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احلمد هلل، وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل، اأم� بعد: 
فهذا مقرر القراآن الكرمي وتف�صريه لل�صف الث�لث املتو�صط، وفق املنهج الذي يقوم على تف�صري  
بع�ض الآي�ت املقرر تالوته� اأو حفظه� يف مقرر القراآن الكرمي؛ ليعينهم ذلك على تدبر وفهم 

الآي�ت التي يتلونه�. 
وقد مت يف ت�أليفه مراع�ة م� ي�أتي: 

1( تق�صيم ال�صورة اإىل مق�طع حمددة، بحيث يتم تن�ول كل مقطع يف در�ض م�صتقل، مع 
مراع�ة عدد احل�ص�ض يف الف�صل الدرا�صي. 

2( و�صع متهيد لكل مقطع ميثل مدخاًل ي�صور م� �صتتحدث عنه الآي�ت. 
3( بي�ن مع�ين املفردات الغريبة. 

4( تف�صري الآي�ت مب� يو�صح معن�ه� الع�م ب�صكل خمت�صر. 
5( ت�صمني التف�صري م� ي�صتنبط من الآي�ت من اأحك�م �صرعية، وتوجيه�ت تربوية. 

6( و�صع اأن�صطة �صفية ي�ص�رك يف حله� الط�لب، وترك فراغ�ت يقوم بتعبئته�؛ بغر�ض 
الرتكيز  مع  تف�علهم،  واإث�رة  الدر�ض،  يف  واإ�صراكهم  لديهم،  التفكري  مه�رات  تنمية 

على م� يخدم اأحد املوا�صيع التي تتن�وله� الآي�ت. 
7( و�صع اأ�صئلة تقوميية يف نه�ية كل مو�صوع؛ لي�صتعني به� على املراجعة وال�صتذك�ر، 

وتثبيت املعلوم�ت، ولتبني مدى الفهم مل� در�صه. 
احل�صيلة  لزي�دة  الوحدات؛  بع�ض  نه�ية  يف  الإثرائية  املو�صوع�ت  بع�ض  اإ�ص�فة   )8

العلمية. 
ب�مل�صتوى  والرتق�ء  املعلومة،  تقدمي  يف  ال�صهولة  بني  يجمع  ب�أ�صلوب  ذلك  �صي�غة  ح�ولن�  وقد 

العلمي واملعريف واللغوي، وربط م� يف الآي�ت من اأحك�م وتوجيه�ت بواقع احلي�ة.
ن�ص�أل اهلل تع�ىل التوفيق وال�صداد يف القول والعمل، والع�صمة من الزلل، واأن يتقبله وينفع به، 

ويثيب عليه، و�صلى اهلل و�صلم على نبين� حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني. 
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�صور املقرر:  - اأوًل: التالوة �صورت�: الكهف، ومرمي.
- ث�نًي�: احلفظ �صورة: احلجرات.

- ث�لًث�: التف�صري: اآي�ت خمت�رة من مقرر التالوة.

ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدةالوحدة
الآيات

رقم ال�ضفحةملحوظات
اإلىمن

قراآن كرميالأوىل
)تالوة وحفظ(

189احلجرات1

9139احلجرات2

14189احلجرات3

الث�نية

الدعوة اإىل الأدب 
مع اهلل تع�ىل، 
ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص 

واملوؤمنني
)تف�صري(

1212احلجرات4

3514احلجرات5

6816احلجرات6

91018احلجرات7

111220احلجرات8

131423احلجرات9

151625احلجرات10

171827احلجرات11

التعريف ب�صورة الكهفالث�لثة
30--الكهف12)تف�صري(

قراآن كرميالرابعة
)تالوة(

34الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري18الكهف13

34الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري915الكهف14

34الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري1620الكهف15

34الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري2127الكهف16

اإىل نه�ية الآية 29 �صمن مق�طع 2831الكهف17
34التف�صري

الفهر�س وتوزيع مقرر القراآن الكرمي وتف�ضريه لل�ضف 3 / م ) الف�ضل الدرا�ضي الأول (
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ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدةالوحدة
الآيات

رقم ال�ضفحةملحوظات
اإلىمن

ق�صة اأ�صح�ب الكهفاخل�م�صة
)تف�صري(

1536الكهف18
61238الكهف19
131642الكهف20
171845الكهف21
192047الكهف22
212249الكهف23
232751الكهف24
282954الكهف25

قراآن كرميال�ص�د�صة
)تالوة(

57الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري3244الكهف26
57الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري4549الكهف27

ق�صة �ص�حب اجلنتنيال�ص�بعة
)تف�صري(

323859الكهف28
394462الكهف29

حقيقة احلي�ة الدني�الث�منة
)تف�صري(

454666الكهف30
474968الكهف31

قراآن كرميالت��صعة
)تالوة(

505470الكهف32
555970الكهف33
70الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري6073الكهف34
70الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري7482الكهف35

الع��صرة
  ق�صة مو�صى

مع اخل�صر
)تف�صري(

606472الكهف36
657375الكهف37
747778الكهف38
788280الكهف39

احل�دية 
ع�صرة

قراآن كرمي
)تالوة(

839183الكهف40
929883الكهف41
83الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري99110الكهف42
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ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدةالوحدة
الآيات

رقم ال�ضفحةملحوظات
اإلىمن

الث�نية 
ع�صرة

من اأهوال يوم القي�مة
)تف�صري(

9910685الكهف43

10711088الكهف44

الث�لثة 
ع�صرة

قراآن كرمي
)تالوة(

19مرمي45

الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري

90

102190مرمي46

222890مرمي47

294090مرمي48

الرابعة
ع�صرة

قراآن كرمي
)تالوة(

414591مرمي49

465091مرمي50

اخل�م�صة 
ع�صرة

قراآن كرمي
)تالوة(

5158مرمي51

الآي�ت �صمن مق�طع التف�صري

92

596592مرمي52

667692مرمي53

778792مرمي54

889892مرمي55
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الوحـــدة الأولىالوحـــدة الأولى

توة �سورة ارات

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو �صورة احلجرات تالوة �صحيحة. 

2� اأحفظ �صورة احلجرات. 
3� اأطبِّق اأحك�م التجويد اأثن�ء تالوة ال�صورة. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة وحفظ(

18احلجرات1
913احلجرات2
1418احلجرات3

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأبنيِّ مع�ين الكلم�ت الغريبة يف �صورة احلجرات.
ر الآي�ت من 1 اإىل 18 من �صورة احلجرات.  2� اأف�صِّ

3� اأبنيِّ م� يف ال�صورة من اأ�صب�ب النزول. 
4� اأ�صتنتج اأدب التع�مل مع اهلل تع�ىل ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

5� اأ�صت�صعر اأهمية التقوى يف حي�ة امل�صلم. 
6� اأ�صتنتج خطر نقل الأخب�ر واإ�ص�عته� دون التّثبت منه�. 

7� اأذكر عالم�ت حبِّ اهلل لالإمي�ن، وعالم�ت كرِهه للكفر والف�صوق والع�صي�ن. 
ف اأهمية اجتم�ع كلمة امل�صلمني، وخطورة اختالفهم.  8� اأعرِّ

9� اأ�صتنتج حق امل�صلم على اأخيه امل�صلم، واأبتعد عن كل م� يجرح م�ص�عره. 
10� اأ�صتنتج اأن اأ�صل بني اآدم كلهم من تراب، واأن القب�ئل اإمن� هي للتع�رف. 
11� اأ�صتنتج ف�صَل الإمي�ن الت�م ب�هلل تع�ىل، وخطَر املّنة على اهلل ب�لإمي�ن. 

اأهداف الوحدة:

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحـــدة الãـانيــةالوحـــدة الãـانيــة

تف�سري �سورة ارات
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ا�سم ال�سورةالدر�سمو�سوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

الدعوة اإىل الأدب مع 
اهلل تع�ىل، ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

واملوؤمنني
)تف�صري(

12احلجرات4
35احلجرات5
68احلجرات6
910احلجرات7
1112احلجرات8
1314احلجرات9

1516احلجرات10
1718احلجرات11

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

َد النِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِحنَي  َواَتُهَم� ِعن َرَفَع� اأَ�ص ، )هذه الآي�ت نزلت يف ال�صيخني )اأبي بكر( و)عمر
َرِع بِن ح�ب�ض  ق أَ اأََحُدُهَم� ب�لقعق�ع بن معبد واأ�ص�ر الآخر ِب�ل يٍم، َف�أَ�َص�َر  ُب َبِني مَتِ ِه َرك َقِدَم َعلَي
واُتُهم�  اأَ�ص َتَفَعت ُت ِخاَلَفَك، َف�ر ِخاليِف، َق�َل: َم� اأََرد ل َت اإِ م� اأََرد : ٍر ِلُعَمَر َفق�َل اأُبو َبك ، 

َت�����ع������ىَل:  اهلُل  ������َزَل  َف�������أن َذِل���������َك،  يِف 
[اأخرجه  ِهَمُه.  َتف َي�ص َحتى  الآَيِة  َهِذِه  َد  َبع ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�ُصوَل  ِمُع  ُي�ص ُعَمُر  َك�َن  َفَم�   : ِ َبري الزُّ ُن  اب َق�َل 

البخ�ري: )4845(].

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ل تقولوا قبل اأن يقول ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.ل تقدموا بني يدي اهلل ور�صوله

ل تعلوا اأ�صواتكم عليه.ول جتهروا له

تبطل.حتبط اأعم�لكم

�سبب نزول الآيات:

  

ق�ل اهلل تع�ىل:
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تف�سري وفوائد الآيات:

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�صول  يقول  اأن  قبل  تقولوا  ل  اأي:   
اأي:  رب  زب ب��ه،  اأم��رك��م  فيم�  اأي:  رب  وال�صنة،زب ال��ك��ت���ب  خ��الف  يف  فتقعوا 

لأقوالكم عليم بني�تكم.

   ه��ذا اأدب ث���ٍن ب���أن ل يرفع املوؤمنون 
اأ�صواتهم بني يدي ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    اأي اإمن� نهين�كم عن رفع 
 ال�صوت عنده خ�صية اأن يغ�صب من ذلك فيغ�صب اهلل من غ�صبه فيبطل عمل من اأغ�صبه وهو ل يدري.

التقومي:
... رب؟ �ض1/ م� �صبب نزول قوله تع�ىل: 

�ض2/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية:
 زب جتهروا رب - زب حتبط رب.

�ض3/ ا�صتنتج ف�ئدة من قوله تع�ىل: زب  ... رب.

من فوائد هذه الآية: 

- وجوب الت�أدب مع الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك الت�أدب مع �صنته.

من فوائد هذه الآية: 

- ف�صل ال�صح�بة  على بقية الن��ض بتعلمهم مب��صرة عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، و�صرعة توبتهم 
ورجوعهم اإىل احلق.

من خالل درا�صتك:
عّدد بع�ض الآداب مع �صنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

زب

رب

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

يخف�صون.يغ�صون
يدعونك.ين�دونك

جمع حجرة واملراد به� هن� غرف ن�ص�ءه ملسو هيلع هللا ىلص.احلجرات

ج�هلون بدين اهلل.ل يعقلون
خل�صه� ونق�ه�.امتحن اهلل قلوبهم

من خ�رج.من وراء
انتظروا.�صربوا

�سبب نزول الآية:

  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½ يف قول��ه تع���ىل: زب ،  ع��ن ال��رباء ب��ن ع���زب
[احلجرات: 4]  ق�ل: ق�م رجل فق�ل: ي� ر�صول اهلل اإن حمدي زين واإن ذمي �صني، فق�ل  Åرب

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ذاك اهلل عز وجل. [اأخرجه الرتمذي: )387/5(].
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تف�سري وفوائد الآيات:

رب اأي: يخف�صونه��� بوج�ود ر�ص������ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . زب 
زب  رب  اأي: اأخل�صه� للتقوى وجعله� اأهاًل وحماًل 

رب يوم القي�مة وهو اأن يدخلهم اهلل اجلنة. لتقواه زب 

رب حجرات ن�ص�ئك املغلقة بينك  رب   "ي� ر�صول اهلل" زب  زب 
رب معظمهم ل يعقلون فال تب�ل بهم ، اإذ لو ك�نوا يعقلون  وبني الن��ض زب 

ل�صربوا حتى تخرج اإليهم فيخ�طبونك ب�أ�صوات منخف�صة فيم� يريدونه من اأمورهم. 

التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

رب -  زب  رب. زب 
�ض2/ ا�صتنتج ف�ئدة من قوله تع�ىل:

رب. زب 

من فوائد هذه الآية: 
- المتث�ل لأوامر اهلل جل وعال دليل على مراقبة اهلل وتقواه.

من فوائد هذه الآية: 
- الن�صيحة تكون ب�لرفق اأوًل، فرمب� يكون ال�صخ�ض املخطئ ج�هاًل غري ع�مل.
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

خط�ب ونداء للموؤمنني بخرب عن قوم 
 ي�أمر اهلل ب�لتثبت من اخلرب الذي ي�أتي به الف��صق واأن ل 

يت�صرف على اأ�ص��صه  اأي فت�صبحوا بعد اإ�ص�بتكم لهم ن�دمني 
عندم� يتبني لكم كذب خربهم.

الف��صق: الع��صي والت�رك لأمر اهلل.ف��صق
تثبتوا.فتبينوا
بخط�أ نتيجة اجلهل.بجه�لة

من العنت وهو امل�صقة.لَعِنّتم
بخرب.بنب�أ

حتى ل تن�لوا من قوم براء.اأن ت�صيبوا
لو يعمل ب�آرائكم.لو يطيعكم
املهتدون اإىل حم��صن الأمور.الرا�صدون
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التقومي:

. �ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية:  -  - 

؟ �ض2/ م� املراد ب�لتبنّي، الوارد يف قوله تع�ىل: 

�ض3/ ا�صتنتج ثالث فوائد من اآي�ت هذا الدر�ض.

