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ي�سر اإدارة المناهج والكتب المدر�سية ا�ستقبال اآرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية: 
هاتف: 8-4617304/5، فاك�ص:  4637569، �ص.ب: 1930، الرمز البريدي: 11118

  Humunities.Division@moe.gov.jo :اأو بو�ساطة البريد الإلكتروني

التفسير
 وعلوم القرآن

ال�شف الثاني ع�شر 

يسر إدارة املناهج والكتب املدرسية استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين اآلتية:

E-mail: Scientific.Division@moe.gov.jo :أو بوساطة البريد اإللكتروني
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ــر ــك ــس ــ� ال عـــــــواد  مـــحـــمـــد  اأ.د 
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ــــــــال ـــــــب كـــــــامـــــــل ال غـــــــال
ــوة ــي ــل ع ـــح  ـــال ـــس � عـــــزيـــــزة  د. 
ـــــع ـــــرب ـــــــــــــــروان اأبـــــــــــــو ال م
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ـــوري ـــس ـــ� ال ــــقــــادر  عــــبــــدال كــــفــــاح  د. 

�ــســكــري  ــــد  ــــال خ اأحـــــمـــــد  د. 
الب�سل اأبــو  مو�سى  عبدالنا�سر  اأ.د. 
العطا ــــو  اأب م�سطفى  اأنـــ�ـــص  اأ.د 

طـــقـــاطـــقـــة مــــحــــمــــد  خــــــالــــــد  د. 

)مـــقـــّرًرا( يحيى  ـــو  اأب محمد  �سمر  د. 
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                                                  ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيد المر�سلين، �سّيدنا محمد وعلى اآله 
و�سحبه ومن �سار على نهجه اإلى يوم الدين. اأّما بعد، فاإن القراآن الكريم هو الم�سدر الأول 
من م�سادر الت�سريع الإ�سالمي، ودرا�سته والعلم به من ال�سروريات التي ل غنى عنها لطالب 
العلم ال�شرعي؛ لذا، جاء هذا الكتاب ليكون موّجًها لأبنائنا الطلبة في حياتهم، وفي طلبهم 
ة بعلوم القراآن الكريم،  ُتعين على فهم كتاب  لهذا العلم؛ اإذ احتوى الكتاب على درو�ص خا�سّ
اهلل  العلماء لخدمة كتاب  بذلها  التي  العظيمة  الجهود  ح  اأحكامه، وتو�شّ تعالى، ومعرفة  اهلل 
عز وجل، وحفظه من التغيير والتبديل، كما احتوى على تف�سير اآيات من �سور عدة مختارة 
من القراآن الكريم؛ لتكون مرجًعا ودلياًل له على كيفية تف�شير اآيات القراآن الكريم، اإ�شافة اإلى 
عر�س الدرو�س بطريقة مت�شل�شلة وا�شحة �شهلة، مبتعدين عن الإ�شهاب والإطالة، ومراعين 
الفروق الفردية بين الطلبة، ومعززين الأفكار والقيم والتجاهات المرجو تحقيقها باأن�شطة 

متنّوعة �شائقة تنا�شب م�شتويات الطلبة جميعهم.
الفهم، مراعين في محتواها  �سهلة  بلغة ع�سرية  الدرو�ص  الكتاب عر�ص  روعي في هذا 
الح�سبان  في  اآخذين  وم�ستقبلهم،  حا�سرهم  في  الطلبة  حياة  تم�ص  التي  المعا�سرة  الق�سايا 
ا�شتثارة تفكيرهم، وتنمية مهاراتهم العقلية والفكرية، وحثهم على التفكير الإبداعي والناقد؛ 
ا مّنا على بناء �سخ�سية علمية متمّيزة، تدعو اإلى �سبيل ربها بالحكمة والموعظة الح�سنة. حر�سً
ا لوجهه الكريم، واأن تنتفع  ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يتقّبل مّنا عملنا هذا، ويجعله خال�سً

به نا�شئتنا في الدنيا والآخرة.

والحمد هلل رب العالمين              
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اأّن القراآن الكريم نزل على نبينا محمد �سّلى اهلل عليه و�سّلم مفّرًقا في ثالث  عرفت �سابًقا، 
وع�شرين �شنة، واأّن هذا التنزيل كان يتنا�شب مع مراحل الدعوة الإ�شالمية ح�شب الوقائع والأحداث 
التي تمر بالم�شلمين، وفي القراآن الكريم اآيات كان لنزولها اأ�شباب محّددة، فما اأ�شباب النزول؟ 

وما فوائدها؟ وما م�سادرها؟ 

اأوًل         مفهوم اأ�سباب النزول  

اأ�سباب النزول هي الوقائع التي حدثت زمن النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، فنزلت الآيات الكريمة 
ب�شببها؛ لبيان الحكمة منها، اأو معرفة حكم اهلل فيها. 

ال�شور والآيات  ابتداًء من دون �شبب، وهو الأغلب من  الكريم، منها ما نزل  القراآن  فاآيات 
القراآنية بهدف التربية والإر�شاد واأخذ العبرة والموعظة، اأو ت�شريع الأحكام لتنظيم �شوؤون الحياة.

ومنها ما نزل ب�سبب ، كاأن تقع حادثة زمن النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، اأو يوّجه اإليه �سوؤال، فتنزل 
الآيات الكريمة مبّينة لهذه الحادثة اأو مجيبة عن هذا ال�شوؤال، فُيقال عند تف�شير هذه الآيات: »حدث 
كذا ... فاأنزل اهلل الآية«، مثل ما نزل في حادثة ال�سحابية خولة بنت ثعلبة  ر�سي اهلل عنها، التي 
ظاهر منها زوجها ) اأو�ص بن ال�سامت ( ر�سي اهلل عنه، فجاءت اإلى ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم 

ت�شتكي حالها وحال زوجها فنزل قول اهلل تعالى: {
} )�شورة المجادلة، الآية 1(. 

اأمثلة  اأغلب  في  الحال  هي  كما  مبا�سرة،  تنزل  اأن  ما،  ب�سبب  الآيات  نزول  في  ي�سترط  ول 
اأ�سباب النزول، فقد تنزل الآيات في حادثة حدثت على التراخي بعد مدة من الزمن؛ لحكمة من 
الِحكم اأرادها اهلل تعالى. ومثال ذلك، الآيات التي نزلت ب�سبب حادثة الإفك، حيث م�سى ما 

يقارب ال�سهرعلى هذه الحادثة اإلى اأن نزلت الآيات، قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »َوَلْم َيْجِل�ْص

مدخل اإلى علم اأ�شباب النزول
الدرس األول
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أُفّكر

ة اأ�سحاب الفيل، �سبًبا لنزول �سورة الفيل.    ل تعّد ق�سّ

اأنزل اهلل  اإَِلْيِه ِفي �َساأِْني...«)1(، ثم  َوَقْد »َلِبَث« �َسْهًرا َل ُيوَحى  َقْبَلَها،  ِقيَل  َما  ِقيَل  ُمْنُذ  ِعْنِدي 
تعالى ع�شر اآيات من �شورة النور )11-20(، تتحدث عن حادثة الإفك.

}. �سحيح م�سلم، كتاب التوبة،  )1( �سحيح البخاري،كتاب التف�سير، باب {
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

} واللفظ له. �سحيح م�سلم، كتاب  )2( �سحيح البخاري، كتاب التف�سير، باب تف�سير قوله تعالى { 
الحي�س، باب التيمم.

ثانيًا           فوائد معرفة اأ�سباب النزول

لمعرفة اأ�شباب النزول فوائد كثيرة، منها:
1- معرفة الأحكام ال�سرعية التي نزلت الآيات ب�سببها، وبيان لطف اهلل تعالى ورحمته بعباده في 

مراعاة اأحوالهم وذلك  مثل نزول اآية  التيمم، قال اهلل تعالى:{
 ،)6 الآية  المائدة،  )�شورة   {
فقد نزلت هذه الآية الكريمة في حادثة فقدان عقد لعائ�سة ر�سي اهلل عنها في اأحد الأ�سفار، 
َقاَم الَنّا�ُص  ِه، َواأَ قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »َفاأََقاَم َر�ُسوُل اهلِل �سّلى اهلل عليه و�سّلم  َعَلى الِتَما�سِ
وا َعَلى َماٍء، َوَلْي�َص َمَعُهْم َماٌء...«)2( ، واأدركهم وقت �سالة ال�سبح، فاأنزل اهلل تعالى  َمَعُه، َوَلْي�سُ

اآية التيمم.
2- فهم الآيات القراآنية وتف�سيرها تف�سيًرا �سحيًحا، فمعرفة اأ�سباب النزول تزيل الإ�سكال الذي قد 
يح�سل في فهم الآية ب�سبب الوقوف على ظاهرها، ومن اأمثلة ذلك: ما اأ�سكل على عروة بن الزبير 

ر�شي اهلل عنه فهمه من الآية الكريمة {
 } )�شورة البقرة، الآية 158(، فقد فهم من ظاهر الآية 
الكريمة اأنها ترفع الإثم عّمن ل ي�سعى بين ال�سفا والمروة، مع اأن ال�سعي بينهما  فر�ٌص من 
اأعمال الحج، حتى �ساأل خالته اأم الموؤمنين عائ�سة ر�سي اهلل عنها، فبّينت له  �سبب نزول هذه 
اِر، َكاُنوا ُيِهلُّوَن ِلَمَناَة، َوَكاَنْت َمَناُة َحْذَو ُقَدْيٍد، َوَكاُنوا  الآية، »اإِنََّما اأُْنِزَلْت َهِذِه الآَيُة ِفي الأَْن�سَ
َعَليِه  لَّى اهللُ  ا َجاَء الإِ�ْساَلُم �َساأَُلوا َر�ُسوَل اهلِل �سَ َفا َوالَمْرَوِة، َفَلمَّ ُجوَن اأَْن َيُطوُفوا َبْيَن ال�سَّ َيَتَحرَّ

َو�َسلََّم َعْن َذِلَك، َفاأَْنَزَل اهلل: 
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في اأهمية معرفة اأ�شباب النزول، للتمييز بين الآيات المكية والآيات المدنية.
أُفّكر

العبرة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب

نزلت بع�ص اآيات القراآن الكريم في اأ�سخا�ص معينين، مثل قول اهلل تعالى: {
} )�شورة الأحزاب، الآية 23( حيث نزلت 
في ال�سحابي الجليل اأن�ص بن الن�سر ر�سي اهلل عنه، الذي قاتل يوم اأحد بكل ب�سالة حتى ا�سُت�سهد، 

ة فيمن نزلت ب�سببه؟  فهل يجوز تعميم الأحكام التي جاءت في مثل هذه الآيات، اأم اأنها خا�سّ
اإّل رحمة وهداية  نزلت  ما  التي  الكريم وت�سريعاته،  القراآن  اآيات  تنّزل  ِحْكمة  النظر في  من 
للعالمين، فاإن المنطق ال�شليم يفتر�س اأّل ترتبط الآية في من كان �شبًبا لنزولها، فهي عاّمة للم�شلمين 
ل  اللفظ  بعموم  فالعبرة  الآية؛  نزول  �شبب  في  المذكور  الحكم  عليهم  ينطبق  الذين  جميعهم 

بخ�سو�ص ال�سبب، فالآية ُتحَمل على عمومها، ويندرج ال�سبب تحتها.

