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�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل، �أما بعد: 

�لذي يقوم على  �ملنهج �جلديد  �ملتو�سط، وفق  �لثالث  لل�سف  �لكرمي وتف�سريه  �لقر�آن  فهذ� مقرر 

تف�سري  بع�ض �لآيات �ملقرر تالوتها �أو حفظها يف مقرر �لقر�آن �لكرمي؛ ليعينهم ذلك على تدبر وفهم 

معاين �لآيات �لتي يتلونها. 

وقد روعي يف تاأليفه ما ياأتي: 

1( تق�سيم �ل�سورة �إىل مقاطع حمددة، بحيث يتم تناول كل مقطع يف در�ض م�ستقل. 

2( و�سع متهيد لكل مقطع ميثل مدخاًل ي�سور للطالب ما �ستتحدث عنه �لآيات. 

3( بيان معاين �ملفرد�ت �لغريبة على �لطالب. 

4( تف�سري �لآيات مبا يو�سح معناها �لعام ب�سكل خمت�سر. 

5( ت�سمني �لتف�سري ما ي�ستنبط من �لآيات من �أحكام �سرعية، وتوجيهات تربوية. 

6( و�سع �أن�سطة �سفية ي�سارك �لطالب يف حلها، وترك فر�غات يقوم �لطالب بتعبئتها؛ 

مع  تفاعلهم،  و�إثارة  �لدر�ض،  يف  و�إ�سر�كهم  لديهم،  �لتفكري  مهار�ت  تنمية  بغر�ض 

�لرتكيز على ما يخدم �أحد �ملو��سيع �لتي تتناولها �لآيات. 

7( و�سع �أ�سئلة تقوميية يف نهاية كل مو�سوع؛ لي�ستعني بها �لطالب على �ملر�جعة و�ل�ستذكار، 

وتثبيت �ملعلومات، ولتبني مدى فهم �لطالب ملا در�سه. 

�إ�سافة بع�ض �ملو�سوعات �لإثر�ئية يف نهاية بع�ض �لوحد�ت؛ لزيادة ح�سيلة �لطالب   )8

�لعلمية. 

وقد حاولنا �سياغة ذلك باأ�سلوب يجمع بني �ل�سهولة يف تقدمي �ملعلومة، و�لرتقاء مب�ستوى �لطالب 

�لعلمي و�ملعريف و�للغوي، وربط ما يف �لآيات من �أحكام وتوجيهات بو�قع �حلياة، و�إ�سعار �لطالب 

باأنه خماطب بتلك �لآيات، ومطالب باللتز�م باأحكامها، و�لت�ساف باآد�بها يف حياته وتعامله مع 

�أهله وجمتمعه.

ن�ساأل �هلل تعاىل �لتوفيق و�ل�سد�د يف �لقول و�لعمل، و�لع�سمة من �لزلل، و�أن يتقبله وينفع به، ويثيب 

عليه، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. 
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�سور املقرر:  - اأوًل : التالوة �سورتا: طه، والأنبياء.
- ثانياً:احلفظ �سورة: املجادلة.

- ثالثاً: التف�سري: اآيات خمتارة من مقرر التالوة واحلفظ.

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

رقم ال�ضفحةملحوظات
اإلىمن

قراآن كرميالأوىل
)تالوة وحفظ(

1610املجادلة1
71010املجادلة2
111710املجادلة3
182210املجادلة4

التعريف ب�سورة مرمي الثانية
11--مرمي5)تف�سري(

ق�سة زكريا ‹ الثالثة
)تف�سري(

1916مرمي6
101519مرمي7

الرابعة
ق�سة مرمي وابنها 

عي�سى 

)تف�سري(

162123مرمي8

222626مرمي9

273328مرمي10

343731مرمي11

دعوة اإبراهيم ‹ اخلام�سة
لأبيه )تف�سري(

414534مرمي12
465036مرمي13

التعريف ب�سورة طهال�ساد�سة
40---طه14)تف�سري(

قراآن كرميال�سابعة
42الآيات �سمن مقاطع التف�سري116طه15)تالوة(

حقيقة القراآن الكرميالثامنة
1844طه16)تف�سري(

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

رقم ال�ضفحةملحوظات
اإلىمن

قراآن كرميالتا�سعة
)تالوة(

47الآيات �سمن مقاطع التف�سري1736طه17
47الآيات �سمن مقاطع التف�سري3748طه18
47الآيات �سمن مقاطع التف�سري4959طه19
47الآيات �سمن مقاطع التف�سري6069طه20
47الآيات �سمن مقاطع التف�سري7079طه21
47اإىل نهاية الآية 82  �سمن مقاطع  التف�سري8089طه22

ق�سة مو�سى ‹العا�سرة
)تف�سري(

91650طه23
172353طه24
243655طه25
374157طه26
425060طه27
515663طه28
576465طه29
657168طه30
727671طه31
778273طه32

احلادية 
ع�سرة

قراآن كرمي
)تالوة(

909876طه33
9911276طه34
11312276طه35
12312776طه36
12813576طه37

الثانية
ع�سرة

التعريف ب�سورة 
الأنبياء

)تف�سري(
78---الأنبياء38
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ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدةالوحدة
الآيات

رقم ال�ضفحةملحوظات
اإلىمن

الثالثة
ع�سرة

قراآن كرمي
)تالوة(

11080الأنبياء39
112480الأنبياء40
80من الآية 30 �سمن مقاطع التف�سري2535الأنبياء41

الرابعة
ع�سرة

من اآيات اهلل الكونية
303582الأنبياء42)تف�سري(

اخلام�سة
ع�سرة

قراآن كرمي
)تالوة(

364485الأنبياء43
85من الآية 51  �سمن مقاطع التف�سري4556الأنبياء44
85الآيات �سمن مقاطع التف�سري5767الأنبياء45
85اإىل نهاية الآية 73  �سمن مقاطع  التف�سري6875الأنبياء46

ال�ساد�سة 
ع�سرة

دعوة اإبراهيم ‹ 

للتوحيد

)تف�سري(

515887الأنبياء47
596790الأنبياء48
687393الأنبياء49

ال�سابعة
ع�سرة

قراآن كرمي

)تالوة(

95من الآية 78  �سمن مقاطع التف�سري7682الأنبياء50
95الآيات �سمن مقاطع التف�سري8390الأنبياء51
919795الأنبياء52
9810395الأنبياء53
10411295الأنبياء54

الثامنة
ع�سرة

ق�سة داود و�سليمان 

)تف�سري(
788297الأنبياء55
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الـوحـــــدة  الCولــى

اأتوقع  نهاية ه الوحدة اأن: 
1 اأتلو �سورة املجادلة تالوة سية. 
2 اأحفظ �سورة املجادلة حفًا متقًنا. 

3 اأطب اأحكا التجويد  اأثناء تالوة ال�سورة. 
4 اأدل على اأن اهلل �سبانه وتعاىل �سميع وقري من عباد وعا ب�سرهم وواهم. 

�الدر
الآيات

اإىلمن

116

2710

31117

41822

اأهدا تدري� الوحدة:

 :�توزيع ال�سورة على الدرو

(áلOÉéŸا) IQƒسS ßفMh IhÓJ
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áـانـيــãـdة  اóـــMـوdا

�أتوقع يف نهاية هذه �لوحدة �أن: 
1ــــ �أحدد �ضبب ت�ضمية �ل�ضورة و�أ�ضباب �لنزول. 

2ــــ �أ�ضتنت �أهم مو�ضوعات �ل�ضورة. 
3ــــ �أ�ضتنت بع�ض �أوجه �لإعجاز يف �ل�ضورة. 

�ضارك يف �لدر�ض.4��ضم �ل�ضورة.1

�أكمل خريطة �ملفاهيم.5زمن نزول �ل�ضورة و �أ�ضبابه.2

�لتقومي.مو�ضوعات �ل�ضورة.3

�أهد�ف تدري�ض �لوحدة:

عنا�ضر �لوحدة:

الت©ري∞ H�شورة eرمي
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ا�سم ال�سورة:

زمن نزول �ل�سورة و�أ�سبابه:

مو�سوعات �ل�سورة:

الدر�س

)5(
التعريف ب�سورة مرمي

�سورة مرمي.

نزلت �سورة مرمي قبل هجرة النبي � اإىل املدينة، ولذا تعد ال�سورة من ال�سور املكية. 

تن�ولت ال�سورة عدًدا من املو�سوع�ت، اأهمه� م� ي�أتي:

اأرق�م الآي�تاملو�سوعرقم

1 ـ 11ق�صة زكريا ‹ وطلبه الولد، وما جعله اهلل له من الآية يف ذلك. 1

2
ق�صة مرمي وولدتها لعي�صى ‹ ونطقه وهو يف املهد، واختالف اليهود والن�صارى 

فيه. 

16 ـ 40

41 ـ 58ذكر خرب عدد من الأنبياء والر�صل ب�صيء من الخت�صار. 3

60 ـ 63بيان ما اأعده اهلل تعاىل لأهل الإميان والتوبة والعمل ال�صالح. 4

5
ما نزل من الآيات حني طلب النبي � من جربيل ‹ اأن يزوره بعد احتبا�صه 

عنه مدة. 

64 ـ 65

66 ـ 72الرد على منكري البعث، وذكر ورود النا�س على النار. 6

73 ـ 76مقارنة بني حال املوؤمنني وحال الكفار. 7

77 ـ 95ذكر بع�س املعتقدات الباطلة وما اأعده اهلل لأ�صحابها يف الدار الآخرة. 8
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�شارك يف الدر�س:

ما ذكر �أعاله بع�ض �ملو�ضوعات �لتي تناولتها �ل�ضورة، وهناك مو�ضوعات تركناها لك �أيها 
�لطالب؛ لتقوم با�ضتخر�جها و�لتعبري عنها باأ�ضلوبك، وذلك يف �جلدول �لآتي: 

�أرقام �لآيات�ملو�ضوعرقم

115 - 12

259

�أرقام �لآيات�ملو�ضوعرقم

9

بيان ما جعله اهلل تعاىل لأهل الإميان والعمل ال�صالح. 

راجع الآية: وبني هذا الذي جعله اهلل تعاىل لهم.

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

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

96

10

بيان بع�ض حكمة اهلل تعاىل يف تنزيل القراآن الكرمي.

  راجع الآية: واذكر هذه احلكمة.

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

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

97
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اأكمل خريطة املفاهيم:

التقومي:

�ض1: �أكمل: 

ـــ تعد �ضورة مرمي من �ل�ضور ....................................................................................  �ـأ  

ب ــــ حتدثت �لآيات من 1 �إىل 11 عن ...........................................................................  

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

�ض2: ذكر �هلل تعاىل يف �لآية رقم )58( من �ضورة مرمي �أربعة من �لأنبياء، �ذكرهم. 

�ض3: ��ضتخرج من �ضورة مرمي �لآية �لتي فيها �لرد على منكري �لبعث. 

اأ�سماء الأنبياء 
املذكورين يف 

�سورة مرمي

زكــريا

اآدم



15

øe ا’آية رbم 1 اE¤ ا’آية رbم 15

áــãـــdـاãـdة  اóـــMــوdا

Jف�ش`````ري �ش`````ورة eرمي

übشة Rكريا ‹

�أتوقع يف نهاية هذه �لوحدة �أن: 
1ــــ �أبني معاين بع�ض �لكلمات يف �لآيات.

2ــــ �أف�ضر �لآيات من 1 �إىل 15 من �ضورة مرمي تف�ضرًي� �ضليًما. 
3ــــ �أ�ضتنت �أ�ضباب �إجابة �لدعاء لزكريا ‹. 

4ــــ �أ�ضتنت �ضفات يحيى ‹. 

��ضم �ل�ضورة�لدر�ضمو�ضوع �لوحدة
�لآيات

�إىلمن

ق�ضة زكريا ‹
)تف�ضري(

1مرمي

1مرمي15

�أهد�ف تدري�ض �لوحدة:

توزيع �ل�ضورة على �لدرو�ض: 
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e©اÊ الµ∏مات:

الدر�س

(6)
ùØJسÒ �سورة مرمي

�هلل �ضبحانه وتعاىل له �لتدبري �لتام يف هذ� �لكون، وهو �ضبحانه و�إن كان قد جعل لكل �ضيء 
�أنه قادر على تعطيل �لأ�ضباب،  �إل  �ضبًبا، وجعل هذ� �لكون وما فيه ي�ضري وفق �ض حمددة، 
وتغيري �ل�ض، وخرق �لعاد�ت؛ لأن له �لقدرة �ملطلقة، و�حلكمة �لبالغة، ويف �ضورة مرمي �أمثلة 

لذلك. 

�أخي �لطالب �قر�أ �لآيات �لآتية و��ضتخرج منها مثاًل ملا ذكر: 

زكريا: هو �أحد �أنبياء بني �إ�ضر�ئيل، وكان اًر� ياأكل من عمل يده يف �لنجارة. 
 وهن: �ضعف. 

عاقًر�: عقيم ل تلد. 
يًّا: �لعتي: �لنهاية يف �لكرب.  ت ع

øe ا’آية رbم 1 اE¤ ا’آية رbم 9
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التف�شري والدرو�س امل�شتفادة للآيات.

 هذه �لأحرف من �حلروف �ملقطعة �لتي �بتد�أ �هلل بها بع�ض �ل�ضور، مثل )ط�ضم( 
و)ي�ض( و)ق( وغريها، ويف �لبتد�ء بهذه �لأحرف �ملقطعة �إ�ضارة �إىل �إعجاز �لقر�آن �لكرمي، فمع �أنه 

مركب من هذه �لأحرف �لتي يرتكب منها كالم �لعرب، فاإنهم عاجزون عن �لإتيان مبثله. 
 �أي: هذ� ذكر رحمة �هلل بعبده زكريا.

 �أي: دعا ربه  �أخفى دعاءه لأنه �أ�ضد �إخباًتا و�أبعد عن �لرياء.
�لدرو�ض �مل�ضتفادة من هذه �لآية: �أف�ضلية �لإ�ضر�ر بالدعاء. 

 �أي: �ضعفت قو�ي لكرب �ضني     �أي:
 �نت�ضر �ل�ضيب يف ر�أ�ضي، و�ملر�د من هذ�: �لإخبار عن �ضعفه وكرب �ضنه 

   �أي: ومل �أكن يا رب �ضقيًّا بدعائي �إياك؛ لأين مل �أعهد منك �إل �لإجابة يف �لدعاء ومل تردين 
فيما �ضاألتك قط.

�لدرو�ض �مل�ضتفادة يف هذه �لآية: 
ــــ من �آد�ب �لدعاء �لتذلل هلل تعاىل و�إظهار �ل�ضعف بني يديه، و�ضدة �حلاجة �إليه. 

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

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

بعد  �أي:  بعدي   �إ�ضر�ئيل من  بني  على  يتوىل  �أي: من   
�لدين  يف  يف�ضدو�  �أن  �أو  �ضيًئا،  ت�ضرًفا  �لنا�ض  يف  بعده  من  يت�ضرفو�  �أن  خ�ضي  �أنــه  خوفه  ووجــه  موتي، 
من  �أعطني  �أي:  تلد  ل  عقيًما  �أي:      

عندك ولًد� �ضاحًلا.
. أي: يرث نبوتي ونبوة �آل يعقوب، يعني يعقوب بن �إ�ضحاق� 

  �أي: مر�ضيًّا عندك وعند خلقك حتبه وحتببه �إىل خلقك. 
من �لدرو�ض �مل�ضتفادة يف هاتني �لآيتني: 

1ــــ م�ضروعية طلب �لولد �ل�ضالح. 

�ذكر �أكرب عدد ممكن من �آد�ب �لدعاء .
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2ــــ م�ضروعية �لدعاء للولد بال�ضالح. 
�أي: مل ي�ضم �أحد قبله 

بهذ� �ل�ضم.
�لدرو�ض �مل�ضتفادة: 

ــــ ح�ضن �لظن باهلل.
ــــ قدرة �هلل ل حدود لها. 