اأع��ل��م مب�ص�حلكم فت�أدبوا  اأي��ه��� امل��وؤم��ن��ون    ينزل عليه ال��وح��ي، وه��و     
امل�����ص��ق��ة لأ����ص����ب���ت���ك���م  اأي  ع��ل��ي��ه   ت���ق���رتح���ون���ه  مم�����  اأي:   م���ع���ه    
   من ف�صله عليكم   اأي حببه يف نفو�صكم وح�صنه يف قلوبكم

  وبغ�ض لكم الكفر    اأي: واخلروج عن ط�عته   
املهتدون اإىل طريق احلق   اأي: فهذه نعمة من اهلل   عليم مبن 

ي�صتحق الهداية ممن ي�صتحق الغواية حكيم يف ت�صرفه واأقداره.

من فوائد هذه الآية: 

1� الت�صليم مب� ج�ء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
2� الإمي�ن ب�أن م� ج�ء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الأف�صل والأي�صر لن�.

من فوائد هذه الآية: 
1� وجوب الحتي�ط يف اأخذ اخلرب وتن�قله بني امل�صلمني.

2� الت�أكد من اأن �ص�حب اخلرب معروف ال�صدق بني الن��ض غري ف��صق ول ك�ذب.

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

كيف يتع�مل امل�صلم مع الإ�ص�ع�ت التي ي�صمعه�؟ ومب�ذا ين�صح من ينقل مثل هذه الإ�ص�ع�ت؟



18

الدر�س


تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

تف�سري وفوائد الآيات:

فريق�ن اأي تق�تال فيم� بينهم� 

 بدعوتهم� لتحكيم �صرع اهلل  اأي اإحدى الط�ئفتني واعتدت

 فق�تلوا املعتدية   ت�ع�ود وترجع  وحكمه

 ع�دت  اأي ب�لعدل والإن�ص�ف

واعدلوا يف حكمكم بينهم�  الع�دلني.

فريق�ن.ط�ئفت�ن
اعتدت.بغت

ترجع.تفيء
اعدلوا يف الإ�صالح بينهم�.واأق�صطوا

ما الكمات:
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التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية:

 .  - 

�ض2/ من اأّي اآية ت�صتفيد ف�صل ال�صلح يف الإ�صالم؟

�ض3/ ا�صتنتج ف�ئدتني من در�ض اليوم.

من فوائد هذه الآية: 
 م�صروعية قت�ل الفئة املعتدية الظ�ملة حتى تعود اإىل اأمر اهلل.

 يف الإ���ص��الم، والأخ����وة يف الإ���ص��الم توجب ال�صلح  
له�   والم��ت��ث���ل  اأوام���ره  ب�تب�ع  املقتتلني   الفريقني  ب��ني  اأي: 

وتفوزون بر�ص�ه وجنته.

من فوائد هذه الآية: 
 - م�صروعية ال�صلح بني امل�صلمني.

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

م� ف�صل ال�صلح يف الإ�صالم؟
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

زب

رب

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ل يهزاأ.ل ي�صخر
ل تعيبوا بع�صكم بع�ص�.ل تلمزوا

ل ي�صمي بع�صكم بع�ص� مب� يكره.ل تن�بزوا ب�لألق�ب
�ص�ء ال�صم.بئ�ض ال�صم

ابتعدوا.اجتنبوا
التهمة والتخون بغري دليل.الظن

ل يتبع بع�صكم عورة بع�ض.ل جت�ص�صوا
يذكر اأخ�ه مب� يكره يف غيبته لغري م�صلحة �صرعية.يغتب

�سبب نزول الآية:
[احلجرات: 11] رب �ِك َق�َل: ِفيَن� َنَزَلت يِف َبِني �َص��ِلَمَة زب  ح ِن ال�ص�� ع��ن اأب��ي َجِب��رَيَة  ب

َذا َدَع� اأََحًدا  ��َم�ِن اأَو َثاَلَث��ٌة، َف��َك�َن اإِ َوَلُه ا�ص َرُج��ٌل اإِل ��� َض ِمن��� َق���َل: َق��ِدَم َر�ُص��وُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص الَمِديَن��َة، َوَلي
: )َوَل َتَن�َبُزوا  َهَذا: َق�َل: َفَنَزَلت ُب ِمن �صَ ُه َيغَم�ِء، َق�ُلوا: َي� َر�ُصوَل اهلِل اإِن َك الأَ�صِتل ٍم ِمن ِب��ص ُهم ِمن

َق�ِب( [اأخرجه اأحمد: )18288(]. ِب�لأَل
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تف�سري وفوائد الآيات:
رب ل ي�صتهزئ بع�صكم ببع�ض ول قوم بقوم. زب

رب عند اهلل ف�لعربة مب� عند اهلل زب رب  زب 
رب اأي ل تلمزوا وتعيبوا الن��ض بكالمكم  فقد يكون امل�صتهزاأ بهن خرًيا عند اهلل زب 
رب ل تتداعوا ب�لألق�ب التي ي�صوء  لأنهم ك�إخوتكم الذين مبنزلة اأنف�صكم بقولكم زب 
الإن�ص�ن �صم�عه� زب  رب   اأي بئ�ض ال�صفة: الف�صوق بعد الإمي�ن، ومن الف�صوق: 
التن�بز ب�لألق�ب زب رب من تلك املع��صي زب  رب لأنف�صهم لإيراده� مورد 

الهالك ب�صبب م� فعلوه من املع��صي.

من فوائد هذه الآية:
1� النهي عن ال�صخرية من الن��ض والتعدي عليهم ب�ل�صتهزاء ونحوه.

2� النهي عن التف�خر ب�لأح�ص�ب والأن�ص�ب واللمز والتن�بز ب�لألق�ب.

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

رب اأي ابتعدوا عنه وهو التهمة والتخون لالأهل والأق�رب. زب 
رب  ويف غري حمله، وهو موجب لالإثم والعقوبة. زب

زب  رب على بع�صكم البع�ض، والتج�ص�ض غ�لًب� يطلق على ال�صر.
رب  فيه نهي عن الغيبة، وهو اأن يذكر اأخ�ه مب� يكره دون علمه اأو من ورائه. زب

اأحدكم  اأك��ل  مثل  ب�صعة  الغيبة  اأن  اأي  رب  زب 
حلم اأخيه وهو ميت فتكرهونه لفعله، فكذلك هي غيبته.

رب ملن رجع اإليه واأن�ب اإليه. رب  فيم� اأمركم به ونه�كم عنه. زب زب 

اذكر بع�ض حقوق امل�صلم على اأخيه امل�صلم.

مل�ذا نهى اهلل تع�ىل عن ال�صخرية ب�مل�صلم؟
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التقومي:

رب؟ رب  - زب  �ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: زب

�ض2/ م� الغيبة؟

�ض3/ م� املق�صود ب�لتن�بز ب�لألق�ب؟ وم� حكمه يف الإ�صالم؟

�ض4/م� التج�ّص�ض؟ ومِلَ نهى اهلل عنه؟

�ض5/ ا�صتنتج ثالث فوائد من در�ض اليوم.

من فوائد هذه الآية: 
1� النهي عن التج�ص�ض والغيبة وت�صنيع فعل من يقوم بذلك.

2� النهي عن ظن ال�صوء بني امل�صلمني مل� فيه من ت�صتيت عرى الأخوة.
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

زب

رب

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

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

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

اأي من ذكر واحد واأنثى واحدة هم� اآدم وحواء.ي� اأيه� الن��ض اإن� خلقن�كم من ذكر واأنثى
جمموعة القب�ئل الكبرية وهي اأعم من القب�ئل.وجعلن�كم �صعوًب�
ف�ص�ئل وع�ص�ئر ليح�صل بينكم التع�رف.وقب�ئل لتع�رفوا

اأي اإمن� تتف��صلون عند اهلل ب�لتقوى ل ب�لأح�ص�ب ول الأن�ص�ب.اإن اأكرمكم عند اهلل اأتق�كم
عليم بكم خبري ب�أموركم.اإن اهلل عليم خبري

جمع اأعرابي وهو من �صكن الب�دية من العرب.الأعراب
دخلن� يف الإ�صالم.اأ�صلمن�

مل�ذا نهى الإ�صالم عن التف�خر ب�لقب�ئل؟
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خلقن� اهلل من اأب واحد واأم واحدة لنتع�رف ول يتف�خر بع�صن� على بع�ض ب�حل�صب والن�صب
رب اأي مل يتمكن الإمي�ن يف  رب  اأي دخلن� مق�م الإمي�ن زب زب
اأي ل�م  رب  زب اأنهم موؤمنون  اأنف�صهم  قلوبهم بعد، حتى واإن اأخربوا عن 
ذلك  ع�ل�ى  واق�ت��صروا  اأ�صلم�ن��،  ف�ق��ول�وا:  الإ�ص��الم  لك��م  يثبت  ولك�ن  الإمي��ن  م�ق���م  تبلغوا 
رب  ل�م ي�دخ�ل الإمي��ن ك��م��� تزعم��ون اإىل قلوب�ك�م؛ لأن الإمي���ن  زب
رب  قول وعمل زب رب كم� اأمركم وعلمكم زب 

رب ملن ت�ب واآمن.  اأي: ل ينق�صكم من اأجر اأعم�لكم �صيًئ� زب

التقومي:

رب. رب  -  زب  �ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: زب

�ض2/ هل العربة يف التف�صيل عند اهلل ب�لقبيلة اأم ب�لتقوى؟ واذكر الدليل على ذلك.

رب ؟ �ض3/ م� معنى قوله تع�ىل: زب

زب  تع�ىل:  قوله  من  ف�ئدة  ا�صتنتج  ���ض4/ 
رب.  

من فوائد هذه الآية: 
1�  عدل اهلل ورحمته بن� واأنه ل ينق�ض من اأعم�لن� �صيًئ� بل ويع�ملن� برحمته.

2�  اأن ط�عة اهلل ور�صوله �صبب للغفران والرحمة.

تف�سري وفوائد الآيات:
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

زب

رب

رب اخت�رواطريق الإمي�ن  رب اأ�صح�ب الإمي�ن الك�مل زب  زب
رب رب مل ي�صكوا ومل يتزلزلوا بل ثبتوا على ح�ل الإمي�ن زب  زب

رب اأي: بذلوا نفو�صهم ومهجهم ونف�ئ�ض اأموالهم يف ط�عة اهلل ور�صوانه زب 
يف قولهم اأنهم موؤمنون اإذا ق�لوا هذا عن اأنف�صهم.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

من فوائد هذه الآية:

الإي��م��ن ال�ك��م��ل ل ب�د ف�ي��ه من اعتق�د وقول وعمل ويقي��ن ين�يف ال�صك�وك والأوه���م يف ذلك 
و�صم�ئركم  دواخلكم  يف  مب�  ت����خربونه  اأي  رب   زب الإمي�ن 
اإمي�نك���م ذرة ومن ذلك  ي�خف��ى علي�ه مثق���ل  اأي ل  رب  زب

رب ع�مل لكل �صيء مطلع على �صرائر اأنف�صكم. زب

مل ي�صكوا.مل يرت�بوا
اأتخربون.اأتعلمون اهلل

مل�ذا ختمت الآية بقوله تع�ىل: )واهلل بكل �صيء عليم(؟
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من فوائد هذه الآية:

- علم اهلل حميط بكل �صيء وهو يعلم �صدق الإمي�ن وكم�له وكل م� يف ال�صرائر.

التقومي:
 �ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

رب. رب  - زب  زب 
�ض2/ ا�صتنتج  ف�ئدة من قوله تع�ىل: زب 

رب.
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تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة ا◊جراتتف�ضري �ضورة ا◊جرات

ج�ء وفد من بني اأ�صد على ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق�لوا: اآمّن� من غري قت�ل، ومل نق�تلك كم� ق�تلك غرين�؛ ف�أنزل اهلل 
هذه الآي�ت:زب

رب.

رب رب اأي يعدون اإ�صالمهم اإ�صالًم� ك�ماًل زب رب هوؤلء الأعراب زب  زب
رب اأي الف�صل هلل الذي اخت�ركم لالإمي�ن   اأي رد عليهم وقل ل مّنة ول تف�صل لكم علي بهذا زب
رب يف دعواكم لالإمي�ن. رب لأن نفع الإمي�ن وهدايته تعود لكم زب زب 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ما الكمات:

�سبب نزول الآية:

من خالل درا�صتك:
اذكر �صيًئ� نهى اهلل تع�لى عن المّن فيه غير المّن ب�لإ�صالم.

من فوائد هذه الآية:

من فوائد هذه الآية:

- من مت�م مّنة اهلل علين� اأنه اخت�رن� لالإمي�ن وهدان� له.

ل يخفى عليه �صيء من الأمور ومن ذلك اإمي�نكم.  رب زب
رب مطلع عليه يف ال�صر واخلف�ء. زب

يتف�صلون عليك.مينون عليك
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التقومي:
رب. �ض1/ بيِّن معنى قوله تع�ىل:زب

�ض2/ ا�صتنتج ف�ئدة من قوله تع�ىل: زب  رب.

ملع هللا ىلاعت طيحم لكب ءيش هناحبس من فوائد هذه الآية:- 
- علم اهلل تع�ىل حميط بكل �صيء �صبح�نه.
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الوحــــدة  الãالãةالوحــــدة  الãالãة

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
ف على ا�صم ال�صورة وزمن نزوله�.  1� اأتعر

2� اأ�صتنتج اأهم مو�صوع�ت ال�صورة. 
3� اأبنيِّ ف�صل �صورة الكهف. 

