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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني؛ 
أما بعد:

فهذا مقرر تفسير )2( للتعليم الثانوي )نظام املقررات(، وقد مت في إعداده مراعاة ما يأتي: 
1-  اختيار عدد من املوضوعات املناسبة للطالب واملتعلقة بعلم التفسير. 

2-  اختيار مقاطع من سور متعددة ميثل كل مقطع درسًا مستقاًل مراعى فيه عدد احلصص في الفصل الدراسي.
3-  وضع متهيد بصور مختلفة ميثل مدخاًل يوضح للطالب ما ستتحدث عنه اآليات.

4-  ذكر موضوع اآليات حينًا وتركه للطالب يستنبطه حينًا آخر.
5-  بيان معاني الكلمات الغريبة على الطالب.

6-  ذكر ما ورد من أسباب النزول في بعض اآليات. 
7-  ذكر أبرز الفوائد واألحكام الواردة في اآليات.

إعطاء الطالب فرصة املشاركة من خالل تدوين بعض معاني الكلمات واملعلومات حسب ورودها في الدرس.  -8
وضع أنشطة صفية فردية وجماعية في نهاية كل درس بغرض تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، وإشراكهم   -9

في الدرس، وإثارة تفاعلهم معه، مع التركيز غالبًا على ما يخدم موضوع اآليات.
10- وضع عدد من األنشطة تتضمن ربط آيات القرآن الكرمي ببعضها من خالل الدروس املقررة. 

11- وضع أسئلة تقوميية في نهاية كل درس يستعني بها الطالب على املراجعة واالستذكار، وتثبيت املعلومات، 
واالستنباط الذاتي من قبل الطالب لبعض املعاني والفوائد.

إلى أهمها دون استقصاء حتى ال يطول  باملعاني والفوائد واألحكام فقد كانت اإلشارة   وحيث إن اآليات غنية 
الدرس ويثقل على الطالب، كما تركنا منها ما يستخرجه الطالب لتنمية الذكاء وتقوية الفهم، وقد حاولنا صياغة 
أحكام  من  اآليات  في  ما  وربط  الطالب،  مبستوى  واالرتقاء  املعلومة،  تقدمي  في  السهولة  بني  يجمع  بأسلوب  ذلك 
وتوجيهات بواقع احلياة، وإشعار الطالب بأنه مخاطب بتلك اآليات، ومطالب بااللتزام بأحكامها، واالتصاف بآدابها في 

حياته وتعامله، مع احلرص على غرس املثل العليا واألخالق الفاضلة في نفسه، 
وحثه على التمسك بدينه، والدعوة إليه. نسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد، وأن 

يتقبل هذا العمل، وينفع به، إنه سميع مجيب.





الصفحة املـوضــــــــوع
35 - 10

11
12
16
20
24
27
32

الوحدة األولى
أهدف الوحدة األولى

الـــــــدرس األول: علوم القرآن نشأتها وتطورها
الــــــدرس الثاني: الـوحي )معناه، أنواعه، الشبهات املثارة حوله(

الــــدرس الثالث: نزول القرآن
الـــــــدرس الرابع: أسباب النزول
الــدرس اخلامس: املكي واملدني

الـدرس السادس: النسخ في القرآن الكرمي

55 - 36
37
38
44
49
53

الوحدة الثانية
أهداف الوحدة الثانية

الـــــــدرس األول: جمع القرآن الكرمي
الــــــدرس الثاني: القراءات والقراء
الــــدرس الثالث: الرسم العثماني

الـــــــدرس الرابع: ترجمة معاني القرآن

77 - 56
57
58
60
64
68
71
74

الوحدة الثالثة
أهداف الوحدة الثالثة

الـــــــدرس األول: التعريف بسورة البقرة
الــــــدرس الثاني: تفسير سورة البقرة من اآلية )1( إلى اآلية )7(

الــــدرس الثالث: تفسير سورة البقرة من اآلية )8( إلى اآلية )16(
الــدرس الرابع: تفسير سورة البقرة من اآلية )114( إلى اآلية )118(

الـدرس اخلامس: تفسير سورة البقرة من اآلية )119( إلى اآلية )123(
الــــدرس السادس: تفسير سورة البقرة من اآلية )153( إلى اآلية )157(

فهر�ص املو�صوعات فهر�ص املو�صوعات 



107 - 78
79
80
83
86
90
93
96
99

102
105

الوحدة الرابعة
أهداف الوحدة الرابعة

الـــــــدرس األول: تفسير سورة البقرة من اآلية )158( إلى اآلية )162(
الــــــدرس الثاني: تفسير سورة البقرة من اآلية )163( إلى اآلية )164(
الــــدرس الثالث: تفسير سورة البقرة من اآلية )165( إلى اآلية )169(

الـــــــدرس الرابع: تفسير سورة البقرة  )196(
الــدرس اخلامس: تفسير سورة البقرة من اآلية )197( إلى اآلية )199(
الـدرس السادس: تفسير سورة البقرة من اآلية )200( إلى اآلية )203(
الــــدرس السابع: تفسير سورة البقرة من اآلية )204( إلى اآلية )207(
الـــــدرس الثامن: تفسير سورة البقرة من اآلية )255( إلى اآلية )256(
الــــدرس التاسع: تفسير سورة البقرة من اآلية )285( إلى اآلية )286(

125 - 108
109
110
112
115
119
122

الوحدة اخلامسة
أهداف الوحدة اخلامسة

الـــــــدرس األول: التعريف بسورة آل عمران
الــــــدرس الثاني: تفسير سورة آل عمران من اآلية )28( إلى اآلية )32(

الــــدرس الثالث: تفسير سورة آل عمران من اآلية )102( إلى اآلية )103(
الـــــــدرس الرابع: تفسير سورة آل عمران من اآلية )104( إلى اآلية )107(
الـدرس اخلامس: تفسير سورة آل عمران من اآلية )113( إلى اآلية )115(

151 - 126
127
128
132
136
140
144
 148

الوحدة السادسة
أهداف الوحدة السادسة

 الـــــدرس األول: تفسير سورة آل عمران من اآلية )133( إلى اآلية )136(    
الــــــدرس الثاني:  تفسير سورة آل عمران من اآلية )137( إلى اآلية )141(
الــــدرس الثالث: تفسير سورة آل عمران من اآلية )142( إلى اآلية )145( 
الـــــــدرس الرابع: تفسير سورة آل عمران من اآلية )146( إلى اآلية )151(

الــدرس اخلامس:  تفسير سورة آل عمران من اآلية )190( إلى اآلية )195(
الـدرس السادس: تفسير سورة آل عمران من اآلية )196( إلى اآلية )200( 



169 - 152
153
154
156
159
163
166

الوحدة السابعة
أهداف الوحدة السابعة

 الــــــــدرس األول: التعريف بسورة النساء
الـــــــــدرس الثاني: تفسير سورة النساء من اآلية )27( إلى اآلية )30(

 الــــــدرس الثالث: تفسير سورة النساء من اآلية )31( إلى اآلية )32( 
 الــــدرس الرابـــــع: تفسير سورة النساء اآلية )36(

 الــدرس اخلامــس: تفسير سورة النساء من اآلية )40( إلى اآلية )42(  

189 - 170
171
172
176
180
183
186

الوحدة الثامنة
أهداف الوحدة الثامنة

 الــــــــدرس األول: تفسير سورة النساء من اآلية )58( إلى اآلية )59(
الـــــــــدرس الثاني: تفسير سورة النساء من اآلية )60( إلى اآلية )63(
 الـــــدرس الثالث: تفسير سورة النساء من اآلية )64( إلى اآلية )65( 

 الـــــــــدرس الرابع: تفسير سورة النساء من اآلية )114( إلى اآلية )115(
 الــــدرس اخلامس: تفسير سورة النساء من اآلية )116( إلى اآلية )121(

205 - 190
191
192
194
198
202

الوحدة التاسعة
أهداف الوحدة التاسعة

 الــــــــدرس األول: التعريف بسورة املائدة
الـــــــــدرس الثاني: تفسير سورة املائدة من اآلية )1( إلى اآلية )2(

 الــــــدرس الثالث: تفسير سورة املائدة اآلية )3( 
 الـــــــــدرس الرابع: تفسير سورة املائدة من اآلية )33( إلى اآلية )34(

230 - 206
207
208
210
214
218
222
225

الوحدة العاشرة
أهداف الوحدة العاشرة 

الـــــــــدرس األول: التعريف بسورة األنعام 
الــــــــدرس الثاني: تفسير سورة األنعام من اآلية )68( إلى اآلية )70(

 الــــدرس الثالث: تفسير سورة األنعام اآلية )151( 
 الـــــــدرس الرابع: تفسير سورة األنعام من اآلية )152( إلى اآلية )153(
 الــدرس اخلامس: تفسير سورة األنعام من اآلية )159( إلى اآلية )163(
 الـدرس السادس: تفسير سورة األنعام من اآلية )164( إلى اآلية )165(



١٠

الوحدة األولىالوحدة األولى
 الدر�ص الأول: علوم القراآن ن�صاأتها وتطورها

الدر�ص الثاين: الوحي )معناه, اأنواعه, ال�صبهات املثارة حوله(
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أهداف الوحدة

يبني املراد بعلوم القراآن الكرمي.

يتعرف على تاريï ن�صاأة علوم القراآن الكرمي.

يعدد اأ�صهر املف�صرين من ال�صحابة والتابعني.

يذكر اأبرR املوؤلفات يف علوم القراآن الكرمي.

يفرق بني التعري∞ اللغوي و ال�صطالحي للوحي.

يحدد اأنواع وحي اهلل اإىل اأنبيائه.

يعرف الرد على بع�ص ال�صبه التي يثريها اأعداء الإ�صالم على الوحي.

يدرك احلكمة من نزول القراآن منجمًا.

يفرق بني �صي≠ اأ�صباب النزول.

ي�صرح معنى: العÈة بعموم اللفß ل بî�صو�ص ال�صبب.

يذكر ال�صوابط التي و�صعها العلماء لقبول اأ�صباب النزول.

يبني الفوائد من معرفة اأ�صباب النزول.

يقارن بني الآيات املكية والآيات املدنية.

يو�صح خ�صائ�ص ال�صور املكية وال�صور املدنية.

يعدد �صوابط ال�صور املكية وال�صور املدنية.

يذكر معنى الن�صï يف ال�صطالح.

يدلل على وقوع الن�صï يف القراآن الكرمي.

م من وقوع الن�صï يف القراآن الكرمي. nك pي�صتنبط احل

يفرق بني اأنواع الن�صï يف القراآن.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:



١٢

أوًال: التعريف بعلوم القرآن:

علوم القرآن مصطلح مكون من كلمتني:

١– علوم: جمع علم وهو مصدر مرادف للفهم و املعرفة واإلدراك.

٢– القرآن لغة: مصدر مرادف للقراءة، وهي التالوة كما قال تعالى:

 أي قراءتـــه. وســّمي قرآنًا لكونـــه جامًعا لثمـــرة الكــتب السابقـــة بل العلــــوم جميًعا، والقتران آياته، وكون 
بعضها يشبه بعضًا.   

القرآن اصطالًحا: كالم اهلل، املنزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص بلسان عربي مبني، املتعبد بتالوته، املعجز بألفاظه، املنقول 
إلينا بالتواتر، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس.

تعريف علوم القرآن:
العلم الذي يتناول األبحاث املتعلقة بالقرآن، من حيث معرفة أسباب النزول، وجمع القرآن وترتيبه، 
ومعرفة املكي واملدني، والناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن، ويسمى 

بأصول التفسير لتناوله العلوم التي ال بد للمفسر من العلم بها.

ثانيًا: تاريخ علوم القرآن:

 ينقسم تاريخ علوم القرآن عند بعضهم إلى فترتني رئيستني هما: 

أ– الفترة األولى: ما قبل عصر التدوين:
، ورمبا سألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن شيء منه  حسب الوقائع، فيفهمه الصحابة  كان القرآن ينزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ففسره لهم وبينه.

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

علوم القرآن نشأتها وتطورهاعلوم القرآن نشأتها وتطورها



١٣

وكان من هدي الصحابة  - كما حّدث أبو عبد الرحمن السلمي- أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا.

، وفي  وظلت العلوم املتعلقة بالقرآن تعتمد على الرواية والتلقني واحلفظ في عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر وعمر 
عهد عثمان بن عفان � ظهر علم رسم القرآن، حيث جمع � املسلمني على مصحف واحد، وسميت طريقة 
كتابته الرسم العثماني، وفي خالفة علّي بن أبي طالب � ظهر علم إعراب القرآن، حيث وضع أبو األسود الدؤلي 

بأمر من اخلليفة علي بن أبي طالب قواعد النحو صيانة لسالمة النطق، وضبًطا للقرآن.

 أشهر املفسرين: 
بن  وأبّي بن كعب، وزيد  وابن عباس،  وابن مسعود،  األربعة،  اخللفاء  الصحابة:  اشتهر من 
. وتفسيرهم لغالب آيات القرآن موجود في كتب التفسير باملأثور وكتب احلديث،  ثابت 
ومن التابعني اشتهر من تالميذ ابن عباس مبكة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء بن رباح، ومن 
تالميذ ابن مسعود بالعراق: علقمة بن قيس، وعامر الشعبي، واحلسن البصري، و من تالميذ أبّي 

ابن كعب باملدينة: زيد بن أسلم، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو العالية. 
واملكي  النزول،  وأسباب  القرآن،  وغريب  التفسير،  علم  بعدهم  ملن  جميًعا  هؤالء  روى  وقد 

واملدني، والناسخ واملنسوخ؛ لكن كل ذلك كان يعتمد على الرواية والتلقني واحلفظ.

ب–  الفترة الثانية: عصر التدوين:
 بدأ التدوين في القرن الثاني الهجري، فجمع بعض العلماء ما روي من تفسير القرآن وعلومه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

أو الصحابة أو التابعني.
ومن هؤالء: 

1– يزيد بن هارون السلمي ت 206هـ   2- وكيع بن اجلراح ت197هـ     3- سفيان بن عيينة ت 198هـ  
ثم جاء من العلماء من ألف كل واحد منهم في نوع واحد من األنواع  املتعلقة بعلوم القرآن ومن هؤالء: 

م ت 224هـ ألف في )الناسخ واملنسوخ(. 1– أبو عبيد القاسم بن سالَّ
2– ابن قتيبة ت 276هـ، ألف في )مشكل القرآن(.

3– القاضي املاوردي ت 450هـ  ألف )أمثال القرآن(.
4– الراغب األصفهاني ت502هـ  ألف )املفردات في غريب القرآن(.

5–  ابن القيم ت 751هـ  ألف )أقسام القرآن(. وقد اشتملت مقدمات بعض كتب التفسير على مسائل مهمة في 
علوم القرآن، مثل مقدمة تفسير ابن  جرير الطبري، وتفسير ابن عطية، وتفسير القرطبي، وتفسير القاسمي.
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أما جمع علوم القرآن املختلفة في كتاب واحد فقد قام به مجموعة من العلماء منهم:
1– بدر الدين الزركشي ت 794هـ. في كتابه )البرهان في علوم القرآن(.
2– جالل الدين السيوطي ت 911هـ في كتابه )اإلتقان في علوم القرآن(.

 ومن الكتب املؤلفة في العصر احلديث:
1– مناهل العرفان في علوم القرآن ومؤلفه: محمد عبد العظيم الزرقاني.

2– حاشية مقدمة التفسير ومؤلفه: ابن قاسم.
3– أصول في التفسير ومؤلفه: ابن عثيمني.

4– شرح مقدمة التفسير ومؤلفه: ابن عثيمني.
5– دراسات في علوم القرآن ومؤلفه: فهد الرومي.

أوصاف القرآنأسماء القرآن

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك حاول تدوين ما تعرفه من أسماء وأوصاف للقرآن الكرمي.

 دراسات في علوم القرآن ومؤلفه: فهد الرومي.

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك حاول تدوين ما تعرفه من أسماء وأوصاف للقرآن الكرمي.

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك حاول إيجاد أربعة فروق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي.

احلديث القدسيالقرآن الكرمي

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك حاول إيجاد أربعة فروق بني القرآن الكرمي واحلديث القدسي.
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نـشــاط (٣)
أكمل اجلدول اآلتي حسب املثال املعطى:

نوع واحد أنواع علوم القرآن املؤلف الكتاب

√ ............ ابن القيم أقسام القرآن

الزرقاني

اإلتقان في علوم القرآن
الزركشي

دراسات في علوم القرآن
املاوردي

س1: مب فسر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الظلم والقوة في قوله تعالى: 

وقوله تعالى:                                                               ؟

س2: ما سبب جمع عثمان � القرآن الكرمي في مصحف واحد؟

س3: أين جند تفسير الصحابة والتابعني للقرآن الكرمي؟ بنّي ذلك.

س4: ما الفرق بني الفترة األولى والثانية في تاريخ علوم القرآن؟

التقويم
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أوًال: معنى الوحي وأنواعه: 

الوحي في اللغة: اإلعالم اخلفي السريع اخلاص مبن يوحى إليه. 
ومن أنواع الوحي باملعنى اللغوي:

وسوسة   –4 الرمز  سبيل  على  السريعة  اإلشارة   –3 للحيوان  الغرزي  اإللهام   –2 لإلنسان  الفطري  1–  اإللهام 
الشيطان لإلنسان.

الوحي في االصطالح: إعالم اهلل ألحد أنبيائه بالشرع.

أنواع الوحي باملعنى الشرعي: 
1– تكليم اهلل أحد أنبيائه بغير واسطة، كما قال سبحانه:

 وقد كلم اهلل تعالى نبيه محمًدا � بغير واسطة حني 
عرج به إلى السماء.

ا، وال يستطيع له دفًعا،  2– اإللهام الذي يقذفه اهلل في قلب أحد أنبيائه على وجه ال يجد فيه شّكً
مثل قول النبي �: «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها 

فاتقوا اهلل وأجملوا في الطلب».[أخرجه ابن أبي الدنيا، وصححه احلاكم].
: 3– رؤيا املنام لألنبياء كما في قوله تعالى عن إبراهيم 

قال تعالى:                                                                   .
: «أول ما ُبدئ به رسول اهلل: الرؤيا الصاحلة، وكان ال يرى رؤيا إال جاءت  وكما في قول عائشة 

مثل فلق الصبح». [رواه البخاري ومسلم].

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

الـوحي (معناه، أنواعه، الشبهات المثارة حوله)الـوحي (معناه، أنواعه، الشبهات المثارة حوله)الـوحي (معناه، أنواعه، الشبهات المثارة حوله)



١٧

كيفية وحي اهللا إلى الرسول �:
يأتي الوحي إلى الرسول � بواسطة جبريل  بإحدى طريقتني:

األولى: أن يتمثل للنبي على شكل رجل وبصورته، كما في حديث عمر بن اخلطاب � في معنى 
اإلسالم واإلميان واإلحسان قال �: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» [رواه البخاري ومسلم]. 

الثانية: أن يأتي النبي دون أن ُيرى في صوت مثل صلصلة اجلرس، وهو أشد أنواع الوحي على النبي 
� فيفصم عنه، وقد وعى ما قاله جبريل 

وقد نزل القرآن بهذه الطريقة قال تعالى:

والدليل على هذين النوعني ما جاء عن عائشة أن احلارث بن هشام سأل رسول اهلل �: كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: «أحياًنا يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عليَّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، 

وأحياًنا يتمثل لي امللك رجاًل فيكلمني فأعي ما يقول» [رواه البخاري].

ثانيًا: شبهات حول الوحي: 

أثار أعداء اإلسالم واملغرضون شبهات حول الوحي اإللهي حملمد � ومن ذلك:

الشبهة األولى: أن القرآن كالم محمد ملسو هيلع هللا ىلص وليس كالم اهللا تبارك وتعالى: 
والرد على هذه الشبهة من خالل ما يأتي:

1– إعجاز القرآن بألفاظه ومعانيه حتى حتدى اهلل به اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله فما استطاعوا اإلتيان ولو بآية من 
مثله، فدل ذلك على أنه ليس في مقدور البشر ومنهم محمد �.

2- أن البشر مهما أوتوا من العلم واحلفظ والفهم فال بد أن يقع منهم اخلطأ والسهو، وهذا القرآن الكرمي لو كان 
�s�r�q�p�o� [ :كالم بشر لوجد فيه اخلطأ واالختالف، فعلمنا أنه كالم اهلل وليس كالم البشر، كما قال تعالى
 f e d c b a ` _  [ :النساء: ٨٢ وأنه كما وصفه اهلل تعالى بقوله   Zx�w�v�u�t

Z فصلت: ٤١-٤٢. p o n m lk j i h g
أي  حاول  ولو   ٩ احلجر:    Z  m l k j i h g  [ تعالى:  قال  كما  بحفظه  تكفل  تعالى  اهلل  أن   -3
شخص أن يزيد فيه أو ينقص منه حرف الفتضح أمره وانكشف تلبيسه مباشرة، وهذا ليس ألي كتاب في العالم إال 

كتاب اهلل القرآن العظيم.
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4- لو كان القرآن من تأليف بشر كما يقوله املكذبون بالقرآن الستطاع أئمة الفصاحة والبالغة أن يأتوا مبثله مع أن 
الذين حتداهم هم أفصح الناس وأبلغهم في اللغة العربية، قال تعالى: ] , - . / 0 1 2 3 4 
اإلسراء: ٨٨، فلما عجزوا علم أن من كالم اهلل وليس كالم بشر،    Z> = < ; : 9 8 7 6 5
Z املدثر: ٢٦،٢٥،٢٤ G F E D C B A @ ? > = < ; : 9   [ :قال تعالى عن أحد الكفار املكذبني بالقرآن
5– أن النبي � لقب قبل النبوة بالصادق األمني، لعدم كذبه وافترائه على أحد من  اخللق، فكيف يفتري على 
اخلالق؟! كما جاء عن قيصر ملك الروم ملا سأل أبا سفيان عن النبي � فقال: )هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟( فقال أبو سفيان: ال، فقال هرقل: )فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على اهلل(.
6– إن النبي � كان يحتاج إلى نزول الوحي في قضية ما فيبطأ عليه، فلو كان من عنده ألتى به سريًعا ومثال ذلك: 
، وظّلوا يخوضون في ذلك شهًرا كاماًل، ثم نزل القرآن بعد ذلك ببراءتها. قصة اإلفك حني اتهم املنافقون عائشة 

7- معاتبة اهلل لنبيه � في أكثر من موضع في القرآن مخبًرا بأن ما اختاره � كان خالف األولى كما في قوله 
تعالى: 

وقوله تعالى: 
8– ما ورد في القرآن من اإلعجاز العلمي التجريبي، واإلعجاز اإلخباري عن األمم املاضية، وأحوالهم مع أنبيائهم، 

وكثير من املغيبات التي ال ميكن أن يعلمها إال اهلل.

تلقى القرآن عن معلم من البشر:  الشبهة الثانية: أن محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص
الرد على هذه الشبهة:

1- هذه الدعوى ليس عليها دليل وال برهان بل ادعاءات وظنون كاذبة.
ا وعاش في أمة ندر فيها املتعلمون فكيف له أن يحفظ كل هذه العلوم املذكورة في  2- إن رسول اهلل � نشأ أمّيً

القرآن ومن أين له أن يتلقى عن معلم من قومه؟! 
3- إن رسول اهلل � لقي من غير قومه بحيرى الراهب في طفولته، ولقي ورقة بن نوفل بعد نزول الوحي عليه، 
ومات ورقة أثناء نزول الوحي، واملقطوع به أنه لم يتلق شيًئا عن أحد منهما، وكان لقاؤُه � بهما عابًرا. ولو كان 
الناس العلم ولكن هذا لم يعرف عنهم  القرآن مصدره بحيرى أو غيره لعرف عنهم  هذا العلم الذي اشتمل عليه 

 /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  [ تعالى:  قال  كما 
Z1 0  النحل: ١٠٣

4- إن النبي � التقى بعد الهجرة ببعض علماء اليهود، لكنهم كانوا يسألونه مجادلني ولم يكن يتلقى عنهم 
شيًئا، فمن هذا املعلم الذي ميكن أن يصدر عنه كل هذا اإلعجاز اللغوي والتشريعي واإلخباري والعلمي؟! وملاذا 

ال ينسب ذلك املعلم املزعوم هذا اإلعجاز لنفسه ليكون ذلك سببًا لسيادته وشرفه في الناس؟ وصدق اهلل إذ يقول:
.  
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نشاط (٢)
جمع اهللا أنواع وحيه إلى أنبيائه في قوله تعالى:

بالتعاون مع زمالئك، استنبط من اآلية هذه األنواع.
............................................................................
............................................................................
............................................................................

نشاط (
جمع اهللا أنواع وحيه إلى أنبيائه في قوله تعالى:

 س1/ اذكر وجهني من وجوه الرد على من زعم أن القرآن من كالم الرسول �.
س2/ ما الطريقة التي نزل بها القرآن الكرمي على الرسول �؟

د ثالثة من آثار الوحي ومظاهره على النبي �. س3/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، عدِّ

التقويم

نشاط (٣)
ا. ُأمّيً حاول وبالتعاون مع زمالئك، ذكر ثالٍث من اِحلَكم في كون الرسول �

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

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

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

نشاط (١)
د معنى الوحي في اللغة من خالل اآليات اآلتية: بالتعاون مع زمالئك، حدِّ

املعنى اللغوياآليــــــــــــــــــــــــــة

رباألنفال:١٢ زب

نشاط (
د معنى الوحي في اللغة من خالل اآليات اآلتية: بالتعاون مع زمالئك، حدِّ
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أوًال/ نزول القرآن منّجًما:

إن القرآن الكرمي نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، في ليلة القدر في رمضان، كما قال تعالى:
 وقال تعالى:                                                                 . ثم تتابع نزوله على نبينا � مفرقًا حسب الوقائع 

واألحداث، وذلك خالل ثالث وعشرين سنة، قال تعالى:                                                               .

ثانًيا/ احلكمة من نزول القرآن مفّرًقا:

– تثبيت فؤاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتقوية قلبه، قال تعالى: ١

٢- الرد على شبهات املشركني، وحتديهم وإعجازهم، وهذه احلكمة مذكورة في قوله تعالى: 
  . قال ابن كثير: "مَبَثل: أي بحجة وشبهة".

– تيسير فهمه وحفظه: وقد جاءت اإلشارة إلى هذه احلكمة في قوله تعالى: ٣

وهذا من تيسير القرآن للذكر، قال تعالى:

– التدرج في التشريع: ومن أوضح األمثلة على ذلك مراحل حترمي اخلمر وهي: ٤
األولــــــى: التهيئـــة الـنـفـسـّيــة، وذلـك باإلخبــار بأن اخلـمــر ليســت مـن الــرزق احلســن، كما قــال تــعالـــى:

الـثــانيـــــة: املـــوازنــــة العقلــيـــة والتصريـــح بالـــذم، ونتيجتـهـــا عـــظـم اإلثــــم وقــلــة الــنـفـع، قـال تعالــــى:

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

نـزول الـقـرآننـزول الـقـرآن
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  الثالثـــــة: املنع املؤقت، للتدريب وتعويد اجلسم على ترك املسكر في األوقات القريبة من الصلوات،كما في قوله 
تعالى:

الرابعة: التحرمي النهائي، وهذا مذكور في قوله تعالى:

– مسايرة احلــوادث، وتصويــب األخطــاء: إن القرآن كان ينزل وفــق احلوادث مما يؤدي إلى تربية األمة شــيًئا  ٥
فشــيًئا، ومعاجلــة أخطــاء التطبيق ومن األمثلة على ذلك ماوقع للمســلمني يوم حنني حــني أعجبوا بكثرتهم، وكادت 

حتصل الهزمية فنزل قوله تعالى:
 فهي آيات تعالج خطأ اإلعجاب بالقوة املادية املجردة دون حتقيق التوكل التام على اهلل.

ثالثًا/ أول وآخر ما نزل من القرآن:

أ- أول ما نزل:
أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى:

ب- آخر ما نزل:
 أصح األقوال وأقربها للصواب أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى:

ملا رواه النسائي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن هذه اآلية آخر ما نزل.
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نشاط (١)
استنبط احلكمة من نزول القرآن الكرمي منجمًا في كل آية مما يأتي:

احلكمةاآليــــــــــــــــــــــــــة

نشاط (
استنبط احلكمة من نزول القرآن الكرمي منجمًا في كل آية مما يأتي:

نشاط (٢)
ن مثاًال على التدرج في التشريع (غير ما ورد).  بالرجوع إلى أحد كتب علوم القرآن، دوِّ

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

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

نشاط (

نشاط (٣)
بالتعاون مع زمالئك، حاول وضع خطوات متدرجة ملن يرغب في اآلتي:

1- حفظ القرآن الكرمي:
……………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………

2- قراءة أحد كتب التفسير:
……………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، حاول وضع خطوات متدرجة ملن يرغب في اآلتي:
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التقويم

س1/ كيف نزل القرآن الكرمي؟ َبنّي ذلك بالدليل. 
ن ثالث آيات دلت على أن القرآن الكرمي منزل غير مخلوق. س2/ دوِّ

س3/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، أورد دلياًل من السنة على أن أول ما نزل من القرآن سورة 
العلق من اآلية )1( إلى اآلية )5(.
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أوًال/ تعريف سبب النزول:

ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، كحادثة أو سؤال.

ثانيًا/ صيغة سبب النزول:

تنقسم صيغة سبب النزول إلى قسمني:
القسم األول: النص الصريح على كون احلادثة أو السؤال سبًبا للنزول، وله حالتان:

– أن يقول الراوي: سبب نزول هذه اآلية كذا وكذا. 1
عن كذا فنزل قول  – أن يأتي الراوي بفاء تعقيبّية بعد ذكر احلادثة أو السؤال، كأن يقول: ُسئل رسول اهلل � 2

اهلل: كذا... "
القسم الثاني: الصيغة احملتملة ولها حالتان:

1- أن يقول الراوي: نزلت هذه اآلية في كذا وكذا، فيراد به تارة سبب النزول، وُيراد به تارة أن ذلك داخل في 
بيان معنى اآلية، وإن لم يكن السبب. 

2– أن يقول الراوي: أحسب هذه اآلية نزلت في كذا، فالراوي لم يجزم بالسببّية فاألمر محتمل.