 �أي: كيف يولد يل ولد  �أي: 
عقيًما ل تلد  �أي: بلغت �لنهاية يف �لكرب. 

�أي: خلق يحيى مع عقم    › �أي: قال �هلل تعاىل لزكريا   
عــلــي  ي�ضري  �ضهل  �أي:  �ضنك   وكـــرب  زوجــتــك 

 بل كنت معدوًما ل وجود لك. 
�لدرو�ض �مل�ضتفادة: 

ــــ بيان عظيم قدرة �هلل تعاىل يف �إخر�ج �لولد ممن ل يولد له عادة. 
ــــ بيان �أن �لدعاء من �أقوى �لأ�ضباب لعالج �لعقم. 

التقومي:

�ض1: بني معاين �لكلمات �لآتية: 

�ض2: ��ضتخرج �لآية �لد�لة على �أف�ضلية �لإ�ضر�ر بالدعاء.
�ض3: يف �لآيات عالمة على متام قدرة �هلل تعاىل، ما هذه �لعالمة؟

�ض4: يف �لآيات �إ�ضارة �إىل �ضبب من �أ�ضباب عالج �لعقم، ما هو؟ 

. �ض5: ��ضرح معنى قوله تعاىل: 
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e©اÊ الµ∏مات:

التف�شريامل�شتفاد øe ا’آيات:

الدر�س

(7)
ùØJسÒ �سورة مرمي

ر �هلل تعاىل نبيه زكريا مبولود ياأتيه ��ضمه يحيى، �إل �أنه مل يذكر له متى  يف �لآيات �ل�ضابقة ب�ض
�ضيولد له هذ� �ملولود، ول�ضدة فرح زكريا بذلك وبال �ضوقه �إىل هذ� �ملولود فقد �ضاأل �هلل تعاىل 

عالمة تدله على حمل �مر�أته به، كما ذكر �هلل تعاىل ذلك يف �لآيات �لآتية: 

بكرة: �أول �لنهار.  �ملحر�ب: مو�ضع �ل�ضالة.   
ع�ضًيا: �آخر �لنهار. 

 �أي: عالمة على ح�ضول �حلمل  �أي: عالمتك 
�أي: �أن متتنع عن �لكالم مع �لنا�ض فال تقدر عليه  

�أي: و�أنت �ضحيح �ضوي من غري مر�ض ول علة.
من فو�ئد هذه �لآية: 

بيان �ضيء من قدرة �هلل تعاىل. 

øe ا’آية رbم 10 اE¤ ا’آية رbم 15

تاأمل �لآية وبني ذلك. 
....................................................................................................................................
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�إ�ضارة  �أ�ضار  �أي:  �ضالته   مو�ضع  �أي:   
خفية �ضريعة  �أي: نزهو� ربكم  �أي: �أول �لنهار و�آخره. 

من �لدرو�ض �مل�ضتفادة لهذه �لآية: 
ــــ م�ضروعية �لإكثار من �لت�ضبيح، ول �ضيما يف �أول �لنهار و�آخره. 

 �أي: قلنا للمولود بعد ولدته: يا يحيى  �أي: تعلم �لكتاب، 
وهو �لتور�ة  �أي: بجد وحر�ض و�جتهاد  �أي: �لفهم لكتاب �هلل 

 �أي: وهو �ضغري. 
من �لدرو�ض �مل�ضتفادة من هاتني �لآيتني: 

1ــــ �أن �لو�جب على طالب �لعلم �حلر�ض عليه و�جلد يف طلبه. 
2ــــ �أهمية تربية �ل�ضغار، وتن�ضئتهم على طلب �لعلم و�لفقه يف �لدين. 

 �أي: و�آتيناه رحمة و�ضفقة وتعطًفا يف قلبه على �أبويه وغريهما  �أي: من عندنا 
 �أي: طهارة من �لآثام و�لذنوب  �أي: م�ضلًما مطيًعا؛ حتى �أنه 

مل يهم بخطيئة.
� بهما حم�ضًنا �إليهما  �أي: متكرًب�    �أي: بارًّ

�أي: ومل يكن عا�ضًيا لربه. 
من �لدرو�ض �مل�ضتفادة من هاتني �لآيتني: بيان بع�ض �ضفات �مل�ضلم �حلق. 

 �أي: و�أمان له من �هلل يف يوم ولدته من �أن يناله �ل�ضيطان 
يوم  له يف  و�أمـــان  �لقرب   له عند موته من فتنة  و�أمـــان  �أي:   

�لبعث من �خلوف و�لفزع. 
من �لدرو�ض �مل�ضتفادة لهذه �لوحدة: بيان ف�ضيلة يحيى ‹، وما �أكرمه �هلل به يف �لدنيا و�لآخرة. 

��ضتخرج تلك �ل�ضفات من هذه �لآية: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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التقومي:

�س1: بينّ معاين الكلمات الآتية: 

�س2: يف الآيات ذكر وقتي ي�سرع فيهما الإكثار من الت�سبيح، اذكرهما. 

 . �س3: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 
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37 ºbQ ájB’16 اإىل ا ºbQ ájB’ا øم

á``©``HGô``dG  Ió```Mƒ``dG

تùØض`````S Òض`````وIQ مôمي

 ≈ضù«Y ا¡æHاh ميôم áضüb

اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأبرز معاين بع�س الكلمات.

2ــــ اأف�سر الآيات من 16 اإىل 37 من �سورة مرمي تف�سرًيا �سليًما. 
3ــــ اأ�ستنت الفوائد والعرب من ق�سة مرمي وابنها عي�سى ‹. 

4ــــ اأتعلم من ق�سة عي�سى ‹ ال�سفات التي ات�سف بها. 

ا�سم ال�سورةالدر�سمو�سوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

ق�سة مرمي وابنها عي�سى 


1621مرمي8

2226مرمي

2733مرمي10

3437مرمي11

اأهداف تدري�س الوحدة:

توزيع ال�سورة على الدرو�س: 
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:äاªلµال Êمعا
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¢SQóال

(8)
Ëôe IQƒ°S Ò°ùØJ

ذكر اهلل تعاىل يف الآيات ال�سابقة ق�سة زكريا عليه ال�سالم، ويف الآيات الآتية يذكر اهلل تعاىل 
. ق�سة مرمي

�س اأمام زمالئك ق�سة زكريا كما وردت يف الآيات ال�سابقة، ثم حاول اأن ترب بينها وبي  خلنّ
ق�سة مرمي بعد درا�ستك لها. 

يًّا: زانية.   اآية: عالمة.    غت.    باعتزلت وتن : ت ذبت ان

 اأي: القراآن  اأي: ق�سة مرمي بنت عمران 
 اأي: اعتزلتهم وتنت عنهم يف مكان �سرقي بيت املقد�س للعبادة. 

الدرو�س امل�ستفادة: اأهمية ذكر الق�س�س لأخذ العربة والعظة منها. 

1ــــ ................................................................................................................................

2ــــ ................................................................................................................................

3ــــ ................................................................................................................................

21 ºbQ ájB’16 اإىل ا ºbQ ájB’ا øم

ا من فوائد الق�س�س يف القراآن الكرمي. اأعدد بع�سً
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عنهم  ي�سرتها  �ساتًرا  وبينهم  بينها  اأي: جعلت   
اأي: ت�سور    › اإليها جربيل  تعاىل  فاأر�سل اهلل  اأي:   

على �سورة اإن�سان  اأي: م�ستوى اخللق.
من الدرو�س امل�ستفادة يف هذه الآية: 

1ــــ م�سروعية التخفي والبتعاد عن اأعي النا�س حال العبادة؛ لأن ذلك اأدعى لالإخال�س. 
2ــــ بيان قدرة اهلل تعاىل يف متكي جربيل ‹ من الت�سور بغري �سورته التي خلقه اهلل عليها. 

3ــــ تقوى اهلل مفتاح اأفعال اخلري.
 اأي: قالت مرمي جلربيل ‹ ملا ظهر لها يف �سورة اآدمي، وظنت اأنه يريدها على 
نف�سها  اأي: اأ�ستجري بالرحمن منك اأن تنال مني ما حرمه عليك 

 اأي: اإن كنت ذا تقوى هلل تتقي حمارمه وجتتنب معا�سيه.
من الدرو�س امل�ستفادة يف هذه الآية: 

1ــــ بيان اأن الواجب على امل�سلم اللجوء اإىل اهلل تعاىل وحده، وال�ستعاذة به دون غريه لدفع 
البالء الذي ل يقدر على دفعه اإل اهلل. 

2ــــ بيان اأن التقوى من اأعظم الأ�سباب التي حتول بي الإن�سان وارتكاب ما حرم اهلل تعاىل عليه 
من الفواح�س وغريها. 

 اأي: قال جربيل ملرمي جميًبا لها ومزياًل ملا ح�سل عندها من اخلوف على نف�سها 
 اأي: ل�ست مما تظني ولكني مر�سل من اهلل اإليك  

باإذن اهلل تعاىل  اأي: ولًدا �ساحًلا طاهًرا من الذنوب. 
 اأي: قالت مرمي متعجبة  اأي: كيف يوجد هذا الغالم مني 

 اأي: ول�ست بذات زوج  اأي: ومل اأكن زانية. 
علي وي�سري  �سهل  اأب  بال  الغالم  اإعــطــاوؤك  اأي:   
 اأي: دللة وعالمة للنا�س على قدرة اهلل  اأي: 
تعاىل  اهلل  عبادة  اإىل  يدعوهم  ر�سوًل  اإليهم  نبعثه  اإذ  بالنا�س  منا  رحمة  الغالم  هذا  وجنعل 
وتوحيده  اأي: وكان خلقه منك اأمًرا قد ق�ساه اهلل، فلي�س منه بد.  

من الدرو�س امل�ستفادة يف هذه الآية: 
ــــ بيان عظيم تقوى اهلل حيث خلق عي�سى من اأنثى بال ذكر، كما خلق اآدم من غري ذكر ول اأنثى، 

وخلق حواء من ذكر بال اأنثى، وخلق بقية النا�س من ذكر واأنثى. 



25

التقومي:

�س1: بينِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س2: ما املراد بالروح يف قوله تعاىل:  ؟
�س3: يف الآيات املف�سرة ذكر اآية من اآيات اهلل الدالة على كمال قدرته، ونفاذ اإرادته، ما هذه  

          العالمة؟

 . �س4: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

مرمي بنت عمران من �ساللة داود ‹، وكانت من بيت طاهر طيب يف بني اإ�سرائيل، وقد ذكر 
اهلل تعاىل ق�سة ولدة اأمها لها يف �سورة اآل عمران، واأنها نذرتها حمررة؛ اأي تخدم م�سجد بيت 
ون�ساأت   ، بذلك  يتقربون  وكانوا  املقد�س، 
اإ�سرائيل ن�ساأة عظيمة، فكانت اإحدى العابدات النا�سكات امل�سهورات بالعبادة العظيمة  يف بني 
والتبتل، وكانت يف كفالة زوج اأختها زكريا نبي بني اإ�سرائيل اإذ ذاك، وعظيمهم الذي يرجعون 

بهره  مــا  الهائلة  الــكــرامــات  مــن  زكــريــا  لها  وراأى  دينهم،  اإلــيــه يف 

  فذكر اأنه كان يجد عندها ثمر ال�ستاء يف ال�سيف وثمر ال�سيف يف ال�ستاء.

اأ�ضف اإىل معلوماتكاأ�ضف اإىل معلوماتك



26

معاين الكلمات:

الدر�س

تف�سري �سورة مرمي)9(

ملا قال جربيل ‹ ملرمي ما قال كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف الآيات ال�سابقة ا�ست�سلمت مرمي 
لق�ساء اهلل تعاىل، فنفخ جربيل ‹ يف جيب ثوبها، فنزلت النفخة حتى دخلت فيها، فحملت 

بالولد باإذن اهلل تعاىل، كما ق�ص اهلل تعاىل ذلك يف الآيات الآتية: 

َن�سًيا: النَّ�ْسي: ال�سيء الب�سيط الذي من �ساأنه اأن ين�سى ول يذكر.
ا.  جنيًّا: طريًّ ا: ال�َسِري: النهر.     �سريًّ

من الآية رقم 22 اإىل الآية رقم 26

التف�سري والدرو�س امل�ستفادة من الآيات:

 اأي: تباعدت باحلمل  اأي: بعيًدا من قومها.
 اأي: فا�سطرها واأجلاأها  اأي: وجع الولدة 

اأي: اإىل �ساق النخلة؛ لكي ت�ستند اإليها وتتم�سك بها من �سدة الوجع 
اأي: �سيًئا ب�سيًطا  اأن��ا فيه   ال��ذي  اأي: قبل هذا الكرب واحل��زن   

 اأي: ل يذكره اأحد. 
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التقومي:

�س1: بينِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س2: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 
 .

 . ح معنى قوله تعاىل:  �س3: و�سنِّ

عن اأن�س بن مالك › قال: قال ر�سول اهلل �: »ل يتمني اأحدكم املوت ل�سر نزل به، فاإن 
كان ل بد متمنًيا للموت فليقل: اللهم اأحيني ما كانت احلياة خرًيا يل، وتوفني اإذا كانت الوفاة 

خرًيا يل« )1(. 

)1( اأخرجه البخاري، برقم )5671(، وم�سلم، برقم )2680(. 

 اأي: نادى عي�سى بن مرمي اأمه حي ولدته  اأي: قائاًل 
لها ل حتزين  اأي: بقربك  اأي: نهًرا ت�سربي منه.

 اأي: حركي اإىل جهتك  اأي: طرًيا.
 اأي: من الرطب  اأي: من النهر  اأي: طيبي نف�ًسا 
�ساأنك  ي�ساألك عن  النا�س  اأح��ًدا من  راأي��ت  اأي: مهما  مبولودك  
�سمًتا  هلل  نف�سي  على  اأوجبت  اأي:  بالإ�سارة   اأي:   

. واإم�ساًكا عن الكالم 
الدرو�س امل�ستفادة من هذه الآيات: 

1���� عناية اهلل تعاىل بعباده ال�ساحلي، وم�ساندته لهم يف حال ال�سدة والبالء. 
2���� اأف�سلية ال�سكوت حي ل يكون هناك فائدة من الكالم، وترك اخل�سام واجلدال اإذا مل يكن 

له نتيجة مرجوة.  
. طب طعام مبارك اختاره اهلل ملرمي 3���� الرُّ

ما الآية التي ا�سُتنبطت منها تلك الفائدة؟ وما وجه ال�ستدلل بها على ذلك؟
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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اأخي الطالب راجع تف�سري املقطع ال�سابق، ثم ارب بينه وبي الآيات الآتية: 

ــــ فريًّا: عظيًما. 
 . ــــ هارون: هو رجل �سالح عابد يف بني اإ�سرائيل، وهو غري هارون اأخي مو�سى

33 ºbQ ájB’27 اإىل ا ºbQ ájB’ا øم

:äاjB’ا óFواah ÒضùØت

 اأي: فلما فرغت من نفا�سها خرجت من املكان الق�سي الذي كانت فيه، 
وجاءت بعي�سى ‹ اإىل قومها  اأي: وهي حاملة له  اأي: ملا راأوها وراأوا 

الولد معها  اأي: اأمًرا عظيًما.
 اأي: يا �سبيهة هارون يف العبادة  اأي: ما كان 
اأبوك رجل �سوء ياأتي الفواح�س  اأي: ومل تكن اأمك زانية، واملعنى: اأنك 
من بيت طيب طاهر معروف بال�سالح والعبادة والتقوى فكيف �سدر هذا منك؟ وهذا تعري�س 

منهم برميها بالزنا. 
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ذلك �سائمة  يومها  كانت  وقد  كلموه،  اأن  اإىل عي�سى  فاأ�سارت مرمي  اأي:   
�سامتة   متهكمي بها ظاني اأنها تهزاأ بهم  

اأي: كيف نكلم من هو �سغري ل يزال يف مهده.
الإجنيل،  الكتاب وهو  يوؤتيني  اأنه  اأي: ق�سى    
واأن يبعثني نبًيا، ويف كالمه هذا تنزيه لربه تعاىل عن الولد، واإثبات عبوديته هلل وتربئة لأمه 

مما ن�سب اإليها من الفاح�سة.
من فوائد هاتي الآيتي: 

1ــــ بيان �سناعة فاح�سة الزنا.
2ــــ اإعالء قيمة الرتبية الأ�سرية.