ثالثًا      طرائق معرفة اأ�سباب النزول و�سيغها    

ُتعرف اأ�سباب النزول من الأحاديث ال�سحيحة المنقولة عن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، فهم 
الذين عا�سروا نزول القراآن الكريم، وعا�سوا اأحداث ال�سيرة النبوية، فكانت الحوادث تقع والآيات 
ا�سُتهروا  الذين  ال�سحابة  ومن  نزلت.  من  وفي  نزلت،  ولماذا  منها،  المق�سود  فيعرفون  تتنّزل، 
بمعرفة اأ�سباب النزول عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه، حيث قال: »َواهلِل الَِّذي َل اإَِلَه َغْيُرُه، َما 

 }
 })1( )�شورة البقرة، الآية 158( .

اأ�شماء الأماكن  3- تي�شير حفظ القراآن الكريم، فربط الآيات بالحوادث والوقائع وما فيها من 
والأ�سخا�ص والأزمان؛ اأدعى لتثبيت الآية في الذهن و�سهولة ا�ستذكارها .

4- معرفة بع�ص اأحداث ال�سيرة النبوية، فقد ت�سمّنت اآيات القراآن الكريم كثيًرا من وقائع ال�سيرة 
النبوية التي نزلت الآيات ب�سببها.

.{... )1( �سحيح البخاري، كتاب تف�سير القراآن، باب قوله {
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ومن هذه الروايات، نجد عبارات تدلنا على �سبب نزول الآيات، فمرة ياأتي الن�ص �سريًحا 
بذكر �سبب النزول، حيث يعقب الراوي بالفاء بعد ذكره للحادثة اأو ال�سوؤال فيقول: »حدث كذا 
فاأنزل اهلل الآية ...«، اأو »�ُسئل الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم عن كذا فاأنزل اهلل الآية«، ومّرة ياأتي 
الن�ص محتماًل للدللة على �سبب النزول اأو على المعنى كاأن يقول الراوي: »نزلت هذه الآية في 
كذا« وهذه العبارة محتملة لذكر �سبب النزول، وقد تكون محتملة لما ت�سمنته الآية من اأحكام، 

ومثال ذلك ما روى ُحَذيفة ر�سي اهلل عنه في قول اهلل تعالى:{
 } )�شورة البقرة، الآية 195( َقاَل: »َنَزَلْت ِفي النََّفَقِة«)2(، اأي نزلت في بيان 

اأحكام النفقة. 
وقد ُيعرف �سبب النزول بن�ص القراآن الكريم، عندما ين�ص القراآن على اأن نزول الحكم كان 

ب�سبب �سوؤال ال�سحابة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم  عن حكم م�ساألة معينة، كما في قوله تعالى: 
البقرة،  )�شورة   {... }
الآية 219(. وقوله تعالى: {  ...} )�شورة البقرة، الآية 189(.  

وقد تكّرر هذا الأمر في اأكثر من مو�شع في القراآن الكريم.

)1( �سحيح البخاري، كتاب ف�سائل القراآن، باب القراء من اأ�سحاب النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم واللفظ له. �سحيح م�سلم، 
كتاب الف�شائل، باب من ف�شائل عبداهلل بن م�شعود واأمه ر�شي اهلل عنهما. 

.{ )2( �سحيح البخاري، كتاب تف�سير القراآن، باب قوله: {

لَّ اأََنا اأَْعَلُم ِفيَم  ْنِزَلْت اآَيٌة ِمْن ِكَتاِب اهلِل اإِ ْنِزَلْت، َوَل اأُ  اأُْنِزَلْت �ُسوَرٌة ِمْن ِكَتاِب اهلِل اإِلَّ اأََنا اأَْعَلُم اأَْيَن اأُ
ْعَلَم ِمنِّي ِبِكَتاِب اهلِل، ُتَبلُِّغُه الإِِبُل َلَرِكْبُت اإَِلْيِه«)1(. َحًدا اأَ اأُْنِزَلْت، َوَلْو اأَْعَلُم اأَ

ا، ُتعرف اأ�سباب النزول من روايات التابعين  رحمهم اهلل، و ي�سترط لقبولها عّدة �سروط منها: واأي�سً
1- �سحة الرواية.

2- اأن يكون التابعي ممن ا�شُتهر بالتف�شير.

3- اأن يروي الرواية اأكثر من تابعي واحد.
4- ل مجال لالجتهاد والراأي في اأ�سباب النزول، فهي توقيفية.
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رابًعا          م�سادر اأ�سباب النزول 

�سة جمعوا فيها اأ�سباب نزول الآيات، ومن   قام كثير من العلماء الأفا�سل، بتاأليف كتب متخ�سّ
هذه الموؤلّفات:

1- كتاب )اأ�سباب النزول( لأبي الح�سن علي بن اأحمد الواحدي. 
2- كتاب )العجاب في بيان الأ�شباب( لبن حجر الع�شقالني ولم يتمه. 

3-  كتاب )لباب النقول في اأ�شباب النزول( لجالل الدين ال�شيوطي.

اإ�شافة اإلى اأن المف�ّشرين �شّمنوا تفا�شيرهم ذكر اأ�شباب النزول ب�شكل عام في اأثناء تف�شيرهم 
الآيات الكريمة، وكذلك وردت  اأ�شباب النزول في كتب الحديث ال�شريف.

وعلى الم�سلم اأن يّطلع على اأ�سباب نزول الآيات من الم�سادر ال�سحيحة، اأو ي�ساأل اأهل العلم 
عن اأ�شباب النزول؛ لياأخذ العبرة منها لتر�شده لما فيه منفعته في الدنيا والآخرة.

ارجع اإلى اأحد كتب اأ�شباب النزول، وبّين �شبب نزول قول اهلل تعالى: {
 } )�شورة مريم، الآية 64(.  

أُثري خبراتي

 القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

1- اأوؤمن بحكمة اهلل تعالى في تنزيل الآيات ح�شب الوقائع والأحداث.
2- اأتدّبر القراآن بمعرفة اأ�شباب نزول الآيات.

......................................... -3
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1- ما مفهوم اأ�شباب النزول؟  
ح ذلك. 2- من فوائد معرفة اأ�سباب النزول، اأنها ُتعين الم�سلم على الفهم ال�سحيح لالآيات، و�سّ

3- بّين عالقة هذه العبارات في الدللة على اأ�سباب النزول، من حيث الحتمال اأو ال�سراحة. 
اأ   - »حدث كذا فاأنزل اهلل الآية«.

ب- »نزلت هذه الآية في كذا«.
ح معنى العبارة: »العبرة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب«.  4- و�سّ

5- �شع اإ�شارة )ü( بجانب العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )X( بجانب العبارة غير ال�سحيحة في ما 
ياأتي، مع بيان ال�سواب. 

 اأ  - كل اآية من اآيات القراآن الكريم لها �شبب نزول )       (.
ب- ترتبط اأ�شباب النزول بالآيات التي تتحّدث عن اأمور م�شتقبلية )       (.

جـ- من طرائق معرفة اأ�سباب النزول، الرواية الثابتة عن ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم فقط )       (.
د  - اأورد ال�شيوطي اأ�شباب النزول في كتابه )لباب النقول( )       (.

هـ - ُي�سترط في اأ�سباب النزول، اأن تنزل الآية عقب الحادثة مبا�سرة )       (.
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القراآن الكريم معجزة الر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم الخالدة اإلى يوم القيامة، وهومعجز ببيانه 
وتنا�شق كلماته وحروفه، والقارئ لكتاب اهلل تعالى يجد كلمات وُجماًل تدل دللة وا�شحة على 
معناها، وكلمات تحتاج اإلى بيان وتو�شيح، وقد يختلف العلماء في المعنى المراد منها، وهذا ما 

ُيعرف بالُمحكم والمت�سابه في القراآن الكريم، والذي �سنتعّرف اإليه في هذا الدر�ص. 

اأوًل              مفهوم الُمحكم 

الإحكام لغة: الإتقان، يقال: البناء ُمحكم، اأي متقن.
كلماتها  بتاآلف  متنا�سقة  معجزة  لأنها  ُمحكمة؛  كلها  اللغوي  بالمعنى  الكريم  القراآن  واآيات 
وحروفها، بعيدة عن الخلل والنق�ص،  قال اهلل تعالى: {            

}  )�شورة هود، الآية 1(.
الُمحكم ا�سطالًحا: الآيات الكريمة التي تدل على المعنى المراد منها بوجه قاطع ل يحتمل 

خالًفا.
واأكثر اآيات القراآن الكريم – بالمعنى ال�سطالحي- من الآيات الُمحكمة التي تدل بو�سوح 
فلفظ   ،)1 الآية  الإخال�ص،  )�سورة   { تعالى: { اهلل  قول  مثل  منها،  المراد  المعنى  على 
 { )اأََحٌد( يدل بو�سوح على وحدانية اهلل تعالى، وكقول اهلل تعالى: {
تعالى، وغيرها من  بيد اهلل  الحياة والموت  اأن  الآية 43(، حيث تدل دللة وا�شحة على  )�شورة ق، 

الآيات الكريمة التي تتحّدث عن الأعداد ومقادير العقوبات والمواريث، مثل قول اهلل تعالى: 
{  } )�ســورة فاطر، الآية1(، فال 

يختلف اأحد على تحديد المعنى المراد من هذه الألفاظ.

الُمحكم والمت�شابه

مثاًل اآخر من القراآن الكريم، تكون فيه الآيات ُمحكمة.

الدرس الثاني

أستخرج
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ثانيًا                  مفهوم المت�سابه 

الت�سابه لغة: التماثل، يقال: ت�سابه الولد مع اأبيه، اأي كان مثله في ال�سكل.
واآيات القراآن الكريم – بالمعنى اللغوي - كّلها اآيات مت�سابهة من حيث الإعجاُز والبالغُة 
ا، فاإذا  والمعنى، وتت�شابه فيه اآيات المواعظ والوعد والوعيد والأوامر والنواهي، ويوؤيد بع�شها بع�شً

جاء اأمر في اآية ما، ل ياأتي اأمر يناق�سه في اآية اأخرى، قال اهلل تعالى: {
 } )�شورة الزمر، الآية 23(.
الت�سابه ا�سطالًحا: الآيات التي تحتمل اأكثر من معنى.