4� اأبنيِّ �صبب نزول �صورة الكهف. 
5� اأ�صتنتج بع�ض اأوجه الإعج�ز يف ال�صورة. 

مو�صوع�ت ال�صورة.5ا�صم ال�صورة.1

�ص�رك يف الدر�ض.6زمن نزول ال�صورة.2

اأكمل خريطة املف�هيم.7ف�صل �صورة الكهف.3

التقومي.8�صبب نزول �صورة الكهف.4

اأهداف تدري�ض الوحدة:

عن��صر الوحدة:

التريف �سورة الكهف
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ا�سم ال�سورة:

من نزولها:

فسائل �سورة الكهف:

الدر�س
التعريف ب�ضورة الكهفالتعريف ب�ضورة الكهف

�صورة الكهف.

نزلت �صورة الكهف كله� قبل هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل املدينة.

الدليل عليهمن ف�ص�ئل �صورة الكهف

اأن قراءته� �صبب نزول ال�صكينة والطم�أنينة 
والرحمة وح�صور املالئكة.

عن الرباء بن ع�زب  ق�ل: ك�ن رجل يقراأ �صورة الكهف 
فتغ�صته  بحبلني(  )اأي  ب�صطنني  مربوط  فر�ض  وعنده 
فلم�  منه�  ينفر  فر�صه  وجعل  وتدنو  تدور  فجعلت  �صح�بة 
ال�صكينة  »تلك  له فق�ل:  ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك  النبي  اأتى  اأ�صبح 

لت للقراآن«)1(. تنز

ملسو هيلع هللا ىلص ق�ل: »من حفظ ع�صر ................................................. اأن النبي    اأبي الدرداء  عن 
َم من الدج�ل« )2(.  اآي�ت من اأول �صورة الكهف ُع�صِ

اأن قراءة الآي�ت الع�صر الأخرية من �صورة الكهف 
�صبب للع�صمة من فتنة الدج�ل.

الع�صر  قراأ  »من  ق�ل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    الدرداء  اأبي  عن 
الأواخر من �صورة الكهف ع�صم من فتنة الدج�ل«)3(.

بن�ء على ذلك هل تعد �صورة الكهف من ال�صور املكية اأو املدنية؟ )...............(. 

)1( اأخرجه البخ�ري برقم )4724( واأخرجه م�صلم برقم )795(.
)2( اأخرجه م�صلم برقم )809(.

)3( اأخرجه م�صلم برقم )809(، واأخرجه اأحمد برقم )27556(.
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الدليل عليهمن ف�ص�ئل �صورة الكهف

.................................................
من  »اإن  ق�ل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    اخلدري  �صعيد  اأبي  عن 
بني  م�  النور  من  له  اأ�ص�ء  اجلمعة  يوم  الكهف  �صورة  قراأ 

اجلمعتني«)1(. 

�سبب نزول �سورة الكهف:

مو�سوعات ال�سورة:

ذك��ر يف �ص��بب ن��زول ال�ص��ورة اأن كف�ر قري���ض بعث��وا نفًرا منه��م اإىل اأحب�ر يهود املدينة؛ لي�ص���ألوهم 
ع��ن حمم��د علي��ه ال�ص��الة وال�ص��الم، فطلب منه��م اليهود اأن ي�ص���ألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اأ�ص��ي�ء، ومنه� 
اأن ي�ص���ألوه ع��ن فتي��ة ذهب��وا يف الده��ر الأول م� ك�ن من اأمرهم؟ واأن ي�ص���ألوه عن رجل طواف بلغ 
م�ص���رق الأر���ض ومغ�ربه��� م��� ك�ن نب���أه؟ وق�ل��وا له��م: اإن اأخربك��م به��ن فه��و نب��ي مر�ص��ل، واإن مل 
ل، فج�وؤوا اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ص�ألوه عن هذه الأ�صي�ء فق�ل لهم ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يفعل ف�لرجل متقوِّ
اأخربكم غدا مب� �ص�ألتم عنه ومل يقل اإن �ص�ء اهلل، ف�ن�صرفوا عنه، فمكث ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خم�ض 
ع�صرة ليلة ل ي�أتيه الوحي، حتى اأرجف اأهل مكة، وق�لوا: َوَعَدن� حممد ملسو هيلع هللا ىلص غًدا واليوم خم�ض 
ع�ص��رة قد اأ�صبحن� فيه� ل يخربن� ب�ص��يء مم� �ص���ألن�ه عنه، فحزن ر�ص��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�ص��بب ت�أخر 
الوحي عنه، و�صق عليه م� يتكلم به اأهل مكة، ثم ج�ءه جربائيل  من اهلل عز وجل ب�صورة 

الكهف فيه� مع�تبته اإي�ه على حزنه عليهم، وخرب م� �ص�ألوه عنه)2(.

تن�ولت ال�صورة عدًدا من املو�صوع�ت؛ اأهمه� م� ي�أتي:
اأرق�م الآي�تاملو�صوعرقم

1
بي�ن بع�ض �صف�ت القراآن الكرمي: 

1� لي�ض فيه اعوج�ج                       2� ............................ 
3 ............................          4� نذير للك�فرين. 

4-1

)1( اأخرجه احل�كم يف امل�صتدرك برقم )3392(
)2( تف�صري الطربي 5290/7. 
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اأرق�م الآي�تاملو�صوعرقم

2

ذكر ق�صة اأ�صح�ب الكهف.
اقراأ الق�صة كم� وردت يف ال�صورة، ثم قم بتلخي�صه� ذاكًرا: )�صخ�صي�ت الق�صة، 
كيف بداأت الق�صة، احلوار الذي دار بني اأ�صح�ب الق�صة، اأبرز اأحداث الق�صة، 

كيف انتهت الق�صة(.

...........

3
ذكر م� اأعده اهلل تع�ىل للك�فرين، وهو: ....................................
وم� اأعده لعب�ده ال�ص�حلني، وهو ...........................................

31 � 29

4
ذكر ق�صة �ص�حب اجلنتني وع�قبة كفره ب�هلل تع�ىل. 

قم بتلخي�ض الق�صة يف �صوء العن��صر ال�ص�بقة.
...........

...........بي�ن حقيقة الدني� وف�صيلة الثواب الأخروي عليه�. 5

ذكر ق�صة مو�صى  واخل�صر. 6
عدد يف نق�ط خمت�صرة اأبرز اأحداث الق�صة.

...........

...........ذكر ق�صة ذي القرنني.7

8

خت�م ال�صورة ب�لدعوة اإىل التزود للدار الآخرة ب�لعمل ال�ص�لح، والبتع�د 
عن ال�صرك. 

ت�صمنت الآية �صرطي قبول العمل، وهم�: 
.................................. �2       .................................. �1

110

�سارك يف الدر�س:
م� ذكر اأعاله بع�ض املو�صوع�ت التي تن�ولته� ال�صورة، وهن�ك مو�صوع�ت تركن�ه� لك لتقوم 

ب��صتخراجه� والتعبري عنه� ب�أ�صلوبك، وذلك يف اجلدول الآتي: 
اأرق�م الآي�تاملو�صوعرقم

1

249 - 47

350

4
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اأكمل خريطة املفاهيم:

التقومي:
�ض1/ تتبع رحلة ذي القرنني كم� ق�صه� القراآن الكرمي، واذكر املواطن الثالثة التي و�صل اإليه�. 

�ض2/ اأكمل الفراغ فيم� ي�أتي:

1� مكث اأ�صح�ب الكهف يف كهفهم .......................

2� ك�ن اإبلي�ض )اأع�ذن� اهلل منه( من ....................... 

�ض3/ م� �صرط� قبول العمل؟

الق�ض�س 
الواردة يف 
�ضورة الكهف

ق�ضة اأ�ضحاب 
الكهف

ق�ضة اإبلي�س 
وا�ضتكباره عن 

ال�ضجود لآدم
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة  الرابعةالوحــــدة  الرابعة
توة �سورة الكهف

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 1 اإىل 31 من �صورة الكهف تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 

الدر�ض
الآي�ت

اإىلمن

1318
14915
151620
162127
172831



35

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة  اÿام�ضةالوحــــدة  اÿام�ضة

تف�سري �سورة الكهف


ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأبنيِّ مع�ين الكلم�ت الغريبة.

ر الآي�ت من 1 اإىل 29 من �صورة الكهف تف�صرًيا �صليًم�.  2� اأف�صِّ
3� اأ�صتنتج الفوائد والعرب من ق�صة اأ�صح�ب الكهف. 

4� اأ�صتنتج ثمرة مالزمة ال�صحبة ال�ص�حلة على امل�صلم. 
5� اأ�صت�صعر اأثر الثب�ت على الإمي�ن يف حي�ة امل�صلم. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

ق�صة اأ�صح�ب الكهف
)تف�صري(

15الكهف18
612الكهف19
1316الكهف20
1718الكهف21
1920الكهف22
2122الكهف23
2327الكهف24
2829الكهف25

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

َحَمَد اهلل تع�ىل نف�صه يف افتت�ح عدد من �صور القراآن الكرمي، ا�صتعر�ض �صور القراآن الكرمي 
و�صجل اأ�صم�ء هذه ال�صور.

.

 ثن�ء اأثنى اهلل به على نف�صه، ويف �صمنه اأمر عب�ده اأن يثنوا عليه، فك�أنه ق�ل: 
الكرمي  القراآن  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  قولوا احلمد هلل 

 اأي: مياًل، ل يف اللفظ ول يف املعنى.
اأي: يخوف من خ�لفه وكذبه ومل يوؤمن به  اأي: م�صتقيًم�    

 عذاًب� ع�جاًل يف الدني� واآجاًل يف الأخرى  اأي من عند اهلل 
 اأي بهذا القراآن  اأي مثوبة 

من عند اهلل، وهي اجلنة.
دائ��ًم��� ل زوال  اأي: مقيمني يف ثوابهم عند اهلل وه��و اجلنة    
له ول انق�ص�ء  هم اأهل الكت�ب وم�صركو العرب

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

م�صتقيًم�.َقيًِّم�
عذاًب�.ب�أ�ًص�
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وتقليد جهل  عن  ق�لوه  بل  اف��رتوه   ال��ذي  القول  بهذا  اأي:   
  اأي: لأ�صالفهم  اأي عظمت هذه املقولة 

 اأي: لي�ض له� م�صتند �صوى قولهم ول دليل لهم عليه� اإل كذبهم وافرتاوؤهم ولهذا 
ق�ل:  اأي: م� يقولون اإل كذًب� ل جم�ل لل�صدق فيه بح�ل. 

التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ افتتح اهلل تع�ىل بع�ض ال�صور بقوله �صبح�نه: على اأي �صيء يدل ذلك؟ 

�ض3/ م� الأجر احل�صن الذي ب�صر اهلل به املوؤمنني؟

�ض4/ زعم امل�صركون اأن هلل تع�ىل ولًدا، ا�صتدل من الآي�ت على كذب دعواهم تلك مع التو�صيح.

من فوائد هذه الآيات:
1� م�صروعية حمد اهلل تع�ىل على جميل �صف�ته وكرمي اإنع�مه.

2� الإ�ص�رة اإىل نعمة اهلل تع�ىل ب�إنزال القراآن الكرمي، وم� خ�صه اهلل تع�ىل به من ال�صتق�مة 
وال�صالمة من العوج. 

3� بي�ن م� اأعده اهلل تع�ىل لعب�ده الذين جمعوا بني الإمي�ن والعمل ال�ص�لح من الأجر.
4� تن�زيه اهلل تع�ىل عن اأن يكون له ولد. 

5� التنبيه اإىل �صدة ب�أ�ض اهلل وعذابه.

اأكتب مق�ًل من �صفحتني، اأبنيِّ فيه ف�صل تالوة القراآن الكرمي، واآداب تالوته.
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ب�هلل  اإمي�نهم  ع��دم  واحل���زن على  الأ���ص��ى  �صديد  ق��وم��ه،  ه��داي��ة  � على  ملسو هيلع هللا ىلص حري�صً النبي  ك���ن 
تع�ىل وتكذيبهم له، ولذلك حزن مل� ت�أخر نزول الوحي بخرب اأ�صح�ب الكهف الذي �ص�أله عنه 
امل�صركون، ف�أنزل اهلل تع�ىل عليه الآي�ت الآتية بذكر ق�صة اأهل الكهف، ونهيه عن اإهالك نف�صه 

حزًن� على عدم اإمي�ن من مل يوؤمن منهم، ق�ل اهلل تع�ىل: 

.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

مهلك.ب�خع
الغ�ر يف اجلبل.الكهف

ا�صم الوادي اأو اجلبل الذي فيه الكهف، وقيل: هو لوح من حج�رة الرقيم
كتبوا فيه ق�صة اأ�صح�ب الكهف، ثم و�صعوه على ب�ب الكهف.
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تف�سري وفوائد الآيات:

توليهم  اأث��ر  على  اأي:  نف�صك   مهلك  اأي:   
واإعرا�صهم عنك  يعني القراآن  اأي: حزًن� على 

كفرهم.

اأي: لنختربهم   
اأي: اأخل�صهم هلل واأ�صوبهم فيه.

ون م� على الأر���ض  اأي: تراًب� ل  اأي: ل�ُم�صريِّ
ينبت ول ينتفع به. 

واملعنى: اأن م� على الأر�ض ف�ن وب�ئد، واأن املرجع اإىل اهلل تع�ىل، فال ت�أ�ض ول يحزنك م� ت�صمع 
وترى.

 ي� حممد  اأي: 
قد ك�ن من اآي�تن� م� هو اأعجب من ذلك.