ثالثًا/ العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب:

إذا نزلت اآلية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاماًل لسببها ولكل ما يتناوله لفظها؛ ألن القرآن تشريع عام 
جلميع األمة، فكانت العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.

مثاله: آيات اللعان وهي قوله تعالى:
فسبب نزولها قذف هالل بن أمّية زوجته بالزنا مع شريك بن سحماء، ولكن احلكم الذي تضمنته اآلية عام بعد 

ذلك لكل من اتهم زوجته بالزنا؛ ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

أسباب النزولأسباب النزول
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رابعًا/ فوائد معرفة أسباب النزول:

1– معرفة حكمة التشريع، وبيان مراعاة اإلسالم للمصلحة العامة، تيسيراً على األمة ورحمة بأفرادها. 
2– فهم املراد باآلية، وتفسيرها بشكل صحيح، ودفع اإلشكال عن معناها، قال ابن تيمية: معرفة سبب النزول 

يعني على فهم اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب.
أدعى حلفظه،  ذلك  كان  معني  بسبب  النص  ارتبط  فإذا  املعنى،  وتثبيت  الفهم،  وتسهيل  احلفظ،  تيسير   –3

وتثبيته في الذهن. 
4– التأكيد على أن القرآن نزل من اهلل تبارك وتعالى، حيث ينزل جوابًا عن سؤال، أو بيانًا ألمر يخفى على النبي 

.�
5– معرفة من نزلت اآلية فيه بعينه؛ حتى ال ُيتهم البريء، وال ُيبرأ املتهم.  

خامسًا/ أبرز الكتب املؤلفة في أسباب النزول:

1– أسباب النزول للواحدي ت 468هـ، وهو أشهر كتب هذا العلم.
2– لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ت911هـ.

3– الصحيح املسند من أسباب النزول ومؤلفه مقبل الوادعي ت 1423هـ.

نشاط (١)
بالرجوع إلى أحد كتب أسباب النزول، أورد سبب نزول قوله تعالى:

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

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

نشاط (
بالرجوع إلى أحد كتب أسباب النزول، أورد سبب نزول قوله تعالى:بالرجوع إلى أحد كتب أسباب النزول، أورد سبب نزول قوله تعالى:

نشاط (٢)
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، حاول تطبيق هذه العبارة من خالل قوله تعالى:

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

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

نشاط (نشاط (
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، حاول تطبيق هذه العبارة من خالل قوله تعالى:
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نشاط (٣)
حاول تدوين السبب في قلة اآليات التي ورد فيها سبب نزول.

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

نشاط (
حاول تدوين السبب في قلة اآليات التي ورد فيها سبب نزول.

نشاط (٤)
إن من فوائد معرفة سبب النزول معرفة من نزلت اآلية  فيه، حتى ال يتهم البريء، َمّثل لذلك بالتعاون مع 

زمالئك.
............................................................................
............................................................................

نشاط (
إن من فوائد معرفة سبب النزول معرفة من نزلت اآلية  فيه، حتى ال يتهم البريء، َمّثل لذلك بالتعاون مع 

التقويم

س1/ ما معنى قول ابن تيمية )العلم بالسبب يورث العلم باملسبب(؟
س2/ ما املراد بسبب النزول؟

س3/ بنّي معنى )العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب(.
س4/ بنّي الفرق بني قول الراوي: )سبب نزول هذه اآلية كذا(، وقوله: )أحسب هذه اآلية 

نزلت في كذا(.
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نزل القرآن الكرمي على النبي � مفرقًا خالل ثالث وعشرين سنة، منها ثالث عشرة سنة مبكة، وعشر باملدينة، 
ولذلك قسم العلماء - رحمهم اهلل- القرآن إلى قسمني: مكي ومدني.

تعريف املكي واملدني: 

 اختلف العلماء في ذلك على ثالثة أقوال:
القــول األول: أن املكي ما نزل مبكة وما حولها ولو بعد الهجرة، واملدني ما نزل في املدينة وما حولها، وهذا 

التعريف باعتبار مكان النزول.
القـول الثاني: أن املكي ما وقع خطاًبا ألهل مكة، واملدني ما وقع خطاًبا ألهل املدينة.

القول الثالث: أن القرآن املكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن املدني هو ما نزل بعد الهجرة.
وهذا القول هو التعريف الراجح املنضبط الذي ال تخرج عنه آية من آيات القرآن الكرمي.

هل ميكن أن تأتي آية مكية في سورة مدنية أو العكس؟ 
ميكن أن تأتي آية أو آيات مكية في سورة مدنية، مثل قوله تعالى:

. فالسورة مدنية وهي األنفال، واآلية مكية كما ذكر ابن عباس 
كما ميكن أن تأتي آية أو آيات مدنية في السورة املكّية: مثل سورة األنعام فهي مكية عدا ثالث آيات 

من قوله تعالى:
إلى قوله تعالى:                                                                 ، فهي آيات مدنية كما قال ابن

 . عباس 

الدر�ص ال`îام�ص:الدر�ص ال`îام�ص:

المكي والمدنيالمكي والمدني
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معرفة املكي واملدني: 

يعرف املكي واملدني من خالل أمرين:
– السماع والنقل: وهو النقل عن الصحابة أو عن التابعني بأن السورة مكية أو مدنية.  ١

٢– القياس واالجتهاد: وهذا القياس يستند إلى معرفة العلماء خلصائص املكي واملدني، فإذا  وجدوا في السورة 
خصائص اآليات املكّية؛ سّموها مكية، وإن وجدوا فيها خصائص اآليات املدنية اعتبروها مدنية.

ضوابط وخصائص السور املكية:

أوًال: الضوابط: 
1– كل سورة فيها "كال". 

2– كل سورة فيها سجدة تالوة.
3– كل سورة مبدوءة بقسم. 

4– كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي املقطعة عدا البقرة وآل عمران.

5– كل سورة فيها )يا أيها الناس( وليس فيها )يا أيها الذين آمنوا(.
ثانًيا: اخلصائص:

1– التركيز على تأسيس العقيدة والتوحيد، وإبطال املعتقدات الوثنية وعبادة غير اهلل. 
2– تشريع أصول العبادات واملعامالت واآلداب والفضائل دون تفصيالتها، مثل الصالة وحترمي أكل مال اليتيم 

والكبر واخليالء...إلخ.
3– ذكر قصص األنبياء وبيان موقف أقوامهم منهم، وبيان جزاء املكذبني في الدنيا واآلخرة، والدعوة ألخذ العبرة 

منهم.
4– قصر اآليات مع إيجاز العبارة، وشدة املعنى.

ضوابط وخصائص السور املدنية:
أوًال: الضوابط: 

1– كل سورة فيها "يا أيها الذين آمنوا" وليس فيها "يا أيها الناس".
2– كل سورة فيها ذكر للمنافقني.

3– كل سورة فيها حّد شرعي؛ كالزنا والسرقة والقذف.

4– كل سورة فيها فريضة مفصلة؛ كاملواريث أو الزكاة.
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ثانًيا: اخلصائص: 
1– تقرير األحكام التشريعية للعبادات واملعامالت واحلدود على التفصيل.

2- فضح املنافقني، وبيان خطرهم وطريقة تفكيرهم.
3– فضح املغضوب عليهم، وبيان موقفهم من املسلمني ومعاندتهم للرسل.

4– طول املقاطع والسور- غالبًا- لبسط األحكام والتشريعات.

نشاط (١)
د خصائص املكي واملدني من خالل ما يأتي:  حدِّ

الــنـــــــــوعالــخــصــــائــــص
طول املقاطع والسور لبسط األحكام والتشريعات.

فضح املنافقني وبيان خطرهم.

التركيز على تأسيس العقيدة والتوحيد.

تقرير األحكام التشريعية.

نشاط (

فوائد معرفة املكي واملدني:

1– معرفة الناسخ من املنسوخ فاملتأخر ينسخ حكم املتقدم إذا تعارضا.
2– االستعانة به في تفسير القرآن وفهم املراد باآليات ومعرفة مدلوالتها وإشاراتها.

3– الوقوف على سيرة الرسول � من خالل معرفة أحواله في مكة واملدينة ومواقفه الدعوية فيهما.
4– معرفة تاريخ التشريع، وتدرجه في التكليف، وبدئه باألهم فاملهم.

5–  االستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى اهلل، فهو ُيراعي األحوال واملخاطبني في شدته ولينه، وتفصيله 
وإجماله، ووعده ووعيده، وإيجازه وإطنابه، وهذا من أسرار اإلعجاز فيه.
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نشاط (٢)
د نوع السور اآلتية: من خالل دراستك للموضوع، حدِّ

نـــــوعــهــــــــاالســــــــورةنـــــوعــهــــــــاالســــــــورة
لــقـمـــاناألحـــــــزاب

الـحــجــراتاملائدة

الـــفـــيـــلالكهف

الــجــمـــعــةاألنبياء

نشاط (
د نوع السور اآلتية: من خالل دراستك للموضوع، حدِّ

نشاط (٣)
أجب بوضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)     ( 1-كل سورة فيها "كال" فهي مدنية.    
)     ( 2- كل سورة فيها ذكر للمنافقني فهي مكية.   
)     ( – كل سورة فيها حّد شرعي فهي مدنية.    3
)     ( 4– كل سورة فيها سجدة تالوة فهي مدنية.   
)     ( – كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية.    5

نشاط (
أجب بوضع عالمة (

نشاط (٤)
حاول، وبالتعاون مع زمالئك، بيان السبب في أن السور املكية تزيد عن السور املدنية.

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

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

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

نشاط (
حاول، وبالتعاون مع زمالئك، بيان السبب في أن السور املكية تزيد عن السور املدنية.حاول، وبالتعاون مع زمالئك، بيان السبب في أن السور املكية تزيد عن السور املدنية.
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التقويم

س1/ كيف ُتعرف السور املكية من السوراملدنية؟
ن أربع فوائد في معرفة املكي واملدني. س2/دوِّ

س3/ بنّي القول الراجح في تعريف املكي واملدني.
س4/ بالرجوع إلى مصادر التعلم. بنيِّ عدد السور املدنية والسور املكية.
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تعريف النسخ:

لغة: يطلق مبعنيني:
املـعنى األول: التبديل واإلزالة.ُيقال: نسخت الريح آثار الديار إذا أزالتها.

املعنى الثاني: النقل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته إلى كتاب آخر.
اصــطـــالحًا: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

وقوع النسخ:

 دلَّ القرآن الكرمي على وقوع النسخ في قوله تعالى:

ضوابط مهمة في النسخ: 

1- النسخ مخصوص بزمن الوحي، أما بعد وفاته � فقد انقطع الوحي وكمل الدين فال يقع النسخ.
2- النسخ يكون في األحكام الشرعية كالعبادات واملعامالت، وال يقع في العقيدة وال في األخبار.

3- إن النسخ في القرآن الكرمي قليل وفي آيات معدودة.

مثاله:

زب تعالى:  قوله 
رب

الدر�ص ال�صاد�ص:الدر�ص ال�صاد�ص:

النسخ في القرآن الكريمالنسخ في القرآن الكريم

األنفال: ٦٦
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نشاط (١)

راجع سورة املجادلة، واستخرج الناسخ لهذه اآلية املذكورة.
.........................................................................
.........................................................................

احلكمة من وقوع النسخ:

1- التدرج في تربـــية املسلميـــن شيــئًا فشـــيئًا النتقالهـــم من اجلاهلية إلى اإلسالم، ومن النقص 
إلى الكمال.

2- مراعاة مصالح العباد بنســخ األحكــــام من األثقــــل إلى األخــــف رحمة من اهلل بهـــم وبيــــان 
نعمة اهلل عليهم.

3- اختبار اإلميان والصبر واالنقياد ألمر اهلل تعالى.
4- زيادة األجر والثواب عند نسخ األحكام من األخف إلى األثقل.

نشاط (
...

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، استنبط اِحلَكم من رفع احلكم الشرعي وإبقاء التالوة.

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

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، استنبط اِحلَكم من رفع احلكم الشرعي وإبقاء التالوة.
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نشاط (٣)
أجب بوضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)      ( 1- النسخ ال يقع في العقيدة.    
)      ( 2- أكثر أنواع النسخ في القرآن نسخ التالوة واحلكم.  
)      ( 3- كثرة ورود النسخ في آيات القرآن الكرمي.   
)      ( 4- النسخ  مخصوص بزمن نزول الوحي فقط.   

نشاط (
أجب بوضع عالمة (

نشاط (٤)
من فوائد وقوع النسخ: التخفيف على املسلمني بنسخ األحكام من األثقل إلى األخف رحمة 

من اهللا بهم. أورد مثاًال على ذلك.
............................................................................
............................................................................
............................................................................

نشاط (
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التقويم

س1/ عرِّف النسخ لغة، واصطالحًا.
س2/ ما احلكمة من وجود النسخ في القرآن الكرمي؟

س3/ لم ال يقع النسخ في األخبار؟



الوحدة الثانية الوحدة الثانية 
 الدر�ص الأول: جمع القراآن الكرمي 

  الدر�ص الثاين: القراءات والقراء

 الدر�ص الثالå: الر�صم العثماين

الدر�ص الرابع: ترجمة معاين القراآن



أهداف الوحدة

 يذكر املراد بجمع القراآن الكرمي.

 يعدد مراحل كتابة القراآن الكرمي.

 يقارن بني جمع القراآن يف عهد اأبي بكر � وجمع القراآن يف عهد عثمان بن عفان �. 

 ي�صتنتج خ�صائ�ص القراآن الكرمي.

 .  يربط بني مميزات اجلمع يف عهد الر�صول �  واأبي بكر وعثمان 

 يحدد مفهوم علم القراءات.

 يفرق بني الأحرف ال�صبعة والقراءات ال�صبع.

 يعدد القراء ال�صبعة امل�صهورين.

 يو�صح معنى الر�صم العثماين.

 يفرق بني الر�صم العثماين والإمالئي.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:

 يدرك اأقوال العلماء يف حكم اللتزام بكتابة القراآن الكرمي بالر�صم العثماين.

  يتعرف على حكم الرتجمة احلرفية والرتجمة التف�صريية.

 يقارن بني  الرتجمة احلرفية والرتجمة التف�صريية.

 يعلل ل�صحة الرتجمة التف�صريية.
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الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

جمع القرآن الكريمجمع القرآن الكريم

تكفــل اهللا تعالــى بحفظ القــرآن كما قال تعـــالى:  فهيأ له من 
أسباب احلفظ والعناية ما يحقق ذلك، ومن هذه العناية جمعه والذي كان على ثالثة أنواع:

النوع األول: جمع القرآن مبعنى حفظه في الصدور واستظهاره:
كان رسول اهلل �  أول من حفظ القرآن في صدره، كما قال تعالى:

                                          قال ابن عباس  جمعه في صدرك، ثم تقرأه.
 ثم الصحابة  وقد حفظه كاماًل جمع كبير منهم يحصل بهم التواتر.

فمن املهاجرين: اخللفاء األربعة، وابن مسعود، وأبو هريرة، وعبداهلل بن عمرو، وعبداهلل بن عباس، وعبداهلل بن 
عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة  جميًعا.

ومن األنصار: ُأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك وغيرهم  جميًعا.
ثم جاء التابعون فتلقى خلق كبير منهم القرآن عن هؤالء الصحابة فحفظوه في صدورهم، وحفظه عنهم أتباع 
التابعني، واستمرت مسيرة حفظ القرآن عبر العصور حتى العصر احلديث الذي يسر اهلل فيه القرآن لطالبيه مصداًقا 

لقوله تعالى: 
وهو واجب كفائي على األمة بحيث يحفظه عدد كبير من أفرادها يثبت بهم التواتر، وال يجب على الفرد إال حفظ 

ما تقوم به الصالة؛ لكن حفظه في الصدور سنة مندوب إليها.

خصائص حفظ القرآن في الصدور:

1–  ابتدأ منذ نزوله على الرسول �.
2– استمر منذ عهد الرسول �  إلى يومنا هذا، وإلى أن يرفع اهلل القرآن من األرض.

3- إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يحفظه أهله في صدورهم.
4– واجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ من القرآن ما تؤدى به الصلوات.
وأقل ذلك حفظ سورة الفاحتة التي هي ركن في كل ركعة من ركعات الصالة.



٣٩

النوع الثاني: جمع القرآن مبعنى كتابته وتدوينه:
وقد مر ذلك بثالث مراحل:

املرحلة األولى: في عهد الرسول �.
اًبا للوحي منهم اخللفاء األربعة، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاوية بن أبي سفيان،  اتخذ رسول اهلل � كتَّ
، فكان رسول اهلل � كما أخبر عثمان بن عفان � "  إذا ُأنزل عليه الشيء يدعو بعض من  والزبير بن العوام 

كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في السورة التي ُيذكر فيها كذا وكذا" [رواه احلاكم].
وكان مما يكتب عليه الُعسب، واللِّخاف*، والرقاع، واألكتاف.

مميزات هذا اجلمع:

1-  كتابة القرآن على سبعة أحرف نزل عليها القرآن وقد قال �: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
ما تيسر منه» [متفق عليه].

2- إن ترتيب اآليات والسور كان يتم بأمر من رسول اهلل �.
3- إن القرآن لم ُيجمع في مكان واحد، أو مصحف واحد، بل كان مفرًقا يقول زيد بن ثابت �: "توفي 

النبي � ولم يكن القرآن ُجمع في شيء"[ذكره السيوطي في اإلتقان في علوم القرآن )ص 129(].

ملاذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد على عهد رسول اهللا �؟
1- لم يكتمل نزول القرآن إال بوفاة رسول اهلل � وانقطاع الوحي.

2- احتمال النسخ لألحكام والتالوة.
3- نزول القرآن كان مفرًقا وليس جملة واحدة.

4- لم يكن الترتيب على حسب النزول فلو ُجمع في مصحف واحٍد لكان عرضة للتغيير. 
5- لم يكن هناك خوف على القرآن من النسيان فقد تكفل اهلل لنبيِّه بحفظه في صدره، وأما بعد وفاته  

     فقد خافوا عليه من النسيان فجمعوه مكتوًبا.

الُعسب: جمع عسيب وهي جريدة النخل املستقيمة.  اللِّخاف:حجارة ِبيٌض رقاق.  *
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املرحلة الثانية: في عهد أبي بكر الصديق �:
وكان سبب اجلمع اخلشية من ذهاب شيء من القرآن بذهاب حفظته الذين استشهدوا  يوم اليمامة سنة 12هـ. 

وقد كلف أبو بكر زيد بن ثابت األنصاري  وقال له: "إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول اهلل فتتبع القرآن فاجمعه".

وكان اختيار زيد بن ثابت � ملا له من ميزات وهي:
1- احلفظ للقرآن.

2- شهود العرضة األخيرة. 
3- عن مشورة من عمر �.

4- أنه من كتاب الوحي.
5- قوته وجَلُده وشبابه.

6- رجاحة عقله. 
7- أمانته وشعوره باملسؤولية.

 : وقد كان منهج اجلمع ما حدده أبو بكر بقوله لزيد بن ثابت وعمر بن اخلطاب 
"اقعدا على باب املسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب اهلل فاكتباه".

قال زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من الُعسب واللخاف، وصدور الرجال، ولذا فأسس اجلمع هي:
ما ُكتب بني يدي الرسول � وجيء  بشاهدين، وما كان محفوًظا في صدور الصحابة بشرط تلقيه مباشرة 

من الرسول.
1- الدقة في التحري واإلتقان.

2- ترك ما نسخت تالوته.
3-  اجلمع على األحرف السبعة التي نزل بها القرآن.

4- كتابة مصحف واحد فقط وكان عند أبي بكر �؛ ألنه اخلليفة، ثم انتقل من بعده إلى عمر، ثم 
أصبح عند حفصة بنت عمر  حتى طلبه عثمان بن عفان � عند جمعه القرآن في خالفته.

5- إجماع الصحابة عليه وتقديرهم له وتلقيهم هذا العمل بالقبول.
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املرحلة الثالثة: في عهد عثمان بن عفان �:
وسببه اخلوف من اختالف األمة بسبب أن كل معلم يقرأ للناس على حرف من احلروف السبعة فيقع بينهم اخلالف 
حتى قال بعضهم لبعض: قراءتك ليست بشيء وقراءتي أصح من قراءتك، بل حتى كفر بعض اجلهلة من لم يقرأ مبثل 
قراءتهم، وال سيما مع كثرة الداخلني في اإلسالم من غير أبناء الصحابة، بل من غير العرب؛ فأتى حذيفة بن اليمان 
إلى  اليهود والنصارى؛ فأرسل  لعثمان بن عفان  فقال: أدرك أمة محمد � قبل أن يختلفوا كما اختلفت 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في املصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت حفصة إلى عثمان باملصحف.... 
احلديث" وكان عثمان قد جمع الصحابة فعرض عليهم األمر، ثم قال: اجتمعوا يا أصحاب محمد � فاكتبوا للناس 

إماًما، وكان ذلك في أواخر سنة 24هـ.
وقد اختار عثمان � لهذه املهمة: زيد بن ثابت، وعبد اهللا بن الـزبـير، وسـعـيـد بـن العـاص، وعبد الرحمن 

. ابن احلارث بن هشام 

مميزات هذا اجلمع:

1– االقتصار على حرف واحد من األحرف السبعة.
2– كتابة املصحف مرتب اآليات والسور متاًما كما هو لدينا اليوم.

مصاحفهم،  على  الصحابة  بعض  يدونها  كان  التي  التفسيرّية  أو  الشاذة  القراءات  من  يثبت  لم  ما  حذف   –3
واالقتصار على ما ثبت بالتواتر.

4– اقتصاره على ما في اجلمع الذي مت بأمر أبي بكر �. 
5– إجماع الصحابة على قبول هذا اجلمع.

: الفرق بني اجلمع في عهد أبي بكر، واجلمع في عهد عثمان 
1– االختالف في السبب ففي جمع أبي بكر � كان السبب اخلشية من ذهاب شيء من القرآن، وفي 

عهد عثمان � كان السبب كثرة االختالف في وجوه القراءات.
2– جـَْمُع أبي بكر � على األحرف السبعة، وجمع عثمان � على حرف واحد فقط.

السور واآليات  � مرتب  السور خالف، وجمع عثمان  اآليات وفي  � مرتب  أبي بكر  3– جمع 
باالتفاق.

4– جمع أبي بكر � مبعنى جمع ما في الرقاع والُعُسب في مصحف واحد، وجمع عثمان � مبعنى 
نسخه في مصاحف متعددة.
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النوع الثالث: جمعه مبعنى تسجيله صوتيًا:
في هذا العصر احلديث، ومع توفر الوسيلة احلديثة، وهي التسجيل الصوتي، تيسر تلقي القرآن بواسطة التسجيل 
وإعادة التالوة وال سيما في البلدان التي يقل فيها القراء، فصارت هذه الوسائط املسجلة بأصوات القراء املجيدين وعاًء 

ُيجمع فيه القرآن، سواء أكان التسجيل الصوتي مسموًعا أم مرئًيا. 

نشاط (٢)
ضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة غير الصحيحة  فيما يأتي:

1-  املراد بجمع القرآن الكرمي هوكتابته وتدوينه.                                               )       (
2- حفظ زيد بن ثابت للقرآن وأمانته من أسباب اختياره  جلمع القرآن.                 )       (
3- القرآن الكرمي أحد الكتب السماوية التي تكفل اهلل بحفظها.                           )       (
4- حفظ القرآن بدأ مع نزول القرآن الكرمي.                                                       )       (

نشاط (
ضع عالمة (

جمع عثمان بن عفان �جمع أبي بكر الصديق �العنصر
السبب

عدد األحرف
عدد املصاحف
ترتيب اآليات

نشاط (١)
دون الفرق بني جمع أبي بكر وجمع عثمان   للقرآن الكرمي من حيث:

نشاط (
دون الفرق بني جمع أبي بكر وجمع عثمان 
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نشاط (٣)
القرآن وبيان أجر  أربعة أدلة في فضل تعلم  ن  القرآن، دوِّ بالرجوع إلى كتاب دراسات في علوم 

صاحبه.
................................................................................................................................................................................

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

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

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

نشاط (
القرآن وبيان أجر  أربعة أدلة في فضل تعلم  ن  القرآن، دوِّ بالرجوع إلى كتاب دراسات في علوم 

التقويم

ل القول في حكم حفظ القرآن الكرمي. س1/ َفصِّ
س2/ ما األسس التي اعتمدها أبو بكر الصديق في جمع القرآن الكرمي؟

د أربعة من أسباب عدم جمع القرآن الكرمي في مصحف واحد على عهد الرسول �. س3/ عدِّ
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الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

القراءات والقراءالقراءات والقراء

تعريف القراءات:

القراءات لغة:جمع قراءة، وهي التالوة.
القراءات اصطالحًا:

ة تعريفات للقراءات تتقارب في معانيها ومنها: وردت عدَّ
1- علم بكيفية أداء كلمات القرآن على وجوهها املختلفة كما رويت عن رسول اهلل �.

2- مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القّراء مخالًفا به غيره في النطق بالقرآن الكرمي مع اتفاق الروايات والطرق عنه.

تاريخ علم القراءات:

كان القرآن ينزل على محمد � فيعلمه أصحابه الذين اهتموا بإتقانه قراءة وحفظًا، ومن َثمَّ اإلقراء 
وتعليم الناس، وجاء التابعون فتحلقت طائفة منهم عند كل صحابي اشتهر بإقراء القرآن وتعليمه، وبعد 
عصر التابعني ظهرت طبقة القّراء املشاهير الذين عرفوا بالضبط واألمانة، وطول العمر في مالزمة القّراء 

من التابعني وأتباعهم، حتى اتفقت اآلراء على التلقي عنهم.
وجاء أبو بكر بن مجاهد ت )324هـ( فألف كتابه السبعة، والذي اقتصر فيه على قراءات سبعة من 
هؤالء املشاهير، ومن هنا شاع مصطلح القراءات السبع، وهي تختلف عن األحرف السبعة التي قال عنها 

.)1( النبي �: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» [متفق عليه]

 إذ املراد باألحرف السبعة كما ذهب إليه أكثر العلماء أنها سبع لغات من لغات العرب التي نزل عليها القرآن 
الكرمي  توسعة وتيسيراً على الناس في قراءة القرآن الكرمي. نحو: أقبل، وهلم، وتعال، وأسرع، وعجل، فهي ألفاظ 

مختلفة ملعنى واحد.
)1( رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومسلم: كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب أن القرآن 

أنزل على سبعة أحرف. 
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أشهر القراء من الصحابة:

1- عثمان بن عفان ، توفي سنة 35هـ.
2- علي بن أبي طالب ، توفي سنة 40هـ.

3- أبي بن كعب ، توفي سنة 19هـ.

4- زيد بن ثابت ، توفي سنة 45هـ.
5- عبد اهلل بن مسعود ، توفي سنة 32هـ.
6- أبو موسى األشعري ، توفي سنة 42هـ.

القراء السبعة املشاهير:

١- ابن عامر: إمام أهل الشام في القراءة، وهو أبو عمران عبد اهلل بن عامر اليحصبي، تابعي جليل أخذ القراءة عن 
املغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان � عن رسول اهلل �، توفي سنة 118هـ،وأشهر من روى قراءته هما: 

هشام بن عمار، وعبد اهلل بن ذكوان.
٢- ابن كثير: وهو أبو معبد عبد اهلل بن كثير الداري، كان إمام الناس في القراءة مبكة، لقي عدًدا من الصحابة، 
وقرأ على عبد اهلل بن السائب املخزومي الصحابي عن أبي بن كعب وعمر بن اخلطاب  عن  رسول اهلل �. توفي 

سنة 120هـ، واشتهر بالرواية عنه البزي، وقنبل.
٣- عاصم إمام الكوفة: وهو أبو بكر عاصم بن أبي النَّجود األسدي، وكان كفيًفا، قرأ على زرِّ بن حبيش عن ابن 
مسعود، وعلى أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، توفي سنة 127هـ، وأشهر من روى عنه القراءة هما: شعبة بن عياش، وحفص بن سليمان.

٤- أبو عمرو بن العالء: إمام البصرة، واسُمه َزبَّان البصري قرأ على احلسن البصري عن أبي العالية عن عمر بن 
اخلطاب � عن رسول اهلل �، وقرأ على جماعة من التابعني، توفي سنة 154هـ، واشتهر بالرواية عنه الدوري، 

والسوسي.
٥- حمزة: وهو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات، إمام الكوفة، قرأ على األعمش عن يحيى بن وثَّاب عن زرِّ بن 
ُحَبيش عن عثمان وابن مسعود  عن رسول اهلل �، توفي سنة 156هـ، وممن أخذ القراءة عنه خلف بن هشام، 

وخالد بن خالد.
٦- نافع إمام املدينة: وهو أبو ُرومي نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم املدني، أخذ القراءة عن أبي جعفر القارئ 
وغيره من التابعني عن ابن عباس وأبي هريرة عن ُأبي بن كعب عن رسول اهلل �، توفي سنة 169هـ، وممن روى عنه 

قالون املدني، وورش املصري.
وهو أبو احلسن علي بن حمزة، أخذ القراءة عن حمزة الزيات، توفي سنة 189هـ،  ٧- الكسائي إمام الكوفة:

وممن اشتهر بالرواية عنه: أبو احلارث املروزي، والدوري.
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رسم بياني لتاريخ علم القراءات حتى ظهور أصحاب القراءات السبع والرواة عنهم:

رسول اهللا �

عثمان بن عفان

املغرية بن اأبي �صهاب

عبد اهلل بن اأبي عامر

اأ�صهر من روi عنه:

1- ه�صام بن عمار

2- ابن Pكوان         

           

اأبي بن كعب 

وعمربن اخلطاب 

ر�صي اهلل عنهما

عبد اهلل بن ال�صائب

عبد اهلل بن كثري

اأ�صهر من روi عنه:

1- البزي 

2- قنبل 

عثمان بن عفان 

علي بن اأبي طالب

ابن م�صعود

 âيد بن ثابR

اأبي بن كعب

ر�صي اهلل عنهم

اأبو عبد الرحمن 

ال�صلمي

عا�صم بن اأبي النجود

اأ�صهر من روi عنه:

1- �صعبة ابن عيا�ص 

2- حف�ص بن �صليمان 

عمر بن اخلطاب

اأبو العالية

احل�صن الب�صري

اأبو عمرو بن 

العالء

 iاأ�صهر من رو

عنه:

وري  qo1- الد

2- ال�صو�صي 

عثمان بن عفان 

وابن م�صعود

ر�صي اهلل عنهما

Rر بن حبي�ص

يحيى بن وثاب

الأعم�ص

حمزة الزيات

iاأ�صهر من رو

عنه:

1`` خل∞ بن

ه�صام

2`` خالد ال�صرييف         

الك�ص```ائي

ç3- اأبو احلار

    املروRي 

وري qo4-الد

         

اأبي بن كعب 

اأبو هريرة 

ابن عبا�ص

ر�صي اهلل عنهم

اأبو جعفر القاري

ن`````اف`````ع

اأ�صهر من روi عنه:

1- قالون 

2- ور�ص 
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نشاط (١)
 أكمل اجلدول اآلتي:

نشاط (

الراوي الثانيالراوي األولاإلمام
حفص بن سليمان

هشام بن عمار
قنبل

حمزة الزيات
قالون

الكسائي
السوسي

نشاط (٢)
ضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

1- يعد أبو موسى األشعري من أشهر قراء الصحابة.                                        )       (
2- مؤلف كتاب السبعة ابن كثير.                                                               )       (
3- التعليم الصحيح  للقرآن الكرمي يكون بالتلقي عن القراء املتقنني.                  )       (
4-  إمام أهل املدينة في القراءة ابن عامر.                                                       )       (
5- أئمة القراءة في الكوفة عاصم، وحمزة، والكسائي.                                    )       (

نشاط (
ضع عالمة (

نشاط (٣)
بّني وجه العالقة بني قوله �: «الدال على اخلير كفاعله» وموضوع الدرس.