3ــــ اإظهار اآية من اآيات اهلل وهي نطق عي�سى ‹ وهو ر�سيع.
4ــــ الرد على الذي يقول باأن عي�سى هو اهلل، اأو اأنه ابن اهلل.

5ــــ ن�سرة اهلل ت�ستوجب طاعته، فقد امتنعت مرمي  عن الكالم طاعة لأمر ربها.

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

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

واأمــرين  اأي:  اًعا حيث ما وجــدت   نفنّ اأي:   
ا  بارًّ وجعلني  اأي:  حياتي   مدة  اأي:   
وطاعته  عبادته  عن  م�ستكرًبا  يجعلني  ومل  اأي:  بوالدتي  

وبرنّ والدتي فاأ�سقى بذلك.
 .........................................................................................  
....................................    ................................. 

نه هنا.  �سبق تف�سري مثل هذه الآية فيما �سبق، راجعه ودونّ
 الدرو�س امل�ستفادة: 

1ــــ بيان مكانة ال�سالة والزكاة.
2ــــ وجوب بر الوالدين والإح�سان اإليهما.

3ــــ الدللة على اأن عي�سى ‹ خملوق من خلق اهلل، ولي�س اإلًها كما يدعي البع�س.

و�سح كيفية الرد عليهم من الآية. 

تاأمل الآية الأخرية، وا�ستخرج منها ما يدل على بطالن دعوى اإلهية عي�سى ‹.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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التقومي:

�س1: بينِّ معاين الكلمات الآتية: 

 . �س2: ا�سرح قوله تعاىل: 

ح  �س3: يف قوله تعاىل حكاية عن عي�سى ‹:  رد على دعوى من قال باألوهيته. و�سنِّ
ذلك. 

 . �س4: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 
�س5: يف الآيات اإظهار اآية من اآيات اهلل تعاىل، اذكرها. 
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اختل يف �ساأن عي�سى ابن مرمي ‹، بي من انتق�سوه وادعوا اأنه ابن زانية، ومن رفعوه فوق 
منزلته فزعموا اأنه اهلل، ومنهم من زعم اأنه ابن اهلل، ومنهم من زعم اأنه ثال ثالثة، ومنهم 
الفرقة  اعتقاد  كــان  وملــا  ال�سابقة،  الآيــات  عليه  دلــت  الــذي  ال�سحيح  العتقاد  فيه  اعتقد  من 
الأخرية هو احل، واأن عي�سى اإا هو عبد اهلل ور�سوله، اأكد اهلل تعاىل ذلك يف الآيات الآتية: 

: جمع حزب، واحلزب اماعة من النا�س.  اب ز حالأ : يخت�سمون.    ون  رت  مي

 اأي: الذي بينت لكم �سفته واأخربتكم خربه هو عي�سى ابن مرمي 
 اأي: يخت�سمون ويختلفون.

 اأي: ما ينبغي هلل اأن يكون له ولد  اأي: تنزيًها له 
عن ذلك  اأي: اأراد اأن يكون  اأي: فاإا ياأمر به 

في�سري كما ي�ساء. 
 هذا ا كلم به عي�سى قومه وهو يف مهده  اأي: الذي 
جئتكم به عن اهلل  اأي: طري قومي من اتبعه ر�سد وهدي ومن خالفه 

�سل وغوى.

37 ºbQ ájB’ا ¤E34 ا ºbQ ájB’ا øe



32

الدرو�س امل�ستفادة من هذه الآيات: 
1ــــ تاأكيد عبودية عي�سى عليه ال�سالم هلل تعاىل، ونفي بنوته هلل تعاىل. 

2ــــ تنزيه اهلل تعاىل عن اأن يكون له ولد؛ لأن ذلك �سفة نق�س يف حقه �سبحانه، واهلل منـزه عن 
كل نق�س وعيب. 

3ــــ بيان عظيم قدرة اهلل تعاىل يف قوله لل�سيء الذي يريده كن فيكون. 
 اأي اختلفوا يف عي�سى ‹ فيما بينهم ف�ساروا فرًقا 

 وهم الذين اعتقدوا يف عي�سى العتقادات الباطلة  اأي: من 
�سهود يوم عظيم، وهو يوم القيامة. 

من فوائد هذه الآية: 
 الوعيد ال�سديد ملن كذب على اهلل وافرتى وزعم اأن له ولًدا.

التقومي:

�س1: بينِّ معاين الكلمات الآتية: 

 . �س2: ما املراد باليوم العظيم املذكور يف قوله تعاىل: 

. �س3: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 
�س4: الوعيد ال�سديد ملن كذب على اهلل وافرتى وزعم اأن له ولًدا، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

�س5: نزه اهلل تعاىل نف�سه عن اأن يكون له ولد، ما العلة يف ذلك؟ 

اأذكر مو�سًعا واحًدا من املوا�سع التي نفى اهلل تعاىل عن نف�سه الولد يف القراآن الكرمي. 

......................................................................................................................................... 
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ا�سم ال�سورةالدر�سمو�سوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

دعوة اإبراهيم ‹ لأبيه
4145مرمي12

45مرمي13

توزيع ال�سورة على الدرو�س: 



34

:äÉª∏µال ÊÉ©e

¢SQóال

(12)
Ëôe IQƒ°S Ò°ùØJ

واجه النبي F من قومه عناًدا كبرًيا، ومعار�سة �سديدة حي دعاهم اإىل عبادة اهلل وحده ل 
�سريك له؛ وملا كان التاأ�سي بالغري ا ي�سلي الإن�سان ويهون عليه ما ي�سيبه من الآلم و�سدة 
وما  ي�سليه،  ما  ال�سابقي  الأنبياء  ق�س�س  F من  لنبيه مد  تعاىل  اهلل  ذكر  فقد  املعاناة 

يفيده يف م�سريته الدعوية، ومن ذلك ق�سة اإبراهيم ‹ كما يف الآيات الآتية: 

ق قوله بفعله.  يًقا: ال�سدي: هو كثري ال�سدق، والذي ي�سدنِّ �سدنِّ

 اأي: واذكر لقومك الذين يعبدون الأ�سنام خرب اإبراهيم خليل 
الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون اأنهم على ملته  اأي: كان من اأهل 

ال�سدق يف حديثه واأخباره ومواعيده  اأي: قد اأوحى اهلل اإليه ونباأه.
من فوائد هذه الآية: 

1ــــ بيان منزلة اإبراهيم ‹.
.2ــــ علو املكانة يرتتب عليه زيادة التكلي

لك  يجلب  فال  اأي:   
نفًعا، ول يدفع عنك �سرًرا.

45 ºbQ ájB’ا ¤E41 ا ºbQ ájB’ا øe
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الدرو�س امل�ستفادة من الآية: 
1ــــ اأن اأوىل النا�س بن�سح الإن�سان واإر�ساده اإىل اخلري وحتذيره من ال�سر اأقرب النا�س اإليه، ول 

�سيما والديه.
2ــــ بيان �سدة �سالل امل�سركي يف عبادتهم لغري اهلل تعاىل. 

3ــــ الإميان باهلل واليقي باألوهيته يقوى احلجة والربهان.

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

 اأي: اإين قد اطلعت من العلم عن اهلل على 
ما مل تعلمه اأنت ول اطلعت عليه ول جاءك  اأر�سدك  اأي: 

طريًقا م�ستقيًما مو�ساًل اإىل نيل املطلوب والنجاة من املرهوب.
من فوائد الآية: 

1ــــ الإر�ساد اإىل اتباع اأهل العلم باهلل ودينه. 
2ــــ اأن الهداية والر�ساد يف اتباع املر�سلي و�سلوك طريقهم. 

 اأي: ل تطعه يف عبادتك هذه الأ�سنام 
 اأي: خمالفا م�ستكرًبا عن طاعة ربه؛ ولذا طرده واأبعده فال تتبعه فتكون مثله.

�سركك  على  اأي:  ي�سيبك   اأي:   
وع�سيانك ملا اآمرك به  اأي تابًعا لل�سيطان.

من فوائد هاتي الآيتي: 
1ــــ  اأن من اأطاع ال�سيطان يف عبادة غري اهلل فقد عبده. 

2ــــ التحذير من موالة ال�سيطان؛ وذلك باتباعه وطاعته. 

التقومي:

�س1: بينِّ معاين الكلمات الآتية: 

. �س2: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

. ح معنى قوله تعاىل:  �س3: و�سنِّ

بينّ وجه �سالل امل�سركي من خالل هذه الآية.
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يف الآيات ال�سابقة ذكر اهلل تعاىل دعوة اإبراهيم ‹ لأبيه و�سدة ن�سحه له، ويف الآيات الآتية 
يبي اهلل تعاىل موق اأبيه من دعوته، وموق اإبراهيم من ذلك من خالل املحاورة الآتية: 

حفيا: لطيًفا.  مليا: زمًنا طوياًل.    : لأ�ستمنك.    كن م ج رلأ

 اأي: قال اأبو اإبراهيم يًبا له  اأي: اأزاهد 
فيها وتارك لعبادتها  اأي: لئن مل ترجع عن مقالتك يف عيبها 

اأي: لأرجمنك باحلجارة اأو لأ�ستمنك  اأي: زماًنا طوياًل. 
الدرو�س امل�ستفادة: 

ــــ يف هذه الآية م�سداق ما جاء يف اآية اأخرى، وهي قوله تعاىل: 
 .

ــــ �سوت احل هو الأقوى.
ــــ على قدر �سمو الهد يكون حجم املعاناة.

 اأي: قال اإبراهيم ‹ لأبيه  اأي: اأمان مني عليك، ل اأعاودك مبا 
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تكره  اأي: ولكن �ساأ�ساأل اهلل لك املغفرة، وهذا قبل اأن ينهاه اهلل تعاىل 
عن ذلك  اأي: لطيًفا يجيبني اإذا دعوته. 

اأن تبي له  ‹ ترك ال�ستغفار لأبيه بعد  اإبراهيم  اأن  اأخــرى  اآية  ن�ساط: ذكر اهلل تعاىل يف 
عداوته هلل تعاىل، راجع �سورة التوبة وانقل منها هذه الآية، ودونها هنا: 

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

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

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

من فوائد هذه الآية: 
1ــــ مراعاة البن لأبيه برتك ما يكره، ولو كان م�سرًكا. 
2ــــ م�سروعية الإح�سان اإىل الوالدين ولو كانا م�سركي.

الأ�سنام  من  تعبدون  ما  واأفـــارق  اأفارقكم  اأي:   
 اأي: واأعبد ربي وحده ل �سريك له  

اأي: ع�سى اأن ل اأ�سقى بعبادتي هلل، وذلك باأن يتقبل عبادتي ويثيبني عليها.
ال�سام  اأر�ــس  اإىل  وذلــك مبهاجرته   

 اأي: وهبنا له ابنه اإ�سحاق، وابن ابنه يعقوب بن اإ�سحاق؛ لي�ستاأن�س بهما 
الكرامة  زيــادة يف  اإ�سحاق ويعقوب   بعد مفارقته لقومه  من 

لإبراهيم ‹. 
 اأي: لإبراهيم واإ�سحاق ويعقوب  ومن ذلك ما ب�سط اهلل لهم 
ثناء  اأي:  والولد   املــال  الــرزق ومــن  �سعة  الدنيا من  يف عاجل 

ح�سًنا وذكًرا جمياًل يف النا�س  اأي: رفيًعا. 
من فوائد هاتي الآيتي: 

1ــــ م�سروعية مفارقة الكفار والتباعد عنهم.
2ــــ اأن من ترك �سيًئا هلل تعاىل عو�سه اهلل خرًيا منه. 

ح ذلك.  من خالل فهمك لهاتي الآيتي و�سنّ
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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التقومي:

�س1: بينِّ معاين الكلمات الآتية: 

ح ذلك من خالل الآيات املف�سرة.  �س2: من ترك �سيًئا هلل تعاىل عو�سه اهلل خرًيا منه، و�سنّ

 . ح معنى قوله تعاىل:  �س3: و�سنِّ

 ، �س4: قال اهلل تعاىل عن اأنبيائه: اإبراهيم واإ�سحاق ويعقوب: 
ما املراد بذلك؟ 
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتعر على ا�سم ال�سورة وزمن نزولها. 

2ــــ اأ�ستنت اأهم مو�سوعات ال�سورة. 
3ــــ اأ�ستنت بعس اأوجه الإعجاز يف ال�سورة. 

ا�سم ال�سورة.1

نوع ال�سورة.2

مو�سوعات ال�سورة.3

�سارك يف الدر�س.4

التقومي5

اأهدا تدري�س الوحدة:

عنا�سر الوحدة:

¬````W IQو```°ùH ∞jô``©الت
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�سورة طــه.

مكية.

تناولت ال�سورة عدًدا من املو�سوعات، اأهمها ما ياأتي:

اأرقام الآياتاملو�سوعرقم
5 ـ بيان �سعة ملك اهلل تعاىل واإحاطة علمه بكل �سيء.1

تكليم اهلل تعاىل ملو�سى ‹ وما دار بينه وبي اهلل عزنّ وجلنّ من املحاورة، 2
وما اأهر اهلل له من الآيات.  

 ـ 23

24 ـ 41تكلي مو�سى  ‹  بالر�سالة وما مننّ اهلل تعاىل به عليه. 3

4
دار بي مو�سى  وما  اإىل فرعون   › بها مو�سى  اهلل  اأر�سل  التي  الر�سالة 

42 ـ وبي فرعون من املحاورة. 

1 ـ ق�سة مو�سى ‹ مع ال�سحرة، واإهار اهلل تعاىل له عليهم. 5
 .تهديد فرعون لل�سحرة وموقفهم من ذلك ـ 1
 .اة مو�سى ‹ من فرعون، وما مننّ اهلل تعاىل به على بني اإ�سرائيل2 ـ 


مو�سى   وموق العجل  بعبادة  لهم  ال�سامري  واإغراء  اإ�سرائيل  بني  فتنة 

وهارون  من ذلك. 
�سها اأمام زمالئك.  اقراأ الق�سة من ال�سورة وخلنّ

 ـ 3

.1جزاء من اأعر�س عن القراآن الكرمي1 ـ 
1.113 ـ 114�سفات القراآن الكرمي والأدب عند تعلمه
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اأرقام الآياتاملو�ضوعرقم
115 ـ 123ق�ضة اآدم ‹ مع اإبلي�س وخروجه من اجلنة.11

12
جزاء من اأعر�س عن ذكر اهلل تعاىل. 

ارجع للآيات واذكر هذا اجلزاء:
...................................................................................................

124 ـ 127

128 ـ 129تقريع الكفار يف عدم اعتبارهم مبا حل بالأمم املكذبة قبلهم. 13
130 ـ 132احلث على ال�ضرب واإقامة ذكر اهلل تعاىل وال�ضلة، وعدم الركون اإىل الدنيا. 14
133 ـ 135تعنت الكفار وبيان �ضللهم. 15

التقومي:

�شارك يف الدر�س:

�س1: خّل�س ق�ضة مو�ضى ‹ مع ال�ضحرة.
�س2: بّي جزاء من اأعر�س عن القراآن الكرمي من خلل رجوعك للآيات )99 ـ 101(. 