من فوائد هذه الآية:
- النهي عن الأ�صف واحلزن على عدم اإمي�ن من مل يوؤمن من الكف�ر، بعد القي�م مب� اأوجب اهلل 

تع�ىل من تبليغ الدعوة واإق�مة احلجة. 

من فوائد هذه الآية:
- لفت الأنظ�ر اإىل اأن يف هذا الكون من اآي�ت اهلل العجيبة، غري ق�صة اأ�صح�ب الكهف، م� يدعو 

اإىل التفكر فيه�، وال�صتدلل به� على اخل�لق �صبح�نه.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بي�ن احلكمة من خلق الأر�ض وم� عليه� وهي البتالء والمتح�ن.

2� التذكري مب� يوؤول اإليه ح�ل الدني� من الفن�ء، ورجوع اخللق اإىل اهلل تع�ىل للح�ص�ب واجلزاء 
على الأعم�ل. 
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....................................................................................................................................

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

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

 اأي هب لن� من عندك رحمة 
اأي: الذي نحن  ترحمن� به� وت�صرتن� عن قومن�  اأي: وي�صر لن� 

فيه من مف�رقة عدون�  �صداًدا و�صواًب�. 

من فوائد هذه الآية:
1� بي�ن عظيم قدرة اهلل تع�ىل يف اإلق�ء النوم على اأهل الكهف هذه ال�صنني الطويلة دون اأن يتغري 

فيهم �صيء.
2� الإ�ص�رة اإىل قدرة اهلل تع�ىل على اإحي�ء املوتى.

من فوائد هذه الآية:
 - بي�ن �صفة من �صف�ت اأهل الإمي�ن، وهي الت�صرع اإىل اهلل تع�ىل ب�لدع�ء ل�صتجالب رحمته، 

وطلب هدايته.

د بع�ض الآي�ت الدالة على عجيب قدرة اهلل تع�ىل وكم�ل حكمته. عدِّ

 اأي: األقين� عليهم النوم حني دخلوا 
اإىل الكهف فن�موا �صنني كثرية  اأي: من رقدتهم تلك 

اأي: الفريقني املختلفني فيهم  اأي: عدًدا. 

ن�ص���ط �صفي: 
ب�لتع�ون مع زمالئك يف املجموعة عدد خم�ًص� من �صف�ت اأهل الإمي�ن. 

.............................................................. -2 .............................................................. -1

 .............................................................. -4 .............................................................. -3

 .............................................................. -5
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التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

���ض2/ يف الآي���ت ذكر احلكمة من خلق الأر���ض وم� عليه�، م� هذه احلكمة، وم� الآي��ة الدالة 
عليه�؟ 

�ض3/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 
 .

. �ض4/ بنيِّ معنى قوله تع�ىل: 

ح ذلك. اأخي الط�لب و�صِّ

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ذكر اهلل تع�ىل يف الآي�ت ال�ص�بقة ق�صة اأ�صح�ب الكهف ب�صكل جممل، ثم �صرع يف ب�صط الق�صة 
وتف�صيله�، فق�ل �صبح�نه:

.

تف�سري وفوائد الآيات:

اأي: خرب اأ�صح�ب الكهف  اأي: ب�ل�صدق واليقني 
الذي ل �صك فيه  اأي: يف �صن ال�صب�ب  اأي: اعرتفوا له 

ب�لوحدانية و�صهدوا اأنه ل اإله اإل هو  اإمي�ًن� وب�صرية بدينهم. 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

مفرًط� يف الكذب.�صطًط�
م� يرتفق وينتفع به.مرفًق�

من فوائد هذه الآية:
��� اأن الإمي�ن يتف��صل ويزيد وينق�ض. 
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اأي: قوين�ه� على قول احلق  اأي: بني يدي ملكهم 
الذي اأراد �صدهم عن الإمي�ن ب�هلل تع�ىل  اأي: ق�لوا له مل� ع�تبهم على ترك عب�دة 
ولهذا  وي��وح��د،  يعبد  اأن  ي�صتحق  ال��ذي  هو  اأي:  الأ�صن�م  
اإذا  اأي:  اأب���ًدا  اأي: ل يقع من� ه��ذا  ق�لوا:  

دعون� غريه  اأي: قوًل ذا �صطط وهو الإفراط يف الكذب وجم�وزة احلد فيه. 

اأي:  اهلل   دون  م��ن  ي��ع��ب��دون��ه���   
هاّل  اأي: على �صحة عب�دتهم  اأي: بحجة ظ�هرة 
 اأي: ل اأحد اأ�صد ظلًم�  بزعمه اأن له �صريًك� 

يف العب�دة. 

�سارك يف الدر�س:
ه�ت دلياًل اآخر من القراآن الكرمي على زي�دة الإمي�ن ونق�ص�نه، ثم بيِّن اأثر ذلك عليك. 

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

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

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

من فوائد هذه الآية:
��� اأن من �صف�ت اأهل الإمي�ن الثب�ت على احلق وحتمل ال�صدائد من اأجله. 

من فوائد هذه الآية:
��� اأنه ل يجوز اتب�ع غري الدين احلق، ول ينفع الإن�ص�ن ول يعذره التقليد الأعمى.

م���ن دون اهلل  الآل���ه���ة  ي��ع��ب��دون  ال���ذي���ن  ق��وم��ك��م  ف���رق��ت��م  اأي:   
عب�دته  تعتزلوا  فلم  معبوداته�م   وف�رقت���م  اأي:   

الكهف  اإىل  و�ص�����ريوا  ب���أب��دان��ك��م   ��� اأي�����صً فف�رق�وهم   اأي: 
 اأي: يب�صط عليكم رحمة ي�صرتكم به� من قومكم  اأي: ويي�صر 
دينكم  وعلى  اأنف�صكم  على  خوًف�  وال��ك��رب  الغم  من  فيه  اأنتم  ال��ذي  اأي:  لكم  

 اأي: اأمًرا ترتفقون وتنتفعون به. 
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التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ م� الأ�صب�ب املعينة على زي�دة الإمي�ن؟

�ض3/ من �صف�ت اأهل الإمي�ن الثب�ت على احلق وحتمل ال�صدائد من اأجله، م� الآية الدالة على ذلك؟ 

. ح معنى قوله تع�ىل:  �ض4/ و�صِّ

)1( اأخرجه البخ�ري برقم )19(.

من اأين اأُِخَذت تلك الف�ئدة؟ 

من فوائد هذه الآية:
��� بي�ن ثقة هوؤلء الفتية بف�صل اهلل وقوة رج�ئهم وتوكلهم عليه.

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

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

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

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

ق�ل ملسو هيلع هللا ىلص: »يو�صك اأن يكون خري م�ل امل�صلم غنٌم يتبع به� �صعف اجلب�ل ومواقع القطر يفر بدينه 
من الفنت«)1(. 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ذكر اهلل تع�ىل يف الآي�ت ال�ص�بقة م� اأمله الفتية من اهلل تع�ىل ب�أن يهيئ لهم من اأمرهم ر�صًدا، 
ويف الآي�ت الآتية بي�ن بع�ض م� هي�أه اهلل لأ�صح�ب الكهف من احلفظ واحلم�ية. 

.

اأي: متيل  اأي: ن�حية ميني 
الكهف  اأي: ترتكهم وتتج�وز عنهم  اأي: ن�حية 

�صم�ل الكه����ف، فال ت�صيبهم ال�صم�ض يف ابتداء النه�ر ول يف اآخره 
الهواء  ون�صيم  الريح  برد  ين�لهم  داخ��اًل بحيث  اأي: يف مت�صع منه 

جعلهم  ال��ذي  الغ�ر  هذا  اإىل  اأر�صدهم  حيث  الكهف؛  ب�أ�صح�ب  ولطفه  قدرته  دلئ��ل  من  اأي: 
فيه اأحي�ء، وال�ص������م���ض والريح تدخل عليهم فيه؛ لتبقى اأبدانهم  اأي: من 
يوف����قه اهلل لالهتداء ب�آي�ته وحج������جه  اأي: فهو الذي قد اأ�ص�ب �صبيل 

احلق  اأي: مل يوفقه لال�صتدلل ب�آي�ته على �صبيل الر�ص�د 
 اأي: ن��صًرا  يدله ويهديه اإىل احلق. 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

متيل.تزاور
ترتكهم.تقر�صهم

مت�صع.فجوة
الب�ب.الو�صيد



46

لأن اأع�ين�هم ك���نت مفتوح�ة  ني���م 
وذلك لئال ت�أكل الأر�ض اأج�ص�دهم    

وذل��ك  الكه�����ف  بب����ب  اأي: 
األب�صوا من امله�بة  اإل ه�بهم؛ مل�  اأحد عليهم  األقى عليهم امله�بة بحيث ل يقع نظر  اأن اهلل تع�ىل 
والذعر؛ لئال يدنو منهم اأحد ول مت�صهم يد لم�ض حتى يبلغ الكت�ب اأجله وتنق�صي رقدتهم التي 
�ص�ء اهلل تب�رك وتع�ىل فيهم؛ مل� له يف ذلك من احلكمة الت�مة، واحلجة الب�لغة، والرحمة الوا�صعة. 

التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ ذكر اهلل تع�ىل يف الآي�ت اآية من اآي�ته العظيمة الدالة على كم�ل قدرته وحكمته، م� هذه الآية؟
اأ � بق�ء اأعني اأ�صح�ب الكهف مفتوحة وهم ني�م. �ض3/ علِّل مل� ي�أتي:  
ب � تقليب اهلل لأ�صح�ب الكهف مييًن� و�صم�ًل.     

ج� � اإلق�ء اهلل تع�ىل امله�بة على اأ�صح�ب الكهف.    

اأبنيِّ فوائد �صحبة ال�ص�حلني الأخي�ر.

من فوائد هذه الآية:
1� اأن الهداية يف الإمي�ن ب�هلل تع�ىل وط�عته واتب�ع �صبيله.

2� اأن الواجب على الإن�ص�ن العت�ص�م ب�هلل تع�ىل، وطلب الهداية منه. 

من فوائد هذه الآية:
1� بي�ن عن�ية اهلل تع�ىل بعب�ده املوؤمنني، وحفظه لهم.

2� بي�ن ف�ئدة �صحبة الأخي�ر؛ ف�إنه �ص�ر لهذا الكلب ذكر وخرب و�ص�أن ب�صبب �صحبته لهم.

..............................................................  -2  ..............................................................  -1

 .............................................................. -4   .............................................................. -3
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

يف الآي�ت ال�ص�بقة ذكر اهلل تع�ىل ق�صة الفتية قبل دخولهم الكهف، وم� حدث لهم من النوم 
بعد دخوله، ويف الآي�ت الآتية ذكر خربهم بعد ا�صتيق�ظهم من نومهم. 

.

�صحيحة  اأي��ق��ظ��ن���ه��م،  الأ���ص��ي���ء   ه��ذه  بهم  فعلن�  كم�  اأي: 
بع�صهم  لي�ص�أل  اأي:  �صيًئ�   وهي�آتهم  اأحوالهم  من  يفقدوا  مل  اأبدانهم، 

�  اأي: كم مدة بق�ئكم ن�ئمني؟ بع�صً

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

 لأن دخولهم اإىل الكهف ك�ن يف اأول نه�ر وا�صتيق�ظهم ك�ن 
يف اآخر نه�ر، ولهذا ا�صتدركوا فق�لوا: اأو بع�ض يوم  اأي: اهلل 

اآخر يهمكم، ولهذا ق�لوا:  اأم��ًرا  اأعلم مبدة لبثكم، ف�بحثوا 
اأي ف�صتكم هذه  اأي مدينتكم التي خرجتم منه� 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

م� �صبب ت�ص�وؤلهم عن مدة نومهم؟

الَوِرق: الف�صة.َوِرقكم
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منه  بقوت  اأي:  طع�ًم�   واأح��ُل  اأطيُب  اأيُّ  اأي:   
ال��ط��ع���م  و���ص��راء  امل��دي��ن��ة  ول��ي��رتف��ق يف دخ��ول��ه  اأي: 

    اأي: ول يخربن بكم ول مبك�نكم اأحًدا من الن��ض. 
 يعنون كف�ر قومهم  اأي: يعلموا مبك�نكم  
اأي: يقتلوكم رجًم� ب�حلج�رة  اأي: يعذبوكم ب�أنواع العذاب 
اإىل اأن يعيدوكم يف ملتهم التي هم عليه�  اأي: لن ت�صعدوا يف الدني� 

ول يف الآخرة اإن عدمت اإىل دينهم. 

التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

ت��ع���ىل:  ق��ول��ه  م��ع��ن��ى  ��ح  و���صِّ �����ض2/ 
.

 . �ض3/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 

 اأعدد بع�ض الطرق املحرمة لك�صب امل�ل لأكون على حذر منه�. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1� اأنه يجب على املوؤمن تفوي�ض العلم اإىل اهلل تع�ىل اإذا �صئل عم� ل يعلم. 

2� امل�صروع للموؤمن حتري الطع�م احلالل، ومع�ملة املعروفني بتجنب احلرام.  

 ..................................................... �2 1� ال�صرقة.     
..................................................... �4   ..................................................... �3
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ك�ن قد ح�صل يف زمن اأ�صح�ب الكهف �صك من الن��ض يف البعث واأمر القي�مة، فبعث اهلل اأهل 
الكهف حجة ودللة على ذلك، ويف ذلك يقول احلق جل وعال: 

.