واأمثلة الت�شابه في اآيات القراآن الكريم – بالمعنى ال�سطالحي – محدودة، ، كقول اهلل تعالى: 
{ } )�شورة الأنفال، الآية 30(، وقوله تعالى:{ 

.) (، وعن معنى كلمة )  } ) �شورة البقرة، الآية 228(   فيت�شاءل المرء عن معنى )
وهذا المعنى ال�سطالحي للُمحكم والمت�سابه الذي اأ�سرنا اإليه، هو ما دلّت عليه الآية الكريمة: 

{  } )�شورة اآل عمران، الآية 7(.

ثالثًا             اأنواع الآيات المت�سابهة في القراآن الكريم  

تنق�شم الآيات الكريمة المت�شابهة اإلى ق�شمين رئي�شين، هما:

اأنواع الت�سابه في اآيات القراآن الكريم

الت�سابه المعنوي الت�سابه اللفظي

اأوًل: الت�سابــه اللفظي: هو الذي يتعّلق بالألفاظ من حيث التطابق اأوالتقديم والتاأخير اأو الحذف 
} )�ســورة الرحمن،  والزيــادة، ومــن الأمثلة علــى ذلك: قــول اهلل تعالى: {
الآيــة 13( حيث تطابقت مع مثيالتها في ال�ســورة نف�ســها وتكررت اإحــدى وثالثين مّرة، وقول
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تعالى  اهلل  قول  مع   )126 الآية  عمران،  اآل  )�شورة   {   } تعالى:  اهلل 

 ) ( كلمة  اأثبتت  كيف  ولحظ   .)10 الآية  الأنفال،  )�شورة   {  }
( في الآية  ( على كلمة ) في الآية الأولى، وحذفت من الآية الثانية، وكيف تقدمت لفظة )

الأولى،  بينما اختلف ترتيبهما في الآية الثانية.

ثانيًا : الت�سابه المعنوي: هو الذي  يتعّلق  بتعدد المعاني المرادة من الآية  اأو من عّدة   اآيات  ذات 
المو�سوع الواحد، اأو الآيات التي تتحّدث عن  �سفات اهلل تعالى واأفعاله، ومن الأمثلة على ذلك 

ما ياأتي:
( في قول اهلل تعالى:{  }   1- دللة الكلمة على اأكثر من معنى، مثل كلمة )
تعالى:   اهلل  قول  في   ) ( وكلمة  الإدبار،  اأو  الإقبال  منها  يراد  فقد  الآية 17(،  التكوير،  )�شورة 

      { })�شورة البقرة، الآية 228(، فقد ُيراد منها الطهر اأو الحي�س.
2-ا�ستراك اللفظ مع معاٍن اأخرى، مثل الكلمات المتقاربة في المعنى، فُيظن اأن لها المعنى نف�سه، 
مثل كلمتي )المطر والغيث( وكلتاهما لهما معنى يختلف عن الأخرى، فتاأتي كلمة )الغيث( 
في �شياق الآيات التي تتحّدث عن الخير والنعمة، وتاأتي كلمة )المطر( في �شياق الآيات التي 

تتحّدث عن ال�سر والم�سائب.
الآيات  بعد جمع  التعار�ص  هذا  ويزال  التعار�ص،  واحد ظاهرها  مو�سوع  في  اآيات  وجود 
في  المو�سوع وتف�سيرها مًعا ح�سب �سياق الآيات. ومن الأمثلة على ذلك، الآيات التي تخبرنا 
عن خلق اآدم عليه ال�شالم، فمّرة تذكر اأنه ُخلق من تراب، ومّرة من طين لزب، ومّرة من حماأ 
م�سنون، واأخرى من �سل�سال كالفخار ...، وقد ي�ساأل �سائل: هل خلق اهلل تعالى اآدم من تراب اأم 

 اأتدّبر الآيتين الكريمتين الآتيتين، ثم اأُبّين ما فيهما من ت�شابه لفظي، من حيث التقديم والتاأخير 
اأو الحذف والزيادة: 

} )�شورة البقرة، الآية 120(.  اأ  - قال اهلل تعالى: { 
ب- قال اهلل تعالى: {  } )�شورة اآل عمران، الآية 73(.

أتدّبر وأُبّين
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من طين اأم من �سل�سال؟ وقد اأزال العلماء هذا التعار�ص بين هذه الآيات، وبّينوا اأن خلق اآدم 
تم على مراحل متتالية متتابعة ل تتعار�س مع بع�شها، فقد خلق اهلل اآدم اأوًل من تراب، ثم اأُ�شيف 
ويب�ص �سار  ا جفَّ  ولمَّ اإلىال�سواد،  مائاًل  اأ�سبح �سل�ساًل  ثم  لزًجا،  فاأ�سبح طيًنا لزًبا  اإليه  الماء 

كالفخار، ثم ُنفخت فيه الروح.
الآيات التي تتحّدث عن  �سفات اهلل تعالى واأفعاله، مثل قول اهلل تعالى: { 

 } )�شورة الزمر، 
الآية 4( وهي ما  الحديد،  )�شورة  تعالى: { }  الآية 67(، وقول اهلل 

ُت�سّمى اآيات ال�سفات. 
وقد اختلف العلماء في بيان المراد من هذه ال�سفات، على مدر�ستين هما: مدر�سة التفوي�ص 
ومدر�سة التاأويل. حيث تقوم مدر�سة التفوي�ص على اإثبات �سفات اهلل على ظاهرها، في�سفون اهلل 
تعالى بما و�سف به نف�سه من �سفات، وبما و�سفه به نبينا محمد �سّلى اهلل عليه و�سّلم  من �سفات 
في الأحاديث ال�سحيحة، من دون تاأويل اأو تمثيل اأو نفي اأو تكييف اأو تحريف. ففي تف�سير قول 
} )�شورة الفتح، الآية 10( يقولون اإنَّ هلل تعالى يًدا تليق بجالله، دون  اهلل تعالى: {
اأن نف�ّسرها باأي معنى، ودون اأن ننفيها، ودون اأن ن�ساأل كيف، ودون اأن ُن�سّبهها، ودون اأن نوؤول 
تف�سيرها، مع الإيمان الجازم اأن اهلل تعالى لي�ص كمثله �سيء وهو ال�سميع الب�سير، قال اهلل تعالى: 

} )�سورة ال�سورى، الآية 11(. }
 وتقوم مدر�سة التاأويل على تاأويل معاني �سفات اهلل تعالى، فيف�سرون �سفات اليد بالقدرة، 
ا  وال�ستواء بالغلبة، والقب�سة بال�سيطرة، والمعية بالعلم؛ لتنزيه اهلل تعالى عن م�سابهة الخلق وتخلي�سً

للنا�ص من الوقوع في التج�سيم.
اأّل نخو�ص في  اجتهاده، ويجب  اإليه  ما و�سل  الآخر في  الفريق  فريق  يعذر كل  اأن  ويجب 
جدال وخالف في هذه الم�ساألة؛ لأنه ل طائل من وراء ذلك، وكلهم مجتهد يريد الو�سول اإلى 

الحقيقة؛ فاإن اأ�ساب فله اأجران، واإن اأخطاأ فله اأجر واحد.
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ارجع اإلى اأحد كتب التف�شير، وبّين حكم الوقف في اأثناء التالوة على لفظ الجاللة في قوله 
تعالى:{ 

                                  }.  ) �شورة اآل عمران، الآية 7 (

اأتدّبر الآية الكريمة والحديث النبوي ال�سريف، ثم اأُبّين واجب الم�سلم تجاه اآيات ال�سفات. 
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: تال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم هذه الآية: { 

اَبَه             } قالت: قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم : »َفاإَِذا َراأَْيَت الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َما َت�سَ
ى اهلل؛ َفاْحَذُروُهْم«)1(.  ِمْنُه؛ َفاأُوَلِئَك الَِّذيَن �َسمَّ

أتدّبر وأُبّين

 القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

1- اأعمل بُمحكم القراآن واأوؤمن بمت�شابهه. 
2- اأوؤمن بما و�سف اهلل تعالى نف�سه به من �سفات.

........................................... -3

أُثري خبراتي

( واللفظ له. �سحيح م�سلم، كتاب العلم، باب النهي عن  )1( �سحيح البخاري، كتاب تف�سير القراآن، باب )
اتباع مت�سابه القراآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الختالف في القراآن.
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1- ما مفهوم الُمحكم والمت�سابه ا�سطالًحا؟
2- اذكر مثاًل من  القراآن الكريم على الآيات المحكمة والآيات المت�شابهة.

3- حّدد نوع الت�سابه في الآيات القراآنية الآتية:
اأ    - قال اهلل تعالى: {  }.

ب - قال اهلل تعالى: {  } وقال اهلل تعالى: {           
.{ 

.{ جـ - قال اهلل تعالى: {
د   - قال اهلل تعالى: {  }.

ال�سالم.                    عليه  اآدم  خلق  و�سفت  التي  الآيات،  في  الظاهر  التعار�ص  العلماء  اأزال  كيف  بّين   -4
ح منهج علماء الم�سلمين في اآيات ال�سفات. 5- و�سّ
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احتوى القراآن الكريم اأحكاًما �سرعية عملية، وقد تتعّر�ص هذه الأحكام اإلى ا�ستبدال اأو اإلغاء، 
اآية اأخرى، وهذا ُيعرف في علوم القراآن  اأو يلغي حكًما �سابًقا في  اآية فيها حكم ي�ستبدل  فتنزل 

الكريم بالن�شخ. فما الن�شخ؟ وما م�شروعيته؟ وما �شروطه؟ وما اأمثلته؟

اأوًل                       مفهوم الن�سخ 

الن�سخ لغة: النقل والإزالة، ُيقال: ن�سخت الكتاب، اأي نقلته، ويقال: ن�سخت الريح الأثر، اأي اأزالته. 
ياأتي بعده بمّدة من  اآخر  الكريم، بحكم �سرعي  القراآن  وا�سطالًحا: رفع حكم �سرعي ثابت في 

الزمن.
الُحكُم  يلغي  اآخر،  تت�سّمن حكًما  اأخرى  تنزل  ثم  به،  يعمل  �سرعي عملي  اآية بحكم  تنزل  فقد 
الثاني الُحكَم الأول وما يترّتب عليه من اآثار، فُي�سّمى الحكم الثاني )النا�سخ(، وي�سّمى الحكم الأول 

)المن�شوخ(.

ثانيًا                     �سروط الن�سخ 

كي يتم الن�سخ  بهذا المفهوم، ل بّد من توافر �سروط مهمة، هي:
1- اأن يتم الن�سخ في ع�سر تنّزل اآيات القراآن الكريم وفي اأثناء حياة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، 

فال ن�سخ بعد انقطاع الوحي، اأي بعد وفاة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم. 
2- اأن يكون الحكم النا�شخ متاأّخًرا في زمن النزول عن الحكم المن�شوخ. 