�س3: عن اأي �ضيء تتحدث الآيات )130 ـ 132(؟ 

ما ذكر اأعله بع�س املو�ضوعات التي تناولتها ال�ضورة، وهناك مو�ضوعات تركناها؛ لتقوم اأنت 
با�ضتخراجها والتعبري عنها باأ�ضلوبك، وذلك يف اجلدول الآتي: 

اأرقام الآياتاملو�ضوعرقم
14 - 1

2112 - 102
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتلو الآيات من رقم 1 اإىل رقم 16 من �ضورة طه تلوة ضحيحة. 

2ــــ اأطّبق اأحكام التجويد يف اأثناء تلوة ال�ضورة. 
3ــــ اأبي معاين بع�س الكلمات. 

4ــــ اأ�ضتنت اأبرز الأحكام والآداب الواردة يف ال�ضورة. 

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

اإىلمن

قراآن كرمي
116طــه15)تلوة(

اأهدا تدري�س الوحدة:

توزيع ال�ضورة على الدرو�س: 

16 ºbر ájB’ا ¤E1 ا ºbر ájB’ا øe
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأبي معاين بع�س الكلمات.

ا.  ا �ضليم 2ــــ اأف�ّضر الآيات من 1 اإىل 8 من �ضورة طه تف�ضري
3ــــ اأ�ضتنت ضفات القراآن الكرمي الواردة يف الآيات. 

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

اإىلمن

حقيقة القراآن الكرمي
18طــه16)تف�ضري(

اأهدا تدري�س الوحدة:

توزيع ال�ضورة على الدرو�س: 

8 ºbر ájB’ا ¤E1 ا ºbر ájB’ا øe
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معاين الكلمات:

تف�سري وفوائد الآيات:

الدر�س

تف�سري �سورة طــه)16(

عندما اأر�ضل اهلل تعاىل ر�ضوله حممًدا � واأنزل عليه القراآن الكرمي، مبا يت�ضمنه من الأحكام 
ال�ضرعية، والتكاليف الربانية، فاإنه �ضبحانه مل يفعل ذلك لي�ضق على النا�س، اأو يحملهم ما 
ل يطيقون، واإمنا فعل ذلك جل وعال رحمة للعاملني، وتذكرة للمتقني، ليكون قائًدا لهم اإىل 
جنات النعيم، وملا كان بع�س النا�س قد تغيب عنه هذه احلقيقة، اأنزل اهلل تعاىل مطلع �ضورة 

طه لتاأكيد هذه احلقيقة، كما قال تعاىل: 
زب ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ڻ   ڻ         ں   ں   ڱ    ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھرب

الرثى: الرتاب الندي، واملراد به الأر�س. 

زب ڄ رب اأي: يا رجل. 
زبڃ  ڃ  ڃ  چ  چ رب اأي: لتتعنى وتتعب زبچ  ڇ   ڇ      ڇ رب اأي: 

ما اأنزلناه اإل عظة ملن يخ�ضى عقاب اهلل فيتقيه باأداء فرائ�س ربه واجتناب حمارمه.
زبڍ  ڍ   ڌ  ڌرب اأي: من اهلل الذي خلق الأر�س زب   ڎ  ڎرب اأي: العالية 

الرفيعة. 
من فوائد هذه الآيات: 

ــــ بيان بع�س حكم اإنزال القراآن الكرمي. 

من الآية رقم 1 اإىل الآية رقم 8
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زب   ڈ     ژ  ژ  ڑرب اأي: عال وارتفع. 
من فوائد هذه الآية: 

ــــ اإثبات علو اهلل تعاىل على خلقه، وا�ستوائه على عر�سه على الوجه الذي يليق به �سبحانه.
زب    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گرب اأي: هو مالك ذلك ومدبره زب   گ  ڳرب اأي: 

من املوجودات زب   ڳ  ڳ  ڳرب اأي: وما حتت الأر�ض. 
من فوائد هذه الآية: 

ــــ بيان �سعة ملك اهلل تعاىل، واإحاطته بكل �سيء. 
اإىل وجــوب طاعة اهلل تعاىل والعمل بكتابه؛ لأنــه هــو اخلــالــق واملــالــك لكل مــا يف  الإ�ــســارة  ــــ 

ال�سماوات وما يف الأر�ض، فكما اأن له اخللق، فكذلك له الأمر. 
زب   ڱ  ڱ    ڱرب اأي: تعلن به زب   ں  ں  ڻرب  اأي: ما اأ�سّره الإن�سان يف نف�سه فلم 
يبده لأحد زبڻرب اأي: وما هو اأخفى من ال�سر: وهو ما ل يعلم الإن�سان مما هو كائن 

وملا يكن بعد.  
من فوائد هذه الآية: 

ــــ بيان اأن اهلل تعاىل هو امل�ستحق للعبودية وحده ل �سريك له.

عّب باأ�سلوبك لتو�سيح هذه احلكم من خالل فهمك لالآية.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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التقومي:

�س1: بّي معاين الكلمات الآتية: 

زب ڄڍرب   - زب چرب   - زبڇرب    - زب   ڑرب   - زب  ڳرب
�س2: يف الآيات اإ�ضارة اإىل وجوب طاعة اهلل تعاىل والعمل بكتابه، حّدد الآيات الدالة على ذلك، 

مع التو�ضيح. 

�س3: ا�ضتخرج فائدة من قوله تعاىل: زب   ڈ     ژ  ژ  ڑرب. 

�س4: ف�ّضر قوله تعاىل: زب ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻرب. 
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتلو من الآية رقم 17 اإىل الآية رقم 89 من �ضورة طه تلوة ضحيحة. 

2ــــ اأطبق اأحكام التجويد يف اأثناء تلوة ال�ضورة. 
3ــــ اأبي معاين بع�س الكلمات. 

4ــــ اأ�ضتنت اأبرز الأحكام والآداب الواردة يف ال�ضورة. 

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

اإىلمن

تلوة

1736طـــه17
3748طـــه18
4959طـــه19
6069طـــه20
7079طـــه21
8089طـــه22

اأهدا تدري�س الوحدة:

توزيع ال�ضورة على الدرو�س: 
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأبي معاين بع�س الكلمات.

ا.  ا �ضليم 2ــــ اأف�ّضر الآيات من 9 اإىل 82 من �ضورة طه تف�ضري
3ــــ اأبي بداية الوحي ملو�ضى ‹. 

4ــــ اأذكر معجزات مو�ضى ‹. 
5ــــ اأ�ضتنت اأف�ضال اهلل تعاىل على مو�ضى ‹. 

6ــــ اأبي مواق املواجهة بي مو�ضى ‹ وفرعون. 
7ــــ اأبي ف�ضل اهلل تعاىل على قوم مو�ضى ‹ بالنجاة من فرعون. 

8 ــــ اأ�ضتنت الفوائد والعرب من ق�ضة مو�ضى ‹. 
9ــــ اأزداد يقينا بن�ضرة احلق على الباطل. 

اأهدا تدري�س الوحدة:

83 ºbر ájB’ا ¤E9 ا ºbر ájB’ا øe
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ا�ضم ال�ضورةالدر�سمو�ضوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

ق�ضة مو�ضى ‹

916طـــه23
1723طـــه24
2436طـــه25
3741طـــه26
4250طـــه27
5156طـــه28
5764طـــه29
6571طـــه30
7276طـــه31
7782طـــه32

توزيع ال�ضورة على الدرو�س: 
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ا اإىل م�ضر بعد اأن اب عنها اأك من عضر  بينما كان مو�ضى ‹ هو واأهله يف طريقه عائد
�ضني، اأ�ضل الريق، فنزل يف مكان بي �ضعاب وجبال يف برد و�ضتاء و�ضحاب وظلم و�ضباب، 
وجعل يقد بزند معه ليضعل النار، فلم يقد �ضيا، و يخرج منه �ضرر، فينما هو كذلك اإذ 
ا من بعيد ظهرت له من جان جبل الور، فذه ‹ اإىل حيث النار، وهناك كلمه  نار راأ

اهلل تعاىل واأوحى اإليه، كما تتحدث عن ذلك الآيات الآتية: 
زب� 

رب

املقد�س: املهر.  قب�س: �ضعلة من نار.       
فد: فتهلك.  طو: ا�ضم الوادي املقد�س.      

 زب {  ~ رب يا مد  زب ے  ¡ رب اأي: خربه وق�ضته.
  © زب   مكانكم   يف  اأقيموا  اأي:  رب  زب¨  لزوجته   اأي:  رب   §   ¦    ¥   ¤ زب£    
ª رب اأي: اأب�ضرت  زب   »  ¬  ®  ¯  ° رب اأي: بضعلة من نار  زب   ±       ²  ³  

´     µ رب اأي: من يهديني ويدلني على الريق. 

16 ºbر ájB’ا ¤E9 ا ºbر ájB’ا øe
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 زبې  ې رب اأي: النار واقرتب منها  زبى  ىرب.
 زبائ     ەئ  ەئرب اأي: الذي يكلمك ويخاطبك  زبوئ  وئۇئ رب انزعهما؛ تعظيًما للبقعة  

زب  ۇئ  ۆئ  ۆئرب اأي: املطهر  زب  ۈئرب هو ا�سم للوادي.
الدرو�س امل�ستفادة: 

1ــــ اإثبات �سفة الكالم هلل تعاىل.
2ــــ وجوب رعاية الرجل لأهل بيته كما فعل مو�سى ‹ مع اأهله.

3ــــ الأخذ بالأ�سباب ل ينايف التوكل فاإن مو�سى ‹ بحث عن الأ�سباب التي يح�سل بها الدفء.
 زب   ٱ  ٻرب اأي: ا�سطفيتك بر�سالتي على جميع النا�س  زب    ٻ  ٻ  ٻرب اأي: 

فا�ستمع الآن ما اأقول لك واأوحيه اإليك.
 زب   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺرب اأي: وحدين بالعبادة  زبٺ  ٺ  ٺرب 

اأي: لتذكرين فيها.
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ تقرير توحيد الألوهية، واأن الدعوة اإىل )ل اإله اإل اهلل( دعوة جميع الر�سل.
2ــــ وجوب اإقامة ال�سالة وبيان احلكمة من ذلك وهو ذكر اهلل تعاىل.

 زب  ٿ  ٿ  ٿرب اأي: قائمة ل حمالة وكائنة ل بد منها  زب    ٹ   ٹرب اأي: ل 
اأطلع عليها اأحًدا. 

 زب   ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤرب اأي: مبا تعمل من خري و�سر  زب  ڦ  ڦ   ڦ  رب 
اأي: فال ي�سرفنك عن الإميان بال�ساعة والعمل لها  زب   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب اأي: ل ي�سدق بها  

زب     ڄ  ڃ  ڃ  رب اأي: فتهلك وتعطب.
الدرو�س امل�ستفادة من هاتني الآيتني: 

1ــــ اإثبات يوم القيامة، وبيان احلكمة منه.
من خالل فهمك لالآيات بني هذه احلكمة.

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

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

2ــــ النهي عن الغفلة عن يوم القيامة، ووجوب ال�ستعداد له بالعمل ال�سالح. 
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التقومي:

�س1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

زب ۋرب   - زبۆئرب   - زبۈئرب    - زب   ڃرب  
�س2: ملاذا اأمر اهلل تعاىل مو�سى ‹ بخلع نعليه عندما كان يف الوادي املقد�س؟ 

�س3: ما احلكمة من الأمر باإقامة ال�سالة؟ 
�س4: الدعوة اإىل )ل اإله اإل اهلل( دعوة جميع الر�سل، ما الآية الدالة على ذلك؟ 
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 حني اأراد اهلل تعاىل اأن يبعث مو�سى ‹ اإىل فرعون لدعوته اإىل اهلل، اأراد �سبحانه اأن يهي
مو�سى لهذه املهمة الكبرية، فرييه من الرباهني والآيات الدالة على عظمة اهلل وقدرته الباهرة 
ا  ما يجعله اأثبت جناًنا واأ�سلب يف احلق يف مواجهة جربوت فرعون وطغيانه، ولتكون له اأي�سً
عالمات تدل على �سدقه، واأنه نبي مر�سل من عند اهلل تعاىل، ومن هذه الآيات والرباهني ما 

جاء يف الآيات الآتية: 
  U  T  ڍ   R  ڇ  P  O  N  M  L  K   J  I زب� 
X  W  V  ڈ  Z  ]  ڑ  ڑ   ک  _  ک  ک  گ  گ  گ  
e  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  n  ں  ڻ   ڻ    ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  z  ھ   ھ  ھ  ے   ےرب

اأتوكاأ: اأعتمد. 
جناحك: جناح الإن�سان: ع�سده اإىل اأ�سل اإبطه. 

 زب L  K   J  I رب ا�ستفهام تقرير، واملق�سود منه: تنبيه مو�سى ‹ على 
اأنها ع�ساه التي يعرفها، حتى اإذا قلبها حية علم اأنها معجزة عظيمة. 

  U  T  رب اأي: اأعتمد عليها يف حال امل�سي  زب  ڍ R  ڇ  P  O  N زب
V رب اأي: اأهز بها ال�سجرة ليت�ساق ورقها لرتعاه غنمي  زب    X  W  ڈ  Z   رب 

اأي: حوائ اأخرى غري ذلك.

23 ºbQ ájB’ا ¤E17 ا ºbQ ájB’ا øe
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التقومي:

�س1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

زب ڇرب   - زب ڍرب   - زبڈرب    - زب     ڱرب      - زب    ڻرب
�س2: اختار اهلل تعاىل مو�سى ‹ لر�سالته مع اأنه كان راعي غنم، ما الذي ت�ستفيده من ذلك؟ 

ح معنى قوله تعاىل: زب ں  ڻ   ڻ    ڻرب. �س3: و�سنّ

�س4: اذكر ا�ستخدامات مو�سى ‹ لع�ساه. 

الدرو�س امل�ستفادة من هاتني الآيتني: 
1ــــ اأن العمل رفعة ل�ساحبه ولي�س منق�سة اأو عيًبا له.

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

2ــــ م�سروعية الإح�سان اإىل احليوان.
 زبڑ  ڑ   ک  رب اأي: األق هذه الع�سا على وجه الأر�س.

مت�سي  اأي:  زبگرب  عظيمة   حــيــة  احلـــال  يف  �ــســارت  اأي:  گ     گ   ک   زبک    
وت�سطرب.

 زبڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  رب اأي: اإىل هيئتها الأوىل التي كانت عليها. 
ہ    ۀ   ۀ   ڻ   زب  ع�سدك   حتــت  كفك  اجعل  اأي:  ڻرب  ڻ     ڻ    زبں    

ہرب اأي: من غري بر�س اأو عيب  زب  ہ  ہرب اأي: عالمة اأخرى لك على �سدقك. 
 زبھ   ھ  ھ  ے   رب اأي: من اأدلتنا الكربى على عظيم �سلطاننا وقدرتنا. 

من فوائد هذه الآيات: 
1ــــ تاأييد اهلل تعاىل لر�سله باملعجزات هداية للنا�س واإقامة للحجة عليهم.

2ــــ بيان عظيم قدرة اهلل تعاىل يف تغيري طبيعة الأ�سياء، وت�سريفها كيف ي�ساء.

1ــــ ...............................................................................................................................

2ــــ ...............................................................................................................................

كيف تفهم ذلك من الآيات؟

مثنّل لذلك من خالل الآيات:
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اأمــره اهلل  الباهرة الدالة على �سدقه،  اآياته، واأيــده مبعجزاته  اأرى اهلل تعاىل مو�سى  اأن  بعد 
تعاىل بالذهاب اإىل فرعون ودعوته اإىل اهلل تعاىل كما يف الآيات الآتية: 

  ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦ ڭ      ¤   £     ¢   ¡ زب� 
  Ã   Â   Á  À     ¿  ¾  ائ  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²
  Ó  Ò        Ñ  Ð  Ï           Î   Í    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ۆئ  ۆئ  ۈئ

Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö    Õ   Ôرب

اأري: هري.  طغى: جاو احلد.    