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

نشاط (
بّني وجه العالقة بني قوله 
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نشاط (٤)
ما احلكمة من نزول القرآن على سبعة آحرف؟

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

نشاط (
ما احلكمة من نزول القرآن على سبعة آحرف؟

التقويم

د الفرق بني األحرف السبعة والقراءات السبع. س1/حدِّ
س2/  عرِّف القراءات اصطالحًا.

س3/ ما الصفات التي اشتهر بها القراء السبعة؟ 
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الرسم في اللغة: األثر: فرسم كل شيء أثره.ورسوم الديار: آثارها ثم ُأطلق على رسم املصحف أكثر من غيره 
مبعنى األثر القدمي الذي كتب عليه املصحف وحرص املسلمون على احملافظة عليه.

الرسم اصطالًحا: تصوير كلمة بحروف هجائها بتقدير االبتداء والوقوف عليها لتتحول اللغة املنطوقة إلى آثار 
مرئية.

الرسم العثماني: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد عثمان � في كتابة كلمات القرآن وحروفه.

من مزايا الرسم العثماني:

فالرسم  1– اشتمال هذا الرسم على القراءات الصحيحة مثل قوله تعالى:      
محتمل لقراءة: عاصم: مالك، وقراءة الكسائي وغيره: َمِلك.

2– إن االختالف بني الرسم والنطق يحمل الناس على التلقي عن القراء، وليس مجرد القراءة من املصحف وهذا 
األمر ضروري لصحة النطق واتصال السند برسول اهلل �.

حكم التزام الرسم العثماني:

للعلماء في هذه املسألة ثالثة أقوال:
القول األول:وجوب التـزام الرسم العثماني في كتابة القرآن وحتـرمي مخالفته وهو قول: اجلمهور من السلف واخللف.

قال أبو عمر الداني: وال مخالف له في ذلك من علماء األمة، وقال اإلمام أحمد: حترم مخالفة خط املصحف. 
القول الثاني: جواز كتابة القرآن بالرسم اإلمالئي احلديث، وهو قول الباقالني وابن خلدون وبعـض املعاصرين.

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

الرسم العثمانيالرسم العثماني
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أدلتهم: 
1- إن الرسوم لألحرف ليست إال عالمات، فكل رسم يدل على الكلمة، وُيفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح.

2- بعض الناس إذا ُألزموا بالرسم العثماني قد يقعوا في لبس ومشقة وحرج وعدم متكن من القراءة الصحيحة،  
فرفع احلرج واملشقة يكون بالكتابة بالرسم اإلمالئي احلديث.

القول الثالث: جواز كتابته بالرسم اإلمالئي للتعليم خشية االلتباس على املتعلمني، واإلبقاء على الرسم العثماني 
في املصاحف للمحافظة عليه. وهذا القول مال إليه الزركشي والعز بن عبدالسالم.

والراجح القول األول: وهو وجوب التزام الرسم العثماني في التعليم واملصاحف؛ ألن الصحابة أجمعوا على قبول 
الرسم العثماني وعدم مخالفته، وهو الرسم الذي كان سائًدا على عهد رسول اهلل؛ وألن االلتزام بالرسم العثماني ضمان 

للنص القرآني من التحريف والتبديل، وحتقيق ملزاياه املتعددة والتي التتحقق في سواه. 

أهم املؤلفات في علم رسم القرآن:

1– البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان بن عفان ألبي عبد اهلل اجلهني.
– املقنع في معرفة مرسوم مصاحف األمصار ألبي عمرو الداني. 2
3– عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل ألبي العباس املراكشي.

نشاط (١)
ضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

 )        ( 1- املراكشي هو مؤلف كتاب املقنع في معرفة مرسوم مصاحف األمصار  
)        ( 2- الرسم العثماني يشتمل على عدد من القراءات.    
)        ( 3- الرسم في اللغة هو األثر.       
)        ( 4- االختالف بني الرسم والنطق يحمل الناس على تعلم القراءة من املصحف. 
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نشاط (٢)
فيما يأتي خريطة مفاهيم توضح ترابط املفاهيم األساسية في درس الرسم العثماني، أكمل الفراغات 

فيما يأتي:

نشاط (
فيما يأتي خريطة مفاهيم توضح ترابط املفاهيم األساسية في درس الرسم العثماني، أكمل الفراغات 

فيما يأتي:

نشاط (٣)
ن األسباب التي جتعل بعض الناس ال يجيدون قراءة القرآن، وما احللول  بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

املقترحة لها؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

نشاط (
ن األسباب التي جتعل بعض الناس ال يجيدون قراءة القرآن، وما احللول  بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

  الـــرســـم العثماني

   العثماني:...........    في االصطالح:........   في اللغة:............

             حكم التزامه      

   القول الثالث:.........   القول الثاني:.........   القول األول:.........
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التقويم

س1/ ما املراد بالرسم العثماني؟
س2/ ما الفرق بني القول الثاني والثالث في حكم االلتزام بالرسم العثماني؟

س3/ علِّل وجوب التزام الرسم العثماني.
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معنى الترجمة:

 نقل الكالم من لغة إلى أخرى.

أنواع ترجمة معاني القرآن:

النوع األول/ الترجمة احلرفّية: وهي التي يستبدل فيها املترجم كل كلمة في األصل  بكلمة تساويها في اللغة 
األخرى، وهي محرمة شرًعا بالنسبة للقرآن، إذ ال يستطيع مترجم كائًنا من كان أن يجد مفردات مطابقة ملا تكلم اهلل 
عزَّ وجلَّ به في القرآن، وقد نص العلماء على حترمي هذا النوع من الترجمة لقصورها عن أداء املعنى وإيهام القّراء بأن 

هذا النص هو املطابق لنص القرآن في اللغة العربية.
النوع الثاني/ الترجمة التفسيرّية: أن يعبر املترجم عن معنى الكالم بلغة أخرى، من غير مراعاة املفردات والترتيب، 
ر ال املترجم، وهي جائزة في أصلها، بل إن إبالغ اإلسالم والقرآن لغير أهل العربية إذا لم ميكن إال بترجمة  فهو أشبه باملفسِّ

معاني القرآن فإن الترجمة تكون حينئٍذ واجبة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ومعلوم أن األمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول �، وال 

يكون تبليغ رسالة اهلل إال كذلك وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمته فيترجم لهم بحسب اإلمكان )1(.

شروط صحة الترجمة التفسيرية: 

1- أن يكون املترجم موثوًقا في عقيدته وديانته وسلوكه.
2- توفر شروط املفسر فيمن يتصدى للترجمة؛ ألنها ترجمة تفسيرية تقوم على اجتهاد املفسر 

    في نقل معاني النص القرآني.
3- إتقان املترجم للغتني، املترجم منها وهي العربية، واملترجم إليها كتابة وقراءة وقواعد وبالغة.

)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )116/4(. 

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

ترجمة معاني القرآنترجمة معاني القرآن
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نشاط (١)
 بالتعاون مع زمالئك، اقترح عددًا من الوسائل واألساليب لنشر ترجمة القرآن الكرمي لدى غير

العرب من املسلمني وغيرهم ......................................................

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

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

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

نشاط (

نشاط (٢)
ما أوجه التشابه واالختالف بني الترجمة احلرفية، والترجمة التفسيرية؟

أوجه التشابه:  -1
...........................................................................
..........................................................................

أوجه االختالف:  -2
...........................................................................
..........................................................................

نشاط (
ما أوجه التشابه واالختالف بني الترجمة احلرفية، والترجمة التفسيرية؟

نشاط (٣)
ضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة غيرالصحيحة:

)     ( 1-  الترجمة هي نقل الكالم من لغة إلى أخرى.    
)     ( 2- الترجمة احلرفية أداء للمعنى على الوجه الصحيح.    
)     ( 3- ميكن لعامة الناس ترجمة القرآن؛ ألنه يقوم على االجتهاد.   
)     ( 4- من شروط صحة الترجمة التفسيرية أن يكون املترجم سليم املعتقد.  

نشاط (
ضع عالمة (
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التقويم

س1/  متى تكون الترجمة واجبة؟
س2/ لم كانت الترجمة احلرفية محرمة؟

س3/ عّلل اشتراط معرفة املترجم للغتي الترجمة.



 الدر�ص الأول: التعري∞ ب�صورة البقرة.

الدر�ص الثاين: تف�صري �صورة البقرة من الآية )1( اإىل الآية )7).

 الدر�ص الثالå: تف�صري �صورة البقرة من الآية )8( اإىل الآية )16).

 الدر�ص الرابع: تف�صري �صورة البقرة من الآية )114( اإىل الآية )118).

 الدر�ص اخلام�ص: تف�صري �صورة البقرة من الآية )119( اإىل الآية )123).

 الدر�ص ال�صاد�ص: تف�صري �صورة البقرة من الآية )153( اإىل الآية )157).

الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة



أهداف الوحدة

يتعرف على �صورة البقرة.

يفرق بني �صفات الكافرين و�صفات املنافقني.

يعدد �صفات املوؤمنني.

ي�صتنتج اأ�صباب ح�صد اأهل الكتاب للموؤمنني.

ي�صت�صعر عظم حرمة ال�صعي يف خراب امل�صاجد ومنع العبادة فيها.

ي�صتنبط ما يدل على �صماحة الإ�صالم وي�صره.

يدلل على اأن هداية التوفيق بيد اهلل تعاىل.

يدرك الآثار املرتتبة على تقليد الكفار.

يذكر ثواب ال�صابرين.

يبني اأثر ال�صالة يف حياة امل�صلم.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:
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أوًال: اسمها:

سميت سورة البقرة بهذا االسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها.

ثانًيا: نزولها وعدد آياتها:

نزلت سورة البقرة في املدينة، وعدد آياتها )286( آية.

ثالًثا: فضلها:

أ- أنها حرز من الشيطان:
قال �: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» [رواه مسلم].

ب- أنها بركة وحرز من السحرة:
[رواه  السحرة(  )أي  البطلة»  تستطيعها  وال  حسرة،  وتركها  بركة،  أخذها  فإن  البقرة  سورة  «اقرأوا   :� قال 

مسلم].
ج- أنها حتاج عن صاحبها يوم القيامة:

قال �: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان، 
أو غيايتان، أو كأنهما ُظّلتان سوداوان، أو كأنهما فرقان من طير صواف حتاجان عن صاحبهما» [رواه مسلم].

: د- أن فيها أعظم آية من كتاب اهللا عزَّ وجلَّ
سأل النبي � أبّي بن كعب  «أي آية معك من كتاب اهلل أعظم» قال: آية الكرسي قال: «ليهنك العلم أبا 

املنذر» [رواه مسلم]. واملعنى: أي ليكن العلم َهِنيًئا لك وهذا دعاء بتيسير العلم ورسوخه فيه.
هـ- أن قراءة آخر آيتني منها كل ليلة تكفي املسلم من الشرور:

قال �: «من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» [ رواه البخاري ومسلم].

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

التعريف بسورة البقرةالتعريف بسورة البقرة
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رابًعا: أبرز موضوعات السورة:

1- بناء املجتمع اإلسالمي، وحمايته من األعداء.
2- بيان صفات املؤمنني والكافرين واملنافقني.

3- وجوب عبادة اهلل وحده والبراءة من عبادة غيره وجعل أنداد هلل تعالى.
4- احلوار مع أهل الكتاب.

5- بدء اخللق وقصة آدم مع إبليس.
6- أخبار بني إسرائيل مع أنبيائهم.

7- قصة إبراهيم ويعقوب عليهما السالم.
8- أحكام الصيام واحلج واجلهاد والطالق.

9- فضل اإلنفاق في سبيل اهلل وبيان أحكامه.
10– التحذير من الربا وبيان عاقبة أهله.

11– أحكام الدين.

اآلية الدالة عليهاالـعـبـارة
التحذير من أكل أموال الناس بالباطل.

الشيطان عدو مبني.

احلذر من االعتداء.

حتديد وقت الصيام.

جواز التعجل للحاج أيام التشريق.

احلث على دعاء اهلل تعالى.

نشاط 
راجع اآليات (١٨٣-٢٠٩) من السورة، واستخرج ما يدل على معنى العبارات اآلتية:
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تـمـهـيـد:

يصف اهلل تعالى كتابه الكرمي بأنه حقٌّ وفيه الهداية واإلرشاد إلى كل خير ملن اتصف بالتقوى فجعل بينه وبني 
عذاب اهلل وقاية.

ثم يذكر اهلل سبحانه أوصافًا للمتقني، وللكافرين، ويخبر اهلل تعالى بأن املتقني هم الذين هداهم اهلل إلى اخلير، 
فإنهم  واإلنذار،  التحذير  من  الكافرين ال يستفيدون  وأن  واآلخرة،  الدنيا  في  والنجاح  الفوز،  إلى طريق  وأرشدهم 
ون على الكفر واجلحود، وقد طبع اهلل على قلوبهم بسبب ذلك، فال ينفذ اإلميان إليها، ولذلك فإن مصيرهم  مصرُّ

عذاب النار.
قال تعالى:

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (١١) إلى اآلية () إلى اآلية (٧٧)

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((
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معاني الكلمات:

فوائد وأحكام:
1- القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه، حتدى اهلل اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله، واألحرف املقطعة في أوائل 

     السور من إعجاز القرآن، ومعناها غير معلوم،مع اجلزم بأن اهلل أنزلها حلكمة.
، أوحى به إلى نبيه محمد �. 2- القرآن حق ال شك فيه، وهو كالم اهلل عزَّ وجلَّ

3- ينتفع أهل التقوى بالقرآن، فيدلهم إلى اخلير، ويرشدهم إلى السعادة في الدنيا واآلخرة.
4- اإلميان بالغيب من أعظم صفات املتقني.

5- إقامة الصالة في أوقاتها بخشوعها، وأركانها، وواجباتها من عالمات التقوى.
6- فضل إنفاق املال في سبيل اهلل، وأن ذلك من صفات أهل التقوى.

7- عظم جزاء املتقني، وعلو منزلتهم عند اهلل تعالى.
8- خطورة اإلصرار على اجلحود واإلعراض عن آيات اهلل، فإنه سبب لعدم االنتفاع باإلنذار. 

9- هذه األمة تختص بأنها تؤمن بالقرآن تفصياًل وبجميع الكتب السماوية إجمااًل.
10- من ختم اهلل على قلبه بسبب كفره وجحوده فإنه ال يستفيد من منافذ التلقي البشرية وهي السمع 

     والبصر والفؤاد.
11- الفالح ال يكون إال باإلميان باهلل والعمل الصالح.

معناها الكلمة
يجزمون مبجيء اليوم اآلخر وما بعده من احلساب واجلنة والنار.وباآلخرة هم يوقنون

يستوي إنذارك لهم وعدمه إذ ال فائدة منه لهم لكفرهم.سواء عليهم
..............................ختم اهلل على قلوبهم

ستر وغطاء.غشاوة



٦٢

* يدون الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه.

نشاط (١)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (

صحيحة ودلت العبارة
عليها 

صحيحة ولم 
غير صحيحةتدل عليها

القرآن صالح لكل زمان ومكان 

اإلميان بالرسل من صفات املتقني 

علم الغيب هلل ورسوله

*

*

*

نشاط (٢)
ما سبب عدم انتفاع الكفار باإلنذار؟

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

نشاط (
ما سبب عدم انتفاع الكفار باإلنذار؟

نشاط (٣)
راجع سورة املؤمنون من (١-١٠)، واستخرج اجلامع بينها وبني آيات الدرس.

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

نشاط (
راجع سورة املؤمنون من (
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نشاط (٤)
بّني السور املبتدئة بـ (ألـم) فيما يأتي:

١- يونس       ٢- السجدة        ٣- القصص     ٤-  العنكبوت        ٥- الفرقان.
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
بّني السور املبتدئة بـ (ألـم) فيما يأتي:

التقويم

س1/ هل صفات املؤمنني محصورة مبا ورد في آيات الدرس؟ بنّي ذلك.
س2/ما املراد باملؤمنني في قوله تعالى:            ؟

اذكر األمور الغيبية اخلمسة التي ال يعلمها إال اهلل والواردة في اآلية )34( من سورة لقمان. س3/
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قال تعالى:

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (88) إلى اآلية () إلى اآلية (1616)

نشاط 
 بّني مناسبة هذه اآليات ملا قبلها.

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

نشاط 

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................
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معاني الكلمات:

فوائد وأحكام:

1- التحذير من النفاق واملنافقني، وبيان أن الكذب واخلداع واملراوغة من صفاتهم، وأنه ال يضر إال أنفسهم.
- والتباس أمرهم على كثير  ا، ملخالفتهم أوامر اهلل- عزَّ وجلَّ 2- إن املنافقني هم املفسدون في األرض حّقً
من الناس، ولكن املنافقني ال يدركون أنهم مفسدون في األرض، ألن الفساد متمكن في قلوبهم، 

حتى إنهم يرون املعروف منكًرا واملنكر معروًفا،كما قال تعالى:

– إن اإلصالح في األرض ال يكون إال بالعمل بطاعة اهلل ورسوله � قال تعالى:  3
.

4- ازدراء املنافقني للمؤمنني،ووصفهم لهم بقلة العقل، بسبب إميانهم باهلل وبرسوله � وذلك دليل 
على خبث ما انطوت عليه أنفس املنافقني، من الكفر باهلل والتكذيب برسوله �.

للكيد  مرض  قلبه  في  ومن  املنافقني،  على  وتأثيرهم  للمؤمنني  احملاربني  األعداء  مواالة  خطورة   -5
لإلسالم واملسلمني.

6- التحذير من خطورة مالقاة الناس بوجهني، ملا فيه من مشابهة فعل املنافقني.
7- عظم اخلسارة التي تلحق باملنافقني ألنهم يدفعون ثمًنا غالًيا هو الهداية واإلميان في سلعة ضارة 

حقيرة هي الضاللة والكفر جزاء وفاًقا على إظهارهم اإلميان وإبطانهم الكفر.

معناها الكلمة
اجلاهلون قليلو العقل، ضعيفو الرأي.السفهاء

انفردوا برؤسائهم في الشر والكفر، والفساد. خلوا إلى شياطينهم  
..............................إنا معكم 
إصرارهم على النفاق، ومجاوزتهم احلد في املعصية.طغيانهم 
..............................يعمهون
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نشاط (١)
راجع اآلية (١٧٩) من سورة األعراف، وبّني عالقتها باآلية (٧) من الدرس.

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

نشاط (
راجع اآلية (

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، بّني اآلثار املترتبة على وجود املنافقني في املجتمع.

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بّني اآلثار املترتبة على وجود املنافقني في املجتمع.

نشاط (٣)
هل يجتمع إسالم ونفاق في قلب العبد؟ وضح ذلك.

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

نشاط (
هل يجتمع إسالم ونفاق في قلب العبد؟ وضح ذلك.
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التقويم

ن الصفة الثابتة هلل تعالى التي جاءت في اآليات على سبيل املقابلة. س1/ دوِّ
س2/ما مراد املنافقني بالسفهاء؟ ومب رد اهلل عليهم؟ 

ح ذلك. س3/  هل يختص الفساد باملنافقني دون غيرهم؟ وضِّ
علِّل نزول صفات املنافقني في السور املدنية فقط. س4/



٦٨

تـمـهـيـد:

يخبر اهلل عزَّ وجلَّ أنه ال أحد أشد ظلًما ممن منع مساجد اهلل أن ُيعبد اهلل فيها، وسعى في هدمها، إذ إن عبادة اهلل هي 
غاية احلياة وحكمة الوجود.

ًنا أن اجلهات كلها هلل  ثم يرد اهلل سبحانه وتعالى على من انتقدوا حتويل القبلة إلى الكعبة من بيت املقدس، مبيِّ
تعالى، ملًكا وتصرًفا، فحيثما توجه العباد فهم متوجهون إلى اهلل.

وينكر تعالى على الذين قالوا: اتخذ اهلل ولًدا، بل له تعالى جميع من في السماوات واألرض، وإذا أراد شيًئا فإمنا يقول 
له كن فيكون، ويبنّي سبحانه أن مشركي مكة قالوا للنبي �:هاّل يكلمنا اهلل، فيخبرنا أنك رسوله، فكان الرد عليهم 

بأن كفار األمم السابقة قالوا مثل ذلك فاتفقت قلوبهم، فلم يغن ذلك عن األولني، ولن يغني ذلك عن اآلخرين.
قال تعالى:

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (114114) إلى اآلية () إلى اآلية (118118))

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................
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معاني الكلمات:

فوائد وأحكام:

1-  عظم حرمة السعي في خراب املساجد، ومنع العبادة فيها.
2-  تشابه حجج الكافرين وشبهاتهم، وأن ذلك ال يغني عنهم من اهلل شيًئا.

3-  من يسر الدين أن العاجز عن معرفة القبلة تصح صالته إلى أي اجلهات، إذا تعذر عليه معرفة 
جهة القبلة.

4-  صحة صالة النافلة على الدابة، وإن توجهت إلى غير القبلة.
5-  بيان حال من قال من اليهود أن: عزيراً ابن اهلل، ومن قال من النصارى أن: املسيح ابن اهلل، وموافقتهم 

للمشركني في ذلك.

               

معناها الكلمة
ال أحد أشد ظلما وجتاوزا للحد.من أظلم

عمل فى هدمها حقيقة أو مبنع العبادة فيها. سعى فى خرابها 
أي ُمبِدُعها وخالقها على غير مثال سابق.بديع السماوات واألرض

نشاط (١)
راجــــع اآليــــة (٣٠ ) مــن ســــورة الــتــوبـــة، وبّيــن وجــه االشتــراك مــع قولـه تعالــى:

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

                              
نشاط (نشاط (

راجــــع اآليــــة (

نشاط (٢)
ن -من خالل اآليات- أوجه الرد على من زعم أن هللا ولدا. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

نشاط (
ن -من خالل اآليات- أوجه الرد على من زعم أن هللا ولدا. ن -من خالل اآليات- أوجه الرد على من زعم أن هللا ولدا.بالتعاون مع زمالئك، دوِّ ن -من خالل اآليات- أوجه الرد على من زعم أن هللا ولدا.بالتعاون مع زمالئك، دوِّ بالتعاون مع زمالئك، دوِّ



٧٠

نشاط (٣)
بّيــن وجــــه العالقـــة بني قولـه تعالى:        

وما ورد في سورة اإلسراء (٩٠- ٩٣).
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
بّيــن وجــــه العالقـــة بني قولـه تعالى:        

التقويم

س1/ لم كان منع ذكر اهلل في املساجد أشد ظلمًا؟
س2/ استخرج من اآليات ما يدل على سماحة اإلسالم ويسره.

س3/ من املراد في قوله تعالى:         ؟
س4/ ما املقصود بالتشابه الوارد في قوله تعالى:       

                  ؟
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قال تعالى:

الدر�ص اخلام�ص:الدر�ص اخلام�ص:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (119119) إلى اآلية () إلى اآلية (123)

نشاط 
حاول بيان مناسبة اآليات ملا قبلها.

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

نشاط 
حاول بيان مناسبة اآليات ملا قبلها.

اختر املوضوع املناسب لآليات مما يأتي:
احلوار مع أهل الكتاب - الدعوة إلى اهلل - موقف أهل الكتاب من اإلسالم

((123123
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معاني الكلمات:

فـوائد وأحكام:
1- الهداية بيد اهلل وحده، وال يؤاخذ الداعي إلى اهلل على عدم استجابة املدعوين.

فإنه لن  م لهم املسلم  الكفر باإلسالم واتباع ملَّتهم، ومهما قدَّ إال  2- أن أعداء دين اإلسالم ال يرضيهم 
يحصل على رضاهم.

3– والية اهلل حتصل ملن اتبع رضاه وأعرض عن املَِلل املخالفة لدينه، ومن ترك ذلك بعدما تبنّي له احلق، 
            َفَقد والية اهلل وتعّرض لوعيده.

ا هم الذين يتلون كتابهم دون حتريف أو كتمان، وهذا سيقودهم إلى  4- املتبعون لليهودية والنصرانية حّقً
لورود ذلك في كتبهم. اإلميان برسالة محمد �

5-  االستمرار في املوعظة والتذكير، وبيان نعم اهلل على العبد، حتى ولو كان كافًرا باهلل تعالى أو مسرًفا 
على نفسه باملعاصي.

6- هول املوقف يوم القيامة، الذي ال ينجو فيه إال أهل اإلميان والعمل الصالح.

                 

معناها الكلمة
...........................ِملَّتهم

...........................هدى اهلل
لتكم على العاملني أي: عاملي زمانهم.فضَّ

فداء.عدل
طلب اخلير للغير.شفاعة
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نشاط (١)
هل اخلطاب في قوله تعالى:

 خاص بالرسول �؟ وضح ذلك. 
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
هل اخلطاب في قوله تعالى:

نشاط (٢)
بالرجوع إلى مصادر التعلم، بّني أنواع الهداية.

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

نشاط (
بالرجوع إلى مصادر التعلم، بّني أنواع الهداية.

نشاط (٣)
ن ثالثة من اآلثار املترتبة على تقليد الكفار. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

نشاط (
ن ثالثة من اآلثار املترتبة على تقليد الكفار. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

التقويم

س1/ عالم يدل قوله تعالى:           ؟
س2/ مب تكون جناة العبد يوم القيامة؟

س3/ ما املراد بالعاملني في قوله تعالى:          ؟



٧٤

تـمـهـيـد:

الدنيا دار محن، وموطن فنت، يبتلي اهلل  فيها املؤمن بتسلط األعداء، وفقدان األخالء، وجوائح الزمان، وهنا يأتي 
الرباني لتجاوز احملنة، وذلك باالستعانة بالصبر والصالة، ومعرفة حقيقة العبد ومآله، وعاقبة صبره وثوابه،  التوجيه 
فهو هلل وإليه راجع، وسيجد مع الثواب العاجل واآلجل، طمأنينة القلب، وصالة من ربه ورحمة،فتنقلب احملنة منحة، 

وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

قال تعالى:

معاني الكلمات:

الدر�ص ال�صاد�ص:الدر�ص ال�صاد�ص:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (153153) إلى اآلية () إلى اآلية (157157)

موضوع اآليات:
عاقبة الصبر

معناها الكلمة
اطلبوا املعونة واملساعدة والقدرة على صواب القول، والعمل.استعينوا

...........................ولنبلونكم
ما يصيب ا إلنسان من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله.مصيبة

ثناء من اهلل تعالى في املأل األعلى.صلوات من ربهم
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فوائد وأحكام:

1-   الصبر والصالة من أعظم أسباب الثبات على الدين.
2-   الصبر هو حبس النفس عن اجلزع، واللسان عن التشكي، واجلوارح عن عمل ما ال يرضاه اهلل.

3-   عظم منزلة الصبر في اإلسالم، فهو مبنزلة الرأس من اجلسد، وقد ذكر في القرآن في أكثر من تسعني 
موضعًا.

4-   بيان عظم أثر الصالة وأن االستعانة بها من مقتضيات اإلميان.
5-   إن اهلل مع الصابرين، يؤيدهم ويثبتهم، وينصرهم ويتولى أمرهم.

6-   الشهداء في سبيل اهلل تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، كما جاء في احلديث الصحيح: «إن أرواح 
إلى قناديل معلقة حتت  الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في اجلنة حيث شاءت، ثم تأوي 

العرش» [رواه مسلم].
ا، الذي يصبر على البالء ويثبت عند االمتحان،  7-   إن االبتالء واالختبار ال بد من وقوعه ليتبني املؤمن حّقً

كما قال سبحانه: 

8-  إن قولــــــه تعالــــى:                     
فيه إشارة إلى أن املقصود من االبتالء هو التمحيص ال اإلهالك.

9-   فضل االسترجاع عند وقوع املصيبة، وهو قول: «إنا هلل وإنا إليه راجعون»،كما جاء عن أم سلمة 
 قالت: قال رسول اهلل �: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: )إنا هلل وإنا إليه راجعون( اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إال أجره اهلل في مصيبته وأخلف له خيراً منها»، قالت: 

فلما توفي أبو سلمة قلت ما أمرني رسول اهلل � فأخلف اهلل لي خيراً منه: رسول اهلل �.
10- جاء تقدمي الصبـــــر على الصالة، ألن الصالة من الصبر على طاعة اهلل، وألن االستعانة بالصبر أشق 

من االستعانة بالصالة.