 اأي: وكم� بعثن�هم  اأي: اأطلعن� عليهم الن��ض 
فيه�  �صك  اأي: ل   

 اأي: اأمر اأ�صح�ب الكهف، م�ذا يفعلون بهم بعد موتهم 
 اأي �صدوا عليهم ب�ب كهفهم وذروهم على ح�لهم 

اأ�صح�ب الكلمة والنفوذ فيهم  ي�صلى فيه،  اأي:    
وهذا �صالل ليجوز فعله. 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

جت�دل.مت�ر

كيف ت�صتدل على البعث من ق�صة اأ�صح�ب الكهف؟

من فوائد هذه الآية:
- اإثب�ت البعث يوم القي�مة، واإق�مة الدليل على ذلك. 
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل:  . 
الكهف، وه��و عمل حم��رم يف  اأ�صح�ب  م���ت فيه  ال��ذي  املك�ن  الن��ض م�صجًدا عند  اتخذ  ���ض3/ 

الإ�صالم، ه�ت دلياًل من ال�صّنة على حترمي اتخ�ذ امل�ص�جد على القبور.

)1( اأخرجه م�صلم برقم )532(.

األ فال  اأنبي�ئهم و�ص�حليهم م�ص�جد،  »األ واإن من ك�ن قبلكم ك�نوا يتخذون قبور  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق�ل 
تتخذوا القبور م�ص�جد؛ اإين اأنه�كم عن ذلك« )1(. 

الكهف  اأ���ص��ح���ب  يف  امل��ت��ن���زع��ون  اأي:   
 اأي: قوًل بال علم، كمن يرمي اإىل مك�ن ل يعرفه، 

ف�إنه ل يك�د ي�صيب، واإن اأ�ص�ب فبال ق�صد 
الكهف  اأ�صح�ب  اأي: فال جت���دل يف   

 اأي: وا�صًح� غري متعمق؛ ف�إن الأمر يف معرفة ذلك ل يرتتب عليه كبري ف�ئدة 
اأهل  اأح��ًدا من  الكهف  اأ�صح�ب  �ص�أن  ت�ص�أل يف  اأي: ل   

الكت�ب، بعد الذي ق�ص�صن�ه عليك يف �ص�أنهم. 

من فوائد هذه الآية:
1� الإر�ص�د اإىل عدم اخلو�ض يف م�ص�ئل العلم بال دليل اأو بره�ن.

2� النهي عن ا�صتفت�ء من لي�ض من اأهل العلم. 
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�سبب نزول الآية:

ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

تقدم ذكر �صبب نزول �صورة الكهف، راجعه وبنيِّ �صبب نزول الآية رقم 23، و24.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

تف�سري وفوائد الآيات:

 اأي: لأجل �صيء �صتفعله يف امل�صتقبل اأي: 
فيم� ي�صتقبل من الزم�ن.

 اأي: اإل اأن تقول معه: اإن �ص�ء اهلل  اأي: 
اأي: يوفقني  اإذا ذك��رت   اإن �ص�ء اهلل، فقله�  اإذا ن�صيت قول: 

ربي  اأي: ل�صيء هو اأقرب  اأي: من خرب اأ�صح�ب الكهف 
اأي: دللة على �صحة اأين نبي من عند اهلل، وقد فعل اهلل تع�ىل به ذلك؛ حيث اآت�ه من ق�ص�ض 

الأنبي�ء والإخب�ر ب�لغيوب م� هو اأعظم من ق�صة اأ�صح�ب الكهف. 

ملج�أ.ُملَتَحًدا
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 منذ دخلوه اإىل اأن بعثهم اهلل  اأي: ثالثم�ئة �صنة 
�صم�صية  اأي: ت�صع �صنني ب�لقمرية، فتكون مدة لبثهم )...( �صنة قمرية. 

 اأي: قل ي� حممد � اإذا �صئلت عن لبثهم، ولي�ض عندك فيه علم 
 اأي: م� غ�ب فيهم� عن الن��ض، ل يعلمه اإل هو �صبح�نه ومن 
اأب�صر واأ�صمع ب�هلل، وهي �صيغة تعجب،  اأطلعه عليه من خلقه   اأي: 
مبعنى م� اأعظم �صمع اهلل وب�صره  يلي اأمرهم وتدبريهم 

اأي: يف ق�ص�ئه  من خلقه؛ لغن�ه �صبح�نه عنهم.

مثِّل لبع�ض الآي�ت الدالة على �صدق النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بي�ن مدة مكث الفتية ني�ًم� يف الكهف؛ لال�صتدلل بذلك على قدرة اهلل تع�ىل يف خرق الع�دات. 

2� اإثب�ت �صفتي ال�صمع والب�صر هلل �صبح�نه وتع�ىل.
3� بي�ن �صعف اخللق وفقرهم وح�جتهم اإىل اهلل �صبح�نه وتع�ىل. 

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

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

من فوائد هاتني الآيتني:
1� م�صروعية قول اإن �ص�ء اهلل عند الإخب�ر عن فعل �صيء يف امل�صتقبل. 

2� م�صروعية ذكر اهلل تع�ىل يف جميع الأحوال ومنه� ح�ل ن�صي�ن ال�صيء. 
3� من توفيق اهلل تع�ىل لالإن�ص�ن هدايته اإىل اأقرب الطرق التي تو�صله اإىل مق�صوده.

 اأي: اق����راأ ال���ق���راآن وات��ب��ع م��� ف��ي��ه 
 اأي: ل مغري له�    اأي: من دون اهلل اإن خ�لفت القراآن 

ومل تتبع م� فيه   اأي: ملج�أ تلج�أ اإليه. 
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

 . ر قوله تع�ىل:  �ض2/ ف�صِّ
�ض3/ اأكمل: 

اأ �  �صيغة تعجب معن�ه�: .........................................................
ب � ك�نت مدة لبث اأ�صح�ب الكهف يف كهفهم ............................................ ب�ل�صنني ال�صم�صية

     و ............................................ ب�لقمرية. 

ج� � دّل قوله تع�ىل:   على اإثب�ت �صفتي .......................... هلل تع�ىل. 

من فوائد هذه الآية:
1� الأمر بتالوة القراآن الكرمي، والعمل به، واتب�ع اأحك�مه. 

2� التحذير من خم�لفة القراآن الكرمي. 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

اأن يجل�ض معهم وح��ده، ول ُيجل�ض معهم �صعف�ء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�صراف قري�ض من  طلب بع�ض 
اأ�صح�به كبالل وعم�ر و�صهيب وخب�ب وابن م�صعود، ر�صي اهلل تع�ىل عنهم؛ فنه�ه اهلل عن 

ذلك واأمره اأن ي�صرب نف�صه يف اجللو�ض معهم)1(، كم� يف الآي�ت الآتية:  

 اأي: احب�صه�  اأي: ي�ص�ألونه عفوه ومغفرته 
ب�ص�لح اأعم�لهم من الذكر والدع�ء واأداء العب�دات فر�صه� ونفله�  اأول النه�ر 
 اآخ���������ر النه�������ر، واملراد بذك�����ر الغ����داة والع�صي ال�صتمرار واملداومة على العب�دة 

� من اأغرا�ض الدني�  اأي: يري���دون ر�ص����� اهلل تع�ىل ل غر�صً
 اأي: ل ت�صرف ب�صرك اإىل غريهم من ذوي الهيئ�ت 

اأي: من  الأ�صراف   العظم�ء  اأي: جم�ل�صة   

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

)1( اأخرجه ابن م�جه برقم )4127(.

�صوره�.�ُصَراِدُقَه�
ِل ُمه الر�ص��ض واحلديد املذاب.ال

متك�أ.مرتفًق�

.
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جعلن� قلبه غ�فاًل عن الذكر  اأي: واآثر هوى نف�صه على ط�عة ربه  
 اأي: �صفًه� وتفريًط� و�صي�ًع�. 

من فوائد هذه الآية:
1� احلث على جم�ل�صة ال�ص�حلني و�صرب النف�ض على مالزمتهم وال�صتف�دة منهم.

2� التحذير من م�ص�حبة اأهل الغفلة والتفريط، واأ�صح�ب الأهواء. 

من فوائد هذه الآية:
1� اأن الواجب على الإن�ص�ن اتب�ع احلق اإذا تبني له.

والكفر، واخلري  الإمي���ن  يقدر على  بهم�  واختي�ًرا  لالإن�ص�ن م�صيئة  تع�ىل قد جعل  اهلل  اأن   �2
وال�صر، فمن اآمن فقد وفق لل�صواب، ومن كفر فقد ق�مت عليه احلجة.

3� التهديد والوعيد ملن كفر ب�هلل تع�ىل بعد قي�م احلجة عليه ب�لقراآن، وبي�ن م� اأعده اهلل له 
من العذاب يف الآخرة.

دل قوله تع�ىل:  على �صفة من �صف�ت اأهل الإمي�ن م� هذه ال�صفة؟ 
هذه ال�صفة هي �صفة ................................... . 

 اأي: قل ي� حممد لهوؤلء الكف�ر  اأي: م� اأتيتكم به من القراآن 
اإمن��� هو من ربكم، ول�صت بط�رد من ك�ن له متبًع�  اأي:   

اأي: هي�أن� واأعددن�  اأمر تخيري   اأمر تهديد ووعيد، ل   هذا 
 اأي: للك�فرين  اأي: ب�أهله�  اأي: �صوره� 
 اأي: مم� هم فيه من العذاب والعط�ض  اأي: 
ي�صبه الر�ص��ض واحلديد املذاب يف احلرارة  

الن�ر  اأي: مك�ًن� لالإق�مة، والرتف�ق هو التك�ء. 
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ الإخال�ض من �صف�ت اأهل الإمي�ن، ا�صتخرج من الآي�ت العب�رة الدالة عليه�. 

؟ �ض3/ م� نوع الأمر يف قوله تع�ىل: 

 . �ض4/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة  ال�ضاد�ضةالوحــــدة  ال�ضاد�ضة
توة �سورة الكهف

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 32 اإىل 49 من �صورة الكهف تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

الدر�ض
الآي�ت

اإىلمن

263244
274549

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة ال�ضابعةالوحــــدة ال�ضابعة

تف�سري �سورة الكهف


ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأبنيِّ مع�ين الكلم�ت الغريبة.

ر الآي�ت من 32 اإىل 44 من �صورة الكهف تف�صرًيا �صليًم�.  2� اأف�صِّ
3� اأ�صتنتج الفوائد والعرب من ق�صة �ص�حب اجلنتني. 

4� اأ�صت�صعر خطورة الغرتار ب�مل�ل. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

ق�صة �ص�حب اجلنتني
)تف�صري(

3238الكهف28
3944الكهف29

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ع��ن جم�ل�صة  ا�صتنكفوا  ال��ذي��ن  الكف�ر  بع�ض  م��ن  ك���ن  م���  ال�ص�بقة  الآي����ت  تع�ىل يف  اهلل  ذك��ر 
ال�صعف�ء من املوؤمنني، وافتخروا عليهم ب�أموالهم واأح�ص�بهم، ومل� ك�نت ع�قبة الدني� اإىل زوال 
وفن�ء، وك�نوا معر�صني لعقوبة اهلل تع�ىل يف الدني� والآخرة �صرب اهلل تع�ىل مثاًل يتبني منه 
ع�قبة الكفر، واأن اهلل تع�ىل قد يعجل العقوبة لهم يف الدني� ف�صاًل عم� اأعده لهم من العذاب 
يف الآخرة، مم� يزيد املوؤمنني ثب�ًت�، ويكون فيه عربة وعظة ملن اأراد اأن يعترب، ق�ل اهلل تع�ىل: 

.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

َن�ُهَم� اأحطن�هم� من جوانبهم�.َوَحَفف
ِلم تنق�ض.َتظ
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تف�سري وفوائد الآيات:

به  ك�فر  والآخ���ر  ب���هلل،  م��وؤم��ن  اأحدهم�  للم�صركني  اأي:   
 وهو الك�فر  اأي: ب�صت�نني  

. اأي: جعلن� النخل يحيط ب�لب�صت�نني من جوانبهم� 
اأي ومل    � ت�مًّ اأخ��رج��ت ثمره�  اأي:   

تنق�ض منه �صيًئ�  اأي: واأخرجن� و�صطهم� نهًرا.
 اأي: اأنواع كثرية من ثم�ر ه�تني اجلنتني  اأي: املوؤمن 

 اأي: يج�دله ويخ��صمه ويفتخر عليه 
اأي: ع�صرية وولًدا.

من فوائد هاتني الآيتني:
1� اأن الظلم اأنواع، ومنه� ظلم الإن�ص�ن لنف�صه. 

2� بي�ن م� عليه الك�فر من اجلهل والغرتار ب�لدني�.

ب�أي �صيء يكون ظلم الإن�ص�ن لنف�صه؟ 
....................................................................................................................................

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

من فوائد هذه الآيات:
1� تنويع القراآن لالآي�ت والبين�ت التي تو�صح احلق وتبينه رحمة من اهلل بعب�ده، واإق�مة للحجة 

عليهم، ومن ذلك �صرب الأمث�ل.  
2� ذم الغرتار ب�لدني�.  

 اأي: بكفره ومت��رده وتكربه وجت����ربه واإنك�ره املع�د 
 اأي: تفنى وتهلك  وذلك اغرتاًرا منه مل� راأى م� فيه� 

من الزروع والثم�ر والأ�صج�ر والأنه�ر.
 اأي: واقعة  اأي: ولئن ك�ن مع�د 
ورجعة ومرد اإىل اهلل  اأي: مرجًع� ومرًدا، فكم� اأعط�ين هذا 

يف الدني� �صيعطيني يف الآخرة اأف�صل منه.



