾ ﴿ لآلخــرة  االســتعداد 
اشــتغالكم بذلــك إلــى أن جاءكــم املــوت فصرمت في 
ما هكذا ينبغي أن يشغلكم  املقابر مدفونن ﴿

﴿ اهلل  طاعــة  عــن  واألوالد  باألمــوال  التكاثــر 
انــشـغــــالكم  عاقـبـــة  تعلـمـــون  ســــوف    
ر ذلــك لزيــادة التأكيــد   كــرَّ

والتهديد.
التكاثــر  يلهيكــم  أن  ينبغــي  هكــذا  مــا   ﴾ ﴿ 
تعلمــون  لــو  ﴿  باألمــوال 

حق العلم ألنقذمت أنفســكم وما انشــغلتم بالتكاثر ﴿ لتبصُرنَّ نار اجلحيم 
ثــم لتبصُرنَّهــا يــوم عرضهــا علــى اخلالئق في عرصات   وتشــاهدونها ﴿
القيامــة دون ريــب أو شــك ﴿   ثم لتســألُنَّ يــوم القيامة عن كل أنواع 

النعيم من نعمة البصر والسمع واألكل والشرب وغيرها.

)1( أخرجه مسلم، رقم )2958(. 

ير  قال:  خِّ     عن عبداهلل بن الشِّ
وهو   ،� اهلل  رســول  إلــى  انتهيت 
﴾ يقول  يقول:»﴿
لك  وهــل  مــالــي،  مالي  آدم:  ــن  اب
فأفنيت،  أكلت  ما  إال  مالك  من 
تصدقت         أو  فأبليت،  لبست  أو 

فأمضيت«)1(.

إضاءة
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﴾ فهو في حياة هنيئة قد حلَّ به الرضا في اجلنة.  ﴿
سيئاته  ورجحت  حسناته،  ترجح  ولــم  أعماله  ُوِزنـــت  من  وأمــا   ﴾ ﴿ 

﴾ فمرجعه إلى الهاوية التي يهوي بها على رأسه. ﴿
﴾ وما أدراك -أيها املخاَطب- ما هذه الهاوية؟ ﴿  ﴾ هذه الهاوية  ﴿

نار قد َحِمَيت من كثرة إيقادها.

2. كل نعيم أنعم اهلل به على عباده من أكل وشرب وصحة وأمن ومال وغيرها، فسيسألهم عنها ماذا عملوا 
بها، كما أشار إلى ذلك رسول اهلل � بقوله: »ال تزوُل قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن عمره فيَم 

أفناه، وعن علمه فيَم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيَم أنفقه، وعن جسمه فيَم أباله« )2(.
3. أن لكل بداية نهاية، وقد خلق اهلل األرض والسماوات وستنتهي لغاية.

4. يوم القيامة يوم شديد األهوال، حتصل فيه أمور عظيمة.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

النـار بعينيه، وذلك يـوم القيامـة، كما قـال تعالـى: ﴿ 1. مـا من إنسـان إال سيرى 
)1(.﴾

)1( سورة مرمي، اآلية )71(.
)2( أخرجه الترمذي، رقم )2417(.

د بعض األمور التي حتصل يوم القيامة. � أخي الطالب: عدِّ
......................................................................................................  

....................................................................................................
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1. ُأْكِثُر من ذكر اهلل تعالى ليكون ميزان عملي يوم القيامة ثقياًل )1(.
2. َأَتَفَكُر في ِنَعم اهلل تعالى عليَّ وأقوم بشكره سبحانه.

)1( قال �:»كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في امليزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم« أخرجه البخاري، 
رقم ) 6043(، وأخرجه مسلم، رقم )2694(.

5. على املسلم أن يفعل اخلير وال يحقر املعروف ولو كان صغيًرا، وال يعمل الشر ولو كان قلياًل، 
ألن اهلل سيحاسبه.

تعالى:  قوله  في  كما  والتهويل  التفخيم  منها  أغراض  لعدة  الكرمي  القرآن  في  االستفهام  يرد   .6
القارئ  عظمة  يستنتج  ﴾، حيث  ﴿

يوم القيامة وشدة أهواله بهذه الطريقة من االستفهام.
7. من شدة أهوال يوم القيامة يتطاير الناس كما يتطاير الفراش، ال يدرون أين يذهبون.

ت تطايرت  إذا ُدكَّ أنها  التي مترُّ بها، وهي  املراحل  8. في ذكر حال اجلبال تنبيه على مرحلة من 
قطعها الصغيرة، كما يتطاير الصوف حال َنْفِشِه فتتفرق أجزاؤه.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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س1: ما الفرق بن علم اليقن وعن اليقن؟
س2 : استدل من سورة التكاثر على ما يلي:

1. يرى الناس الناَر يوم القيامة.
2. ُيسأل الناس عن كل أنواع النعيم يوم القيامة. 
س3 : بنِّ معاني الكلمات التالية: )التكاثر، القارعة(.

س4: بنِّ املراد بالتالي:

املراد بهااملعنى

س5: ما الغرض من االستفهام في قوله تعالى:﴿     ﴾؟
س6: توزن أعمال الناس يوم القيامة، فيكون ميزان كل إنسان إما ثقياًل 

؟ وإما خفيًفا، فمتى يثقل ميزان اإلنسان ومتى َيِخفُّ
س7: صف حال الناس يوم القيامة من خالل قراءتك سورة القارعة. 

التقويم
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8

تف�سري �سورة العادياتتف�سري �سورة العاديات

أريد أن:
1. أحفظ سورة العاديات حفًظا 

متقًنا.
الكلمات  مــعــانــي  ــــح  أوضِّ  .2

الغريبة في سورة العاديات.
ر السورة تفسيًرا سليًما. 3. أفسِّ
4. أستنتج داللة السورة على محبة 

اإلنسان الشديدة للمال.
على  السورة  داللــة  أستنتج   .5
كمال علم اهلل وأنه ال تخفى 

عليه خافية.

من �صور ق�صار املف�صل
)�صورة العاديات(

»اأحوال االإن�صان وبع�س م�صاهد يوم القيامة«

مما طبع اهلل عليه اإلنسان حبه الشديد للمال، ولذلك كان املال محلَّ 
ولذلك  صرفه،  جهة  ومن  كسبه،  جهة  من  لإلنسان  وامتحان  ابتالء 
يذكر اهلل تعالى عباده مبصيرهم إليه ومحاسبته لهم يوم القيامة ليتقوا 

اهلل تعالى في جمع املال وفي إنفاقه، كما في سورة العاديات: 

من صفات اإلنسان اجِلبلِّية حب املال. 

موضوع السورةموضوع السورة

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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تف�سري �سورة العادياتتف�سري �سورة العاديات
معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جمع عادية، وهي اخليل التي جتري بسرعة.

صوت اخليل عند اشتداد َعْدوها.
غباًرا.

ُقِلَب وأخِرج ما فيه.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. فضل اخليل التي يستخدمها املسلمون للجهاد.

قال  لذلك  مبصيبة،  يصاب  عندما  سيما  ال  عليه،  تعالى  اهلل  لنعم  نسيانه  اإلنسان  طبيعة  من   .2
تعالى: ﴿  ﴾.)1(

�  مباذا يكون شكر نعم اهلل؟
..........................................................................................................

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

)1( سورة سبأ، اآلية )13(.

، حن يظهر صوتها من سرعة َعْدِوها  ﴾يقسم اهلل تعالى باخليل التي جتري في سبيله نحو العدوِّ ﴿
﴾ فاملغيرات على  ة َعْدوها ﴿ ﴾ فاخليل التي تنقدح النار من حوافرها، من شدَّ ﴿
طن جموع األعداء. ﴾ فتوسَّ ﴾ فأخرجن بهذا الَعْدو غباًرا ﴿ األعداء عند الصبح﴿
﴾ وإن اهلل على جحوده لشاهد  ﴾ َلجحود ﴿ ﴿  ﴾ ِلِنَعم ربه ﴿

﴾ وإن اإلنسان لشديد احملبة للمال. ﴿
للحساب  القبور  من  األموات  اهلل  أخرج  إذا  ينتظره  ما  اإلنسان  يعلم  أفال   ﴾ ﴿
﴾ إن  ﴾  واسُتخرج ما أْخَفتُه الصدور من خير أو شر﴿ واجلزاء؟ ﴿

ربهم خبير بهم ال يخفى عليه شيء من ذلك.

تفسير سورة العادياتتفسير سورة العاديات



58

الدر�سالدر�س
8

ح ذلك.التقويم س1: في السورة إشارة إلى مكانة اخليل، وضِّ
﴾، اذكر اآلية التي توافق  س2: قال تعالى: ﴿  

         هذه اآلية في الداللة على أن جحود النِّعم من طبيعة اإلنسان.
س3: استخرج اآلية الدالة على البعث.

س4: هات ثالثة أمثلة لطرق كسب املال احملرم، وثالثة أمثلة ألوجه اإلنفاق احملرم.

3. من طبع اإلنسان حبه الشديد للمال، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حبه هلل تعالى ولطاعته 
أشد، حتى ال يحمله حبه الشديد للمال على عدم أداء حق اهلل  فيه كالزكاة.

4. اهلل سبحانه وتعالى مطلع على عباده، وشاهد على ما تكّنه صدورهم من حب املال وغيره، فال 
تخفى عليه خافية.

5. التذكير ببعث الناس من قبورهم للحساب واجلزاء، مما يبعث على شكر اهلل تعالى، وطاعته 
واتباع شرعه.

6. مردُّ الناس إلى ربهم، وهو اخلبير بأعمالهم، وسيجازيهم عليها إن خيًرا فخير وإن شًرا فشر.

ُر املصير الذي يصير إليه كل إنسان وهو أنه سيخرج من قبره للحساب   َأَتَذكَّ
واجلزاء، وأستعد له باإلميان والعمل الصالح.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

اخليل:
اخليل من احليوانات الثديية، وهي من آكالت األعشاب، وتتواجد في معظم بلدان العالم. 
واخليل أنواع متعددة تتفاوت فيما بينها تفاوًتا كبيًرا من حيث الشكل، واحلجم، والسرعة، 

وغير ذلك، وأشهرها على اإلطالق اخليل العربي.
ويتميز احلصان بصورة عامة بقصر وبره، وطول عرفه، وكذلك ذيله، وبأن أنثاه تنجب مهًرا 
)أو مهرة( واحًدا بعد فترة حمل تقارب )11( شهًرا، ويعيش عادة من خمس وعشرين 

إلى ثالثن سنة.
وميتاز احلصان العربي األصيل بجماله، وقوته، وسرعته، ونسبه الصافي، ووفائه لصاحبه.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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الوحدة ال�سابعة

تف�سري �سورة الزلزلةتف�سري �سورة الزلزلة

أريد أن:
1. أحفــظ ســورة الزلزلــة حفًظــا 

متقًنا.
الكلمــات  معانــي  ــح  أوضِّ  .2

الغريبة في سورة الزلزلة.
ــر ســورة الزلزلــة تفســيًرا  3. أفسِّ

سليًما.
4. أســتنتج أهــوال يــوم القيامــة 

الواردة في السورة.
يــوم  النــاس  أحــوال  ــز  أميِّ  .5

القيامة.
يــوم  أهــوال  شــدة  أستشــعر   .6

القيامة.
7. أبادر باالستعداد ليوم القيامة 

بالعمل الصالح.

من �صور ق�صار املف�صل
)�صورة الزلزلة(

»اأحوال االإن�صان وبع�س م�صاهد يوم القيامة«

موضوع السورةموضوع السورة

مجازاة اإلنسان بعمله خيًرا كان أو شًرا.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة
اضطربت.

متفرقي.

معـــاني الكلمـات

تفسير سورةالزلزلةتفسير سورةالزلزلة

﴾ ا شديًدا ﴿ ت رّجً ﴾ إذا اضطربت األرض وُرجَّ ﴿
﴾ وتساءل اإلنسان فزًعا: ما الذي  وأخرجت ما في باطنها من موتى وكنوز ﴿

حدث لها؟
شر  أو  خير  من  عليها  ُعمل  مبا  األرض  تخبر   ﴾ ﴿ األرض  تزلزل  ﴾يوم  ﴿ 

﴾ بأن اهلل أمرها بأن تخبر مبا ُعمل عليها. ﴿
﴾ يومئذ يرجع الناس عن موقف احلساب أصناًفا متفرقن ﴿ ﴿

﴾ ليريهم اهلل ما عملوا من السيئات واحلسنات، ويجازيهم عليها.
﴾ فمن يعمل وزن منلة صغيرة خيًرا؛ يَر ثوابه في اآلخرة  ﴿

﴾   ومن يعمل وزن منلة صغيرة شًرا؛ يَر عقابه في اآلخرة. ﴿
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1. أحرص على أعمال اخلير وأبتعد عن أعمال الشر.
2. أترك أعمال الشر وأتوب منها حتى ال يبقى لي إال أعمال اخلير.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. إن لكل بداية نهاية، وقد خلق اهلل األرض والسماوات وستنتهي لغاية.
2. يوم القيامة يوم شديد األهوال، حتصل فيه أمور عظيمة.

3. األرض من مخلوقات اهلل املطيعة له، فهي ال تعصيه، وال تعمل شيًئا إال بعد أن يأذن اهلل لها.
4. إن من عدل اهلل أنه يجازي اإلنسان على كل ما يفعله مهما قلَّ وصُغَر.

5. على املسلم أن يفعل اخلير وال يحقر املعروف ولو كان صغيًرا، وال يعمل الشر ولو كان قلياًل؛ 
ألن اهلل سيحاسبه.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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التقويم
املراد بهااملعنى

األثقال التي تخرجها األرض يوم القيامة 

أخبار األرض 

 س1: بنِّ املراد بالتالي:

س2: ما األثر السلوكي الذي ينبغي أن يظهر على املسلم بعد قراءته
         قوله تعالى: ﴿      ﴾؟

س3: صف بعض أهوال يوم القيامة من خالل قراءتك سورة الزلزلة. 