                 

نشاط (١)
ن ثواب الصابرين الوارد في اآليات. دوِّ

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

نشاط (نشاط (
ن ثواب الصابرين الوارد في اآليات. ن ثواب الصابرين الوارد في اآليات.دوِّ دوِّ
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نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، بّني وجه العالقة بني اآلية (٣٥) الواردة في سورة األنبياء وقوله تعالى: 

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بّني وجه العالقة بني اآلية (

نشاط (٣)
بالتعاون مع زمالئك، دون أمثلة لكل نوع من أنواع الصبر وفق اآلتي:

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، دون أمثلة لكل نوع من أنواع الصبر وفق اآلتي:

أمثـلـةأنواع الصبر
1-                                    2-الصبر على طاعة اهلل

1-                                    2-الصبر على أقدار اهلل 
1-                                    2-الصبر عن معصية اهلل

نشاط (٤)
ورد في احلديث الصحيح أن النبي � إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة، ما عالقة احلديث باآليات 

الواردة؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
ورد في احلديث الصحيح أن النبي 
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التقويم

ن حديثًا يدل على فضل االسترجاع عند املصيبة. س1/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، دوِّ
س2/ كيف يكون االبتالء باألنفس؟

س3/ استخرج من اآليات ما يدل على نعيم البرزخ.
س4/ لم خصت االستعانة بالصبر والصالة دون غيرهما؟



الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
 الدر�ص الأول/ تف�صري �صورة البقرة من الآية )158( اإىل الآية )162)

الدر�ص الثاين/  تف�صري �صورة البقرة من الآية )163( اإىل الآية )164)

الدر�ص الثالå/ تف�صري �صورة البقرة من الآية )165( اإىل الآية )169) 

الدر�ص الرابع/ تف�صري �صورة البقرة الآية )196) 

الدر�ص اخلام�ص/  تف�صري �صورة البقرة من الآية )197( اإىل الآية )199)

الدر�ص ال�صاد�ص/ تف�صري �صورة البقرة من الآية )200( اإىل الآية )203) 

الدر�ص ال�صابع/ تف�صري �صورة البقرة من الآية )204(  اإىل الآية )207)

الدر�ص الثامن/ تف�صري �صورة البقرة من الآية )255( اإىل الآية )256)

الآية  )285)  البقرة من  �صورة  التا�صع/ تف�صري  الدر�ص 

اإىل الآية )286)



أهداف الوحدة

يتعرف النوافل التي يجب اإمتامها عند ال�صروع بها.

يدرك الآثار املرتتبة على الإكثار من النوافل.

ي�صت�صعر عظمة اخلالق من خالل الآيات الكونية.

ي�صتنتج خطورة القول على اهلل بغري علم.

يذكر اأمثلة على ي�صر الإ�صالم و�صماحته.

يبني اأحكام احلج والعمرة.

ي�صتنبط اأثر املنافقني على املجتمع الإ�صالمي.

يذكر ف�صل اآية الكر�صي والآيتني الأخريتني من �صورة البقرة.

ي�صتنبط ما ت�صمنته اآية الكر�صي من اأحكام ومعاين.

يقارن بني ال�صفاعة املثبتة وال�صفاعة املنفية.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:



٨٠

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

تفسير  سورة البقرة من اآلية (تفسير  سورة البقرة من اآلية (158158) إلى اآلية () إلى اآلية (162) 

تـمـهـيـد:

يبنّي اهلل تعالى أن السعي بني الصفا واملروة من شعائر احلج إلى بيته احلرام، ويتوعد الذين يكتمون شيًئا يعلمونه من 
دين  اهلل بالطرد واإلبعاد من رحمته، إال من تاب منهم، ويتوعد كذلك الذين ميوتون على الكفر باخللود في العذاب 

الشديد.

قال تعالى: 

سبب النزول:

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة  عن قوله تعالى:
                 ، فذكرت له أن األنصار كانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بني الصفا واملروة لوجود صنمني عليهما في اجلاهلية يقال لهما إساف ونائلة، يطوف بهما املشركون، فلما 

جاء اإلسالم سألوا رسول اهلل � عن ذلك، فأنزل اهلل تعالى:     .

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

 ( ( (
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معناهاالكلمة
مواضع العبادة التي خصصها اهلل أعالًما للناس.شعائر اهلل

ال إثم عليه أن يسعى بينهما.ال جناح عليه 

أي: جميع اخلليقة تلعنهم. يلعنهم الالعنون

أي: ال ميهلون، وقيل ال يغيب عنهم ساعة، بل متواصل دائم.والهم ينظرون

معاني الكلمات:

فـوائـد وأحـكـام:
1- السعي بني الصفا واملروة من شعائر  اهلل، وهو الزم للمسلم في احلج والعمرة.

2- إن اهلل يشكر للمسلم فعل النوافل، وهو سبب حملبة اهلل للعبد، كما جاء في احلديث القدسي: «وال                     
يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه» [رواه مسلم].  

3- الوعيد الشديد ملن كتم ما جاءت به الرسل من الدالالت البينة على املقاصد الصحيحة.
4- اللعن هو الطرد واإلبعاد من رحمة اهلل وال يجوز للمسلم أن يلعن أخاه.
5- التوبة سبب ملغفرة الذنب وإن كان عظيًما، وهي رحمة من اهلل بعباده.

6- املوت على الكفر سبب للخلود في العذاب، واإلبعاد عن رحمة اهلل تعالى.

نـشـاط (١)
ن شروط التوبة النصوح. دوِّ

.......................................................................................
.......................................................................................
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نـشـاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، دون أربعة من اآلثار املترتبة على اإلكثار من النوافل.

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

نـشـاط (٣)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

صحيحة ودلت العبارة
عليها اآليات

صحيحة ولم تدل عليها 
غير صحيحةاآليات

املسلم ال يخلد في النار.
السعي ال يكون إال مع حج أو 

عمرة.

اهلل يغفر الذنب ما لم يكن شركًا.
*
*
*

التقويم

س1/ ما النوافل التي يجب على املسلم إمتامها عند الشروع فيها؟
س2/عالم يدل تقييد التطوع باخلير في قوله تعالى:          ؟

س3/ استنبط من اآليات ما يدل على حترمي لعن كافر معني.
س4/ لم كان كتمان العلم من الكبائر؟

* يدون الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه.
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معناهاالكلمة
تعاقبهما فكل منهما يخلف اآلخر، ويأتي بعده.اختالف الليل والنهار

نشر فيها بالتوالد.بث فيها

تدبيرها، فتارة تكون رحمة، وتارة ترسل عذاًبا. تصريف الرياح

تـمـهـيـد: 

يخبر اهلل تبارك وتعالى أنه إله واحد ال شريك له، وبأنه متصف بالرحمة خللقه، كما يرشد إلى التأمل فيما خلقه، ملا فيها 
من الدالئل على وحدانيته عند أهل العقول السليمة، والفطر املستقيمة.

قال تعالى:

 معاني الكلمات:

اختر املوضوع املناسب لآليات مما يأتي:
- التفكر في مخلوقات اهلل                  - توحيد اهلل                          - بيان عظمة اخلالق

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

) إلى اآلية () إلى اآلية () إلى اآلية () إلى اآلية (164164) ) ) تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (163163) إلى اآلية (164) 
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فـوائـد وأحـكـام:
1- إن اهلل واحد ال شريك له، وال معبود بحق سواه.

2- اهلل تعالى متصف بالرحمة خللقه على سبيل العموم، وللمؤمنني على وجه اخلصوص.
3- من دالئل وحدانية اهلل واستحقاقه العبادة خلق السماوات واألرض وما فيهما من العظمة.

4- مشروعية االستدالل على عظمة اهلل، وقدرته، ووحدانيته باآليات الكونية املختلفة.
5- اإلسالم دين العلم، فهو يدعو إلى التأمل والتدبر.

6- االستفادة من آيات اهلَل ال حتصل إال ألهل العقول السليمة، والفطر املستقيمة.
7- إن اآليات الكونية من أعظم دالئل وجود اهلل وألوهيته، وعلمه وحكمته وقدرته.

نـشـاط (١)
، وقـــــولـــــــه  ما اجلامع بني قوله تعالى:        

تعالى:                    ؟
.............................................................................................
.............................................................................................

نـشـاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، دون أربعة من آثار التأمل في مخلوقات اهللا.

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

نـشـاط (٣)
، باآليات (٣٧-٤٠) من سورة "يـس"؟ ما عالقة قوله تعالى:    

........................................................................................
........................................................................................
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نـشـاط (٤)
بالرجوع إلى تفسير فتح القدير، بّني احلكمة من التعبير بلفظ اجلمع في السماوات ولفظ املفرد 

في األرض.
........................................................................................
........................................................................................

التقويم

ن اآليات الدالة على وحدانية اهلل الواردة في الدرس.  س1/ دوِّ
س2/عالم يدل قوله تعالى:           ؟

س3/ ما املنافع التي حتصل للناس من الفلك؟ 
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نـشـاط
ما مناسبة اآليات ملا قبلها؟

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

قال تعالى:

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (165165) إلى اآلية () إلى اآلية (169) 

اختر املوضوع املناسب لآليات ممايأتي:
خطورة الشرك باهلل تعالى    - حترمي القول على اهلل بال علم    - التحذير من الشيطان



٨٧

معاني الكلمات:

فـوائـد وأحـكـام:
1- من الشرك باهلل اتخاذ األنداد والنظراء، وحبهم.

2- وجوب أن تكون محبة اهلل تعالى في القلب أعظم من محبة النفس، والوالد، والولد.
3-  إن محبة املؤمنني هلل تعالى أشد من محبة أهل األنداد ألندادهم، ألن املؤمنني أحبوا من يستحق 

احملبة احلقيقية. 
4- عظم اخلسارة التـي تلحق باملشركني يوم القيامة، حني يتنصل منهم من كانوا يعبدونهم من دون اهلل.

5- الرابطة احلقيقة هي رابطة اإلميان، واألخوة في اهلل. 
6- رحمة اهلل بخلقه، حيث أحل لهم مما في األرض، ولم يحرم عليهم إال ما فيه ضرر عليهم.

7-  الشيطان يتدرج في إضالل العبد من خالل خطوات، كل واحدة منها أعظم من سابقتها، والواجب على 
املسلم أن يحذر من الشيطان واتباعه، حتى يسلم له دينه.

8- خطورة القول على اهلل بغير علم، والتصدى للتحرمي والتحليل دون دليل.

معناهاالكلمة
أي: حني يرون العذاب.إذ يرون العذاب

..............................تبرأ

 رؤساء الكفر، واملعبودون من دون اهلل.الذين اُتبُعوا

املشركون الذين قّلدوا رؤساءهم على الكفر.الذين اتبعوا

انقطعت الصالت والعالقات التي كانت بينهم في الدنيا.تقطعت بهم 

..........األسباب

..........كّرة



٨٨

نشاط (١)
بّني وجه الربط بني قوله تعالى: 

.            ، وقوله تعالى:         
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
بّني وجه الربط بني قوله تعالى: 

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، بّني أثر القول على اهللا بغير علم.

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بّني أثر القول على اهللا بغير علم.

اآلية املناسبةالعبارة
األصل في األشياء اإلباحة.

أعمال الكافرين ال تنفعهم يوم القيامة.

كل شيء حتت سلطان اهلل وقدرته.

نشاط (٣)
استخرج من اآليات ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

نشاط (
استخرج من اآليات ما يدل على معنى العبارات اآلتية:
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س1/ مــــا اجلامــــع بيــــن قولـــه تعالـــــى:            وقولـــــــه تعالى:
              ؟

س2/عالم يدل قوله تعالى:         ؟
س3/ استنبط من اآليات ما يدل على مدح اهلل للمؤمنني.

التقويم
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تـمـهـيـد: 

يرشد اهلل تعالى عباده املؤمنني إلى إمتام مناسك احلج والعمرة له سبحانه، ويبني لهم ما يفعلونه إذا ُمنعوا من دخول 
مكة من عدو، أو أصابهم مرض، أو نحو ذلك، مما يحبس احملرم عن أداء النسك.

 قال تعالى:

معاني الكلمات:

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

تفسير سورة البقرة اآلية (تفسير سورة البقرة اآلية (196196) ) 

معناهاالكلمة
أي: أكملوا احلج والعمرة بعد الشروع فيهما.أمتوا احلج والعمرة

ُمنعتم وُحبستم عن إمتام العمل.أحصرمت

مكان وجوب ذبحه.يبلغ الهدي محله

من اخلوف، أو برأمت من املرض فزال سبب االحصار.إذا أمنتم

من أحكام احلج والعمرةموضوع اآليات:
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فـوائـد وأحـكـام:
الشعائر سبب  بهذه  املسلم، واالستهانة  والعمرة واجب على  احلج  تعالى ومنهما  اهلل  تعظيم شعائر   -1

           الستحقاق العقاب الشديد.
2- على املسلم أن يتفقه في دينه، ويعرف أحكام العبادات، ومنها احلج والعمرة.

- ال يكلف اإلنسان إال مبا يطيقه ويدخل في قدرته. 3- اهلل -عزَّ وجلَّ
4- ذبح األنعام عبادة خالصة هلل تعالى ال يجوز صرفها لغيره.

5- وجوب إمتام احلج والعمرة وإن كان تطوًعا.
6- يسر الدين اإلسالمي، ومراعاته ألحوال الناس، فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم ثالثة أيام في احلج، 

          وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
7- بيان أن حكم اُحملصر أن يذبح شاة في مكان إحصاره، ثم يتحلل باحللق أو التقصير، ثم يقضي حجه  

          أو عمرته في العام القابل.
– إن من ارتكب محظوًرا من محظورات اإلحرام فعليه فدية من صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني،  8

           أو ذبح شاة لفقراء احلرم، وهي على التخيير.
9- يشرع ملن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق الثالثة.

10-  إن املتمتع هو من اعتمر في أشهر احلج، ثم أحل إحرامه ولم يرجع إلى بلده، وأحرم باحلج في العام 
نفسه.

نشاط (١)
قال صاحب تيسير الكرمي الرحمن: يستدل بقوله تعالى:      

على أمور، بالرجوع إلى املصدر بّني هذه األمور.
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
قال صاحب تيسير الكرمي الرحمن: يستدل بقوله تعالى:      قال صاحب تيسير الكرمي الرحمن: يستدل بقوله تعالى:      

نشاط (٢)
بّني وجه عالقة اآلية الواردة بحديث كعب بن عجرة � حيث قال: أتى عليَّ النبي � وأنا أوقد 
حتت قدر، والقمل يتناثر على وجهي أو قال على حاجبي؛ فقال: «يؤذيك هوام رأسك؟»، قلت: 

نعم. قال: «فاحلقه وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك نسيكة» )1(.
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
بّني وجه عالقة اآلية الواردة بحديث كعب بن عجرة 

)1( أخرجه البخاري برقم )1814(.
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نشاط (٣)
؟ بالرجوع إلى مصادر التعلم، بّني متى نزل قوله تعالى:      

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

نشاط (
؟ بالرجوع إلى مصادر التعلم، بّني متى نزل قوله تعالى:      

نشاط (٤)
ضع إشارة () أمام محظورات اإلحرام التي جتب فيها الكفارة الواردة في اآلية.

1- تغطية الرأس )   (       2- عقد النكاح )     (        3- لبس املخيط )     ( 
4- قتل الصيد   )      (        5- الطيب       )     (.

نشاط (
ضع إشارة (

س1/ استنبط من اآلية ما يدل على وجوب الهدى في حق القارن واملتمتع.
س2/ما معنى قوله تعالى:       ؟

س3/ ما الواجب على من أحصر ولم يشترط؟

التقويم
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تـمـهـيـد: 

يبني اهلل لعباده أن للحج أشهًرا معلومة،وأن من ألزم نفسه باحلج فليتجنب ما يؤثر على حجه، كما يرشد اهلل عباده 
إلى التزود وأن خير الزاد التقوى، ويرفع اهلل احلرج عن طالب الرزق املباح في احلج، ويوجه عباده احلجاج إلى ذكره وشكره 

عند املشعر، ثم يأمرهم أن يندفعوا جميًعا من عرفات، وأن يكثروا من طلب املغفرة ألنهم في موطن إجابة الدعاء.
 قال تعالى: 

معاني الكلمات:

الدر�ص ال`îام�ص:الدر�ص ال`îام�ص:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (197197) إلى اآلية () إلى اآلية (199)

معناهاالكلمة
أي: ألزم نفسه باحلج.فمن فرض

أي: اجلماع و مقدماته.رفث

........................ فسوق

أي: مخاصمة تفضي إلى النزاع.جدال

سرمت مندفعني بعد غروب شمس يوم عرفة.أفضتم

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((199199
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فـوائـد وأحـكـام:
1-  يحرم على املسلم حال إحرامه اجلماع ومقدماته، واجلدال، ويعظم إثم املعاصي والفسوق.

2-  يستحب للحاج فعل اخليرات، كإطعام الطعام، وبذل املعروف؛ الغتنام شرف الزمان واملكان، لقول اهلل 
تعالى:                                                  .

3-  املسلم مأمــور بفــعــل األســباب ومنها التزود في سفر احلج بالطعام والنفقة، والتزود لآلخرة بالتقوى والعمل 
الصالح.

4-  تقوى اهلل تعالى أعظم زاد للمسلم، واحلرص عليها عالمة رجحان العقل، واستقامة الفطرة.
5-  يباح للمسلم أن يطلب الرزق أثناء احلج.

6-  فضل مالزمة ذكر اهلل تعالى في مواطن احلج املختلفة، كما قال �: «إمنا ُجعل الطواف بالبيت وبالصفا 
واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهلل تعالى» [رواه اإلمام أحمد].

–  وجوب املبيت مبزدلفة بعد اإلفاضة من عرفات. 7
–  من محاسن اإلسالم املساواة بني املسلمني، ومن ذلك شعائر احلج، خالًفا ملا كانت تفعله قريش في اجلاهلية  8

حيث ال يقفون في عرفة بدعوى أنهم أهل احلرم، فال يخرجون إلى احلل. 

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك، دون ثالثة من النصوص الواردة في فضل احلج.

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، دون ثالثة من النصوص الواردة في فضل احلج.

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، دون أربعة من منافع احلج التي تكون بني املسلمني.

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، دون أربعة من منافع احلج التي تكون بني املسلمني.بالتعاون مع زمالئك، دون أربعة من منافع احلج التي تكون بني املسلمني.



٩٥

نشاط (٣)
رتب أحكام احلج اآلتية حسب وقت األداء:

1- طواف الوداع )   ( 2- الوقوف بعرفة )   ( 3- املبيت مبزدلفة )   ( 4- اإلحرام )   (
5- احللق أو التقصير )   ( 6- املبيت مبنى أيام التشريق )   (  7- رمى اجلمار )   (

نشاط (
رتب أحكام احلج اآلتية حسب وقت األداء:

س1/ ما املراد باألشهر املعلومات؟
س2/عالم يدل قوله تعالى:              ؟

س3/ ورد في اآليات احلث على فعل اخليرات، بنّي ذلك.
س4/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، أورد دلياًل من السنة على جواز البيع والشراء في احلج.

التقويم



٩٦

معناهاالكلمة
...................ِقنا

...................أيام معدودات

أي: رمى اجلمار في اليومني األولني فقط من أيام التشريق.تعجل في يومني

...................ومن تأخر

قال تعالى:

معاني الكـلـمـات:

الدر�ص ال�صاد�ص:الدر�ص ال�صاد�ص:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (200200) إلى اآلية () إلى اآلية (203)

نشاط 
ما مناسبة اآليات ملا قبلها؟ 

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

نشاط 
ما مناسبة اآليات ملا قبلها؟ 

الذكر في احلجموضوع اآليات:

((203203



٩٧

نـشــاط (١) 
ما اجلامع بني قوله تعالى:          وقوله تعالى:

              ؟
..........................................................................
..........................................................................

فـوائـد وأحـكـام:
1-   فضل ذكر اهلل تعالى، ومشروعية ختم الطاعات به، جبًرا للنقص، ولتكون كاخلامت على العمل.

2-   بيان ما كان عليه أهل اجلاهلية، من االجتماع للفخر باآلباء واإلكثار، من ذكرهم إذا قضوا مناسكهم، 
خالًفا ملراد اهلل من احلج، الذي هو قصد بيته احلرام تلبية هلل وحده ال شريك له.

3-   فضل املداومة على قول: 
4-   املؤمن يسأل اهلل خيري الدنيا واآلخرة، وهذا من كمال اإلسالم وشموله. 

5-   مشروعية اإلكثار من ذكر اهلل، وتكبيره أيام التشريق.

نشاط (٢)
بّني وجه الربط بني قوله تعالى:

وقوله سبحانه:               .

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

نشاط (
بّني وجه الربط بني قوله تعالى:



٩٨

ن الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه. * يدوِّ

صحيحة ودلت عليها الكلمة
اآليات

صحيحة ولم تدل عليها 
غير صحيحةاآليات

يستحب املبيت مبنى أيام التشريق.
يشرع قول بني الركنني في الطواف:

 التفاخر باآلباء من أعمال اجلاهلية.

*   

*    

*    

نشاط (٣)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (

س1/ ما معنى قوله تعالى:                                                                          ؟
س2/ الناس في الدعاء نوعان، بنّي ذلك من خالل اآليات.

س3/هل )أو( الواردة في قوله تعالى:       
مبعنى الشك؟ بالرجوع إلى تفسير ابن كثير بنّي ذلك.

س4/ بني متى يبدأ وقت ذبح األضحية ومتى ينتهي؟

التقويم



٩٩

تـمـهـيـد: 

املنافقون قد تعجب أقوالهم السامعني، بادعائهم اإلميان باهلل ورسوله، وحلفهم على ذلك، مع أنهم من أشد الناس 
خصومة لرسول اهلل � ولدين اإلسالم، وحني ينصرف أولئك املنافقون فإنهم يفسدون في األرض، وال يكتفون بذلك، 
بل يتكبرون عن قبول النصيحة وال يستجيبون ملن يخوفهم باهلل، وعلى الضد من هؤالء املنافقني، فإن من الناس من يبيع 

نفسه رغبة في رضا اهلل تبارك وتعالى.
 قال تعالى:

معاني الكلمات:

الدر�ص ال�صابع:الدر�ص ال�صابع:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (204204) إلى اآلية (207)

معناهاالكلمة
يسرك ما يدعيه من اإلميان باهلل ورسوله.يعجبك قوله

أي: يقسم باهلل على أن ما في قلبه موافق للسانه.يشهد اهلل على ما في قلبه

شديد اخلصومة بالباطل. ألد اخلصام

منعته احلمية والكبر عن قبول املوعظة بسبب ذنوبه وضالله.أخذته العزة باإلثم

يبيع نفسه هلل طاعة له وجهاًدا في سبيله.يشري نفسه

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

(( ) إلى اآلية () إلى اآلية () إلى اآلية (



١٠٠

فـوائـد وأحـكـام:
1-  إن العبرة ليست مبجرد األقوال، بل ال بد من تصديقها باألفعال.

2-  خطورة املنافقني، وشّدة إفسادهم في األرض، مع ادعائهم اإلصالح.
3-  جمال الظاهر ال يكفي ما لم يتبعه جمال الباطن وطهارته، كما قال تعالى عن املنافقني:

4-  التكبر وعدم قبول املوعظة والنصيحة من صفات املنافقني.
5-  عظم أجر من باع نفسه هلل طلًبا ملرضاته بشرط موافقة هدي النبي � كما قال سبحانه:

6- الفصاحة والبيان والعلم في أمور الدنيا، ال تغني عن صاحبها شيًئا يوم القيامة، ما لم يكن مع ذلك إميان 
وإخالص ودين، كما قال سبحانه عن الكفار:

نـشاط (١) 
ما مناسبة قوله تعالى:               ملا قبلها؟
...........................................................................
...........................................................................

نشاط (٢) 
بالتعاون مع زمالئك، بّني وجه العالقة بني قوله تعالى:

، واآلية (٧٢) من سورة احلج.     
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بّني وجه العالقة بني قوله تعالى:بالتعاون مع زمالئك، بّني وجه العالقة بني قوله تعالى:

ÆÆÆÆ



١٠١

* يدون الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه.

نشاط (٣) 
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (

صحيحة ودلت عليها الكلمة
اآليات

صحيحة ولم تدل عليها 
غير صحيحةاآليات

املسلم يوافق قوله فعله.

أقوال الناس دليل على صدقهم.

املنافق إذا خاصم فجر.
*

*

*

س1/ بنّي صفات املنافقني الواردة في اآليات.
س2/ ما اجلامع بني قوله تعالى:

                      وقوله سبحانه:        
             ؟
س3/ كيف يشري العبد نفسه ابتغاء مرضات اهلل؟

التقويم

الصف: ٢ - ٣

البقرة: ٢٠٤



١٠٢

قال تعالى:

معاني الكلمات

الدر�ص الثامن:الدر�ص الثامن:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (255255) إلى اآلية () إلى اآلية (256)

نشاط
ن ما تعرفه عن فضائل آية الكرسي. دوِّ

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

نشاط
ن ما تعرفه عن فضائل آية الكرسي. دوِّ

معناهاالكلمة
القائم على خلقه حفًظا وتدبيًرا.القيوم

...................ِسنة

هو موضع قدمي الرب جل جالله.كرسيه

ال يشق عليه وال يثقله.ال يؤده

ال انفكاك لها وال انحالل.ال انفصام لها

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((256256



١٠٣

 فـوائـد وأحـكـام:
1-   اشتملت آية الكرسي على ثمانية عشر اسمًا هلل تعالى منها الظاهر ومنها املضمر، كما اشتملت على عشر 

جمل، في ألوهيته تعالى وربوبيته، وأسمائه وصفاته، وعظيم قدرته.
2-   اإلسالم واضح ببراهينه وأدلته، فال يجبر أحد على الدخول فيه، وأهل الذمة في بالد املسلمني لهم حقوق 

وعليهم واجبات؛ ويحرم االعتداء عليهم بالقول أو الفعل.
3-   توحيد اهلل تعالى بأفعال العباد هو توحيد األلوهية، الذي رفضه مشركو مكة، مع إميانهم بتوحيد الربوبية، 

الذي هو توحيد اهلل بأفعاله، فلم يغن ذلك عنهم من اهلل شيًئا.
4-   أنه يوم القيامة عند حاجة اخلالئق ملن يشفع لهم عند اهلل ليعفو عنهم؛ فال يجرؤ أحد على التقدم بني 
يدي اهلل بالشفاعة إال ملن أذن له، فال أحد يشفع عن اهلل إال إذا أذن اهلل له ورضي اهلل عن املشفوع له، فهذه 
الشفاعة املثبتة، وما عدا ذلك من الشفاعة التي يطلبها الكفار من معبوداتهم في الدنيا فقد أبطلها اهلل، 

وتسمى الشفاعة املنفية.

نـشاط (١) 
ن املواضع التي يشرع فيها قراءة آية الكرسي. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

نـشاط (٢) 
اشتملت آية الكرسي على عشر جمل مستقلة، بّني ذلك.

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

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

نشاط (٣) 
ما الرابط بني قوله تعالى:          ،  وقوله �: «والذي نفسي بيده 
ما السماوات السبع واألرضون السبع عند الكرسي، إال كحلقة ملقاة بأرض فالة، وإن فضل 

العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك احللقة»؟ )1(
..........................................................................
..........................................................................

نشاط (
ما الرابط بني قوله تعالى:          ،  وقوله 

               

)1( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )16/1(.



١٠٤

نشاط (٤) 
، هل هذه اآلية منسوخة؟ بالرجوع إلى  قال تعالى:        

ح ذلك. تفسير تيسير الكرمي الرحمن أو غيره، وضِّ
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
، هل هذه اآلية منسوخة؟ بالرجوع إلى  قال تعالى:        

س1/ ما الصفات املنفية عن اهلل تعالى الواردة في اآلية؟
س2/ يشترط للشفاعة املثبتة شرطان. وضح ذلك.

س3/ ما املراد بالعروة الوثقى؟
واآليتني  س4/ ما اجلامع بني قولـه تعالـــــــى:              

)26-27( من سورة اجلن؟

التقويم



١٠٥

معناهاالكلمة
.........................ال يكلف
.........................إال وسعها

أي: ال تعاقبنا.ال تؤاخذنا
عبًئا ثقياًل، وهو التكليف الشاق واألمر الصعب.إصًرا

امح ذنوبنا.اعف عنا

استر ذنوبنا، واصفح عنا.واغفر لنا 

الدر�ص التا�صع:الدر�ص التا�صع:

تفسير سورة البقرة من اآلية (تفسير سورة البقرة من اآلية (285285) إلى اآلية () إلى اآلية (286)

تـمـهـيـد: 

ميتدح اهلل نبيه والذين آمنوا معه، بإميانهم بالوحي وإميانهم باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وعدم كفرهم بأحد من 
األنبياء، ثم يبني سبحانه أنه ال يكلف أحداً إال مبا هو باستطاعته، وبأن املؤمنني قد دعوا ربهم أن ال يؤاخذهم بالنسيان 

واخلطأ، وأن ال يكلفهم بأمر يشق عليهم، وبأن ال يحّملهم أمًرا ال يستطيعونه، فاستجاب لهم.
 قال تعالى:

معاني الكلمات:

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((286286



١٠٦

فـوائـد وأحـكام:
1-  بركة التسليم هلل تعالى وألمره، فإن الرسول � وصحابته ملا قالوا: سمعنا وأطعنا بعد نزول قوله تعالى:

                              ، كافأهم اهلل برفع احلرج عنهم، 
ونفي املؤاخذة على اخلطأ والنسيان، وعدم حتميلهم ما ال يطيقون.

2-  ثبت في صحيح مسلم أن اهلل عزَّ وجلَّ قد استجاب دعاء املؤمنني في هذه اآلية فحني قالوا:
                اآلية قال: قد فعلت.

3- كفر من كذب أحًدا من رسل اهلل تعالى ولم يؤمن به.
4- وجوب طاعة اهلل عزَّ وجلَّ ورسوله � واالنقياد لهما، كما قال سبحانه:

  
5-  اإلســـــالم ديـــن السماحــة واليــسـر، حيث رفع اهلل احلرج عن املؤمنني، رحمة بهم، ولم يؤاخذهم على 

اخلطأ والنسيان.
6- فضل اآليتني، واستحباب قراءتهما كل ليلة، كما قال �: «من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة في 

ليلة كفتاه» [رواه مسلم]، ومعناه: كفتاه من شر ما يؤذيه. 
7– على املسلمني أن يحققوا معنى والية اهلل في أنفسهم، بصدق اإلميان والتقوى، حتى يتحقق لهم النصر، 

كما قال سبحانه: 

نـشاط (١) 
بالرجوع إلى مصادر التعلم، بّني سبب نزول اآليات.