61

التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

 . ح معنى قوله تع�ىل:  �ض2/ و�صِّ

 . �ض3/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل:
�ض4/ ال�صك يف البعث كفر ب�هلل تع�ىل، م� الآية الدالة على ذلك مع التو�صيح؟ 

مب�ذا احتج الرجل املوؤمن لإثب�ت البعث بعد املوت؟

اأي: ق�ل املوؤمن واعًظ� له وزاج��ًرا عم� هو فيه من الغرتار   
والكفر ب�هلل  اأي: خلق اأب�ك اآدم من تراب 
والق�مة  اأي: ثم جعلك معتدل اخللق  وامل��راأة   الرجل  اأي: ثم خلقك من نطفة 

 اأي: ذكًرا.
واملعنى: اأكفرت مبن فعل بك هذا اأن يبعثك بعد موتك، ويعيدك خلًق� جديًدا. 

من فوائد هذه الآية:
- الإ�ص�رة اإىل اأن �ص�حب اجلنتني ك�ن م�صرًك�.

من فوائد هذه الآية:
- اأن ال�صك يف البعث وعدم اجلزم بوقوعه كفر ب�هلل تع�ىل.

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

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

 اأي لكن اأن� ل اأق����ول مبق�لتك بل اأعرتف هلل ب�لوحدانية والربوبية 
 اأي: يف عب�دته، بل اأعبده وحده ل �صريك له. 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ل زال ال�صي�ق يف ذكر ق�صة �ص�حب اجلنتني: 

ق�ل اهلل تع�ىل: 

.

 اأي: هاّل حني دخلت ب�صت�نك واأعجبك م� فيه 
 اأي: اأيُّ �صيء �ص�ء اهلل ك�ن، واملعنى اأن اجلنتني وكل م� فيهم� اإمن� ح�صل مب�صيئة اهلل 
 اأي: على عم�رة اجلنتني وتدبري اأمرهم�  اأي: اإل مبعونته وت�أييده 
 اإن اأداة �صرط، وجواب ال�صرط: قوله تع�ىل يف الآية 

. الآتية: 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

غ�ئًرا ذاهًب� يف الأر�ض.غوًرا
جمع عر�ض وهو ال�صقف الذي ي�صنع من الأعمدة لتتمدد عليه اأغ�ص�ن العنب.ُعُرو�ِصَه�
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...................................................................................................................................

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

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

  اأي: يف الدار الآخرة  اأي: 

على جنتك يف الدني� التي ظننت اأنه� ل تبيد ول تفنى  اأي: عذاًب� 
من ال�صم�ء من �ص�عقة، اأومطر عظيم مزعج يقلع زرعه� واأ�صج�ره�  اأي: 

� جرداء ل نب�ت فيه�  اأي: تزل فيه� الأقدام.  اأر�صً

 اأي: ذاهًب� يف الأر�ض  اأي: لن تقدر 
على طلبه، ول على رده بحيلة من احليل.

ن���ًرا  اأر���ص��ل عليه�  اأن اهلل تع�ىل  ال��ع��ذاب بثمر جنته، وذل��ك  اأح���ط  اأي:   
ف�أهلكته� وغ�ر م�وؤه�  اأي: ي�صرب بيده على الأخرى 

ت�أ�صًف� وتلهًف� على الأموال التي اأنفقه� عليه�  اأي: �ص�قطة 
اأي: على دع�ئمه� علم اأن م� حل به اإمن� هو ب�صبب جحوده 

وطغي�نه فتمنى لو مل يكن م�صرًك� حتى ل يهلك اهلل ب�صت�نه.

 اأي ع�صرية اأو ولد  اأي: وم� 
ك�ن ممتنًع� بقوته عن انتق�م اهلل.

 اأي: اإذا وقع العذاب  اأي: ف�ملوالة هلل احلق، ف�جلميع يرجع 
اأي: ع�قبة.  اإىل اهلل واإىل موالته واخل�صوع له  اأي جزاء 

اأذكر بع�ض اأ�صب�ب الوق�ية من الإ�ص�بة ب�لعني.

من فوائد هذه الآية:
 - احلث على قول: )م� �ص�ء اهلل ل قوة اإل ب�هلل( ملن اأعجبه �صيء من ح�له اأو م�له اأو ولده. 
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 
 .

�ض3/ ا�صتدل من الآي�ت لم� ي�أتي:

اأن التح�صر والندم على م� ف�ت ل ينفع �ص�حبه.

من فوائد هذه الآيات:
1� العتب�ر بح�ل الذي اأنعم اهلل عليه نعًم� دنيويًة، ف�ألهته عن اآخرته واأطغته، وع�صى اهلل فيه�، 

اأن م�آله� النقط�ع وال�صمحالل.
2� اأن الأعم�ل التي تكون هلل عز وجل ثوابه� خري، وع�قبته� كله� خري.
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة  الãامæةالوحــــدة  الãامæة

تف�سري �سورة الكهف


ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأبنيِّ مع�ين الكلم�ت الغريبة.

ر الآي�ت من 45 اإىل 49 من �صورة الكهف تف�صرًيا �صليًم�.  2� اأف�صِّ
3� اأ�صتنتج حقيقة احلي�ة الدني� من خالل املثل امل�صروب يف الآي�ت. 

4� اأ�صتنتج ثمرة تف�صيل العب�دة على �صهوات الدني�. 
5� اأ�صتنتج اأهوال يوم القي�مة الواردة يف الآي�ت. 

6� اأ�صتنتج العالقة بني بي�ن حقيقة الدني� وبي�ن اأهوال يوم القي�مة. 
7� اأ�صتعد ليوم القي�مة ب�لعمل ال�ص�لح. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

حقيقة احلي�ة الدني�
)تف�صري(

4546الكهف30
4749الكهف31

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف)30(

ا؛ لكي يوازن بني الأمور، ويراعي الأولوي�ت يف حي�ته  معرفة الإن�ص���ن بحقيقة الدني� مهم جدًّ
فيقدم م� يدوم ويبقى؛ على م� يزول ويفنى، ولهذا اهتم القراآن الكرمي ب�صرب الأمث�ل للدني� 

مب� يبنيِّ حقيقته� يف اآي�ت كثرية، ومنه� الآي�ت الآتية: 

.

 اأي: للم�صتكربين املغرتين بدني�هم  اأي: يف �صرعة 
زواله� وفن�ئه� وانق�ص�ئه�  يعني املطر  اأي: 
مب�ء املطر  اأي: م� فيه� من احلب  اأي: فتحول النب�ت بعد 
اأي: تفرقه وتطرحه ذات  اأي: ي�ب�ًص� متفتًت�   ح�صنه ون�ص�رته  

اليمني وذات ال�صم�ل  فال يعجزه �صيء. 

من الآية رقم 45 اإلى الآية رقم 46

ي�ب�ًص� متفتًت�.ه�صيًم�
قه.تذروه ه وُتفرِّ ُتطريِّ

من فوائد هذه الآية:
- بي�ن حقيقة الدني�، واأنه� �صريعة الزوال، وع�قبته� اإىل فن�ء فال ينبغي الغرتار به� واإيث�ره� 

على الدار الآخرة. 
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 ....................................................................................................................................

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

و�ص�أن  يعني  امل�صركون   بهم�  يفتخر  اللذان   
الدني� �صرعة الزوال والفن�ء، فم� هو زينة له� كذلك  هي الأعم�ل 
ال�ص�حلة ومنه�: ال�صلوات اخلم�ض، و�صبح�ن اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب، �صم�ه� 
اهلل ب�قي�ت لبق�ء ثوابه� ودوامه  اأي: اأف�صل من امل�ل والبنون منفعة 
اأف�صل  اأن م� يوؤمله الإن�ص�ن من الأعم�ل ال�ص�حلة  اأي:  اأهله�   وع�ئدة على 
مم� يوؤمل من امل�ل والبنون؛ لتحققه ودوامه، وعدم حتقق م� يوؤمل من امل�ل والبنون اأو زواله 

وانق�ص�وؤه.

التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ م� املراد ب�لب�قي�ت ال�ص�حل�ت؟ 

�ض3/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل:  . 
للحي�ة  الذي �صربه اهلل تع�ىل  املثل  ح �صورة  �ض4/ من خالل فهمك لالآي�ت وتف�صريه� و�صّ

الدني�. 

�صرب اهلل هذا املثل للحي�ة الدني� يف عدد من الآي�ت، اأحدد ثالثة موا�صع ذكر فيه� 
هذا املثل واذكر اأرق�م الآي�ت وا�صم ال�صورة. 

من فوائد هذه الآية:
1� احلث على ال�صتكث�ر من الأعم�ل ال�ص�حلة. 

2� اأن الأعم�ل ال�ص�حلة هي التي ينبغي اأن يحر�ض عليه� امل�صلم لتحقيق م� يوؤمله من ال�صع�دة 
والفالح يف الدني� والآخرة. 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ت�أّمل يف الآي�ت الآتية، ثم اذكر لزمالئك م� تتحدث عنه. 

.

 اأي: واذكر حني نزيل اجلب�ل من اأم�كنه� ون�صريه� يف اجلو 
اأي: ظ�هرة لي�ض عليه� �صيء ي�صرته� مم� ك�ن عليه� من اجلب�ل والأ�صج�ر   
فلم  اأي:  احل�ص�ب   موقف  اإىل  املوتى  جمعن�  اأي:   

نرتك ومل نبق منهم اأحًدا حتت الأر�ض. 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ظ�هرة لي�ض عليه� �صيء ي�صرته�.ب�رزة

من فوائد هذه الآية:
��� بي�ن �صيء من اأحوال يوم القي�مة، وهي: 

1� ت�صيري اجلب�ل. 
. ............................................................................................................................... �2
. ............................................................................................................................... �3
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اأي: يق�ل للم�صركني لقد جئتمون�   اأي �صفوًف� 
اأح��ي���ء  اأي: حف�ة ع��راة ف��رادى 

اأي: موعًدا للبعث واحل�صر  اأي كت�ب الأعم�ل 
القبيحة  واأف��ع���ل��ه��م  ال�صيئة  اأع��م���ل��ه��م  م��ن  ف��ي��ه  ك��ت��ب  مم���  اأي:  خ���ئ��ف��ني   اأي: 

ه��الك��ن���  ي����  اأي:   
وح��ف��ظ��ه���  ع���ده����  اإل  اأي:  ك����ب����رًيا   ول  ����ص���غ���رًيا  ذن����ًب�����  ي�����رتك  ل  اأي: 
من  كت�بهم   يف  مثبًت�  مكتوًب�  اأي:   

خلقه، فال ي�أخذ اأحًدا بجرم اأحد، ول ينق�ض ثواب اأحد.

التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ اذكر ثالثة من اأهوال يوم القي�مة. 
 . ح معنى قوله تع�ىل:  �ض3/ و�صِّ

�ض4/ اأعم�ل العب�د حمفوظة عند اهلل تع�ىل، م� الآية الدالة على ذلك؟ 

القي�مة حف�ًة عراًة  الن��ض يوم  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »يح�صر   ق�لت: �صمعت ر�صول اهلل  عن ع�ئ�صة 
»ي�  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق�ل  بع�ض؟  اإىل  بع�صهم  ينظر  والرج�ل جميًع�  الن�ص�ء  اهلل،  ر�صول  ي�  قلت:  غ��رًل« 

ع�ئ�صة، الأمر اأ�صد من اأن ينظر بع�صهم اإىل بع�ض«)1(. 

)1( اأخرجه م�صلم برقم )2859(.

م� الواجب عليك اإذا علمت هذه احلقيقة؟

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بي�ن ح�ل الن��ض عند البعث، واأنهم يبعثون حف�ة عراة كم� خلقهم اهلل. 

2� اأن جميع اأعم�ل العب�د حم�ص�ة عليهم، واأنه� �صتعر�ض عليهم يوم القي�مة، و�صيح��صبون عليه� 
ا.  اإن خرًيا اأو �صرًّ

. ............................................................................................................................... �1

. ............................................................................................................................... �2



70

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة التا�ضعةالوحــــدة التا�ضعة
توة �سورة الكهف

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 50 اإىل 82 من �صورة الكهف تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

ا�صم ال�صورةالدر�ض
الآي�ت

اإىلمن

5054الكهف32
5559الكهف33
6073الكهف34
7482الكهف35

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــــدة العاTضرةالوحــــدة العاTضرة

تف�سري �سورة الكهف

 

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأبنيِّ مع�ين الكلم�ت الغريبة.

ر الآي�ت من 60 اإىل 82 من �صورة الكهف تف�صرًيا �صليًم�.  2� اأف�صِّ
3� اأ�صتنتج �صف�ت ط�لب العلم كم� وردت يف الق�صة. 

4� اأزداد اإقب�ًل على طلب العلم. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

ق�صة مو�صى  مع اخل�صر
)تف�صري(

6064الكهف36
6573الكهف37
7477الكهف38
7882الكهف39

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ما الكمات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

عن اأبي بن كعب  اأنه �صمع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن مو�صى ق�م خطيًب� يف بني اإ�صرائيل، 
ف�صئل: اأي الن��ض اأعلم؟ فق�ل: اأن�، فعتب اهلل عليه؛ اإذ مل يرد العلم اإليه، ف�أوحى اهلل اإليه: اإن 
يل عبًدا مبجمع البحرين هو اأعلم منك، ق�ل مو�صى: ي� رب فكيف يل به؟ ق�ل: ت�أخذ معك 

حوًت� فتجعله يف مكتل، فحيثم� فقدت احلوت فهو َثّم«)1 (. 

 ويف الآي�ت الت�لية ذكر عزم مو�صى   الرحيل اإىل اخل�صر وهو عبد من عب�د اهلل وال�صحيح 
؛ لال�صتف�دة من علمه، ق�ل اهلل تع�ىل:  اأنه نبي لقوله 

.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

)1( اأخرجه البخ�ري برقم )4448(، وم�صلم برقم )2380(. 

