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الكتاب كام ً
ال

شاركنا بتقييم مناهجنا

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم ( )218بتاريخ 2000/7/12م

ﭑﭒﭓ
قال تعاىل:

{ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

()1

قال تعاىل:

{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ}

()2

ض َّ ُ
َع ْن ُع ْث َم َن َر ِ َ
الل َع ْن ُه َع ْن ال َّنبِ ِّي  قال:

ي ُك ْم َم ْن ت ََع َّل َم ا ْل ُق ْر َ
وع َّل َم ُه» (.)3
َ
آن َ
«خ ْ ُ

((( سورة الواقعة اآليات من (.)80-77
((( سورة اإلسراء اآلية (.)82
((( صحيح البخاري كتاب :فضائل القرآن.
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المقدمة
َّ
عبدالل وعىل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله الكريم حممد بن

آله وصحبة ومن وااله وبعد،،،،

عزيزي الطالب ،عزيزيت الطالبة:

هذا هو كتاب مادة القرآن الكريم ِ
(ح ْفظ ًا) ،نقدمه ألبنائنا وبناتنا طالب وطالبات

الصف السادس وقد اشتمل عىل اآليت:
 - 1السور املقررة ِ
(ح ْفظ ًا) عىل طالب الصف السادس هي:
ُ
سورة ا ِ
جل ِّن).
(سورة ا ُمل َّد ِّث ِر ،سورة ا ُمل ّزملَ ،

 - 2تم تقسيم السور إىل أجزاء حتى َي ْس ُهل حفظها عىل الطالب والطالبات ،وقد
راعينا يف ذلك الكم من احلفظ ،وإمتام املعاين لآليات الكريمة ،والرتابط بينها،
حتى يكون يف ذلك تشجيع ألبنائنا وبناتنا عىل اإلقبال عىل كتاب َّ
الل تعاىل (حفظ ًا
وفه ًام) بإذن َّ
الل عز وجل.

ولك أخي املعلم ..........أختي املعلمة أن يكون التدريس لآليات الكريمة
وفق املوقف التعليمي واخلطة الزمنية املحددة لذلك.

 - 3األسلوب الذي رسنا عليه يف تناول اآليات وتوضيحها هو ما سار عليه املفرسون
يف تفسريهم للقرآن الكريم ألن هذا كالم َّ
الل تعاىل ،وجيب أخذ احلذر واحليطة يف
تفسريه ،وهذا ما أردناه َّ
والل املوفق.

 - 4تم تناول اآليات كاآليت:
ورة.
الس َ
أ  -اسم ُ

ب  -عنوان الدرس وأرقام اآليات املطلوب حفظها.
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جـ  -التمهيد.
د  -النص.

هـ  -معاين املفردات.

و  -املعنى اإلمجايل لآليات الكريمة.

ز  -ما ترشد إليه اآليات الكريمة.
ح  -التقويم.

ط  -يف حاشية الكتاب يف صفحة النص الكريم توجد أحكام التالوة للتطبيق
عند القراءة.

وذلك لتسهيل عملية احلفظ عىل الطالب والطالبات.

 - 5راعينا عند تناول اآليات سهولة األلفاظ ،وترابط املعاين بالقدر املناسب ملستوى
الطالب والطالبات يف الصف السادس دون خلل أو نقص.

 - 6تم تدوين ما جاء يف هذا الكتاب من مفاهيم وحقائق ومعلومات هامة بأسلوب
يناسب ثقافتك ومعرفتك وخرباتك ،وبام يزيد يف نموك يف جماالت اإلسالم
(االعتقادية ،والتعبدية ،واالجتامعية ،والثقافية).

 - 7قد جتد عزيزي الطالب ،وعزيزيت الطالبة ،بعض الدروس آياهتا قليلة ،وبعض
الدروس آياهتا كثرية ،وذلك راجع إىل ترابط املعاين ،ووجود العالقات بني
اآليات ،وما قصدنا بذلك إال لتسهيل عملية احلفظ.

 - 8تنبيهات بالنسبة ألحكام التالوة:

تم االتفاق عىل وضع أحكام التالوة يف حاشية كتاب الطالب لإلفادة منها عند
القراءة واحلفظ ويراعى اآليت:

أ  -وضعت األحكام التي جيب االنتباه إليها عند القراءة من مثل:
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• اإلدغام بنوعيه.
• اإلقالب.

• اإلخفاء احلقيقي.

املشددتني.
• وجوب الغ َّنة يف النون وامليم َّ
• اإلخفاء الشفوي.

• إدغام املثلني الصغري بغنة.

• إدغام التجانس والتقارب.
• املد املتصل واملد املنفصل.

• املد الالزم ومد الصلة الكربى ومد العوض.
ص َض ْغ ٍط ِق ْظ).
• احلروف املجمع عىل تفخيمها ُ
(خ َّ
• موضعي تفخيم الالم يف لفظ اجلاللة إذا سبقت بضم أو فتح.

الراء.
• مواضع تفخيم ّ

• موضع تفخيم األلف إذا سبقت بحرف مفخم.
• ال َق ْل َقلة وحروفها ( ُق ْط ُب َج ٍد) عند تسكينها.

ب  -اهلدف من وضع هذه األحكام هو التطبيق السليم يف قراءة القرآن الكريم،
حتى يتم احلفظ بصورة صحيحة.

جـ  -مل نتعرض لبعض األحكام لسهولتها عند النطق ،وعدم إشغال الطالب هبا
حتي ال ختتلط مع غريها ،وذلك من مثل:

• اإلظهار احللقي.
• اإلظهار ا ُملطلق.

• اإلظهار الشفوي.
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• املد الطبيعي (األصيل).
• مد البدل.

• املد العارض للسكون.

• مد الصلة الصغرى.
• احلروف املرققة.

واهلدف األسايس من هذا كله هو سالمة النطق عند القراءة.

عزيزي الطالب ،عزيزيت الطالبة:

لقد حرصنا عىل تقديم هذا الكتاب يف صورة سهلة ،وراعينا فيه مستواك العلمي،
وحاجاتك النفسية والعقلية ليكون ذلك دافع ًا حلفظ كتاب َّ
الل تعاىل ،وفهمه ،والعمل

به سلوك ًا وتطبيق ًا ،فإن وفقنا فذلك من فضل َّ
الل تعاىل وإن قرصنا فذلك من أنفسنا.
َّ
والل اهلادي إىل سواء السبيل،،،
املـؤلفـون
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أهداف تدريس مادة القرآن الكريم
 - 1التعرف إىل الرسم العثامين للقرآن الكريم والتعامل معه منذ الصغر بحب ورغبة.
 - 2العمل عىل تنشئة أبنائنا وبناتنا عىل أساس من االرتباط الوثيق بكتاب َّ
الل عز وجل،
عم ً
ي ُك ْم َم ْن ت ََع َّل َم ا ْل ُق ْر َ
وع َّل َم ُه»(.)1
ال بام جاء يف وصية النبي  َ
آن َ
«خ ْ ُ
 - 3ترغيب التالميذ يف تالوة وحفظ القرآن الكريم ،واالرتباط به يف سن مبكرة.
 - 4ضبط النطق بكلامت القرآن الكريم لغوي ًا وصون اللسان عن اخلطأ.
 - 5وضع األبناء عىل أول الطريق امليرس حلفظ وجتويد القرآن الكريم مما يشجعهم مستقب ً
ال
عىل استكامل حفظه والعمل به.
 - 6تنمية الوازع الديني لدى التالميذ ،وتدريبهم عىل الضبط الذايت لسلوكهم.
 - 7تعميق االجتاه نحو االعتزاز بكتاب َّ
الل تعاىل ،واحرتام ما جاء به.
 - 8بث روح املنافسة والتسابق يف العناية بالقرآن الكريم (حفظ ًا وجتويد ًا وفه ًام وإتقان ًا).
 - 9توفري املناخ اإليامين الرتبوي للتالميذ وتذكريهم بام كان عليه السلف الصالح من
اهتامم بالغ بالقرآن الكريم.
 - 10نيل املثوبة واألجر ،والتوفيق من َّ
الل سبحانه وتعاىل لكل خري.
وقراءة القرآن الكريم من أعظم العبادات التي يتقرب هبا إىل َّ
الل سبحانه وتعاىل ،قال
رسول َّ
الل  :
«اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيع ًا ألصحابه»(.)2
ُ
الل َف َل ُه بِ ِه َح َس َن ٌة وا َ
وقال رسول َّ
اب َّ
أمثالا َل َأ ُق ُ
ش َِ
قر َأ َح ْرف ًا ِم ْن ِك َت ِ
حل َس َن ُة بِ َع ْ ِ
ول
الل َ « :م ْن َ
ميم َح ْر ٌف»(.)3
«آمل» َح ْر ٌفَ ،و َل ِك ْن َألِ ٌف َح ْرف ٌ
والم َح ْر ٌف َو ٌ
 وتعلم القرآن الكريم وحفظه فرض كفاية عىل األمة اإلسالمية حتى ال ينقطع تواترهقوم سقط الوجوب عن الباقني ،وإال
وال يتطرق إليه تبديل أو حتريف ،فإن قام بذلك ٌ
أثموا مجيع ًا.

((( صحيح البخاري .كتاب :فضائل القرآن.
((( صحيح مسلم .كتاب :صالة المسافر وقصرها .باب :فضل قراءة القرآن.
((( سنن الترمذي .كتاب :فضائل القرآن.
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السور املقررة ِ
(ح ْفظ ًا)
ُّ
عىل طالب وطالبات الصف السادس:
ــــور ُة ا ُملــدَّ ثِــر.
ُ - 1س
َ

ــزمــل.
ُ - 2س
ــــور ُة ا ُمل ّ
َ
ـــــور ُة ا ِ
ـــن.
ُ - 3س
جل ّ
َ
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الدرس األول:
ُ

ورة المدثر مكية وآياتها ( )56آية
ُ - 1س َ
الرسول الداعية
الم َّد ِّثر
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()10-1

تمهيد:

نزل الوحي عىل رسول َّ
الل  ،وهو يتعبد يف غار حراء ،فعندما رأى جربيل عليه السالم

أول مرة ،خاف وفزع ،ورجع إىل بيته وقال ألهله (زملوين دثروين) فلففته خدجية ريض
َّ
الل عنها يف ثيابه ،ثم انقطع عنه الوحي فرتة من الزمن فحزن النبي  حزن ًا شديد ًا ،ثم جاءه

الفرج وناداه احلق سبحانه :هبذا اللقب اجلميل {ﮬ ﮭ ﮮ} تكري ًام وتلطف ًا معه ليقوم

بتبليغ الرسالة بجد ونشاط.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ}

((( أحكام التالوة عند القراءة:
ِ
الراء في الكلمتين
الراء -
(والر ْج َز َف ْ
(يآأيها) مد منفصل  4أو  5حركات (-فأنذر) إخفاء حقيقي َ -
ُّ
ُّ
اه ُج ْر) تفخيم ّ
(ور َّبك) تفخيم ّ
ِ
 (وال تَم ُنن تُس َت ْكثِر) إخفاء حقيقي ( -ولِِ
َ
َ
الراء( -ال َّنا ُقور) وجوب الغنة في النون المشددة
تفخيم
)
ر
ُق
ن
ا
ذ
إ
ف
(
اء-
الر
تفخيم
ك)
ب
ر
َ ِّ
ْ
َ
ْ
ّ
ّ
ٍ
َ
الراء.
تفخيم
)
ر
ي
(غ
بغنة
ادغام
)
م
و
ي
ئذ
م
و
ي
(
حركتين
بمقدار
ََْ ٌَْ
ُْ
ّ
(خص َضغْ ِط ِق ْظ) حروف االستعالء ،وقلقلة حروف ( ُق ْط ُب َجد)ٍ
مالحظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها وهي ُ َّ
عند تسكينها.
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معاني المفردات:
معناها

الكلمة
ﮬﮭ

أي أهيا املتل ِّف ُف يف ثيابه ،وهو النبي .

ﮯﮰ

أي َخ ِّو ْف أهل مكة إن مل يؤمنوا َّ
بالل.

ﯓﯔ

أي َع ِّظ ْم ربك من إرشاك الكافرين بالتكبري والتعظيم.

ﯖﯗ

طهر ثيابك من النجاسات واملستقذرات.
أي ِّ

ﯙﯚ

أي اترك األصنام واألوثان فال تعبدها فإهنا سبب العذاب.

ﯜﯝﯞ

أي ال متنن عىل ربك وال تستكثر ما تقوم به من أعامل.

ﯠﯡ

ب ألجل رضا ربك عىل مشقات النبوة ،وطاعة َّ
الل تعاىل،
أي ْ
واص ِ ْ

ﯤ ﯥﯦ

أي نفخ يف الصور يوم ِ
الق َيا َمة.

وأذى املرشكني.

ﯪﯫ

أي يوم َش ِديد ،وهو يوم ِ
الق َيا َمة.

ﯯﯰ

أي غري سهل وال ليّ .

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

الوحي عىل رسول َّ
الل  َ
بعد أن َ
أول مرة ،انقطع عنه فرت ًة من الزمن يقال :إهنا
نزل
 َُ
وأصبح يف ُعزلة عن الناس ملا يصيبه من أذى قومه
أربعون يوم ًاَ ،فشَ َّق ذلك عىل النبي 
َ
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واشتد شوقه إىل الوحي ،فأنزل َّ
الل تعاىل عليه الوحي حيضه عىل ترك العزلة ،والقيام لتبليغ

الدعوة.

ﮱ}ح َّذر الناس من عذاب َّ
اللِ تعاىل إن مل يرجعوا عن
 {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰَ
ْ
ِغ ِّيهم وما كان يعبد آباؤهم {ﯓ ﯔ ﯕ} خص ربك بالتعظيمِ والتكب ِ
ترشك به
ري وال
شيئ ًا{ ،ﯖ ﯗ ﯘ} أي طهر ثيابك من النجاسات واملستقذرات ُمالِف ًا بذلك ما عليه

قومك ،وقيل تطهري النفس من الذنب{ ،ﯙ ﯚ ﯛ} أي اترك كل ما يؤدي بك إىل
العذاب من املعايص واآلثامَ ،و َح ِّر ْر جوارحك عن كل ما يغضب َّ
ْ
واجعل عم َل َك
الل تعاىل،
ِ
ٍ
أعامل فإن عطا َء َّ
لوجه َّ
فتحم ْل
كبري،
الل تعاىل ،وال تستكثر ما تقوم به من
خالص ًا
الل تعاىل ٌ
َّ
بص ٍ
رب ما ألقي عليك من أعباء النبوة ،وتكاليف العبادة ،وما يصيبك من أذى الكفار ،ابتغاء
وجه َّ
يوم عسري صعب شديد عىل الكافرين غري يسري
يوم القيا َم ِة فإنه ٌ
الل تعايل ،فإذا جاء ُ

لكفرهم وإساءهتم إليك.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

وجوب التعظيم هلل تعاىل واإليامن به وحده.
-1
ُ
َّ
ُ
عبدالل تعاىل ودعا إليه.
خري من
-2
الرسول ﷺ ُ

 - 3الداعي إىل َّ
الل تعاىل يبتغي األجر منه سبحانه وال يستكثر عم ً
ال قام به.
وجوب الطهارة للمؤمن بدن ًا وثوب ًا ومسجد ًا وأك ً
ال ورشب ًا وفراش ًا ونفس ًا وروح ًا.
-4
ُ
وجوب الصرب عىل الطاعات ِف ْع ً
ال وعن املعايص ت َْرك ًا وعىل البالء تسلي ًام ورض ًا.
-5
ُ
عسري عىل الكافرين.
شديد
يوم
ٌ
يوم القيا َم ِة ٌ
ُ -6
ٌ
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -ما املقصود باملدثر؟

ب  -ماذا جيب عىل الداعي إىل َّ
الل تعاىل؟
جـ ِ -ص ْ
ف حال الرسول  عندما انقطع عنه الوحي؟

السؤال الثاني:

أ  -اخرت من املجموعة (أ) ما يناسب املجموعة (ب) بوضع الرقم املناسب:
املجموعة (أ)

املجموعة (ب)

الرقم

 - 1ﮯﮰ ﮱ

(

) أي وال َ ْت ُن ْن عىل ربك وال تستكثر ما تقوم به من عمل.

 - 2ﯓﯔﯕ

(

) أي اصرب ألجل رضا َّ
الل تعاىل.
) أي خوف الكفار من عذاب َّ
الل تعاىل.

 - 3ﯜﯝﯞﯟ (

) أي ِّ
عظم ربك َ
وك ِّبه.

(

 - 4ﯠﯡﯢ
ب  -اكتب معنى ما يأيت:

 { - 1ﯖ ﯗ ﯘ}

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

 { - 2ﯙ ﯚ ﯛ}

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

 { - 3ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}

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

 { - 4ﯪ ﯫ ﯬ}

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

 { - 5ﯯ ﯰ ﯱ}

............................................................................................................
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السؤال الثالث:

أ  -ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارات غري الصحيحة

فيام يأيت:

ِ
الرسول  َح ِز َن حزن ًا شديد ًا.
الوحي عن
انقطع
 - 1عندما
َ
ُ
َّ
ُ
عبدالل ودعا إليه.
خري من
-2
الرسول ٌ
حممد  ُ

(

)

(

)

(

 - 3يوم القيامة يوم شديد عسري عىل الكافرين.
ِ
 - 4املَ َل ُك الذي كان ُ
الرسول  هو جربيل عليه السالم.
ينزل عىل

(

 - 6إذا تعرض املسلم لألذى من غريه يقابل اإلساءة باإلحسان.