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

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

نـشاط (٢) 
مــــا العـــالقـــــة بيــــن قــــولــــه تعالــــى:                         ، وقوله سبحانه:

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

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

؟



١٠٧

نـشاط (٣) 
بالتعاون مع زمالئك، دون ثالثة من موانع إجابة الدعاء.

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

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

نـشاط (٤) 
بينه  فيما  اهللا عنه  يعفو  أن  أشياء:  إلى ثالثة  املذنب محتاج  ابن كثير:[إن  جاء في تفسير 

وبينه، وأن يستره عن عباده فال يفضحه به بينهم، وأن يحفظه فال يوقعه في نظيره].
ن املعنى املناسب ملا ورد في النص من قوله تعالى: دوِّ

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

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

س1/ اذكر ثالثة من األحكام الدالة على قوله تعالى:                                          .
س2/ ما معنى قوله تعالى:            ؟

س3/ ما احلكم املستنبط من قولــــــه تعالـــى:      ؟ 
س4/ استنبط من اآليات ما يدل على قاعدة: املشقة جتلب التيسير.

التقويم



الوحدة الخامسةالوحدة الخامسة
الدر�ص الأول: التعري∞ ب�صورة اآل عمران 

الدر�ص الثاين: تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )28( اإىل الآية )32)

الدر�ص الثالå: تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )102( اإىل الآية )103)

الدر�ص الرابع: تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )104( اإىل الآية )107)

الدر�ص اخلام�ص: تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )113( اإىل الآية )115)



أهداف الوحدة

يتعرف على �صورة اآل عمران.

يذكر حكم موالة الكافرين.

يدرك معنى حمبة اهلل تعاىل ور�صوله §.

يعدد الأ�صباب التي توؤدي اإىل قوة امل�صلمني ون�صرتهم.

يبني الآثار املرتتبة على تفرق امل�صلمني واختالفهم.

يذكر حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

يو�صح الآثار املرتتبة على حتقيق الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

يعدد مراتب اإنكار املنكر.

ي�صت�صعر ف�صل امل�صارعة اإىل اخلريات.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:



١١٠

أ- نزول السورة وعدد آياتها:

سورة آل عمران مدنية، وعدد آياتها مئتان.  

ب ـ  أبرز موضوعات السورة: 

1-  تقرير حقيقة التوحيد، وبناء العقيدة، والتأكيد على صدق الرسل، وإنزال الكتب. 

2-  توجيه املسلمني في صراعهم مع أعدائهم، ومع النفس. 

3-  بيان كيد من يسعى إلى تفتيت الصف اإلسالمي، وزعزعة عقيدة املسلمني، ونشر الشبهات 

      والشهوات بينهم. 

4-  الرد على من اّدعى ألوهية عيسى عليه السالم وبيان أنه عبد هلل، ورسوله لبني إسرائيل. 

5-  عالج اآلثار النفسية لهزمية املسلمني في معركة أحد، وإعطاء الدروس والعبر من النصر والهزمية. 

6-  الدعوة إلى التفكر في خلق اهلل، وأخذ العبر من اآليات في اآلفاق وفي األنفس. 

7-  توجيه املؤمن إلى الدعاء اخلاشع، واإلنابة الصادقة. 

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

  التعريف بـسورة آل عمران  التعريف بـسورة آل عمران

نشاط (١)
بالرجوع إلى أحد مصادر التعلم، دون حديثًا في فضائل سورة آل عمران.

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

نشاط (نشاط (
بالرجوع إلى أحد مصادر التعلم، دون حديثًا في فضائل سورة آل عمران.



١١١

نشاط (٢)
راجع اآليات (٤٠-٧٤) من هذه السورة، وبني ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

نشاط (
راجع اآليات (

اآلية الدالة عليهاالـعبـارة
اهلل تعالى يؤتي فضله من يشاء. 

إبراهيم عليه السالم حنيفًا مسلمًا.

احلواريون أنصار عيسى عليه السالم.

دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء.



١١٢

تـمـهـيـد:

ال يجتمع في قلب املؤمن إميان باهلل، ووالء ألعداء اهلل، فاهلل تعالى يحذر من هذا املسلك، ويخوف من سلكه 
بالنقمة في الدنيا، والعذاب في اآلخرة، يوم ال يجد املرء فراراً مما عملت يداه. 

إن اإلميان ليس مجرد دعوى حب هلل ولرسوله، بل هو طاعة هلل، وانقياد لرسول اهلل  �  واستسالم لشرع اهلل.
قال تعالى:

معاني الكلمات: 

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

 تفسير سورة آل عمران  تفسير سورة آل عمران من اآلية (من اآلية (2828) إلى اآلية ( 32) 

معناهاالكلمة
أنصاراً وأعوانًا ُيَسرُّ إليهم باملودة والنصح واللطف واإلعانة.أولياء 

أي أن اهلل بريء منه ومن واليته ونصرته. فليس من اهلل في شيء 

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................



١١٣

 فوائد وأحكام: 
حترمي مواالة الكافرين من دون املؤمنني، وال يعني ذلك ظلمهم أو التعدي عليهم.   -1

جواز التقية في حال ضعف املؤمن، وهي أن ينطق بلسانه ما يتقي به عذاب الكفار.   -2
التحذير من املعاصي والذنوب التي تقتضي سخط اهلل وعقابه.   -3

االستعداد للعرض األكبر على اهلل يوم القيامة باإلكثار من اخلير، واجتناب السوء.  -4
ال طريق حملبة اهلل تعالى للعبد إال باتباع النبي محمد � وطاعته في املنشط واملكره.   -5

دعوى محبة اهلل ورسوله مع مخالفة أمرهما، وارتكاب نهيهما، دعوى باطلة ال تفيد صاحبها شيئًا.  -6
التنبه إلى اطالع اهلل على العصاة، وقدرته على عقابهم.   -7

8-  قوله تعالى:                                      ، جاء التعبير القرآني بالصدور دون القلوب والتي هي محل 
الضمائر؛ ألن القلب في الصدر، فجاز إقامة الصدر مقام القلب. 

، ليعلم العبد  9-    إن اهلل تعالى قال:  بعد قوله سبحانه:
أن وعده ورحمته غالبة على وعيده وسخطه.       

أي: إال أن تخافوهم فتتقوهم بإظهار ما يرضيهم ويدفع األذى إال أن تتقوا منهم تقاة 
عنكم. 

حاضراً يوم القيامة. محضراً

زمنًا بعيداً. أمداً بعيداً

أي يخوفكم عقابه إن عصيتموه. ويحذركم اهلل نفسه 

..........................فإن تولوا 



١١٤

نشاط (٢)
اآلية (٣٠ ) من السورة، فيها ترغيب وترهيب، َبّني ذلك.

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

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

نشاط (
اآلية (

نشاط (٣)
راجع اآليات (٣٠-٤٠) من سورة الزخرف، واستخرج ما يدل على معنى قوله تعالى:

نشاط (
راجع اآليات (

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك، اذكر واجبنا نحو الرسول �.

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

س1/ كيف يحقق املسلم محبة اهلل له؟
س2/ هل لغير املسلم حقوق على املسلمني؟ َبنّي ذلك. 

س3/ راجع تفسير ابن كثير ودون معنى قوله تعالى:                                    .
س4/ استخرج من اآليات ما يحقق معنى القاعدة الفقهية: ) الضرورات تبيح احملظورات(.

التقويم

البقرة:  ١٦٥



١١٥

تـمـهـيـد:

قوة اإلسالم وعزته وهيبته، وهيمنته وانتشاره، تكتمل بتحقق شيئني: متسك املسلمني باإلسالم أواًل، واحتادهم صفًا 
واحداً، وجماعة واحدة ثانيًا، فإذا ضعف متسكهم بدينهم، وصاروا شيعًا وأحزابًا، وجماعات يكفر بعضها بعضًا، ويلعن 

بعضها بعضًا، فحينئذ يتالشى مجد اإلسالم، ويضعف املسلمون، ويتسلط عليهم عدوهم، ويذيقهم الذل والهوان.

قال تعالى:

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (102102) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 103)

نشاط 
 حاول ربط هذه اآليات مبا قبلها.

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

نشاط 

موضوع اآليات:
قوة املؤمنني بالعقيدة واالحتاد

((103103



١١٦١١٦

فوائد وأحكام: 
1-  وجوب التمسك باإلسالم في جميع األحوال، حتى ميوت املرء عليه. 

﴾: قال: «أن يطاع فال يعصى، وأن  2-  جاء عن ابن مسعود  في قوله تعالى: ﴿
يذكر فال  ينسى، وأن يشكر فال يكفر». 

3-   في قوله تعالى:                                                                                                                        
اآلية. ورد هذا  السياق في شأن األوس واخلزرج، فقد كان بينهم حروب كثيرة في اجلاهلية وعداوة شديدة، 
فلما جاء اهلل  باإلسالم دخل فيه من دخل منهم فصاروا إخوانًا متحابني بجالل اهلل، متعاونني على البر 

والتقوى. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم اهلل منها أن هداهم لإلميان. 
قوة املسلمني باالجتماع واالحتاد، وضعفهم بالتفرق واالختالف، قال اهلل تعالى:  -4

                                     . وعن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل  �: «إن اهلل يرضى لكم ثالثًا، 
ويسخط لكم ثالثًا، يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال 
تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم، ويسخط لكم ثالثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال» 

[رواه مسلم]. 
التمسك بالكتاب والسنة عصمة من الذل في الدنيا، ومن العذاب في اآلخرة.   -5

معناهاالكلمة

.......................................اتقوا اهلل  

حق تقاته
أي: التقوى التي حتق له، وذلك أن ال يترك العبد شيئًا يجب 

عليه فعله، وال يفعل شيئًا يجب عليه تركه. 

واعتصموا بحبل اهلل 
االعتصام: التمسك بشدة، واملراد بحبل اهلل: دينه اإلسالم، 

وكتابه القرآن.  

.......................................ألّـف

وال تفرقوا 
ال تختلفوا في الدين، وال تنازعوا، وال تكونوا أحزابًا وجماعات 

متفرقة متعادية. 

أي: حافتها وطرفها. شفا حفرة 

أي: هداكم لإلسالم فنجومت من النار. أنقذكم منها 

معاني الكلمات: 



١١٧

بعضها  ويقاتل  بعضًا،  بعضها  يعادي  وأحزاب  إلى جماعات  املسلمني  الدين، وحتويل  في  التفرق  حرمة   -6
بعضًا، إذ إن ذلك وسيلة من وسائل الزيغ والضالل، قال اهلل تعالى:  

  قال املفسرون: اختلفوا فاقتتلوا فكفرت طائفة بزيغها عن دين اهلل، واستحاللها ما حرم اهلل.         
7- وجوب تذكر نعم اهلل ألجل شكر اهلل عليها، ومعرفة فضل اهلل بها، واحلذر من زوالها. 

8- املصّر على الكفر والفسوق كالواقف على شفير جهنم، يوشك أن يقع فيها. 
9- تدبر آيات اهلل، واالحتكام إليها، والعمل مبا فيها، هو السبب املفضي إلى الهداية، وبهذا ُيعلم أن 

الهداية بيد اهلل، وسببها بيد العبد. الهداية بيد اهلل، وسببها بيد العبد. 

نشاط (١)
ن األوامر الثالثة التي وردت في اآليات. دوِّ

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

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

نشاط (٢)
ن املصالح التي تتحقق من وحدة املسلمني. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

نشاط (٣)
بالتعاون مع زمالئك، َبّني اآلثار املترتبة على التفرق واالختالف بني املسلمني.

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

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، َبّني اآلثار املترتبة على التفرق واالختالف بني املسلمني.



١١٨

س1/ ما النعمة الدنيوية، والنعمة األخروية الواردة في اآليات؟
س2/ للشكر ثالثة أركان، ماهي؟

س3/ راجع سورة األنفال، واستخرج منها نظيراً ملعنى قوله تعالى:                                            .

التقويم



١١٩

تـمـهـيـد:

املجتمع اإلسالمي سفينة تسير في بحر احلياة، وتالطمها أمواج الشهوات والشبهات، ويكيد لها الفجار واألعداء، وال 
أمان ألهل هذه السفينة إال أن يرعاها ربانها برعاية املهمات اآلتية:

أوًال: الدعوة إلى اهلل. 
ثانيًا: األمر باملعروف. 

ثالثًا: النهي عن املنكر. 
فإن ُضيعت هذه املهمات، حلت الفرقة والهالك، وخسارة الدنيا، وعذاب اآلخرة. 

قال تعالى:

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (104104) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 107)

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((



١٢٠

معاني الكلمات:

اربط بني الكلمات التي حتتها خط وما يخصها من معنى في اجلدول اآلتي:

فوائد وأحكام: 
1-  وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إلى اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة، وهذا من فروض 

 k j i h g f الكفايات التي يرعاها ولي األمر ويكلف بها من يتوالها. قال تعالى:
.  u t s r qp o n m l

2-  ال فالح إال بالقيام بهذه الشعائر العظيمـة، كـمــا قـــال تعالــى: 

3-  النهي عن االفتراق في الدين، وتكوين اجلماعات واألحزاب، التي متزق جسد األمة، وتقضي على وحدتها. 
4-   بيان أن النزاع واالفتراق، والبعد عن اجلماعة، يؤدي إلى املروق من الدين، والكفر بعد اإلميان. 

5-   يوم القيامة يالقي كل فرد جزاءه العدل، فتبيض وجوه املستمسكني بحبل اهلل، احلريصني على جماعة 
املسلمني، وتسود وجوه أهل البدع واألهواء واالفتراق.

6-  إن قوله تعالى:                                   فيه تنبيه إلى أن املؤمن قد يكفر بعد إميانه، فليحذر من أسباب 
الزيغ.

7-  إن قوله تعالى:                                        ، فيه بيان أن التفرق سبب العذاب العظيم في اآلخرة، وزجر 
للمؤمنني عنه.

معناهاالكلمة
كل ما ينفع اإلنسان في الدنيا واآلخرة من اإلميان والعمل الصالح. 

ما عرفه الشرع وأمر به حلسنه ونفعه. 
ما أنكره الشرع لقبحه وضرره. 

أي صاروا فرقًا وأحزابًا مختلفة متنازعة. 
اجلنة.  



١٢١

نشاط (٢)
أساء زميل لك إلى معلمه، ما الدور الذي يجب أن تقوم به؟

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

نشاط (
أساء زميل لك إلى معلمه، ما الدور الذي يجب أن تقوم به؟

نشاط (١)
ورد في اآلية (١٢٥) من سورة "النحل"، واآلية (١٠٨) من سورة "يوسف"، شرطان أساسيان 

لتحقيق الدعوة إلى اخلير، بالرجوع إلى اآليتني، اذكر هذين الشرطني.
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
ورد في اآلية (

نشاط (٣)
هل يجب على كل فرد حتقيق اإلنكار باليد واللسان والقلب؟ بالتعاون مع زمالئك، َبّني ذلك.

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

نشاط (
هل يجب على كل فرد حتقيق اإلنكار باليد واللسان والقلب؟ بالتعاون مع زمالئك، َبّني ذلك.

س1/ هل يلزم اآلمر باملعروف أن يكون فاعاًل له، والناهي عن املنكر أن يكون تاركًا له؟ َبنّي ذلك 
بالرجوع إلى كتاب تيسير الكرمي الرحمن عند تفسيره لآلية )44( من سورة البقرة. 

س2/ ما نوع االستفهام في قوله تعالى:                             ؟
س3/ استخرج من اآليات ما يدل على معنى ما يأتي: 

           1- أن دخول اجلنة إمنا يكون بفضل اهلل ورحمته.
2- العبرة باخلواتيم.

التقويم



١٢٢

تـمـهـيـد:

وهكذا فعل نفر من أهل الكتاب، آثروا احلق على الباطل، ودخلوا في دين اهلل برغبة وصدق، ملتزمني شعائره العظام، 
عاملني الصاحلات، مسارعني إلى اخليرات، فآتاهم اهلل أجرهم مرتني، جزاء مقاومتهم إغراء الباطل، ودعاوى املبطلني من 

بني ملتهم.

قال تعالى:

الدر�ص اخلام�ص: الدر�ص اخلام�ص: 

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (113113) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 115)

نشاط
حاول ربط هذه اآليات مبا قبلها.

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

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

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

نشاط
حاول ربط هذه اآليات مبا قبلها.

موضوع اآليات:  ثواب من آمن من أهل الكتاب.



١٢٣

معناهاالكلمة
غير متساوين، بل منهم املؤمن ومنهم املجرم.ليسوا سواء

جماعة مستقيمة على أمر اهلل، متبعة نبي اهلل محمداً �.أمة قائمة

...............................................آناء الليل

يصلون، أي أنهم يكثرون من قراءة القرآن في صالة التهجد.وهم يسجدون

لن ُيجحدوا ثوابه، بل يجزيهم اهلل به أوفر اجلزاء.فلن يكفروه

معاني الكلمات:

 فوائد وأحكام: 

1-   دين اإلسالم دين العدل، فال يجحد فضل ذوي الفضل من أي ملة.
2-   اليهود والنصارى ليسو مكابرين جميعًا، بل منهم من يبحث عن احلق ويقبله إذا عرفه.

3-   فضل تالوة القرآن في صالة الليل.
4-   صادق اإلميان يسابق إلى اخليرات، ويبادر إلى عمل الصاحلات.

5-   اإلميان ليس بالتحلي وال بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصار صاحبه سباقًا إلى 
        اخليرات، محبًا للصاحلات.

6-   التنبه إلى سنن اهلل في عز األمم وذلها، فما أصاب اليهود من ذل وصغار بسبب بعدهم عن دينهم، 
        وتعديهم حدود ربهم، سيصيب املسلمني إذا فعلوا فعلهم.
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نشاط (١)
نها.   ورد في اآليات ثمان صفات للمؤمنني من أهل الكتاب، بالتعاون مع زمالئك دوِّ

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

نشاط (

نشاط (٢)
السورة،  راجع  مرتني،  أجرهم  لهم  الكتاب  أهل  مؤمني  أن  على  يدل  ما  القصص  في سورة  ورد 

واستخرج ما يدل على ذلك.
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
السورة،  راجع  مرتني،  أجرهم  لهم  الكتاب  أهل  مؤمني  أن  على  يدل  ما  القصص  في سورة  ورد 

نشاط (٣)
 بالتعاون مع زمالئك، بنيِّ اآلثار املترتبة على املسارعة في اخليرات.

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

نشاط (
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التقويم

س1/ قال تعالى:                                 ، ما املقصود باخليرات؟ولم كان التعبير بقوله                                    
                         ؟

ن ما ورد في سورة الزلزلة مما يدل على معنى قوله تعالى:                           س2/ دوِّ
.                           
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الوحدة السادسةالوحدة السادسة
 الدر�ص الأول/ تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )133( اإىل الآية )136)    

الدر�ص الثاين/  تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )137( اإىل الآية )141)

الدر�ص الثالå/ تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )142( اإىل الآية )145) 

الدر�ص الرابع/ تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )146( اإىل الآية )151)

الدر�ص اخلام�ص/  تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )190( اإىل الآية )195)

الدر�ص ال�صاد�ص/ تف�صري �صورة اآل عمران من الآية )196( اإىل الآية )200) 
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أهداف الوحدة

يذكر �صرو• التوبة الن�صوح.

يدرك ف�صل ال�صتغفار.

كم ما يقع من هزÁة على امل�صلمني. pي�صتنتج ح

يبني اأثر ال�صÈ على امل�صلم.

يو�صح ما يجب فعله عند الهزÁة وامل�صيبة.

يذكر حكمة اهلل تعاىل يف وجود ال�صراع بني احلق والباطل.

ي�صت�صعر اآثار التفكر يف لوقات اهلل تعاىل.

يدرك حكمة اهلل تعاىل يف اإنعامه على الكفار.

يوؤمن بن�صر اهلل تعاىل للموؤمنني.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:
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الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

 تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (133133) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 136) 

تـمـهـيـد:

اجلنة نعيم املتقني، وجزاء الطائعني، فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، وال يحظى 
بنعيمها، ويهنأ بسرورها، إال من اتصف بصفات جليلة، وجّد في أعمال كبيرة، فكان تقيًا توابًا، مسارعًا للخيرات، 
لهم  وأعّد  اهلل  يحبهم  الذين  البررة  األتقياء  أولئك  الصاحلات..  االستغفار وعمل  من  السيئات، مكثراً  من  متطهراً 

اجلنات! فهل أنت منهم؟!
قال تعالى:

معاني الكلمات: 

معناهاالكلمة
أي: بادروا بدون تواٍن أو تراخ أو تكاسل.وسارعوا 
أي: إلى سبب املغفرة من التوبة واإلكثار من احلسنات.إلى مغفرة

..............................................أعدت
حال اليسر، وهي الرخاء والغنى.السراء
حال الضر، وهي الشدة والفقر.الضراء

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

 ( ( (136136
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 فوائد وأحكام: 
1- احلث على املسارعة إلى اخليرات، وتعويد النفس على اجلدية والرغبة في الطاعات.

2- البعد عن مظاهر الكسل واخلمول، والتثاقل عن العمل الصالح، واجتناب التشبه باملنافقني الذين قال 
اهلل  عنهم:            

3- سعة اجلنة، وعظيم ما أعد اهلل فيها للمؤمن.
4- ترغيب املخطئني في طلب املغفرة من اهلل.

5- احلذر من أن تكون اخلطايا حاجزاً بني العبد وربه «فكل بني آدم خطاء وخير اخلطائني  التوابون»)1(.
6- خطورة اإلصرار على الذنوب، وفي احلديث: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يعلو على قلبه وهو الران الذي ذكره اهلل 

.)2(« تعالى:          
7- فضل احللم وكظم الغيظ والعفو عن الناس احتسابًا لألجر من اهلل.

8- اجلنـــــة أجـــــر عمــــل، فهي تنال بفضل اهلل تعالى، ثم بالعمل الصالح، فمن لم يعــمل صاحلًا لــــــم  
يستــحق األجر.

9- الرد على من اتكل على القدر وترك العمل، قال تعالى:
.       

10- قوله تعالى:           ُخَص العـرض بالذكــر لبيان عظمـــــة اتساعها، 
إذ الطول أعظم من العرض. 

كظم الغيظ: حبسه وعدم إظهاره على اللسان بالشتم والسب، أو الكاظمني الغيظ
اجلوارح بالضرب.

العفو: عدم مؤاخذة املسيء مع القدرة على ذلك.العافني عن الناس

الفاحشة: ما عظم قبحه مثل كبائر الذنوب.فاحشة

.........................................ولم يصروا على ما فعلوا

أي: يعلمون حترمي الشرع له.وهم يعلمون

)1( رواه أحمد بسند حسن عن أبي هريرة �.
)2( رواه أحمد بسند حسن عن أنس �.
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نشاط (١)
استنتج صفات املتقني الواردة في اآليات.

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

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

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

نشاط (
استنتج صفات املتقني الواردة في اآليات.

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، اذكر ثالثة من األدلة في فضل االستغفار.

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

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، اذكر ثالثة من األدلة في فضل االستغفار.

نشاط (٣)
أيهما أفضل: كظم الغيظ، أم العفو؟ بني ذلك.

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

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

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

نشاط (
أيهما أفضل: كظم الغيظ، أم العفو؟ بني ذلك.

11- من صفات املتقني اإلقبال على الطاعات والتوبة من املعاصي واآلثام. 
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التقويم

س1/ مب يكون اإلحسان إلى الناس؟
س2/ بالرجوع إلى تفسير ابن سعدي، أورد ما ذكره عند قوله تعالى:    

س3/ هل االستغفار يكون باللسان وحده؟ بنّي ذلك.



١٣٢

تـمـهـيـد:

هلل ـ سبحانه وتعالى ـ سنن قدرية وشرعية وعلى املسلمني أن يراعوا سنن اهلل في النصر والهزمية، وأن ال يغتروا بكون 
عدوهم كافراً؛ فقد يهزمون، كما حدث يوم أحد عندما تنازعوا، وعصوا أمر الرسول � وأراد بعضهم الغنيمة.

والقــــرآن يرشـــــد أتباعــــه إلى أن سنــــة اهلل تقتــــضي علو املؤمــــن الصادق، وكـــون العاقبــة لــه، وإن هزم في بعض 
املواطن حلكم جليلة.

 قال تعالى:

معاني الكلمات: 

معناهاالكلمة
............................................... خلت 

جمع ُسنَّة، وهي السيرة والعادة والطريقة والقانون املاضي في سنن
اخللق فال تتبدل إال بإذن اهلل.

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (137137) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 141)

موضوع اآليات:
عالج اآلثار النفسية للهزائم العسكرية

((
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أي القرآن: يتبينون به الهدى من الضالل والفالح من اخلسران.هذا بيان للناس

أي: ال تضعفوا.وال تهنوا

أي: العاقبة والنصر لكم مادمتم ثابتني على اإلميان.وأنتم األعلون 

جرح وألم. قرح

أي: احلروب نصرفها، فتغلب طائفة مرة، وتنهزم مرة أخرى.وتلك األيام نداولها 

............................................... ليمحص 

 فوائد وأحكام: 
1-  تنبيه املؤمنني إلى مراعاة سنن اهلل في النصر والهزمية، والتعرف عليها مبشاهدة آثار الهالكني، وقراءة 

تاريخ الغابرين.
2- البيان يكون للناس جميعًا املؤمن والكافر، والهدى واملوعظة للمؤمنني وحدهم.

3- أخطاء املؤمنني سبب لهزميتهم.
4- إن اهلل تعالى جعل األيام مداولة بني املسلمني وأعدائهم ابتالًء وامتحانًا.

5- بشارة املؤمنني الصادقني بالعلو والنصر على العدو مهما كان عددهم وعتادهم.
6- التفطن إلى فوائد الهزائم واخلسائر مما يهون املصاب، ويقلل احلزن.

7- الشهادة في سبيل اهلل منحة ربانية، وكرامة إلهية، يهبها اهلل للصفوة من عباده.
8- الظلم وترك اإلميان سبب للمحق والهالك، وخراب الديار.

9-  في اآليات إعجاز قرآني صدقه الواقع، فاملؤمنون هم أعلى األمم، وأقواها ما متسكوا بدينهم، فإذا مالوا 
إلى الدنيا، وضيعوا دينهم، وتشبهوا بعدوهم ضعفوا وذلوا.
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نشاط (٢)
استنبط من اآليات اِحلكم األربع الواردة في مداولة األيام بني الناس.

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

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

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

نشاط (
استنبط من اآليات اِحلكم األربع الواردة في مداولة األيام بني الناس.

نشاط (١)
استخرج من اآليات ما يدل على معنى اآليات اآلتية:

نشاط (
استخرج من اآليات ما يدل على معنى اآليات اآلتية:

نشاط (٣)
ن عددًا من الدروس املستفادة من هزمية املسلمني يوم أحد. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

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

نشاط (
ن عددًا من الدروس املستفادة من هزمية املسلمني يوم أحد. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

اآلية الواردةاآليـة
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نشاط (٤)
استخرج من اآليات ما له عالقة باآلية (٢٥) من سورة التوبة.

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

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

نشاط (
استخرج من اآليات ما له عالقة باآلية (

س1/ لم خص البيان والهدى واملوعظة للمتقني دون غيرهم؟
س2/ ما املراد بالظاملني في قوله تعالى:                              ؟

س3/قـــــال تعالى:                                              هل املراد أن اهلل تعالى ينصر املؤمنني 
تارة، والكافرين تارة أخرى؟ بنّي ذلك.

التقويم
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تـمـهـيـد:

لقد كان أثر الهزمية على املؤمنني يوم أحد عنيفًا، وغائراً في األعماق، وفي هذا السياق يعالج القرآن آثار تلك 
الفجيعة باإلنكار على املؤمنني، الذين يحسبون طريق اجلنة هينًا دون أن يبتلوا بالشدائد واحملن، متحيصًا لذنوبهم، 

ورفعًا لدرجاتهم، وإظهاراً لصدقهم وصبرهم.
ويشتد النكير على ثالث فئات كانت سببًا في الهزمية:

األولى: املتحمسني للقتال، احلريصني على مالقاة العدو، املتمنني للشهادة، فلما القوا العدو فروا.
الثانية: الذين فروا ملا سمعوا أن الرسول ُ قد قتل.

الثالثة: الذين يريدون بقتالهم الغنيمة، وهؤالء يفرون من املعركة إذا فات مقصودهم.

نشاط 
 حاول ربط اآليات مبا قبلها.

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

 الذين يريدون بقتالهم الغنيمة، وهؤالء يفرون من املعركة إذا فات مقصودهم.

نشاط 

 :åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (142142) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 145)

قال تعالى:

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (        
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معناهاالكلمة

أي: أظننتم، والهمزة لإلنكار والتوبيخ، واملعنى: هل تظنون أن أم حسبتم
تدخلوا اجلنة بال اختبار؟

جاهدوا
قال ابن سعدي: هذا استفهام إنكاري، أي: ال تظنوا، وال يخطر 

ببالكم أن تدخلوا اجلنة من دون مشقة واحتمال املكاره في 
سبيل اهلل وابتغاء مرضاته.

أي: الشهادة في سبيل اهلل. متنون املوت

أي: كفرمت بعد إسالمكم، واالستفهام للتوبيخ.انقلبتم على أعقابكم

أي: كتب اهلل املوت كتابًا مؤقتًا ال يتقدم وال يتأخر.كتابًا مؤجاًل

ومن يرد ثواب الدنيا
نؤته منها

أي: من يقصد بعمله الصالح اجلزاء في الدنيا، كالغنيمة واملدح 
ونحو ذلك، نعطيه من ثواب الدنيا، وليس له في اآلخرة من 

نصيب.

معاني الكلمات: 

 فوائد وأحكام: 
1-   ال جنة إال بالصبر ومجاهدة النفس والهوى، وشياطني اجلن واإلنس.

2-   توطني النفس على أن الدنيا ليست مسرحًا لنيل الشهوات، وحتقيق األماني، بل دار عمل وجهاد وصبر 
وجد.

3-   الثبات على اإلسالم حتى املمات، مهما تغيرت األحوال، وتقلبت األمور، والتحذير من التعلق باألشخاص، 
فينتكس املرء مبوتهم، أو البعد عنهم.

4-  اإلميان بالقضاء والقدر، واالعتقاد أن اآلجال مقدرة، فخوض املعارك ال يقدم أجل العبد، والفرار من 
العدو ال يؤخره.