اأو  العتقادية  الأحكام  في  يكون  ول  العملية،  ال�شرعية  بالأحكام  متعّلًقا  الن�شخ  يكون  اأن   -3
الق�س�ص والأخالق، فهي ثابتة ل تتغير. 

4- اأّل يمكن الجمع والتوفيق بين الحكمين الواردين في الآيات الكريمة.
5- اأن يكون الحكم المن�سوخ ثابًتا في القراآن الكريم اأو في ال�سنة النبوية، فال يعد اإلغاء اأحكام 

الجاهلية كاإلغاء واأد البنات، والتبّني، من باب الن�سخ؛ لأنها  لم تثبت في القراآن الكريم.

النا�شخ والمن�شوخ
الدرس الثالث
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أُفّكر

 اأوقف عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عنه حد ال�شرقة عام المجاعة، فهل ُيعّد فعله هذا من باب الن�شخ؟

أتذّكر
الأحكام العملية هي الأحكام ال�شرعية التي تتعّلق باأفعال العباد، ما ينّظم عالقة العبد مع 

ربه ومع نف�سه ومع الآخرين، مثل اأحكام العبادات والأحوال ال�سخ�سية والمعامالت.

ثالثًا                       م�سروعية الن�سخ 

  } تعالى:  اهلل  قال  الكريم،  القراآن  في  الن�سخ  م�سروعية  ثبتت 
اهلل  اأن  بّينت  الكريمة  الآية  فهذه  الآية 106(،  البقرة،  )�شورة   {
تعالى اإذا ن�سخ اآية فاإنه ياأتي بخير منها اأو مثلها، بما يحّقق م�سلحة العباد في دنياهم واآخرتهم، 

قال اهلل تعالى: {  } )�شورة الرعد، الآية 39(.
وتظهر الحكمة من م�شروعية الن�شخ في بيان ف�شله �شبحانه وتعالى ورحمته بالعباد، وذلك 

باختيار الت�سريع الأف�سل لهم، وبما ينا�سب حالهم وتغّير ظروفهم. 

رابًعا       اأمثلة الن�سخ في القراآن الكريم 

واتفق جمهور  الكريم من حيث عدُدها،  القراآن  في  المن�شوخة  الآيات  في  العلماء  اختلف 
العلماء على اأنَّ عدد الآيات المن�سوخة محدود وقليل، واأن كثيًرا من الآيات التي قيل اإنها من باب 

الن�شخ هي من باب التخفيف والتي�شير، والتدّرج في الأحكام.
ومن الأمثلة على الن�شخ في القراآن الكريم:

} تعالى:  اهلل  قال  المواريث،  باآيات  والأقربين  للوالدين  الو�سية  اآيات  ن�سخ   -1
} )�شورة البقرة، الآية180(.

       حيث ن�سخت باآيات المواريث، قال اهلل تعالى: {  

                                                                                                                 
                                                                                                                  } )�شورة الن�شاء، الآية 11(. 
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2- ن�سخ حكم وجوب تقديم ال�سدقة عند مناجاة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم، قال اهلل تعالى:
 }

 } )�شورة المجادلة، الآية 12(، حيث األغي هذا الحكم ون�سخ بالآية التي تليها، قال اهلل تعالى:
 { }

)�شورة المجادلة، الآية 13(.

يلتزم  اأن  الكريم،  القراآن  في  والمن�سوخ  النا�سخ  مو�سوع  يدر�ص  وهو  الم�سلم  على  ويجب 
بتطبيق الأحكام ال�سرعية الثابتة التي نزلت في القراآن الكريم، واأن يزداد يقيًنا باأن اأحكام الإ�سالم 
اأحكام واقعية عملية ولي�ست نظريات مثالية، واأنها �سبب �سعادة النا�ص على مر الع�سور، وتتنا�سب 

مع اأحوال النا�ص وظروفهم.

 القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

1- اأوقن برحمة  اهلل تعالى بعباده في ت�شريعه لالأحكام. 
2- األتزم الأحكام ال�شرعية.

...................................................... -3

أُفّكر
في الحكمة من بقاء الآية المن�شوخة في القراآن الكريم، بعد ن�شخ حكمها.
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1- ما مفهوم الن�شخ في القراآن الكريم؟ 
2- كي يتم الن�سخ  في اآيات القراآن الكريم، ل بّد  من توافر �سروط مهمة، اذكر ثالًثا منها. 

ح  دللة  الآية  الكريمة على م�شروعية الن�شخ، يقول اهلل تعالى: { 3- و�شّ
.{

4-  بّين الحكمة من م�شروعية الن�شخ في القراآن الكريم. 
ح الن�شخ في الآيتين الكريمتين الآتيتين:{  5- و�شّ

} المواريث:  اآية  في  تعالى  اهلل  وقول    ،{
.{ 
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ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأُكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها: 
اأوًل: الدر�ص الأول ) اأ�سباب النزول(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مفهوم اأ�سباب النزول

 طرائق معرفة اأ�سباب 
النزول

 من فوائد معرفة  اأ�سباب 
النزول

 من موؤلّفات  اأ�سباب 
النزول
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ثانيًا: الدر�ص الثاني )الُمحكم والمت�سابه(.

ثالثًا: الدر�ص الثالث )النا�سخ والمن�سوخ(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النا�سخ والمن�سوخ

�سروط الن�سخالحكمة من م�سروعية الن�سخمفهوم النا�سخ

مفهوم 
الُمحكم

مثال على 
الُمحكم

اأنواع الت�سابه في
اآيات القراآن 

الكريم

مفهوم 
الت�شابه

الُمحكم والمت�سابه
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اأ�سراط ال�ساعة في القراآن الكريم

أستذكر

أتأّمل وأُبّين

الدرس الرابع

)1( �سحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب اللعان.

أتعّلم

من  فيه  يقع  وبما  الآخر،  باليوم  الإيمان  الأركان  هذه  ومن  اأركان،  �شّتة  على  الإيمان  يقوم 
اآياته عالمات تدل على قرب  اليوم، وذكرت بع�س  الكريم عن هذا  القراآن  اأخبر  اأحداث، وقد 

وقوعه، وهذه العالمات ُت�سّمى اأ�سراط ال�ساعة. فما اأ�سراط ال�ساعة؟ وما الحكمة من بيانها؟

   المق�سود باليوم الآخر.

اأوًل       مفهوم اأ�سراط ال�ساعة

هي الإمارات والعالمات التي تقع قبل يوم القيامة، وتدل على قرب حدوثه.
 قـــال اهلل تعــالى: {  } 

)�شورة محمد، الآية 18(، وتق�سم اأ�سراط ال�ساعة اإلى ق�سمين: ال�سغرى، وهي العالمات التي ت�سبق ظهور 

العالمات الكبرى وهي كثيرة ومتعددة، منها ما وقع في الما�سي، ومنها ما يقع الآن، ومنها ما �سيقع 
في الم�ستقبل؛ كبعثة النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم ، واإ�ساعة الأمانة، ورفع العلم وظهور الجهل، وغيرها.
واأما الكبرى، فهي العالمات التي لم تظهر، بعد ويكون ظهورها دلياًل على قرب قيام ال�ساعة؛ 

كظهور المهدي، وخروج ال�سم�ص من مغربها، وغيرها...
 

َبْغَتًة: فجاأة.

َكَهاَتْيِن  ْو  اأَ ِمْن َهِذِه،  اَعَة َكَهِذِه  اأََنا َوال�سَّ اأتاأّمل قول ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »ُبِعْثُت 
َبّاَبِة َواْلُو�ْسَطى«)1( ، ثم اأُبّين دللته. ّ َوَقَرَن َبْيَن ال�سَ
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ثانيًا       الحكمة من بيان اأ�سراط ال�ساعة في القراآن الكريم

الإيمان باأ�سراط ال�ساعة واجب، لأنه جزء من الإيمان باليوم الآخر، ولبيان اأ�سراط ال�ساعة في 
القراآن حكم كثيرة، منها:

1- زيادة الإيمان في قلوب الموؤمنين حين تقع العالمات، كما اأخبر عنها القراآن الكريم.
2- ال�ستعداد للقاء اهلل تعالى يوم القيامة بالأعمال ال�سالحة، والتوبة، والتنّبه من الغفلة.

اأتدّبر الآية الكريمة، ثم اأَ�ستنتج الحكمة من اإخفاء اهلل تعالى وقت حدوث ال�ساعة، قال اهلل 
} )�شورة طه، الآية 15(.  تعالى: { 

أتدّبر وأستنتج

ثالثًا       اأ�سراط ال�ساعة في القراآن الكريم

ذكر القراآن الكريم اأ�سراًطا لل�ساعة، وهذه بع�ص اأ�سراطها الكبرى:

1- ظهور ياأجوج وماأجوج

ياأجوج وماأجوج ا�سم لأمٍة كبيرٍة، اأهل ف�ساد و�سر، وقد اأقام عليهم الملك ال�سالح ذو القرنين 
ا منيًعا، حفظ به النا�س من �شّرهم، قال اهلل تعالى: {  �شدًّ

 
} )�شورة الكهف، الآيات 93- 95(، وظهورهم من عالمات ال�ساعة 

الكبرى، حيث يخرجون في اآخر الزمان، وين�سرون الف�ساد في الأر�ص، قال اهلل تعالى:
  }

} )�شورة الأنبياء، الآيتان 96 – 97(.

2- نزول نبي اهلل عي�سى عليه ال�سام

اعة الكبرى، نزول نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم في اآخر  ثبت في القراآن الكريم  اأنَّ من عالمات ال�سَّ
الزمان، قال اهلل تعالى: { } )�شورة الزخرف، الآية 
نة النبوية اأنه عندما ينزل يلتزم �سريعة الإ�سالم ويحكم بالقراآن، ول يقبل الجزية،  61(، وبّينت ال�سُّ
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أُفّكر

3- الدخان
وهــو دخــان عظيــم يظهر قــرب قيــام ال�ســاعة، يمــالأ الأر�ــص كلها فت�ســبح كبيــت اأوقد 
فيــه، يبعثــه اهلل تعالى من ال�ســماء يغ�ســي النَّا�ص، فياأخــذ منه الموؤمــن كهيئة الــزكام، بينما ياأخذ                                         
باأنفا�ص الكفار في�ســيبهم منه �ســيق �ســديد، قــال اهلل تعالى:{ 

 } )�شورة الدخان، الآيات 10–12(.

 في �شبب ت�شمية �شورة في القراآن الكريم �شورة الدخان.