(

 - 5يتمتع الكفار بأمواهلم وأوالدهم يف الدنيا واآلخرة.

ب  -علل ما يأيت:

ُح ْز َن الرسول  عند انقطاع الوحي.
ٍ
بإتقان ُمراعي ًا أحكام التالوة.
جـ  -اقرأ اآليات الكريمة
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(

)

)

)

)

الدرس الثاني:
ُ

تمهيد:

الويل والعذاب لمن يستهزئ
بالرسول  والقرآن الكريم
الم َّد ِّثر
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()30-11

اجتمع كفار قريش للتشاور من أجل القضاء عىل الرسول  ودعوته ،فقام رجل منهم،
وقال :شاعر ،وقال ثان :كاهن ،وقال ثالث :جمنون ،وقال رابع :كذاب ،فقام الوليد بن
جربتم عليه شيئ ًا مما قلتم؟ قالوا:
املغرية ،وكان من أشد الكفار خصومة للنبي  فقال :هل َّ
ال ،فقال هلم قولوا :إنه ساحر ،أما رأيتموه يفرق بني الرجل وأهله وولده ومواليه ،فصاحت
قريش :مرحى مرحى يا أبا عبد شمس فاغْ َت َّم النبي  وحزن ملا يقولونه .فأنزل َّ
الل اآليات
ُّ
الكريمة.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}

((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
(و ِحيد ًا) مد عوض بمقدار حركتين عند الوقف عليها ( -ما ً
ال َّم ْمدُ ود ًا) إدغام بغنة
القاف
حرف
من
قلقلة
ْت)
( َذ ْرنِي) تفخيم الراء َ -
(خ َلق ُ
َ
دت َل ُه ت َْم ِهيد ًا) إدغام الدال في التاء بدون غنة  +مد عوض عند الوقوف على
(م ْمدُ ود ًا) عند الوقوف عليها ( -و َم َّه ُّ
 +مد عوض في كلمة َّ
(ت َْم ِهيد ًا) ُ ( -ث َّم) وجوب الغنة بمقدار حركتين َ ( -ي ْط َم ُع َأن َأ ِزيد) قلقلة في حرف الطاء الساكنة وكذلك الدال الساكنة عند الوقوف عليها (
إنَّه) .مد منفصل  4أو  5حركات  +وجوب الغنة في النون المشددة ِ َ -
(س ُأ ْر ِهقُ ُه َص ُعد ًا) تفخيم
(عنيد ًا) مد عوض عند الوقف عليها َ -
(ص ُعود ًا) َ ( -ف َّكر َ -و َق َّد َر  -ن ََظر َ -و َبسر) تفخيم الراء َ -
(أ ْد َب َر) قلقلة في الدال الساكنة  +تفخيم الراء
الراء  +مد عوض عند الوقف على َ
َ َ
َ
َ
ِ
(البشَ ر) تفخيم
 ْ(واس َت ْك َب َر) تفخيم الراء ( -هذآ إِ َّل) مد منفصل  4أو  5حركات ( -س ْح ٌر ُي ْؤ َث ُر) تفخيم الراء في الكلمتين  +إدغام بغنة َ -
(سق ََر) تفخيم الراء ( -ومآ أ ْد َر َ
اك) مد منفصل  +قلقلة الدال الساكنة  +تفخيم الراء ( -ال ت ُْب ِقي َو َل ت ََذ ُر) قلقلة في
عليها
الوقف
عند
الراء
َ
(عشَ َر) تفخيم الراء.
اح ٌة ِّل َلبشَ ِر) إدغام بغير غنة  +تفخيم الراء في (البشر) عند الوقف عليها َ -
الباء الساكنة  +تفخيم الراء َ ( -ل َّو َ
ص َضغْ ٍط ْ
قظ).
(خ
تفخيمها
على
المجمع
الحروف
 مالحظة :يراعى تفخيمُ َّ
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معاني المفردات:
الكلمة

ﯲﯳﯴ
ﯵ
ﯹﯺ
ﯼﯽ

معناها
أي َد ْعني واتركني ومن خلقته وحيد ًا منفرد ًا بال مال وال ولد فأنا
أكفيكه.
ما ً
ال كثري ًا.
يشهدون املحافل مع أبيهم.

ﯿ ﰀ ﰁ بسطت له نعمتي املال واجلاه.
لن يكون له ما يريد.
ﰈﰉ
معاند ًا للنبي ﷺ منكر ًا ملا جاء به.
ﰍ

ﰏﰐ

سأذيقه عذاب ًا شاق ًا بصعود جبل من نار فكلام صعد سقط.

ﭙﭚ

لعن.

ﭑﭒﭓ

ﭟ

وقدر يف نفسه ذلك.
فيام يقول يف القرآن الكريم الذي سمعه من النبي ﷺ َّ

تروى.
َّ

ﭢ

قطب وجهه فقبض ما بني عينيه.

ﭦ

أعرض عن احلق ،وتراجع عنه.

ﭣ

كلح وجهه ،وتغري لونه.

ﭧ

تعاظم عن أن يؤمن.

ﭶﭷ

سأدخله جهنم ،وسقر :اسم من أسامء جهنم.
ال ترتك شيئ ًا من اللحم وال العصب إال أهلكته.

ﭭﭮ

ﭾﭿﮀﮁ
ﮃﮄ

ﮆﮇﮈ

ينقل عن السحرة كمسيلمة وغريه.

مسودة للجلود ،حمرقة هلا.
تسعة عرش ملك ًا ،وهم اخلزنة جلهنم.
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المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

ف َّ
 خ َّف َالل الضيقَ عن نبيه ﷺ وطلب منه أن َي َد َع شأن الوليد ،وأال َي ْغ َت َّم بام افرتى
عليه ،فقد كان الوليد يف أول أمره وحيد ًا ال مال له وال ولد ،ثم َم َّن َّ
الل تعاىل عليه بِنِ ْع َم َت ْي
املال والولد ،حتى صار يفتخر هبام بني قريش ،وسينتقم َّ
الل تعاىل وحده منه ،جزاء كفره
ِ
وجحود ِه وافرتائِ ِه عىل الر ِ
سول ﷺ ،وعناده لآليات القرآنية ،بأن يعذبه عذاب ًا شاق ًا ال قبل
ّ
له به ،وذلك بصعود جبل من نار يف جهنم ُي َك َّل ُف صعوده كلام صعد سقط ويستمر عىل
السيئ.
ذلك جزاء عمله ّ
وقدر يف نفسه حتى قال :إنه ساحر ،فلعنه َّ
 وخصص له هذا العذاب ألنه َّعز
فكر َّ
الل َّ
َّ
وجل يف اآليات لعنتني تالزمانه واحدة يف الدنيا ،واألخرى يف اآلخرة{ ،ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} نتيجة تفكريه وتقديره ونظره{ ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ} فكان العذاب يف َس َقر (جهنم) وما يدريك يا حممد ما سقر فإهنا عظيمة ،ال
تبقي حل ًام وال ت ََذ ْر عصب ًا تسود اجللود وحترقها ،وقد جعل َّ
الل تعاىل عىل جنهم تسعة عرش
ملك ًا وهم خزنة جهنم ،يقومون عىل أمرها ،ال يعصون َّ
الل تعاىل ما أمرهم ،ويفعلون ما
يؤمرون.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

َ - 1أ ْك َفر الناس من يعاند يف آيات َّ
الل تعاىل ،ويرصف الناس عنها.
 - 2الصرب عىل أذى املرشكني ،جزاؤه عظيم عند َّ
الل تعاىل.
 - 3الوليد بن املغرية من أشد الكفار خصومة للرسول ﷺ ،وقد أعد َّ
الل تعاىل له عذاب ًا
خاص ًا به.
الل تعاىل ال يعصون َّ
 - 4املالئكة جنود َّ
الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
 - 5تقرير الوحي بإثبات النبوة للرسول ﷺ ،وإنزال القرآن من عند َّ
الل تعاىل.
 - 6االعتقاد اجلازم بيوم البعث واجلزاء.
َ - 7خ َزنة جهنم تسعة عرش ومنهم (مالك) عليه السالم خازن النار ،وهم غالظ شداد.
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -ملاذا اجتمع كفار قريش؟
ب  -ماذا قالوا عن الرسول ﷺ؟
جـ  -من هو أشد الكفار خصومة للرسول ﷺ؟
د  -كيف كان حال النبي ﷺعندما سمع كالم الكفار؟
هـ  -فيم َّ
وقدر الوليد بن املغرية؟
فكر َّ

السؤال الثاني:

أ  -هات معنى ما يأيت:
 { - 1ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}
 { - 2ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ}
 { - 3ﯼ ﯽ ﯾ}
 { - 4ﰏ ﰐ ﰑ}
 { - 5ﭶ ﭷ ﭸ}
 { - 6ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}
 { - 7ﮃ ﮄ ﮅ}
ب  -كم عدد َخ َزنة جه ّنم؟
جـ  -ع ِّلل ما يأيت:
لعن َّ
الل سبحانه وتعاىل  -الوليد بن املغرية مرتني يف اآليات.

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

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

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

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

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

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

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

السؤال الثالث:

أ  -ماذا قال الوليد بن املغرية عن الرسول ﷺ؟ وعن القرآن الكريم؟
ب  -اقرأ اآليات الكريمة بإتقان مراعي ًا أحكام التالوة.
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الدرس الثالث:
ُ
تمهيد:

َخ َز َنة جه ّنم

الم َّد ِّثر
ُس َ
ورة ُ
اآلية ()31

وجل من نور ،ال يعصون َّ
الل تعاىل ،خلقهم َّ
املالئكة جنود َّ
َّ
الل تعاىل ما أمرهم
عز
الل َّ
ويفعلون ما يؤمرون ،وقد جعل َّ
َّ
وجل خزنة جه ّنم واملوكلني بتعذيب أهلها من
عز
الل َّ
الظ ِشداد فهم أشد خلق َّ
املالئكة وهم ِغ ٌ
عز َّ
جنس
الل َّ
وجل بأس ًا ،وأقواهم بطش ًا ،وألهنم ٌ
غري جنس البرش ،فال َت ِر ْق هلم قلوهبم ،وهم يقومون بتعذيبهم ،وذلك بأمر َّ
الل تعاىل ،وال
يعصون له أمر ًا.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}

((( أحكام التالوة عند التطبيق في القراءة:
ِ
حاب) مد منفصل  4أو  5حركات ( -ال َّنا ِر) وجوب الغنة بمقدار حركتين َ ( -م َلئ َكة) مد متصل  4أو  5حركات
(وما َج َع ْلنآ َأ ْص َ
 (فتن ًة ِّل ِلذين) إدغام بغير غنة َ -
َاب) إدغام
إيمان ًا) مد منفصل  4أو  5حركات ( -إيمان ًا َو َل َي ْرت َ
(ك َف ُروا) تفخيم الراء ( -آم ُنوآ َ
ض َو َ
بغنة  +تفخيم الراء ( -في ُق ُلوبِ ِهم َّم َر ٌ
الك ِاف ُرون) إدغام مثلين  +إدغام بغنة  +تفخيم الراء ( -ماذآ َأ َرا َد ال َّل ُه) مد منفصل 4
ِ
أو  5حركات  +تفخيم الراء  +تفخيم الالم في لفظ الجاللة َ ( -م َث ً
ال َك َذل َك) إخفاء حقيقي َ ( -من َيشَ ُآء) إدغام بغنة  +مد متصل
ِ
 4أو  5حركات عند الوصل و 6حركات عند الوقف ِ َ -
للبشَ ر) تفخيم الراء في الكلمة األولى +
(ر ِّبك) تفخيم الراء ( -ذكْ َرى َ
تفخيم الراء في الثانية عند الوقف عليها.
ِ
ٍ
ص َضغْ ط ق ْظ).
 ملحوظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ(خ َّ
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معاني المفردات:
الكلمة

ﮌﮍ
ﮓ
ﮕ

معناها

َخ َزنة جهنم.

عددهم تسعة عرش.
اختبار ًا وامتحان ًا للكافرين.

ﮘﮙﮚ
ﮛ

ليوقن أهل التوراة واإلنجيل بموافقة القرآن لكتابيهام بعدد خزنة
جهنم (تسعة عرش).

ﮪﮫﮬ

يف قلوهبم نفاق أو كفر.
أراد َّ
الل تعاىل هبذا العدد الغريب استنكار ًا منهم.

ﮡﮢ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ

ﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯥﯦ

ﯨﯩ

وال يشك أهل الكتاب واملؤمنون يف حقيقة ذلك.

إشارة إىل امتحان الكفار واملنافقني ،واستيقان أهل الكتاب واملسلمني.
يوضح َّ
ِ
للناس طريقي اخلري والرش ،ولكل فريق أن خيتار
الل تعاىل
ُ

يالئم استعداده.
لنفسه ما
ُ
أي جهنم.

عظة للخلق.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

وي عن ابن عباس ريض َّ
الل عنهام -ملا نزلت اآلية الكريمة {ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}
 ُر َقال أبو جهل لقريش َث َك َل ْت ُكم أمهاتكمَ ،أ ْسمع حممد ًا يقول :إن خزن َة النار تسعة عرش،
َ
والشجعانَ ،أ َف َي ْع َجز كل عرشة منكم أن يبطشوا بواحد
وأنتم الدهم :أي العدد الكبري،
منهم؟ فقال أبو ُ
األ َش َّد ْين ا ُ
جلمحي - :وكان شديد البطش -أنا أكفيكم سبعة عرش فاكفوين
(((
أنتم اثنني.

((( تفسير األولوسي ،126/29
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 َف َأن َْز َل َّالل تعاىل{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ...ﯪ} أي وما جعلنا خزنة جهنم
إال من املالئكة الغالظ الشداد ،ومل نجعلهم من البرش حتى يصارعوهم ويغالبوهم ،وجاء
يف وصفهم قال ابن عباس -ريض َّ
الل عنهام« -ما بني منكبي الواحد منهم مسرية سنة وقوة
(((
الواحد منهم أن يرضب باملقمع فيدفع بتلك الرضبة سبعني ألف إنسان يف ُق ْع ِر جه ّنم»
وما جعل َّ
الل هذا العدد من املالئكة إال سبب ًا لفتنة وضالل املرشكني الذين استقلوا عددهم
واستهزءوا به أما أهل الكتاب (اليهود والنصارى) استيقنوا هذا العدد ألنه موافق ملا جاء
عندهم يف التوراة واإلنجيل ،وأما املؤمنون فقد ازدادوا إيامن ًا عىل إيامهنم ،وتصديق ًا عىل
تصديقهم ،ألهنم يعتقدون أن القرآن حق من عند َّ
الل تعاىل ال ريب فيه هدى للمتقني.
 أما الذين يف قلوهبم مرض وزيغ ،عندما سمعوا هذا العدد قابلوه باالستهزاء والسخرية،وقالوا متعجبني :أي يشء أراد َّ
الل تعاىل هبذا العدد العجيب ،واملثل الغريب ،فالذين
استحبوا العمى عىل اهلدى ُيرسعون إىل الرش والفساد ،والذين آمنوا وعملوا الصاحلات،
ّ
ِ
هيدهيم إىل اإليامن والرشاد{ .ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} أي وما هي أي (جه ّنم) إال عظة
ِ
وعربة للناس ،حتى يبتعدوا ّ
عم يؤدهيم إليها ،وسيعلمون أمرها يوم يبعثون.

ما ُت ِ
رشد إليه اآليات الكريمة:

 - 1احلكمة من جعل عدد الزبانية تسعة عرش االختبار واالمتحان.
 - 2موافقة القرآن الكريم بام جاء يف التوراة واإلنجيل قبل حتريفهام.
 - 3القرآن الكريم حق من عند َّ
الل تعاىل ال ريب فيه.
 - 4مالئكة العذاب غالظ شداد ،وهم أشد خلق َّ
الل بأس ًا ،وأقواهم بطش ًا.
يوم القيامة واقع ال حمالة ،وسيحاسب َّ
َّ
عز
وجل ،الناس فيه عىل أعامهلم ،إنْ
الل َّ
ُ -5
خري ًا فخري ،وإِنْ رشّ ًا فرش.
َ - 6خ َزن َُة جه ّنم تسعة عرش ومنهم مالِك عليه السالم ،وهم مأمورون بأمر َّ
الل.

((( تفسير األلوسي .126/29
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -ما املقصود بأصحاب النار؟

ب  -كم عدد أصحاب النار؟

جـ  -اذكر بعض صفات أصحاب النار.

السؤال الثاني:

أ  -اخرت من املجموعة (أ) ما يتناسب مع املجموعة (ب)يف اجلدول التايل بوضع الرقم

املناسب:

املجموعة (أ)

-1ﮕ
-2ﯕ

املجموعة (ب)

الرقم

(

) يف قلوهبم نفاق أو كفر.