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

 � اهلل  رســول  أن    بن مسعود  - عن عبداهلل 
راِت الذنوِب، فإّنهنَّ َيجَتمعَن على  قال: »إّياكم وُمَحقَّ
لهّن  ضرب   � اهلل  رسول  وإن  ُيْهِلْكَنه«،  حتى  الرجل 
مثاًل، كمثل قوم نزلوا أرض فالة، فحضر صنيع القوم)1(، 
يجيء  والرجل  بالعود،  فيجيء  ينطلق  الرجل  فجعل 
بالعود، حتى جمعوا سواًدا، وأججوا ناًرا، وأنضجوا ما 

قذفوا فيها. )2( 

)1( صنيع القوم: ما يطبخونه.
)2( مسند اإلمام أحمد ج1 ص402.



º∏©JCG ¿CG ójQCG GPÉe

63

الوحدة الثامنةالوحدة الثامنة
التعريف ب�صورة النمل



º∏©JCG ¿CG ójQCG GPÉe

64

الوحدة  الثامنة

الدر�سالدر�س

10

التعريف ب�سورة النملالتعريف ب�سورة النمل

أريد أن:
1. أذكر سبب تسمية سورة 

النمل بهذا االسم.
د الفترة التي نزلت  2. أحــدِّ

فيها سورة النمل.
أبــرز موضوعــات  أبــنِّ   .3

سورة النمل. 
4. أبنِّ بعض أوجه اإلعجاز 

في سورة النمل.

التعريف ب�صورة النمل

ثالًثا:موضوعات السورة:
1. وصف القرآن بالوضوح، وبأنه هدى وبشرى ملن آمن به، أما من لم 

يؤمن به فهو اخلاسر الذي ينتهي أمره إلى النار. 
2. ذكر بعض قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم، بإيجاز في البعض 

وإسهاب في البعض اآلخر:
بدء  ذكــرت  حيث  موسى�،  قصة  باإلجمال  السورة  فذكرت   . أ 
مجمل  ثمَّ   ، ملوسى�  عجائب  من  فيه  حصل  وما  إليه،  الوحي 

دعوته لفرعون، وجحود فرعون لهذه الدعوة.
ب. ثم ذكرت بشيء من التفصيل قصة سليمان � وما أنعم اهلل به 
ه به من الفضل الكبير باجلمع بن  النِّعم اجلليلة، وما خصَّ عليه من 

النبوة وامللك، وقصته مع النملة والهدهد، ومع بلقيس ملكة سبأ. 
قومه، وهم ثمود، وكانوا  � مع  السورة قصة صالح  ج. ثم ذكرت 
 ، من أقسى األمم وأعتاها في التكذيب بأنبياء اهلل، حيث عرفوا احلقَّ
قتل  على  منهم  تسعة  تآمر  اآليات  ذكرت  وقد  به،  كفروا  ولكنهم 
ر بيوتهم، وأجنى نبيه صاحًلا  � ومن  صالح � ، فعاقبهم اهلل ودمَّ

آمن معه.

نزلت سورة النمل قبل هجرة النبي � إلى املدينة، ولذا فإن هذه السورة 
ُتعّد من السور: 

   املكية.
   املدنية.

ثانًيا: نزول السورة:

أوالً: سبب التسمية:أوالً: سبب التسمية:
          سميت السورة بهذا االسم لذكر .............. فيها.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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د. ثمَّ ختمت السورة قصص األنبياء بقصة لوط� الذي ُأرسل إلى قوم عصاة خالفوا الفطرة، قد تركوا 
ما أحلَّ اهلل لهم من النساء، وفعلوا الفاحشة في الرجال، فنهاهم لوط �، ولم ينتهوا، فعاقبهم اهلل 
بسبب كفرهم وفعلتهم هذه فأمطر عليهم حجارة من طن، أهلكتهم ولم ُتبِق منهم أحًدا، حتى إنها 

أهلكت امرأته التي كانت تساعد قومها على لوط� .
3. بعد هذه القصص ذكر اهلل سبحانه جملة من آياته الكونية الدالة على انفراد اهلل تعالى باخللق والتدبير، 

وما يستلزمه ذلك من وجوب إفراد اهلل تعالى بالعبادة، واإلميان بالبعث.
4. ثم ذكر اهلل تعالى تكذيب املشركن بالبعث، وما هم عليه من اإلصرار على الكفر وعدم الهداية، 

ووعدهم بالعذاب في الدنيا واآلخرة.
5. بعد ذلك ذكرت اآليات بعض األهوال واملشاهد التي يراها الناس يوم احلشر األكبر، حيث يفزع الناس 

ويرهبون، وينقسمون إلى سعداء أبرار، وأشقياء فّجار.
6. ثم ختمت السورة ببيان شيء من مهمة الرسول � وهي التبليغ واإلنذار.

ذكر بعض 
صفات القرآن الكرمي 
وموقف الناس منه 

في اآليات 
)1 ـ  5(.

ذكر بعض 
قصص األنبياء 
عليهم الصالة 

والسالم في اآليات
)6 ـ 58(.

ذكر جملة من 
آيات اهلل الكونية 

الدالة على التوحيد 
والبعث في اآليات 

.)65-59(

ذكر تكذيب 
املشركن بالبعث 
وعدم اهتدائهم 

في اآليات
.)81-66( 

ذكر بعض 
أهوال ومشاهد 

يوم القيامة
 في اآليات 
.)90-82(

بيان 
شيء من مهمة 

الرسول �
في اآليات 

.)93-91(

قصة موسى 
� في اآليات 

)7 ـ 14(.

سليمان  قصة 
اآليات  في   �

.)44-15(

قــصــة صــالــح 
� في اآليات 

.)53-45(

ــوط  ــ ــة ل ــصــ ــ ق
� في اآليات  

.)58-54(

موضوعات 
السورة
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أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

َأْحِرُص على تدبُّر القرآن الكرمي لكي أفهمه وأعرف ما يتضمنه 
من أحكام ومقاصد.

4 صفحات × 5 أوقات = 20 صفحة = جزًءا واحًدا.
20 صفحة × 30 يوًما = 30 جزًءا )القرآن كاماًل(.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم
س1: ما الفرق بن املكي واملدني من حيث التعريف؟

س2: اعتنى القرآن بذكر قصص األنبياء السابقن، ما احلكمة من ذلك؟
س3:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 املهمة التي بعث بها اهلل تعالى املرسلن هي:
أ   . الدعوة إلى توحيد اهلل وإخالص العبادة له والتمسك بدينه وشرعه.
ب.  يبشرون من آمن بهم وينذرون من عصاهم وكذب بدعوتهم.

ج . كل ما سبق.
س4: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة اخلاطئة 

فيما يلي: 
أ  . ذكرت سورة النمل قصة نبي اهلل سليمان �                           )       (
ب. ثمود كانت من أقسى األمم وأعتاها في التكذيب بأنبياء اهلل    )       (
ج . خصَّ اهلل نبيه موسى�  باجلمع بن النبوة وامللك               )       (

س 5: ُختمت سورة النمل ببيان مهمة نبينا محمد �، فما هي؟

م القرآن الكرمي إلى أجزاء محددة ليقرأ كل جزء منها في  يشرع للمسلم أن ُيَقسِّ
أو كل  أيام  أو كل سبعة  أيام  الكرمي كل ثالثة  القرآن  أيام معينة بحيث يختم 

شهر.
برنامج عملي: 

امللك فهد لطباعة املصحف  الذي يصدره مجمع  النبوية  املدينة  طبع مصحف 
الشريف بطريقة موجهة يسهل معها ختم القرآن الكرمي كل شهر، حيث ُجعل 
كل جزء من أجزاء القرآن الكرمي البالغة ثالثن جزًءا في عشرين صفحة، فإذا قرأ 
املسلم قبل كل صالة من الصلوات اخلمس املفروضة أو بعدها أربع صفحات قرأ 

كل يوم جزًءا، وختم القرآن الكرمي في ثالثن يوًما. 
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ق�صة نبي اهلل �صليمان  �
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الوحدة  التا�سعة

الدر�سالدر�س

11

ق�صة نبي اهلل �صليمان � تف�سري �سورة النمل  تف�سري �سورة النمل الآياتالآيات )  ) 1515 -  - 1919((

� هل سمعت أن للحيوانات منطًقا خاًصا بها؟ 
اقرأ اآليات اآلتية وستعرف ذلك.  

� ماذا لو أنك فهمت ما يريده أحد احليوانات التي رأيتها؟ أال تعد ذلك 
نعمة من اهلل تعالى تستحق الشكر؟ هذا ما حصل من نبي اهلل سليمان� 
بعد أن فهم ما قالته النملة، فتعال إلى قصة سليمان � حن مّر على وادي 
النمل، واجعل منه قدوة لك في شكر اهلل تعالى على نعمه، قال اهلل تعالى: 

أريد أن:
الكلمات  معاني  ــح  ـ أوضِّ  .1
ــة فـــي اآليـــــات من  ــب ــغــري ال
)15( إلى )44( من سورة 

النمل.
 )15( مــن  اآليـــات  أفسر   .2
إلى )44( من سورة النمل 

تفسيًرا سليًما. 
علم  على  الدالئل  أستنتج   .3
ــمــان�،  ــي ــل س اهلل  نـــبـــي 
وكيفية شكره لهذه النعمة.

إلــى  الــدعــوة  منهج  أبـــّن   .4
التوحيد من خالل قصة نبي 

اهلل سليمان�.
5. أستشعر قدرة اهلل تعالى في 

تأييد نبيه سليمان� .

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

قصة نبي اهلل سليمان � مع النمل.

معناهاالكلمة
لغة الطير وكالمها. 

ُجِمَع.
ون عن التدافع. يحبسون وُيكفُّ

يكسرون أعضاءكم إذا وطئوكم باألقدام.
ألهمني ووفِّقني.

معـــاني الكلمـات

ضع الكلمة املناسبة أمام املعنى املناسب في اجلدول اآلتي:
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.......................................

�أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا 
على تفسير الكلمات التالية:

العلم﴿ هذا  على  تعالى  هلل  شاكرين   ﴾ ﴿
وامللك والعلم  النبوة  في   ﴾ ﴿ خلف   ﴾ ﴿﴾

﴾ وأعطانا اهلل ِمن  منا كالم الطير ﴿ ﴾ُفهِّ ﴿ 
﴾ إن هذا الذي أعطانا اهلل تعالى إياه لهو الزيادة  كل شيء نحتاج إليه ﴿

﴾ جمع ﴿ الواضحة في عطاء اهلل الذي َمّيزنا به على َمن سوانا ﴿
﴾ فهم على كثرتهم لم يكونوا مهَملن، بل كان  ﴾ في مسيرة لهم﴿

على كل جنس منهم من يكفهم ومينعهم من التدافع.
﴿ک  ک ک﴾ أشرفوا ﴿

ال  وهم   ﴾ ﴿ فتهلكوا  بأقدامهم  وجنوده  سليمان  يطأّنكم  ال   ﴾
يعلمون بذلك ِلِصغركن.

﴾ أْلِهْمني ووّفقني ﴿ ﴿
﴾ اجعلني 

في جملة عبادك الصاحلن، احشرني في زمرتهم، وأدخلني اجلنة معهم.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
1919--1515
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1. َأُقوُل: )احلمد هلل( بعد كل نعمة أحصل عليها من طعام أْوَشَراٍب أو مال، 
أو جناح، أو غير ذلك.

2. ُأِدمُي الشكر هلل تعالى بقلبي ولساني وجوارحي.

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ــا، وهـــذا  ــه ــحــدث ب ــت ال
ظاهر في قول اهلل تعالى على 

لسان نبيه سليمان �.

اهلل  وهو  بها  املنعم  إلى  نسبتها 
تعالى، وهذا ظاهر في قول اهلل تعالى 

على لسان نبيه سليمان�.

حمد اهلل تعالى عليها، وهذا 
ظاهــر فــي قــول اهلل تعالــى علــى 

لسان نبيه سليمان �.

اأن اأ�صكَر .....................................
..................................................

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

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

1. في اآليات دليل على شرف العلم، وارتفاع أهله. 

.2

3. امللك ال يتمُّ من دون نظام، والنظام ال بدَّ له من َوَزَعة )أي: شرطة( ينظمونه، ويحفظونه.
4. ِعَظُم ملك سليمان �، فقد أوتي من اجلنود ما لم يؤته أحد من ملوك الدنيا.

ليدخلن  النملة تدعو صاحباتها  املخلوقات، فهذه  احلياة واحلرص عليها غريزة في كل  5. حب 
مساكنهن خوًفا أن يقعن حتت أرجل سليمان� وجنوده.

6. أدب النملة في االعتذار لسليمان � وجنوده، حيث نبهتهن على أنهم ال يقصدون إيذاءهن، 
. ألنهم ال يرونهن لِصَغِرهنَّ

7. من أفعال املسلم احلسنة الدعاء لنفسه باخلير، ومن ذلك أن يدعو لنفسه أن يكون من الشاكرين 
لِنَعِم اهلل عليه كما فعل سليمان� .

من مظاهر شكر اهلل تعالى على ِنَعمه:

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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س1: أكمل: التقويم
    أ   . َوِرث سليمان � أباه داود � في:

 .................      و   ..................   و  ..................

    ب . لسليمان � جنود من:...............، و.................،
      و.............

س2: استخرج اآليات الدالة على املعاني التالية:
أ   . ال يتم امللك من دون نظام.

ب. حب احلياة غريزة في كل املخلوقات.
ج . فهم سليمان � لكالم النملة.