5-   شكر اهلل تعالى على الثبات على دينه، وإرادة وجهه، وإخالص القصد له.
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معلومة إثرائية:
رب     على عظيم حب أصحاب رسول اهلل �  دلت اآلية زب 
لرسول اهلل، إذ ملا أشيع أن محمداً قد ُقتل اضطربت صفوفهم، وانزعجت قلوبهم، ويؤكد هذا أن احلزن خيم 
: «أن أبا بكر خرج وعمر بن اخلطاب يكلم الناس فقال: اجلس يا  عليهم حني موته، فعن ابن عباس 
عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد: من كان يعبد محمداً فإن 

محمداً قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال ميوت، قال اهلل تعالى: زب

رب، وقال: واهلل لكأن الناس لم يعلموا أن اهلل أنزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر، فتلقاها منه 

الناس كلهم، فما أسمع بشًرا من الناس إال يتلوها. فأخبرني سعيد بن املسيب أن عمر قال: واهلل ما هو إال أن 
سمعت أبا بكر تالها فعقرت، حتى ما تقلني رجالي، حتى أهويت إلى األرض، حني سمعته تالها، علمت 

أن النبي � قد مات» )1(.

نشاط (٢)
قــال تعالــى:                                                                                              ، بالتعاون مع

زمالئك، بّني كيف رأى املؤمنون املوت؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
قــال تعالــى:                                                                                              ، بالتعاون مع

نشاط (١)
استخرج من اآليات ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

نشاط (
استخرج من اآليات ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

اآليـةالـعـبـارة
احلذر ال يدفع القدر.

ذم إرادة الدنيا بالعمل الصالح.
اهلل تعالى ال تضره معصية العاصني.

)1( رواه البخاري برقم )4452(.



١٣٩

نشاط (٣)
استخرج فائدتني من قوله تعالى:              .

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

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

نشاط (
استخرج فائدتني من قوله تعالى:              .

نشاط (٤)
قوله تعالى:                                                                                  فيه حث وترغيب، وضح

 ذلك.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
قوله تعالى:                                                                                  فيه حث وترغيب، وضح

س1/ هل يجوز للمسلم أن يتمنى املوت؟ بنّي ذلك بالدليل.
س2/ ما املراد باإلذن في قوله تعالى:                                             ؟

س3/ هل للدنيا ثواب؟ بنّي ذلك. 
س4/ بنّي العالقة بني قوله تعالى:                                                                        

                                   واآلية )214( من سورة البقرة. 

التقويم



١٤٠

تـمـهـيـد:

 هيأ اهلل املسلمني لقيادة البشرية، والرقي باإلنسانية، وهذا ال يعني النصر في كل املواطن، بل قد تعترضهم األمة 
الهزمية والنكبة، أو الضعف والنكسة، وفي هذه احلالة يوجه القرآن املسلمني إلى خطوات عملية، تعصمهم من احملق، 

والتأثر باألمم املنتصرة.

نشاط 
حاول ربط اآليات مبا قبلها.

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

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

نشاط 
حاول ربط اآليات مبا قبلها.

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع: 

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (146146) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 151)

قال تعالى:

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((151



١٤١

معناهاالكلمة
أي: وكم، واالستفهام للتكثير.وكأين

جمع ِربي، وهو املتبع لشريعة الرب، واملراد بهم: أتباع الرسل.ربيون

ما ضعفت قلوبهم، و الخارت عزائمهم.فما وهنوا

ما ضعفت قوتهم، وال تفرقت كلمتهم.وما ضعفوا

ما ذلوا لعدوهم وخضعوا، بل ظلوا محاربني له.وما استكانوا

أي: النصر على األعداء والغنيمة والعزة والفتح.فآتاهم اهلل ثواب الدنيا

أي: النعيم في القبر، وفي أرض احملشر، وفي جنات اخللد.وحسن ثواب اآلخرة

يردوكم إلى الكفر بعد اإلميان.يردوكم على أعقابكم

..............................................سلطانًا

معاني الكلمات: 

 فوائد وأحكام: 
1-  اللجوء إلى اهلل عند الهزمية واملصيبة، والتضرع بني يديه، وصدق التوبة، واإلقرار باخلطأ والتقصير.

2- احلذر من الشهوات والشبهات التي يتسلل من طريقها العدو.
3-  جتديد اإلميان في قلوب املسلمني، والوصول إلى مرتبة اإلحسان.

4-  اليقني مبعية اهلل للمؤمنني، وأن العاقبة لهم مهما طال الزمن.
5-  نصر اهلل للمؤمنني بالرعب.

الترغيب في االقتداء بالصاحلني في إميانهم وجهادهم، وصبرهم وحسن أقوالهم وأفعالهم.  -6
االشتغال بالدعاء والعبادة عند املصائب والشدائد بدل التحسرات واألمنيات، والتسخط.  -7

8-  اتخاذ القرآن هاديًا ومربيًا كفيل بإسعاد املرء في الدارين.



١٤٢

نشاط (٣)
تدبر قوله تعالى:                                                                                              

                                   وبّني أثر طاعة الكفار. 
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
تدبر قوله تعالى:                                                                                              تدبر قوله تعالى:                                                                                              

9- التفطن إلى حكمة اهلل في تدبيره في الصراع بني احلق والباطل، فالباطل يعلو تارة، واحلق يعلو تارات
 واملؤمن العاقل ال يجعل الشبهات تتسلل إلى فؤاده فيقول: ملاذا  

مُيّكن اهلل ألهل الزيغ والضالل؟، بل يقول: 

10- إن حال املشركني في الدنيا هو وقوع اخلوف في قلوبهم، والنار مسكنهم في اآلخرة.

11- قولــــه تعالـــــى:                                                                    ، فيه داللة على فساد التقليد
األعمى، ألن اآلية دالة على أن الشرك ال دليل عليه، فوجب أن يكون القول به باطاًل.

نشاط (١)
مدح اهللا تعالى الربانيني في اآليات بصفات نفي، أورد هذه الصفات.

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

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

نشاط (
مدح اهللا تعالى الربانيني في اآليات بصفات نفي، أورد هذه الصفات.

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، بّني األسباب التي تؤدي إلى زيادة اإلميان.

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بّني األسباب التي تؤدي إلى زيادة اإلميان.



١٤٣

نشاط (٤)
استخرج من اآليات ما له عالقة بقول الرسول �: «أعطيت خمًسا لم يعطهن أحد من األنبياء 

قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر...».       
............................................................................

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

نشاط (
استخرج من اآليات ما له عالقة بقول الرسول 

التقويم

س1/ ما صفات اإلثبات التي ذكرها اهلل تعالى للربانيني؟
س2/ لم خص ثواب اآلخرة باحلسن في قوله تعالى:                             ؟

س3/ عالم يدل قوله تعالى:                                                      ؟



١٤٤

تـمـهـيـد:

الكون فضاء فسيح، فيه آيات باهرة، وتناسق عجيب، وتكامل فريد، فالسماء واألرض، والليل والنهار، واإلنسان 
وسائر املخلوقات، تشكل حلقات متناسقة، يكمل بعضها بعضًا، مما ينبئ عن عظمة اخلالق، وبديع صنعه، وجليل 
حكمته، فال ميلك العاقل املتفكر، إال أن يسبح بحمد الباري ويعبده، بحب وخشوع، وإجالل وخضوع، ورغبة في 

النعيم، وخوف من العذاب املقيم. 
وحينما تزكو النفس، وتسلم الفطرة، يعرف العبد ربه من آثار صنعه، ويهتز فؤاده من بديع خلقه، وبسماع دعوة 

الرسول �، يؤمن القلب، ويلهج اللسان بالدعاء، فيكون اجلواب من رب األرباب!!                                     .
قال تعالى:

الدر�ص ال`îام�ص: الدر�ص ال`îام�ص: 

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (190190) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 195)

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................



١٤٥

معناهاالكلمة
أذللته وأهنته وفضحته أمام اخللق.أخزيته

داعيًا يدعو إلى اإلميان وهو الرسول �.مناديًا ينادي لإلميان

أي: أمتنا على حالة البر والتقوى، بأن يالزمهم البر حتى املمات. وتوفنا مع األبـــرار

أي: على ألسنة رسلك، من ثواب الدنيا وثواب اآلخرة.ما وعــدتنا على رسلك

أي: ال تفضحنا وتظهر عيوبنا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة.وال تخــزنا يوم القيامة

أي: تسلط عليهم الكفار بسبب اإلميان بي.وأوذوا في سبيلي

 فوائد وأحكام: 
1- فضل التفكر في ملكوت السماوات واألرض، وأثره في تقوية اإلميان وتثبيت اليقني.

2- داللة اخللق على اخلالق، ومعرفة قدرته وحكمته بالتأمل في خلقه.
3- الثناء على ذوي العقول، وأن اإلنسان كلما كان باهلل أعرف كان منه أخوف.

4- استحباب ذكر اهلل في كل حال، من قيام أو قعود أو اضطجاع، وفي صحيح مسلم عن عائشة  قالت: 
          «كان النبي � يذكر اهلل على كل أحيانه» )1(.

5- خوف العقالء من عذاب النار، لعلمهم مبا فيها من خزي ونكال، وبالء وسوء حال.
6- فضل ابتداء الدعاء بنداء الرب الدال على التربية والعناية واللطف واحلب.

7- مشروعية التوسل باإلميان وصالح األعمال.
8- حرص املؤمن العاقل على حسن اخلامتة، ويتحقق هذا بالثبات على ما يحب اهلل.

9-  املنهج اإلسالمي، يجمع بني عمل القلب بالتفكير والتدبر في خلق اهلل، واخلوف منه، ورجاء رحمته، 
مع عمل اللسان بالدعاء طمعًا ملا عند اهلل، وخوًفا من عقابه، وعمل اجلوارح ابتغاء رضوان اهلل.

10- املساواة بني املؤمنني واملؤمنات في اجلزاء، وأن التفاضل إمنا يكون باألعمال الصاحلة.
11- إيثار املؤمن دينه وعقيدته على دنياه.

معاني الكلمات: 

)1( أخرجه مسلم برقم )1/278(، وأحمد برقم )6/70(.



١٤٦

نشاط (١)
         بالتعاون مع زمالئك، بّني جوانب العظمة في خلق السماوات واألرض.

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

نشاط (

نشاط (٢)
هل التفكر في مخلوقات اهللا تعالى مقصود لذاته؟ بّني ذلك.

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

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

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

نشاط (
هل التفكر في مخلوقات اهللا تعالى مقصود لذاته؟ بّني ذلك.

نشاط (٣)
عالم يدل قوله تعالى:                                                                      ؟

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

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

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

نشاط (
عالم يدل قوله تعالى:                                                                      ؟

نشاط (٤)
بالتعاون مع زمالئك، أورد ما تعرفه من أدلة على جواز التوسل باألعمال الصاحلة.

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، أورد ما تعرفه من أدلة على جواز التوسل باألعمال الصاحلة.بالتعاون مع زمالئك، أورد ما تعرفه من أدلة على جواز التوسل باألعمال الصاحلة.



١٤٧

التقويم

س1/ ما أثر املداومة على ذكر اهلل؟
س2/ استنبط ثالث فوائد من قوله تعالى:                                                        .

س3/ راجع سورة "الغاشية"، وأورد اآليات الدالة على التفكر في مخلوقات اهلل.
س4/ ما املقصود بحسن الثواب في قوله تعالى:                                 ؟



١٤٨

تـمـهـيـد:

 تقلب الذين كفروا في البالد، وظهورهم مبظاهر النعمة واملكانة، مظاهر قد تكون فتنة للذين آمنوا، حني 
يرون احلق وأهله يواجهون بعض العناء والباطل وأهله منعمني هنا يأتي التوجيه القرآني أن ال يغتر املؤمن مبتاع 
الدنيا، الذي يعقبه اخللود في نار السعير.. وأن يتطلع إلى ما أعد اهلل لألبرار، من سرور وحبور، وجنات جتري 

من حتتها األنهار.

نشاط 
حاول ربط اآليات مبا قبلها.

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

نشاط 
حاول ربط اآليات مبا قبلها.

الدر�ص ال�صاد�ص:الدر�ص ال�صاد�ص: 

تفسير سورة آل عمران من اآلية (تفسير سورة آل عمران من اآلية (196196) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 200)

قال تعالى:

موضوع اآليات: حتذير املؤمنني من االفتتان بحال الكافرين

((200200



١٤٩

معناهاالكلمة
ال يخدعنك، واخلطاب عام لكل من يصلح له.ال يغرنك

تصرفهم فيها في احلروب والتجارة والصناعات واألموال.تقلب الذين كفروا في البالد

أي: منفعة عاجلة قليلة يتمتع بها ثم تنتهي.متاع قليل

النزل: ما يقدم للضيف عند قدومه،وضيافة رب العاملني أعظم. نزاًل من عند اهلل

.................................................ما أنزل إليهم

 ال يجحدون ما أنزل اهلل على رسله مقابل منافع حتصل لهم. ال يشترون بآيات اهلل ثمنًا قلياًل

املصابرة: الصمود أمام العدو.صابروا

املرابطة: حراسة الثغور واجلهات التي قد يتسلل العدو منها.رابطوا

معاني الكلمات: 

 فوائد وأحكام: 
1- حتذير املؤمن أن يغتر بحال الكفار، ومبا أوتوا من رفاهية وتقدم مادي، وسبق في العلوم والصناعات.

2- االغترار بالكفار له وجهان:
     أ - أن يقول ضعيف اإلميان: إن اهلل ما مكنهم وأغدق عليهم النعم إال لكونهم على احلق.   

    ب- أن يفعل مثل فعلهم في دينهم وخلقهم من أجل الوصول إلى ما وصلوا إليه، كمن يزعم  من جهلة 
        املسلمني أن التحلل من الدين هو طريق التقدم والتطور، وأن التمسك باحلق هو سبب التأخر والتقهقر.

3- إن اهلل -عز وجل- قد يستدرج املرء الكافر والفاجر بإغداق النعم عليه، فتنة له، كما قال تعالى:



١٥٠

نشاط (١)
ن صفات مؤمني أهل الكتاب الواردة في اآليات.        دوِّ

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

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

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

نشاط (

نشاط (٢)
هل ما ميتع به العبد في الدنيا داللة على محبة اهللا له؟ وضح ذلك.

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

نشاط (
هل ما ميتع به العبد في الدنيا داللة على محبة اهللا له؟ وضح ذلك.

نشاط (٣)
ن حديثًا في فضل الرباط في سبيل اهللا. بالرجوع إلى مصادر التعلم، دوِّ

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

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

نشاط (
ن حديثًا في فضل الرباط في سبيل اهللا. بالرجوع إلى مصادر التعلم، دوِّ

4-  إن متع الدنيا ولذاتها قليلة حقيرة ُتنسى مبجرد زوالها، وفي احلديث: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟! هل مر بك نعيم 
قط؟! فيقول: ال واهلل يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ في اجلنة صبغة، 
فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟! هل مر بك شدة قط؟! فيقول: ال واهلل يا رب» )رواه مسلم(. 

5-  عظم جزاء املتقني، الذين لم يغتروا بحال الكافرين.
6-  إن العلم النافع ما كان معه خشية وتقوى، وإيثار اآلخرة على األولى.

7-  صعوبة طريق اجلنة، وأنه ال فالح إال بصبر، ومصابرة، ومرابطة، وتقوى.
8- شرف مؤمني أهل الكتاب، وهم الذين آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بنبينا محمد � وما أنزل إليه وثبتوا على 

اإلسالم، كالنجاشي وعبداهلل بن سالم ونحوهم رضي اهلل عنهم، وبشارة القرآن لهم باجلنة.
9- فضل املرابطة على احلدود واستتباب األمن.



١٥١

التقويم

س1/ راجع سورة "القلم"، واستخرج آية تدل على معنى قوله تعالى:  
.                                    

س2/ هل يقبل من أهل الكتاب إميانهم مبا أنزل إليهم فقط؟ وملاذا؟
س3/ ذكرت اآليات حال الكفار في الدنيا واآلخرة، بنّي ذلك.

س4/ االغترار بالكفار له وجهان، وضح ذلك.



الوحدة السابعةالوحدة السابعة
 الدر�ص الأول: التعري∞ ب�صورة الن�صاء

الدر�ص الثاين: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )27( اإىل الآية )30)

 الدر�ص الثالå: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )31( اإىل الآية )32) 

 الدر�ص الرابع: تف�صري �صورة الن�صاء الآية )36)

الدر�ص اخلام�ص: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )40( اإىل الآية )42)



أهداف الوحدة

يتعرف على �صورة الن�صاء.

يبني الآثار املرتتبة على اتباع ال�صهوات.

يفرق بني كبائر الذنوب و�صغائر الذنوب.

يذكر عددًا من الأعمال ال�صاحلة التي تكفرها �صغائر الذنوب.

يذكر اأ�صباب اإجابة الدعاء.

يفرق بني الغبطة واحل�صد.

يذكر حكم الحتجاج بالقدر على املعا�صي.

ي�صرح �صور الإح�صان اإىل النا�ص.

يحذر خطوات ال�صيطان.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن: 



١٥٤

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

  التعريف بسورة النساء  التعريف بسورة النساء

أوًال: اسم السورة:

سميت سورة النساء بهذا االسم لذكر النساء فيها، ولكثرة األحكام التي تتعلق بهن.

ثانًيا: نزول السورة وعدد آياتها:

نزلت سورة النساء في املدينة وعدد آياتها )176( آية.

فضائل السورة:
 أ ـ  أخـرج أبو عبيــد في فضائل القرآن، عن حارثة بن مضرب قال: «كتب إلينا عمر بن اخلطاب أن تعلموا 

سورة النساء واألحزاب والنور».
ب ـ  روى ابن أبي شيبة في املصنف عن ابن عباس  قال: «من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما ال 

يحجب علم الفرائض» )1(.
ج ـ  أخرج أحمد واحلاكم وصححه عن عائشة  أن النبي �  قال: «من أخذ السبع فهو حبر» )2( والسبع: 

هي السبع الطوال في أول القرآن، واحلبر: العالم.

 أبرز موضوعات السورة:
1. بناء املجتمع اإلسالمي على أسس العدل والرحمة وطهارة السلوك واملشاعر.

2. حماية حقوق اليتامى.
3. حماية حقوق النساء.

4. بيان كيفية تقسيم املواريث.
5. حماية املجتمع اإلسالمي من الفواحش، واحلث على الزواج الشرعي.

)1( أخرجه ابن شيبة في املصنف.
)2( أخرجه األلباني برقم )2305(.



١٥٥

اآلياتالـعـبارة
وجوب املهر للمرأة

حترمي اجلمع بني األختني
التحذير من عضل النساء

حترمي أكل أموال اليتامى
ميراث أوالد األم الثلث

نشاط
راجع سورة النساء من (١-٢٣)، واستخرج منها ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

نشاط
راجع سورة النساء من (

6. التحذير من املنافقني، الذين يريدون أن متيل األمة عن الهدى والرشاد إلى الغي والفساد.
7. احلفاظ على الضرورات اخلمس وهي الدين، والعرض، والعقل، والنفس، واملال.

8. التنديد بأفعال بعض أهل الكتاب، وبيان كيدهم لإلسالم، وإرادتهم إضالل املسلمني.
9. التنديد باملنافقني، وبيان عدائهم للمسلمني، ومواالتهم للكافرين.



١٥٦

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

 تـفـسير سـورة الـنـساء من اآلية ( تـفـسير سـورة الـنـساء من اآلية (2727) إلى اآلية () إلى اآلية (30)

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

تـمـهـيـد:

     تختلج اإلنسان مشاعر شتى، وتدفعه للحركة واالنطالقة نوازع متصارعة، من فطرة وعادة، وعقل وشهوة، ودين 
منهجان  الساحة  على  ويبرز  نفسه،  قيادة  اإلنسان  على  يصعب  ولذا  ودعاة هدى، وشياطني ضاللة...  ومصلحة، 

متصارعان، يتجاذبان هذا اإلنسان الضعيف:
أـ  منهج اهلل، بلطفه ورحمته، وتوازنه وعدله، وتوفيقه بني العقل والشهوة، وبني الدين واملصلحة، فيجمع للمستمسك 

به سعادة الدنيا، وفالح اآلخرة.
ب ـ منهج الذين يتبعون الشهوات، مبا فيه من إطالق الغرائز من كل عقال ديني أو أخالقي، أو اجتماعي، ال يقر معه 
قلب، وال يطمئن معه بيت، وال تقوم معه أسرة، ويصبح اآلدميون كقطعان البهائم، ويطلى هذا كله مبسمى املتعة واحلرية، 

واحلق أنها بهيمية وجرمية.

قال تعالى:

((



١٥٧

معاني الكلمات:

فـوائـد وأحـكـام:
1- الترغيب في التوبة، وبيان أن اهلل يريد من العباد أن يتوبوا إليه، ويحب من تاب منهم، كما قال تعالى:

.   
2- احلذر من الذين يلهثون وراء الشهوات، وكشف حقيقة مقاصدهم، وإن تستروا باسم التحرر، والتمدن، 

والتطور.
3- إن الفاسدين وعباد الشهوات ال يقفون عند حد معني في الفساد، بل يغرقون فيه وُيغرقون املجتمع 

معهم.
4- ضرر الشهوات وحتويل من مال إليها إلى تابع ذليل، ومستعبد مهني، ال خيار له وال إرادة.

5- بيان رحمة اهلل بعباده، وحبه للتخفيف عنهم والتيسير عليهم.
6- اإلشارة إلى ضعف اإلنسان في كل أموره وأحواله.

7- أهمية املال في اإلسالم، ووجوب حفظه، وحترمي إضاعته.
8- حترمي أكل املال بالباطل، إما لفقدان التراضي كالسرقة والغش، وإما لكون الوسيلة محرمة، وإن حصل 

فيها تراض، كالربا والقمار.
9- قولـــه تعالــــى:                                                                   االستثناء منقطع، واملعنى: أن املتاجرة 

املشروعة التي تكون عن تراض من البائع واملشتري فافعلوها.  
10- حترمي قتل املرء نفسه، واإلشارة إلى أن املؤمنني كاجلسد الواحد، وأن من قتل أخاه املؤمن فكأمنا قتل 

نفسه.

معناها الكلمة
أي: يوفقكم للتوبة، ويقبلها منكم.واهلل يريد أن يتوب عليكم

................................الذين يتبعون الشهوات
أي: تنحرفوا عن الصراط املستقيم، إلى طريق الباطل والفحش.أن متيلوا مياًل عظيما

 ال يأكل بعضكم مال غيره بغير حق، كالسرقة والغش والربا. ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

البقرة:  ٢٢٢



١٥٨

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك، اذكر ثالثة أمثلة تدل على أن الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف.

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، اذكر ثالثة أمثلة تدل على أن الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف.

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، اذكر أربعة من اآلثار املترتبة على اتباع الشهوات.

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

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، اذكر أربعة من اآلثار املترتبة على اتباع الشهوات.

س1/ عالم يعود الضمير في قوله تعالى:                                              ؟
س2/ لم خص األكل بالذكر في قوله تعالى:                                            ؟

التقويم



١٥٩

تـمـهيـد:

كبائر اإلثم والفواحش هالك للعباد، ودمار للبالد، وحتطيم للقيم اإلنسانية، واإلسالم يربي أتباعه على الرقي والكرامة، 
وطهارة السلوك واملشاعر؛ ولذا حرم كبائر الذنوب، وقبائح اخلصال، تعبداً هلل، وتزكية للنفس، وحماية حلقوق األفراد 

واملجتمع.
وتبلغ األخالق اإلسالمية قمتها حينما تتغلغل في القلب، وحترم على املسلم متني زوال النعمة عن غيره لتصل 

إليه، وتربيه على املفيد، من اجلد في العمل، ودعاء رب األرض والسماء. 

قال تعالى:

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تـفـسير سورة الـنساء من اآلية (تـفـسير سورة الـنساء من اآلية (3131) إلى اآلية () إلى اآلية (32)

نشاط 
 حاول الربط بني اآليات الواردة وآيات الدرس السابق.

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

نشاط 

اختر املوضوع املناسب لآليات ممايأتي:
احلث على اجتناب الكبائر - التحذير من احلسد - فضل اهللا وعلمه



١٦٠١٦٠

معاني الكلمات:

فـوائـد وأحـكـام: 
1- احلث على اجتناب كبائر الذنوب آلثارها السيئة على الفرد واملجتمع. 

2- فضل اهلل على املؤمنني، حيث يكفر عنهم الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر، فالتوبة واجبة والزمة لكل مسلم من 
الكبائر والصغائر، وفي احلديث: «الصلوات اخلمس، واجلمعة إلى اجلمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات 

ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم. 
3- جاءت تسمية الذنوب سيئات لقبحها في نفسها، وألنها تسوء صاحبها، وقد تسوء غيره. 

4- إن التمني املنهي عنه متني ما فضل به الغير بعينه، أما متني أن يكون له مثل ما عند الغير من الفضل فليس 
منهيًا عنه، خاصة إذا كان على سبيل املنافسة واملسابقة إلى اخلير، وفي احلديث: «ال حسد إال في اثنتني: 
الليل وآناء  آناء  آتاه اهلل مااًل فهو ينفقه  النهار، ورجل  الليل وآناء  آناء  به  القرآن، فهو يقوم  أتاه اهلل  رجل 

النهار» متفق عليه. 
5- بذل األسباب املوصلة إلى فضل اهلل من االكتساب، واجلد في العمل، واحلرص على ما ينفع. 

6- قوله تعالى:                                           حث على الدعاء، ألنه من  أعظم األسباب في نيل الفضل، 
وتيسير العسير، وتقريب البعيد، فكل من بذل األسباب، وجّد في االكتساب، وألح في سؤال الوهاب 

نال مبتغاه عاجاًل أو آجاًل. 
ل من عباده عن  ل من فضَّ 7- قوله تعالى:                                                         إشارة إلى أن اهلل فضَّ

 علم وحكمة، فهو األعلم مبصالح العباد والبالد.

معناها الكلمة
..................................كبائر 

أي: نستر ونعفو. نكفر عنكم 
املراد بها صغائر الذنوب.سيئاتكم 

.................................مدخاًل كرميا 
ما فضل اهلل به بعضكم 

على بعض
ما زاد به بعضكم على بعض من األمور الدينية أو الدنيوية أو 

اخلْلقية.



١٦١

نشاط (١) 
بالتعاون مع زمالئك، اذكر ثالثة من اآلثار املترتبة على فشو احلسد في املجتمع. 

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

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، اذكر ثالثة من اآلثار املترتبة على فشو احلسد في املجتمع. 

نشاط (٢) 
ن أربعة من أسباب إجابة الدعاء. دوِّ

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

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

نشاط (
ن أربعة من أسباب إجابة الدعاء. دوِّ

نشاط (٣) 
بّني احلكم الشرعي في حكم مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها.

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

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

نشاط (
بّني احلكم الشرعي في حكم مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها.

نشاط (٤) 
رب لم تعّني حمل السيئات في قوله تعالى: زب

على الصغائر؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
لم تعّني حمل السيئات في قوله تعالى: 



١٦٢

التقويم

س1/ ما الفرق بني الغبطة واحلسد؟
س2/ لم كان في احلسد اعتراض على أمر اهلل وقدره؟ 

س3/ راجع سورة "النجم" واستخرج ما يدل على معنى قوله تعالى:    
.      

س4/ ما احلكمة من حترمي الفواحش؟



١٦٣

تـمـهـيـد: 

أفراده متآلفني متعاونني،  ـ بحيث يكون  املجتمع  ـ  الكبيرة  العالقة بني أعضاء األسرة  يتناول تنظيم  الدرس  هذا 
حتوطهم أواصر اإلحسان، وال سيما من َعُظم حقه كالوالدين، أو عظمت حاجته كاليتيم، أو كثرت مالزمته كاجلار، 
ومبا أن األخالق اإلسالمية دين وإميان يتقرب به املسلم إلى ربه، فقد بدأ اهلل هذه التوجيهات باحلث على التوحيد، 

واألمر بالعبادة التي تشمل مبفهومها الواسع كل حركة يقوم بها املسلم. 
 قال تعالى:

معاني الكلمات:

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

تفسير سورة الـنساء اآلية (تفسير سورة الـنساء اآلية (3636) ) 

معناها الكلمة
أي: من غير القرابة مؤمنًا كان أو كافراً. اجلار اجلنب 

أي: املالزم، كالزوجة والصديق ورفيق السفر. الصاحب باجلنب
أي: ذو خيالء، وهو الكبر. مختااًل
أي: ذو فخر، وهو مدح النفس على سبيل التعاظم والتعالي فخوراً

على الناس. 

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................



فـوائد وأحـكام: 
1- االبتداء بحق اهلل، وعطف حقوق العباد عليه، دليل على أهمية حقوق العبـاد، وأن أخـالق

    املسلم ومعامالته نوع من العبادة. 
2- اإلحسان إلى الوالدين، وتعظيم حقهما، حيث بدأ اهلل بهما بعد حقه. 

3- اإلحسـان إلى القرابـة، ووجـوب صلـة الـرحم، وذلك مبودتهم ومواسـاتهم، وزيارتهم وإعانة 
      محتاجهم. 

4- اإلحسان إلى اليتامى، الذين فقدوا آباءهم، وذلك بالرفق بهم، وحسـن توجيههم، ومساعدة 
      احملتاج منهم. 

5- اإلحسان إلى املساكني، ممن ال يجدون ما يكفيهم، وذلك بالتصـدق عليهم، أو بردهم رداً 
    جمياًل. 

6- اإلحسان إلى اجلار القريب، إذ له ثالثة حقوق: حق القرابة، وحق اإلسالم، وحق اجلوار. 
7- اإلحسان إلى الصاحب باجلنب، وهو الرفيق املالزم لإلنسان، كالزميل والزوج والصديق. 

8- حترمي االختيال والتفاخر، واملختـال: هـو املتكبـر الذي تظهـر آثـار الكبر في حركاته وأفعاله، 
    والفخور: هو املتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله. 

نشاط (١)
ن أربعة من آثار بر الوالدين.  بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

نشاط (

١٦٤



١٦٥

نشاط (٢)
عدد ثالثًا من صور اإلحسان إلى اجلار غير املسلم.

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

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

نشاط (
عدد ثالثًا من صور اإلحسان إلى اجلار غير املسلم.