(

) أي سقر (جهنم).

 - 3ﮪﮫﮬ (

) إشارة إىل امتحان الكفار واملنافقني واستيقان أهل الكتاب
واملسلمني.

 - 4ﮡﮢ

(

) اختبار ًا أو امتحان ًا.

 - 4ﯥﯦ

(

) وال يشك أهل الكتاب واملؤمنون يف حقيقة ذلك.

ب  -اذكر ما ورد من سبب لنزول اآلية الكريمة.
جـ  -ما احلكمة من جعل املالئكة َخ َزنة جهنم؟

السؤال الثالث:

أ  -لِ َزبانية جهنم صفات  -اذكر ما تعرفه منها.
ب  -اقرأ اآلية الكريمة بإتقان مراعي ًا أحكام التالوة.
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الدرس الرابع:
ُ

تمهيد:

أصحاب اليمين في الجنة
وأصحاب الشمال في النار
الم َّد ِّثر
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()47-32

بعد أن َع ِل َم املرشكون بِ َخ َزن َِة جهنم وعددهم ،أخذوا يستهزءون فض ّلوا َضال ً
ال كبري ًا،
فجاء القرآن الكريم يزجرهم عن ذلك ويردعهم بكلمة زاجرة هي َ
«ك َّل» ثم جاء القسم

ُلي ِّبي أن َس َقر أي (جهنم) إلحدى الباليا العظام التي تنتظر الكافرين يف اآلخرة ،فمن شاء
فليؤمن ،ومن شاء فليكفر.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏﰐ

ﰑ ﰒﰓﰔ ﰕﰖﰗ ﰘﰙ ﰚﰛﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠﰡﰢﰣ

ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ}

((( أحكام التالوة عند التطبيق في القراءة:
َ
َ
ِ
َ
(والص ْبحِ إ َذآ أ ْس َفر) قلقلة الباء الساكنة
(ك َّل وال َق َمر) تفخيم الراء عند الوقوف على القمر (أ ْد َبر) قلقلة الدال  +تفخيم الراء -
ُّ
 +مد منفصل  4أو  5حركات  +تفخيم الراء (-إِنَّها) وجوب الغنة بمقدار حركتين ُ -
(الك َبر) تفخيم الراء عند الوقف عليها -
ِ
ِ
(البشَ ر) عند الوقف عليها ( -لِ َمن َشآ َء م ْن ُكم) إخفاء حقيقي  +مد منفصل
للبشَ ر) تفخيم الراء في (نذير ًا) وتفخيم الراء في َ
(نَذير ًا َ
(أن َي َت َق َّد َم) إدغام بغنة َ
 +إخفاء حقيقي َ -
(ك ُّل َنف ِ
(أ ْو َي َت َأ َّخر) تفخيم الراء ُ -
ْس بِ َما َك َس َب ْت َر ِهي َن ٌة) إقالب  +تفخيم الراء ( -
ٍ
الي ِم ِ
(الم ْج ِر ِمين)
َأ ْص َح َ
ين) مد منفصل (-في َج َّنات َي َتسآ َء ُلون) وجوب الغنة  +إدغام بغنة  +مد متصل  4أو  5حركات ُ -
اب َ
اليقين) مد منفصل  4أو  5حركات.
(ح َّتى آتَانَا
َ
(و ُك َّنا) وجوب الغنة َ -
(س َق َر) تفخيم الراء ( -ن ُْط ِع ُم) قلقلة َ -
قلقلة َ -
ِ
ٍ
ص َضغْ ط ق ْظ).
 ملحوظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ(خ َّ
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معاني المفردات:
ﯫ

الكلمة

ﯰ
ﯴ

معناها

ح ّق ًا  -كلمة ردع وزجر للمستهزئني بالوحي.
ولّ وذهب.

أضاء وظهر.

ﯶﯷ ﯸ

إنَّ َس َقر ألعظم الباليا والدواهي.

ﰉ

أي حمبوسة بعملها.

ﯺﯻ

أي نذير ًا ُ
وم ِّوف ًا لبني آدم.

ﰌﰍ

املؤمنون السعداء.

ﰓﰔ

عن املرشكني.

ﰑ
ﰖﰗ ﰘﰙ

يسأل املؤمنون بعضهم بعض ًا عن املجرمني.
ما الذي أدخلكم جهنم.

ﰧﰨ ﰩ

نخالط أهل الباطل ،ونشاركهم يف الكذب ،والبهتانِ ،
والغيبة
والنميمة.

ﰲ

املوت.

ﰭﰮ

يوم احلساب.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:
 {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} أي كال ليس القول كام يقولمن زَ عم من املرشكني أنه يكفي اصحابه املرشكني َخ َزنة جهنم حتى جيهضهم عنها ،وقد
أقسم احلق سبحانه بالقمر ،والليل ،والصبح ،عىل أن َس َقر داهية كربى ،ومصيبة عظمى،
تنتظر الكافرين ،وحتذر املعاندين ،وإنام أقسم هبذه الثالثة ،ألهنا تدل عىل كامل قدرته ،ومتام
حكمته ،وإبداء اخللق وإعادته ،كام هو مشاهد يف اختالف النهار والليل يف نظام حمكم،
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ويف ظهور الضياء يف الشمس ،والنور يف القمر ،وأقسم َّ
الل تعاىل بالقمر ألنه آية الليل وفيه
من الدالئل الباهرة عىل قدرة َّ
الل تعاىل وحكمته ،وعلمه ،وعنايته بخلقه ،وأقسم بالليل
تأمل حال الليل إذا َع ْس َعس ،فهدأت احلركات،
يف إدباره ،وبالصبح يف إسفاره ألن من َّ
وسكنت األصوات ،ونامت العيون ،ومن تأمل حال الصبح إذا تنفس ،فهزم جيوش
الظالم بنفسه وأضاء ُأفق العلم بِ َقبسه ،علم أهنام آيتان شاهدتان بوحدانية خالقهام ،وكامل
قدرته ،وملّا أقسم َّ
خوفهم بأهنا كربى الدواهي ،وأهنا
الل تعاىل للعباد بآياته الثالث عىل َس َقرَّ ،
نذير ملن شاء أن يتقدم إىل اخلري والطاعة ،أو يتأخر إىل الرش واملعصية ،وملا أقام ا ُ
حل َّجة عىل
وخوفهم عذاب يوم الدين ،حيث ترهتن كل نفس بام كسبت.
الكافرين َّ
 وقد استثنى احلق سبحانه وتعاىل أصحاب اليمني الذين آمنوا َّبالل تعاىل وصدقوا
املرسلني ،وسلكوا سبيل املتقني ،ومتتعوا بنعيم اجلنات ،فهم يتساءلون أي يسأل بعضهم
بعض ًا عن املجرمني املكذبني ما حاهلم؟ {ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ
ﰡﰢﰣﰤﰥﰦﰧﰨ ﰩ ﰪﰫﰬﰭ ﰮ ﰯﰰﰱ
ﰲ ﰳ} .فكان اجلواب من املجرمني الذين أدخلناهم جهنم أننا مل ُ
نك من املصلني ،ومل
ن َُك ندعو َّ
رب العاملني ،بل كنا ندعو غريه ونرشك به سواه ،وأننا مل ن َُك نطعم املسكني
الل ّ
املحتاج بل كنا ننفق للدنيا وللرياء ،وكنا ن ِّ
ُكذب مع املكذبني ونخوض مع اخلائضني يف
هراء الكالم وفاسده ،وكنا نكذب بيوم القيامة وال نصدق بهَ ،
وظ َل ْلنا عىل هذا احلال حتى
أتانا اليقني الذي ال شك فيه وهو املوت ،والعذاب الذي نقاسيه اليوم ،وليس هلم من شفيع
وال نصري ألهنم خرسوا الدنيا واآلخرة.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

يتأخر باملعصية.
يتقد َم بالطاعة أو
-1
جهنم نذير للبرش ملن شاء أن َّ
ُ
َ
ُ - 2ك ُّل ٍ
ٌ
مرهونة بعملها فإن كان خري ًا َف َّك رهنها وحبسها ،وإن كان رش ًا فستظل
نفس
حتى تستويف عقاهبا.
أكرب اجلرائم ُ
ِ
ُ
التصديق باحلساب
وعدم
واخلوض يف الباطل
ومنع الزكاة،
ُ
ترك الصالةُ ،
ُ -3
واجلزاء.
 - 4املجرمون ُي َع َّذبون بأعامهلم السيئة وليس هلم من ُمعني أو نصري يف اآلخرة.
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التقويـــم
السؤال األول:
أ  -اقرأ اآلية األوىل وبني املعنى املقصود من الكلمة األوىل فيها.

ب  -بم أقسم َّ
الل تعاىل؟ وعىل أي يشء أقسم؟

جـ  -ماذا تعني اآلية الكريمة {ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ}؟

السؤال الثاني:

أ  -اخرت من املجموعة (أ) ما يناسبها من املجموعة (ب) بوضع الرقم املناسب:
املجموعة (أ)

املجموعة (ب)

الرقم

-1ﯰ

(

)

أضاء وظهر.

-2ﯴ

(

)

ولّ وذهب.

-3ﰉ

(

)

ختالط أهل الباطل.

 - 4ﰧﰨ ﰩ

(

)

مرهونة بعملها ،وحمبوسة به.

ب  -علل ما يأيت:

سم َّ
الل تعاىل بآياته الثالث (القمر والليل والصبح).
َق ْ

جـ  -عن أي يشء يتساءل أصحاب اليمني يف اجلنة؟
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السؤال الثالث:
أ  -حتدثت اآليات عن بعض صفات املجرمني ...اكتبها:
-1
-2
-3
-4

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

ب  -اقرأ اآليات م ِ
راعي ًا أحكام التالوة.
ُ

جـ  -بم وصفت اآليات جهنم؟
-1
-2

..................................................................................................
..................................................................................................
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الدرس الخامس:
ُ

تمهيد:

شفاعة الشافعين ال تنفع
الكافرين في يوم الدين
الم َّد ِّثر
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()56-48

ِ
إنَّ
الشامل الذين استبدلوا اإلخالص رشك ًا واإلحسان واإلنفاق
أصحاب
الكفار
ُ
َ
يف سبيل َّ
الل تعاىل إساء ًة ُ
املفيد خوض ًا يف الباطل ،واإليامن بيوم
النافع
والكالم
وش ّح ًا،
َ
َ
َ

احلساب عناد ًا وتكذيب ًا ،هؤالء الكفار ال تنفعهم شفاعة الشافعني ألن الشفاعة إنام تنفع

املؤمنني ال الكافرين.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ}

((( أحكام التالوة عند التطبيق في القراءة:
ِ
ِ
َ
( َف َما تَن َف ُع ُهم) إخفاء حقيقي ( -ال َّت ْذ ِك َرة) تفخيم الراء َ -
(كأن َُّهم ُح ُم ٌر ُّم ْس َتنف َرةٌ) وجوب الغنة في النون المشددة  +إدغام بغنة +
ِ
(ك ُّل ام ِر ٍ
ىء ِّم ْن ُهم) إدغام بغنة َ -
(أن ُي ْؤتَى ُص ُحف ًا
إخفاء حقيقي  +تفخيم الراء َ ( -ف َّر ْت من َق ْس َو َرة) تفخيم الراء  +إخفاء حقيقي ْ ُ -
(ك َّل بل ي َخا ُفون ِ
اآلخ َرة) إدغام الالم في الالم بدون غنة  +تفخيم الراء  ( -إِن َُّه ت َْذ ِك َرةٌ)
ُّم َن َّش َرة) إدغام بغنة  +تفخيم الراء َ َ -
َ
مد منفصل  4أو  5حركات  +وجوب الغنة في النوم المشددة  +تفخيم الراء َ ( -ف َمن َشا َء َذ َك َره) إخفاء حقيقي  +مد متصل  4أو
(و َما َي ْذ ُك ُر َ
ال َّله) تفخيم الراء  +مد منفصل  4أو  5حركات +
ون َأن
 5حركات و 6حركات عند الوقف  +تفخيم الراء َ
إدغام بغنة  +مد متصل  +تفخيم الالم في لفظ الجاللة ( -ال َّتقْوى) قلقة القاف الساكنة.
ص َضغْ ِط ِق ْظ).
 ملحوظة :يراعي تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ(خ َّ
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معاني المفردات:
الكلمة

معناها

ﭑﭒﭓﭔ

ال تُقبل يف الكافرين شفاعة الشافعني ألهنا خاصة باملؤمنني.
ِ
املوعظة.

ﭜﭝ

كأن الكفار يف إعراضهم عن املوعظة ُحر الوحش.

ﭠ

هربت.

ﭙ
ﭚ
ﭞ

مولني ومنرصفني.
وفارة.
نافرة ّ

ﭫﭬ

الرماة والصيادون ،وقيل القسور :األسد.
كتب ًا مبسوطة أمام أنظارهم تقرأ.

ﭶﭷ

إن القرآن الكريم موعظة وذكرى.

ﭢ
ﭮﭯ

كلمة ردع وزجر.

ﭹﭺﭻ

فمن قرأه واتعظ به.

ﮇﮈ

أي هو أهل ألن يغفر للتائبني من عباده واملوحدين.

ﮄﮅﮆ

أي هو أهل ألن يتقي لعظمة سلطانه وأليم عذابه وعقابه.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

ِ
ُ
 إنَّشفاعة الشافعني ومن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه؟
هؤالء املجرمني ال تنفعهم
وهذا َر َّد عليهم يف دعواهم أنَّ آهلتهم ستشفع هلم عند َّ
الل تعاىل.
 عجب ًا هلؤالء القوم املجرمني بعد هذا البيان الساطع فام هلم عن القرآن العظيمُمع ِرضني؟ أي يشء حصل هلم حتى يعرضوا عن كالم رب العاملني مالك يوم الدين ،ما
هلم ُيع ِرضون ويفرون؟ {ﭜ ﭝ  ...ﭟ} املراد ُحر الوحش نافرة من نفسها ،وقد
فرت من صيادهيا أو األسد ،إن أمر هؤالء لعجيب.
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بل -وهذا إرضاب عن إعراضهم ونفورهم مما فيه سعادهتم وخريهم كاحليوان ،بليريد كل امرئ منهم أن تنزل عليه صحف من السامء مبسوطة تأمره باتباع حممد صىل َّ
الل
عليه وسلم .قال ابن عباس ريض َّ
الل عنهام :كانوا يقولون :إن كان حممد ﷺ صادق ًا فليصبح
عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار ،ولن حيقق َّ
الل هلم ما يتمنون من هذا

البينات فإهنم ال يصدقون ،وال
االقرتاح الفاسد ،ألهنم معاندون جاحدون ،ومهام جاءهتم ّ
خيافون يوم احلساب والعذاب.
 حق ًا إن القرآن الكريم عظة وذكرى للناس ،فمن شاء ت ََذ َّكر وآمن ،ومن شاء أغرضومقْتىض التوحيد والربوبية أن ُي ِّبي َّ
الل تعاىل لعباده اخلري والرش ،وجيتنبوا الرش كل
وكفرُ ،
ي َّ
الل تعاىل هلم سبيل اهلدى والضالل واحلق والباطل ،وقد
عىل حسب ما شاء ،بعد أن َب َّ َ
ترك َّ
الل تعاىل اإليامن والكفر الختيار العبد ألنه مناط الثواب والعقاب ،فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر ،وما يذكرون يف حال من األحوال إال حال أن يشاء َّ
الل تعاىل هلم ذلك إذ
األمر كله له سبحانه وتعاىل ،فهو أهل ألن خيافه عبيده وأهل ألن يشملهم فضله ،وأن ي َّتقوه
ِخشْ ي ًة وخوف ًا ،وأن يرجوه مغفر ًة وفض ً
ال ،فالذين خيافونه ويتوبون َو ُينيبون إليه يستحقون
غفرانه ،والذين يعصونه يستحقون عقابه وعذابه ،فلامذا ال تتقون وهو أهل املغفرة؟.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

ِ
لعنادهم واستكبا ِرهم.
الكفار املجرمون ال يستحقون الشفاعة
-1
ُ
ِ
ُ
ألصحاب اليمني.
الشفاعة ال تكون إال
-2
الل تعاىل ،وعظة وذكرى ملن أراد أن يتعظ ويتذكر ويؤمن َّ
وحي من َّ
ُ
بالل
القرآن
-3
ُ
الكريم ٌ
سبحانه وتعاىل.
ُ - 4ك ُّل يشء يقع يف هذا الكون ليس خارج ًا عن إرادة َّ
الل تعاىل.
 - 5العقل مناط التكليف والثواب والعقاب.
الكفار املجرمون ال خيافون اآلخرة وال يرجوهنا أصال ،وطلبهم نرش الصحف نوع من
-6
ُ
العبث وال َّلهو.
َّ - 7
ُ
الل سبحانه وتعاىل هو ُ
وأهل املغفرة.
أهل التقوى
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -من الذي ال يستحق الشفاعة يف اآلخرة؟ وملاذا؟

ب  -من الذي يستحق الشفاعة يف اآلخرة؟ وملاذا؟

السؤال الثاني:

أ  -هات معنى ما يأيت:

 { - 1ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ}

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

 { - 2ﭚ  ...ﭛ }

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

 { - 3ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}

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

 { - 4ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}

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

ب  -ما الذي كان يريده الكفار من خالل حفظك وفهمك لآليات؟ وملاذا؟

جـ  -ماذا فهمت من قوله تعاىل:
 { - 1ﭹﭺﭻﭼ}

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

 ... { - 2ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ }

السؤال الثالث:

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

أ  -ما الواجب عىل اإلنسان جتاه ربه وخالقه؟

ب  -ما الواجب عىل اإلنسان جتاه كتاب ربه؟
جــ  -ما الواجب عىل اإلنسان جتاه رسل َّ
الل تعاىل وأنبيائه عليهم السالم؟
د  -اقرأ اآليات الكريمة التي بني يديك م ِ
راعي ًا أحكام التالوة.
ُ
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الدرس السادس:
ُ

تمهيد:

أولها مكي وآخرها مدني
الم َّز ِّمل ّ
ُ - 2س َ
ورة ُ
وآياتها عشرون آية
نزول الوحي على الرسول  وقيام الليل
الم َّز ِّمل
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()9-1

جاء يف صحيح البخاري أن رسول َّ
الل ﷺ ملا جاءه جربيل عليه السالم وهو يف غار
حراء ،رجع إىل السيدة خدجية  -ريض َّ
الل عنها  -يرجف فؤاده ،فقال :زملوين ،زملوين لقد
خشيت عىل نفيس ،وأخرب بام جرى له عليه الصالة والسالم ،فتلفف يف ثيابه ،واضطجع
يف زاوية بيته َك َم ْن يريد الراحة والسكون ،فنزلت عليه اآليات الكريمة بالنداء اللطيف
واألوامر اإلهلية.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ}

((( أحكام التالوة عند التطبيق في القراءة:
ِ
َ
ِ
ص م ْن ُه
) مــد صلــة كبــرى  4أو 5
الم َّز ِّمل) مد منفصل  4أو  5حركات  +وجوب الغنة في الميم المشــددة ( -ن ِّْصـ َف ُه أو انقُ ْ
( َي َآأ ُّيها ُ
ال) َ -
حـركــات  +إخفاء حقيقي في كلمـة (انقـص)  +مــد عـوض عند الوقف على كلمـة (قليـ ً
(أو ِز ْد َع ْليه) قلقـلـة في الـدال السـاكنــة
ال) عند الوقف ( -إِنَّا) وجوب الغنة بحركتين َ ( -ق ْو ً
) تفخيم الراء في الكلمات الثالث  +مد عوض في كلمة (ترتي ً
(و َرتِّل القُ ْرآنال
َ
ال) عند الوقف ( -إِنَّ ) وجوب الغنة بحركتين ِ -
(هي َأ َش ُّد َو ْطئ ًا َ
ً
(ثقي
كلمة
في
عوض
مد
+
حقيقي
إخفاء
)
وأق َْو ُم ) قلقلة الطاء
َ
الساكنة  +إدغام بغنة  +قلقلة القاف الساكنة  +مد عوض في كلمة ِ
(قي ً
ال) عند الوقف عليها ( -إِنَّ َل َك في ال َّنها ِر) وجوب الغنة في النون
) قلقلة الباء الساكنة  +إخفاء حقيقي  +مد عوض في (طوي ً
(س ْبح ًا
(ر ِّب َك) تفخيم الراء ( -
المشددة بحركتين َ -
ال) عند الوقف عليها َ -
ِ
) قلقلة الباء الساكنة  +مد عوض عند الوقف عليها ( -آل إِ َل َه إِال ُه َو َفاتَّخ ْذ ُه
) مد منفصل  4أو  5حركات  +مد عوض في كلمة
(وكي ً
ص َضغْ ٍط ِق ْظ).
ال) عند الوقف عليها  -ويراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
َ
(خ َّ
ِ
ٍ
ص َضغْ ط ق ْظ).
 ملحوظة :يراع تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ(خ َّ
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معاني المفردات:
الكلمة

ﭑﭒ
ﭔﭕ

ﭙ

ﭚ ﭛﭜ

ﭟ ﭠﭡ
ﭩﭪ

ﭭﭮ
ﭰﭱ

ﭲﭳ

ﭹﭺ

ﭼ ﭽﭾ

يا أهيا املتلفف يف ثيابه.

معناها

هتجد فيه وتعبد.

نصف الليل.
إىل الثلث.

إىل الثلثني.
قرآن ًا ثقي ً
ال بام تضمن من رشائع وأحكام.

قيام الليل يف ساعاته وأوقاته قيام ًا يتجدد ويتكرر.

هي أقوى ملوافقة السمع للقلب عىل تفهم القرآن فيها.
أي َأ ْب َي قو ً
ال وقراءة من النهار لسكون األصوات يف الليل.
فراغا طويال للسعي لطلب العيش وقضاء احلوائج.
ُد ْم عىل ذكره باستمرار.

ﭿﮀ ﮁ

أي انقطع إليه وحده بالعبادة وال تشغل قلبك بغريه.

ﮊﮋ

أي فوض أمرك هلل سبحانه.

ﮆﮇﮈ ﮉ

ال معبود بحق سواه.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

احلق سبحانه وتعاىل ن ََّبي ُه حممد ًا ﷺ هبذا النداء اللطيف {ﭑ ﭒ ﭓ}
 نادى ُُّم َذ ِّكر ًا َّإيا ُه بتلك الساعة السعيدة التي فاجأه فيها الوحي ألول مرة فرجع فيها ترجتف
بوادره فقال :زملوين د ِّثروين فاملزمل هو املتزمل أي املتلفف يف ثيابه وليقول له الرب
ُ
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سبحانه وتعاىل {ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} أي َد ْع التزمل والتلفف وانشط لصالة الليل،

والقيام فيه ساعات يف عبادة ربك ،لتستعد لألمر اجلليل ،واملهمة الشاقة ،أال وهي تبليغ
الل ﷺ يف عبادة َّ
الدعوة واملقدار الذي ينبغي أن يرصفه رسول َّ
الل تعاىل لي ً
ال فقال {ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} أي قم للصالة والعبادة نصف الليل أو أقل من النصف قلي ً
ال ،أو

أكثر من النصف ،واملراد أن تكون هذه الساعات طويلة ال تقل عن ثلث الليل ،وال

تزيد عن الثلثني ،وامتثل الرسول ﷺ أمر ربه فقام مع أصحابه حتى تورمت أقدامهم،
وامتقعت ألواهنم فرمحهم َّ
وخ َّفف عنهم فلم جيعل قيام الليل فرض ًا عليهم بل جعله
الل َ
تطوع ًا منهم يثيبهم عليه إذا قاموا به وال يعاقبهم عليه إذا تركوه.
 وهذه السورة التي نسخ آخرها أوهلا حيث رحم َّالل املؤمنني فأنزل التخفيف عليهم

بقوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ  ...ﮫ}
واهلدف من تكليف َّ
الل تعاىل للرسول ﷺ وأصحابه بقيام الليل حتى يكون حافز ًا إليهم
عىل االستعداد ملجاهبة خصوم الدعوة وتربيتهم الرتبية اجلسمية والروحية.
 وقد أمره َّالل تعاىل أن يقرأ القرآن يف تؤدة ومتهل وتبيني حروف ،وت ََد ُّبر معان ،حتى

يستفيد بتالوته القارئ وليكون عون ًا له عىل فهم القرآن وتدبره فبقراءة القرآن يستشعر
املؤمن عظمة َّ
الل وجالله وعند ذكر القصص واألمثال حيصل له االعتبار فيستنري القلب

بنور معرفة َّ
الل تعاىل ،واملقصود من الرتتيل هو الرتسل والتمهيل يف قراءة القرآن الكريم.
 وبام أن القرآن الكريم الذي أنزله َّالل تعاىل عىل نبيه ثقيل الوطأة بام تضمن من رشائع

وأحكام ،وفروض وحدود ،وحالل وحرام وتكاليف شاقة فينبغي أن يقرأ بأناة وبيان حتى
تفهم معانيه وتُد ِرك أهدافه ومقاصده ثم بعد أن أمره َّ
الل تعاىل بقيام الليل وتدبر القرآن

وتفهمه انتقل إىل بيان السبب يف هذه األوامر فقال{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} وقد
رغبنا َّ
َّ
الل سبحانه وتعاىل يف قيام الليل والتعبد فيه ألن أوقاته أكثر موافقة للعبادة من أوقات
النهار والقراءة يف الليل أقوم وأكثر استقامة عىل الصواب ،هلدوء األصوات وسكون
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احلركات وحضور القلب وصفاء النفس يف الليل بخالف النهار ففيه السعي لطلب العيش
وأنسب لقضاء احلوائج.

 مع أن الليل هو أنسب األوقات للعبادة فيجب أال يفرغ قلب اإلنسان من ذكر َّالل
وأل يغفل عن ذكر َّ
تعاىل يف الليل أو النهار َّ
وج َه ُه دائام إيل خري العمل
الل تعاىل فإن ذلك ُي ِّ
وجينبه اخلطأ والزلل ألن َّ
الل تعاىل مالك امللك بيده اخلري والرش ،وهو الكفيل بتدبري أمورنا
وشؤون حياتنا إنه نِ ْع َم املوىل ونعم النصري { ...ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}.

ما ترشد إليه اآليت الكريمة:

 - 1ابتدأت السورة الكريمة بالنداء اللطيف الشفيف للرسول ﷺ لِ ُيشْ ِع َر ُه بأنه غري عاتب
عليه.

املقربني إىل َّ
الل تعاىل.
 - 2قيام الليل دأب الصاحلني ،وطريق َّ

 - 3الرتغيب يف قيام الليل والتعبد فيه ألن أوقاته أكثر موافقة للعبادة من أوقات النهار.
 - 4قراءة القرآن الكريم يف الليل َأ ْق َوم وأكثر استقامة عىل الصواب من أوقات النهار.
 - 5جيب أال يغفل قلب اإلنسان عن ذكر َّ
عز وجل دائ ًام يف ليل أو هنار.
الل َّ
ِ - 6ذ ْك ُر َّ
الل تعاىل ُي ِّنب اإلنسان الوقوع يف املعايص.
َّ - 7
عز وجل مالك امللك بيده اخلري والرش.
الل َّ
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -من املخاطب يف اآلية األوىل؟
ب  -ما املقصود با ُملز ِّمل؟

جـ  -بِ َم أمر َّ
الل تعاىل نبيه حممد ًا ﷺ يف اآليات الكريمة؟

السؤال الثاني:

أ ِ -ص ْل بني املجموعة (أ) وما يناسبها من املجموعة (ب):

 - 1ﭔﭕ

املجموعة (أ)

 - 2ﭢﭣ ﭤ
 - 3ﭲﭳ

 - 4ﭼ ﭽﭾ

 - 5ﭿﮀ ﮁ

املجموعة (ب)

اقرأه يف مهل وتؤدة.
أي ْأب َي قو ً
ال وقراءة من النهار.
هتجد فيه وتعبد.

أي انقطع إليه وحده بالعبادة.

ُد ْم عىل ذكره باستمرار.

ِ
عبادة َّ
رسول َّ
ُ
الل لي ً
ال؟
الل ﷺ يف
ب  -ما املقدار الذي ينبغي أن يرص َف ُه

السؤال الثالث:

أ  -ماذا جيب عىل املسلم عند قراءة القرآن الكريم؟
ب  -اقرأ اآلية التي وصف َّ
الل تعاىل فيها نبيه باملزمل.

جــ  -اقرأ اآليات التي أمر َّ
الل تعاىل فيها نبيه ﷺ بقيام الليل وترتيل القرآن عىل مهل مع
جتويده.

الل َر ُّب كل يشء وأنه مالك ِ
د  -من اآليات الكريمة آية َّبينت أن َّ
امللك وهو الكفيل بعباده،
اقرأ هذه اآلية.
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الدرس السابع:
ُ
تمهيد:

الصبر على أذى الكفار المكذبين
الم َّز ِّمل
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()14-10

كان كفار قريش يقابلون دعوة النبي ﷺ إىل الدين اإلسالمي بتكذيب واستهزاء

وسخرية فقالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن وجمنون وغري ذلك من أنواع اإليذاء ،حيث كان
املسلمون يف أول الدعوة اإلسالمية ِق َّلة وكان الكفار َك ْث َرة ،فأمر َّ
الل تعاىل رسوله حممد ًا ﷺ

أن يصرب عىل أذاهم وتكذيبهم وأن يتجنبهم وال يتعرض هلم وأن يرتك أمرهم هلل تعاىلَ ،ف َل َّم
وكثُر عددهم ،أمر َّ
َق ِو َيت شوكة املسلمنيَ ،
الل سبحانه بقتاهلم وقتلهم إن تعرضوا له ،أو
قاوموا دعوته صىل َّ
الل عليه وسلم.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}

((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
(ه ْجر ًا)  +إخفاء حقيقي  +م عوض في كلمة
(واه ُج ْر ُهم َه ْجر ًا
) تفخيم الراء في الكلمتين  +قلقلة الجيم الساكنة في َ
ْ
ِ
َ
ً
والم َك ْ
ـذبين) تفـخيـم الـراء ( -ال َّن ْع َمة) وجـوب الغنـة بمقـدار
ني
ر
ذ
(و
حـركتيـن
بمقـدار
عليـها
الـوقف
عـنـد
)
ال
(جميـ
ُ
ْ
حركتيـن ( ) مد عوض عند الوقف عليها بمقدار حركتين ( -إِنَّ َلدَ ْي َنآ َأ َ
نكا ً
ال َو َج ِحيم ًا) وجوب الغنة بمقدار حركتين في
(وج ِحيم ًا) عند الوقف عليها
النون المشددة  +مد منفصل  5 ،4حركات  +إخفاء حقيقي  +إدغام بغنة  +مد عوض في كلمة َ
 َ(وط َعام ًا َذا ُغ َّص ٍة َو َعذاب ًا َألِيم ًا) إخفاء حقيقي  +إدغام بغنة  +مد عوض في كلمة (أليم ًا) عند الوقف عليها َ ( -ي ْو َم ت َْر ُج ُف
ِ
َ
) إدغام بغنة  +مد عوض من كلمة (مهي ً
ض) تفخيم الراء في الكلمتين َ -
األ ْر ُ
ال) عند الوقف عليها بمقدار حركتين.
(كثيب ًا
ِ
ِ
ص َضغْ ط ق ْظ).
ملحوظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
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معاني المفردات:
الكلمة

ﮍ ﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓ
ﮕﮖ
ﮗﮘ

معناها

أي عىل ما يقوله لك كفار قريش من أذى.
الِ ،
أي اتركهم ترك ًا مجي ً
ض الطرف عنهم وال تتعرض
وغ َّ
هلم بأذى وال شتيمة.

أي دعني وإياهم فأنا أكفيك رشهم واملكذبني هم صناديد

قريش.

أي أهل الغنى والرتف.

ﮙﮚ

أي انتظرهم قلي ً
ال من الزمن.

ﮟ

نار ًا شديد ًا.

ﮞ
ﮡﮢﮣ
ﮧﮨﮩ
ﮭﮮ

قيدون هبا.
قيود ًا ثقيلة يف اآلخرة ُي ّ
طعام ًا غري سائغ ،يقف باحللق.

تتحرك وتضطرب بمن عليها.

ال متجمع ًا سائ ً
رم ً
ال من حتت األقدام.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

ُ
النبي ﷺ وأم َت ُه بأنواع الرتبية الربانية اخلاصة فقال تعاىل{ :ﮍ
القرآن
ُي َر ِّب
ُ
الكريم َّ

ﮎ ﮏ ﮐ  ...ﮔ} أي ما يقوله كفار قريش من كل كالم يؤذيك ،مثل قوهلم ساحر

وشاعر وكاهن وجمنون إىل غري ذلك من أنواع األذى.

شد َّ
الل تعاىل رسوله
 -ثم قال احلق سبحانه وتعاىل ...{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} ُفي ُ

إىل هجران كفار قريش وعدم التعرض هلم ،واهلجر اجلميل هو الذي ال عتاب معه ،والصرب
اجلميل هو الذي ال جزع فيه ،والصفح اجلميل هو الذي ال مؤاخذة معه.
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هدد َّ
الل تعاىل هؤالء الكفار املكذبني ،الذين أبطرهم املال والرتف وال ِّلذة فقال
 -ثم َّ

تعاىل{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ...ﮛ} فأنا أكفيك رشهم ،املعنى اتركني أنتقم
منهم وال تشفع هلم وهذا من مزيد التعظيم له ﷺ وإجالل قدره.