س3: وقف سليمان � من ِنَعم اهلل عليه موقفن جليلن ُذكرا في 
اآليات السابقة، ما هما؟

س4: اختر اإلجابة الصحيحة من بن األقواس فيما يلي:
م اهلل كالم الطير لنبيه:      أ   . َفهَّ

              )داود  - سليمان  - موسى( عليهم السالم.
    ب. من مظاهر شكر النِّعم: 

   )التفاخر بها - نسبتها إلى اهلل - نسبتها إلى النفس(.
س5: استدل من اآليات ما يدل على اآلتي:

    أ  . أدب النملة في االعتذار لنبي اهلل سليمان � .
    ب. من أفعال املسلم احلسنة الدعاء للنفس وللوالدين باخلير.
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الوحدة  التا�سعة

تف�سري �سورة النمل الآيات ) تف�سري �سورة النمل الآيات ) 2020 -  - 2626(( ق�صة نبي اهلل �صليمان  �

ملا استعرض سليمان � جنوده ومشى بهم وقف يتفقد الطير، فلم يجد الهدهد معهم، ولم يكن قد 
استأذن من سليمان � في الغياب عنه، فتوعده سليمان � إن لم يكن لغيابه سبب مقبول، فجاء 
الهدهد بخبر أهل اليمن وملكتهم التي كانت حتكمهم مستنكًرا ما هم عليه من الشرك باهلل تعالى الذي 

خلقهم ويعلم سرهم وجنواهم، وقد حكى اهلل تعالى ذلك في القرآن الكرمي فقال سبحانه:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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تأّمل في اآليات املتلوة، واقترح موضوًعا مناسًبا لها: 12

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

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

موضوع اآلياتموضوع اآليات

معناهاالكلمة
َفَقَد. بحث عن الشيء املفقود. 

ذهب.َبِقَي زمًنا.

أبصرت.أدركُت. 
سرير النوم.سرير امللك.

املطر.املخبوء الذي َيختفي عن اإلدراك والنظر.
 

ضع عالمة )✓( أمام املعنى املناسب:
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تفسير سورة النملتفسير سورة النمل
2626--2020

﴿ منها  املفقود  عن  بحًثا  الطير  سليمان�  واستعرض   ﴾ ﴿
من يكن  لم  أنه  أم   ﴾ ﴿ أراه؟  فال  ساتر  عني  ستره  هل  أي:   ﴾

 احلاضرين؟
غائًبا  كان  الهدهد  أن  له  تبن  وحن  استئذانه،  لعدم   ﴾ ﴿ 

﴾ بحجة ظاهرة، فيها عذر لغيبته. قال:﴿
﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ فبقي الهدهد زمًنا يسيراً ثم حضر عند سليمان � ﴿

﴾ أدركت من العلم ما لم تعلمه ﴿  ﴾ من مدينة سبأ بأرض اليمن
﴾ بخبر خطير الشأن أنا على يقن منه. ﴿ 

من  شيء  كل  من  وأعطيت   ﴾ ﴿ حتكمهم   ﴾ ﴿
عليه  القدر، جتلس  عظيم  سرير  ولها   ﴾ ﴿ امللوك  يحتاجها  التي  الدنيا  أسباب 
﴾يعبدون الشمس معرضن عن عبادة  إلدارة ملكها.  ﴿
يعملونها  كانوا  التي  السيئة  أعمالهم  الشيطان  لهم  ن  وحسَّ  ﴾ ﴿ اهلل 
وتوحيده  اهلل  ﴾إلى  ﴿ وتوحيده  باهلل  اإلميــان  عن  فصرفهم   ﴾ ﴿

وعبادته وحده. 
ن لهم الشيطان عبادة الشمس، لئال  ﴾ حسَّ ﴿
ذلك  وغير  والنبات  املطر  من  واألرض  السماوات  في  املستور  املخبوء  ُيخرج  الذي  هلل  يسجدوا 
ون وما تظهرون من األحوال واألقوال واألفعال.  ﴾ ويعلم كل ما ُتسرُّ ﴿
﴾ذلك الذي يعلم كل أموركم هو اهلل الذي ال معبود يستحق العبادة سواه   ﴿

.﴾ ﴿



76

الدر�سالدر�س
12

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

�أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون 
قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. حزم سليمان � مع جنوده.

ح هذا املعنى. �أخي الطالب من خالل فهمك لآليات وضِّ
...............................................................................................................

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

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

2. من متام رعاية الَمِلك لرعيته تفقدهم ومعرفة أحوالهم.
3. من متام العدل أال تكون العقوبة إال بعد ظهور البينة بوقوع الذنب.

لعون على ما لم ُيطلعهم اهلل عليه، وقد َخِفَي على سليمان �  4. أن األنبياء ال يطَّ
أمر سبأ في اليمن.

5. أن اهلل تعالى قد يعطي الكافر املْلك، وليس ذلك دلياًل على رضا اهلل تعالى عنه.
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8. أن هلل تعالى عرًشا، وهو أعظم املخلوقات وأعالها، قال �: »فإذا سألتم اهلل  فسلوه الفردوس، 
ر أنهار اجلنَّة«.)4( فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه َتَفجَّ

1. مراقبة اهلل تعالى.

............................................ .2

............................................ .3

1. ال َألُوُم أحًدا حتى أعرف هل له عذر أم ال.
2. ُأَراِقُب اهلل تعالى الذي يعلم ما أخفيه وما أعلنه، فال أعصيه سبحانه 

وتعالى، ألنه يراني.

6. أن الشيطان يزين املعصية للناس كي يعصوا اهلل تعالى.
7. أن اهلل تعالى يعلم كل شيء وال يخفى عليه مهما كان صغيًرا، واإلميان بذلك يوجب 

للمسلم أموًرا، منها: 

)1( سورة األحزاب، اآلية )52(.
)2( سورة البقرة، اآلية )150(.

)3( سورة احلشر، اآلية )7(.
)4( صحيح البخاري، رقم )7432(.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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س1: اختر من املعاني املذكورة هنا ما يناسب الكلمات اآلتية:التقويم12

) بحث، لبث، أدرك، منع(.
1. مكث:............. .........  

                                    2. أحاط:............... ........
3. تفقد:............. ..........  

                                    4. صّد:................ ........
س2: اختر اإلجابة الصحيحة:

1. سليمان � :
ب. نبي فقط.          ج. ملك ونبي. أ. ملك فقط.  

2. كان سبب عدم رؤية سليمان � الهدهد:
أ  . وجود ساتر حال دون رؤيته.

ب. غياب الهدهد دون عذر.
ج . غياب الهدهد بعذر.

س3: استخرج من اآليات ما يدل على التالي: 
أ  . األنبياء ال يعلمون الغيب. 

ب. الشيطان عدو لبني آدم. 
ج . إحاطة علم اهلل تعالى بكل شيء. 

د  . إثبات عرش اهلل تعالى.  
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13

الوحدة  التا�سعة

هل سبق أن أخبرك شخص بخبر ما، فأخبرت به غيرك، ثم تبن لك عدم صحة اخلبر؟
 إذا كان قد مرَّ بك مثل هذا، فما الذي استفدته من هذا املوقف؟

 أال ترىـ  من هذا املوقفـ  أن التحقق من صحة اخلبر قبل نشره، أو قبل التصرف بناءاً عليه أمٌر ال بد منه؟
 إذاً، ما األمور التي ميكن من خاللها التحقق من صحة اخلبر؟ 

اقرأ اآليات اآلتية بتأمل، فستوحي لك ببعض األساليب.

موضوع اآلياتموضوع اآليات

    دعوة نبي اهلل سليمان     دعوة نبي اهلل سليمان �� ملكة سبأ إلى اإلسالم. ملكة سبأ إلى اإلسالم.

تف�سري �سورةالنمل الآيات )تف�سري �سورةالنمل الآيات )2727 -  - 3131(( ق�صة نبي اهلل �صليمان  �

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
أشراف القوم وكبارهم.

شريف رفيع القدر. 

 

تفسير سورة النملتفسير سورة النمل
3131--2727

 أراد سليمان � قبل أن يعاقب الهدهد على غيابه أن يتحقق من صحة ما أخبره به من شأن 
به  أخبرت  ما  شأن  في   ﴾ ﴿ للهدهد   ﴾ ﴿ أنه  عنه  تعالى  قال  كما  وقومها،  سبأ  ملكة 

.﴾ ﴾ فيه ﴿ ﴿
﴾ يعني إلى ملكة  وللتحقق من ذلك كتب كتاًبا ودفعه إلى الهدهد قائاًل له: ﴿
ببصرك  فراقبهم   ﴾ عنهم﴿ تنّح   ﴾ ﴿ إليهم  اطرحه   ﴾ ﴿ وقومها   سبأ 

﴾ ما الذي يتردد بينهم من الكالم. لتعلم﴿
 فامتثل الهدهد أمر سليمان� ، فذهب بالكتاب وألقاه إلى ملكة سبأ، فلما قرأته جمعت أشراف

شخص  من  لكونه  املقدار،  جليل   ﴾ ﴿ إليَّ  طرح   ﴾ و﴿ قومها 
الكتاب،  مضمون  بينت  ثم   ﴾ قالت:﴿ ولهذا   ، سليمان�  وهو  الشأن،   عظيم 
تترفعوا  أال   ﴾ ﴿ بالبسملة،  مفتتح  أنه  أي:   ﴾ ﴿  فقالت: 

﴾ وأْقِبلوا إليَّ منقادين هلل بالوحدانية والطاعة. علي ﴿
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ۓڱڳ

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

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

2. مشروعية الدعوة إلى اهلل تعالى ، واستخدام الوسائل احلديثة املتاحة كالرسالة ونحوها.
3. وجوب االنقياد ألحكام اهلل تعالى وعدم االستعالء على أنبيائه.

4. مشروعية البدء بالبسملة في املكاتبات واملراسالت.

أخي الطالب:
 راجــع ســورة األنــعــام من اآليــة )74- 94( 

واستخرج منها
 اآلية التي فيها األمر باالقتداء بهم.

1. التثبت قبل إنزال العقوبة من أخالق األنبياء عليهم السالم، وقد أمر اهلل تعالى باالقتداء بهم، 

وذلك في قوله تعالى:﴿ .....................................................................﴾.

� أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون      
قادًرا على تفسير الكلمات اآلتية:
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ُم بالصدق وأبتعد عن الكذب. 1. َأَتكلَّ
2. َأْبَدُأ بالبسملة في مكاتباتي وفي أموري كلها.

3. َأتثبُت من األمور قبل اتخاذ القرار. 

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية

إنزال العقوبة من  التثبت قبل  س1: استدل من اآليات على أن 
أخالق األنبياء عليهم السالم.

س2: ما  املعنى املناسب  لكل كلمة من الكلمات التالية:
تعلوا: .....................         املأ: .......................  
فانظر: .....................               يرجعون: .................

س3: أكمل: 
    أ  . كان غرض سليمان� من إرسال الهدهد بالكتاب إلى

          ملكة سبأ أمرين، هما:
. .................. .2    . .................. .1    

    ب. تضمن كتاب سليمان � إلى ملكة سبأ أمرين، هما: 
. .................. .2    . .................. .1    

س4: اختر اإلجابة الصحيحة من بن األقواس فيما يلي:
أ  . استخدم نبي اهلل سليمان � في الدعوة أسلوب: 

          )احملاضرة - اخلطبة - الرسالة(.
ب. افتتح نبي اهلل سليمان � كتابه مللكة سبأ بـ:

          )احلمد هلل - الشكر هلل - بسم اهلل(.
س5:ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  )✗( أمام 

العبارة اخلاطئة فيما يلي:
أ  . الطائر الذي أراد نبي اهلل سليمان � معاقبته على

      غيابه هو النورس                                            )   (
ب. أول ما قرأت ملكة سبأ كتاب سليمان �

       جمعت أشراف قومها                                    )   (   
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الوحدة  التا�سعة

 ق�صة نبي اهلل �صليمان � تف�سري �سورة النمل  الآيات )  تف�سري �سورة النمل  الآيات ) 3232 ـ  ـ 3737((

ما زال السياق في ذكر موقف ملكة سبأ حن جاءها كتاب سليمان� ، حيث عرضت على قومها 
مضمون الكتاب كما في اآليات السابقة؛ وذلك بغرض استشارتهم فيما ينبغي أن تفعله كما ذكر اهلل 

تعالى عنها ذلك في اآليات التالية، قال سبحانه:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معاني الكلمـــــات

معناهاالكلمة
دة على العدو. الشِّ

ذليلون.

موقف ملكة سبأ وقومها من دعوة سليمان � .

موضوع  اآلياتموضوع  اآليات

 ملا بيـَّنت بلقيس ألشراف قومها مضمون الكتاب الذي جاءها من سليمان � استشارتهم فيما 
﴾ أشيروا عليَّ في هذا األمر، فإنني ﴿ تفعل، ولهذا ﴿

. ﴾ فاصلة في أمر ﴿  ﴾ حتى حتضروا عندي وتشيروا عليَّ
ة  والُعدَّ العدد  في  قوة  أصحاب   ﴾  ﴿ وبأسهم  بقوتهم  ين  معتدِّ  ﴾ ﴿ ذلك  عند 
﴾ موكول إليِك، وأنِت صاحبة الرأي  ة في احلرب ﴿ ﴾ وأصحاب شدَّ ﴿
﴾ فتأملي ماذا تأمريننا به، فنحن سامعون ألمرك مطيعون لك.  عند ذلك  فيه ﴿
نظرت ملكة سبأ في عاقبة األمر، وما الذي سيترتب على غزو سليمان � لها ولقومها فيما إذا 

رتهم من مواجهة سليمان بالعداوة، وبيَّنت لهم عاقبة القتال، ولهذا ﴿ لم جتب دعوته، فحذَّ
﴾  بقتلهم ﴿ روا  ﴾ وصيَّ   ﴿ بوها    ﴾ خرَّ

امللوك  جعل  من  قالت  ما  مثل  أي   ﴾ قولها: ﴿ ًقا  ُمصدِّ تعالى  اهلل  قال  وَأسرهم.  
سليمان�؛ مع  تفعله  أمــر  في  سبأ  ملكة  فكرت  ثم  ــًة.  أذل يدخلونها  التي  الديار  أهــِل  َة  ــزَّ  أع

وقومه  ﴾إلى سليمان  ﴿ باعثة   ﴾ ﴿ قالت  ولهذا  أم مجرد ملك،  أنبي هو  لتعرف 
﴾ ِبَم يعود به الرسل من اخلبر  ﴾ مشتملة على نفائس األموال ﴿ ﴿
فيما إذا وصلت هديتنا إلى سليمان، هل يقبلها؛ فيكون ذلك دلياًل على كونه مجرد ملك وينصرف 

تفسير سورة  النملتفسير سورة  النمل
3737--3232
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1. من حسن التدبير طلب املشورة من أهل الرأي.  
2. ال تستقيم أمور الناس إال بقائد يقودهم، يطيعون أمره، ويصدرون عن رأيه. 