مك�ن اجتم�عهم� والتق�ئهم�.جممع البحرين
دهًرا.حقًب�
َرب هو النفق يف الأر�ض.�صرًب� ال�ص 
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تف�سري وفوائد الآيات:

 وه����و ي���و�ص���ع ب��ن ن�����ون  اأي: ل اأزال �ص�������ئ�ًرا 
 اأي: حتى اأ�صل ملتقى البحرين 

اأي: ولو اأ�صري دهًرا.

من فوائد هذه الآية:
1� ف�صل الرحلة يف طلب العلم والزدي�د منه.

2� الإر�ص�د اإىل اغتن�م لق�ء الف�صالء والعلم�ء واإن بعدت اأقط�رهم.

 اأي: بني البحرين وهو التق�ء النيل مع البحر يف م�صر 
 الذي ك�ن� قد حماله معهم�، وك�ن� قد نزل عند �صخرة فو�صع� روؤو�صهم� عنده�، 
ون�م مو�صى  ، ف��صطرب احلوت، وخرج من املكتل، و�صقط يف البحر  اأي: احلوت 

 اأي: طريقه  اأي: مثل ال�صرب، وهو النفق يف الأر�ض.
اأي: ج���وزا املك�ن الذي ذهب عنه احلوت  مو�صى   

 اأي: ال�صفر الذي ج�وزا فيه املك�ن  اأي: تعًب� 
اأخربك   اأن  ن�صيت  يو�صع:  ق�ل  اأي:   
اأذكر لك  اأن  اأن�ص�ين  ب�أمر احلوت وق�صته  اأي: وم� 
ي� مو�صى م� ح�صل من احلوت اإل ال�صيط�ن  اأي: واتخذ احلوت طريقه 
 اأي: �صيًئ� يعجب منه، ومو�صع التعجب اأن يحي� احلوت وهو قد م�ت، واأكل 

بع�صه، ثم يثب اإىل البحر، ويبقى اأثر جريته يف امل�ء، ل ميحو اأثره� جري�ن م�ء البحر. 
اأي: م� ذكرت من فقد احلوت   اأي: ق�ل مو�صى لفت�ه    
اأي: هو الذي نطلب؛ لأنه العالمة على وجود الرجل الذي نريده  
اأي: رجع� من حيث ج�ءا  اأي: يتبع�ن اآث�رهم� حتى انتهي� اإىل ال�صخرة التي فعل 

احلوت عنده� م� فعل. 
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ م� ا�صم فتى مو�صى  ؟ 
�ض3/ يف الآي�ت ذكر اآية عظيمة من اآي�ت اهلل الدالة على كم�ل قدرته، م� هذه الآية؟ 

�ض4/ عّلل مل�صروعية ال�صتع�ذة ب�هلل من ال�صيط�ن الرجيم. 

 اكتب مق�ًل اأح�صد فيه عدًدا من الأدلة على ف�صل طلب العلم. 

من فوائد هذه الآيات:
، اإل فيم� يبلغون عن  1� الن�صي�ن من طبيعة الإن�ص�ن، ولو �صلم منه اأحد ل�صلم منه الأنبي�ء 

اهلل فقد ع�صمهم اهلل من ن�صي�نه. 
2� عظيم قدرة اهلل تع�ىل وعجيب �صنعه.  

3� اأن الن�صي�ن قد يكون من ال�صيط�ن؛ ول �صيم� يف الأمور امل�صروعة؛ ولذا �صرعت ال�صتع�ذة ب�هلل 
منه، والإكث�ر من ذكر اهلل تع�ىل لطرده واإبع�ده.  

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

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

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

...................................................................................................................................
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ذكر اهلل تع�ىل يف الآي���ت ال�ص�بقة رجوع مو�صى   اإىل املك�ن الذي فقد فيه احل��وت؛ لأنه 
اأنه يجد فيه اخل�صر، ويف الآي���ت الت�لية ذكر اهلل تع�ىل عثور مو�صى  املك�ن الذي اأخربه اهلل 

عليه، ق�ل اهلل تع�ىل: 

.

 وا�صمه اخل�صر، ف�صلم عليه مو�صى، فق�ل اخل�صر: واأن� ب�أر�صك 
ال�صالم؟ فق�ل: اأن� مو�صى، ق�ل: مو�صى بني اإ�صرائيل؟ ق�ل: نعم زب

رب اأي: اأعطين�ه علًم� من علم الغيب.
من فوائد هذه الآية: ف�صيلة اخل�صر، وم� خ�صه اهلل تع�ىل به من النبوة والعلم. 

 اأي: هل ت�صمح يل ب�أن اأ�صحبك 
اأي: من العلم الذي علمك اهلل  اأي: م� هو ر�ص�د اإىل احلق ودليل على الهدى.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

عظيًم� منكًرا.اإمًرا

من فوائد هذه الآية:
- اأنه ل ينبغي لأحد اأن يرتك طلب العلم واإن ك�ن قد بلغ فيه مبلًغ� كبرًيا. 
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....................................................................................................................................

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

 اأي: ق�ل اخل�صر ملو�صى  اأي: اإنك ل تقدر على 
م�ص�حبتي؛ مل� �صرتاه مني من اأمور �صتنكره� علي؛ وذلك اأين على علم علمنيه اهلل ل تعلمه، 

كم� اأنك على علم علمكه اهلل ل اأعلمه. 
 اأي: على اأمر مل تطلع على حكمته وم�صلحته الب�طنة 

 اأي: علًم�.
اأرى من   اأي: ق�ل مو�صى للخ�صر  اأي: على م� 
اأخ�لفك يف  اأي: ول  اأم��ورك، واإن ك�ن خم�لًف� مل� هو �صواب عندي  

�صيء ت�أمرين به.
ف���إن �صحبتني  اأي:  ملو�صى   ق���ل اخل�صر  اأي:   

 اأي: مم� اأفعله  اأي: حتى اأكون اأن� الذي اأبينه لك. 

من اأين اأُِخَذت هذه الف�ئدة؟ 

�: يف قول مو�صى للخ�صر:  اأدب من اآداب ط�لب العلم، م� هو؟  اأي�صً

من فوائد هذه الآيات:
1� اأن من طبيعة الإن�ص�ن عدم ال�صرب على الأمور املخ�لفة مل� يعلمه. 

2� من الآداب ال�صرعية قول الإن�ص�ن: )اإن �ص�ء اهلل( فيم� ل يقطع بوقوعه. 
3� من اآداب ط�لب العلم عدم ال�صتعج�ل يف �صوؤال الع�مل عم� يفعله من الأمور التي قد ت�صتنكر 

حتى يتبني له وجه ذلك، ف�إن مل يتبني ذلك �ص�أله ب�أدب ولطف.

اأي:  البحر   �ص�حل  على  مي�صي�ن  ذهب�  اأي:   
�صقه� اخل�صر وقلع منه� لوًح� اأو لوحني  اأي: ق�ل مو�صى منكًرا عليه 

 اأي: عظيًم� منكًرا.
 اأي: ق�ل اخل�صر ملو�صى  مل� اأنكر عليه خرق ال�صفينة 

.
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التقومي:
�ض1/ بنّي مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ م� ا�صم من لقيه مو�صى  ليتعلم منه؟ 
�ض3/ من خالل فهمك لالآي�ت اذكر اأدبني من اآداب ط�لب العلم.

�ض4/ من الآداب ال�صرعية قول الإن�ص�ن: )اإن �ص�ء اهلل( فيم� ل يقطع بوقوعه، م� الآية الدالة على ذلك؟ 

. �ض5/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 

من فوائد هذه الآيات:
اإف�ص�د  ذلك  ومن  اإنك�ره  يجب  منكر  م�صروع  �صبب  بغري  غريه  م�ل  الإن�ص�ن  اإف�ص�د  اأن  بي�ن   �1

املمتلك�ت الع�مة. 
2� من �صف�ت امل�صلم عدم ال�صكوت على املنكر. 

3� اأن الن��صي غري موؤاخذ بن�صي�نه ل يف حق اهلل، ول يف حقوق العب�د. 

ن�صيته،  ال��ذي  ب�لأمر  اأي:  للخ�صر  ق���ل مو�صى  اأي:   
وهو العهد الذي اأخذته علي  اأي: ول تكلفني م�صقة يف �صحبتي 

لك واتب�عي اإي�ك. 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ل زال ال�صي�ق يف ذكر ق�صة مو�صى مع اخل�صر، وم� اأجراه اهلل على يد اخل�صر من الأمور التي 
مل ي�صتطع مو�صى ال�صرب عليه�؛ لأنه� من الأمور املنكرة يف ظ�هر الأمر. 

.

 اأي: بعد ذلك  يلعب مع الغلم�ن  اأي: قتل 
اخل�صر ذلك الغالم  اأي ق�ل مو�صى للخ�صر منكًرا عليه هذا الفعل 

 اأي: �صغرية ط�هرة من الذنوب  اأي: من غري اأن تقتل نف�ًص� حتى 
يقت�ض منه�  اأي: ظ�هر النك�رة.

 فذكره ب�ل�صرط الذي �صرطه عليه، وهو :
...................................................................................................................................

ه��ذه  ب��ع��د  اأي:  ب�����ص��يء   عليك  اع��رت���ص��ت  اإن  اأي:   
املرة اأي: فال ترتكني اأ�صحبك  اأي: بلغت مبلًغ� 

تعذر به يف ترك م�ص�حبتي.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ط�هرة من الذنوب.زكية
ظ�هر النك�رة.نكًرا
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

اإذا مل يكن له عذر �صحيح، م� الآية  �ض2/ من �صف�ت امل�صلم عدم العتذار ب�لأعذار الواهية 
الدالة على ذلك؟ 

. ح معنى قوله تع�ىل:  �ض3/ و�صِّ

. �ض4/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 

)1( �صحيح م�صلم برقم )2380(. 

من فوائد هذه الآيات:
1� حترمي قتل النف�ض بغري حق، واأنه كبرية من كب�ئر الذنوب، ومنكر يحرم ال�صكوت عليه. 

2� من �صف�ت امل�صلم عدم العتذار ب�لأعذار الواهية اإذا مل يكن له عذر �صحيح. 

من فوائد هذه الآية:
1� البخل وعدم القي�م بواجب ال�صي�فة من اأخالق اللئ�م.

2� الت�ص�مح، ومق�بلة الإ�ص�ءة ب�لإح�ص�ن من اأخالق املوؤمنني و�صف�ت اأولي�ء اهلل املتقني. 

الطع���م     اأي:�ص���ألهم 
اأي: فل��م يطعموهم���؛ وذل��ك اأنه��م قوم لئ�م كم� اأخ��رب بذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1( 
 اأي: قرب اأن ي�ص��قط مليالنه  اأي: فرده 
اخل�صر اإىل ح�لة ال�صتق�مة؛  اأي: ق�ل مو�صى للخ�صر  

اأي: على اإق�مته  اأي: اأجرة؛ حيث اأبوا اأن يطعمون�. 

كيف اأ�صتفيد ذلك من الآي�ت؟ 
...................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

 ، يف الآي�ت ال�ص�بقة ذكر اهلل تع�ىل م� فعله اخل�صر من الأمور التي توقف عنده� مو�صى 
ومل ي�صتطع اإل ال�صوؤال عنه�؛ ملعرفة م� عند اخل�صر من العلم الذي حمله على تلك الت�صرف�ت، 

ويف الآي�ت الت�لية يبنّي اخل�صر املعنى الذي من اأجله فعل م� فعل، ق�ل اهلل تع�ىل: 

.

مع  الأج���ر  اأخ��ذ  ع��دم   علي اإن��ك���رك  اأي:    ملو�صى  اخل�صر  ق���ل  اأي:   
ق بيني وبينك  قولك: اإن �ص�ألتك عن �صيء بعده� فال ت�ص�حبني  اأي: ُمفرِّ
 اأي: �ص�أخربك  اأي: بتف�صري  اأي: من 

الأمور التي فعلته�. 

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ت�صتطيع.ت�صطع

من فوائد هذه الآية:
- اأن موافقة ال�ص�حب ل�ص�حبه، يف غري الأمور املحذورة، مدع�ة و�صبب لبق�ء ال�صحبة وت�أكده�، 

كم� اأن عدم املوافقة �صبب لقطع املرافقة.
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ب���أج��رت��ه���  وي��ن��ت��ف��ع��ون  ي���وؤج���رون���ه����  اأي:   
ظ����مل  اأم����م���ه���م   ع���ي���ب   ذات  اأج���ع���ل���ه����  اأي:   

.  اأي: �صفينة �ص�حلة 

ت�أمل يف هذه الآية، وبنيِّ وجه ذلك. 

من فوائد هذه الآية:
1� ف�صل التك�صب والعمل لطلب الرزق. 

2� من قواعد ال�صريعة كم� يف هذه الآية دفع اأعظم املف�صدتني ب�رتك�ب اأخفهم�. 

من فوائد هاتني الآيتني:
اأنه يدفع ال�صر الكبري ب�رتك�ب ال�صر ال�صغري؛ ف�إن قتل الغالم �صر، ولكن بق�ءه حتى يفنت اأبويه 

ا منه، فلذلك قتله اخل�صر. عن دينهم� اأعظم �صرًّ

 اأي: واأم� هو فقد ك�ن ك�فًرا 
 اأي: فخفن� اأن يحملهم� حبه على اأن يتبع�ه يف دينه وهو الكفر.

واأق�����رب  اأي:  ودي���ًن����   ���ص��الًح���   
رحمة وبًرا بوالديه من املقتول. 