 ثم قال احلق سبحانه وتعاىل { ...ﮙ ﮚ ﮛ} أي َوأ ْم ِه ْل ُهم زمن ًا يسري ًا حتى
ينالوا العذاب الشديد يف بدر وغريها ،وإن للكون س َّنة ال تتخلف أبد ًا ،وعاقبة هؤالء
املكذبني املغرورين سيئةَّ ،
والل سبحانه وتعاىل ُي ْم ِهل قلي ً
ال وال ُ ْي ِمل هذا يف الدنيا ،أما يف
اآلخرة َّ
فالل سبحانه وتعاىل يقول{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ}

أعد هلم احلق سبحانه يف يوم احلساب قيود ًا ثقيلة وأغال ً
ال ،ونار ًا
يقولون ما يشاءون فقد َّ
ص يف حلوقهم فال يسيغونه.
موقدة وطعام ًا يغَ ُّ

وأنواع ًا أخرى من العذاب ال يعرف ُكنهها إال َّ
الل سبحانه يف يوم شديد اهلول ترجتف فيه
األرض وتضطرب وتتزلزل اجلبال وتتحرك حتى تتفتت وتصري كثيب ًا من الرمال املتجمع

الذي ينهار من حتت األقدام وال يعرفون كيف يستقرون فالنار والعذاب من فوقهم واالهنيار

واالضطراب من حتت أقدامهم وذلك جزاء أعامهلم السيئة التي عملوها يف الدنيا.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

وجوب الصرب عىل الطاعة وعن املعصية.
-1
ُ
اهلجر اجلميل هو الذي ال عتاب معه.
-2
ُ

تقرير القرآن الكريم للنبوة املحمدية.
-3
ُ
ُ
عاقبة الكافرين املكذبني سيئة يف الدنيا واآلخرة.
-4
نن َّ
الل الكونية ال تتأخر وال تتخلف.
ُ - 5س ُ

يوم القيامة َه ْو َل ُه شديد عىل الكافرين املكذبني.
ُ -6
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التقويـــم
السؤال األول:

أ َ -ب ِّي موقف كفار قريش من دعوة النبي ﷺ إىل الدين احلق.

وضحه.
ب  -يف اآليات الكريمة نوع من الرتبية قصده القرآن الكريم للنبي ﷺ وأمتهّ ،
أعد َّ
الل تعاىل للكافرين املكذبني يف اآلخرة؟
جـ  -ماذا َّ

السؤال الثاني:

أ ِ -ص ْل بني املجموعة (أ) وما يناسبها من املجموعة (ب):
املجموعة (أ)

 - 1اهلجر اجلميل

املجموعة (ب)

هو الذي ال جزع فيه.

 - 2الصرب اجلميل

هو الذي ال مؤاخذة معه.

 - 3الصفح اجلميل

هو الذي ال عتاب معه.

ب  -ماذا تفهم من قوله تعاىل{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}

السؤال الثالث:

أ  -يف اآليات أوامر للرسول ﷺ اقرأ اآليات التي تشري إىل ذلك.

ب  -يف اآليات هتديد للكافرين املكذبني  -اقرأ اآليات التي تشري إىل ذلك.

جـ  -يف يوم القيامة حيدث بعض التغري يف مظاهر الكون منها األرض واجلبال  -اقرأ اآلية
التي تشري إىل ذلك.

د  -اقرأ اآليات الكريمة بإتقان مراعي ًا أحكام التالوة.
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الدرس الثامن:
ُ

تمهيد:

الرسل عليهم الصالة والسالم
ؤيدون بنصر ال َّله تعالى
ُم َّ
الم َّز ِّمل
ُس َ
ورة ُ
اآليات من ()19-15

بعد أن َذ َك َر َّ
الل تعاىل أحوال يوم القيامة يف اآليات السابقة َذ ِّك َر ِّ
املكذبني بأهوال الدنيا،
وما أصاب أمثاهلم ممن َّ
فبي أن حممد ًا ﷺ نشأ بني قومه يف مكة ،كام نشأ
كذبوا رسلهمَّ ،

موسى  -عليه السالم  -وكذبوه حينام أرسله َّ
الل تعاىل إليهم وقد جاءت اآليات هتدد كفار
قريش بأن حممد ًا ﷺ هو الذي سيشهد يوم القيامة عىل الكافرين املكذبني كام َّ
ذكرهم بأن
وس َخ َر منه انتقم َّ
فرعون ملا َّ
الل عز وجل انتقام ًا شديد ًا
كذب موسى عليه السالم وعصا ُه َ
بأن أهلكه يف بحر ُ
لزم وأذاقه عذاب ًا شديد ًا.
الق ُ

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}

((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
ال َش ِ
َ
(إِنَّآ َأ ْر َس ْل َنا إِ َل ْي ُكم َر ُسو ً
ُ
اهد ًا َع َل ْيكم)مد منفصل  4أو  5حركات  +تفخيم الراء في الكلمتين  +إخفاء حقيقي َ -
(ك َمآ أ ْر َسلنا
(الر ُس َ
ال) مد منفصل  4أو  5حركات  +تفخيم الراء في كلمتي (أرسلنا ورسو ً
إلى ِف ْر َع ْو َن َر ُسو ً
ول) تفخيم الراء ( -أخذ ًا
ال) َّ -
ال) إدغام بغنة  +مد عوض في كلمة (وبي ً
وبي ً
ال) بمقدار حركتين ( -إِن َك َف ْرتُم) إخفاء حقيقي  +تفخيم الراء َ ( -ي ْوم ًا َي ْج َع ُل) إدغام
ِ
(الس َم ُآء ُمن َف ِط ُر بِ ِه) مد متصل  4أو  5حركات عند الوصول
بغنة  +قلقلة الجيم الساكنة ( -شيب ًا) مد عوض بمقداره حركتين َّ -
) مد عوض عند الوقف على كلمة (مفعو ً
و 6عند الوقف  +إخفاء حقيقي  +إقالب َ -
(ك َ
ال) ( -إِنَّ َه ِذ ِه ت َْذ َك َرة)
ان َو ْعدُ ُه
ِ
وجوب الغنة في كلمة (إِنَّ ) بمقدار حركتين ( -ت َْذك َر ٌة َف َمن َشآ َء) إخفاء حقيقي  +مد متصل  4أو  5حركات عند الوصول و6
) مد عوض بمقدار حركتين.
عند الوقف ( -
ِ
ِ
ْ
ص َضغْ ط قظ).
مالحظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
لزم اسمه القديم.
	 هو البحر األحمر والقُ ُ
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معاني المفردات:
الكلمة
ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕﯖ

معناها

حممد ًا ﷺ.

سيشهد يوم القيامة عىل الكافرين ِّ
املكذبني.

ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ

هو موسى عليه السالم  -أرسله َّ
الل تعاىل إىل فرعون.

ﯝﯞﯟ

كذبه فرعون ومل يؤمن به.

ﯠ

أهلكناه.

ﯡﯢ
ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ
ﯭﯮ

أي ثقي ً
ال شديد ًا غليظ ًا ،وإهالك ًا فيه شدة وعنف ،بإغراقه
يف البحر.

فكيف حتمون أنفسكم من عذاب َّ
الل تعاىل يوم القيامة إن

بقيتم عىل الكفر؟

يشيب فيه الصبيان من اهلول والفزع.
أي ذات انفطار وانشقاق بسبب هول ذلك اليوم ،والسامء

تذكر وتؤنث.

ﯱ ﯲﯳ

كان وعد َّ
الل تعاىل بالقيامة حاص ً
ال ال شك فيه.

ﯵ ﯶ ﯷﯸ

أي إن هذه اآليات املخوفة تذكرة وعظة للناس.

ﯻﯼ ﯽﯾ

تقرب إىل َّ
الل تعاىل باإليامن والطاعة للنجاة من النار ودخول
اجلنة.
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المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

{ -ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ...ﯜ} أي بعثنا لكم يا أهل مكة حممد ًا ﷺ

شاهدا عىل أعاملكم يشهد عليكم بام صدر منكم من الكفر والعصيان.

 { ...ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} أي كام بعثنا إىل ذلك الطاغية فرعون اجلبار،رسو ً
ال من أولئك الرسل العظام ،أويل العزم ،وهو موسى بن عمران عليه السالم ،الذي

أرسله َّ
الل تعاىل إىل فرعون وقومه ،قال بعض املفرسين((( وإنام خص فرعون وموسى عليه
السالم بالذكر من بني سائر األمم والرسل ،ألن حممد ًا ﷺ آذاه أهل مكة واستخفوا به ألنه
ِ
رباه.
ُول َد فيهم كام أن فرعون ْاز َدرى بموسى عليه السالم وآذاه ألنه ّ
 {ﯝ ﯞ ﯟ  ...ﯣ} أي كذب فرعون موسى عليه السالم ومل يؤمن به،وعىص أمره كام عصيتم يا معرش قريش حممد ًا ﷺ وكذبتم رسالته ،فكان العذاب واهلالك
الشديد لفرعون.

 { ...ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} أي فأهلكناه إهالك ًا شديد ًا فظيع ًا خارج ًا عن حدودالتصور ،وذلك بإغراقه يف البحر مع قومه ،ونجى َّ
الل تعاىل موسى  -عليه السالم -ومن
معه ،ويف اآلية إشارة إىل أنه سيلحق هؤالء الكفار اهلالك والعذاب.
 ثم َو َّب َخ َّالل تعاىل الكفار لبقائهم عىل الكفر بأهنم لن يستطيعوا أن حيموا أنفسهم من

أهوال يوم القيامة ،وذلك اليوم الذي يشتد فيه الكرب ،وتشيب فيه نوايص األطفال،
وتتصدع وتتشقق من شدته السامء ،ويكون ما وعد َّ
الل تعاىل به من احلساب واجلزاء حاص ً
ال

الل تعاىلَّ ،
وعد من َّ
والل ال خيلف امليعاد {ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ال ريب فيه ،ألنه ٌ

ﯪ ﯫ ﯬ} أي كيف ال حتذرون وختافون يا معرش قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم
َّ
ّ
وجل وبقيتم عليه ومل تؤمنوا بالواحد األحد؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب
عز
بالل ّ

الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله.

((( تفسير الخازن ،ومختصر ابن كثير ،وتفسير أبي السعود وتفسير الطبري.
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 ثم زاد َّالل تعاىل يف وصفه وهوله فقال سبحانه وتعاىل{ :ﯭ ﯮ ﯯﯰ  ...ﯴ}

أي أن السامء تنفطر وتتصدع يف ذلك اليوم الرهيب العصيب ،بعد أن كانت آية من االحكام

والدقة {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ}.

(((

 ثم قال احلق سبحانه { ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} أي وعده تعاىل بمجيء هذا اليوم كانال أي كائن ًا ال حمالة ألن َّ
مفعو ً
الل تعاىل ال خيلف امليعاد.

 {ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} أي إن هذه اآليات املشتملةعىل ذكر القيامة وأهواهلا تذكرة وعظة وعربة ملن أرادأن يتخذها طريق ًا إىل اإليامن َّ
بالل

تعاىل والعمل الصالح ويبتعد عن الرشك واملعايص ،لينجو من عذاب َّ
الل تعاىل الواقع
بالكافرين ،والغرض من كل هذا احلض عىل اإليامن وطاعة َّ
ّ
وجل ،والرتغيب يف
عز
الل ّ
األعامل الصاحلة لتبقى ذخر ًا يف اآلخرة.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

َّ - 1
الل سبحانه وتعاىل نارص رسله عىل الكفار املكذبني.

 - 2أولوا العزم من الرسل هم (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم الصالة
والسالم).

 - 3يوم القيامة شديد اهلول عىل الكافرين.
 - 4أهلك َّ
الل سبحانه وتعاىل األمم التي عصت وكفرت برهبا.

 - 5اآليات فيها العظة والعربة ملن أراد السعادة لنفسه.
 - 6وعد َّ
الل سبحانه وتعاىل واقع ال حمالة ،وال ريب وال شك فيه.

الملك اآلية رقم (.)3
((( سورة ُ
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -اقرأ اآليات الكريمة مراعي ًا أحكام التالوة وأجب عام يأيت:

 - 1ما املقصود بقوله { :ﯔ ﯕ ﯖ  ...ﯜ }؟

 - 2ما املقصود بقوله{ :ﯝ ﯞ ﯟ  ...ﯣ}؟

 - 3عىل أي يشء يعود اسم اإلشارة يف قوله { :ﯵ ﯶ ﯷﯸ  ...ﯿ}.

السؤال الثاني:

أ  -اذكر ما تعرفه عن هناية فرعون الذي كذب وعىص.

ب  -وردت يف اآليات أداة استفهام  -اقرأ اآلية التي وردت فيها.

جـ  -ارشح اآلية التي وردت فيها أداة االستفهام بإجياز.

السؤال الثالث:

أ  -ملاذا كان العذاب لفرعون وبيال؟
ب  -هات معني ما يأيت:

{ - 1ﯭ ﯮ ﯯﯰ  ...ﯴ}

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

 ...{ - 2ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}

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

جــ  -ما واجب املسلم عند سامعه هلذه اآليات الكريمة؟
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الدرس التاسع:
ُ

تمهيد:

الطاعات والعبادات
زاد المسلم إلى اآلخرة
الم َّز ِّمل
ُس َ
ورة ُ
اآلية ()20

حني نزلت اآليات يف أول السورة { ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} أقام النبي ﷺ وأصحابه الليل يف الطاعة والعبادة فكان
بعضهم ال يعرف الوقت املفروض عىل التحديد ،فمنهم من ينقص فيقع يف اإلثم ،ومنهم
من يزيد عليه فتلحقه مشقة ألهنم ال يعرفون األوقات عىل حقائقها وإنام كانوا حيسبوهنا
بالظن والتخمني ُفيخطئون فيهاَّ ،
والل سبحانه وتعاىل هو الذي يقدر أوقات الليل والنهار
عىل حقيقتها ،وقد أعفاهم َّ
الل تعاىل من فرض قيام الليل عليهم ،وجعل ما تيرس عليهم
ُس َّنة مستحبة فمن شاء قام به فيثاب ،ومن شاء تركه وال عقاب عليه.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}
((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
ِ
َ
َ
(إِنَّ َر َّب َك) وجوب الغنة بمقدار حركتين  +تفخيم الراء ( -أن ََّك) وجوب الغنة ( -أ ْدنَى) قلقلة الدال الساكنة ( -من ُث ُلثَي) إخفاء حقيقي -
ار) وجوب الغنة َ -
َ
(أن َّلن ت ُْح ُصو ُه) إدغام
(وطآئِ َف ٌة ِم َن ا َّل ِذ َ
ين َم َع َك) مد متصل  4أو  5حركات  +إدغام بغنة َ
(وال َّل ُه) تفخيم الالم ( -وال َّن َه َ
بغير غنة  +إخفاء حقيقي َ ( -فاقْر ُءوا) قلقلة القاف الساكنة  +تفخيم الراء َ -
(أن َس َي ُكونُ ِم ُ
نكم َّم ْر َضى) إخفاء حقيقي  +إدغام مثلين صغير
َ
ِ
ِ
َ
ون في األ ْر ِ
ون) تفخيم الراء َ ( -ي ْض ِر ُب َ
(وآخ ُر َ
ض َي ْب َتغُ ون من َف ْضل ال َّله) تفخيم الراء
في الميم الساكنة مع الميم المتحركة  +تفخيم الراء -
َ
(وأق ِر ُضوا) قلقلة القاف الساكنة َ -
في األرض  +قلقلة الباء الساكنة  +إخفاء حقيقي َ -
(أل ُنف ِس ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر ت َِجدُ و ُه ِعندَ ال َّله) إخفاء حقيقي
َ
َ
(واس َتغْ ِف ُروا ال َّله)
 +إدغام مثلين صغير  +إخفاء حقيقي  +تفخيم الالم في لفظ الجاللة َ -
(خ ْير ًا َوأ ْع َظ َم أ ْجر ًا) إدغام بغنة  +قلقلة الجيم ْ -
تفخيم الراء والالم َ
ور َّر ِحيم) إدغام بغير غنة  +تفخيم الراء في الكلمتين.
(غ ُف ٌ
ِ
ِ
ص َضغْ ط ق ْظ).
مالحظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
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معاني المفردات:
ﭖ

الكلمة

ﭗ
ﭙﭚ
ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

تتعبد وتتهجد.

معناها

أقل.

أكثر من نصفه.

وتتعبد نصفه وثلثه.

من أصحابك تقوم كذلك.

يعلم مقادير الليل والنهار عىل حقيقتها من ساعات وغري

ذلك.

ﭨﭩﭪ

لن تعرفوا حقيقته.

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

فص ّلوا ما تيرس عليكم ولو ركعتني.

ﭾﭿﮀﮁ

يطلبون العلم أو كسب املال من التجارة.

ﮎﮏ

املفروضة.

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

تصدقوا بفضل أموالكم.

ﭫ ﭬﭭ
ﭻﭼﭽ
ﮄ
ﮐﮑ
ﮜ ﮝﮞ

فأعفاكم من فرض قيام الليل تيسريا عليكم.
يسافرون وينتقلون يف األرض.

جياهدون.

املفروضة.