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

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

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

نفّكرفّكر  تصّور بلًدا يعيش فيه أكثر من مليون شخص، وليس لهم أمير مطاع، ثم دوِّ
 في جمل مختصرة ما تتوقع أن يكون عليه وضع هذا البلد.

تفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  

ها؛ فيكون ذلك دلياًل على كونه نبًيا ال يقبل منا إال الدخول في طاعته.  بذلك عن قتالنا، أم يردُّ
استنكر ذلك و﴿ بالهديَّة   �َ امللكة سليمان  ا جاء رسوُل  فلمَّ  ﴾ ﴿

﴾ فما أعطاني اهلل من النبوة وامللك واألموال  ﴾  أتعطونني مااًل َتْرضيًة لي ﴿
﴿ بهديتكم  بالذي يفرح  أنا  فما  ﴾ أفضل مما أعطاكم،  الكثيرة﴿

ون بالهدية التي ُتهدى إليكم ؛ ألنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة  ﴾ بل أنتم الذين ُتَسرُّ
﴿ إلى قومك  أي:   ﴾ � لرسول أهل سبأ:﴿ بها.  عند ذلك قال سليمان 
﴿ أرضهم  من   ﴾ ﴿ ومقابلتها  مبقاومتها  لهم  طاقة  ال   ﴾  

﴾ ذليلون مهانون.

ەئۅۋۆ

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

� أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا 
على تفسير الكلمات اآلتية:
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التقويم

ال َأْقَبُل شيًئا يصرفني عما أمرني اهلل تعالى به.

ب النبي � في الهدية، وقال: »تهادوا حتابوا«)1(. 3. للهدية َوْقٌع وأثر في قلوب الناس، ولهذا َرغَّ
4. ال ينبغي للمسلم قبول الهدية إذا كان غرض املهدي إبطال احلق أو إحقاق الباطل. 

5. ما يؤتاه املرء من الهداية والتوفيق لطاعة اهلل خير من الدنيا وما فيها؛ ملا في ذلك من طمأنينة 
القلب وراحة النفس في الدنيا، واألجر العظيم في اآلخرة.

س2: علِّل ملا يلي: 
أ  .  إرسال ملكة سبأ هدية إلى سليمان � . 

ب.  عدم قبول سليمان � الهدية من ملكة سبأ.
س3: ما الفرق بن الهدية والّرشوة؟

األمر في  ولي  أهمية طاعة  أسطر  يزيد عن خمسة  فيما ال  بّن  س4: 
املعروف. 

معناهاالكلمة

أعرضوا عني.أشيروا علّي.دلوني 

تشاهدوني.تشهدون علي.حتضرون

صغيرون.مكرمون.مهانون.

د املعنى الصحيح للكلمات التالية: س1: حدِّ

)1( أخرجه البيهقي، رقم )11946(.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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تف�سري �سورة النمل  الآيات )تف�سري �سورة النمل  الآيات )3838--4040((

- أعطاك اهلل تعالى القدرة على أن تفعل أشياء كثيرة، عّدد بعًضا منها.
- أال تستشعر نعمة اهلل عليك بأن أعطاك هذه القدرة؟

- ما الذي يجب أن تقابل به هذه النِّعم؟
- اقرأ اآليات اآلتية بتدّبر، وانظر كيف َقاَبَل نبيُّ اهلل  سليمان �  ما أنعم اهلل به عليه.

 ق�صة نبي اهلل  �صليمان  �

طلب سليمان طلب سليمان �� إحضار عرش ملكة سبأ. إحضار عرش ملكة سبأ.

موضوع اآلياتموضوع اآليات

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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مارٌد قوي.

جفنك.

معـــاني الكلمـات

تفسير سورة النملتفسير سورة النملتفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  
4040--3838

رهم  ﴾ قال سليمان � مخاطًبا من َسخَّ ﴿
اهلل له من اجلن واإلنس: أيُّكم يأتيني بسرير ُملكها العظيم قبل أن يأتوني منقادين طائعن؟

﴾ قال مارٌد قويٌّ شديٌد من اجلن: أنا آتيك  ﴿
﴾ وإني لقويٌّ على َحْمله، أمن على ما فيه،  به قبل أن تقوم من مجلسك هذا ﴿

آتي به كما هو ال ُأنِقص منه شيًئا وال أبّدله. 
من  علم  عنده  الذي  ﴾قال  ﴿
َكْت للنظر في شيء، فأذن له سليمان  فأتى  الكتاب: أنا آتيك بهذا العرش قبل ارتداد أجفانك، إذا حترَّ

﴾ فلما رآه سليمان  بالعرش﴿
حاضًرا لديه ثابًتا عنده قال: هذا ِمن فضل ربي الذي خلقني وخلق الكون كله، ليختبرني: أأشكر 
﴾ ومن  ﴿ الشكر  بترك  أكفر  أم   ، تعالى عليَّ بنعمته  اعتراًفا   بذلك 
﴾ ومن جحد النِّعمة وترك  شكر هلل على ِنَعمه فإنَّ َنْفَع ذلك يرجع إليه ﴿

الشكر فإن ربي غني  عن شكره، كرمي َيُعمُّ بخيره في الدنيا الشاكر وغيره. 
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1. في اآليات إشارة إلى َعَظَمة ُملك سليمان � وما أوتيه من اجلنود الذين يقومون بخدمته.
2. فضل سليمان � حيث خصه اهلل تعالى مبا لم يجعله ألحد غيره من تسخير اجلن له.

3. في قدرة اجلن على بعض األمور اخلارقة داللة على عظيم قدرة اهلل تعالى، كيف ذلك؟

4. شكر اهلل على النِّعم من صفات األنبياء، والواجب على املسلم االقتداء بهم في ذلك.
5. تيسير النِّعم من ابتالء اهلل لعباده ليتبن الشاكر من غيره.

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

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

َأْشُكُر اهلل تعالى على ِنَعمه، فال أستعملها في معصية اهلل تعالى.

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية

.﴾ س1: قال األول: ﴿
.﴾       وقال اآلخر: ﴿

      أيهما أسرع؟ وّضح ذلك.
س2: حّدد من اآليات املفسرة اآلية الدالة على املعاني التالية: 

أ  . شكر النِّعمة تعود منفعته للشاكر.
ب. ليس هلل تعالى حاجة في شكر عباده. 
ج . اهلل تعالى يعم بنعمته املؤمن وغيره. 
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الوحدة  التا�سعة

تف�سري �سورة النملتف�سري �سورة النمل  الآيات )الآيات )4141--4444((

أراد سليمان � أن يختبر بلقيس، وأن يبّن لها ما أوتيه من امللك، فطلب من معاونيه أن يغيِّروا 
في عرشها ليرى هل تعرفه أم ال، وأن يدخلوها القصر املصنوع من الزجاج وحتته املاء، فحسبت أنها 

ستخوض املاء، فأدركت أنها أمام ملك عظيم ونبي كرمي فأسلمت هلل رب العاملن.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

 ق�صة نبي اهلل  �صليمان�
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معناهاالكلمة
غيِّروا.
القصر.

ماء عظيم.
أملس.
زجاج.

معـاني الكلمــات

موضوع اآلياتموضوع اآليات

تأّمل في اآليات املتلّوة، واقترح موضوًعا مناسًبا لها:تأّمل في اآليات املتلّوة، واقترح موضوًعا مناسًبا لها:
................................................................................................................................

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

تفسير سورة النملتفسير سورة النملتفسير سورة الناس                  تفسير سورة الناس                  
4444--4141

� ملن عنده:  قال سليمان   ﴾ ﴿
غيِّروا سرير ُملكها الذي جتلس عليه إلى حال تنكره، إذا رأته لنرى أتعرف أنه كرسيها أم تكون 

من الذين ال يعرفونه بسبب ما حصل له من التغيير.
﴾ فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان � في مجلسه قيل لها:  ﴿
أنها أصابت في جوابها،  لسليمان  فظهر  إنه يشبهه،  قالت:   ﴾ ﴿ أهكذا عرشك؟ 
﴾ أي: أعطينا العلم باهلل وبقدرته ِمن قبلها، وكنا منقادين  فقال:﴿
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د أن العرش عرشها مِلا رأت فيه من اختالف، فشّبهته بعرشها. 1. رجاحة عقل ملكة سبأ، حيث لم تؤكِّ
2. إن نشوء اإلنسان في مجتمع يعبد غير اهلل يكون مانًعا له من الوصول للحق، فإذا عرف احلق من أهله َسُهل 

. عليه االنتقال إلى اإلميان، وهذا يستوجب على املسلمن أن يدعو الناس الذين ال يعرفون اإلميان احلقَّ
3. للبيئة الفاسدة أثر على عقيدة اإلنسان وسلوكه، كيف تستدل من اآليات على هذا املعنى؟

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

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

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

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

اهلل وحده  عبادة  وَمَنَعها عن   ﴾ اإلسالم.﴿ لدين  مّتبعن  اهلل  ألمر 
﴾ أنها كانت تعبد الشمس﴿  ما كانت تعبده ِمن دون اهلل تعالى، وذلك 
 إنها كانت كافرة ونشأت بن قوم كافرين، واستمرت على دينهم، وإال فلها من الذكاء والفطنة ما
﴾ تعرف به احلق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة ُتذِهب بصيرة القلب. ﴿

﴿ ماء  حتته  زجاج  ِمن  وكان صحنه  القصر،  ادخلي  لها:  قيل 
﴾ فلما رأته ظنته ماء تتردد أمواجه، وكشفت عن ساقيها لتخوض املاء ﴿

حتته. واملــاء  صاف  زجــاج  من  أملس  صحن  إنه   : سليمان�  لها  فقال   ﴾
عظيم  علمت  ﴾وهنا  ﴿
رك، وانقدُت  ُملك سليمان، وصدق دعوته، فقالت: ربِّ إني ظلمت نفسي مبا كنت عليه من الشِّ

متابعة لسليمان داخلة في دين رب العاملن.
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َأْحِرُص على االبتعاد عن جلساء السوء، ملا لهم من أثر في الصدِّ عن معرفة 
احلق والعمل به.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

قرى  في  يعيش  اجتماعي  مخلوق  النمل  أن  إلى  الكرمي  القرآن  أشار   
ومجمعات، وهي مخلوقات متعاونة متكاتفة يشعر كل فرد منها بشعور 

اآلخر، ويظهر ذلك في سلوك النملة، وفي إنذار قومها.
وألعضاء مجتمع النمل طرائق فريدة في جمع املواد الغذائية وتخزينها 

واحملافظة عليها.
اقرأ عن ذلك في املصادر املتاحة لديك.

وادي الّنمل:

آثار سلوكيةآثار سلوكية

رك ظلم من اإلنسان لنفسه، اذكر  التقويم س1: دلت اآليات على أن الشِّ
        آية أخرى صريحة في هذا املعنى.

س2: عّلل ملا يأتي: 
أ   . تنكير سليمان � لعرش ملكة سبأ. 

ب. عدم إسالم ملكة سبأ من أول األمر.
س3: هل أسلمت ملكة سبأ؟ وما الدليل على ذلك؟

س4: وازن بن اجلليس الصالح وجليس السوء.



....
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    اآيات اهلل الكونية
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الوحدةالعا�سرة

تف�سري �سورة النمل الآيات )تف�سري �سورة النمل الآيات )5959--6161((

أريد أن:
الكلمــات  معانــي  أوّضــح   .1

الغريبة في اآليات.
 )59( مــن  اآليــات  أفّســر   .2
إلــى )61( مــن ســورة النمل 

تفسيًرا سليًما.
3. أســتدل مبخلوقات اهلل وآياته 

على وحدانيته.
4. أســتدل مبخلوقــات اهلل الدالة 
على وحدانيته على استحقاقه 

وحده للعبادة.

اآيات اهلل الكونية

كثيًرا ما يحث القرآن الكرمي على التفكر في مخلوقات اهلل:
ـ اتُل بعض اآليات التي جاء فيها األمر بالتفكر.

ـ ما فوائد التفكر في مخلوقات اهلل؟ 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
ُحْسن ونضارة.

ثابتات، وهي اجلبال. 

موضوع اآلياتموضوع اآليات

ذكر بعض مخلوقات اهلل وآياته الدالة على وحدانيته ذكر بعض مخلوقات اهلل وآياته الدالة على وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة. واستحقاقه للعبادة. 