نشاط (٣)
ما احلكمة من ختم اآلية بقوله تعالى:                                                              ؟ 

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

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

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

نشاط (
ما احلكمة من ختم اآلية بقوله تعالى:                                                              ؟ 

التقويم

س1/ جاءت اآلية باحلث على أمور عشرة، بنّي ذلك.
س2/ اجليران ثالثة، وضح ذلك. 

م اليتيم على املسكني في اآلية؟ س3/ لم قدَّ
ن ثالثة أحاديث وردت في الوصية باجلار. س4/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، دوِّ



١٦٦

تـمـهـيـد:

الدنيا دار ممر، واآلخرة دار مقر، وقبل القرار، في اجلنة أو النار، هناك وقفة للحساب، ُيحاسب فيها املرء، فإن كان خيراً 
ضوعف له، وإن كان شراً جوزي بعمله، وحينئذ يفضح اهلل الكافر والفاجر، ممن مترد على اهلل، وعصى رسول اهلل، فيتمنى 

أحدهم لو تسوى به األرض، ملا يرى من أهوال املوقف، وما ينتظره من عذاب السعير.
قال تعالى:

معاني الكلمات: 

الدر�ص اخلام�ص:الدر�ص اخلام�ص:

تفسير سورة النساء من اآلية (تفسير سورة النساء من اآلية (4040) إلى اآلية ( ) إلى اآلية ( 42)

معناهاالكلمة
أي: ال ينقص أحداً من حسناته، وال يزيد في سيئاته. ال يظلم

أي: وزن الذرة، وهي النملة الصغيرة.مثقال ذرة 

الشهيد: الشاهد على الشيء، واملراد به نبي كل أمة.من كل أمة بشهيد 

موضوع اآليات: مشهد من أهوال يوم القيامة.

((4242



١٦٧

فـوائد وأحـكام: 
1- بيان عدل اهلل املطلق مع املسلمني وغيرهم إذ ال يظلمهم شيئا، بل يجازيهم على قدر أعمالهم.

2- بيان فضل اهلل على املؤمن، إذ يضاعف أجره، وينمي عمله.
3- قبح الكفر، وخطورة معصية رسول اهلل  �. 

4-  هول يوم القيامة، وفزع من كفر وعصى الرسول �، حتى إنه يود لو انشقت به األرض فابتلعته، أو 
سويت به فكان ترابًا.

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك، بنيِّ هل يجوز االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي؟

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بنيِّ هل يجوز االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي؟

نشاط (٢)
راجع سورة «النبأ» واستخرج نظير قوله تعالى:

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

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

نشاط (
راجع سورة «النبأ» واستخرج نظير قوله تعالى:

نشاط (٣)
ورد في اآلية (٤٠) وعد بأمور ثالثة، وضح ذلك.

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

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

نشاط (نشاط (
ورد في اآلية (



١٦٨

نشاط (٤)
عن ابن مسعود  قال: قال رسول اهللا � «اقرأ علي» فقلت: يا رسول اهللا أقرأ عليك، وعليك 
هذه  إلى  أتيت  النساء حتى  فقرأت سورة  غيري»  من  أسمعه  أن  أحب  إني  «نعم  قال:  أنزل؟ 
رواه  تذرفان.  فإذا عيناه  فقال: «حسبك اآلن»  اآلية: 

الشيخان.
استخرج أربع فوائد من هذا احلديث.

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

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

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

نشاط (
عن ابن مسعود 

س1/ لم يود الكافر يوم القيامة أن تسوى به األرض؟
س2/ عالم يدل قوله تعالى:                                    ؟

س3/ ما نوع االستفهام في قوله تعالى:                                                ؟

التقويم





 الدر�ص الأول: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )58( اإىل الآية )59)

الدر�ص الثاين: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )60( اإىل الآية )63)

 الدر�ص الثالå: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )64( اإىل الآية )65) 

الدر�ص الرابع: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )114( اإىل الآية )115)

 الدر�ص اخلام�ص: تف�صري �صورة الن�صاء من الآية )116( اإىل الآية )121)

الوحدة الثامنةالوحدة الثامنة



أهداف الوحدة

يو�صح معنى الأمانة.

ي�صت�صعر عظم الأمانة.

يذكر �صورًا لالأمانة.

يبني املراد باأويل الأمر.

ي�صتنبط حكم طاعة اأويل الأمر.

يبني حكم التحاكم  اإىل غري ما اأنزل اهلل تعاىل.

. يذكر �صبب نزول قوله تعاىل: 

يفرق بني التناجي املحمود والتناجي املذموم.

يدرك عقوبة من ي�صاق اهلل ور�صوله.

يعدد �صورًا من عبادة الإن�صان لل�صيطان.

يتعرف على حرمة تغيري خلق اهلل تعاىل.

ي�صت�صعر حر�ص ال�صيطان على اإ�صالل بني اآدم.

يعدد و�صائل الوقاية من ال�صيطان.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:



١٧٢

تـمـهـيـد:

يسعى اإلسالم لبناء مجتمع مثالي، تبرز فيه األخالق العالية، واآلداب السامية، ويتم هذا ببناء قاعدة صلبة تنهض 
عليها األمة، وتتمثل بحاكم ومبحكوم، والواجب على احلاكم العدل، وعلى احملكوم السمع والطاعة، ويعلم أن طاعة 
األمير من طاعة اهلل، ما لم يأمر مبعصية، ثم إن احلاكم واحملكوم خاضعان حلكم اهلل ورسوله �، ومتى ما حدث نزاع 

أو خالف فالفيصل في ذلك كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل، وهذا شأن الذين آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني. 
قال تعالى: 

معاني الكلمات: 

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

 تـفسـيـر سـورة النسـاء من اآلية ( تـفسـيـر سـورة النسـاء من اآلية (5858) إلى اآلية () إلى اآلية (59)

منهج احلكم والتحاكم في اإلسالمموضوع اآليات:

معناها الكلمة
جمع أمانة،واملراد ما يتعلق في الذمة من حق هلل أو للنفس أو األمانات 

للناس.  
ا يعظكم به أي: نعم الشيء الذي يعظكم اهلل به، ويأمركم به.نعمَّ

..............................وأولي األمر منكم
..............................ردوه إلى اهلل والرسول

أحسن عاقبة. أحسن تأويال

((



١٧٣

فـوائد وأحـكام: 
1- احلث على أداء األمانة ورعايتها، وعدم التفريط فيها، قال تعالى: 

2- شمول األمانة لكل ما يؤمتن عليه املرء، سواء كان ذلك في حق ربه، أم حق نفسه، أم حق غيره من اخللق.
3- وجوب العدل في احلكم، وهو أساس امللك، وأصل احلكم في اإلسالم.

4- وجوب طاعة اهلل وطاعة رسوله �  وهذا يقتضي تدبر الكتاب والسنة وفهمهما والعمل بهما. 
5-  وجوب طاعة ولي أمر املسلمني باملعروف، وهو في اململكة العربية السعودية خادم احلرمني الشريفني 

-حفظه اهلل-. 
6-  وجوب رعاية األنظمة التي حتقق مصلحة املسلمني، إذا أمر بها الوالة، ولو لم يرد في الكتاب والسنة 

نصًا في ذلك.
7-  الرد إلى كتاب اهلل وسنة رسوله � عند االختالف من مقتضيات اإلميان، وشرط لصحته؛ لقوله 

تعالى:                                .                                                                           
8-  اإلسالم دين، عبادة وسياسة، وقد تضمنت تشريعاته ما يكفل سعادة املجتمع في دينه ودنياه، وينظم 

العالقة بني احلاكم واحملكوم.

نشاط (١) 
لم كان الرجوع إلى الكتاب والسنة عند االختالف؟

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

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

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

نشاط (
لم كان الرجوع إلى الكتاب والسنة عند االختالف؟



١٧٤

نشاط (٢) 
ما العالقة بني اآلية (٦٥) من السورة، وقوله تعالى:

                                      ؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................

نشاط (
ما العالقة بني اآلية (

نشاط (٣) 
ن ثالثة من اآلثار املترتبة على مخالفة ولي األمر. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

نشاط (
ن ثالثة من اآلثار املترتبة على مخالفة ولي األمر. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

نشاط (٤) 
الفعل (أطيعوا) عند األمر بطاعة اهللا ورسوله، وحذف عند األمر بطاعة أولي األمر،  اثبت  لم 

وذلك عند قوله تعالى:                                                                                   ؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................

نشاط (
الفعل (أطيعوا) عند األمر بطاعة اهللا ورسوله، وحذف عند األمر بطاعة أولي األمر،  اثبت  لم 



١٧٥

س1/ استخرج من اآليات ما يدل على معنى ما يأتي:
1- من مقتضى اإلميان  التحاكم  إلى اهلل ورسوله عند االختالف.

2- ُحكم اهلل أحسن األحكام.
س2/ ما املراد بالعدل في قوله تعالى:                                                     ؟     

س3/ كيف تكون رعاية األمانة في حق اهلل تعالى؟

التقويم



١٧٦

تـمـهـيـد:

إن اإلسالم دين، ونظام وحضارة، وحكم وقضاء، ومنهج للحياة متكامل اجلوانب، وهو يحقق العدل، ويعطي كل 
ذي حق حقه، فكل من يتحاكم إلى غيره يهبط من علياء شريعة اهلل، مبا فيها من كمال وعدل، إلى شريعة اإلنسان مبا 

فيها من نقص وبغي وعدوان، قال تعالى: 

قال تعالى:

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

 تـفسـيـر ســورة النساء من اآلية ( تـفسـيـر ســورة النساء من اآلية (6060) إلى اآلية () إلى اآلية (63)

نشاط
ما مناسبة اآليات ملا قبلها ؟

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

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

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

نشاط
ما مناسبة اآليات ملا قبلها ؟

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((



١٧٧

سبب نزول اآليات:

أخرج ابن جرير، عن ابن عباس  قال: كان رجال يّدعون اإلسالم، فدعاهم رجال من قومهم من املسلمني في 
خصومة بينهم إلى رسول اهلل � فدعوهم إلى الكهان – حكام اجلاهلية – فأنزل اهلل فيهم: 

                                       اآليات.

معاني الكلمات:

فـوائـد وأحـكـام: 
1- بيان أن ادعاء اإلميان ال يفيد إذا ناقضه الفعل. 

2- وجوب التحاكم إلى شريعة اإلسالم، ورد كل ما خالفها، واعتقاد أن التشريع حق هلل، ال يشرك معه 
غيره، كما قال تعالى:                                                                                                        

3- عدم التحاكم إلى القوانني الوضعية املخالفة حلكم اهلل كما قال تعالى:

معناها الكلمة
يقولون كاذبني.يزعمون

أي: يعرضون عنك وعن حكمك، استكباراً وتكذيبًا.يصدون عنك
أي: إال إحساًنا في املعاملة، وتوفيقًا بني املختلفني واملتخاصمني.إال إحساًنا وتوفيًقا 

 أي: أعرض عن قبول اعتذارهم. فأعرض عنهم
أي قواًل مؤثراً، بأن تبني لهم عاقبة نفاقهم في الدنيا واآلخرة. قواًل بليغًا

الشورى ٢١



١٧٨

: )الصحيح أن احلكم بغير ما أنزل اهلل يتناول الكفر األصغر واألكبر، بحسب  قال اإلمام ابن القيم 
أنه  الواقعة، وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه  أنزل اهلل في هذه  حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا 
مستحق للعقوبة، فهو كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير مع تيقنه أنه حكم اهلل، فهذا كفر 

أكبر، وإن جهله فأخطأ، فهذا مخطئ له حكم املخطئني(.
4- عدم اليأس من توبة املنافقني.

نشاط (١)
ذكرت اآليات وسائل إصالح للمنافقني والعصاة. وضح ذلك.

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

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

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

نشاط (
ذكرت اآليات وسائل إصالح للمنافقني والعصاة. وضح ذلك.

نشاط (٢)
من أي شي كان التعجب الوارد في قوله تعالى:                                            ؟

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

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

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

نشاط (
من أي شي كان التعجب الوارد في قوله تعالى:                                            ؟



١٧٩

نشاط (٣)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

صحيحة ودلت العبارة
عليها اآليات

صحيحة ولم تدل 
غير صحيحةعليها اآليات

وجوب احلكم بني الناس بالعدل.
عقوبة املنافق القتل.

مجرد ادعاء اإلميان ال يفيد صاحبه.
*
*
*

التقويم

س1/ ما معنى قوله تعالى:                                                        ؟
س2/عالم يدل قوله تعالى:                                                            ؟

ن ما ورد من صفات املنافقني. س3/ دوِّ

يدون الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه. *



١٨٠

تـمـهـيـد:

م معصيته، وعلى املرسل إليهم أن يتبعوه ويطيعوه؛ ألنه مبلغ عن  ما أرسل اهلل من رسول إال وقد فرض طاعته، وحرَّ
اهلل، فطاعته طاعة هلل، ومعصيته معصية هلل، فعلى كل من جترأ على مخالفة رسول اهلل، أن يبادر إلى التوبة واالستغفار، 

وسوف يجد اهلل توابًا رحيمًا. 
أما أولئك الذين يشّكون في وجوب طاعة الرسول �، وال ُيحّكمون سنته عند االختالف والتنازع،  فأولئك 

مبعزل عن اإلميان، إذ ال إميان إال بتحكيم الرسول �، والرضا مبا حكم. 

قال تعالى:

سبب النزول: 

أخرج البخاري ومسلم، عن عبداهلل بن الزبير  قال: خاصم الزبير رجاًل في شراج )مسيل املاء( فقال النبي 
�: «اسق يا زبير، ثم أرسل املاء إلى جارك»، فقال الرجل: يا رسول اهلل آن كان ابن عمتك!؟ فتلّون وجهه، ثم 
قال: «اسق يا زبير، ثم احبس املاء حتى يرجع إلى اجلدر، ثم أرسل املاء إلى جارك»، واستوعب الزبير حقه، وكان أشار 

عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: ما أحسب هذه اآليات إال نزلت في ذلك:

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تفسير سورة النساء من اآلية (تفسير سورة النساء من اآلية (6464) إلى اآلية () إلى اآلية (6565)



١٨١

معاني الكلمات: 

فوائد وأحكام: 
1- وجوب الطاعة التامة ألوامر الرسول � ونواهيه، وأقضيته وأحكامه. 

2- طاعة الرسول � من طاعة اهلل، فهو سبحانه هو الذي فرضها وألزم العباد بها. 
3- إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن اهلل.

4- كل ذنب ُيعدُّ ظلمًا للنفس، وجتب التوبة منه، واالستغفار منه، والندم عليه. 
5- التائب من الذنب كمن ال ذنب له، تشمله رحمة اهلل، ويحيط به لطفه. 

6- وجوب حتكيم الكتاب والسنة، وحرمة التحاكم إلى غيرهما. 

معناها الكلمة
أي: مبعصية الرسول، أو التحاكم إلى غير شريعته. ظلموا أنفسهم 

يجعلونك حكمًا بينهم، فال يتحاكمون إلى غير شريعتك. يحكموك
....................فيما شجر بينهم 
أي: يذعنوا لقبول حكمك، وينقادوا إليه، وال يخالفونه. ويسلموا تسليمًا

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................



١٨٢

        

نشاط (١)
ن األمور الثالثة الواردة في اآليات، والتي يتحقق بها اإلميان. دوِّ

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

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

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

نشاط (
ن األمور الثالثة الواردة في اآليات، والتي يتحقق بها اإلميان. دوِّ

نشاط (٢)
استخرج من اآليات ما يدل على مكانة الرسول � عند ربه.

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

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

نشاط (
استخرج من اآليات ما يدل على مكانة الرسول 

نشاط (٣)
ما عالقة قوله تعالى:                                                                      

بقوله �: «والذي نفسي بيده، ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا ملا جئت به»؟
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
ما عالقة قوله تعالى:                                                                      

التقويم

َحكمًا بعد وفاته؟ س1/ كيف يكون الرسول �
س2/هل الرسل معصومون فيما يبلغونه عن اهلل؟ بنّي ذلك من خالل اآليات.

س3/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، ما الفرق بني النبي والرسول؟



١٨٣

تـمـهـيـد:

يتسم املجتمع املسلم ببيان احلق والدعوة إليه على وجهه املعتبر. لذا كان منهج الشرع أن ينصح أهل احلل والعقد 
واملعروف  للصدقة  ما كان  إال  فيها  اخلفاء، ألنه ال خير  والنجوى في  والفتنة  التهييج  عن  بعيداً  األمر  لولي  والنصح 

واإلصالح بني الناس.

قال تعالى: 

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

 تـفسـيـر سـورة النسـاء من اآلية (تـفسـيـر سـورة النسـاء من اآلية (114114) إلى اآلية (115)

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

(( ) إلى اآلية () إلى اآلية (



١٨٤

معاني الكلمات: 

فوائد وأحكام: 
1-   بيان أن أكثر املساّرة والتناجي شر واالجتماعات السرية ال خير فيها. 

حرمة تناجي اثنني دون الثالث.   -2
3-  التناجي ال خير فيه بل إن النجوى من الشيطان، إال إذا قصد بها خير محض كاحلث على الصدقة 

أو املعروف أو اإلصالح بني املتخالفني.
حترمي اخلروج على ولي األمر واتباع الفرق الضالة.   -4

5-  عقوبة من يعادي الرسول � ويخالفه، ويخالف طريق املؤمنني بأن ُيزين له باطله، ويقوده هواه؛ 
حتى يورده جهنم وبئس املصير.

معناها الكلمة
النجوى: املسارة في احلديث بني اثنني أو أكثر. جنواهم

أي: يعاديه ويخالفه عمداً.يشاقق الرسول 

أي: يتبع غير طريقهم وما هم عليه من دين، وإجماع. ويتبع غير سبيل املؤمنني 

أي: نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فال نوفقه للخير.نوله ما تولى 

نشاط (١)
ما عالقة قوله تعالى:

 بقوله �: «ال يجمع اهللا هذه األمة على الضاللة أبدًا، ويد اهللا على اجلماعة»؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
ما عالقة قوله تعالى:



١٨٥

نشاط (٢)
ن أربعة من اآلثار املترتبة على وجود الشقاق والتنازع بني الناس. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

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

نشاط (
ن أربعة من اآلثار املترتبة على وجود الشقاق والتنازع بني الناس. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

نشاط (٣)
ما جزاء من سلك غير طريق الشريعة بعد ما ظهر له احلق وتبني ؟

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

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

نشاط (
ما جزاء من سلك غير طريق الشريعة بعد ما ظهر له احلق وتبني ؟

التقويم

س1/ اذكر حديثًا في النهي عن التناجي بني اثنني دون الثالث.
س2/ ورد شرط لتحقيق اخليرية في األوامر الثالثة الواردة في اآليات، بنّي ذلك.

س3/ ما املقصود باإلصالح بني الناس؟ 
ن معنى المعروف الوارد في قوله تعالى:                                        س4/ بـالرجـوع إلى كـتاب تيسير الكـريم الرحمن، دوِّ



١٨٦

تـمـهـيـد:

 الشرك هو الواجهة املضادة لعقيدة التوحيد، ألن الشرك ضالل يفسد العقل، وأوهام جتعل املشرك يتصور ما ال 
وجود له؛ فيخاف ضعيفًا، ويرجو فقيراً، ويدعو مخلوقًا، ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعًا.!

وكل هذا جهل باخلالق، ولذا صار الشرك الذنب الذي ال يغفر ملن مات عليه، وفاعله ممن تالعب بهم الشيطان، 
فسووا بني اخلالق واملخلوق، فاستحقوا اخللود في النار.

قال تعالى:

الدر�ص اخلام�ص:الدر�ص اخلام�ص:

تـفسـيـر سـورة النسـاء من اآلية (تـفسـيـر سـورة النسـاء من اآلية (116116) إلى اآلية () إلى اآلية (121)

نشاط
ما مناسبة اآليات ملا قبلها؟

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

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

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

نشاط
ما مناسبة اآليات ملا قبلها؟

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((



١٨٧

معاني الكلمات:

فـوائـد وأحـكـام: 
1- الشرك أعظم املعاصي، وهو يحبط جميع األعمال، ويخلد صاحبه في النار. 

2- دعاء غير اهلل من أعظم مظاهر الشرك األكبر. 
3- طاعة الشيطان عبادة له؛ لقوله تعالى:                                                        ألنهم إذا أطاعوه فيما 

سّول لهم فقد عبدوه، ونظير هذا في املعنى قوله تعالى:                       
             أي: أطاعوا العلماء والعبَّاد في حترمي احلالل، وحتليل احلرام، وتلك عبادة لهم. 

4- حرمة تغيير خلق اهلل إال فيما أذن فيه الشارع، ويدخل في ذلك الوشم وتفليج األسنان، واالستنساخ، 
والعبث باجلينات الوراثية. 

5- أسلحة الشيطان هي الوعود الكاذبة، واألماني الباطلة، والزينة اخلادعة. 

التوبة:  ٣١

معناها الكلمة
أي: أصنامًا مؤنثة كالالت والعزى ومناة. إال إناًثا

اإلضالل: الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية. وألضلنهم
أي: ألقي في قلوبهم األماني الباطلة، كاحلرص وطول األمل. وألمنينهم 

فليبتكن آذان األنعام 

بقطع بعض أجزاء اجلسد، أو تغيير شكلها، كالوشم، والتفلج، 
والنمص.  فليغيرن خلق اهلل 



١٨٨

نشاط (١)
ن أربعًا من وسائل الوقاية من الشيطان. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

نشاط (
ن أربعًا من وسائل الوقاية من الشيطان. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

نشاط (٢)
ما النصيب املفروض الذي أقسم به الشيطان ليتخذنه من بني آدم ؟ 

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

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

نشاط (
ما النصيب املفروض الذي أقسم به الشيطان ليتخذنه من بني آدم ؟ 



١٨٩

التقويم

س1/ لم كان الشرك أعظم الذنب؟
س2/كيف تكون عبادة الشيطان؟

س3/ في اآليات رد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر. وضح ذلك. 
س4/ أورد من اآليات ما له عالقة مبا جاء في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن 
اهلل الواشمات واملستوشمات، والنامصات واملتنمصات، واملتفلجات للحسن 

املغيرات خلق اهلل عز وجل. ثم قال: أال ألعن من لعن رسول اهلل �.



الوحدة التاسعةالوحدة التاسعة
 الدر�ص الأول: التعري∞ ب�صورة املائدة

الدر�ص الثاين: تف�صري �صورة املائدة من الآية )1( اإىل الآية )2)

 الدر�ص الثالå: تف�صري �صورة املائدة الآية )3) 

 الدر�ص الرابع: تف�صري �صورة املائدة من الآية )33( اإىل الآية )34)



أهداف الوحدة

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن :

يتعرف على �صورة املائدة.

يذكر اأمثلة من الوفاء بالعهود.

يبني حكم ال�صيد للمحرم.

يدرك عظم �صعائر اهلل تعاىل.

يعدد ما يحرم اأكله مما ورد يف الآية )3( من �صورة املائدة.

يذكر معنى احلرابة.

يو�صح العقوبات املرتتبة على املحارب.

ي�صرح الآثار املرتتبة على حتقيق الأمن.

. يذكر الآيات الدالة على اإثبات ب�صرية عي�صى



١٩٢

أوًال:  اسم السورة :

سميت السورة بهذا االسم لذكر املائدة في آخر السورة، في قوله تعالى: 

ثانًيا:  نزول السورة وعدد آياتها : 

: )أمـا إنهـا آخـر  سورة املائدة مدنية، بل هي من أواخر السور نزواًل، وعدد آياتهـا )120( آيـة. قالت عائشـة 
سـورة نـزلت فما وجدمت فيهـا من حـالل فاستحلوه، وما وجدمت فيها من حرام فحرموه(  رواه أحمد واحلاكم.

ثالًثا : أبرز موضوعات السورة : 

وجوب الوفاء بالعقود واملواثيق.   -1
األمر بالتعاون على البر والتقوى، والنهي عن التعاون على اإلثم والعدوان.  -2

بيان احلالل واحلرام في األطعمة والذبائح والصيد.   -3
بيان حل ذبائح أهل الكتاب وجواز الزواج بنسائهم.   -4

تقرير أحكام الطهارتني الصغرى والكبرى باملاء والتراب.   -5
دعوة اليهود والنصارى إلى اإلميان مبحمد �.   -6

تعظيم حرمة النفس املعصومة، وبيان أن من قتل نفسًا بغير حق فكأمنا قتل الناس جميعًا.   -7
اع الطرق واملفسدين في األرض.  بيان جزاء ُقطَّ  -8

ذكر أحكام السرقة، ووجوب قطع يد السارق، عقوبة له، وردعًا لغيره.   -9
10- وجوب احلكم مبا أنزل اهلل. 

11- عدم االغترار بكثرة الفساق، إذ إن املتقني قليلون في كل زمان ومكان. 
12- النهي عن مواالة أهل األهواء واألمم املنحرفة.

الدر�ص الأول :الدر�ص الأول :

التعريف بسورة المائدةالتعريف بسورة المائدة



١٩٣

13- النهي عن الغلو في الدين. 
14- حترمي اخلمر وامليسر، وذكر مفاسدهما من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اهلل وعن الصالة. 

15- حترمي االعتداء على صيد احلرم، وكذلك صيد البر حال اإلحرام بحج أو عمرة. 
التحليل والتحرمي واألمر  القرآن لشرائع  املائدة أجمع سور  ابن تيمية رحمه اهلل: )سورة        قال شيخ اإلسالم 
والنهي.... ولهذا افتتحت بقوله:                          والعقود هي العهود، وذكر فيها من التحليل والتحرمي واإليجاب 

ما لم يذكر في غيرها(. 

نـشــاط
راجع سورة املائدة من (٨٧- ١٢٠)، واستخرج منها ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

ما يدل عليها من اآلياتالـعـبارة
النهي عن سؤال ما ال فائدة منه.
اخلمر رجس من عمل الشيطان.

بيان كفارة اليمني.
حترمي الصيد حال اإلحرام.
احلث على كتابة الوصية.



١٩٤

تـمـهـيـد : 

اإلنسان في هذه احلياة، متعبد خلالق عظيم، وال بد حلياته من ضوابط، ضوابط مع نفسه، وضوابط مع غيره من 
الناس سواء كانوا  أصدقاء أم أعداء، وقبله ضوابط مع ربه ومواله. 

واإلسالم يقيم هذه الضوابط في حياة الناس، ويربطها باهلل، فال تنتهك وال يستهزأ بها، وال تتغير بتغير األهواء، 
بل هي املصلحة التي تنتظم بها حياة الفرد واجلماعة، ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

  قال تعالى : 

معناهاالكلمة
أي : العهود املوثقة التي بني العبد وربه، وبني العبد وغيره من الناس. العقود 

ال حتلوا شعائر اهلل 
اإلحالل : اإلخالل، وترك التعظيم، والشعائر: أعالم الدين، ومنها مناسك احلج 

والعمرة.

..................... الهدي 

معاني الكلمات : 

موضوع اآليات: احترام العقود مع اخلالق واملخلوق

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

))تـفسـيـر سـورة الـمـائـدة من اآلية (تـفسـيـر سـورة الـمـائـدة من اآلية (11) إلى اآلية (2)



١٩٥

 فـوائـد وأحـكـام : 
الناس  أو كانت مع  بالعبودية،  والعهود سواء كانت مع اهلل سبحانه؛ كاإلقرار  بالعقود  الوفاء  1- وجوب 

          كاحللف وعقد األمان والصلح والبيع والشراء...إلخ.
2- من الوفاء بالعقود إحالل ما أحل اهلل، وحترمي ما حرم ؛ لقوله:

3- حترمي الصيد البري على من أحرم بحج أو عمرة. 
4- تعظيم حرمة احلرم. 

5- تعظيم شعائر اهلل، وتعاليم دينه، وأحكام شرعه، قال تعالى:
 .                                               

6- النهي عن إحالل شعائر اهلل بانتهاك احملرم منها، أو عدم القيام بالواجب منها، أو التهاون في تعظيمها  
7- مشروعية تقليد الهدي، ووضع عالمة تدل على أنها مهداة لفقراء احلرم.

8- حترمي إيذاء قاصدي البيت احلرام حلج أو عمرة أو جتارة، ألن االعتداء عليهم أعظم جرمًا من االعتداء 
          على غيرهم. 

9- بيان أن اإلسالم يجمع بني عبادة اهلل، والتجارة والكسب، لقوله تعالى: 
 .                    

10- اإلسالم يربي أتباعه على العدل املطلق حتى مع األعداء. 
11- وجوب التعاون على البر والتقوى، وحترمي التعاون على اإلثم والعدوان. 

جمع قالدة، وهي ما يوضع في رقبة الهدي من عالمة ليعلم أنه هدي. القالئد

أي ال يحملنكم بغض قوم. وال يجرمنكم شنآن قوم 



١٩٦

نشاط (٢)
ما العالقة بني قوله تعالى:                                                واآلية (١٩٨) من سورة البقرة؟

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

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

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

نشاط (
ما العالقة بني قوله تعالى:                                                واآلية (

نشاط (٣)
ن أربعة أمثلة للتعاون على اإلثم والعدوان. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

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

نشاط (
ن أربعة أمثلة للتعاون على اإلثم والعدوان. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

نشاط (١)
 بالرجوع إلى أحد مصادر التعلم، بّني اآلية املفسرة لقوله تعالى:                              . 

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

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

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

نشاط (

نشاط (٤)
كيف ُتعظم شعائر اهللا ؟

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

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

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

نشاط (
كيف ُتعظم شعائر اهللا ؟



١٩٧

التقويم

س1/ ورد في اآليات استثناء بعد استثناء، بنّي ذلك.
س2/عالم يدل قوله تعالى:                                                                                        ؟ 

 س3/ ماذا يفيد األمر في قوله تعالى:                                      ؟ 



١٩٨

تـمـهـيـد : 

يوم اجلمعة، عشية عرفة، في حجة الوداع، نزلت هذه اآلية التي تعلن كمال الدين ومتامه، واختياره دينًا للبشرية 
إلى قيام الساعة، وينبني على ذلك أمران: 

توحيد املصدر الذي تتلقى منه هذه األمة دينها، ومنهج حياتها، ونظام مجتمعها.   -1
استقرار هذا الدين، وثباته بكل جزئياته االعتقادية والتعبدية والتشريعية.  -2

إن هذه اآلية تقرر أن اإلسالم دين خالد رضيه اهللا للناس دينًا إلى يوم القيامة، فال يقبل من أحد سواه

أما تطور احلياة املادية و االجتماعية، واستثمار خيرات األرض، فاإلسالم يشجع على ذلك.
فعلى األمة املسلمة أن تثبت وجودها، وتتميز بدينها، من غير وجل والحياء، أو متيع أو انحناء، أو مجاراة ألصحاب 

احلضارات األخرى، مبا يؤدي إلى اإلخالل بهويتها ومصدر عزها.