جتدوا ثوابه عند َّ
الل خريا لكم مما تركتم يف الدنيا.
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المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

 قال َّالل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ  }...أي إن
ربك يا حممد ﷺ يعلم أنك تقوم مع أصحابك للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل ،وتارة
تقومون نصفه ،وتارة ثلثه ،وكان البعض من املسلمني يقع يف النقص تارة ،ويف الزيادة
تارة ،ألن َّ
الل تعاىل وحده هو الذي يعلم مقادير الليل والنهار عىل حقيقتها ،ال يفوته علم
ما تفعلون من قيام هذه الساعات يف غلس الليل ابتغاء مرضاته سبحانه ،فخفف َّ
الل تعاىل
عنكم وأعفاكم من فرض قيام الليل فمن شاء قام به ُفيثاب ومن شاء تركه وال عقاب عليه،
وذلك نوع من أنواع الرتبية الربانية للمؤمنني ليعدهم إعداد ًا روحي ًا وجسدي ًا للقيام بأعباء
عبت اآلية عن الصالة
الدعوة اجلديدة ،وحتمل املشاق يف سبيل نرش هذا الدين وإنام َّ
بالقراءة ،ألن القراءة أحد أجزاء الصالة ،وقد بني َّ
الل سبحانه وتعاىل سبب ختفيف قيام
الليل عىل عباده بأن منهم املرىض والشيوخ والنساء الذين يتعذر عليهم قيام معظم الليل
ومنهم املسافرون يف التجارة أو طلب العلم ومنهم املجاهدون يف سبيل َّ
الل وهؤالء يشق
سوى َّ
الل تعاىل بني
عليهم مع ذلك قيام معظم الليل ،مع األعباء التي يقومون هبا هنارا وقد ّ
درجة املجاهدين يف سبيله ،والساعني لكسب املال احلالل ،حث ًا للناس عىل العمل ،وطلب
الرزق من أرشف األعامل ،وقد أمر َّ
الل تعاىل بوجوب الصلوات اخلمس يف أوقاهتا (الفجر
والظهر والعرص واملغرب والعشاء) وأداة الزكاة املفروضة ،والتصدق بأطيب الصدقات
الب واخلري لوجه َّ
الل تعاىل.
وإنفاق املال يف نواحي ِ ِّ
الل تعاىل سيجدون خري ًا منه عند َّ
 وإن الذين يفعلون اخلري ابتغاء مرضاة َّالل تعاىل يوم
ضاعف ًا وأجر ًا عظي ًام هذا إىل أنه يغفر هلم ذنوهبم إن استغفروه وتابوا إليه
القيامة ،ثوابا ُم َ
ويسرت عيوهبم وعوراهتم ،ويشملهم برمحته الواسعة ،وخيفف عنهم اجلهد واملشقة ويدخر
هلم السعادة األبدية يف دار الرمحة يف جنات النعيم ،فسبحان من نزل القرآن الكريم بأوضح
بيان.
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ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

 - 1بيان ما كان الرسول ﷺ وأصحابه يقومونه من الليل هتجد ًا.

الس َّنة واالستحباب.
 - 2ختفيف قيام الليل من الفرض إىل ُ
 - 3وجوب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة.

 - 4الرتغيب يف التطوع من سائر العبادات ،ومنها قيام الليل.

 - 5وجوب االستغفار عند الذنب واستحبابه يف سائر األوقات.
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -اقرأ اآليات الكريمة مراعي ًا أحكام التالوة ،وهات معنى ما يأيت:

 { - 1ﭖ }:
 { - 2ﭗ }:

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

 { - 3ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ }:

 { - 4ﭨ ﭩ ﭪ }:

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

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

 { - 5ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ }:
 { - 6ﭻ ﭼ ﭽ }:

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

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

 { - 7ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ }:

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

 { - 8ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ }:

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

ب  -مل عربت اآلية الكريمة عن الصالة بالقراءة؟

جــ  -ما املقصود بقوله تعاىل ... { :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ  ...ﮫ }؟.

السؤال الثاني:

أ  -اذكر سببا لتخفيف قيام الليل عىل املسلمني؟

ب  -اقرأ من اآلية الكريمة ما يدل عىل ترغيب َّ
الل تعاىل للمؤمنني من عمل اخلريات.

عبت اآلية عن الصالة بقراءة القرآن الكريم { ...ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
جــ  -مل َّ
 ...ﮫ}؟.

د  -ما نوع الصالة والزكاة التي أشارت إليه اآلية الكريمة؟
هــ  -اذكر سبب ًا لفعل املؤمنني اخلري ابتغاء مرضاة َّ
الل.
و  -بم ُختمت اآلية الكريمة؟
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الدرس العاشر:
ُ

ورة ِ
الج ّن مكية وآياتها  28آية
ُ - 3س َ

رسالة محمد  عامة إلى اإلنس ِ
والج ّن
ورة ِ
الج ّن
ُس َ
اآليات من ()5-1

تمهيد:

هذه السورة فيها شهادة من عامل اجلن بكثري من قضايا العقيدة التي كان املرشكون
جيحدوهنا ،ويزعمون أحيانا أن حممد ًا ﷺ يتلقى من اجلن ما يقوله هلم عنها! فتجيء

الشهادة من اجلن أنفسهم هبذه القضايا التي جيحدوهنا وجيادلون فيها؛ وبتكذيب دعواهم

يف استمداد حممد ﷺ من اجلن شيئا .واجلن مل يعلموا هبذا القرآن الكريم إال حني سمعوه

من حممد ﷺ ،فانطلقوا يتحدثون يف روعة املأخوذ ،عن هذا احلادث العظيم ،الذي شغل

السامء واألرض واإلنس واجلن واملالئكة والكواكب .وترك آثاره ونتائجه يف الكون كله!..
وهي شهادة هلا قيمتها يف النفس البرشية حت ًام.
ثم إهنا تصحيح ألوهام كثرية عن عامل اجلن يف نفوس املخاطبني ابتداء هبذه السورة ،ويف
نفوس الناس مجيع ًا من قبل ومن بعد ،ووضع حقيقة هذا اخللق املغيب يف موضعها بال ُغلو

وال تعسف .فقد كان العرب املخاطبون هبذا القرآن الكريم أول مرة يعتقدون أن للجن
سلطان ًا يف األرض ،فكان الواحد منهم إذا أمسى بِ ٍ
واد أو َق ْفر ،جلأ إىل االستعاذة بعظيم اجلن

بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ..ثم بات آمنا!
احلاكم ملّا نزل فيه من األرض ،فقال :أعوذ ّ
كذلك كانوا يعتقدون أن اجلن تعلم الغيب ُ
الكهان فيتنبأون بام يتنبأون .وفيهم من
وترب به ّ

عبداجلن وجعل بينهم وبني َّ
الل سبحانه نسب ًا ،وزعم أنّ له سبحانه وتعاىل زوجة منهم تلد
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له املالئكة! واالعتقاد يف اجلن عىل هذا النحو أو ِش ْبهه كان فاشيا يف كل جاهلية ،وال تزال

األوهام واألساطري من هذا النوع تسود بيئات كثرية إىل يومنا هذا!!! لكن اإلسالم يقرر

وحيرر القلوب من خوفها وخضوعها
حقيقة اجلن ،ويصحح التصورات العامة عنهمِّ ،

ورة تعالج أصول العقيدة اإلسالمية (الوحدانية ،ارسالة،
الس َ
لسلطاهنم املوهوم .وهذه ُ
السورة يدور حول اجلن وما يتعلق هبم من أمور خاصة ،بدء ًا
البعث ،اجلزاء) وحمور هذه ُ

من استامعهم للقرآن إىل دخوهلم يف اإليامن ،وبعض األنباء العجيبة كاسرتاقهم للسمع،
ورميهم بالشهب ا ُملح ِرقة ،واطالعهم عىل بعض األرسار الغيبية وتشوهيها.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

ﭑﭒﭓ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}
((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
َ
(اس َت َم َع َن َف ٌر ِّم َن ِ
الج ِّن) إدغام بغنة  +وجوب الغنة في النون المشددة َ ( -ف َقا ُلوآ إِنَّا َس ِم ْع َنا
(أن َُّه) وجوب الغنة بمقدار حركتين ْ -
ُق ْرآن ًا َع َجب ًا) مد منفصل  4أو  5حركات ( +وجوب الغنة)  +تفخيم الراء  +مد عوض عند الوقف على كلمة (عجب ًا) َ ( -ي ْه ِدى
(و َلن نُّشْ ِر َك بِ َر ِّب َنا َأ َحد ًا)
الرشْ ِد) مد منفصل  4أو  5حركات  +تفخيم الراء َ ( -فـآ َم َّنا بِ ِه) وجوب الغنة في النون المشددة َ -
إِلى ُّ
(ص ِ
اح َب ًة َو َل َو َلد ًا) إدغام بغنة  +مد عوض عند الوقف
إدغام بغنة  +تفخيم الراء (بِ َر ِّب َنا)  +مد عوض عند الوقف على (أحد ًا) َ -
(و َأنَّا َظ َن َّنا أن َّلن تَقُ َ
ول) وجوب الغنة في النون المشددة  +مد منفصل
على (ولد ًا) ( -على ال َّله) تفخيم الالم في لفظ الجاللة َ -
ْس ِ
 4أو  5حركات  +إدغام بغير غنة  +إخفاء حقيقي ( -ا ِ
والج ُّن) إخفاء حقيقي  +وجوب الغنة ( -على ال َّله) تفخيم الالم
إلن ُ
في لفظ الجاللة َ -
(ك ِذب ًا) مد عوض عند الوقف عليها.
ِ
ِ
ص َضغْ ط ق ْظ).
ملحوظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
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سبب النزول:

قال :ان َْط َلقَ ال َّنبِي ﷺ يف طائِ َف ٍة ِم ْن َأص َحابِ ِه َع ِ
ض َّ
َع ْن َع ْب ِد َّ
الل عنه َ
الل ْب ِن َع َّب ٍ
اس َر ِ َ
ين
ام ِد َ
ْ
ُّ
الشي ِ
وق ُع َك ٍ
إِ َل ُس ِ
اظَ ،و َق ْد ِح َ
ي َخ َ ِ
الش ُه ُب،
الس َم ِءَ ،و ُأ ْر ِس َل ْت َع َل ْي َها ُّ
ني َو َب ْ َ
اط َ
يل َب ْ َ
ي َّ َ
ب َّ
الشي ِ
ني إِ َل َق ْو ِم ِه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ما َل ُك ْم؟ ف َقا ُلواِ :ح َ
ي َخ َ ِ
الس َم ِءَ ،و ُأ ْر ِس َل ْت
يل َب ْي َن َنا َو َب ْ َ
اط ُ
َف َر َج َع ْت َّ َ
ب َّ
ب الس ِ
الش ُه ُب َ .قالوا :ما َح َ
ش ٌء َح َد َثَ ،ف ْ ِ
امء إِال ِم ْن َ ْ
اض ُبوا َمشَ ا ِر َق
َع َل ْي َنا ُّ
ال َب ْي َن ُك ْم و َب ْ َ
ي َخ َ ِ َّ
َ
ض َو َمغَ ا ِر َ َبا فان ُْظ ُروا ما هذا ا َّلذي َح َ
األ ْر ِ
ي َخ َ ِ
ْص َف ُأو َلئِ َك
ال َب ْي َن ُك ْم َو َب ْ َ
الس َم ِءَ .فان َ َ
ب َّ
ذين تَوج ُهوا نَحو ِ َتا َمة إىل ال َّنبِي ﷺ َو ُهو بِ َن ْخ َلة((( ِ
وق ُع َك ٍ
دين إىل ُس ِ
اظ َو ُه َو ُي َص ِّل
عام َ
ا َّل َ َ َّ
َ
ْ َ
ِّ
اس َت َم ُعوا َل ُهَ ،فقالوا :هذا َّ
واللِ ا َّلذي َح َ
بِ َأ ْصحابِ ِه َصال َة ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َل َّم َس ِم ُعوا ا ْل ُق ْر َ
ال َب ْي َن ُك ْم
آن ْ
حني ر َجعوا إىل َق ِ
ِ
ِ
وم ِه ْم قا ُلوا يا َق ْو َم َنا {ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
َو َب ْ َ
الس َمءَ .ف ُه َنال َك َ َ ُ
ي َخ َب َّ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} َف َأن َْز َل َّ
الل َعىل َنبِ ِّي ِه ﷺ{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ...ﭞ} َوإِن ََّم ُأ ْو ِحي إ َل ْي ِه َق ْو ُل ا ِ
جل ِّن)(((.
َ

معاني المفردات:
الكلمة
ﭒﭓ

معناها

أع َلمني َّ
سا وأهلمني.
ْ
الل تعاىل ِ ًّ

ﭔﭕ

إىل قراءيت للقرآن الكريم.

ﭖ

مجاعة من اجلن بني الثالثة والعرشة.

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ عجيب ًا يف حسن ن َْظ ِم ِه وأسلوبه.

((( نخلة :واد بين مكة والطائف.
((( صحيح البخاري  -كتاب األذان  -باب :الجهر بالقراءة في صالة الفجر.
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ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ

يدعو إىل الصواب يف االعتقاد والقول والعمل.
فصدقنا أنه من عند َّ
الل تعاىل ،واهتدينا به.

ﭬﭭ

عظمة َّ
الل جل جالله.

ﭮﭯ ﭰﭱﭲ

أي مل يتخذ زوجة ومل يكن له ولد.

ﭷ

اجلاهل األمحق ،وقيل إبليس.

ﭺ
ﮃﮄﮅ

قو ً
ال بعيد ًا عن احلق والصواب.

أي علمنا أهنم يكذبون عىل َّ
الل سبحانه يف دعواهم.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

وأع ِلم قومك إن ريب أوحى
{ -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ...ﭞ} أي قل يا حممد ﷺ ْ

اجلن استمعوا لتالويت للقرآن الكريم ،فآمنوا به وصدقوه وأسلموا ومل
إيل أن مجاعة من ّ
يرشكوا َّ
بالل شيئا.

 { ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} أي فقالوا لقومهم حني رجعوا إليهم :إنا سمعنااحل َكم ِ
قرآن ًا عجيب ًا مو ِّثر ًا يف ُحس ِن ن َْظ ِم ِه ،وبالغة أسلوبه ،وما حواه من ِ
والعظات ،وقد
َُ
ْ
استمعوا إىل الرسول ﷺ وهو يقرأ القرآن يف صالة الفجر ومل يشعر هبم وال باستامعهم
وإنام أخربه َّ
الل تعاىل بذلك والغرض من اإلخبار عن استامع اجلن ،توبيخ وتقريع قريش
والعرب يف كوهنم تباطئوا عن اإليامن ،إذ كانت اجلن خري ًا منهم وأرسع إىل اإليامن ألهنم ملَّا
سمعوا القرآن الكريم رجعوا إىل قومهم ُمنذرين ،بخالف العرب الذين نزل القرآن العظيم
أمي ال يقرأ
بلساهنم ،فإهنم كذبوا واستهزءوا وهم يعلمون أنه كالم معجز ،وأن حممد ًا ﷺ ّ
وال يكتب.

 {ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ  ...ﭩ} أي أن القرآن هيدي إىل السداد والنجاح فصدقنابه.
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{ ...ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} أي لن نعود إىل ما كنا عليه من الرشك ولن نجعل هلل

اجلن كانوا
سبحانه رشيكا من خلقه بعد اليوم ،ويف اآلية دليل عىل أن أولئك النفر من ّ

مرشكني.

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} أي تعالت عظمته سبحانه وتعاىلَّ ،
وجل
جالله فهو ا ُملتصف بكل كامل ،وا ُمل َن َّزه عن كل نقص ،ومل يتخذ زوجة وليس له ولد ،وهو
الصمد الذي ال حيتاج إىل أحد.

اجلن أن َّ
الل العظيم ُم َن َّزه
{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} فقد آمن ّ
عن أن يتخذ له زوجة أو أن يكون له ولد ًا {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

(((
س به
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} وأن ما كان ُي َو ْس ِو ُ

سفيه ُهم إبليس ،من أن هلل سبحانه صاحبة وولدا بعيد عن احلق والصواب ،وأهنم
إليهم
ُ
حد أن يفرتي عىل َّ
الل سبحانه
ما كانوا يظنون أن أحد ًا من إنس أو جن ،تبلغ به اجلرأة إىل ِّ
الكذب ،فينسب إليه الزوجة والولد! تعاىل َّ
الل عام يقولون علو ًا كبريا.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

ورة الكريمة أن حممد ًا ﷺ رسول الثقلني اإلنس واجلن معا.
الس َ
ُقرر ُ
 - 1ت ِّ
َّ - 2
وم َن َّزه عن كل نقص ،وليس يل حاجة إىل أحد.
الل واحد أحد متصف بكل كاملُ ،

 - 3بيان علو شأن القرآن الكريم حيث َش ِه َدت له اجلن بأنه عجب فوق مستوى كالم
اخللق.

 - 4االستجابة الرسيعة من اجلن باإليامن عندما سمعوا القرآن الكريم ،ومل يرشكوا برهبم
أحدا.

((( سورة اإلخالص كاملة.
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التقويـــم
السؤال األول:

وبي عن أي يشء تتحدث.
أ  -اقرأ اآليات الكريمة بإتقان مراعي ًا أحكام التالوةِّ ،

ب  -لآليات سبب نزول اذكره.

جــ  -اذكر بعض صفات اجلن.