منه  ﴾وسالم  هلل﴿  والشكر  الثناء   : ـ  محمد  -يا  قل   ﴾ ﴿ 
قومك: هل اهلل واسأل مشركي   ﴾ ﴿ لرسالته   اختارهم  الذين  عباده   وأمان على 
﴾  الذي ميلك النفع والضر خير أم األصنام التي يشركون في عبادتها ؟  ﴿

﴿ واألرض؟  السماوات  خلق  َمن  واسألهم: 
﴾ لوال أن اهلل أنزل  ﴾ فأنبت به حدائق ذات منظر َحَسن؟ ﴿
 ﴾ املاء من السماء ما كنتم تستطيعون أن تنبتوا شجر األرض﴿ عليكم 
أمعبود مع اهلل فعل هذه األفعال حتى ُيعبد معه وُيشرك به؟ بل هؤالء املشركون قوم ينحرفون عن طريق 
ما تشركون  ﴾أعبادة  والتعظيم.﴿ العبادة  في  باهلل غيره  فيساوون  واإلميان،  احلق 

بربكم خير أم الذي جعل لكم األرض مستقرة ﴿ڻ  ۀ  ۀ﴾ وجعل بينها أنهاًرا﴿
﴾ وجعل بن البحرين العذب وامللح  ﴾وجعل لها اجلبال ثوابت ﴿
﴾أمعبود مع اهلل َفَعَل ذلك  فاصاًل حتى ال ُيفِسد أحدهما اآلخر؟ ﴿

حتى تشركوه معه في عبادتكم؟ بل أكثر هؤالء املشركن ال يعلمون َقْدر عظمة اهلل، فهم يشركون به.

تفسير سورة النملتفسير سورة النمل
6161--5959
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....................................................................................

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

ا، وقد ذكر اهلل منها في هذه اآليات جملة من  1. دالئل ربوبية اهلل واستحقاقه للعبادة كثيرة جــّدً
الدالئل، كخلق السماوات واألرض، وإنزال املطر، وكشف السوء، وغيرها.

ر الذي يهديه إلى استحقاق اهلل للعبادة دون سواه. ر والتذكُّ 2. القرآن يدعو اإلنسان إلى التفكُّ
3. مع وضوح هذه الدالئل إال أن كثيًرا من الناس قد أعرضوا عن توحيد اهلل وكفروا به.

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

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

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

كيف تستدل بآيات اهلل على استحقاقه وحده للعبادة؟فّكرفّكر

 � أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا 
على تفسير الكلمات اآلتية:
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ر لهم سبيل العيش في األرض، وذلّل لهم من مخلوقاته  4. إن من أثر ربوبية اهلل لعباده أن يسَّ
ما يساعدهم في هذا العيش، فجعل لهم األرض قراًرا، وأنزل لهم املطر، وأنبت لهم احلدائق، 

ر لهم ُسبل االهتداء في البر والبحر، إلى غير ذلك من النِّعم الكثيرة.  ويسَّ

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

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

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

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

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

 تدّبر وأجبمن خالل قراءتك كتاب اهلل تعالى وتدّبرك له، ما سبب ذلك؟

س1: مِلَن اخلطاب في قوله تعالى:﴿ ﴾؟
س2: استدل من اآليات على أن اهلل جعل اجلبال ثوابت لأرض.

س3: استخرج من اآليات املفّسرة الكلمة املرادفة للكلمات التالية:

س4: استخرج من اآليات دالئل وحدانية اهلل واستحقاقه وحده للعبادة. 
﴾ ، اقرأ سورة الرحمن  س5: قال تعالى:﴿ 

واستخرج منها اآلية التي توضح معنى هذه اآلية. 

الكلمة املرادفة  الكلمة
............. .... مستقرة
............. .... وسط
............. .... فاصاًل
............. .... يساوون

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية
1. ُأْكِثُر من قول: »احلمد هلل« في جميع األحوال.

2. ُأْكِثُر من التفّكر في مخلوقات اهلل تعالى والنظر في آياته الشرعية والكونية.
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تف�سري �سورة النمل الآيات )تف�سري �سورة النمل الآيات )6262--6565((

أريد أن:
الكلمــات  معانــي  أوّضــح   .1

الغريبة في اآليات.
2. أفّســر اآليــات مــن )62( 
إلى )65( من ســورة النمل 

تفسيًرا سليًما.
3. أستدل على خطأ املشركن 
اهلل  مــع  يشــركون  الذيــن 

غيره.
4. ألتجــئ إلــى اهلل وحــده فــي 
جلب النفع ودفع الضر، ألنه 

املالك لذلك دون سواه.

    اآيات اهلل الكونية

ر في حال اإلنسان، من ميلك له  يحث القرآن الكرمي العقل على التفكُّ
حال  وفي  فها،  ويصرِّ يدبِّرها  من  املخلوقات،  حال  وفي  والنفع،  الضر 
ر في ذلك يقود صاحب العقل  اخللق، َمْن خلقهم ورزقهم، ألن التفكُّ
السليم إلى اإلميان باهلل تعالى، وعدم اإلشراك به في الربوبية والعبادة، 
ألنه سبحانه هو وحده الذي يفعل ذلك كله، فهو وحده الذي يستحق 

العبادة، وهذا ما تدل عليه اآليات التالية، قال اهلل تعالى:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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تأّمل في اآليات املتلّوة، واقترح موضوًعا مناسًبا لها: تأّمل في اآليات املتلّوة، واقترح موضوًعا مناسًبا لها: 
..................................................................................................................................................................

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

موضوع اآلياتموضوع اآليات

معناهاالكلمة

ر.  املكروب الذي أصابه الضُّ

معاني الكلمــات

الذي  أم  خيٌر  باهلل  تشركون  الــذي   هل  ﴾أي  ﴿ 
﴾ويجعلكم تخلفون  يجيب املكروب إذا دعاه ويزيل عنه السوء  ﴿
ينعم  اهلل  مع  أمعبود   ﴾ األرض؟﴿ عمارة  في  سبقكم  من 

عليكم هذه النِّعم؟ قلياًل ما تذكرون وتعتبرون، فلذلك أشركتم باهلل غيره في عبادته.
إذا  والبحر  البر  ظلمات  في  يرشدكم  الــذي  ﴾أي  ﴿ 
والذي   ﴾ ﴿ السبل  عليكم  فأظلمت  الطريق  ضللتم 

يرسل الرياح مبّشرات مبا يرحم به عباده ِمن غيث يحيي موات األرض؟﴿
س  ه اهلل وتقدَّ ﴾ أمعبود مع اهلل يفعل بكم شيًئا من ذلك فتدعونه من دونه؟ تَنزَّ

عما يشركون به غيره.

تفسير سورة النملتفسير سورة النمل
6565--6262
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واسألهم: من الذي ينشئ اخللق ثم يفنيه إذا شاء، ثم يعيده؟  ﴿
مبثل  األرض  ومن  املطر،  مبثل  السماء  من  يرزقكم  ومن   ﴾ ﴿
أمعبود سوى اهلل يفعل ذلك؟  النبات؟ ﴿

قل: هاتوا حّجتكم إن كنتم صادقن في زعمكم أن هلل تعالى شريًكا في ملكه وعبادته. 
استأثر اهلل  ما  ـ ال يعلم  يا محمد  ـ  ﴾ قل  ﴿
ِمن  مبعوثون  متى هم  يدرون  ﴾ وال  ﴿ هو  إال  الغيبيات  من  بعلمه 

قبورهم عند قيام الساعة.

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

 � أخي الطالب: بعد أن متكنت من تفسير اآليات السابقة، يتوقع منك أن تكون قادًرا 
على تفسير الكلمات التالية:



103

الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. اهلل سبحانه هو املتكفل بخلقه يجيب دعاءهم، ويكشف ضرهم، ويهديهم في ظلمات البر 
والبحر، وينزل عليهم الغيث، ويرزقهم من السماء واألرض، ومن كان كذلك فهو املستحق 

للعبادة دون سواه ممن ال يقدر على شيء من ذلك.
2. محبة اهلل تعالى لهداية اخللق، حيث نّوع لهم من األدلة، وأكثر من ذكر احلجج الدالة على 

استحقاقه سبحانه للعبادة، وبطالن عبادة ما سواه من املخلوقن.
3. إن الغيب املطلق، كقيام الساعة، أو ما سيحدث في املستقبل بتفاصيله ووقته ال يعلمه إال 

اهلل، ومن اّدعى علمه فقد كذب. 

الغيب؟  عالم  هو  وحده  اهلل  بأن  اإلميــان  على  يترّتب  الذي  ما 
استوح اإلجابة من النص التالي:

قال �:»من أتى عّراًفا أو كاهًنا فصّدقه مبا يقول فقد كفر مبا ُأنزل 
على محمد«.)1(

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

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

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

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

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

)1(  أخرجه الطبراني في الكبير 576/10، واحلاكم في املستدرك 49/1.
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1. َأْشُكُر اهلل تعالى على ِنَعمه بقلبي ولساني وجوارحي.
ُه إلى اهلل تعالى وحده بالدعاء في جلب النفع ودفع الضر. 2. َأَتَوجَّ

س1: ما نوع  التوحيد الذي تقرره اآليات الكرمية؟
س2: ما الذي يجب عليك إذا علمت التالي: 

أ  . اهلل وحده الذي يجيب املضطر إذا دعاه.
ب. اهلل وحده الذي يرزق جميع اخللق.

س3: ما األمور الغيبية التي استأثر اهلل تعالى بعلمها؟ 
       اقرأ سورة لقمان واستخرج اإلجابة.

س4:  استدل من اآليات على كل مما يلي: 
أ  . اهلل وحده الذي يرشد من يضل في ظلمات البر والبحر.

ب. اهلل وحده الذي يرسل الرياح ليغيث بها عباده.
س5: بنِّ معاني الكلمات اآلتية:

     )املضطر - ُبشًرا - أإله مع اهلل(. 
 

الدر�سالدر�س

18

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم
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أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك
الرياح هواء متحرك عبر سطح األرض، وقد تهب الرياح ببطء 
بها،  اإلحساس  الصعوبة  من  جتعل  لدرجة  شديدين،  ولُطف 
أو قد تهب بسرعة وُعنف كبيرين لدرجة جتعلها تدمر املباني 
بقدرة اهلل تعالى، وتقتلع األشجار من جذورها. والرياح القوية 
ميكنها أن تضرب أمواج احمليط العاتية، التي من شأنها أن حتطم 

السفن، وأن تغمر األرض.
ثم  ومن  الزراعية،  األراضــي  من  التربة  إزالــة  الرياح  وبإمكان 
الناعمة،  التربة  ذرات  وتستطيع  النمو.  عن  احملاصيل  تتوقف 

التي حتملها الرياح أن ُتبلي الصخر، وتغير مالمح األرض.
الرياح أيًضا جزء من الطقس، فاليوم احلار الرطب قد يتحول 
فجأة إلى بارد، إذا ما هّبت الرياح من منطقة باردة. والسحب 
احملّملة باملطر والبرق قد تتكون حيث يلتقي الهواء البارد بالهواء 
احلار الرطب، وقد تدفع رياح أخرى السحب بعيًدا، وتسمح 
للشمس بأن تدفئ مرة أخرى، وميكن للرياح أن حتمل العاصفة 
الهوجاء إلى مسافات بعيدة، كل ذلك بأمر اهلل سبحانه وإرادته 

وعلمه.
وُتسمى الرياح وفًقا لالجتاه الذي تهب منه، فعلى سبيل املثال 
تهب الرياح الشرقية من الشرق إلى الغرب، والرياح الشمالية 

من الشمال إلى اجلنوب. 

أضف إلى معلوماتك:
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الوحدة احلادية ع�سرة

التعريف ب�سورة الق�س�سالتعريف ب�سورة الق�س�س

أريد أن:
ســورة  تسمية  سبب  أذكــر   .1

القصص بهذا االسم.
د الزمن الذي نزلت فيه  2. أحدِّ

سورة القصص.
ـن أبرز موضوعات سورة  أبّيّ  .3

القصص.
4. أستنتج بعض أوجه اإلعجاز 

في سورة القصص. 

التعريف ب�صورة الق�ص�س

أوالً: سبب التسمية:أوالً: سبب التسمية:

سبب التسميةاسم السورة

سورة القصص

تعالى  قوله  من  االسم  بهذا  السورة  هذه  سميت 
 ،﴾..........................﴿ السورة:  هذه  في 
من   � لموسى  ما حصل  القصص  بهذه  والمراد 
قتل القبطي، وما تال ذلك من مطاردة فرعون وقومه 

لموسى � ليعاقبوه، وفراره منهم إلى مدين.

ثانًيا: مكان نزول السورة:ثانًيا: مكان نزول السورة:

ثالًثا: ترتيبها في النزول وفي المصحف:ثالًثا: ترتيبها في النزول وفي المصحف:

من  ُتعّد  السورة  هذه  فإن  ولــذا  الهجرة،  قبل  مبكة  السورة  هذه  نزلت 
السور: 

          املكية.
          املدينة.

رابًعا: موضوعات السورة:رابًعا: موضوعات السورة:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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وتضمنت هذه املوضوعات الرئيسة موضوعات تفصيلية كثيرة، وميكن تقسيمها على النحو اآلتي:
اآليات )1 - 6( ظلم فرعون لبني إسرائيل، والبشارة برفع هذا الظلم.

وحتدثت اآليات عن ظلم فرعون وقومه لبني إسرائيل. 
ووعد اهلل بني إسرائيل بالنصر والتمكن على فرعون قال تعالى:﴿

﴾، وفي هذا إشارة إلى متكن املستضعفن من املؤمنن 
في مكة، كما دل عليه قوله تعالى في آخر سورة القصص: ﴿

.﴾
اآليات )7 - 13( والدة موسى � ومشكلة رضاعته واخلوف عليه من القتل.

حتدثت اآليات عما حصل ألم موسى من الفزع على وليدها، وأشارت اآليات إلى أن قدر اهلل إذا جاء ال 
يرّده كيد كائد، ففرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوًفا من ذلك الصبي الذي سيكون هالك فرعون على 
يديه، فإذا بفرعون يربِّيه في بيته، وهو ال يدري بأنه الطفل املوعود به، وفي ذلك تطمن للمؤمنن بأن اهلل 

ينصرهم من حيث ال يحتسبون.
اآليات )14-21( َقْتُل موسى � القبطي خطًأ، وفراُرُه من فرعون وقومه ملا طلبوه ليقتلوه.