4- الدابّة
تكّلم  اأنها  �سفاتها  ومن  هو،  اإّل  �سكلها  ول  نوعها  يعلم  ل  تعالى،  اهلل  مخلوقات  من  هي 
وجهه  تجلو  فاإنها  الموؤمن  فاأّما  عليه،  اأوعالمٍة  �سمٍة  بو�سع  الكافر،  من  الموؤمن  وتمّيز  الّنا�ص، 
حتى ي�شرق، وهذه عالمة اإيمانه، واأّما الكافر فتختمه على اأنفه عالمة على كفره، قال اهلل تعالى: 

َ } )�شورة النمل، الآية 82(. }
ّنة النبوية، عن ُحذيفة بن اأ�سيد  الغفاري  وهذه العالمات جزء من عالمات كثيرة ذكرت في ال�سُّ
َنْذُكُر  َقاُلوا:  َتَذاَكُروَن؟،  َما  َفَقاَل:  َنَتَذاَكُر،  َوَنْحُن  َعَلْيَنا  النَِّبىُّ �سّلى اهلل عليه و�سّلم   َلَع  قال: »اطَّ
ابََّة،  َوالدَّ اَل،  جَّ َوالدَّ َخاَن،  الدُّ َفَذَكَر  اآَياٍت،  َع�ْسَر  َقْبَلَها  َتَرْوَن  َحتَّى  َتُقوَم  َلْن  اإِنََّها  َقاَل:  اَعَة،  ال�سَّ
َوَثاَلَثَة  ُجوَج،  َوَماأْ َوَياأُْجوَج  ال�سالم،  َمْرَيَم عليه  اْبِن  ى  ِعي�سَ َوُنُزوَل  َمْغِرِبَها،  ِمْن  ْم�ِص  ال�سَّ َوُطُلوَع 
وٍف؛َخ�ْسٌف ِباْلَم�ْسِرِق، َوَخ�ْسٌف ِباْلَمْغِرِب، َوَخ�ْسٌف ِبَجِزيَرِة اْلَعَرِب، َواآِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج  ُخ�سُ

ِرِهْم«)1(.  ِمَن اْلَيَمِن َتْطُرُد النَّا�َص اإَِلى َمْح�سَ

أُفّكر
عالَم يدل حكم نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم ب�سريعة الإ�سالم في اآخر الزمان؟ 

ال�ساعة. )والمح�سر هنا هو الح�سر الدنيوي حيث  التي تكون قبل  ال�ساعة، باب في الآيات  الفتن واأ�سراط  )1( �سحيح م�سلم، كتاب 
تح�سر الّنا�ص اإلى اأر�ص بيت المقد�ص(.

وتزيد البركة ويكثر الخير، وعلى يديه تكون نهاية الم�شيح الدجال.
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 القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

1- اأوؤمن باأ�سراط ال�ساعة.
2- اأ�ستعد لليوم الآخر بعمل ال�سالحات واجتناب المعا�سي.

.................................................... -3

ّنة النبوية ال�سريفة. ابحث عن طريق )الإنترنت(، عن اأ�سراط اأخرى لل�ساعة ذكرتها ال�سُّ
أُثري خبراتي
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ح مفهوم اأ�سراط ال�ساعة.  1- و�سّ
 2- بّين الحكمة من اإخبار القراآن الكريم عن اأ�سراط ال�ساعة.

3- ا�ستخرج اأ�سراط ال�ساعة التي وردت في الآيتين الكريمتين الآتيتين:
  اأ - قال اهلل تعالى: { }.

ب- قال اهلل تعالى:{ }.
ح ذلك. 4- من عالمات ال�ساعة الكبرى ظهور ياأجوج وماأجوج، و�سّ

5- ما الأعمال التي يقوم بها نبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم ، حين ينزل اإلى الأر�س؟
6- عّلل: يجب الإيمان باأ�سراط ال�ّساعة.



29

الغيبية  الأمور  واإخباره عن  الت�سريعية،  اأ�سلوبه وبالغته، واأحكامه  الكريم معجز في  القراآن   
التي ظهرت حقيقتها  قديًما، ول تزال تتحّقق على مر الع�سور والأزمان اإلى يوم القيامة، ولّما 
كان ع�سرنا ع�سر العلم والتقّدم العلمي، فقد تحّدى اهلل عز وجل النا�ص كافة، بذكر اآيات  َحوت 
دللت علمية في القراآن الكريم لم تكن معروفة زمن نزوله، وثبت �سدقها في هذا الع�سر، عن  
طريق  البحوث والكت�شافات العلمية الحديثة، وهو ما ُيعرف بالإعجاز العلمي في القراآن الكريم. 

اأوًل             مفهوم الإعجاز العلمي 

هو اثبات �سدق النبي محمد �سّلى اهلل عليه و�سّلم، بما اأوحى اهلل اإليه من حقائق علمية في 
الآيات القراآنية ثبت تحّققها في هذا الع�سر، ويعجز الب�سر عن ن�سبتها اإلى الر�سول �سّلى اهلل عليه 

و�سّلم،  اأو اأي م�سدر ب�سري. 
فالمتتبع لآيات القراآن الكريم،  يجد فيها كثيًرا من الحقائق العلمية، التي لم يتم اكت�شافها زمن 
نزول القراآن الكريم، وظهر تحّققها في الع�سور المتتابعة بعد ع�سر التنزيل، وفي هذا الع�سر الذي 
التي  الآيات  مثل  وذلك  تعالى،  اهلل  عند  من  الكريم  القراآن  اأن  على  دلياًل  ذلك  ليكون  فيه؛  نعي�س 
} )�شورة النباأ، الآية 7(، حيث  تتحّدث عن دور الجبال في تثبيت الأر�ص، قال اهلل تعالى: {
ال�شم�س،   دورانها حول  اأثناء  في  عليها  فتحافظ  لالأر�س  ثقاًل  تعطي  الجبال  اأن  العلماء  اكت�شف 
اهلل  اأّن  لول  الحقائق،  مادية لكت�ساف هذه  يمتلكوا و�سائل  اأن  الع�سر  للّنا�ص في ذلك  وما كان 
تت�سح مع  العلمية  الحقائق  تزال هذه  بها، ول  اأعلم ر�سوله محمًدا �سّلى اهلل عليه و�سّلم   تعالى 

مرور الأيام اإلى يوم القيامة م�سداًقا لقول اهلل تعالى: { 
 } )�سورة ف�سلت، الآية 53(.  

 الإعجاز العلمي في القراآن الكريم
الدرس الخامس
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دللة الإعجاز العلمي في القراآن الكريم 

الحقائق  بع�ص  ذكر  واإنَّما  بحًتا،  علميًّا  كتاًبا  ولي�ص  وت�سريع،  هداية  كتاب  الكريم  القراآن 
العلمية لي�ستدل بها الّنا�ص على قدرة اهلل تعالى، و�سدق الّنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم في ما اأُوحي 

اإليه، ويتمثل الإعجاز العلمي في القراآن الكريم في عدة اأمور، منها:

وفًقا  العلمية  الدللة  ذات  الآيات  ُتف�ّشر 
للحقائق العلمية الثابتة التي ل تتغّير اأبًدا، 
العلمية،  النظريات  ُتف�ّشر عن طريق  ول 
تنتق�ص  قد  والتي  تثبت �سحتها  لم  التي 

مع مرور الزمان.

فائدة 1- التوافــق الدقيق بين اآيات القــراآن الكريم وما 
اكت�شفه العلماء من اأ�شرار كونية وحقائق علمية، 
فال تعار�ــص بينها؛ لأن القــراآن الكريم كالم 
اهلل والكــون �ســنع اهلل، وكالمــه و�ســنعه ل 
، ل تعار�ص بين ن�ســو�ص  يتعار�ســان. من ثمَّ
القراآن الكريــم القاطعة وبين الحقائق العلمية 

الحديثة اأو ما �شيتم اكت�شافه م�شتقباًل.
2- ت�سحيح القراآن الكريم لكثير من المعلومات المغلوطة المتعّلقة بالكون والنف�ص الب�سرية، مثل 
اأّن الجنين يت�سّكل في بطن اأمه دفعة واحدة، كامل  الخطاأ الذي كان �سائًدا في ال�سابق، في 
ا وياأخذ بالنمو مع مرور الزمن في بطن اأمه، اإل اأنَّ اآيات القراآن  الهيئة في �سورة م�سغرة جدًّ

الكريم بّينت اأنَّ الجنين يمر في مراحل نمو متتابعة، خلًقا بعد خلق،  قال اهلل تعالى: 
} ) �شورة الزمر، الآية6(.  }

أتدّبر وأُبّين

اهلل  قال  الإن�شان،  خلق  مراحل  في  العلمي  الإعجاز  وجه  اأُبّين  ثم  الكريمة،  الآية  اأتدّبر 
تعالى:{ 

 {                                                                                                                               
)�شورة الموؤمنون، الآيات12 -14(.

   ثانيًا        اأمثلة على الإعجاز العلمي في القراآن الكريم
نعر�س في ما ياأتي، بع�س الأمثلة على الآيات القراآنية التي ُت�شير اإلى حقائق علمية اأثبتها العلم الحديث:
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1- وجود النجم الثاقب 

} )�شورة الطارق، الآيات 3-1(،   قال اهلل تعالى: {
فهم بع�ص المف�ّسرين قديًما، اأنَّ هذه الآية تدلنا على قدرة اهلل تعالى في خلق النجوم، ومراقبتها وهي 
تظهر بالليل وُتعطي لمعاًنا في اأثناء �شيرها في الف�شاء، ولكن بعد ا�شتخدام اأجهزة المراقبة الدقيقة 
ل علماء الفلك اإلى اكت�ساف مثير هو: اأنَّ الّنجوم لها  وتتبع حركة الّنجوم وما ي�سدر عنها، تو�سّ
عمر محّدد تنتهي عنده وتفنى ك�سائر المخلوقات، فاإذا حان اأجلها فاإنها ت�سل اإلى مرحلة الفناء، 
حيث يختفي �سووؤها، وتبداأ مادة النجم بالتكد�ص داخليًّا، �سّماه العلماء )النجم النيوتروني( الذي 
يتكّون من ج�سيمات متعادلة ال�سحنة من النيوترونات، ويبداأ هذا النجم باإعطاء نب�سات �سارخة 
تخترق �سمت الكون وت�سل اإلى الأر�ص، ولّما �سمعها العلماء �سموه )النجم الناب�ص( حيث يعطي 
نب�سات مثل نب�سات القلب الب�سري، وحينما تم ال�ستماع لهذه النب�سات ب�سكل اأدق ومتتابع من 
قبل اأجهزة تل�سكوبية خا�سة، تبّين اأنها ت�سبه الطرق على الأبواب، واأّن هذا النجم اإنما هو نجم 
خا�ص يثقب �سمت ال�سماء بطرقه، وكان و�سف القراآن لهذا النجم اأدق من و�سفهم، حيث اأطلق 
،{ عليه و�سف )الطارق( و)الثاقب(، قال اهلل تعالى:{
 وما كان لر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم  اأن يعلم مثل هذه المعلومات لول اأن اأخبره بها ربنا 

عز وجل، فدل على اإعجاز القراآن الكريم و�شبقه في بيان مثل هذه الحقائق العلمية.  