السؤال الثاني:

أ ِ -ص ْل بني املجموعة (أ) وما يناسبها من املجموعة (ب):
املجموعة (ب)

املجموعة (أ)
 - 1خلق َّ
الل تعاىل اإلنسان من

نور

 - 2خلق َّ
الل تعاىل املالئكة من

نار

 - 3خلق َّ
الل تعاىل اجلن من

طني

ب  -هات معنى ما يأيت:
 { - 1ﭒ ﭓ }:

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

 { - 2ﭟ ﭠ ﭡ }:
 { - 3ﭬ ﭭ }:

 { - 4ﭷ }:

 { - 5ﭺ }:

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

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

.................................................................................
.................................................................................
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جــ  -علل ما يأيت:

إرسال نبينا حممد ﷺ إىل اجلن كام أرسل إىل اإلنس.

السؤال الثالث:

أ  -ماذا تفهم من قوله تعاىل:

 ... { - 1ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ }

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

 { - 2ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ }:
.......................................................................................................

ب-ت ِ
ُرش ُد اآليات إىل أمور كثرية  -أذكر ثالثة منها.
-1
-2
-3

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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الدرس الحادي عشر:
ُ

تمهيد:

االستعاذة بغير ال َّله سبحانه ُكفر و ُب ْهتان

ورة ِ
الج ّن
ُس َ
اآليات من ()10-6

كان الرجل من العرب قبل مبعث النبي ﷺ إذا نزل ٍ
بواد أو مكان َق ْفر ،أو أراد املبيت
فيه نادى بأعىل صوته يا عزيز هذا الوادي إين أعوذ بك من سفهاء قومك ،اعتقاد ًا منه أن
كبري اجلن يف هذا الوادي حيميه من سفهائهم ،وهذا َوهم باطل واعتقاد فاسد وذلك ألن
االعتقاد بالنفع والرض بغري َّ
الل سبحانه كفر وهبتان.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}

((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
َ
ٍ
(برجال ِّم َن ِ
ان ِر َج ٌ
ال ِّم َن ا ِ
(وأن َُّه َك َ
الج ِّن) إدغام بغنة +
إلنس) وجوب الغنة بمقدار حركتين  +إدغام بغنة  +إخفاء حقيقي -
وجوب الغنة في النون المشددة ( -رهق ًا) مد عوض بمقدار حركتين عند الوقف عليها َ -
(وأنَّهم َظ ُّنوا َك َما َظ َن ْن ُتم) وجوب
الغنة في النون المشددة  +إخفاء حقيقي ( -أن َّلن َي ْب َع َث) إدغام بغير غنة  +قلقلة في الباء الساكنة ( -ال َّله أحد ًا) تفخيم الالم في
َ
الس َمآ َء) وجوب الغنة  +مد متصل في كلمة (السماء)  4أو 5
لفظ الجاللة  +مد عوض عند الوقف على (أحد ًا) ( -وأنَّا َل َم ْس َنا َّ
ِ
(ح َرس ًا َشديد ًا َو ُش ُهب ًا) تفخيم الراء +
حركات عند وصلها و 6حركات عند الوقف عليها َ ( -ف َو َج ْدناها) قلقة الدال الساكنة َ -
ِ
إخفاء حقيقي  +إدغام بغنة  +مد عوض بمقدار حركتين َ -
(وأنَّا ُك َّنا َنق ُْعدُ ) وجوب الغنة  +قلقة القاف الساكنة َ ( -ف َمن َي ْس َتمع)
إدغام بغنة ( -ي ِج ْد َل ُه) قلقلة الدال الساكنة ِ -
(ش َهاب ًا ر َصد ًا) إدغام بغير غنة  +مد عوض َ -
(وأنَّا ال ن َْد ِرى َأ َش ُّر) وجوب الغنة +
َ
َّ
ُ
ِ
ِ
األر ِ
ض) إخفاء حقيقي  +تفخيم الراء في كلمة
في
ن
م
ب
يت
ر
(أ
الراء
تفخيم
+
حركات
5
أو
4
منفصل
مد
+
الساكنة
قلقلة الدال
َ
ْ
(ر ُّب ُهم َر َشد ًا) تفخيم الراء في الكلمتين  +مد عوض في (رشد ًا) عند الوقف عليها.
(أرا َد بِ ِهم) تفخيم الراء َ -
(األرض) َ -
ِ
ٍ
ص َضغْ ط ق ْظ).
ملحوظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
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معاني المفردات:
الكلمة
ﮌ
ﮑ

معناها

يستعيذون ويطلبون النجاة من اجلن.
طغيان ًا وإث ًام.

ﮗﮘﮙ ﮚﮛ

أي رسو ً
ال.

ﮞﮟ

طلبنا خربها.

ﮠﮡﮢ ﮣ

صادفناها مملوءة بمالئكة أشداء (حراس ًا وحفظة).

ﮤ

أي كواكب حمرقة.

ﮪ ﮫﮬ

مواضع نقعد فيها السرتاق السمع.

ﯓ

شعلة من نار ساطعة.

ﯔ

يرصده ويرقبه لينقض عليه.

ﯙ

عذاب.

ﯢ

خري ًا ورمحة.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

 توهم بعض الناس من العرب أن للجن سلطان ًا وقوة عىل اإلنس وأهنم َي َّطلعونعىل الغيب ويكشفون أخبار املستقبل ،فكان ذلك داعي ًا إىل طغيان اجلن عىل اإلنس،

واستخفافهم هبم حتى قال اجلن :لقد رصنا ساد ًة لإلنس ،كام زاد اجلن اإلنس خطيئة وإث ًام،
ألن اإلنس استعاذت هبم ،وطلبوا العون والنجاة منهم ،واستعاذوا هبم ،وقد خاطب َّ
الل
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تعاىل قريش ًا تبكيت ًا هلم ،ملا تباطئوا عن اإليامن بدعوة حممد ﷺ بأن اجلن ظنوا أول األمر
كام ظننم أنتم ،أن َّ
الل تعاىل لن يبعث إىل اخللق رسو ً
ال هيدهيم إىل احلق واخلري ،ولكنهم ملا

سمعوا القرآن الكريم آمنوا به ،وكنتم أنتم أحق من اجلن باإليامن والتصديق ألنكم قوم
النبي ﷺ وعشريته.

ثم أخرب اجلن بأن َم َر َد ْتم قبل مبعث النبي ﷺ كانوا يصعدون إىل السامء يسرتقون
 َّالسمع يف أماكن معينة ثم ينقلوهنا إىل ُ
الك ّهان والدجالني مشوبة باألكاذيب ،وبعد نزول
الوحي عىل رسول َّ
الل ﷺ منع اجلن من استامع أخبار السامء ،وازداد َح َرسها بمالئكة

سدوا عليهم مجيع منافذها ،وحالوا بينهم وبينها ،فإذا اجرتأ أحدهم أن يستمع
أشداءّ ،
ّ
َو َجد ِشهاب ًا من الكواكب يرصده ،فينقض عليه وحيرقه ،وملّا بعث َّ
الل سبحانه حممد ًا ﷺ
وحيل بني اجلن وأخبار السامء ،تساءل اجلن :لسنا ندري َأ َ ٌّ
ش أريد بأهل األرض بإرسال

حممد ﷺ إليهم ألهنم إن َّ
كذبوه ومل يؤمنوا به هلكوا كام هلكت األمم الذين من قبلهم
الل تعاىل أن يؤمن قومه فيصيبهم اخلري ،ويناهلم من َّ
لتكذيبهم رسلهم  -أم أراد َّ
الل تعاىل

رمحة ورضوانا ،وقد محى َّ
ويشوشوا
الل عز وجل السامء حتى ال يسرتق الشياطني السمع
ِّ
عىل الناس فيرصفوهنم عن اإليامن والدخول يف اإلسالم وهو الرشد الذي أراده َّ
الل تعاىل

لعباده.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

 - 1حرمة االستعانة باجلن واالستعاذة هبم ألن ذلك كالعبادة هلم.
ٍ
ٍ
بالغة جعل َّ
الل تعاىل املالئكة يرون اجلن ويسمعون كالمهم ويفهمونه.
حلكمة
-2
َّ - 3
الل سبحانه وتعاىل وحده هو الذي يعلم الغيب.
 - 4محى َّ
الل تعاىل السامء من اجلن بالشهب ا ُملح ِرقة.
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -ماذا كان يعتقد بعض العرب قبل مبعث النبي  -صىل َّ
الل عليه وسلم؟
ب  -ماذا كان يقول الواحد منهم إذا نزل ٍ
بواد أو مكان َق ْفر؟

جــ  -ما رأيك يف هذا االعتقاد؟

السؤال الثاني:

أ ِ -ص ْل بني املجموعة (أ) وما يناسبها من املجموعة (ب) بوضع الرقم املناسب:
املجموعة (أ)

الرقم

(

)

 - 2ﮞﮟ

(

)

-3ﯢ

(

)

-4ﮤ

(

)

-1ﮑ

املجموعة (ب)

طلبنا خربها.

خري ًا ورمحة.

كواكب ُمرقة.

طغيان ًا وإث ًام.

ب  -هات معنى ما يأيت:

 ... { - 1ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ }:

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

 ... { - 2ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ...ﮥ }:

جــ  -ماذا تفهم من قوله تعاىل:

{ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ }؟

السؤال الثالث:
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.................................

أ  -ما الذي كان يتلمسه اجلن من السامء قبل مبعث النبي حممد ﷺ؟
ب  -بم محى َّ
الل تعاىل السامء من اجلن؟
جــ  -علل ما يأيت:
اختصاص َّ
الل تعاىل بعلم الغيب.

د  -ما جزاء اجلن الذي حياول اسرتاق السمع من السامء؟
هــ  -اقرأ اآليات الكريمة مراعي ًا أحكام التالوة.
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الدرس الثاني عشر:
ُ

تمهيد:

الجن بعد سماعهم للقرآن الكريم
اعترافات
ّ
ورة ِ
الج ّن
ُس َ
اآليات من ()15-11

حيكي ا ِ
جل ّن عن أنفسهم :أننا قبل أن نستمع إىل القرآن الكريم ،كنا يف حالة من الفوىض،
وكنا ف ِرق ًا َش ّتى ،ومذاهب خمتلفةَ ،ف ِم َّنا َّ
الصالح ،وفينا التقي والشقي كام كان
الطالح ومنا ّ
وص َّدقنا أن قدرة َّ
وع ِلمنا أننا لن نستطيع
الل تعاىل فوق كل قدرةَ ،
منا الكافرون ،ولقد ْأي َق َّنا َ
أن ن ِ
َفلت منه ْأي َنام ذهبنا يف األرض رشق ًا أو غرب ًا ،أو فررنا هاربني إىل السامء ،وإليك ما جاء
يف اآليات.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

((( إحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
ِ
ِ
َ ِ
الصالحون َو ِم َّنا) وجوب الغنة في النون المشددة بمقدار حركتين ُ -
(ك َّنا َط َرآئقَ قدَ د ًا) وجوب الغنة في النون المشددة
(وأنَّا م َّنا َّ
 +مد متصل  4أو  5حركات  +مد عوض في كلمة ِ
(وأنَّا َظ َن َّنا) وجوب الغنة في النون المشددة َ -
(قدَ د ًا) عند الوقف عليها َ -
(أن
َّلن نُّع ِج َز ال َّله في َ
األ ْر ِ
(ه َرب ًا) تفخيم الراء +
ض) إدغام بغير غنة  +إدغام بغنة  +تفخيم الالم في لفظ الجاللة  +تفخيم الراء َ -
ْ
ِ
ِ
َ
َ
الهدَ ى آ َم َّنا بِه) وجوب الغنة في النون والميم المشددتين  +مد
ا
ن
ع
م
س
ا
م
ل
َّا
ن
(وأ
حركتين
بمقدار
عليها
الوقف
عند
عوض
مد
َّ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
(بخس ًا َو َل َر َهق ًا) إدغام بغنة  +تفخيم الراء +
منفصل  4أو  5حركات َ ( -ف َمن ُي ْؤمن بِ َر ِّبه) إدغام بغنة  +إقالب  +تفخيم الراء ْ
مد عوض عند الوقف على (رهق ًا) بمقدار حركتين َ -
ت ََح َّروا َر َشد ًا) مد
(وأنَّا ِم َّنا) وجوب الغنة بمقدار حركتين ( -
متصل  4أو  5حركات  +تفخيم الراء  +مد عوض عند الوقف على (رشد ًا) َ -
(لج َه َّن َم)
و(أ َّما) وجوب الغنة في الميم المشددة َ -
(حطب ًا) مد عوض عند الوقوف عليها.
وجوب الغنة في النون المشددة َ
ِ
ٍ
ص َضغْ ط ق ْظ).
ملحوظة :يراعى تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
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معاني المفردات:
ﯦ

الكلمة

ﯧﯨ

األبرار.

معناها

ومن غري الصاحلني ،أو الكافرين.

ﯫ ﯬ

أي ُك ّنا ِف َرق ًا َش ّتى ،ومذاهب خمتلفة.

ﯯﯰ

وأنّا َع ِلمنا وأيقنا أن َّ
الل قادر علينا.

ﯭ
ﯲﯳ ﯴ
ﯷﯸﯹ
ﯾ
ﰇ
ﰉ
ﭕﭖ
ﭚﭛ
ﭡ

القدد :مجع قدة وهي األجناس املختلفة.

لن نفلت من سلطانه.

ال نفوته هاربني يف األرض أو يف السامء.
القرآن الكريم.

نقص ًا يف اجلزاء.
ظل ًام.

اجلائرون.

قصدوا طريق احلق.

وقود ًا جلهنم.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

 تتحدث اآليات عن أصناف اجلن وأحواهلم فكان منهم الصالح البار الذي عمل بامُيريض َّ
الل تعاىل ،ومنهم غري الصالح الذي فسد وفسق يف األرض ،حيث إهنم كانوا أجناس ًا

خمتلفة ،وطرق ًا متعددة ومذاهب شتي فأثبتت اآليات قدرة َّ
الل تعاىل يف خلقه ،والتي ال
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ُيعجزها يشء يف األرض وال يف السامء فهو سبحانه القوي العزيز الذي ال يغلب والكل
حتت سيطرته ويف قبضته ،ولن يغيب عنه يشء مهام كان له من قوة وسلطان َّ
فالل أكرب من
كل كبري.

 ثم حتدثت اآليات عن اجلن عندما سمعوا القرآن الكريم آمنوا به وصدقوه ،ألنال صاحل ًا ،ال ُيبخسه َّ
املؤمن الذي يعمل عم ً
الل تعاىل أبد ًا ،وال ُين ِّقص من حسناته شيئ ًا،

وال يظلمه مثقال ذرة ،فالذين اهتدوا وآمنوا فقد سلكوا طريق الرشاد ،وأما الذي ض ّلوا
وختمت اآليات هبذا البيان بأن الكافرين اجلائرين
وكفروا فمأواهم جهنم وبِئس املصريُ ،

عن طريق احلق واإليامن ،فسيكونون وقود ًا جلهنم توقد هبم كام توقد بكفار اإلنس الذين
كفروا وضلوا طريق احلق والصواب.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

أصحاب لرسول َّ
الل ﷺ.
 - 1من اجلن مؤمنون صاحلون
ٌ
 - 2اإلشادة بالعدل وحتري احلق واخلري.

 - 3السعادة والنجاة ملن اهتدى بالقرآن العظيم وعمل الصاحلات.
أعد َّ
الل تعاىل اجلنة للطائعني ،والنار للعاصني.
َّ - 4

 - 5القرآن الكريم عربة وعظة ملن أراد أن َيعترب ويتعظ.
َّ - 6
الل تعاىل ال يظلم أحد ًا من خلقه { ...ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ}(((.

 - 7االستجابة الرسيعة من اجلن باإليامن َّ
بالل تعاىل يعد سامعهم للقرآن الكريم.

((( سورة ُف ّص َلت اآلية (.)46
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -كيف كان حال اجلن قبل سامعهم القرآن الكريم؟

ب  -ماذا تفهم من اآلية األوىل بعد قراءهتا؟
جــ  -اقرأ اآلية التي َّبينت أن قدرة َّ
الل تعاىل فوق كل قدرة ،ولن هيرب من قدرته يشء.

السؤال الثاني:

أ  -صل بني املجموعة األوىل ،وما يناسب من املجموعة الثانية بوضع الرقم املناسب:
املجموعة األول

املجموعة الثانية

الرقم

 -1ﯦ

(

)

القرآن الكريم.

 -2ﯾ

(

)

اجلائرون.

 - 3ﭕﭖ

(

)

أجناس ًا خمتلفة.

 -4ﯭ

(

)

األبرار.