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

ال��ق��ري��ة  ت��ل��ك  يف  اأي:   
 اأي: وك�ن حتته م�ل مدفون لهم�، ولو �صقط اجلدار لظهر الكن�ز، واأخذه اأهل القرية 

ق���وت���ه���م����  اأي:  ال����ل����ئ�����م 
اليتيمني  بهذين  اأي:  اأقمته   ال��ذي  اجل���دار  حت��ت  املكنوز  اأي: 
واإمن�  تلق�ء نف�صي،  راأي��ي ومن  ال��ذي فعلت عن  اأي: وم� فعلت جميع   
به  م� �صقت  تف�صري  اأي: هذا  واإله�مه   اهلل  ب�أمر  فعلته 

ذرًع� ومل ت�صرب حتى اأخربك به ابتداء. 
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التقومي:
�ض1/ بيِّن مع�ين الكلم�ت الآتية: 

     
�ض2/ التك�صب والعمل لطلب الرزق من الأمور التي ي�صتحق اأ�صح�به� امل�ص�عدة، م� الآية الدالة على ذلك؟ 

. �ض3/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 
�ض4/ ا�صرح قوله تع�ىل:  .

�ص��مي اخل�ص��ر بذل��ك؛ لأن��ه جل���ض عل��ى فروة ف���إذا هي تهتز من حتت��ه خ�صراء، كم��� اأخرب بذلك 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�صحيح الذي رواه البخ�ري )1(، واملراد ب�لفروة ه� هن� احل�صي�ض الي�ب�ض، 
وهو اله�صيم من النب�ت، وك�ن من اأبن�ء امللوك، واخل�صر لي�ض موجوًدا الآن؛ والدليل على ذلك 
وقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص يوم ب��در: »الله��م اإن تهلك هذه  قول��ه تع���ىل:
الع�ص�بة ل تعبد يف الأر�ض«)2(، ولأنه مل ينقل اأنه ج�ء ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول ح�صر عنده ول ق�تل 
معه، ولو ك�ن حيًّ� لك�ن من اأتب�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�صح�به؛ لأنه ملسو هيلع هللا ىلص ك�ن مبعوًث� اإىل جميع الثقلني: 
اجلن والإن���ض، وقد ق�ل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو ك�ن مو�ص��ى حيًّ� مل� و�ص��عه اإل اأن يتبعني«)3(، واأخرب قبل موته 

بقليل اأنه ل يبقى ممن هو على وجه الأر�ض اإىل م�ئة �صنة من ليلته تلك عني تطرف.)4(

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

اأ�صف اإىل معلوم�تكاأ�صف اإىل معلوم�تك

)1( رواه البخ�ري برقم )3221(.                                                  )2( رواه م�صلم برقم )1763(. 
)3( رواه اأحمد برقم )14631(، والدارمي برقم )449(.              )4( انظر: تف�صري ابن كثري 134/3.

يف الآي�ت دللة على اأن املدينة تطلق على القرية، بنيِّ ذلك.

من فوائد هذه الآية:
1� اأن الرجل ال�ص�لح يحفظ يف ذريته، وت�صملهم بركة عب�دته يف الدني� والآخرة.

2� رحمة اهلل تع�ىل بعب�ده ولطفه بهم. 
3� اأن م� فعله اخل�صر من قتل الغالم، ك�ن عن علم خ�صه اهلل تع�ىل به، ووحي اأوح�ه اهلل اإي�ه 
ت��ع���ىل:  فهو  ؛ ول��ق��ول��ه  ت��ع���ىل:  لقوله 

نبي كرمي، ولذا فلي�ض لأحد اأن يقتدي به يف ذلك.
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوح�دةالوح�دة احل�ديةاحل�دية ع�صرةع�صرة

الكهف �سورة  توة 

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 83 اإىل 110 من �صورة الكهف تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة(

8391الكهف40
9298الكهف41
99110الكهف42

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحـدة الãانية عûضرةالوحـدة الãانية عûضرة

تف�سري �سورة الكهف


ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأبنيِّ مع�ين الكلم�ت الغريبة يف الآي�ت.

ر الآي�ت من 99 اإىل 110 من �صورة الكهف تف�صرًيا �صليًم�.  2� اأف�صِّ
3� اأ�صتنتج اأهوال يوم القي�مة الواردة يف الآي�ت. 

4� اأ�صتنتج �صبب خ�ص�رة الأعم�ل. 
5� اأعترب مب�صري من يعبد اهلل بغري م� �صرعه. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

من اأهوال يوم القي�مة
)تف�صري(

99106الكهف43
107110الكهف44

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

ذكر اهلل تع�ىل يف الآي�ت ال�ص�بقة ق�صة بن�ء ذي القرنني لل�صد، وذلك ليمنع ي�أجوج وم�أجوج من 
اخلروج على الن��ض، ب�صبب اإف�ص�دهم يف الأر�ض، وذكر اأن هذا ال�صد �صيظل ق�ئًم� اإىل قرب قي�م 
ال�ص�عة؛ حيث ينه�ر هذا ال�صد ب�أمر اهلل تع�ىل، كم� اأ�ص�ر اهلل اإىل ذلك بقوله يف الآية ال�ص�بقة:
ي���خ���رج  وح���ي���ن���ئ���ذ   ،

ي�أجوج وم�أجوج على الن��ض، كم� ذكر اهلل تع�ىل ذلك يف الآي�ت الآتية: 

.

 اأي: يوم يدك ال�صد، وتخرج قبيلت� ي�أجوج وم�أجوج 
اأي: يختلط الن��ض بع�صهم يف بع�ض  اأي: يف اأثر ذلك اإعالًم� بقي�م ال�ص�عة

 اأي: يف �صعيد واحد للح�ص�ب واجلزاء.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

ور هو القرن الذي ينف فيه اإ�صرافيل للبعث.ال�صُّ
بطلت.َفَحِبَطت

من فوائد هذه الآية:
- اإثب�ت ال�صور والنف فيه لبعث الن��ض من قبورهم. 



86

 اأي: اأبرزن�ه� واأظهرن�ه�  اأي يوم القي�مة  
لريوا م� فيه� من العذاب والنك�ل قبل دخوله� ليكون ذلك اأبلغ يف تعجيل الهم واحلزن لهم. 

�صبعون  له�  يومئذ  بجهنم  »يوؤتى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول  ق�ل  ق�ل:   � م�صعود  بن  عن عبداهلل 
األف ملك يجرونه�« )1(. األف زم�م، مع كل زم�م �صبعون 

 اأي: يف الدني�  اأي: تغ�فلوا وتع�موا عن قبول 
الهدى واتب�ع احلق  اأي: ل يعقلون عن اهلل اأمره ونهيه.

)1( �صحيح م�صلم برقم )2842(. 

؟ م� الذي يدل عليه قوله تع�ىل: 

من فوائد هذه الآية:
��� بي�ن اأن من مل يكن اهلل له وليًّ� ون��صًرا، فال ويل له ول ن��صر له. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بي�ن م� اأعده اهلل تع�ىل للك�فرين من العذاب. 

2� بي�ن �صبب �صالل الكف�ر، وهو اإعرا�صهم عن ذكر اهلل وعن �صم�ع اآي�ته. 

ذلك  لهم  ي�صلح  اأنهم  اأظنوا  اأي:   
وينتفعون به  اأي: هي�أن�ه� لهم  اأي: منزًل.

اأي: قل ي� حممد للذين يج�دلونك ب�لب�طل من اليهود والن�ص�رى   
اأي: نخربكم  اأي: ب�لذين هم اأ�صد اخللق واأعظمهم خ�صراًن� فيم� عملوا 
 اأي: هم الذين �ص�ع وبطل عملهم الذي عملوه يف الدني�؛ 

لأنهم مل يعملوه على وفق م� �صرع اهلل  اأي: عماًل. 
 اأي: جحدوا اآي�ت اهلل الدالة على وحدانيته و�صدق ر�صله
 اأي: وكذبوا ب�لدار الآخرة  اأي: فبطلت اأعم�لهم فلم يكن له� 
ثواب يف الآخرة  اأي: فال نثقل موازينهم لأنه� خ�لية عن اخلري. 

يدل قوله تع�ىل:  على اأن اأعم�ل العب�د .............. يوم القي�مة. 
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التقومي:
�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

�ض2/ يف الآي�ت اإ�ص�رة اإىل عالمة من عالم�ت قرب ال�ص�عة، م� هذه العالمة؟ 
�ض3/ دلت الآي�ت على اأن الإن�ص�ن قد ي�صل وهو ل ي�صعر، م� الآية الدالة على ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ 

 . �ض4/ ا�صتخرج ف�ئدة من قوله تع�ىل: 

اأي:  ب����هلل   ك��ف��ره��م  ب�صبب  اأي:   
وب�صبب جعلهم القراآن الكرمي والر�صل حماًل لل�صخرية وال�صتهزاء.

من فوائد هذه الآيات:
1� اأن الإن�ص�ن قد ي�صل وهو ل ي�صعر، وذلك اإذا مل يهتد بهدي الكت�ب وال�صنة، بل اأعر�ض عنهم� 

وا�صتخف بهم�. 
2� اأن الكفر ب�هلل تع�ىل �صبب حلبوط العمل. 

3� بي�ن اأن جهنم م�صري املعر�صني عن اهلل تع�ىل املبتغني الهدى من غري طريقه. 
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ما الكمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س
تف�ضري �ضورة الكهفتف�ضري �ضورة الكهف

اأعده  ذكر اهلل تع�ىل يف الآي���ت ال�ص�بقة جزاء الك�فرين، ويف الآي���ت الآتية بني اهلل تع�ىل م� 
لعب�ده املوؤمنني، ق�ل اهلل تع�ىل: 

. 

اأي: جمعوا بني الإمي�ن والعمل ال�ص�لح 
 اأي: م� فيه� من الثم�ر  اأي: �صي�فة. 

عن اأبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ل: »اإذا �ص�ألتم اهلل ف�صلوه الفردو�ض، ف�إنه اأو�صط اجلنة، واأعلى 
ر اأنه�ر اجلنة«)1( .  اجلنة، وفوقه عر�ض الرحمن، ومنه َتفج

 اأي مقيمني فيه� ل ينتقلون عنه� اأبًدا  اأي: ل يطلبون 
 اأي: حتول عنه� اإىل غريه�.

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

)1( اأخرجه البخ�ري برقم )6987(. 

اأعلى درج�ت اجلنة.الفردو�ض
الُن�ُزل هو م� يعد لل�صيف.نزًل

م� يكتب به.مداًدا

من فوائد هاتني الآيتني:
1� ف�صيلة الإمي�ن ب�هلل تع�ىل والعمل ال�ص�لح. 

2� بي�ن عظيم الثواب الذي اأعده اهلل تع�ىل لعب�ده املوؤمنني الذين جمعوا بني الإمي�ن والعمل ال�ص�لح. 
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التقومي:

�ض1/ بنيِّ مع�ين الكلم�ت الآتية: 

 . ح معنى قوله تع�ىل:  �ض2/ و�صِّ

�ض3/ م� الدليل من الآي�ت ال�ص�بقة على اأن م� ج�ء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص وحي من اهلل تع�ىل، ولي�ض من 
تلق�ء نف�صه؟

 اأي: م�ء البحر  اأي: حرًبا للقلم الذي تكتب به 
كلم�ت اهلل وحكمه واآي�ته الدالة عليه  اأي: قبل اأن ُيفرغ 
من كت�بة ذلك  اأي: ولو جئن� مبثل البحر بحًرا اآخر ثم اآخر وهلم 

ا بحور متده ويكتب به� مل� نفدت كلم�ت اهلل. جرًّ

من فوائد هذه الآية:
- بي�ن �صعة علم اهلل تع�ىل وعجز الب�صر عن الإح�طة به. 

من فوائد هذه الآية:

1� الدليل على اأن م� ج�ء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإمن� هو وحي من اهلل تع�ىل، ولي�ض من تلق�ء نف�صه. 
2� بي�ن �صرطي قبول العمل، وهم�: 

اأ � ...............................................................................................   

ب � ............................................................................................    

 للم�صركني املكذبني بر�ص�لتك  فم� كنت لأخربكم عم� �ص�ألتم 
اأطلعني اهلل عليه  اأ�صح�ب الكهف وخرب ذي القرنني لول م�  عنه من ق�صة 

 الذي اأدعوكم اإىل عب�دته  ل �صريك له 
اأي: يوؤمن وي�أمل يف ثوابه وجزائه  اأي: موافًق� ل�صرع اهلل

 اأي: ول يجعل له �صريًك� يف عب�دته. 
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الوحــدة الãالãة عûضرةالوحــدة الãالãة عûضرة

اأهداف تدري�ض الوحدة:

 مالآية ر ا  ممن الآية ر

توة �سورة مرمي

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 1 اإىل 40 من �صورة مرمي تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة(

19مرمي45

1021مرمي46

2228مرمي47

2940مرمي48

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــدة الرابعة عûضرةالوحــدة الرابعة عûضرة

توة �سورة مرمي

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 41 اإىل 50 من �صورة مرمي تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة(

4145مرمي49

4650مرمي50

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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 مالآية ر ا  ممن الآية ر

الوحــدة اÿام�ضة عûضرةالوحــدة اÿام�ضة عûضرة

توة �سورة مرمي

ع يف نه�ية هذه الوحدة اأن:  اأتوق
1� اأتلو الآي�ت من 51 اإىل 98 من �صورة مرمي تالوة جمودة. 

2� اأطبِّق اأحك�م التجويد يف اأثن�ء التالوة. 
3� اأبنيِّ بع�ض مع�ين الكلم�ت الغريبة. 

4� اأ�صتنتج اأبرز الأحك�م والآداب الواردة يف الآي�ت. 

ا�صم ال�صورةالدر�ضمو�صوع الوحدة
الآي�ت

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة(

5158مرمي51

5965مرمي52

6676مرمي53

7787مرمي54

8898مرمي55

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�صورة على الدرو�ض: 
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