2- تكوين ال�سحب 

قال اهلل تعالى: { 
فقد   ،)43 الآية  النور،  )�شورة   {
ا من الحقائق العلمية بما يتعّلق بال�سحب ودورها في اإنزال المطر، نوجزها  بّينت هذه الآية بع�سً

في ما ياأتي:
اأ     - تجّمع الرياح قطرات الماء ال�ســغيرة الخفيفة والمتبّخرة مع بع�ســها، لت�ســّكل الأ�سا�ص 

الأول لل�شحب، ثم ت�شوق الرياح  قطع ال�شحاب برفق نحو بع�شها.
ب - ت�ســم الرياح ال�سحب وتوؤّلف بينها عن طريق التجاذب بين �سحناتها الكهربائية ال�سالبة 

والموجبة لتكّون �شحابة واحدة كبيرة.
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جـ - تتجّمع اأكبر كمية ممكنة من ال�سحب وتتراكم فوق بع�سها بتمدد راأ�سي، ما يطلق عليه 
ال�سحب الركامية، وهي ال�سحب الموؤهلة من اأنواع ال�سحب الأخرى لنزول المطر من 

بين �شقوقها.  
ت�شبه هذه ال�شحب الركامية الجبال، فلها قاعدة عري�شة من اأ�شفلها، وقمة عند راأ�شها، وت�شبه 
الجبال بثقلها بما فيها من مياه الأمطار والَبَرد، وتقّدم هذه الآية بياًنا على اأنها من عند اهلل تعالى 
قبل اأن يقع اأي �سبق علمي لو�سف ت�سكل ال�سحب، وعملية اإنزال الأمطار، وقد تعّجب العلماء 
من و�سف القراآن الكريم لمثل هذه الحقائق العلمية في و�سف ال�سحب بكل دقة، وال�سوؤال الذي 
يتبادر للذهن، كيف لر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأن يعلم مثل هذه الحقائق عن ال�سحب وما 
كان لديه و�سائل تمكنه من ال�سعود اإلى طبقات الجو العليا وم�ساهدة ال�سحب عياًنا؟  اأو اكت�ساف 

وظيفتها في تكوين المطر لول اأن اأخبره اهلل تعالى بها. 
ُتعّد هذه الإ�شارات العلمية في القراآن الكريم، دعوة للم�شلمين اإلى التفكر والتدبر في خلق 
ي�شتثمروا  اأْن  الواجب عليهم  اأّن  بالأمة، كما  للنهو�س  العلم  باأ�شباب  الكون والأخذ  واآيات  اهلل 
النا�ص ب�سدق دعوة الإ�سالم بالكلمة الطيبة  مو�سوع الإعجاز العلمي في القراآن الكريم لإقناع 

والأ�سلوب الح�سن، وبيان �سالحيته لكل زمان ومكان.

 القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

1- اأومن اإيماًنا جازًما باأن القراآن الكريم موحى به من عند اهلل تعالى.  
2- اأتفّكر في مخلوقات اهلل من حولي فاأزداد اإيماًنا. 

3- اأنتفع من الإعجاز العلمي في القراآن الكريم.
......................................... -4

قال اهلل تعالى: { } )�شورة الحجر، الآية 
19(، بالرجوع اإلى)الإنترنت( موقع  مو�سوعة الإعجاز العلمي في القراآن الكريم، بّين كيف 

ت�شتدل من هذه الآية الكريمة على اأّن الأر�س كروية ال�شكل.

أُثري خبراتي
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1- ما مفهوم الإعجاز العلمي؟
2- قال اهلل تعالى: {   

 }، بّين دللة هذه الآية في مو�سوع الإعجاز العلمي في القراآن الكريم. 
3- عّلل ما ياأتي: ل تعار�ص بين الآيات التي َحوت دللت علمية  في القراآن الكريم، وبّين ما 

اكُت�شف من حقائق علمية في الكون.
4-هاِت مثاًل على ت�سحيح القراآن الكريم معلومات مغلوطة متعلقة بالكون والنف�ص الب�سرية.

ح الإعجاز العلمي في الآيات القراآنية الآتية : 5-و�شّ
اأ   - قال اهلل تعالى: {  }. 

ب- قال اهلل تعالى: { 
.{           
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للقراآن الكريم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند الم�سلمين؛ فهو كالم اهلل تعالى، وم�سدر الت�سريع 
الحياة؛ الجتماعّية،  �شتى مناحي  المجالت؛ العتقادية، والأخالقية، والعملية. وفي  �شتى  في 
} )�شورة الأنعام، الآية 38(،  والقت�ساديّة، وال�سيا�سّية، والثقافّية. قال اهلل تعالى:{
وقد اعتنت الأمة الإ�سالمية بالقراآن الكريم. فحفظته، وحر�ست على فهم معانيه، وتعلُّم علومه، 

والك�شف عن اأ�شراره.
وقد بذل الم�سلمون جهوًدا كبيرًة في تف�سير القراآن الكريم، وتنّوعت مناهج المف�ّسرين قديًما 
كتف�سير  بالراأي  والتف�سير  كثير،  وابن  الطبري،  الإمام  كتف�سير  بالماأثور  التف�سير  فمنها  وحديًثا؛ 

الزمخ�سري، وفخر الدين الرازي. 
البيان  اأ�شواء  وتف�شير  عا�شور،  لبن  والتنوير  التحرير  تف�شير  الحديثة:  التف�شير  كتب  ومن 

لل�شنقيطي، و�شنتحّدث في هذا الدر�س عنهما.

اأوًل            تف�سير )التحرير والتنوير( لبن عا�سور

اأ  - التعريف باإلإمام ابن عا�سور رحمه اهلل تعالى 

تولّى  المذهب،  مالكّي  1879م،  عام   في  تون�س  في  ُولد  عا�شور،  بن  الطاهر  محمد  هو 
الكثير من المنا�سب في الدولة منها: الق�ساء، والإفتاء. وله الكثير من الموؤلّفات منها: التحرير 
والتنوير في التف�سير، ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، وموجز البالغة، واأ�سول النظام الجتماعي 

في الإ�شالم، وغيرها. وتوفي ابن عا�شور رحمه اهلل في تون�س في عام 1973م.

ب- منهج ابن عا�سور في تف�سيره

العلماء  التفا�شير الحديثة المميزة؛ حيث جمع بين تفا�شير  ُيعّد تف�شير ابن عا�شور من كتب   

نماذج من التفا�شير الحديثة )1(
الدرس السادس

مع زمالئي المق�سود بالتف�سير بالماأثور والتف�سير بالراأي. 
أستذكر
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 ،)5-4 الآيتان  الواقعة،  )�شورة   { تعالى:{ لقوله  تف�شيره  عند 
ا�شتمال. بدل  وهو   ]1 ]الواقعة:  الواقعة(  وقعت  )اإذا  جملة  من  بدل  الأر�ص  رجت  اإذا   (
من  فيها  يطراأ  ما  وهو  راج،  رجها  رّجت  فمعنى:  ال�سديد،  والتحرك  ال�سطراب  و)الرج( 
الزلزل والخ�سف ونحو ذلك. وتاأكيده بالم�سدر للدللة على تحققه وليتاأتى التنوين الم�سعر 

بالتعظيم والتهويل.
فتتت  اأي  ال�سويق  اأ�سماء  من  الب�سي�سة  ومنه  المجموعة،  الأجزاء  تفرق  وهو  التفتت  معناه  و)الب�ّص( 
الجبال ون�سفت فيكون كقوله تعالى:{ }  

)�شورة طه، الآيات 105- 106( . 

المتقّدمين والمعا�سرين، وقام منهج ابن عا�سور في التف�سير على اأ�س�ص، منها: 
1- البدء بع�سر مقدمات �سرورية للمف�ّسر، وقد ت�سّمنت مباحث من علوم القراآن مثل: التف�سير 

بالماأثور، واأ�شباب النزول، واإعجاز القراآن الكريم.  
2- بيان مو�شوعات ال�شورة وغر�شها الرئي�س، وعر�س للتنا�شب بين ال�شور والآيات  مع بع�شها   

ا. بع�شً
3- تف�شير الآيات الكريمة بعبارة موجزة، وبيان معاني المفردات.

ترجيح  اأو  اآية،  تف�شير  على  بها  وال�شتعانة  عليها،  والُحكم  النبوية،  بالأحاديث  ال�شت�شهاد   -4
قول، اأو بيان �شبب نزول.

في  لم�سائل  تعّر�ص  كما  اللغة،  وفقه  النحو  وعلم  البياني،  الإعجاز  وجوه  ببيان  الهتمام   -5
الإعجاز العلمي.

6- الحر�ص على ا�ستنباط الفوائد والأحكام الفقهية، والترجيح بينها، وربطها بالحياة.
7- الهتمام باأ�سول التربية والتعليم، فكثيًرا ما بّين ال�سبل التي ترتقي بالتربية والتعليم؛ فقد دعا 
ابن عا�سور المدر�سين اإلى التقليل من الإلقاء والإكثار من الأ�سغال التطبيقية؛ كي تترّبى للطالب 

ملكة ي�ستقل بها في الفهم، ويعّول على نف�سه في التح�سيل.
 وقد حث المدر�سين على نقد الأ�ساليب والمناهج الدرا�سية، واختيار اأح�سنها في اأثناء الدر�ص 
ومراعاة تربية الملكة  العلمية،  بدل �سحن العقل بمعلومات كثيرة قد ل يح�سن الطالب الت�سّرف 

فيها.
مثال وتطبيق
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الآيات  تف�شير  في  يتمّثل  منهجه  اأن  يجد  ال�شابقة،  لالآيات  عا�شور  ابن  تف�شير  في  والمتاأّمل 
الكريمة بعبارة موجزة، وبيان معاني المفردات، مع بيان ما احتوت عليه من نحو وبالغة اإظهاًرا 

لوجوه الإعجاز البياني، وال�شت�شهاد بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية لإي�شاح المعنى.

الحديث:  �ساقها. وفي  اإذا  الغنم،  يقال: ب�ص  ا على ال�سوق للما�سية،  اأي�سً الب�ّص  وُيطلق 
باأموالهم واأهليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون« فهو في معنى  يب�شون  »فياأتي قوم 
} )�شورة الكهف، الآية 47(، وقوله: { }  )�شورة  قوله تعالى: {

النباأ، الآية20( وتاأكيده بقوله: ب�شا كالتاأكيد في قوله: رجا لإفادة التعظيم بالتنوين.()1(.