زب ¡  ¢    £ رب فادعه اإىل عبادتي زب   ¤   ڭرب اأي: جاو احلد يف الع�سيان والتمرد 
حيث ادعى الربوبية. 
من فوائد هذه الآية: 

ــــ م�سروعية دعوة النا�س اإىل اهلل تعاىل، ولو كانوا من الطغاة.
زب§  ̈   ©  ª  »رب اأي: و�سعه للحق؛ حتى يحتمل الوحي وامل�ساق ورديء الأخالق 

من فرعون وجنده. 
زب  ®  ¯  ° رب اأي: �سهل علي ما اأمرتني به من تبلي الر�سالة اإىل فرعون. 

زب  ²رب اأي: اأطلق زب  µ   ´  ³رب وكانت يف ل�سانه لثغة ل ي�ستطيع معها الإف�ساح 
يف كالمه زب  ¸  ¹  رب اأي: كي يفهموا كالمي. 

36 ºbQ ájB’ا ¤E24 ا ºbQ ájB’ا øe
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التقومي:

�س1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

زب ڭرب   - زب ائرب   - زبۈئرب
�س2: ملاذا �ساأل مو�سى ‹ ربه اأن ي�سرح له �سدره؟

�س3: ي�سرع التو�سل اإىل اهلل تعاىل باأ�سمائه و�سفاته، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

ح معنى قوله تعاىل: زب ۆئ  ۆئ  ۈئرب.  �س4: و�سنّ

من فوائد هذه الآيات:
1ــــ وجوب اللجوء اإىل اهلل تعاىل يف كل ما ُيهم العبد.

2ــــ م�سروعية ا�ستعانة الداعي اإىل اهلل تعاىل مبن يعينه على مهام الدعوة.
3ــــ ف�سيلة الت�سبيح والذكر، والتو�سل اإىل اهلل تعاىل باأ�سمائه و�سفاته.

.
:
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مننّ اهلل تعاىل على مو�سى ‹ باإعطائه ما �ساأل كما يف الآيات ال�سابقة، وملا كان اهلل تعاىل قد 
ره اهلل  من عليه بنعم اأخرى؛ حيث خل�سه من املحن التي واجهته يف حياته قبل الر�سالة، ذكنّ
باأن الذي جناه من تلك املحن  الآتية؛ تثبيًتا لقلبه، وتذكرًيا له  الآيــات  تعاىل بذلك كما يف 

�سينجيه من فرعون وبط�سه: 
زبã  â  á  à  ß  Þ   !  "  #     $  %  &  '  )  پ  *  ڀ  
  ;   :   9    8   76     5   4      3   2   1   0   / ٺ         -    ,
چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ     ? ڦ   ڤ     ڤ  
ژ   ڈژ    ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چ           چ   چ    

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  e   ڳ  ڳ    hرب

اليم: البحر.  التابوت: ال�سندوق.      

زب à  ß  Þ رب اأي: اأنعمنا عليك زب   â  áرب اأي: قبل هذه املرة. 
زب   !  "  #     $  %  &رب اأي: األهمناها ما يلهم الإن�سان من ال�سواب. 

اأي: فاطرحيه  زب,رب  التابوت  اجعليه يف  اأن  األهمناها  اأي:  )  پ  *  ڀرب  زب   
زب-  ٺرب اأي: نهر النيل زب  /  0  1رب اأي: حتى يلقيه النهر بال�ساط زب2  

3     4  5    76  رب يعني فرعون زب 8   9  :  ;رب اأي: حببتك اإىل عبادي. 
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قال عكرمة: ما راآه اأحد اإل اأحبه زبڤ  ڤ    ڦرب اأي: ولرتبى مبراآي ومنظر مني. 
من فوائد هذه الآيات: 

ــــ بيان عناية اهلل تعاىل بعباده ولطفه بهم.
زب   ڄ   اأمــرك  يكون من  لتتعرف على خربك وما  تتبعك  اأي:  زبڦ  ڦ  ڄرب 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  رب اأي: هل اأدلكم على من ي�سمه اإليه فيحفظه وير�سعه ويربيه؛ 
اأمــه- فقبل  اأنها  اأمه -وهم ل يعلمون  اأنه كان ل يقبل ثدي امــراأة، فدلتهم اأخته على  وذلك 
يف  والغرق  القتل  من  وجناتك  ب�سالمتك  چ  چ          ڇ   ڇرب  زب     چ  چ     ثديها 
اليم زبڇ  ڇڍرب اأي: وكيال حتزن عليك خوًفا من فرعون اأن يقتلك زب  ڍ  ڌرب 
يعني القبطي الذي قتله مو�سى ‹ حني ا�ستغاثه عليه الإ�سرائيلي زب   ڌ  ڎ  ڎرب 
الذي ح�سل لك ب�سبب عزم اآل فرعون على قتلك زبڈ  ڈژ   رب اأي: اختربناك اختباًرا 
مبا وقعت فيه من املحن زبژژ   رب اأي: فمكثت بعد خروجك من م�سر خوًفا من القتل 

زب  ڑ  ڑ  ک  کرب ترعى الأغنام وكانت مدة ذلك ع�سر �سنني زب      ک   ک  گ  گ  
گرب اأي: على املوعد الذي قدر اهلل اأنه يوحي اإليك فيه بالر�سالة.
زب ڳ  ڳرب اأي: ا�سطفيتك واخرتتك لوحيي ور�سالتي. 

من فوائد هاتني الآيتني: 
1ــــ لطيف �سنع اهلل تعاىل وجميل تدبريه، حيث جنى مو�سى ‹ من فرعون وكيده. 

2ــــ اأن ابتالء اهلل تعاىل لعبده ل ينايف حمبته له.

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

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

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

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

كيف ت�ستدل على ذلك من الآيات؟
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التقومي:

�س1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

زب پرب   - زب ڀرب   - زبٺرب    - زبڃرب
زبڳ   تــعــاىل:  زبڤ  ڤ    ڦرب، وقــولــه  تــعــاىل:  قــولــه  ــح معنى  �ـــس2: و�ــسنّ

ڳرب.  
ح كيف اأعاد اهلل تعاىل مو�سى ‹ اإىل اأمه دون اأن يوؤذيه  �س3: من خالل فهمك لالآيات و�سنّ

فرعون، مع اأنه ولد يف ال�سنة التي كان فرعون يقتل فيها من يولد من بني اإ�سرائيل. 

�س4: اقراأ الآيات بتمعن وا�ستخرج منها املحن التي مرنّ بها مو�سى ‹. 
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يفر: يعجل بالعقوبة.  رُتا.     فتنيا: ت�سعفا وت

زب k  j  i رب وهو...................... زبlرب اأي: بحججي وبراهيني ومعجزاتي 
رُتا يف ذكري، بل اأكا من ذكري؛ ليكون  فرب اأي: ول ت�سعفا وتp  o   n   m اإىل فرعون زب

عوًنا لكما يف مواجهة فرعون. 
زبv        u   t     s  rرب اأي:............................................  زبz      y  x  }رب 
اأو يخاف اهلل   اأي: يتع زب   |  {     ~       ےرب  اأي: تكلما معه بكالم رقيق لني �سهل 

تعاىل فيوؤمن. 
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ اأهمية ذكر اهلل تعاىل يف ت�سهيل املهام والإعانة على م�ساق التكاليف. 
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2ــــ م�شروعية ا�شتعمال اللني والرفق يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل حتى مع اأ�شد الطغاة.
زب  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    رب اأي: يعجل علينا بالقتل والعقوبة زب  ۆ      ۆ  ۈرب 

اأي: يجاوز احلد يف الإ�شاءة اإلينا. 
زبٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  رب بالعون والن�شرة والتاأييد زبۉرب ما يجري بينكما 

وبينه زبېرب ما تفعالن ويفعل، ل يخفى علي من ذلك �شيء. 
من فوائد هاتني الآيتني:

ــــ اإثبات معية اهلل تعاىل لأوليائه و�شاحلي عباده بن�شرهم وتاأييدهم.
خل  اأي:  رب  ەئ  وئ   زبائ  ەئ   اإليك  اأر�شلنا  رب  زبې  ې  ى     ى  ائ  
عنهم واأطلقهم زبوئ  ۇئۇئ  رب اأي: ل تتعبهم يف العمل. وكان بنو اإ�شرائيل عند فرعون يف 

عذاب �شديد؛ يذبح اأبناءهم وي�شتحيي ن�شاءهم ويكلفهم من العمل ما ل يطيقونه زب ۆئ  ۆئ  
ۈئ     ۈئ  ېئرب اأي: بدللة ومعجزة من ربك. يعني: اليد البي�شاء والع�شا  زبېئرب 

من عذاب اهلل زبىئ  ىئ  ىئ     ی  رب فاأ�شلم.
اهلل  بـــاآيـــات  حبرب  جب   يئ   ىئ   زبمئ   تــعــاىل  اهلل  مــن  رب  حئ      جئ   ی   زبی  

زبخبرب اأي: اأعر�ض عن الإميان باهلل. 
من فوائد هاتني الآيتني: 

ــــ بيان اأن ال�شالمة من عذاب الدنيا والآخرة هي ملن اتبع هدى اهلل تعاىل.
زبىب  يب  جت  حترب قال ذلك فرعون ملو�شى اإنكاًرا منه لوجود اهلل �شبحانه وتعاىل. 

ينا�شب  الــذي  و�شكله  �شيء �شورته  اأعطي كل  اأي:  زبمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يثرب 
وظيفته؛ فاأعطى العني الهيئة التي تنا�شب الإب�شار، واأعطى الأذن ال�شكل الذي يوافق ال�شتماع، 

وهكذا زب حج   مجرب اأي: ثم اأر�شد اإىل كيفية النتفاع مبا اأعطى من ذلك.
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ بيان ِكبرْ فرعون و�شلفه وطغيانه.
2ــــ بيان معنى من معاين ربوبية اهلل تعاىل خللقه.

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

ح هذا املعنى من خالل تف�شري الآيات. و�شّ
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التقومي:

�ض1: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زبںرب   - زب ۇرب   - زب  ۈئرب
�ض2: يف الآيات اإ�شارة اإىل فائدة من فوائد ذكر اهلل تعاىل، اذكرها. 

�ض3: كان بنو اإ�شرائيل عند فرعون يف عذاب �شديد، ما نوع هذا العذاب؟ 

�ض4: ا�شرح قوله تعاىل: زبمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مجرب. 

�ض5: ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: زبٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉرب. 
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اإليه  اأن ذهــب  املــحــاورة بعد  ‹ وبــني فرعون من  دار بني مو�شى  ذكــر ما  ال�شياق يف  زال  ل 
لتبليغه ما اأر�شله اهلل تعاىل به، قال اهلل تعاىل: 

زبì  ë  ê  مخ      جس  ï   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ'  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
-   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
  L  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  Eڄ   ڄ  ڄ  A  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
ژ          ڈ   ڈ   ڎ      V ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      M

ژ  ڑ  [رب

�شلك: �شهل.  ما بال: ما �شاأن وما حال؟   
النهى: العقول.  اأزواًجا: اأ�شناًفا.    

زب ê رب اأي: قال فرعون ملو�شى زب ì  ë  مخ      جسرب اأي: فما �شاأن الأ اخلالية الذين 
مل يعبدوا ربك بل عبدوا غريه زبٱ  ٻ  ٻ  ٻرب اأي: علم هذه الأ فيما فعلت من ذلك 
عند ربي، و�شيجازيهم به زبٻ  پ' رب اأي: مثبت يف كتاب وهو اللوح املحفو وكتاب الأعمال 

زب پ  پ  ڀرب اأي: ل يخط ربي �شيًئا من اأعمالهم زب ڀ  ڀرب �شيًئا من ذلك. 
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ اأن امل�شروع ملن �شئل عما ل يعلم اأن يكل علمه اإىل عامله وهو اهلل جل وعال.
2ــــ اأن جميع اأعمال بني اآدم حم�شاة عليهم، وحمفوظة عند اهلل تعاىل، ل ي�شيع منها �شيء. 

3ــــ تنزيه اهلل جل وعال عن اخلطاأ والن�شيان.
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التقومي:

�ض1: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زب مخ      جسرب   - زب پرب   - زب  ٿرب     - زبٹرب   - زب  ڦرب   - زبچرب
�ض2: ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: زب پ  پ  ڀ  ڀ  ڀرب. 

�ض3: ما املراد بالكتاب يف قوله تعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پرب؟ 

�ض4: ما موقف فرعون من اآيات اهلل تعاىل وحججه الدالة على �شدق مو�شى ‹؟ 

زب   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب اأي: قراًرا ت�شتقرون عليها زبٿ  ٿ  ٿ  ٹرب 
مطًرا  اأي:  رب  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    زب  فيها  ومت�شون  ت�شلكونها  طرًقا  فيها  لكم  وجعل  اأي: 
من  اأي:  ڦرب  ڦ   ڦ   زب  اأ�شناًفا  اأي:  ڤرب  زب  املــاء  بذلك  اأي:  ڤرب  زبڤ  

خمتلف الألوان والطعوم واملنافع.
اأي: لــدللت وعالمات  زب ڃ  ڃ  ڃ  ڃرب  زب ڄ  ڄرب فيها  زبڄرب منها 
لذوي  اأي:  زب  چ  چرب  �شواه  رب  اإلــه غــريه ول  ل  واأنــه  تعاىل  اهلل  تــدل على وحدانية 

العقول ال�شليمة. 
زبڇرب اأي: من الأر�ض زبڇرب اأي: خلقنا اأباكم اآدم زب ڇ  ڇرب اأي: بعد املوت 

زب ڍ  ڍ  ڌرب مرة زب ڌرب يوم البعث. 
من فوائد هذه الآيات: 

1ــــ ال�شتدلل بالآيات الكونية على اخلالق عّز وجّل وقدرته واألوهيته.
2ــــ منة اهلل تعاىل على عباده ورحمته بهم حيث ي�شر لهم اأنواع املطاعم وامل�شارب.

3ــــ بيان اأ�شل خلق الإن�شان.
4ــــ ...................................................................................................................................

زبڎ   ڈرب اأي: اأرينا فرعون زبڈ  ژ ژ  ڑرب اأي: ورف�ض اأن يقبل من 
مو�شى وهارون ما جاءا به من عند ربهما من احلق ا�شتكباًرا وعناًدا. 

من فوائد هذه الآية: 
ــــ بيان موقف فرعون من اآيات اهلل تعاىل وحججه الدالة على �شدق مو�شى ‹. 
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ذكر اهلل تعاىل يف الآية ال�شابقة اأنه اأرى فرعون على يد مو�شى ‹ اآياته الدالة على وحدانيته، 
ومن هذه الآيات اإلقاء مو�شى لع�شاه وحتولها اإىل ثعبان عظيم، واإخراج يده بي�شاء من غري 

�شوء، فلما راأى فرعون ذلك زعم اأنه �شحر، وقال ملو�شى ما حكى اهلل تعاىل يف الآيات الآتية: 
  i    h         g  f  e  d    c  b  a      ̀ _  ^زب
r  q  p  o  n  m  l  k  j   ڻ  t  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ           ھ   ھ   {  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ¥  ڭ  ۇ   ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ¸  ې  
ۈئ    ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ¾ ائ   ائ    ى     ى  
حئ   یجئ   ی   ی   ی   ىئ      Ì ىئ    ېئ     ېئ   ېئ   ۈئ  

مئ  ىئ  يئ  جب  Øرب

في�شحتكم: في�شتاأ�شلكم.  مكاًنا �ُشوى: منت�شًفا.    
ر.  النجوى: ال�شنِّ

زب ^ رب فرعون زب   _  `     b  aرب يعني: م�شر زب     d    c رب. 
  k  j  i     رب اأي: فلنعار�شنك ب�شحر مثل �شحرك زب h g  f  زب
منا  اأحــد  يجاوزه  اأي: ل  زب q  p  o  n  mرب  فيه  يوًما تمع  اأي:  رب   l

زبr   ڻرب اأي: مكاًنا منت�شًفا بيننا وبينك. 