ز بها األمور، وزاده بسطة في اجلسم، فكان قويَّ البنية، لذا ملا  أعطى اهلل موسى � حكمة وعلًما مييِّ
ضرب القبطي في صدره قتله، فطالب قومه فرعون بقتل موسى� ، فدبَّر اهلل له الهروب، فخرج من 

مصر خائًفا من فرعون وقومه أن ميسكوه.
وفي هذا تنبيه للمؤمنن أن اهلل ال يضيع أولياءه، وأنه يدبر لهم من الَقَدِر ما يردُّ به كيد أعدائهم، وفيها  
إشارة إلى إرهاصات نبوة موسى � ، وفيها أن موسى � ـ مع أنه كان في قصر فرعون الكافر ـ كان 

مؤمًنا باهلل، لم يتأثر بقصر فرعون وما فيه من امللهيات واملغريات.

األول: قصة موسى �.
الثاني: دالئل التوحيد.

الثالث: قصة قارون.



110

الدر�سالدر�س
19

اآليات )22- 28( فراره إلى مدين وزواجه بإحدى املرأتي اللتي ساعدهما، وبقاؤه عشر سني في 
خدمة أبيها.

فلما فرَّ من مصر، ووصل إلى مدين حصل له ما حصل من لقاء املرأتن وسقيه لهما، ثم لقاء أبيهما، ثم 
خدمته له عشر سنن، وزواجه بإحدى ابنتيه.

وفي هذه اآليات لطائف عديدة للناظرين، فانظر لطف اهلل سبحانه الذي ساق ملوسى � زوجة ليست 
من قومه، وكيف اقترن بها، فلو لم يأِت إلى هذا املاء في ذلك الوقت ملا حصل ما حصل، فسبحان ربنا 

اللطيف اخلبير الذي يسوق األقدار بلطفه وعلمه.
ه، فإنه كان  وانظر إلى ما تربَّت عليه هاتان املرأتان من البعد عن الرجال، ومن احلياء، ومن خدمة الوالد وبرِّ

شيًخا كبيًرا ال يستطيع أن يخدم نفسه، فرزقه اهلل ذلك الشاب القوي، وذلك من حكمة اهلل سبحانه. 
وفي اآليات إشارة مهمة إلى أن الولي إذا وجد البنته أو أخته زوًجا صاحًلا، فإنه يبادر بعرض قريبته عليه 
إلى كرم موسى  حرًصا على ما فيه من اخلير والصالح، وليس ذلك بعيب، بل هي سنة الصاحلن.وانظر 
م بخدمة هذا الشيخ اجلليل، وكذا كان  �، حيث جلس أطول األجلن، وهو عشر سنوات، ولم يتبرَّ
بونهم ويعيشون معهم بال تأّفف  األنبياء في كرم النفس، فقد أعطوا الناس كل أوقاتهم يعلمونهم ويؤدِّ
بونهم،  ويؤدِّ لونهم،  يتحمَّ الناس،  مع  يكونوا  أن  األنبياء  بأتباع  يحسن  وكذا  منهم،  خاطر  ِر  تكدُّ أو 

ويعلمونهم.
اآليات )29- 35( نبوة موسى �، وتكليم اهلل له عند الطور.

 ملا انقضت السنوات العشر حنَّ موسى � ألهله، فأراد أن يرجع إلى مصر، فأخذ أهله شتاًء، وسار
بهم إلى مصر، لكنه ضلَّ الطريق فلم يهتد له، ورأى ناًرا من بعيد، وذهب إلى حيث هذا القبس ليأخذ 
اهلل  والرسالة، فسمع  بالنبوة  مباشرة  اهلل  كلَّمه  لقد  ر بحسبانه،  يقدَّ لم  ما  فكان  به،  ما يستدفئون  منه 
﴾ وملا ألقاها حتولت بقدرة اهلل إلى حيَّة  يقول له: ﴿
تسعى، ففزع موسى وهرب، لكن اهلل طمأنه فرجع وأخذ عصاه، ثم أظهر اهلل له اآلية األخرى )اليد( 
وأبلغه برسالته إلى فرعون ووعده باخللوص منه، فطلب موسى من ربه، أن يرسل معه أخاه هارون فأجاب 

اهلل له طلبه.

19
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اآليات )51-70( تذكير قريش بنعمة اهلل عليهم ودعوتهم إلى اهلل.
اآليات )71-75( آيات من دالئل التوحيد.

اآليات )76-84( قصة قارون.
اآليات )85-88( خامتة السورة وفيها تسلية ووعد للرسول  بالعودة إلى مكة منتصًرا.

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

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

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

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

أخي الطالب: اقرأ اآليات من )44( إلى )50( من المصحف، واستخرج فّكرفّكر
وجه اإلعجاز القرآني من هذه اآليات.

ُل قصص القرآن الكريم وأستخرج منها الدروس والعبر. َأَتَأمَّ

ومن هذه اآليات نستفيد أن احلنن لأوطان من طبع اإلنسان الذي خلقه اهلل عليه، فما من أحد إال يحب 
وطنه.وأن املرأة تبع لزوجها، فها هي الزوجة املْدَينيِّة تترك بلدها وتسافر مع زوجها إلى بلدة أخرى. 

وأن اهلل قد منَّ على موسى � مبنَّة عظيمة اختصه بها، وهي أن نبوته كانت بكالم اهلل له مباشرة دون 
ب )كليم اهلل(. واسطة، لذا لقِّ

ومن فوائد اآليات أن موسى كان ذا نفع ألخيه هارون عليهما السالم، فكان سبًبا في نبوته.
اآليات )36- 43( دعوة موسى � لفرعون وقومه، وتكذيبهم له، وإغراقهم جزاء تكذيبهم.

اآليات )44-50( دالئل من إعجاز القرآن وصدقه في أخباره.

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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ملوسى الدر�سالدر�س حصلت  التي  القصص  من  عدد  القصص  ســورة  في  ورد  س1: 
د هذه القصص باختصار. �، عدِّ

س2: استخرج ثالث لطائف من قصة موسى � مع املرأتن.
س3: )قدر اهلل إذا جاء ال يرّده كيد كائد(، من أين تأخذ هذا املعنى؟

س4: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 
أ  . ترتيب سورة القصص في املصحف: 

         )التاسعة والثالثون - التاسعة واألربعون - الثامنة والعشرون(.
ب. كان فرعون يقتل من بني إسرائيل:

           )البنات - البنن - البنن والبنات(.
ج . حتدثت سورة القصص عن قصة كل من: 

           )داوود وسليمان - إبراهيم ولوط - موسى وقارون(.

19
التقويم
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الوحدة الثانية ع�سرة

تف�سري �سورة الق�س�س الآيات)تف�سري �سورة الق�س�س الآيات)77 -  - 99((

أريد أن:
الكلمــات  معانــي  أوّضــح   .1
مــن  اآليــات  فــي  الغريبــة 
)7( إلــى )14( مــن ســورة 

القصص.
2. أفّســر اآليــات مــن )7( إلى 
)14( مــن ســورة القصــص 

تفسيًرا سليًما.
3. أســتنبط أبــرز الــدروس مــن 
عناية اهلل تعالى بموسى� 

في صغره.

عناية اهلل تعاىل مبو�صى  �

بأن هالكه يكون على يد  له  ُفّسرت  املنام رؤيا  فرعون قد رأى في  كان 
ولد يولد من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل ولد ذكر يولد منهم، فنجى اهلل 
موسى � من القتل مبا أوحاه إلى أمه أن تصنع به كما في اآليات اآلتية 

من سورة القصص، قال تعالى:

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

موضوع اآلياتموضوع اآليات

�أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لآليات.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
الوحي: اإلعالم بخفاء، وهو هنا اإللهام.

البحر.
مصدر سرور.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
99- - 77

فإذا خشيت   ﴾ ﴿ قلبها  في  وقذفنا  ألهمناها   ﴾ ﴿ 

﴾ فضعيه في البحر والمراد به نهرالنيل في مصر ﴿  عليه من فرعون أن يقتله   ﴿
﴾ معيدوه إليك  ﴾أي: على فراقه﴿ ﴾أي: ال تخشي عليه من الغرق﴿    

﴾ أي: من األنبياء المرسلين. ﴿

فجعلت أم موسى ترضعه فترة من الزمن، فلما خشيت أن يكتشف أعوان فرعون أمرها، وضعت ابنها 
موسى في تابوت، وأرسلته في البحر، ولكن الماء ذهب به إلى دار فرعون فأخذه أعوانه، وذهبوا به 

إليه، وكانت عنده امرأته آسية بنت مزاحم، فكان من خبره ما قصه اهلل تعالى في اآليات التالية:
دينهم   في  أي:   ﴾ فرعون﴿ أعــوان  أخــذه  أي:   ﴾ ﴿ 

﴿ المكروه  من  به  كفرهم  بسبب  ينالهم  لما  حــزن،  مصدر  ﴿چ﴾أي: 

﴾ إن فرعون ووزيره هامان وجنودهما كانوا عاصين آثمين.

﴾ أي: قالت لفرعون، وذلك أن اهلل ألقى محبته في قلبها حين رأته ﴿ ﴿
﴾ ڑ﴾ أي: هذا المولود مصدر سرور لي ولك ﴿

﴾ أي: وهم ال يدركون   أي: لعلنا نصيب منه خيًرا إذا َكُبَر، أو نجعله لنا  ولًدا ﴿
أن هالكهم على يديه.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. عناية اهلل تعالى بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وحمايته لهم من كيد الكائدين.
2. إذا أراد اهلل نجاة عبده سلَّمه من  المخاطر مهما أحاطت به، أو تمكن منه أعداؤه، فالواجب 

اللجوء إليه واالعتصام به دون غيره.
3. إذا أراد اهلل تعالى بعبده خيًرا رعاه وحماه وهيأه للقيام بما أراد له من الخير، كما حصل لموسى � 

حيث تواله اهلل تعالى منذ أن كان رضيًعا.
4. اهلل سبحانه يملي للظالمين ويمهلهم، ولكنه ينتقم منهم إذا أصروا على باطلهم، كما حصل 

لفرعون وهامان وجنودهما حيث كذبوا بآيات اهلل ورسله.
5. الواجب على المسلم االمتثال ألمر اهلل تعالى، ولو شق ذلك على نفسه، فإن العاقبة الحسنة له 
، فكانت العاقبة  بعد ذلك، كما حصل ألم موسى حين امتثلت ألمر اهلل تعالى بإلقاء ابنها في اليمِّ

أن جعله اهلل نبًيا من الصالحين.
6. في اآليات خبر غيبي ال يعلمه الرسول � إال من الوحي، وهو الخبر عن موسى �، ولما أخبر 

به النبي � لم يعترض عليه اليهود، فدل ذلك على صدق النبي � وما جاء به من القرآن.

 )إرادة اهلل تعالى فوق كل إرادة(.
نشاط:نشاط: من خالل فهمك لآليات املشروحة استدل على صحة العبارة السابقة:

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

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

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

 ال َأَخاُف إال اهلل تعالى وال أرجو غيره.

س1: ما نوع الوحي الذي أوحاه اهلل تعالى ألم موسى� ؟
 س2: ما املراد باليمِّ الذي أمر اهلل تعالى أم موسى بإلقائه فيه؟

س3: ما اسم امرأة فرعون؟
ا وحزًنا لفرعون، وقرة عن المرأته،  س4: كان موسى � عدّوً

استنتج سبب ذلك.

20
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الوحدة الثانية ع�سرة

تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )1010--1414((

ملا ذكر اهلل تعالى في اآليات السابقة أمره ألم موسى بوضعه في التابوت وما وعدها به من إرجاعه 
إليها وجعله من املرسلن، ذكر اهلل تعالى في اآليات اآلتية حتقيق وعده ذلك،  فقال تعالى:

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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معناهاالكلمة
خالًيا.

اتبعي أثره.

معـاني الكلمــات

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

موضوع اآلياتموضوع اآليات

�أخي الطالب: ضع من عندك موضوًعا مناسًبا لآليات.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
1414--1010  

﴾ وأصبح قلب أم موسى خالًيا من كل شيء إال من ذكر موسى� ﴿ 

﴾ لوال أن  ﴾ أي:إنها قاربت أن ُتظهر أنه ابنها ﴿ ﴿

﴾ أي:  الموقنين بوعد اهلل. ثبَّتناها فصبرت ولم ُتْبد به ﴿
﴾ وقالت أم موسى ألخت موسى حين ألقته في اليم: اتبعي أثر موسى  ﴿

﴾ أي: فتبعت أثره فأبصرته عن ُبعد ﴿ واعرفي خبره وما الذي صار له ﴿
﴾ وقوم فرعون ال يعرفون أنها أخته وأنها تتبع أثره. 

﴾أي:من قبل أن  ﴾ أي: ومنعنا موسى أن يرضع من المرضعات ﴿     ﴿

 ﴾ ﴾ فقالت أخته: هل أرشدكم ﴿ نرّده إلى أمه ﴿  
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 أمامك صورة واضحة لتحقق وعد اهلل تعالى لعباده، حيث أعاد موسى � إلى أمه وجعله من 
املرسلن كما وعدها بذلك، ارجع إلى سور املائدة والتوبة والنور واستخرج من كل سورة آية  فيها 

ـن أثر هذه القصة عليك وأنت تقرأ آيات الوعد في القرآن الكرمي. َوْعٌد من اهلل  لعباده، ثم بّيّ
نشاط:نشاط:

)1( سورة البقرة، اآلية )269(.

إلى  فأجابوها  عليه،  مشفقين  يتعاهدونه  وهم   ﴾ ﴿ وإرضاعه  تربيته  يحسنون 
ذلك، وقبلوا عرضها.