 ق�سى ابن عا�سور في كتابة تف�سيره اأربعين عاًما، عالَم يدل ذلك؟

ا من اأ�س�ص منهجه في التف�سير:   اأقراأ الن�ص الآتي في تف�سير ابن عا�سور، ثم اأ�ستنتج بع�سً
} ) �شورة الم�شد، الآية 3( ،) بيان لجملة:  عند تف�شير قوله اهلل تعالى {
ما اأغنى عنه ماله وما ك�سب اأي ل يغني عنه �سيء من عذاب جهنم. ونزل هذا القراآن في حياة 
اأبي لهب. وقد مات بعد ذلك كافًرا، فكانت هذه الآية اإعالًما باأنه ل ُي�سلم وكانت من دلئل 

})�شورة يو�شف، الآية 98(.  النبوة. وال�شين للتحقيق مثل قوله تعالى:{
} ي�سوى بها ويح�ص باإحراقها. واأ�سل الفعل: �ساله بالنار، اإذا �سواه، ثم جاء  و{

منه �سلي كاأفعال الإح�سا�ص مثل فرح ومر�ص. ون�سب ناًرا على نزع الخاف�ص. 
وو�سف النار بـ{  }؛ لزيادة تقرير المنا�شبة بين ا�شمه وبين كفره؛ اإذ هو اأبو لهب 
والنار ذات لهب. وهو ما تقدم الإيماء اإليه بذكر كنيته كما قدمناه اآنًفا، وفي و�سف النار بذلك 
زيادة ك�شف لحقيقة النار وهو مثل التاأكيد. وبين لفظي لهب الأول ولهب الثاني الجنا�س التام ()2(

أُفّكر

أقرآ وآستنتج

)1(  ابن عا�شور، تف�شير التحرير والتنوير، 262/27.

)2(  ابن عا�شور، تف�شير التحرير والتنوير، 530/30.
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ثانيًا        تف�سير )اأ�سواء البيان في تف�سير القراآن بالقراآن ( لل�سنقيطي

اأ - التعريف بالإمام ال�سنقيطي

هو)محمد الأمين( بن محمد المختار ال�شنقيطي، ولد في �شنقيط )موريتانيا( في عام 1887م،  
ن�ساأ يتيًما وكفله اأخواله، فحفظ القراآن عندهم، ثم طلب العلم حتى اأتقنه، و�سار عالًما بالقراآن 
والتف�شير والفقه والنحو وال�شيرة والتاريخ، وقد توّلى التدري�س والق�شاء في بالده، ثم رحل اإلى 
ال�سعودية وتولّى فيها العديد من المنا�سب، منها: ع�سوية هيئة كبار العلماء، وع�سوية المجل�ص 

التاأ�شي�شي لرابطة العالم الإ�شالمي.
 

له العديد من الموؤلّفات منها: دفع اإيهام ال�سطراب عن اآي الكتاب، وتف�سير اأ�سواء البيان في 
تف�شير القراآن بالقراآن. وتوفي ال�شنقيطي رحمه اهلل في عام 1973م ، وُدفن في مّكة المكّرمة، 
ولم يكمل كتابة تف�سيره، واإنما و�سل اإلى �سورة المجادلة، وقد اأتّمه تلميذه عطية محمد �سالم 

رحمه  اهلل تعالى. 

ب- منهج ال�سنقيطي في تف�سيره

قام منهج ال�سنقيطي في تف�سيره على اأ�س�ص، منها:
1- البداأ بمقدمة مطّولة، تحّدث فيها عن اأنواع بيان القراآن بالقراآن، وعن هدفه من كتابة تف�سيره، 

ومنهجه فيه.
ح المراد،  ح الآية باأية اأخرى، ويقارن بين الآيتين كي يو�سّ 2- تف�سير القراآن بالقراآن، حيث يو�سّ

ويف�ّشره بعبارة �شهلة، ويزيل الإ�شكال والإبهام عنها.
الآحاديث  اأ�سانيد  بيان  مع  والتابعين،  ال�سحابة  عن  والآثار  النبوية  بالأحاديث  الآية  تف�سير   -3

والحكم عليها.

اأتعاون مع زمالئي، واأُبّين اأهمية الرحلة في طلب العلم والتعليم.
أتعاون وأُبّين

أتآّمل وآُفّكر
اأتاأّمل في ت�شمية ال�شنقيطي تف�شيره ) اأ�شواء البيان في تف�شير القراآن بالقراآن(، واأُفّكر في دللة 

ا�شم الكتاب.
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مثال وتطبيق

})�شورة المائدة، الآية 1(، لم يبّين  عند تف�شيره   قوله تعالى: {
هنا ما هذا الذي يتلى عليهم الم�ستثنى من ِحلِّيِة بهيمة الأنعام؛ ولكنه بّينه بقوله: 

 ،{ } قوله:  اإلى   ،)3 الآية  المائدة،  )�شورة   { }
فالمذكورات في هذه الآية الكريمة كالموقوذة والمتردية، واإن كانت من الأنعام؛ فاإنها تحرم 

بهذه العوار�س.
والتحقيق اأن الأنعام هي الأزواج الثمانية، كما قّدمنا في �شورة اآل عمران، وقد ا�شتدل 
ابن عمر  وابن عبا�ص، وغير واحد من العلماء بهذه الآية، على اإباحة اأكل الجنين اإذا ذكيت 

اأمه ووجد في بطنها ميتا.
داود،  اأبو  اأخرجه  كما  له«  ذكاة  اأمه  ذكاة  »اأن  و�سّلم:  عليه  اهلل  �سّلى  النبي  عن  وجاء 
والترمذي، وابن ماجه من حديث اأبي �سعيد، وذكر الترمذي: اأنه حديث ح�سن، ورواه اأبو 

داود عن جابر عن النبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم )1(.

والباحث في تف�شير ال�شنقيطي لالآية ال�شابقة، يجد اأن منهجه يتمّثل في تف�شيره الآية بعبارة 
�سهلة، واإزالة الإ�سكال والإبهام عنها، ثم تف�سيرها باآيات اأخرى ذكرت بعدها، ثم يعر�ص لأقوال 
الفقهيه،  للم�سائل  ويعر�ص  اآخر،  مو�سع  في  تف�سيره  على  ويحيل  عنهم،  اهلل  ر�سي  ال�سحابة 

جه ويحكم عليه. وي�ست�سهد بالحديث، ال�سريف وُيخرِّ

4- التو�ّشع في بيان الأحكام الفقهية؛ بذكر اأدلتها ال�شرعية، واأقوال العلماء فيها، والترجيح بينها 
بالدليل.

5- ذكره لبع�ص الم�سائل اللغوية والنحوية واأ�سول الفقه.

)1(  ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان في تف�شير القراأن، 326/1.
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ا من اأ�ش�س منهجه  اأقراأ الّن�ص الآتي من تف�سير) اأ�سواء البيان( لل�سنقيطي، ثم اأ�ستنتج بع�شً
في التف�شير: 

قولــه تعالــى: { }؛ لم يذكر لحمده هنا ظرًفــا مكانًيّا ول زمانًيّا، 
وذكــر في �ســورة الروم اأن من ظروفه المكانية ال�ســماوات والأر�ــص في قوله: {

 } وذكر في �سورة الق�س�ص اأن من ظروفه الزمانية: الدنيا والآخرة في قوله: 
} �ســباأ:  �ســورة  اأول  فــي  وقــال   ،{ }

( ل�ستغراق المحامد جميعها. }، والألف والالم في )
وهو ثناء اأثنى به تعالى على نف�شه وفي �شمنه اأمر عباده اأن يثنوا عليه به .

} لم يبّين هنا ما العالمون، وبّين ذلك في مو�شع اآخر بقوله:  وقوله تعالى: {
.  { }

العالم عالمة ل �شك فيها على وجود  العالم من العالمة؛ لأن وجود  ا�شتقاق  العلماء:  قال بع�س 
 } تعالى:  قال  والجالل،  الكمال  ب�سفات  مّت�سًفا  خالقه 

}، والآية في اللغة: العالمة.

أقرآ وآستنتج

وقد لقيت هذه التفا�سير قبوًل واهتماًما ومنزلة متقدمة عند اأهل العلم.

 القيم الم�ستفادة من الدر�ص:

1- اأُقّدر جهود العلماء في تف�شير القراآن الكريم.  
2- اأحر�ص اإلى الرجوع اإلى كتب التف�سير، لفهم معاني القراآن الكريم.
........................................................... -3
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1- بّين كيف اعتنى الم�شلمون بالقراآن الكريم.
2- عّلل: بداأ ابن عا�شور تف�شيره بمقّدمات ع�شرة.

3- �سّنف اأ�سماء كتب التف�سير الآتية اإلى تف�سير بالماأثور وتف�سير بالراأي: )تف�سير الإمام الطبري، 
وتف�سير ابن كثير، وتف�سير الزمخ�سري(.

4- عّرف بكل من ابن عا�شور وال�شنقيطي من حيث:  ا�شمه، ومذهبه، وكتبه.
5- بّين المكانة العلمية لل�شنقيطي.

6- َمن الذي اأكمل تف�سير اأ�سواء البيان بعد موت ال�سيخ ال�سنقيطي رحمه اهلل تعالى؟
7- هل يعد تف�سير اأ�سواء البيان من التف�سير بالماأثور اأم من التف�سير بالراأي؟ ف�ّسر اإجابتك.

8- قارن بين منهج ابن عا�سور وال�سنقيطي من حيث: مقّدمة التف�سير، وا�ستنباط الفوائد والأحكام 
الفقهية والترجيح بينها، ذْكره الم�شائل النحوية والبالغية.

ال�سنقيطيابن عا�سوروجه املقارنةالرقم

مقّدمة التف�شري.1

ا�ستنباط الفوائد والأحكام 2
الفقهية والرتجيح بينها.

ذكر امل�شائل النحوية والبالغية.3

9- �شع اإ�شارة )✓( بجانب العبارة ال�سحيحة، واإ�سارة )×( بجانب العبارة غير ال�سحيحة في ما 
ياأتي، مع التعليل:

اأ   - من منهج ال�سنقيطي في التف�سير، الهتمام باأ�سول التربية والتعليم )       (.
ب- من منهج ابن عا�سور في التف�سير، ال�ست�سهاد بالأحاديث النبوية دون الحكم عليها )    (.

جـ- من منهج ابن عا�سور في التف�سير، الهتمام ببيان وجوه الإعجاز البياني، وعلم النحو
        وفقه اللغة، من دون التعّر�ص لم�سائل في الإعجاز العلمي)       (.

د  - من منهج ابن عا�سور في التف�سير، البدء بمقدمة مطّولة تحّدث فيها عن اأنواع بيان القراآن 
بالقراآن)  (.