  قال تعالى:

نشاط
ما مناسبة اآلية ملا قبلها ؟

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

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

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

نشاط
ما مناسبة اآلية ملا قبلها ؟

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

تـفسيـر سـورة الـمـائـدة رقم ( تـفسيـر سـورة الـمـائـدة رقم ( 33 ) )



١٩٩

معاني الكلمات : 

فـوائـد وأحـكـام : 
1- حترمي أكل امليتة، وبيان أن الذبح والتذكية الشرعية شرط إلباحة مأكول اللحم.

2- حترمي أكل الدم وشربه، واملراد به املسفوح، وهو اجلاري ؛ لقوله تعالى:
3- حترمي أكل حلم اخلنزير وشحمه وسائر أجزائه. 

4- حترمي ما ذكر عليه اسم غير اهلل، سواًء كان الذابح مسلمًا أم كافراً. 
5- حترمي احليوان الذي يباح بالتذكية ؛ إذا مات بأي سبب غير الذكاة الشرعية، ويدخل في ذلك الصعق 

بالكهرباء، والضرب في الرأس.  
6- كمال الدين اإلسالمي، وظهوره على األديان كلها، والتحذير من االبتداع. 
7- بيان أن الضرورات تبيح احملظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها من غير تعٍد.

معناهاالكلمة
........................امليتة  

امليتة ضربًا. املوقوذة 

الساقطة من أعلى إلى أسفل فماتت. املتردية 

النصب: حجارة كانوا في اجلاهلية يذبحون عليها تقربًا لآللهة وقيل:هي   وما ذبح على النصب
األصنام، واملعنى: وحرم عليكم ما ذبح لألصنام ولو ذكر عليه اسم اهلل.

مجاعة. مخمصة 

غير مائل للمحرم من غير ضرورة. غير متجانف إلثم

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................



٢٠٠

نشاط (١)
ما احلكمة من حترمي أكل ما لم يذكر اسم اهللا عليه ؟

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

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

نشاط (
ما احلكمة من حترمي أكل ما لم يذكر اسم اهللا عليه ؟

نشاط (٢)
بّني وجه عالقة اآلية الواردة بقوله �: «أحل لكم ميتتان ودمان، فأما امليتتان فالسمك واجلراد، 

وأما الدمان فالكبد والطحال» [مسند اإلمام أحمد )5723( وابن ماجه )3314(].
............................................................................
............................................................................

نشاط (
بّني وجه عالقة اآلية الواردة بقوله 

نشاط (٣)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (

صحيحة ودلت العبارة
عليها اآليات

صحيحة ولم تدل 
غير صحيحةعليها اآليات

حترمي حلم اخلنزير دون بقية أجزائه.

شرط جواز األكل من احليوان التذكية. 

املتردية الساقطة من أعلى إلى أسفل فماتت. 



٢٠١

ن الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه. *يدوِّ

التقويم

س1/ ما معنى قوله تعالى:                                   ؟
س2/عالم يدل قوله تعالى:                                              ؟

ن ما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى:                                              س3/ دوِّ
.                                             

حترمي الدم املسفوح.

*

*
*



٢٠٢

تـمـهـيـد : 

األمن مطلب إنساني، فال حياة بال أمان، واإلسالم دين السالم، ودين األمان، وقد سّن كل ما يحقق هذه الغاية، 
وشرع أقسى العقوبات ملن ميس أمن املجتمع، أو يهّز كيانه، أو ينشر الرعب واخلوف في أوساط الناس اآلمنني.

قال تعالى :

سبب النزول :

فاستوخموا  فبايعوه على اإلسالم،  قدموا على رسول اهلل �  نفراً  أن  قال:    أنس  البخاري ومسلم عن  روى 
املدينة، وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول اهلل � ذلك، فقال: «أال تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبوا من 
أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي، وطردوا اإلبل، فبلغ ذلك 
أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، ثم  فأمر بهم فقطعت  فأدركوا فجيء بهم،  آثارهم،  فبعث في  رسول اهلل �
الرعاء ونزلت: أولئك، ألنهم سملوا أعني  أعني  النبي � إمنا سمل   : أنس  قال  ماتوا،  الشمس حتى  نبذوا في 

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

تفسير سورة المائدة من اآلية (تفسير سورة المائدة من اآلية (3333) إلى اآلية () إلى اآلية (34)

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

((



٢٠٣

معاني الكلمات : 

معناهاالكلمة
املراد باحملاربني هنا: الذين يعرضون للناس بالسالح للقتل وأخذ الذين يحاربون اهلل ورسوله 

املال، وانتهاك األعراض، وإخافة السبيل. 
الصلب: هو أن يربط على خشبة بعد قتله ليراه الناس. يصلبوا 

أي: تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف
أي: يسجنوا. ينفوا من األرض 

نشاط (١)
استنــبـــط فائدتيــن مــن قولـــه تعالــــى: 

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

نشاط (
استنــبـــط فائدتيــن مــن قولـــه تعالــــى: 

    فـوائـد وأحـكـام : 

اع الطريق واملخّلني باألمن ؛ ألن اهلل سمى عملهم هذا محاربة هلل ورسوله وفساداً في  1-  عظم جرمية ُقطَّ
األرض، ورتب على فعلهم أشنع العقوبات. 

2-  خسارة من ارتكب هذه اجلرمية ؛ ألن اهلل سماها محاربة هلل ورسوله.
3-  ال فرق في هذه اجلرمية بني كونها في املدن، أو في الطرقات، وبني كون الفاعل فرداً أو جماعة؛ لعموم 
قوله تعالى:                                               ، قال شيخ اإلسالم: )بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
[االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ص 247]. منهم في الصحراء؛ ألن البنيان محل األمن والطمأنينة(
4-  حرص اإلسالم على استتباب األمن، وتطهير األرض من املجرمني واملفسدين، وأن في إيقاع العقوبة   

               عليهم كفارة لهم.
5- أن الذي يوقع هذه العقوبات وينفذها هو اإلمام ومن ينوب عنه. 



٢٠٤

نشاط (٢)
ن أربعة من اآلثار املترتبة على حتقيق األمن في البالد. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

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

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

نشاط (
ن أربعة من اآلثار املترتبة على حتقيق األمن في البالد. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

نشاط (٣)
أكمل الفراغ مبا يناسب:

نشاط (
أكمل الفراغ مبا يناسب:

التقويم

س1/ الفساد في األرض من أعظم الذنوب، استخرج من اآليات ما يدل على ذلك.
 س2/عالم يعود الضمير في قوله تعالى:                                         ؟

س3/ مب تتحقق التوبة ؟

العقوبةاجلرمية

قتل ولم يأخذ مااًل

أخاف الناس

أخذ املال فقط

  قتل وأخذ املال                         





الوحدة العاشرةالوحدة العاشرة
 الدر�ص الأول: التعري∞ ب�صورة الأنعام 

الدر�ص الثاين: تف�صري �صورة الأنعام من الآية )68( اإىل الآية )70)

 الدر�ص الثالå: تف�صري �صورة الأنعام الآية )151) 

الدر�ص الرابع: تف�صري �صورة الأنعام من الآية )152( اإىل الآية )153)

الدر�ص اخلام�ص: تف�صري �صورة الأنعام من الآية )159( اإىل الآية )163)

 الدر�ص ال�صاد�ص: تف�صري �صورة الأنعام من الآية )164( اإىل الآية )165)



أهداف الوحدة

يتعرف على �صورة الأنعام.

 يذكر حكم ال�صتهزاء بالدين.

يعدد �صورًا من �صور ال�صتهزاء بالدين.

يدرك خطورة �ال�صة اأهل الباطل وال�صالل.

يذكر الو�صايا الع�صر الواردة يف �صورة الأنعام.

يبني معنى الو�صايا الع�صر الواردة يف �صورة الأنعام.

يدرك تعظيم الإ�صالم للنف�ص املع�صومة.

ي�صتنبط حر�ص الإ�صالم على رعاية مال اليتيم.

ي�صتنتج الآثار املرتتبة على حتقيق العدل بني امل�صلمني.

يو�صح حكمة اهلل تعاىل يف التفا�صل بني اخللق.

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:



٢٠٨

أوال: اسم السورة:

سميت السورة بهذا االسم؛ لورود ذكر األنعام فيها؛ كقوله تعالى:  
  .136  :ΩÉ©fC’G     

ثانيا: نزول السورة وعدد آياتها: 

سورة األنعام مكية، وعدد آياتها ) 165 ( آية.  

ثالثا:أبرز موضوعات السورة: 

1- إثبات أصول االعتقاد عن طريق اإلقناع واملناظرة، والسؤال واجلواب كقوله تعالى:                               
                                 وقولــه سبحانــــه:                                                           وقـولــه تـعالــى:                                  

 .                                      
2- إثبات النبوة والرسالة والوحي.

3- الرد على شبهات املشركني املعاندين، وتسفيه ضالالت اجلاهلني.
4- إثبات البعث واحلساب، واجلنة والنار.

5- ذكر الوصايا العشر، التي تضمنت أصول الدين واألخالق واآلداب االجتماعية.

6- بيان مصدر التشريع والتحليل والتحرمي، وحترمي افتراء الكذب على اهلل في ذلك.
7- سعادة اإلنسان وشقوته منوطة بعمله، وبيان أن من قدر اهلل ربط املسببات باألسباب، وفق علمه وحكمته.

الدر�ص الأول:الدر�ص الأول:

التعريف بسورة األنـعـامالتعريف بسورة األنـعـام



٢٠٩

مايدل عليها من اآلياتالـعـبـارة
 كتب اهلل على نفسه الرحمة.     

بيان أصل خلق اإلنسان.

وحي اهلل لنبيه بالقرآن لتبليغه.

بيان صبر الرسل على كذب أقوامهم.

 اهلل تعالى كاشف الضر.

رغبة املشركني في العودة للدنيا لإلميان باهلل. 

نشاط
راجع سورة «األنعام» من (١- ٣٥ )، واستخرج منها ما يدل على معنى العبارات اآلتية:

نشاط
راجع سورة «األنعام» من (



٢١٠

تـمـهـيـد: 

س وحتترم.  م، وُتَقدَّ اإلسالم دين اهلل، وآياته آيات اهلل؛ ولذا ينبغي أن ُتَوقَّر وُتَعظَّ
 وإذا قام أحد باخلوض في آيات اهلل، واالستهزاء بدين اهلل، وجب على كل مسلم اإلعراض عنه، والبعد عن سماع 
هرائه، وتخويفه بوعيد اهلل، ملن استهزؤوا مثل استهزائه، ممن غرتهم احلياة الدنيا، فالقوا العذاب األليم، في نار 

اجلحيم.
قال تعالى:

معاني الكلمات: 

الدر�ص الثاين:الدر�ص الثاين:

تفسير سورة األنعام من اآلية (تفسير سورة األنعام من اآلية (6868) إلى اآلية () إلى اآلية (7070))

معناها الكلمة
أي: يتكلمون فيها على وجه السخرية واالستهزاء.  يخوضون في آياتنا 

أي: ينسينك النهي عن مجالستهم، والنهي عام لكل فرد. وإما ينسينك الشيطان 

اختر املوضوع املناسب لآليات ما يأتي:
اإلعراض عن املستهزئني بالدين - احلذر من اإلغترار بالدنيا - بيان عاقبة الكافرين



٢١١

فـوائـد وأحـكـام: 
وجوب اإلعراض عن مجالس املستهزئني بالقرآن أو بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو باإلسالم.   -1

خطورة االستهزاء بالدين، سواء كان حديثًا، أو كتابة، أو غير ذلك.   -2
إن من االستهزاء وصف تعاليم اإلسالم، أو أخالقه، أو شيء منها بالِقدم أو التخلف.   -3

إذا علم الرجل من اآلخر منكراً، وأنه ال يقبل منه وعظًا وال نصحًا، وجب عليه أن يعرض عنه   -4
    إعراض املنكر، وال حتل مجالسته أو االستئناس بحديثه، إال ملصلحة شرعية. 
إن القرآن خير مذكر، ملن كان له قلب، ورزق بصيرة، وقرأه بتدبر وفهم.   -5

احلذر من االغترار باحلياة الدنيا، إذ ال يغتر بها إال من جهل دينه، ونسي آخرته.  -6
الفرار من عذاب النار، فشرابها حميم، وعذابها أليم.   -7

وما على الذين يتقون 
من حسابهم من شيء

أي: إذا اتقوا مجالستهم فقد تخلصوا من إثمهم.

................................................لعبًا ولهواً   
أي: ترتهن وحتتبس.أن تبسل نفس

وإن تعدل كل عدل ال 
يؤخذ منها 

أي: ارتهنوا بأعمالهم.الذين أبسلوا

أي: لو بذلت كل فدية ما قبل منها.



٢١٢

نشاط (١)
ما اجلامع بني قوله تعالى:  

واآلية (١٤٠) من سورة "النساء"؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
ما اجلامع بني قوله تعالى:  

نشاط (٢)
بالتعاون مع زمالئك، بّني ثالثة من اآلثار املترتبة على ترك مجالسة أهل الباطل.

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

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، بّني ثالثة من اآلثار املترتبة على ترك مجالسة أهل الباطل.

نشاط (٣)
استنبط فائدتني من قوله تعالى:                                                        ..

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

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

نشاط (
استنبط فائدتني من قوله تعالى:                                                        .



٢١٣

نشاط (٤)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (

ن الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه. * يدوِّ

التقويم

س1/ ورد في اآليات حث على التذكير بالقرآن، بنّي ذلك.
س2/ ما الرابط بني قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «رفع عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» 

واآلية )68( الواردة في الدرس؟
والتذكير؟ وضح  النصح  إذا كان على سبيل  اهلل  بآيات  املستهزئني  س3/ هل حترم مجالسة 

ذلك. 

صحيحة ودلت العبارة
عليها 

صحيحة ولم تدل 
غير صحيحةعليها

ترك مجالسة أهل الباطل مطلقًا.

احلث على األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر

عذاب اهلل واقع على الكافرين.

* 

* 

* 



٢١٤

تـمـهـيـد: 

هل تعرف الوصايا العشر التي عليها مدار اإلسالم، واشتملت على مقاصده وأهدافه؟! 
إن هذه الوصايا العشر هي قوام اإلسالم، فهي قوام حياة الفرد بالتوحيد، وحياة األسرة ببر الوالدين وحماية األوالد، 
األخالق وسالمة  احلقوق وحسن  بالتعاون وحفظ  ثم  واألموال،  واألعراض  النفس  على  باألمن  املجتمع  حياة  وقوام 

املعامالت. 
وآخر هذه الوصايا تضمنت األمر بالتزام اإلسالم، عقيدة وعبادة، أخالقًا ومعاملة، كما تضمنت النهي عن اتباع 

غيره من امللل الباطلة، وبهذا يظل اإلسالم ناصعًا نقيًا.
قال تعالى: 

معاني الكلمات: 

:åالدر�ص الثال:åالدر�ص الثال

   تـفسـيـر سـورة األنـعـام اآلية (   تـفسـيـر سـورة األنـعـام اآلية (١٥١١٥١) 

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

معناها الكلمة
فقر. إمالق

......................الفواحش
وال تقتلوا النفس التي 

حرم اهلل
هي كل نفس معصومة.

 (



٢١٥

فـوائـد وأحـكـام: 
1– التفطن إلى أن التحرمي والتحليل والتشريع حق هلل وحده، فمن نازع اهلل في ذلك فقد افترى عليه 

كذبًا، ووقع في الشرك األكبر. 
2– بيان أن كمال العقل يتحقق بطاعة اهلل، والتزام شرعه. 

3- إن الشرك باهلل خرافة وأباطيل، إذ كيف يليق بعاقل أن يسوي بني اخلالق العظيم، وبني العبد املربوب 
الضعيف، سواًء في العبادة أو الدعاء أو علم الغيب... إلخ. 

4- الوالدان حقهما عظيم، وفضلهما كبير، ولذا كثيراً ما يقرن اهلل تعالى بني حقه وحقهما؛ ألن اهلل 
تعالى مصدر اخللق والرزق، واألبوان واسطة وسبب في اخللق والرزق.

5- إن قتل األوالد محرم ألي سبب من األسباب، كالفقر احلاضر، أو اخلشية من الفقر املتوقع، ويدخل في ذلك 
إجهاض اجلنني بعد نفخ الروح فيه. 

6- حترمي اقتراف كل ما عظم جرمه، واشتد قبحه، وتزايد إثمه، من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، كالزنى 
وأكل الربا، وكالكذب وقذف احملصنات، وكالكبر واحلسد.

7- حرم اإلسالم قتل النفس املعصومة، واالعتداء عليها، كنفس املسلم الذي لم يرتكب ما يوجب قتله، 
قال تعالى:                                                                                                                     

اإلسالم  دار  في  املقيم  املعاهد  الكافر  نفس  وكذلك   ،                   
بعهد أو أمان أو صلح أو ذمة، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة اجلنة، وإن ريحها ليوجد 

من مسيرة أربعني عامًا» رواه البخاري.

نشاط (١)
ن حديثًا في فضل الوصايا العشر. بالرجوع إلى أحد مصادر التفسير، دوِّ

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

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

نشاط (
ن حديثًا في فضل الوصايا العشر. بالرجوع إلى أحد مصادر التفسير، دوِّ



٢١٦
ن الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه. *يدوِّ

نشاط (٢)
ما اجلامع بني آية الدرس واآلية (٣٣) من سورة "األعراف"؟

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

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

نشاط (
ما اجلامع بني آية الدرس واآلية (

نشاط (٣)
ن أربعة من حقوق األوالد على اآلباء. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

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

نشاط (
ن أربعة من حقوق األوالد على اآلباء. بالتعاون مع زمالئك، دوِّ

صحيحة ودلت العبارة
عليها 

صحيحة ولم تدل 
غير صحيحةعليها

تكفل اهلل تعالى برزق العباد.

النهي عن اإلحسان إلى الوالدين إن 
كانا كافرين.

حترمي القول على اهلل بغير علم.

*

*

*

نشاط (٤)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (



٢١٧

التقويم

س1/ لم قرن اهلل تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه؟ 
س2/ ما احلاالت التي يجوز فيها قتل النفس املعصومة؟ 

س3/ لم كان النهي عن قربان الفاحشة وليس فعلها في قولــه تعالـــى:                      
                                              ؟



٢١٨

قال تعالى: 

معاني الكلمات:

الدر�ص الرابع:الدر�ص الرابع:

تفسير سورة األنعام من اآلية (تفسير سورة األنعام من اآلية (152152) إلى اآلية () إلى اآلية (153153) 

نشاط
حاول الربط بني هاتني اآليتني وبني اآلية السابقة.

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

نشاط
حاول الربط بني هاتني اآليتني وبني اآلية السابقة.

معناها الكلمة
.......................اليتيم 

أي: إال مبا هو أنفع له. إال بالتي هي أحسن
..................... حتى يبلغ أشده 
أي: إذا شهدمت أو حكمتم فال تقولوا إال احلق. وإذا قلتم فاعدلوا

يختار الطالب موضوعًا مناسبًا لآلياتموضوع اآليات:......................

 ( ( (



٢١٩

فـوائـد وأحـكـام: 
1-   حترمي أكل مال اليتيم، وأنه ال يحق لولي اليتيم أن يقرب ماله إال مبا فيه مصلحته ونفعه، كتنميته، 

واإلنفاق عليه، ومتى ما بلغ اليتيم راشداً محسنًا التصرف، دفع إليه ماله وافيًا. 
2-   سماحة اإلسالم في عدم تكليف النفس إال وسعها، فمن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده 

فال حرج عليه.
3-   التحذير من بخس الناس حقوقهم، إما بنقص الكيل والوزن إذا كال أو وزن لهم، أو بالزيادة فيهما 

إذا كال أو وزن لنفسه.
4-  وجوب العدل في القول واحلكم والشهادة، ولو كان فيه ضرر على نفسه أو على قريب له. 

5-  إن الوفاء بالعهد من صفات املؤمنني، ويدخل في ذلك طاعة اهلل ورسوله، والوفاء بالنذور واألميان، 
والتزام ما عاهد عليه العبد ربه، أو عاهد أحداً من خلقه. 

6-  الثبات على اإلسالم حتى املمات، وذلك بلزوم العمل بالكتاب والسنة، واحلذر من السبل املضللة 
من امللل والبدع والضالالت. 

أي: ولو كان املقول له أو عليه ذا قرابة لكم. ولو كان ذا قربى 
أي: أوفوا ما عهد إليكم ربكم من أمور دينكم، وما عاهدمت به وبعهد اهلل أوفوا

ربكم أو أحداً من خلقه. 
أي: ال متيلوا إلى األديان املختلفة، والضالالت املنحرفة. وال تتبعوا السبل 



٢٢٠

نشاط (١)
ن الوصايا العشر الواردة في اآليات. من خالل دراستك، دوِّ

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

نشاط (
ن الوصايا العشر الواردة في اآليات. من خالل دراستك، دوِّ

نشاط (٢)
ما اجلامــع بيــن قــولـــه تعــالى:                                                            وقـولــه سبحـانــه:                           

                                                                                                         .        ؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
ما اجلامــع بيــن قــولـــه تعــالى:                                                            وقـولــه سبحـانــه:                           

نشاط (٣)
ح رابط قوله تعالى: بقوله تعالى:    بالتعاون مع زمالئك، وضِّ

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

نشاط (
ح رابط قوله تعالى: بالتعاون مع زمالئك، وضِّ

نشاط (٤)
ن حديــثـــًا يبني معنــى قولـــه تعــالــى:  بالرجــوع إلــى أحــد مصــادر التفســير، دوِّ

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

نشاط (
ن حديــثـــًا يبني معنــى قولـــه تعــالــى:  ن حديــثـــًا يبني معنــى قولـــه تعــالــى: بالرجــوع إلــى أحــد مصــادر التفســير، دوِّ بالرجــوع إلــى أحــد مصــادر التفســير، دوِّ



٢٢١

التقويم

س1/ عالم يدل قوله تعالى:                             ؟
س2/ استخرج من اآليات ما يدل على أن احلق واحد. 

ن ثالثة من آثار الوفاء بالعهد. س3/  دوِّ



٢٢٢

الدر�ص ال`îام�ص:الدر�ص ال`îام�ص:

تفسير سورة األنعام من اآلية (تفسير سورة األنعام من اآلية (159159) إلى اآلية () إلى اآلية (163163) 

تـمـهـيـد: 

من أبرز خصائص اإلسالم تفرده ومتيزه مبنهجه وعقيدته؛ بنظامه وشريعته، واختالفه عن سائر امللل والنحل.
ولهذا فإن من اجلناية على الدين محاولة مزجه أو تقريبه إلى شيء من الفرق  أو املذاهب الباطلة. 

إن اإلسالم يعني التوحيد اخلالص هلل، والعبودية التامة هلل... وهذا هو الصراط املستقيم.
  قال تعالى:

معاني الكلمات: 

معناها الكلمة
أي: فرقًا وأحزابًا تشايع كل فرقة إمامًا لها. وكانوا شيعًا 

أي: أنت بريء منهم، وليس عليك عقابهم. لست منهم في شيء
أي: ثابتًا مستقيمًا، مقومًا ألمر الدنيا واآلخرة. دينًا قيما
.................... نسكي 

أي: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أول املسلمني من هذه األمة، وأّولهم سبقًا وفضاًل.وأنا أول املسلمني 

موضوع اآليات:  حقيقة الدين القومي

 ( ( (



٢٢٣

فـوائـد وأحـكـام: 
1-   حترمي التفرق في الدين، وتكوين أحزاب ومذاهب يعادي بعضها بعضًا، وبراءة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ممن 

فرقوا دينهم، وكانوا شيعًا وأحزاًبا.  
2-  فضل اهلل تعالى ورحمته على عباده املؤمنني، مبجازاتهم احلسنة بعشر أمثالها، وهو شامل لألقوال 

واألفعال الظاهرة والباطنة.
3-  فضل أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص واستقامتها على الصراط املستقيم. 

4-  دين األنبياء واحد وهو ملة إبراهيم › وهو اإلسالم. 
5-  التفطن إلى حقيقة اإلسالم وهي إخالص العبادة هلل وحده، سواًء كانت صالًة أو ذبحًا، أو طوافًا أو 

دعاًء، أو أي عبادة يتقرب بها إلى اهلل. 
6-  فضل سيد ولد آدم محمد ملسو هيلع هللا ىلص حيث بلغ الغاية في حتقيق التوحيد، وإخالص العبادة هلل، فكان 

أول البشرية فضاًل، وأعظمهم سبقًا. 

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك، وضح اجلامع بني قـولـه تعالــى: 

                                         وقوله تعالى: 
 .                                                             

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، وضح اجلامع بني قـولـه تعالــى: 

نشاط (٢)
قال ابن كثير رحمه اهللا عند تفسيره اآلية (١٦٠) من سورة األنعام: (واعلم أن تارك السيئة الذي 

ال يعملها على ثالثة أقسام...) أكمل النص بالرجوع إلى املصدر. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
قال ابن كثير رحمه اهللا عند تفسيره اآلية (



٢٢٤

* يدون الطالب عبارة ينطبق عليها اخليار املشار إليه.

نشاط (٣)
استخرج من اآليات ما يدل على عدل اهللا تعالى. 

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

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

نشاط (
استخرج من اآليات ما يدل على عدل اهللا تعالى. 

نشاط (٤)
ضع إشارة () أمام اخليار الصحيح فيما يأتي:

نشاط (
ضع إشارة (

صحيحة ودلت العبارة
عليها 

صحيحة ولم تدل 
غير صحيحةعليها

مضاعفة احلسنات تكون جلميع الناس.

هداية العبد من اهلل تعالى وحده.

محمد ملسو هيلع هللا ىلص أفضل الرسل.

*  

*  

*  

التقويم

س1/ لصحة العبادة شرطان. ما هما؟ 
س2/ عالم يدل قوله تعالى:                                                 ؟ 

س3/ لم خصت الصالة والذبح بالذكر في اآليات دون سائر العبادات؟ بنّي ذلك بالرجوع إلى 
تفسير تيسير الكرمي الرحمن للشيخ ابن السعدي.



٢٢٥

تـمـهـيـد:

اهلل الذي خلق، وهو الذي رزق، وبيده احلياُة واملوت، والنفع والضر، وكل مخلوق فقير إليه، ضعيف بني يديه...
فهل يليق بعاقل أن يتخذ غير اهلل ربًا، فيجعل املربوب ربًا، والعبد معبوداً...؟!

 قال تعالى:

الدر�ص ال�صاد�ص:الدر�ص ال�صاد�ص:

تفسير سورة األنعام من اآلية (تفسير سورة األنعام من اآلية (164164) إلى اآلية () إلى اآلية (165) 

معناها الكلمة
أي: ال حتمل نفس إثم غيرها. وال تزر وازرة وزر أخرى 

أي: جعلكم تعمرون األرض جياًل بعد جيل، وخلفًا بعد سلف. خالئف األرض 

أي: فاوت بينكم في العلم والرزق واجلاه والقوة وغيرها. ورفع بعضكم فوق بعض

موضوع اآليات: ربوبية اهللا الشاملة

معـاني الكلمات:



٢٢٦

فـوائـد وأحـكـام: 
1-  ال يصح عقاًل وال شرعًا طلب رب غير اهلل؛ ألنه رب كل شيء، واخللق كلهم منقادون ألمره.

2-  املؤمن ال يتوكل إال على ربه، وال يعتمد إال على خالقه الذي له اخللق واألمر. 
3-  عدالة اهلل تعالى تتجلى يوم القيامة، فال تظلم نفس شيئًا، وال يحمل أحد إثم غيره. 

4-  التفطن إلى حكمة اهلل في تفاوت الناس في العلم والعقل والرزق والصحة والقوة واجلاه.. إلخ، وكل 
ذلك ابتالء واختبار ليشكر املنعم عليهم، ويصبر اآلخرون.

5-  إن املسلم عليــه أن ينظـــر في جانــــب الدين إلى من هــــو أعلى منه، وفي جانب الدنيا إلى من هو 
أدنى منه.

6-  رحمة اهلل بعباده حيث جعلهم خالئف، يذهب جيل ويأتي جيل.
الذنوب، وأنه غفور رحيم  العقاب فيحذر  الرجاء واخلوف، ويعلم أن ربه سريع  املؤمن يجمع بني    -7

فيبادر بالتوبة.

نشاط (١)
بالتعاون مع زمالئك، حاول اجلمع بني قوله تعالى:                                        وقوله تعالى: 

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

نشاط (
بالتعاون مع زمالئك، حاول اجلمع بني قوله تعالى:                                        وقوله تعالى: 

نشاط (٢)
مـــــا الـــرابــــط بني قــــولـــه تعــالـــى:                                                   ، وقولــه تعـالــى: 

                                                                                                
                             ؟

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

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

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

نشاط (
مـــــا الـــرابــــط بني قــــولـــه تعــالـــى:                                                   ، وقولــه تعـالــى: 



٢٢٧

نشاط (٣)
هل ابتالء اهللا للعبد يكون باملصائب فقط؟ وضح ذلك.

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

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

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

نشاط (
هل ابتالء اهللا للعبد يكون باملصائب فقط؟ وضح ذلك.

نشاط (٤)
مـــا احلكـمــة مــن جـمـع  اهللا تعالـى بيـن الترغيــب والترهيــب في قولــه سـبحـانــه: 

؟                              
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

نشاط (
مـــا احلكـمــة مــن جـمـع  اهللا تعالـى بيـن الترغيــب والترهيــب في قولــه سـبحـانــه: 

التقويم

س1/ ما معنى قوله تعالى:                                             ؟ 
س2/ عالم يدل قوله تعالى:                                  ؟ 

س3/ ما نوع االستفهام في قوله تعالى:                        ؟ 
س4/ بالرجوع إلى مصادر التعلم، أورد حديثًا يدل على سعة رحمة اهلل عز وجل.