﴾ أي:على فراقه  ﴾أي: ُتسر بلقاء ولدها موسى ﴿ ﴿

﴾ أي: واقع ه إليها، وجعله من المرسلين ﴿ ﴾ أي: ما وعدها به من ردِّ ﴿ 

﴾ ولكن أكثر المشركين ال يعلمون أن وعد اهلل حق.  ال محالة﴿  
﴿ قوته  واكتملت  ﴾أي:  ﴿ الشباب  مرحلة  إلى  وصل  أي:    ﴾ ﴿ 

﴾ وكما جزينا  ﴿ الدين  العقل واحلكمة والفقه في  ﴾أي: أعطيناه 

موسى على طاعته وإحسانه نجزي َمن أحسن ِمن عبادنا. 

1. ضعف اإلنسان وحاجته إلى تثبيت اهلل تعالى عند الشدائد والكروب.
ات من اإليمان. 2. الثبات والصبر عند الملمَّ

3. تهيئة اهلل تعالى األسباب لعودة موسى إلى أمه، حيث منعه الرضاعة من النساء، ليكون ذلك 
سبًبا لطيًفا لعودته إلى أمه دون أن يشعر أحد بأنها أمه، فسبحانه اللطيف الخبير.

4. مشروعية تعاطي األسباب التي تجلب السرور وتزيل األحزان.
الصالح  العمل  إلى  لإلنسان  دافع  وذلك  يتخلف،  ال  وأنه حق  اهلل،  بوعد  التصديق  وجوب   .5

تصديًقا بوعده سبحانه، حيث وعد عباده الصالحين بالفوز برضوانه والنصر على أعدائه.
6. اإلحسان في طاعة اهلل وعبادته سبب لنيل الحكمة والعلم، وقد قال اهلل تعالى:
)1(.﴾ ﴿
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اهلل  توفيق  إلى  اإلنسان  دليل على شدة حاجة  اآليات  في  س1: 
ح ذلك. تعالى وتثبيته، وضِّ

 س2: من خالل شرح اآليات استخرج معاني الكلمات التالية:
كادت: .............. . ............

تبدي:.............. . ............
عن ُجُنب:.............. . ............

يشعرون:.............. . ............
رددناه: .............. . ............

ص -بعبارة مختصرة- قصة إرجاع موسى� إلى أمه. س3: لخِّ

والعلم   الحكمة  سبحانه  منه  ألنال  والعلن،  السر  في  تعالى  اهلل  َأتَِّقي 
والعمل به.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك

هي آسية بنت مزاحم بن عبيد الريَّان بن الوليد الذي كان ملك مصر 
في زمن يوسف � ، وقيل: إنها كانت من بني إسرائيل من سبط 

موسى � ، وقيل: بل كانت عمته.
وعندما دعا موسى � إلى توحيد اهلل تعالى آمنت به وصدقته، 

وفيها يقول تعالى: 
﴿

﴾  )1(، وقال فيها النبي �: »كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إال آسية امرأة فرعون، ومرمي بنت عمران، وإن فضل عائشة على 

النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«)2(. 

آسية امرأة فرعون:

)1(  سورة التحرمي، اآلية )11(.
)2(  أخرجه البخاري، رقم )3230(، وأخرجه مسلم، رقم )2431(.

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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تف�سري �سورة الق�س�س الآيات ) تف�سري �سورة الق�س�س الآيات ) 4444 - -4646((

أريد أن:
الكلمات  مــعــانــي  ــح  ــ أوّض  .1
ــة فـــي اآليــــــات من  ــب ــري ــغ ال
)44( إلى )51( من سورة 

القصص.
2. أفّسر اآليات من )44( إلى 
القصص  ســـورة  مــن   )51(

تفسيًرا سليًما.
ـن الدالئل على نبوة محمد  3. أبّيّ

� كما وردت في اآليات.
االستجابة  وجوب  أستشعر   .4

للرسول �.

نا حممد  � معجزة نبيِّ

ا ال يقرأ وال يكتب، وهو -قطًعا- لم يكن معاصًرا ملوسى  كان النبي � أمّيً
بالقرآن   � النبي  جاء  ذلك  ومع  متطاولة،  قرون  بيـنهما  كان  بل   ،�
الكرمي الذي يحوي أخباًرا مفصلة عن موسى �، وقومه بني إسرائيل، وما 
جرى لهم من وقائع مع فرعون وقومه، وفي هذا داللة على أن هذا القرآن 
ليس من كالمه �، وال من كالم أحد من البشر، وإمنا هو وحي من اهلل 
تعالى الذي أحاط علمه بكل شيء، وهذا املعنى هو ما تشير إليه اآليات 

التالية، قال اهلل تعالى: 

رابط الدر�س الرقميالوحدة الثالثة ع�سرة

www.ien.edu.sa
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اإلشارة إلى أن القرآن الكريم وحي من اهلل تعالى 

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
طال عليهم الزمن.

مقيًما وساكًنا.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
4646- - 4444

﴾ أي:وما كنت -يا محمد- بجوار الجبل الغربي ﴿ ﴿

﴾ وما كنت من الحاضرين،  ﴾إذ عهدنا إليه بالرسالة إلى فرعون وقومه ﴿
حتى تقف على خبر موسى وتحكيه من عند نفسك.

﴾ ولكنا خلقنا أمًما من بعد موسى، فمكثوا زمًنا طوياًل  ﴿

فنسوا عهد اهلل، وتركوا أمره، ولذلك أرسلناك لتذكرهم وتقيم عليهم الحجة ﴿ 
بالوعد والوعيد  ﴾ وما كنت مقيًما في أهل مدين  تذكرهم 

ولكنا  ﴾ ﴿ قومك  على  تقصه  ثم  لموسى�  حصل  ما  تعرف   حتى 
 أرسلناك فأعلمناك مثل هذه األخبار.

﴾ وما كنت بجانب جبل الطور حين كلَّمنا موسى ﴿ ﴿

﴾ ولكنا أرسلناك وأخبرناك بمثل هذا رحمة من اهلل لك ولهم ﴿   

 ﴾ ﴾ وهم العرب الذين بعث إليهم النبي � ﴿

يتعظون بإنذارك، فيقرون هلل بالوحدانية ويفردونه بالعبادة.
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الدالة على  السابقين  األنبياء  العقلية، ومن ذلك ذكر قصص  الحجج  بأقوى   � النبي  بعثة  1. تقرير 
صدق النبي �، حيث جاء بأخبارهم مفصلة مع عدم معايشته لهم، وُبْعِد زمنه عن زمنهم.

أعالها  وهــو  الوحي،  ومنها  والمشاهدة،  كالرؤية  العلم،  مصادر  بعض  إلــى  إشــارة  اآليــات  في   .2
وأقواها.

3. جاءت بعثة النبي محمد � في أوانها واشتداد الحاجة إليها، حيث كان الناس يعيشون في جاهلية 
وضالل، بسبب تركهم ما جاءهم به األنبياء السابقون لما طال بهم العهد، وتطاول عليهم الزمن.

4. رسالة النبي � رحمة من اهلل تعالى بعباده، لما في رسالته من اإلنذار من عذاب اهلل ولكونها سبًبا 
لخيري الدنيا واآلخرة.

5. الغاية من بعثة الرسل تذكير الناس بعهد اهلل وميثاقه، ليتذكروا ويتعظوا ويستجيبوا ألمر اهلل.

نشاط:نشاط:
..............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

 َأْقَرُأ القرآن الكريم بتدبُّر وأستجيب لما فيه من أمر ونهي.

س1: استخرج من الشرح معاني الكلمات التالية:
)الغربي، الشاهدين، العمر(.
س2: ما الغاية من إرسال النبي �؟

س3: هاِت دلياًل على صدق النبي �.

تتّبع قصة موسى � في القرآن الكرمي، ودوِّن -هنا- أسماء السور التي 
وردت فيها.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم
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رغم ظهور الداللة على صدق الرسول � وما جاء به كما جاء في اآليات السابقة، إال أن املشركن قابلوا 
ـن ذلك اآليات التالية،  ذلك بالتكذيب ووصف ما جاء به من القرآن أنه سحر اتباًعا ألهوائهم، كما تبّيّ

قال اهلل تعالى:  

تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )4747 -  - 5151(( نا حممد � معجزة نبيِّ

رابط الدر�س الرقميالوحدة الثالثة ع�سرة

www.ien.edu.sa
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

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

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
 تساندا وتعاونا.

أخي الطالب: ضع -من عندك- موضوًعا مناسًبا لآليات.

ما  بسبب  ﴾أي:  ﴿ ونقمة  ﴾عقوبة  ﴿ مكة  كفار  ﴾أي  ﴿
﴾ هال أرسلت لنا رسواًل ﴿ اكتسبوا من الكفر واملعاصي﴿

﴾ فنتبع اآليات المنزلة في كتابك ﴿ ﴾ ونكون من المؤمنين برسالة 
نبيك �، وجواب »لوال« محذوف تقديره: لعاجلناهم  بالعقوبة، ولم نبعثك إليهم رسواًل.

﴿ القرآن  من  عليه  أنزل  وما   � وهو محمد   ﴾ ﴿
﴾أي: هال أنزل القرآن على محمد � جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى � 
﴾ أي:أنهم كفروا بما جاء به موسى � كما  جملة واحدة ﴿
﴾ يعنون بذلك  كفروا بما جاء به محمد�، فطلبهم هذا إنما هو عناد وجدال بالباطل﴿

﴾ أي: بكلٍّ من التوراة والقرآن كافرون. ﴾ تعاونا﴿ التوراة والقرآن﴿     
أتبعه  حتى  والقرآن  التوراة  من  أهدى  أي:   ﴾ ﴿ 

﴾أي: إن كنتم صادقين في زعمكم أنهما سحران. وأعمل بما فيه ﴿
﴾ أي: إن لم يفعلوا ما طلبته منهم، ولم يتبعوا الحق الذي جئت به ﴿ ﴿

﴾ أي: ليس لهم إال مجرد اتباع الهوى، وليس لهم دليل يعتمدون عليه وال برهان 
﴾ أي: ال أحد أشد ضالاًل عن طريق  يستندون إليه ﴿

الرشاد ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان وحجة من كتاب اهلل أوسنة رسوله � ﴿
﴾ أي: ال يوفق إلصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب واإلعراض عن 
﴾ أي: أنزلنا القرآن متتابًعا يتلو بعضه بعًضا وعًدا ووعيًدا، وأخباًرا  آيات اهلل ﴿

﴾يتعظون، فيؤمنون باهلل ورسوله �. وقصًصا، ومواعَظ وعبًرا ﴿

تفسير   اآلياتتفسير   اآليات
5151--4747
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 أّتِبُع ما جاء في القرآن الكريم وال أّتبع ما تهواه نفسي إذا كان ُمَخاِلًفا 
للقرآن الكريم.

نشاط:نشاط:
ذمَّ اهلل تعالى اتباع الهوى في أكثر من موضع في القرآن الكرمي، مبشاركة زمالئك 
املفهرس  باملعجم  مستعيًنا  دفترك،  في  نها  ودوِّ املواضع  هذه  احصر  املجموعة  في 

أللفاظ القرآن الكرمي، أو أي برنامج حاسوبي. 

)1( سورة النساء، آية 165.

1. معصية اهلل تعالى سبب لحصول المصائب على اختالف أنواعها ودرجاتها.
2. إرسال الرسل حجة على الخلق، فال حجة لهم إذا جاءهم عذاب اهلل بسبب عدم إيمانهم به بعد 

أن أرسـل إليهـم الـرسـل، كمـا قــال تعـالــى: ﴿
)1( .﴾

ر عنه كالسحر ونحوه. 3. بيان عناد المشركين ومجادلتهم بالباطل، ورميهم الحق بما ُيَنفِّ
ه. 4. كتاب اهلل تعالى هو الحق، فما كان موافًقا له ُقِبَل، وما جاء مخالًفا له فهو ضالل وباطل يجب ردُّ
5. اتباع الحق هو سبيل المؤمنين، فهم يقبلون كل ما جاء موافًقا للحق أيـًّا كان مصدره، ولهذا 

 .﴾ قال تعالى:﴿
6. واجب المسلم اتباع شرع اهلل، وعدم اتباع الهوى وأصحابه.

7. القرآن الكريم يشتمل على كل ما يدعو إلى الخير وينفر من الشر، من وعد ووعيد وقصص 
وأخبار، ومواعظ وعبر، فال عذر لمقصر أو مفرط مع وجود القرآن.  

 س1: معصية اهلل تعالى سبب حللول املصائب، هات 
دلياًل على ذلك.

س2: قال تعالى: ﴿
ہ﴾، ما املراد مبا ُأوتي موسى؟ 

.﴾  س3: فّسر قوله تعالى: ﴿

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم
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)1(  سورة القمر، اآليات )2،1(.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك
أّيد اهلل تعالى نبيه � مبعجزات عديدة دلت على صدق نبوته، نذكر 

منها التالي:
1. القرآن الكرمي:

وهو أعظم معجزات النبي محمد �، حيث حتّدى اهلل به اإلنس واجلن 
على أن يأتوا بسورة من مثله.

2. انشقاق القمر:
سأل كفار قريش رسول اهلل � أن يريهم آية، فانشق القمر حتى صار 
أمامهم فرقتن، ولكنهم قالوا: لقد سحركم محمد، وأخبر اهلل تعالى 

عن ذلك بقوله:﴿
)1(.﴾

3. تكثير املاء والطعام على يديه �.
4. إبراء املرضى وذوي العاهات بإذن اهلل تعالى.

5. كالم اجلماد واحليوان وانقيادها له.
6. استجابة دعائه �.

7. اإلسراء واملعراج.

مناذج من معجزات الرسول �:
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الوحدة الرابعة ع�سرة

تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )7676 -  - 7878((

أريد أن:
الغريبة  الكلمات  معاني  أوّضح   .1
في اآليات من )76( إلى )84( 

من سورة القصص.
2. أفّسر اآليات من )76( إلى )84( 
من سورة القصص تفسيًرا سليًما.