64 ºbر ájB’ا ¤E57 ا ºbر ájB’ا øe



66

زبۀرب لهم مو�شى زب  ہ  ہ  ہرب وهو يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون 
كل �شنة زبہ  ھ           ھرب اأي: ي�شاق جميع النا�ض اإىل هذا املكان زبھرب اأي: يف وقت 

ال�شحى من النهار. 
من فوائد هذه الآيات: 

1ــــ م�شروعية املناظرة واملبارزة لإظهار احلق واإبطال الباطل. 
2ــــ ا�شتعمال احلكمة يف اختيار املكان والزمان املنا�شبني لإعالن احلق. 

اأي: ثم جاء  زب ڭ  ڭرب  اأي: مكره وحيلته و�شحرته  زبے  ے  ۓ  ۓرب 
بهم اإىل املوعد الذي وعده مو�شى. 

اأي: ل تختلقوا  زب ۆ  ۆ  ۈرب  لل�شحرة  اأي: قال مو�شى  زب ڭ  ۇ   ۇرب 
زبۈ  ٴۇ  ۋرب فتزعموا اأن ما جئت به �شحًرا زبۋ  ۅۅ  رب اأي: في�شتاأ�شلكم 
من  ومطلوبه  بحاجته  يظفر  مل  اأي:  رب  ې   ې   ۉ   ۉ   زب  ويبيدكم  يهلككم  بعذاب 

افرتى الكذب على اهلل.
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ بيان ما عليه اأهل الباطل من العناد واملكابرة مع علمهم ببطالن ما هم عليه. 
2ــــ خطورة الكذب على اهلل تعاىل و�شوء عاقبته. 

زب ې  ى  ى  رب فقال بع�شهم هو �شاحر مثلنا، وقال بع�شهم لي�ض هذا بكالم 
ا.  �شاحر زب  ائ   ائرب اأي: تناجوا فيما بينهم �شرًّ

ۈئ   ۈئ    ۆئ    ۆئ   ۇئ   زبۇئ   وهـــارون  مو�شى  اأي:  وئرب  وئ   زبەئ  
ېئرب اأي: يريدان اأن يغلباكم ب�شحرهما فيتبعهما النا�ض، فيقاتالكم بهم، ويخرجاكم 
وهــي  بطريقتكم  وي�شتبدا  اأي:  ىئرب  ېئ     ېئ   زب  م�شر  اأر�ــــض  اأر�ــشــكــم  مــن 

ال�شحر.
اأمركم  فيختل  تختلفوا  ول  له  جمتمعني  كيده  على  اعــزمــوا  اأي:  یرب  ىئ    زب  

زب   ی  ی  یجئ  رب اأي: م�شطفني جمتمعني ليكون اأ�شد لهيبتكم زب حئ  مئ  ىئ  يئ  
جبرب  اأي: فاز وظفر مبطلوبه من غلب يف هذا اليوم. 
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التقومي:

�ض1: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زبڻرب   - زب ۓرب   - زب   ۈرب     - زبۋرب   - زب  ۉرب   - 
زبائرب  - زبجبرب

�ض2: ا�شرح قوله تعاىل: زب ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅۅ   رب. 

�ض3: ما احلامل لأهل الكفر على عدم قبول احلق؟

�ض4: ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: زبۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھرب. 

من فوائد هذه الآيات: 
الكفر على عدم قبول احلــق، وهو اخلــوف على منا�شبهم ومكا�شبهم  بيان احلامل لأهــل  1ــــ 

الدنيوية. 
2ــــ اأهمية الجتماع واحتاد الكلمة لتحقيق الظفر والن�شر على الأعداء. 

اأكتب بحًثا خمت�شًرا اأبنينِّ فيه معنى ال�شحر وخطورة الذهاب اإىل ال�شحرة، وطرق 
الوقاية والعالج منه.
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ذكر اهلل تعاىل يف الآيات ال�شابقة ما اأجمع عليه ال�شحرة من منازلة مو�شى ‹، وت�شميمهم 
على عمل ال�شحر بعد اأن حذرهم مو�شى منه، وذلك طمًعا منهم يف اأن تكون الغلبة لهم، ولكن 
اهلل �شبحانه وتعاىل ن�شر مو�شى عليهم، فاأظهر دينه واأعلى كلمته، كما ُتبني ذلك الآيات الآتية: 

زب!  "  #  $  % & ' )  (  *  +  ,  -   .   /0  1  2  3  
ٿ  ٿ  6  7  8  9   :  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  @  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڎ      ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ  ڇ    ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ     G ڃ      ڄ  
ڳ   ڳ    گ   گ     c گ   ک   ک       ک   ک   ڑ    ڑ    ژ      Z ڈ    ڈ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ    ڳ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ¡رب

تلقف: تبتلع.  اأوج�ض: وجد واأح�ض.     

زب !  "  #    $  % رب  اأي: اإما اأن تلقي ع�شاك اأوًل زب  &   '  )  (  *  +رب  
اأي: حبالهم وع�شّيهم.   

زب-   .   /0رب  اأي: بل األقوا اأنتم اأوًل زب    1  2  3رب  حني األقوها زب ٿ  
ٿرب  اأي: ي�شبه ملو�شى زب6  7  8  9رب  اأي: حيات تتحرك ومت�شي. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1ــــ بيان ما اأعطاه اهلل تعاىل ملو�شى ‹ من احلكمة يف اأمره لل�شحرة بالإلقاء اأوًل. 

71 ºbر ájB’ا ¤E65 ا ºbر ájB’ا øe



69

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

2ــــ بيان نوع من اأنواع ال�شحر، وهو ال�شحر التخييلي. 
زبڤرب  اأي: فوجد زبڤ  ڤ  ڦ  ڦرب  اأي: خوًفا اأن يفتنت النا�ض ب�شحرهم 

قبل اأن يلقي ما يف ميينه. 
زبڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃرب  اأي: الغالب. 

اأنها �شارت  وذلــك  تبتلعه؛  اأي:  رب   زب چ  چ  ڇڇ   الع�شا  يعني  زب  ڃ  ڃ  چ  چرب  
ابتلعته  اإل  ُتبق منها �شيًئا  ثعباًنا عظيًما هائاًل فجعلت تبتلع تلك احلبال والع�شي حتى مل 

ڎ  ڎ  ڌ    زب  �شاحر  من  وخديعة  مكر  �شنعوا  الــذي  اأي:  رب   ڍڌ   ڍ  ڇ    زبڇ   
ڈ  ڈڌ  رب  اأي: ول يظفر ال�شاحر مبا طلب اأًيا كان. 

زبژ   ڑ   ڑرب  اأي: خروا �شاجدين هلل تعاىل زبک  ک  ک      ک  گ  رب؛ 
فعله  الذي  اأن هذا  اليقني  ال�شحر وطرقه ووجوهه علموا علم  بفنون  اأنهم خلبتهم  وذلك 

مو�شى لي�ض من قبيل ال�شحر واحليل، واأنه حق ل مرية فيه.
من فوائد هذه الآيات: 

1ــــ بيان اأن ال�شعور باخلوف والإح�شا�ض به عند معاينة اأ�شبابه ل يقدح يف الإميان. 
2ــــ بيان اأن من ال�شحر ما ل حقيقة له واإمنا هو مكر وخداع.

3ــــ حترمي ال�شحر بجميع اأنواعه. 
4ــــ قوة تاأثري املعجزة يف نف�ض ال�شحرة ملا ظهر لهم من الفرق بني الآية وال�شحر. 

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

زبگ رب  اأي: قال فرعون لل�شحرة زب   گ  ڳرب  اأي: �شدقتموه زب   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  
ڱرب  اأي: رئي�شكم ومعلمكم زب  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

ما وجه احلكمة يف ذلك؟ 

ــــ يذهب كثري من النا�ض، ول �شيما عند �شفرهم للخارج، مل�شاهدة الذين يقومون ببع�ض 
الأعمال ال�شحرية، كاإخراج الأموا�ض من اأفواههم، وغرز ال�شكاكني يف اأج�شادهم ونحو 

ذلك، من خالل هذا الدر�ض فاإن املوقف ال�شحيح يف ذلك هو: 
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التقومي:

�ض1: بنّي معاين الكلمات الآتية: 

زبٿ  ٿرب   - زب ڤرب   - زب   ڦرب     - زبچرب   - زبڈ  ڈرب   - 

زبۀ  ہرب  
�ض2: ال�شعور باخلوف والإح�شا�ض به عند معاينة اأ�شبابه ل يقدح يف الإميان، ما الآية الدالة 

على ذلك؟

�ض3: ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: زب ڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈ  رب. 
�ض4: اأ�شارت الآيات اإىل نوع من اأنواع ال�شحر، فما هو؟

ہ  رب اأي: اأقطع اليد اليمنى والرجل الي�شرى زبہ  ہ  ہ  ھ  رب  اأي: 
اأ�شد  اأينا  اأيها ال�شحرة  اأي: ولتعلمن  زبھ   ھ   ھ  ے  ےرب   على جذوع النخل 

عذاًبا لكم واأدوم؛ اأنا اأو رب مو�شى الذي اآمنتم به اأيها ال�شحرة. 
من فوائد هذه الآية: 

ــــ بيان بع�ض اأ�شاليب اأهل الباطل يف �شرف النا�ض عن احلق بعد ظهوره. 

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

من خالل فهمك لالآيات، ما هذا الأ�شلوب؟ 
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كان الإميان قد متكن من قلوب ال�شحرة بعد اأن راأوا من اآيات اهلل الدالة على �شدق مو�شى 
ما جعلهم ي�شتهينون بفرعون وي�شت�شغرونه؛ ولذلك مل يبالوا بتهديده ووعيده الذي حكاه 

اهلل عنه يف الآيات ال�شابقة، بل قابلوا ذلك مبا بينه اهلل تعاىل يف الآيات الآتية: 
زب¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  ª  ۈ¬  ®  ¯  °  ²±  ³  ´  
    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¹  ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ      ¸  ¶   µ
خب    حب     × يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ      ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ىئ   ېئ     É   È
مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت       â  جث  مث   ىث  يث  حج  مج           

جح  محجخ  حخ  مخ  جس  حس  ðرب

تزكى: تطهر.  فطرنا: خلقنا واأن�شاأنا من العدم.   

 احلج مــن  اأي:  ©رب     ¨   §   ¦   ¥ زب  نختارك  لــن  اأي:  رب   ¤   £   ¢ زب 
الذي خلقنا  اأي: ول نختارك على  زب  ª  ۈ¬رب  الدالة على �شدق مو�شى  والباهني 
واأن�شاأنا من العدم زب  ®  ¯  °  ±²  رب اأي: فا�شنع ما اأنت �شانع من التهديد والوعيد 

.رب اأي: يف هذه احلياة الدنيا فق  ¸  ¶   µ  ´  ³   زب
  Ã   Â    Á   À زب    الآثـــام  مــن  منا  كــان  مــا  اأي:  رب  ەئ  ەئ   ائ  ائ   ى   زبى  
يا  منك  اأف�شل  اأي:  Çرب    Æ زب      عليه  اأكرهتنا  الــذي  ال�شحر  لنا  وليغفر  اأي:  ÅÄرب 

فرعون جزاء ملن اأطاعه زب   Èرب نعيًما ملن اأطاعه، وعذاًبا ملن ع�شاه وخالف اأمره.
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التقومي:

�ض1: بنّي معاين الكلمات الآتية: 
زب ۈرب   - زب  حسرب     
�ض2: اذكر ثالثة من اآثار الإميان باهلل تعاىل واليوم الآخر. 

�ض3: ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: زب ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئرب.
�ض4: ما معنى قوله تعاىل عن اأهل جهنم: زب  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئرب؟ 

من فوائد هاتني الآيتني: 
1ــــ بيان اأثر الإميان باهلل تعاىل واليوم الآخر يف تثبيت املوؤمن، وتقوية قلبه، وعدم رهبته من 

القتل وال�شلب. 
2ــــ بيان اأن الإميان باهلل تعاىل �شبب ملغفرة الذنوب. 

3ــــ بيان ف�شل نعيم الآخرة على نعيم الدنيا؛ وذلك من وجهني: 
ـــ ................................................................................................................................. اـأ
ب ــــ ...............................................................................................................................

مئرب  حئ   جئ      ی   ی   ی   زب  جمــرم  وهــو  اهلل  يلقى  اأي:  یرب  ىئ   ىئ    ىئ   زبېئ  
في�شرتيح زبىئ  يئرب حياة ينتفع بها. 

الرفيعة  املنازل  اأي:  زبحب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىترب 
يف اجلنة. 

اأي: من حتت  زب   ىث  يث  حج  مجرب  انتقال منها  اإقامة ل  اأي: جنات  زبجث  مثرب 
اأ�شجارها زب   جح  محجخ  رب اأي: ماكثني فيها اأبًدا زب     حخ  مخ  جس  حس  رب اأي: ثواب من 

طهر نف�شه من الذنوب مبا حتلى به من الإميان وعمل ال�شاحلات. 
من فوائد هذه الآيات: 

ــــ بيان جزاء كل من الكفر واملعا�شي، والإميان والعمل ال�شالح يف الدار الآخرة.

من خالل فهمك لالآيات بنّي هذين الوجهني.

اأكتب مقاًل خمت�شًرا اأبنينِّ فيه اأ�شباب زيادة الإميان. 
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حني اأبى فرعون اأن يقبل احلق الذي جاء به مو�شى ‹، ورف�ض اأن ير�شل معه بني اإ�شرائيل، 
اأمر اهلل تعاىل نبيه مو�شى ‹ اأن يخرج ببني اإ�شرائيل يف الليل دون اأن ي�شعر بهم فرعون، كما 

بني اهلل تعاىل ذلك يف الآيات الآتية: 
  /    . ڀ       ,   +    *   )   (   ' پ     %   $   #   " زب!  
0  1  2  3  4  5   6    7  8  9   :  ڤ  >  =  <  
چ       چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ     B   A   @    ?
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ      Q ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ژ  ڑ[   ک  ک  ک  ک  گ  گ  d  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  nرب

وال�شلوى: نوع من الطيور.  املن: نوع من الطعام.     اأ�شر: �شر لياًل.   

زب !  "  #  $  %  پ  ' رب اأي: �ِشررْ بهم لياًل من اأر�ض م�شر زب )  
(  *   +  ,    ڀ رب اأي: فاتخذ لهم يف البحر طريًقا ياب�ًشا زب .   /  0رب اأي: 

ل تخاف اأن يدركك فرعون من ورائك زب1  2رب اأي: من الغرق يف البحر اأمامك. 
زب4رب اأي: فلحقهم زب 5   6    7  8  9   :  ڤرب اأي: عال فرعون 

وقومه من البحر وغمرهم ما غمرهم من مائه؛ فغرقوا جميًعا. 
اأي: وما  زب @  Aرب  زب=  <  ?رب حيث �شلك بهم طريق ال�شالل والغواية 

�شلك بهم طريق ال�شتقامة، وهو الإميان باهلل. 
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من فوائد هذه الآيات: 
1ــــ عناية اهلل تعاىل مبو�شى ومن اآمن معه يف متكينهم من اخلروج من م�شر دون اأن ي�شعر 

بهم فرعون. 
2ــــ ظهور اآية من اآيات اهلل تعاىل الدالة على كمال قدرته ونفاذ اأمره على جميع خملوقاته.