ب  -هات معنى ما يأيت:

 { - 1ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ  ...ﰊ }
 { - 2ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

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

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

جــ  -بني موقف اجلن عند سامعهم للقرآن الكريم من النبي ﷺ وعالم يدل ذلك؟

السؤال الثالث:

اقرأ اآليات الكريمة مراعي ًا أحكام التالوة.
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الدرس الثالث عشر:
ُ
تمهيد:

االستقامة طريق النجاة
ورة ِ
الج ّن
ُس َ
اآليات من ()23-16

ُي ِّبي َّ
وحتركات
الل سبحانه وتعاىل أن هناك ارتباط ًا بني استقامة اخلالئق عىل اإلسالمُّ ،
هذا الكون ونتائجه ،و َقدر َّ
الل تعاىل يف العباد ،فاالستقامة عىل اإليامن واإلسالم سببا يف
توسيع الرزق ونزول املطر من السامء .وهذه احلقيقة تؤكد جانب ًا من التصور اإلسالمي
لالرتباطات بني اإلنسان والكون وقدر َّ
الل.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:
{ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}
((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة:
َ
ناهم َّمآ ًء َغدَ ق ًا) إدغام مثلين صغير بغنة  +مد متصل  4أو  5حركات عند الوصل و 6عند الوقف  +مد عوض بمقدار حركتين عند
(أل ْسق َْي ُ
ِ
ِ
الوقف على كلمة َ
ض َعن ذكْ ِر َر ِّبه) إدغام بغنة  +إخفاء حقيقي  +تفخيم الراء في (ربه) ( -
) مد عوض عند الوقف
(و َمن ُي ْع ِر ْ
(غدَ ق ًا) َ -
ِ
َ
عليها َ -
(وأنَّ ) وجوب الغنة في النون المشددة بمقدار حركتين َ ( -ف َل ت َْد ُعوا َم َع ال َّله أ َحد ًا) قلقلة الدال الساكنة  +تفخيم الالم في لفظ الجاللة
 +مد عوض بمقدار حركتين عند الوقف على (أحد ًا) َ -
(وأن َُّه َو َل َّما َق َام َع ْبدُ ال َّل ِه َي ْد ُعو ُه) وجوب الغنة  +قلقلة الباء الساكنة  +تفخيم الالم في
لفظ الجاللة  +قلقلة لدال الساكنة ( -لِ َبد ًا) مد عوض عند الوقف عليها ُ ( -ق ْل إِن ََّمآ َأ ْد ُعوا َر ِّبي َو َل ُأشْ ِر ُك بِ ِه َأ َحد ًا) وجوب الغنة في النون
المشددة  +مد منفصل  4أو  5حركات  +قلقلة الدال الساكنة  +تفخيم الراء  +مد صلة كبرى  4أو  5حركات في (بِ ِه َأ َحد ًا)  +مد عوض عند
الوقف على كلمة َ
(أ َحد ًا) ُ ( -ق ْل إِنِّي َل َأ ُ
ملك َل ُكم َضر ًا وال َر َشد ًا) وجوب الغنة بمقدار حركتين  +مد منفصل  4أو  5حركات  +إدغام بغنة +
جيرني ِم َن ال َّل ِه َأ َحدٌ َو َل ْن َأ ِجدَ ِمن ُدونِ ِه ُم ْل َت َحد ًا) وجوب الغنة
تفخيم الراء في الكلمتين  +مد عوض عند الوقف على َ
(ر َشد ًا) ُ ( -ق ْل إِنِّي َلن ُي َ
ً
ْ
(مل َت َحدا) ( -إال
في النون المشددة  +إدغام بغنة  +تفخيم الراء  +تفخيم الالم في لفظ الجاللة  +إخفاء حقيقي  +مد عوض عند الوقف على ُ
(و َمن َي ْع ِ
نَّ
َار َج َه َّن َم)
ن
له
ص ال َّل َه َو َر ُس ُ
َبالغ ًا ِّم َن ال َّل ِه و ِرساالتِ ِه) إدغام بغنة  +تفخيم االم في لفظ الجاللة َ -
وله) إدغام بغنة  +تفخيم الراء (فإِ ُ َ
ين ِفيهآ َأ َبد ًا) مد منفصل  4أو  5حركات  +مد عوض بمقدار حركتين عند الوقف على
وجوب الغنة في النون المشددة  +تفخيم الراء َ -
(خالِ ِد َ
(أبدأ).
ص َضغْ ٍط ِق ْظ).
(خ
تفخيمها
على
المجمع
الحروف
تفخيم
يراعي
مالحظة:
ُ َّ
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معاني المفردات:
ﭥﭦ

الكلمة

ﭩ
ﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭵ
ﭺﭻ
ﮃﮄ ﮅ
ﮈﮉ

اتبعوا طريق اإلسالم.

معناها

كثري ًا نافع ًا.

لنختربهم أيشكرون أم يكفرون؟

يرتك طاعة َّ
الل تعاىل والعمل بكتابه.

شاق ًا.

فيها مع َّ
الل تعاىل أحدا.

حممد ﷺ يدعو َّ
الل عاىل ببطن نخلة.

يف ركوب بعضهم بعض ًا تزامح ًا ألجل أن يسمعوا

قراءته.

ﮙﮚ ﮛ

غيا وال خري ًا.
ّ

ﮪﮫ

ال أملك إال البالغ إليكم.

ﮨ

ُملتجأ أجلأ إليه فأحفظ نفيس.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

الل سبحانه وتعاىل أن اجلن واإلنس لو آمنوا َّ
 ُيرب َّبالل تعاىل وأطاعوه َل َو َّسع عليهم
يف الرزق وفتح عليهم أبواب اخلري ،امتحان ًا هلم ليعلم مقدار ُش ْك ِرهم له عىل إحسانه أو

جحودهم نعمه ،فإن ظلوا مستمسكني باإليامن زادهم من نعمه وإن أعرضوا عن ذكر َّ
الل
تعاىل أذاقهم عذاب ًا شاق ًا ال راحة فيه ثم ُي ِّبي سبحانه وتعاىل أن بيوت العبادة خاصة هلل تعاىل
فال يعبد فيها غريه.

- 75 -

 وملا قام حممد ﷺ يدعو إىل عبادة َّاجلن
الل تعاىل وحده وترك عبادة األصنام ،كاد ّ
يركب بعضهم بعض ًا من شدة االزدحام ،حرص ًا عىل سامع القرآن الكريم وقد رشّ فه َّ
الل
سبحانه وتعاىل بوصف العبودية {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}.
وقد ثبت النبي ﷺ عىل عبادة ربه ،حيث أمره َّ
الل تعاىل بأن يقول هلؤالء الكفار الذين طلبوا
الل سبحانه :إنام أعبد ريب وحده ،وال أرشك مع َّ
منه أن يرجع عن دين َّ
الل تعاىل غريه برش ًا
وال صن ًام.
 {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} وسبب نزوهلا أن كفار قريش قالوا له :إنكجئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجريك وننرصك فأمره َّ
الل
رض ًا وال أجلب لكم نفع ًا وإنام الذي يملك
تعاىل قل هلم يا حممد :إين ال أقدر أن أدفع عنكم ّ
الل سبحانه وتعاىل ،وقل هلم أيض ًا :إنه لن ينقذين من عذاب َّ
ذلك هو َّ
الل تعاىل أحد إن
عصيته ولن أجد يل نصري ًا وال ملجأ منه فكيف أجيبكم إىل ما طلبتم ،ومهمتي أن ُأب ِّلغكم
رسالة ريب ومن يعصه ومل يؤمن به يدخله نار ًا خالد ًا فيها أبد ًا.

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

 - 1االسقامة عىل منهج َّ
الل تعاىل القائم عىل اإليامن والطاعة هلل تعاىل ورسوله حتقق السعادة
الكاملة لصاحبها يف الدنيا واآلخرة.
ُ - 2شكر النعمة واملحافظة عليها يزيدها ،وجحودها يزيلها.
 - 3املال فتنة وقل من حيمي نفسه منها قال عمر ريض َّ
الل عنه :أينام يكون املاء يكون املال
وأينام يكون املال تكون الفتنة.
 - 4املساجد بيوت َّ
الل تعاىل ،وال يذكر فيها إال اسمه جل جالله.
 - 5وصف النبي ﷺ بالعبودية ترشيف وتكريم له.
 - 6الذي يملك الرض والنفع هو َّ
الل سبحانه وتعاىل.
 - 7مهمة الرسل إبالغ رساالت َّ
الل تعاىل ،فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
 - 8الطائعون هلم اجلنة ،والعصاة هلم النار.
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السؤال األول

التقويـــم

أ  -اقرأ اآليات الكريمة بإتقان مراعيا أحكام التالوة ،وهات معنى ما يأيت:
 { - 1ﭥ ﭦ }............................................................................... :
 { - 2ﭨ ﭩ }.................................................................................... :
 { - 3ﮈ ﮉ }.................................................................................... :
ب  -عىل من يعود الضمري يف قوله تعاىل ... { :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ }؟
جــ  -املساجد بيوت َّ
الل تعاىل فام واجب املسلم جتاهها؟

السؤال الثاني:

أ  -علل ما يأيت:
وصف النبي ﷺ بالعبودية ،دون ذكر اسمه.
ب  -ما املهمة التي ك َّلف َّ
الل تعاىل هبا الرسل عليهم الصالة والسالم؟
جــ  -ما جزاء من ُي ِط ْع َّ
الل تعاىل ورسوله ﷺ؟

السؤال الثالث:

أ  -صل من عبارات املجموعة (أ) ما يناسبها من عبارات املجموعة (ب) بضع الرقم
املناسب:
الرقم

املجموعة (أ)
 - 1اجلن واإلنس لو آمنوا َّ
بالل تعاىل وأطاعوه (

 - 2الضمري يف قوله{ :ﭤ} يعود عىل
 - 3ملا قام حممد ﷺ يدعو إىل عبادة َّ
الل وحده

(
(

املجموعة (ب)

) من مل يؤمن من اجلن واإلنسان.

) تألب عليه كفار قريش.

) َل َو َّسع َّ
الل تعاىل عليهم يف الرزق وفتح
عليهم أبواب اخلري.

ب  -اذكر سبب نزول اآلية الكريمة {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}.
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الدرس الرابع عشرَ :
الغ ْيب ال َي ْع َلمه إال ال َّله تعالى
ُ

تمهيد:

ورة ِ
الج ّن
ُس َ
اآليات من ()28-24

كان املرشكون حينام يسمعون التهديد بالعذاب هلم يف يوم القيامة ُينكرونه ويستهزئون
به ،فأمر َّ
الل تعاىل نبيه حممد ﷺ أن يقول هلم :قل ما أدري وقت هذا العذاب ،أقريب
هو أم بعيدّ ،أما نفس العذاب فواقع ال حمالة ،ألن َّ
الل سبحانه وحده هو عامل الغيب وال
ِ
إنسي ًا كان أو ج ِّن َّـي ًا إال من ارتىض من أصحاب الرشائع الساموية
َي َّطلع عليه أحدا من خلقه ّ
فيطلعهم عىل بعض غيوبه.

النص:

(((

قال َّ
الل تعاىل:

{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ}

((( أحكام التالوة للتطبيق عند القراءة.
َاصر ًا َ
(ر َأ ْوا) تفخيم الراء ( -ن ِ
وأ َق ُّل َعدَ د ًا) تفخيم الراء  +إدغام بغنة  +مد عوض عند
َ
(ح َّتى إِ َذا) مد منفصل  4أو  5حركات َ -
ون) قلقلة الدال الساكنة  +مد منفصل  4أو  5حركات  +إدغام بغنة َ -
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ُ
ْ
ُوعدُ َ
(أ ْم
ت
ا
م
يب
ر
ق
أ
ى
ر
د
أ
إ
ل
ق
(
)
ا
(عدد
على
الوقف
نْ
ٌ َّ َ
ْ
َ
ً
)
ا
د
م
(أ
على
الوقف
عند
عوض
مد
+
منفصل
مد
+
الراء
تفخيم
+
الساكنة
َي ْج َع ُل َل ُه َر ِّبي َأ َمد ًا) قلقلة الجيم
(ع َلى َغ ْيبِ ِه َأ َحد ًا) مد
َ
َ
ِ
صلة كبرى  4أو  5حركات  +مد عوض عند الوقف على َ
(أ َحد ًا) ( -إال َم ِن ارت ََضى من َّر ُس ٍ
ول) تفخيم الراء  +إدغام بغير غنة +
ْ
ِ
ِ
(رصد ًا) تفخيم الراء  +مد عوض
تفخيم الراء في (رسول) ( -فإِن َُّه َي ْس ُل ُك من َب ْي ِن َيدَ ْيه) وجوب الغنة بمقدار حركتين  +إقالب َ -
(عدَ د ًا) مد عوض عند الوقوف
عند الوقوف عليها َ ( -ق ْد َأ ْب َلغُ وا) قلقلة الدال الساكنة والياء الساكنة َ ( -ر ِّب ِهم) تفخيم الراء َ -
عليها.
ِ
ٍ
ص َضغْ ط ق ْظ).
ملحوظة :يراعي تفخيم الحروف المجمع على تفخيمها ُ
(خ َّ
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معاني المفردات:
ﯦﯧ

الكلمة

ﯭﯮ
ﯥ
ﯪﯫ
ﯳ
ﯶ
ﯷﯸ
ﰃ
ﰉ
ﰔﰕ ﰖﰗ

معناها

أعوان ًا املسلمون أم الكافرون.
ما تنذرون من العذاب.

عون ًا وحامي ًا.
ما أدري.

غاية وأج ً
ال ال يعلمه إال هو.

ما ال يستطاع االهتداء إليه باحلواس أو بالفراسة.
فال يطلع.

يقيم ويبث.

حراس ًا وحفظة من املالئكة.

أي أحىص عددا كل يشء.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمة:

 عندما يأيت يوم القيامة ويرى املرشكون ما َ ِي ُّل هبم من العذاب ،حينئذ يعلمون ُّأيم
أضعف نارص ًا وأقل عدد ًا؟ َّ
فر
الل مالك امللك؟ أم املخلوق الذي ال حول له وال قوة؟ وقد َّ
من حوله أخوه وأمه وأبوه ،فإن احلساب ونزول العذاب آتيان ال حمالة ،ألن َّ
الل تعاىل َأ ْو َعد

الكافرين بالعذاب ووقته ال يعلمه إال َّ
الل سبحانه أقريب هو أم بعيد؟
 َّوالل سبحانه وتعاىل هو عامل الغيب وال َّ
يطلع عليه أحدا من عباده إال من ارتىض من

رسله ،واصطفى من أنبيائه ،فإنه أودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ،وجعلهم
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وح َف َظ ًة من املالئكة حتى
معجزة هلم ،وداللة صادقة عىل نبوهتم ،وجعل حوهلم حراس ًا َ
اجلن ما أوحى َّ
الل تعاىل به إليهم.
حيفظوهم من الشياطني ،وال يسرتق ّ

 {ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ} ليعلمالل ﷺ أن الرسل قبله قد أبلغت عن رهبا وحفظت ،وأن علم َّ
رسول َّ
الل تعاىل حميط بام عند
املالئكة والرسل ألنه من وحيه إليهم ،فال يزيدون أم ي ِ
نقصون منه ،وأنه عىل علم بعدد كل
ُ
يشء ،وال يقع يف م ِ
لكه صغرية وال كبرية إال أحصاها.
ُ

ما ترشد إليه اآليات الكريمة:

ُقرر اآليات الكريمة بأن يوم احلساب والعذاب واقع بالكافرين ال حمالة.
 - 1ت ِّ
 - 2استئثار َّ
الل تعاىل بعلم الغيب فال يعلم الغيب إال هو سبحانه.

يطلع َّ
 - 3قد َّ
الل تعاىل من ارتىض من رسله عىل بعض غيبه معجزة هلم وتصديقا عىل
نبوهتم.
َّ - 4
الل تعاىل حافظ لرسله ولوحيه من الشياطني.

 - 5علم َّ
الل تعاىل حميط بكل يشء ،وال ُيفى عليه يشء.
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التقويـــم
السؤال األول:

أ  -اقرأ اآلية الكريمة التي بينت أن علم الغيب من خصوصيات َّ
الل تعاىل وحده.

ب  -ما موقف املرشكني من يوم احلساب والعذاب الواقع هبم؟
جــ  -بم أمر َّ
الل تعاىل نبيه حممد ﷺ يف اآلية الكريمة؟

السؤال الثاني:

أ  -صل من املجموعة (أ) ما يناسب من املجموعة (ب) بوضع الرقم املناسب:
املجموعة (أ)

املجموعة (ب)

الرقم

 -1ﯥ

(

)

حراس ًا وحفظ ًة.

 -2ﯳ

(

)

عون ًا وحامي ًا.

 -3ﰉ

(

)

غاي ًة وأج ً
ال.

ب  -بني املعنى املقصود مما يأيت:
 { - 1ﯭ ﯮ }:

 { - 2ﯶ }:

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

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

 { - 3ﯷ ﯸ }:

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

جـ  -اقرأ اآليات الكريمة بإتقان م ِ
راعيا أحكام اتالوة واكتب ثالثة مما ترشد إليه اآليات.
ُ
-1
-2
-3

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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م

اسم الكتاب

 1تفسري القرطبي

املؤلف
حممد بن أمحد األنصاري القرطبي

 2جامع البيان عن تأويل آي القرآن حممد بن جرير الطربي
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أبو بكر جابر اجلزائري
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 5تفسري القرآن العظيم

البن كثري

6
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أمحد برانق

 7تفسري املراغي

أمحد مصطفى املراغي

 8صفوة التفاسري

حممد عيل الصابوين

 9زبدة التفاسري

د .حممد سليامن األشقر

 10تفسري اجلاللني

جالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي
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