ـن أسباب زوال ِنَعم اهلل تعالى  3. أبّيّ
المذكورة في اآليات.

والفوائد  األحكام  أبرز  أستنتج   .4
الواردة في قصة قارون. 

5. أستشعر خطورة الطغيان في األرض 
ونهايته كما ورد في قصة قارون.

في  الكرمي  القرآن  إليها  أشار  كثيرة  أسباب  احلق  عن  والضالل  للطغيان 
مواضع متفرقة، اذكر بعض هذه األسباب، ثم تأّمل قصة قارون في اآليات 

ـن أّي تلك األسباب كان السبب في ضالل قارون وبغيه.  اآلتية، وبّيّ
قال اهلل تعالى:

ق�صة قارون

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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طغيان قارون.

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جتاوز احلّد.

جمع كنز، وهو املال املدخر.
لتثقل.

اجلماعة.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
7878- - 7676

﴾ عمران﴿ بــن  مــوســى  اهلل  نبي  عشيرة  ﴾أي:من  ﴿ 
 ﴾ ر والتجبر عليهم ﴿ ه في التكبُّ فتجاوز حدَّ
وأعطيناه من األموال الكثيرة ما إن مفاتيح خزائنها  لتثقل الجماعة من الرجال األشداء وتميل بهم 
﴾ البطرين  ﴾ أي: فرح َبَطر وَأَشر ﴿   إذا حملوها لثقلها ﴿
﴾ واطلب فيما أعطاك اهلل من المال ثواب اآلخرة،  األشرين. ﴿

﴿ رضاه  في  وتنفقه  عليك،  به  أنعم   ما  على  اهلل  بشكر  تقوم  بأن  وذلك 
﴾ وأحسن ﴿ الدنيا  بالحالل في  التمتع  تترك حظك من  ﴾ وال 

﴾ أي: وال تلتمس بأموالك   إلى الناس بالصدقة كما أحسن اهلل إليك بالغنى ﴿
﴿  .﴾ ﴿ بالمعاصي  والعمل  الناس  على  بالبغي  األرض  في  اإلفساد 

﴾ أي:  علمه اهلل مني، فرضي بذلك عني، وفضلني بهذا المال عليكم، أو على 
علم مني بوجوه المكاسب والتجارات﴿

﴾ أولم يعلم قارون أن اهلل أهلك من األمم الخالية قبله من كان أقوى منه وأكثر 
ذنوبهم  عن  العصاة  المجرمون  ُيسأل  وال  أي:   ﴾ ﴿ للمال؟  جمًعا 

سؤال عتاب واستعالم، وإن كانوا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات
1. التحذير من البغي والعدوان والتكبر عن الحق أو على الخلق.

2. كثرة المال ليست سبًبا حقيًقا للسعادة، إال لمن استعان بماله على طاعة اهلل، ولم يستكبر على خلق اهلل.
3. الفرح بالدنيا مع اإلعراض عن اهلل سبب لبغض اهلل تعالى ومقته.

4. الفرح أنواع: فرح بحصول أمر محبوب، وذلك ال شيء على اإلنسان فيه، وفرح يلحقه البطر والتكبر على 
الناس، وذلك مذموم  ال يحبه اهلل.

5. الحث على السعي لآلخرة، وعدم االنشغال عنها بالدنيا.
ه، ألنها الحياة الحقيقة الدائمة،  6. التوازن وترتيب األولويات في حياة المسلم أمر مطلوب، فتكون اآلخرة همَّ

ولكنه ال يعرض عن الدنيا بالكلية فيكون عالة على الناس.
7. اإلعراض عن اهلل تعالى والعمل بالمعاصي إفساد في األرض ال يحبه اهلل تعالى وال يحب أهله.

8. كثرة المال ليست دلياًل على صحة منهج اإلنسان، وال على رضا اهلل تعالى عنه، إذا كان باغًيا عاصًيا هلل 
تعالى، ولذلك أهلك اهلل تعالى كثيًرا من أصحاب األموال الطائلة، لما كذبوا بآيات اهلل تعالى ورسله.

9. مشروعية الفرح بطاعة اهلل عز وجل.

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

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

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

َأْشُكُر اهلل تعالى على نعمة المال وأستعمله فيما يقربني إليه سبحانه.

ح ذلك. س1: هل كل فرح مذموم؟ وضِّ
س2: فعل املعاصي إفساد في األرض، ما اآلية الدالة على ذلك؟

 .﴾ ر قوله تعالى: ﴿ س3: فسِّ
س4: هل كان قارون من الفراعنة أم من بني إسرائيل؟ وما الدليل 

على ذلك؟

﴾، في ضوء هذه اآلية مثِّل نشاط:نشاط: قال تعالى: ﴿ 
ألعمال صاحلة يبتغي بها من آتاه اهلل مااًل الداَر اآلخرة.

التقويم

آثار سلوكيةآثار سلوكية
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الوحدة الرابعة ع�سرة

تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )7979 -  - 8282((

 لم يستجب قارون لنصيحة قومه، وأصرَّ على بغيه وإفساده، وجحد نعمة اهلل عليه، فعاجله اهلل تعالى 
بالعقوبة ليكون عبرة لغيره، وهذه العقوبة هي ما تتحدث عنه اآليات التالية، قال اهلل تعالى: 

 ق�صة قارون

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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موضوع اآلياتموضوع اآليات

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
نصيب.

ألم تَر أّن.

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

ضع موضوًعا مناسًبا لآليات مستفيًدا من الكلمات التالية:
 )قارون، عاقبة، طغيان(.

تفسير اآلياتتفسير اآليات
8282- - 7979

﴾ فخرج قارون على قومه، وهو في كامل زينته ﴿   ﴿
﴾ أي: ياليتنا  ﴾ أي: قال الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا وزينتها ﴿
وافر من  لذو نصيب  إنه   ﴾ ﴿ والزينة  األموال  قارون من  ُأعطي  ما   ُأعطينا مثل 

﴾ وهم أحبار بني إسرائيل ﴿ الدنيا. ﴿
﴿ الدنيا  الثواب لمن أطاعه أفضُل مما ُأعطي قارون من  ﴾أي: ما عند اهلل من 

﴾وال يؤتي الجنة إال الصابرون على طاعة اهلل وعن شهوات الدنيا. 
﴾من جماعة﴿ ﴾ أي: غيبناه وداره في األرض﴿ ﴿

﴾ أي: وما كان من الممتنعين مما  ﴾ أي:  يدفعون عنه عذاب اهلل ﴿
﴾ أي: صار الذين كانوا يتمنون أن يكونوا في مثل ما  نـزل بـه  ﴿
﴾ألم تر أن  ﴾أي: متندمين على هذا التمني ﴿ كان عليه من الغنى وكثرة المال  ﴿
﴾ أي: ويضيِّقه على من يشاء بعدله وحكمته  ﴾يوسعه﴿ اهلل ﴿

﴾أي: كما خسف بقارون ﴿ ﴾ لوال أن تفضل اهلل علينا ﴿ ﴿
﴾ أي: ال يفوزون بمطلب من مطالبهم. 
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س1: في ضوء فهمك آليات الدرس ما سبب السعادة احلقيقية؟
س2: إمنا ُينال ما عند اهلل تعالى من األجر والثواب بالصبر على 

الطاعة والعمل الصالح، ما اآلية الدالة على ذلك؟
س3: عاقب اهلل تعالى قارون بعقوبة عظيمة في الدنيا قبل اآلخرة، 

فما هذه العقوبة؟ وما سببها؟
س4: ما أثر عقوبة اهلل لقارون على قومه؟

)1( سورة الزمر، اآلية )15(.

1. التعلق بالدنيا سبب الفتتان القلب، والضالل عن الحق، ولذلك تمنى الذي يريدون الدنيا من 
قوم موسى أن يكون لهم مثل ما لقارون، وظنوا أنه محظوظ، ولم يفطنوا إلى أن ذلك إنما هو 

متاع زائل ابتلي به هذا المعرض عن اهلل، وأنه ال حظَّ مع الكفر باهلل.
2. بيان فضل العلم باهلل تعالى وشريعته ومنزلة العلماء به، كما يظهر ذلك من موقفهم من قارون 
وعدم التفاتهم  إلى ثروته من جهة، ومن إرشادهم لقومهم وداللتهم على الخير من جهة أخرى.

3. مّنة اهلل تعالى على بني إسرائيل، حيث أحل عقوبته بقارون حين أعرض عن الحق وبغى في 
األرض، مما كان فيه عبرة لهم، وسبب لتوبتهم حتى ال يحل بهم سخطه وعقابه.

4. الرزق بيد اهلل تعالى يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء وفق ما تقتضيه حكمته، وابتالء 
وامتحان لخلقه، وليس دلياًل على خيرية صاحبه أو رضا اهلل عنه.

5. الفالح إنما هو لمن أطاع اهلل، وليس لمن عصاه مهما ُبِسَطْت له الدنيا، ألنها متاع زائل والعبرة 
بما يكون في اآلخرة، ألنها الحياة الدائمة، ولهذا قال تعالى:﴿ 

)1( .﴾

في نشاط:نشاط: زمالئك  مع  بالتعاون  تعالى،  اهلل  عند  عظيمة  ومنزلة  فضل  الثقات  والعلماء  للعلم   
املجموعة دلِّل على فضل العلم وفضل العلماء، ثم اذكر ثالث وسائل نافعة لطلب العلم.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

َأْحِرُص على طلب العلم ألنه النور الذي أبصر به.
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الوحدة الرابعة ع�سرة

تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )تف�سري �سورة الق�س�س الآيات )8383 -  - 8484((

أخي الطالب: تأّمل في حال الدنيا وفي حال اآلخرة، ثم أجر مقارنة بيـنهما، مستنتًجا من ذلك 
أيهما أولى بأن يحرص عليه اإلنسان.

ق�صة قارون

موضوع اآلياتموضوع اآليات

معـــاني الكلمـات

معناهاالكلمة
جتبًرا.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الدار اآلخرة والجزاء على األعمال.
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الفوائد واالستنباطاتالفوائد واالستنباطات

1. التحذير من التجبر والتكبر واالستطالة على الناس، والعمل بالمعاصي، وبيان أن ذلك من الفساد 
في األرض.

2. بيان أن العاقبة الحسنة وهي الجنة ألهل اإليمان والتقوى.
3. بيان فضل اهلل تعالى ورحمته بعباده حيث ضاعف لهم الحسنات، ولم يضاعف عليهم السيئات.

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

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

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

تفسير اآلياتتفسير اآليات
8484- - 8383

﴾ تجبًرا وتكبًرا ﴾أي: نجعل نعيمها ﴿ ﴿ 

والخاتمة  أي:   ﴾ ﴿ بالمعاصي  وعماًل  للناس  ظلًما  وال  األرض﴿ۇئ  ۆئ﴾  في   
الحسنة، والنهاية السعيدة في الجنة إنما هي لمن اتقى اهلل سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
﴾ من جاء يوم القيامة  باألعمال الصالحة، فله خير منها بالفوز بالجنة  ﴿

﴾ ومن جاء باألعمال  ﴿

السيئة، فال يجازى إال بقدر ما عمل.

األعمال احلسنة على نوعن: أعمال حسنة نفعها قاصر على اإلنسان، وأعمال حسنة نشاط:نشاط:
، باالشتراك مع زمالئك في املجموعة مثِّل لكل نوع بثالثة أمثلة. نفعها متعدٍّ
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س1: ما املراد بالعلو في األرض؟
س2: عرِّف التقوى.

س3: يعامل اهلل تعالى عباده الطائعن بالفضل، وعباده العاصن 
بالعدل، من خالل فهمك لآليات وّضح ذلك.

أضف

لمعلوماتك

أضف

لمعلوماتك
لقد اهتم اإلسالم بقضية املكافأة على العمل الصالح والعمل املثمر، وفي 
﴾ )1(، فهذه  ذلك يقول اهلل تعالى: ﴿ 
مكافأة على عمل واحد إيجابي ُيكافأ بعشر أمثاله، وهذا تعزيز ودعم 
معنوي، ودافع لالستمرار في عمل الصاحلات؛ بل إن األمر يتجاوز املكافأة 
على العمل إلى املكافأة على النية الصاحلة، ففي حديث ابن عباس  
اهلل كتب  ــال:»إن  ق أنه  ربه عز وجل  يرويه عن  فيما   � اهلل  عن رســول 
احلسنات والسيئات، ثم بّن ذلك، فمن هّم بحسنة فلم يعملها كتبها 
اهلل عنده حسنة كاملة. وإن هّم بها فعملها كتبها اهلل عز وجل عنده عشر 
فلم  بسيئة  هّم  وإن  كثيرة.  أضعاف  إلى  سبعمائة ضعف  إلى  حسنات 
يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة. وإن هّم بها فعملها كتبها اهلل سيئة 
واحدة« )2(. وعن عمر بن اخلطاب  أن النبي � قال: »إمنا األعمال 
بالنيات«)3(، فاملكافآت التي ينالها اإلنسان عند إجنازه أمًرا ما حتفزه على 
عمل أشياء أخرى إيجابية، فالتعزيز اإليجابي يقوي السلوك، ويزيد من 

احتمالية  تكرار السلوك اإليجابي مرة أخرى.

إذا همَّ العبد بحسنة كتبت وإذا همَّ بسيئة لم تكتب:

)1( سورة األنعام، اآلية )160(.
)2( أخرجه البخاري، رقم )6216(، وأخرجه مسلم، رقم )131(.

)3( أخرجه البخاري، رقم )6689(، وأخرجه مسلم، رقم )4927(.

آثار سلوكيةآثار سلوكية

التقويم

َأْسَتْكِثُر من الحسنات وأبتعد عن السيئات.
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