اأي:  زب  ڃ   چ  چ   چرب  زب  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃرب فرعون 
واعدنا مو�شى لإنزال التوراة عليه يف اجلانب الأمين من جبل الطور زبچ  ڇ  ڇ  

ڇرب يف التيه. 
اأي: ول تتعدوا حدود اهلل فيما رزقناكم  زبڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈرب 
ا زب  ژ  ژ  ڑرب اأي: فيجب  فتنفقوه يف مع�شية اهلل، اأو يظلم فيه بع�شكم بع�شً

عليكم غ�شبي زب  ک  ک  ک  ک  گ  گ رب اأي: هلك وتردى يف النار. 
نفاق  اأو  مع�شية  اأو  �ــشــرك  اأو  كفر  مــن  فيه  كــان  عما  رجــع  اأي:  رب  ڳ  ڳ    ڳ   گ   زب  
زبڳرب اأي: بقلبه زب ڱ  ڱرب اأي: بجوارحه زب ڱ  ڱرب اأي: ثم لزم ذلك 

فا�شتقام عليه. 
 من فوائد هذه الآيات: 

1ــــ تذكري اليهود باإنعام اهلل تعاىل على �شلفهم من بني اإ�شرائيل لعلهم ي�شكرون اهلل تعاىل    
     فيوؤمنون بر�شوله حممد �. 
2ــــ اأن الأ�شل يف الأطعمة الإباحة. 
3ــــ حترمي تعدي حدود اهلل تعاىل. 

4ــــ احلذر من اأ�شباب غ�شب اهلل على العبد. 
5ــــ ف�شل التوبة ال�شادقة وظهور اأثرها على القلب والل�شان واجلوارح. 

�شارك يف الدر�س:

ح هذه الآية.  من خالل فهمك للدر�ض و�شّ

 ....................................................................................................................................
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التقومي:

�ض1: بني معاين الكلمات الآتية: 

زبپرب   - زب  ڀرب   - زب   ڤرب     - زبڇرب   - زبڇرب   - زبگرب  
�ض2: ا�شتخرج فائدة من قوله تعاىل: زب  گ  ڳ  ڳ   ڳ رب. 

�ض3: اذكر ثالًثا من �شور تعدي حدود اهلل تعاىل يف الأكل.
اآيــة من اآيــات اهلل تعاىل الدالة على كمال قدرته ونفاذ اأمــره على  اإ�شارة اإىل  �ــض4: يف الآيــات 

جميع خملوقاته، ما هذه الآية؟

ذكر يف تف�شري الآيات بع�ض �شور تعدي حدود اهلل تعاىل يف الأكل، اذكر �شورة اأخرى. 
 ....................................................................................................................................

6ـــ اإثبات �شفة الغ�شب هلل تعاىل على ما يليق به �شبحانه. 
7ـــ ................................................................................................................................
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتلو الآيات من الآية رقم 90 اإىل الآية رقم 135 من �شورة طه تالوة �شحيحة. 

2ــــ اأطّبق اأحكام التجويد يف اأثناء تالوة ال�شورة. 
3ــــ اأبنينِّ معاين بع�ض الكلمات. 

4ــــ اأ�شتنت اأبرز الأحكام والآداب الواردة يف ال�شورة. 

ا�شم ال�شورةالدر�ضمو�شوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة(

9098طـــه33
99112طـــه34
113122طـــه35
123127طـــه36
128135طـــه37

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�شورة على الدرو�ض: 

135 ºbر ájB’ا ¤E90 ا ºbر ájB’ا øe
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتعّرف على ا�شم ال�شورة وزمن نزولها. 

2ــــ اأ�شتنت اأهم مو�شوعات ال�شورة. 
3ــــ اأبنينِّ بع�ض اأوجه الإعجاز يف ال�شورة. 

�شارك يف الدر�ض.4ا�شم ال�شورة.1

التقومي5نوع ال�شورة.2

مو�شوعات ال�شورة.3

اأهداف تدري�ض الوحدة:

عنا�شر الوحدة:

Aا«ÑfC’ا Iش```ورùH ∞jô``©الت
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�شورة الأنبياء.

مكية.

تناولت ال�شورة عدًدا من املو�شوعات، اأهمها ما ياأتي:

اأرقام الآياتاملو�شوعرقم
1 ـ 3بيان حال النا�ض وغفلتهم عن ال�شاعة مع قرب وقوعها. 1

2

به  جاءهم  وملا  له  وو�شفهم   ،� للر�شول  امل�شركني  تكذيب  بيان 
بالأو�شاف الباطلة، وتذكريهم مبا حل بالأ املكذبة الظاملة قبلهم. 

راجع الآيات واذكر الأو�شاف الباطلة التي و�شفوا بها النبي � وما جاء 
به: ..............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

3 ـ 15

خلق 3 يف  وحكمته  واألوهيته،  ربوبيته  يف  تعاىل  اهلل  وحدانية  تقرير 
16 ـ 29ال�شماوات والأر�ض، وتنزيهه عن العبث يف ذلك. 

30 ـ 33لفت الأنظار اإىل اآيات اهلل تعاىل الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته.4

� وتكذيبهم بوعيد اهلل تعاىل لهم، 5 بيان ا�شتهزاء امل�شركني بالنبي 
وبيان بطالن اآلهتهم، واأن اأمامهم يوًما يجازون فيه على اأعمالهم. 

36 ـ 47

والقراآن 6  ، وهارون  مو�شى  على  املنزلة  التوراة  ف�شيلة  بيان 
املنزل على نبينا حممد �. 

48 ـ 50
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اأرقام الآياتاملو�شوعرقم

ق�شة اإبراهيم ‹ مع قومه، واإظهار اهلل له عليهم، وما من به عليه 7
51 ـ 73من الذرية ال�شاحلة. 

8 . 74 ـ 77ق�شة لوط ونوح 

ق�شة اأيوب، واإ�شماعيل، واإدري�ض، وذي الكفل، ويون�ض، وزكريا، ومرمي 9
83 ـ 91. 

92 ـ 94الدعوة اإىل الوحدة والبعد عن التفرق والختالف وبيان الفرقة الناجية.  10

التذكري بقرب يوم القيامة، واأبرز عالماتها، وما يكون فيها من الثواب 11
95 ـ 106والعقاب، وبيان ملن تكون العاقبة احل�شنة. 

دعوته، 12 وخال�شة   ،� حممد  نبيه  باإر�شال  تعاىل  اهلل  رحمة  بيان 
وتفوي�ض اأمر من كذب به اإىل اهلل تعاىل. 

107 ـ 112

التقومي:

�شارك يف الدر�س:

�ض1: ما مو�شوع الآيات )1 ـ 3(؟ 
�ض2: بالرجوع اإىل الآيات )30 ـ33( اذكر بع�ض اآيات اهلل تعاىل الدالة على وحدانيته وعظيم 

قدرته.
. �ض3: حّدد رقم الآية التي ذكر فيها اإ�شماعيل، واإدري�ض، وذو الكفل 

�ض4: بالرجوع اإىل ال�شورة اذكر عالمة من عالمات ال�شاعة الكبى.

ما ذكر اأعاله بع�ض املو�شوعات التي تناولتها ال�شورة، وهناك مو�شوعات تركناها؛ لتقوم اأنت 
با�شتخراجها والتعبري عنها باأ�شلوبك، وذلك يف اجلدول الآتي: 

اأرقام الآياتاملو�شوعرقم
135 - 34

282 - 78
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتلو الآيات من الآية رقم 1 اإىل الآية رقم 35 من �شورة الأنبياء تالوة �شحيحة. 

2ــــ اأطّبق اأحكام التجويد يف اأثناء تالوة ال�شورة. 
3ــــ اأبنينِّ معاين بع�ض الكلمات. 

4ــــ اأ�شتنت اأبرز الأحكام والآداب الواردة يف ال�شورة. 

ا�شم ال�شورةالدر�ضمو�شوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

قراآن كرمي
)تالوة(

110الأنبياء39
1124الأنبياء40
2535الأنبياء41

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزيع ال�شورة على الدرو�ض: 

35 ºbر ájB’ا ¤E1 ا ºbر ájB’ا øe
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اأتوق يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأبني معاين بع�ض الكلمات.

ر الآيات من الآية رقم 3 اإىل الآية رقم 3 من �ضورة الأنبياء تف�ضرًيا �ضليًما.  2ــــ اأف�ضنّ
3ــــ اأ�ضتنت دللة الآيات على األوهية اهلل تعاىل. 
4ــــ اأميز بني البتالء باخلري والبتالء بال�ضر. 

ا�ضم ال�ضورةالدر�ضمو�ضو الوحدة
الآيات

اإىلمن

من اآيات اهلل الكونية
تف�ضري423الأنبياء3

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزي ال�ضورة على الدرو�ض: 

35 ºbQ ájB’ا ¤E30 ا ºbQ ájB’G øe

Iô°ûY  á©HGôdG  Ió``MƒdG

AÉ«ÑfC’G IQƒ`````°S Ò`````°ùØJ

á«fƒµdG ˆG äÉjBG øe
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تف�سري وفوائد الآيات:

تف�سري �سورة الأنبياء

اهلل �صبحانه وتعاىل له القدرة التامة، وال�صلطان العظيم يف خلق الأ�صياء، وت�صريفها، وتدبريها 
على ما تقت�صيه حكمته، ويحيط به علمه؛ يظهر ذلك يف خلق ال�صماوات والأر�ض وما فيهما، 

ويف ق�صائه النافذ واإرادته املطلقة، ويف الآيات الآتية اإ�صارة اإىل �صيء من ذلك: 
زبگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ی جئ حئ مئىئ يئ جب حبرب

ففتقناهما: الفتق: ال�صق.  رتًقا: الرتق: ال�صد.      
متيد: ت�صطرب وتتحرك.  فجاًجا: الفج: الطريق الوا�صع بني جبلني.   

الفلك: مدار النجوم. 

زب گ گ گ ڳ رب اأي: اأومل يعلم الذين جحدوا وحدانية اهلل فعبدوا معه غريه زبڳ 
اأي: كانت ال�صماء رتًقا ل متطر والأر�ض  رب  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  
رتقا ل تنبت، ففتق ال�صماء باملطر وفتق الأر�ض بالنبات زبں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀرب 
اأفال  اأي:  زبۀ ہرب  الإن�صان واحليوان والنبات  باملاء كل �صيء حي من  واأحيينا  اأي: 

ي�صدقون ويقّرون باألوهية من فعل ذلك ويفردونه بالعبادة. 

من الآية رقم 30 اإىل الآية رقم 35
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من فوائد هذه الآية: 
ــــ بيان بع�ض مظاهر قدرة اهلل وعلمه وحكمته املوجبة لتوحيده والإميان به وطاعته.

ت�ضطرب  لئال  اأي:  ےرب  ھ  زبھ  ثوابت  جباًل  اأي:  ھرب  ھ  زبہ ہ 
وتتحرك بالنا�ض زبے ۓ ۓ ڭرب اأي: طرًقا وا�ضعة زبڭ      ڭرب 

اأي: ليهتدوا اإىل ال�ضري فيها.  
من فوائد هذه الآية: 

ــــ بيان احلكمة من خلق اجلبال الروا�ضي. 
زبۇ ۇ ۆرب اأي: �ضقًفا لالأر�ض زبۆۈرب اأي: حمفوًظا من ال�ضياطني 
اأي: ما خلق اهلل فيها من ال�ضم�ض والقمر  زبٴۇ ۋرب  اأي: الكفار  زبۈرب  بال�ضهب 

والنجوم وغريها زبۋرب اأي: ل يتفكرون فيها ول يعتربون بها. 
زبېرب   واأن�ضه  ب�ضيائه  زبېرب  و�ضكونه  بظالمه  ېرب  ۉ  ۉ  زبۅ 
اأي: وخلق ال�ضم�ض بنورها وَفلَكها وحركتها و�ضريها زبېىرب بنوره وفلكه وحركته و�ضريه 

زبى ائ ائ ەئرب اأي: يجرون وي�ضريون. 
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ بيان دقة النظام الكوين، وعظيم علم اهلل وحكمته �ضبحانه وتعاىل.
2ــــ ذم املعر�ضني عن التفكر يف خملوقات اهلل تعاىل واآياته. 

زبوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئرب اأي: يا حممد زبۆئۈئرب اأي: دوام البقاء يف الدنيا زبۈئ 
ېئ ېئ ېئرب اأي: اأفيكون لهوؤلء امل�ضركني بربهم اخللود يف الدنيا بعدك؟ ل يكون 

هذا بل كل اإىل الفناء. 
والــرخــاء،  بال�ضدة  ونختربكم  اأي:  رب  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  زبىئ 
وال�ضقم وال�ضحة، والفقر والغنى زبمئىئ رب اأي: اختباًرا وابتالًء لننظر كيف �ضكركم فيما 

ون فنجازيكم باأعمالكم.  حتبون، و�ضربكم فيما تكرهون زبيئ جبرب اأي: ُتردُّ
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ التذكري باملوت؛ ليكون الإن�ضان دائم ال�ضتعداد له. 

....................................................................................................................................
2ــــ بيان احلكمة من وجود اخلري وال�ضر يف هذه الدنيا وهي:............................ 

باأي �ضيء يكون ال�ضتعداد للموت؟ 
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التقومي:

�ض1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

زبڱرب   - زب  ڱڱرب   - زب   ھرب     - زبۓرب   - زبائرب 
�ض2: ما املراد بكون ال�ضماوات والأر�ض كانتا رتًقا؟

�ض3: ما احلكمة من خلق اجلبال الروا�ضي؟

ح معنى قوله تعاىل: زبی جئ حئ مئرب.  �ض4: و�ضنّ
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اأتوق يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتلو الآيات من الآية رقم 3 اإىل الآية رقم  من �ضورة الأنبياء تالوة �ضحيحة. 

2ــــ اأطبنّق اأحكام التجويد يف اأثناء تالوة ال�ضورة. 
3ــــ اأبني معاين بع�ض الكلمات. 

4ــــ اأ�ضتنت اأبرز الأحكام والآداب الواردة يف ال�ضورة. 

ا�ضم ال�ضورةالدر�ضمو�ضو الوحدة
الآيات

اإىلمن

قراآن كر
تالوة

344الأنبياء43
4الأنبياء44
4الأنبياء
4الأنبياء

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزي ال�ضورة على الدرو�ض: 

75 ºbQ ájB’ا ¤E36 ا ºbQ ájB’G øe
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اأتوق يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأبني معاين بع�ض الكلمات.

ر الآيات من الآية رقم 1 اإىل الآية رقم 3 من �ضورة الأنبياء تف�ضرًيا �ضليًما.  2ــــ اأف�ضنّ
3ــــ اأ�ضتنت الفوائد والعرب من دعوة اإبراهيم ‹ للتوحيد. 

ا�ضم ال�ضورةالدر�ضمو�ضو الوحدة
الآيات

اإىلمن

دعوة اإبراهيم ‹ للتوحيد

4الأنبياء1
4الأنبياء
4الأنبياء3

اأهداف تدري�ض الوحدة:

توزي ال�ضورة على الدرو�ض: 

73 ºbQ ájB’ا ¤E51 ا ºbQ ájB’G øe

Iô°ûY  á°SOÉ°ùdG  Ió``MƒdG

AÉ«ÑfC’G IQƒ`````°S Ò`````°ùØJ

ó«Mل∏تو › º«gاôHEا IوYO
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اإىل  وهــداه  واجتباه،  خلياًل،  اهلل  اتخذه  فقد  تعاىل،  اهلل  عند  عظيمة  مكانة   › لإبراهيم 
�ضرا م�ضتقيم، واأوحى اإىل ر�ضوله حممد F اأن يتب ملته، ويف حياته وق�ض�ضه عرب وعظات 
للموؤمنني؛ ولذلك كرًيا ما يورد اهلل تعاىل اأخباره يف القراآن الكر، ويف الآيات الآتية وما 
بعدها ذكر ما قام به ‹ من دعوة قومه اإىل التوحيد، وما تعر�ض له من البالء يف ذلك، وما 

جعله اهلل تعاىل له من العاقبة احلميدة، قال اهلل تعاىل: 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lزب
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 &  %  $  #  "  !  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

' ) (رب

فطرهن: خلقهن.  التماثيل: ال�ضور.    

زب p o n m رب اأي: هداه وتوفيقه و�ضالحه زبr qرب اأي: وهو �ضغري 
زبu t sرب اأي: عاملني اأنه اأهل للهداية. 

من فوائد هذه الآية: 
ــــ اأهمية التن�ضئة على اخلري وال�ضال من ال�ضغر. 

58 ºbQ ájB’ا ¤E51 ا ºbQ ájB’G øe
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اأي:  رب  زب الأ�ــضــنــام  اأي:  رب  زب
مقيمون على عبادتها.

رب اأي: فنحن نعبدها كما كانوا يعبدونها.   زب
رب اأي: على خطاأ بني بعبادتكم اإياها. زب

من فوائد هذه الآيات: 
1ــــ تقرير النبوة والتوحيد، والتنديد بال�ضرك وامل�ضركني. 

2ــــ ذم التقليد واأنه لي�ض بدليل ول برهان للمقلد على ما يعتقد اأو يفعل.
رب اأي: هذا الكالم ال�ضادر عنك تقوله هازًل اأم حمًقا  زب

فيه؟
رب اأي: ربكم الذي ل اإله غريه هو رب ال�ضماوات والأر�ض  زب

رب اأي: خلقهن، يعني ولي�ض ربكم التماثيل التي اأنتم لها عاكفون زب  زب 
رب اأي: واأنا �ضاهد على ذلك، فاعبدوه وحده دون هذه التماثيل. 

عيدكم،  اإىل  رب  زب بها  لأمــكــرن  اأي:  رب  زب
وكان لهم عيد يخرجون اإليه؛ ف�ضمعه نا�ض منهم. 

رب اأي: اإل ال�ضنم الكبري عندهم فاإنه  رب اأي: حطاًما زب زب 
رب اأي: لعلهم يرجعون اإىل دينه واإىل ما يدعوهم اإليه  مل يك�ضره زب 

اإذا علموا �ضعف الآلهة وعجزها. 
من فوائد هذه الآيات: 

ــــ م�ضروعية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

1ــــ .............................................................................................................................

2ــــ .............................................................................................................................

3ــــ .............................................................................................................................

اأ�ضارك زمالئي يف ذكر بع�ض الأمور التي تعني الإن�ضان على التن�ضئة ال�ضاحلة. 
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التقومي:

�ض1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

�ض2: يف الآيات اإ�ضارة اإىل ذم التقليد، ما الآية الدالة على ذلك؟ 

ر اإبراهيم ‹ الأ�ضنام؟ وما الذي ت�ضتفيده من ذلك؟   �ض3: ملاذا ك�ضنّ
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ملا رج قوم اإبراهيم من عيدهم و�ضاهدوا ما ح�ضل لأ�ضنامهم من الإهانة والإذلل غ�ضبوا 
لأجلها، وراحوا يبحون عمن فعل بها ذلك؛ ليوقعوا به العقوبة، كما ق�ض اهلل تعاىل ذلك يف 

الآيات الآتية: 
زب

رب

لم: و�ض ال�ضيء يف غري مو�ضعه.  الظاملني: الظُّ

زب رب اأي: الفاعلني بها ما مل يكن له فعله.
اأي:  رب  زب اأ�ضنامهم  ليكيدن  يحلف  وهو  اإبراهيم  �ضمعوا  الذين  يعني  رب  زب
رب يعني فهو الذي نظن اأنه �ضن هذا  رب يعيبهم وي�ضبهم زب �ضاًبا زب

باآلهتنا. 
رب  رب اأي: راأ منهم وبح�ضرتهم زب زب

عليه اأنه فعل ذلك. 

67 ºbQ ájB’ا ¤E59 ا ºbQ ájB’G øe
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رب  زب
زب رب يعني: ال�سنم الذي تركه ومل يك�سره زب

رب اأي: اإن كانوا يقدرون على النطق.
اأنتم الظاملون  رب اأي:  زب رب باملالمة  زب
احلجة  بقيام  رب  زب اآلهتكم  �سوؤال  وترككم  اإي��اه  ب�سوؤالكم  لإبراهيم 
رب اأي: فكيف تقول لنا �سلوهم واأنت تعلم اأنها  عليهم زب

ل تنطق.  
من فوائد هذه الآيات: 

1���� اأن الظلم منكر يف كل الأعراف وعند كل النا�س. 
2���� عدم موؤاخذة الإن�سان باأمر حتى تقوم البينة عليه اأمر متقرر ومعروف، وبه جاءت �سريعة 

الإ�سالم. 

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

3���� تاأييد اهلل تعاىل لنبيه اإبراهيم ‹ حيث اآتاه احلجة القوية على قومه. 
زب ع��ب��دمت��وه  اإن  رب  زب

رب اإن تركتم عبادته. 
من  تعبدونها  التي  ولآلهتكم  لكم  قبًحا  اأي:  رب  زب
رب اأي: اأفال ترجعون اإىل عقولكم فترتكون عبادة ما ل يجلب لكم  دون اهلل زب

ول لنف�سه النفع، ول يدفع عنكم ول عن نف�سه ال�سر. 
من فوائد هاتني الآيتني: 

4���� ال�ستدلل على بطالن عبادة الأ�سنام. 

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

5���� توبيخ اأهل الباطل وتاأنيبهم على �ساللهم وا�ستمرارهم على باطلهم. 

كيف ت�ستدل على ذلك من الآيات؟

كيف ت�ستدل من الآيات على بطالن عبادة الأ�سنام؟ 
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التقومي:

�س1: بينّ معاين الكلمات الآتية: 

زب اإب��راه��ي��م:  ت��ع��اىل ح��ك��اي��ة ع��ن ق���وم  ����س2: يف ق��ول��ه 
رب اإ�سارة اإىل و�سيلة من و�سائل الإثبات، فما هي؟ 

رب اأن يثبت  �س3: اأراد قوم اإبراهيم ‹ بقولهم له: زب
عليه الفعل بو�سيلة من و�سائل الإثبات، ما هذه الو�سيلة؟ 
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ملا قامت احلجة لإبراهيم ‹ على قومه، وظهر احل على يديه؛ عدلوا اإىل ا�ستعمال �سلطانهم 
اه من كيدهم  وقوتهم، وعزموا على اإحراق اإبراهيم ‹ بالنار، ولكنه تعاىل �سلنّم نبيه، وجننّ

ومكرهم، كما حكى اهلل تعاىل ذلك يف الآيات الآتية: 
زب

رب

اأئمة: قدوة يف اخلر.  نافلة: النافلة: الف�سل والزيادة.   

زب رب اأي: اإن كنتم نا�سرين لها.
زب رب وذلك اأنهم ملا عزموا على اإحراقه جمعوا حطًبا 
ا، ثم جعلوه يف حفرة من الأر�س واأ�سرموها ناًرا، فكان لها �سرر عظيم، ولهب مرتفع،  كثًرا جد
 توقد نار ق مثلها، وجعلوا اإبراهيم ‹ يف كفة املنجني ورموه يف النار؛ فقال ‹ عند 
ذلك: ح�سبي اهلل ونعم الوكيل، فجعلها اهلل برًدا و�سالًما عليه. قال ابن عبا�س : لو  يقل 

�سالًما لآذ اإبراهيم بردها. 
رب اأي: املغلوبني.  زب

73 ºbQ ájB’ا ¤E68 ا ºbQ ájB’ا øe
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التقومي:

�س1: بني معاين الكلمات الآتية: 

رب  رب   - زب  رب   - زب زب 
�س2: ما فائدة قوله تعاىل للنار كوين �سالًما على اإبراهيم؟ 

�س3: ما الأر�س التي بارك اهلل فيها؟ وما املراد بهذه الربكة؟ 

رب.  �س4: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: زب

من فوائد هذه الآيات: 
1ــــ اإظهار اآية من اآيات اهلل تعاىل، وهي اإبطال مفعول النار. 

2ــــ اأن من توكل على اهلل تعاىل كفاه ون�سره وجناه. 
3ــــ ف�سل هذه الكلمة )ح�سبي اهلل ونعم الوكيل( حيث كانت �سبًبا يف جناة اإبراهيم ‹. 

زب العراق  اأر�ــس  النمرود وقومه من  اأي: جنيناهما من  رب  زب
الأ�سجار  وكــرة  باخل�سب  فيها  اهلل  بــارك  ال�سام؛  اأر�ــس  هي  رب 

والثمار والأنهار، وبعث منها اأكر الأنبياء. 
من فوائد هذه الآية: م�سروعية الهجرة يف �سبيل اهلل تعاىل. 

رب  رب ابن اإ�سحاق بن اإبراهيم زب رب ابن اإبراهيم زب  زب
اأي: ف�ساًل من اهلل تف�سل به على اإبراهيم. 

اهلل  بطاعة  عاملني  اأي  رب  زب ويعقوب  واإ�سحاق  اإبراهيم  رب من  زب
جمتنبني حمارمه. 

بــاإذنــه  اهلل  اإىل  يــدعــون  اأي  رب  زب اخلـــر  يف  قـــدوة  رب  زب
و   ................ و   ................ و   ................ مــثــل:  رب  زب

رب اأي: موحدين.  ................ زب
من فوائد الآيات: 

1ــــ ف�سل الدعوة اإىل اهلل تعاىل و�سرف القائمني بها.
2ــــ التحفيز اإىل بلوغ مرتبة ال�ساحلني. 

3ــــ ف�سل اإقامة ال�سالة واإيتاء الزكاة وفعل اخلرات.
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأتلو الآيات من الآية رقم  اإىل الآية رقم 112 من �سورة الأنبياء تالوة �سحيحة. 

2ــــ اأطبنّ اأحكام التجويد يف اأثناء تالوة ال�سورة. 
3ــــ اأبني معاين بع�س الكلمات. 

4ــــ اأ�ستنت اأبرز الأحكام والآداب الواردة يف ال�سورة. 

ا�سم ال�سورةالدر�سمو�سوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

قراآن كر
)تالوة(

الأنبياء2
1الأنبياء3
2الأنبياء1
3الأنبياء13
41الأنبياء4112

اأهداف تدري�س الوحدة:

توزيع ال�سورة على الدرو�س: 

112 ºbQ ájB’ا ¤E76 ا ºbQ ájB’ا øe
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اأتوقع يف نهاية هذه الوحدة اأن: 
1ــــ اأبني معاين بع�س الكلمات.

2ــــ اأف�سر الآيات من  اإىل 2 من �سورة الأنبياء تف�سًرا �سليًما. 
 . 3ــــ اأذكر بع�س الآيات التي اأيد اهلل تعاىل بها داود و�سليمان 

ا�سم ال�سورةالدر�سمو�سوع الوحدة
الآيات

اإىلمن

ق�سة داود و�سليمان 
2الأنبياء )تف�سر(

اأهداف تدري�س الوحدة:

توزيع ال�سورة على الدرو�س: 

82 ºbQ ájB’ا ¤E78 ا ºbQ ájB’ا øe
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اإبراهيم  ذريــة  ومن  اإ�سرائيل،  بني  اأنبياء  من  عظيمان  نبيان   › �سليمان  وابنه   ،› داود 
اخلليل ‹، اآتاهما اهلل تعاىل امللك مع النبوة، واآتاهما اهلل تعاىل كذلك احلكمة يق�سيان بها 
بني النا�س، اإل اأن اهلل تعاىل جعل ل�سليمان من الفهم ما  يجعله لداود مع ما اأعطاه اهلل 

لداود من العلم، كما قال تعاىل: 
زب

رب

نف�ست: النف�س: الرعي يف الليل. 
لبو�س: اللبو�س: ما يلب�س من الثياب وال�سال، واملراد هنا الدروع.

باأ�سكم: الباأ�س: ال�سدة يف احلرب. 

م وهو  ر رب اأي: يق�سيان زب رب املراد به هنا الك زب
رب اأي: رعته ليال فاأف�سدته زب �سجر العنب زب

رب اأي: كان ذلك بعلمنا ومراأ منا لي�س بخاف علينا. 
‹ حكم بالغنم ل�ساحب  اأن داود  اآتيناه فهم الق�سية؛ وذلك  اأي:  رب  زب

82 ºbQ ájB’ا ¤E78 ا ºbQ ájB’ا øe
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احلرث، فقال �سليمان ‹: غر هذا يا نبي اهلل: قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم اإىل �ساحب 
الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم اإىل �ساحب الكرم في�سيب منها، حتى اإذا 
رب من  زب كان الكرم كما كان دفعت الكرم اإىل �ساحبه، ودفعت الغنم اإىل �ساحبها 

زب اهلل  باأحكام  اأي:  رب  زب النبوة  وهو  رب  زب   و�سليمان  داود 
رب اأي و�سخرنا اجلبال والطر ي�سبحن مع داود ‹ اإذا �سبح 

رب اأي: قادرين على فعل ذلك وغره.  زب
من فوائد هاتني الآيتني: 

1ــــ اأهمية وجود احلكام والق�ساة يف حياة النا�س. 
2ــــ اأن هلل تعاىل حكًما يف كل م�ساألة، واأن اهلل يظهره على يد من �ساء من عباده. 

3ــــ ف�سل الت�سبيح.
رب اأي: لتحميكم  رب يعني �سنعة الدروع زب  زب
اأي: �ساكرون نعم اهلل  رب  زب اأي حرب عدوكم  رب  زب ومتنعكم 

الكثرة عليكم، ومنها �سنعة الدروع. 
من فوائد هذه الآية: 

ــــ وجوب �سكر اهلل تعاىل على نعمه الوافرة. 

رب �سديدة الهبوب زب رب اأي: و�سخرنا ل�سليمان الريح زب زب
اأنه كان له ب�ساط من خ�سب يو�سع  رب يعني: اأر�س ال�سام؛ وذلك 
عليه كل ما يحتاج اإليه من اأمور اململكة واخليل واجلمال واخليام واجلند، ثم ياأمر الريح اأن 
حتمله، فتدخل حتته، ثم حتمله وترفعه وت�سر به، وتظله الطر اإىل حيث ي�ساء من الأر�س 

رب ل يخفى علينا منه �سيء.  زب 
اأي:  رب  زب ال�سياطني  اأي: و�سخرنا ل�سليمان من  رب  زب 
ڀرب اأي: غر ذلك  يف املاء ي�ستخرجون الالآلئ واجلواهر زب

رب اأي: من اأن يخرجوا عن اأمر �سليمان.  رب اأي: لل�سياطني زب زب

راجع معلوماتك:
بالتعاون مع زمالئك يف املجموعة بنينّ كيف يكون ال�سكر هلل تعاىل. 

....................................................................................................................................
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التقومي:

�س1: بنينّ معاين الكلمات الآتية: 

رب   -  رب   - زب رب   - زب رب   - زب زب
رب رب  - زب زب

رب . �س2: ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: زب

�س3: ما الق�سية التي فهم اهلل تعاىل �سليمان حكمها؟
رب،  �س4: قال اهلل تعاىل: زب

ح كيف �سخر اهلل تعاىل الريح ل�سليمان ‹. و�سنّ

من فوائد هذه الآيات: 
1ــــ ف�سيلة نبي اهلل تعاىل �سليمان ‹ وبيان ما خ�سه به من امللك. 

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

بعلم اهلل تعاىل وتقديره  فاإمنا يحدث  اأحـــداث،  الكون من  هــذا  اأن كل ما يحدث يف  بيان  2ــــ 
وحلكمة تقت�سيه. 

ذكر اهلل عزنّ وجلنّ يف �سورة �سباأ اآية بني فيها بع�س الأعمال التي كان اجلن يعملونها 
ل�سليمان ‹ وهي:  