41

نماذج من التفا�شير الحديثة )2(

 ا�ستمّرت جهود العلماء في تف�سير كتاب اهلل تعالى، وقد ظهر في المملكة الأردنية الها�سمية 
عدد من المف�شرين الف�شالء، منهم اإبراهيم القّطان.

و�شيكون در�شنا عن كتاب )تي�شير التف�شير( لإبراهيم القّطان.

اأوًل          التعريف بال�سيخ القّطان

هو اإبراهيم يا�شين القّطان، ُولد في عّمان في عام 1916م، وتلقى تعليمه اأوًل في الكتاتيب، 
وبعدها انتقل اإلى المدار�ص الحكومية، ثم اإلى المدار�ص ال�سناعية، ثم اأخذ العلم ال�سرعي واللغوي 
الأزهر،  �سهادة  اإلى م�سر وح�سل على  �سافر  ثم  اأعوام،  اأربعة  مّدة  ال�سنقيطي  ال�سيخ محمد  من 

�ص في الق�ساء ال�سرعي، وهو اأحد رواد العلم والفكر والتربية، وتوفي في عام 1984م. وتخ�سّ
تقّلد ال�سيخ القّطان عّدة منا�سب منها؛ رئا�سة كتاب المحكمة ال�سرعية، ثم قا�سًيا لمحكمة 
ومرافًقا  الإ�سالمية،  والتربية  العربية  للغة  )م�سرًفا(  ومفت�ًسا  ومحامًيا،  للق�ساة،  وقا�سًيا  الكرك، 
ل�سمو الأمير ح�سن بن طالل، و�سفيًرا لالأردن في عّدة دول، وكان ع�سًوا في عدة مجامع لغوية، 
وفي عدة جمعيات، له موؤلّفات منها: تف�سير تي�سير التف�سير، وعثرات المنجد، والإمام الغزالي 

المعّلم والمرّبي، وبطولت عربية من فل�شطين. 

ثانيًا          منهج القّطان في تف�سيره

قام منهج القّطان في تف�سيره على اأ�س�ص، منها: 
 1- و�شع مقّدمة لتف�شيره تناول فيها التعريف بالقراآن الكريم وعلومه؛ كاأ�شباب النزول، والمكي 

والمدني، واإعجاز القراآن الكريم واأ�شلوبه، واأقوال الم�شت�شرقين في القراآن، وغيرها...

اأتاأّمل في ت�شمية القّطان تف�شيره )تي�شير التف�شير(، واأ�ستنتج الهدف من ذلك.
أتآّمل وأستنتج

الدرس السابع
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2- بداأ كل �شورة بمقّدمة، عّرف بها بال�شورة ومو�شوعاتها، وعالقة ال�شورة بما قبلها وما بعدها. 
3- تمّيز اأ�شلوبه بالإيجاز وال�شهولة وتقريب العبارة قدر الإمكان، فلم يكن يتو�ّشع في التف�شير.

4- اهتم بالتف�سير بالماأثور؛ بالقراآن وال�سنة النبوية واأقوال ال�سحابة، لبيان معاني الآيات ودللتها.
5- عر�ص للق�سايا اللغوية والبالغية من دون تو�سع، و�سرح المفردات ال�سعبة في الآيات الكريمة. 
6- عر�س الأحكام الفقهية، وذكر اآراء العلماء و�شرح الأحكام باإيجاز، وكان يرّجح في بع�س 

ب لمذهب معين. الم�سائل الفقهية، من دون تع�سّ
اأنه  7- تطّرق للتف�شير العلمي وعر�س لبع�س الحقائق العلمية التي ذكرها القراآن الكريم، وبّين 

وجه من الإعجاز القراآني.
8- ربط الآيات الكريمة بالواقع المعا�سر، مثل نقد اأحوال المجتمع العربي الإ�سالمي، والدعوة 
اإلى تعاليم الإ�سالم، وتعّر�سه للق�سية الفل�سطينية، والم�سكالت التي  اإلى اإ�سالحه بالرجوع 
ال�سركات  و�سيطرة  الثروات،  ونهب  الأ�سعار،  غالء  مثل:  العربية،  ال�سعوب  لها  تعّر�ست 

الأجنبية على خيراتها.

)1( القطان، تي�شير التف�شير، 70/1.

مثال وتطبيق

} )�شورة البقرة، الآية 2(، )ذلك:  عند تف�شير قول اهلل تعالى:{
ا�سم اإ�سارة للبعيد كنايًة عن الإجالل والرفعة، ولذا لم يقل �سبحانه »هذا هو الكتاب« المعنى: 
هذا هو الكتاب الكامل، القراآن، الذي اأنزلناه علىعبدنا، ل يرتاب في ذلك عاقل من�سف، ول 
في �سدق ما ا�ستمل عليه من حقائق واأحكام. وقد جعلنا فيه الهداية الكاملة للذين يخافون اهلل 
ويعملون بطاعته، قد �سمت نفو�سهم فاهتدت اإلى نور الحق وال�سعي في مر�ساة اهلل. و»فيه« 
هنا ل تفيد الح�سر، بل ال�سمول، لكنه لي�ص كتاب علم، بالمعنى الحديث، واإنما هوكتاب 
ل  بالدين،  متعّلق  �شيء  من  تعني:  فانها   {   } الدين.اأما  في  كامل 
الموؤمن  متٍق، وهو  المّتقون: جمع  منها في كل ع�سرن�سيب.  ي�ستجّد  التي  الطبيعية  بالعلوم 
المطيع لأوامر اهلل. واأ�سُل التقاء هو اتخاذ الوقاية التي تحجز عن ال�سر، فكاأن المتقي يجعل 
امتثال اأوامر اهلل حاجًزا واقًيا بينه وبين العقاب الإَلهي، وهوؤلء المتقون هم الذين و�سفهم اهلل 

تعالى بقوله:{ .... } )�شورة البقرة، الآيات 5-3(.
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والمتاأّمل في ال�سفحة ال�سابقة من تف�سير القّطان، يجد اأن منهجه يتمّثل في عر�ص الم�سائل 
اللغوية والبالغية من غير تو�سع، وبعبارة موجزة، وتميز اأ�سلوبه بال�سهولة.

ا من اأ�ش�س منهجه في التف�شير:  اأقراأ الن�ص الآتي من تف�سير)تي�سير التف�سير( للقّطان، واأ�ستنتج منه بع�شً
عند تف�شير قول اهلل تعالى :{   

} )�شورة النور، الآية 40(، وهذه �سورة 
اأخرى من �سور حال الكفار الجاحدين . فاأعماُل الكافرين في الدنيا كمثل ال�سراب الذي لي�ص 
ب�شيء اأو كهذه الظلمات في البحر العميق، تتالطم اأمواُجه ويتراكم بع�شها فوق بع�س. ومن 
فوِق ذلك كله �سحاٌب كثيف مظلم لو رفع الإن�سان يَده الى وجهه لما راآها من �سدة الظالم. 
اإن قلوب الكافرين واأعماَلهم مثُل هذه الظلمات المتراكمة تراكمت عليها ال�ساللت، فهي 

مظلمة، في �سدور مظلمة، في اأج�ساد مظلمة.
ولقد جمع اهلل تعالى في هذا الو�سف بين الليل المظلم، وتراُكب الأمواج في البحر بع�سها 

فوق بع�ص، ومن فوقها ال�سحاب الكثيف . . . . وهذا اأ�سدُّ ما يكون من الظلمات.
وتجمع هذه الآية الكريمة اأهم ظواهر عوا�سف المحيطات العظيمة. وهذا من اأكبِر الأدلة 
اأن القراآن من عند اهلل؛ لأن الر�شول الكريم لم يركب المحيطات وكان يعي�س في بالد  على 

�سحراوية... فوروُد هذه الدقائق العلمية دليل على اأنها وحي من عند اهلل.
}ومن لم يوفقه اهلل لنوِر الإيمان ، فلي�ص له نور يهديه  }

الى الخير ، ويدلّه على ال�سراط الم�ستقيم)1(.

أقرآ وآستنتج

 القيم الم�ستفادة من الدر�ص: 

1- اأُقّدر جهود علماء الأردن في خدمة كتاب اهلل تعالى. 
.................................................... -2

)1( القّطان، تي�شير التف�شير، 570/2.

وقد احتل كتاب )تي�سير التف�سير( مكانة متمّيزة بين كتب التف�سير الحديثة، وهو كتاب حرّي 
بالبحث والنظر والدرا�شة.
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1- عّرف بال�سيخ القّطان من حيث: مولده، والمنا�سب التي تولها، ووفاته.
2- اذكر موؤلَّفين من موؤلّفات ال�سيخ اإبراهيم القطان.

3- بداأ القطان تف�سيره بمقدمة، هاِت ثالثة اأمور احتوت عليها.
4- بّين المكانة العلمية لل�شيخ اإبراهيم القّطان.

5- من درا�سة  منهج القّطان؛ يظهر اأنه جمع في تف�سيره بين التف�سير بالماأثور والتف�سير بالراأي، 
ح ذلك. و�شّ

ح ذلك. 6- من منهج  القّطان في تف�سيره ربط الآيات بالواقع، و�سّ
7- �شع اإ�شارة ) ü ( بجانب المنهج الذي تميز به كل من: ابن عا�سور، وال�سنقيطي، والقّطان، 

في تفا�شيرهم: 

القّطانال�سنقيطيابن عا�سوراملنهج يف التف�سريالرقم

1
التو�ّســع يف بيــان الأحــكام الفقهية؛ بذكر 
اأدلتهــا ال�رشعيــة، واأقــوال العلمــاء فيهــا، 

والرتجيح بينها بالدليل.

2
التعريف بال�ســورة ومو�ســوعاتها،وعالقة 

ال�شورة مبا قبلها وما بعدها.

3
عر�ــص الأحكام الفقهية، وذكــر اآراء العلماء 
و�شرح الأحكام باإيجاز، والترجيح في بع�س 
الم�سائل الفقهية دون تع�سب لمذهب معين.

4
الهتمام بالتف�ســر باملاأثور؛ بالقراآن وال�ّسنة 

النبوية واأقوال ال�سحابة.
الهتمام باأ�سول الرتبية والتعليم.5
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بعد درا�شتي الدرو�س ال�شابقة، اأُكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها: 

: الدر�س الرابع )اأ�سراط ال�ساعة في القراآن الكريم(. اأولاً

الحكمة من بيان اأ�سراط مفهوم اأ�سراط ال�ساعة 
ال�شاعة في القراآن الكريم

في  ال�ساعة  اأ�سراط  من 
القراآن الكريم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�سراط ال�ساعة في القراآن الكريم

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها
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ثانيًا: الدر�ص الخام�ص )الإعجاز العلمي في القراآن الكريم(.

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

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

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

• 	...............................................................................................
..............................................................................................

• 	...............................................................................................
..............................................................................................

• 	...............................................................................................
..............................................................................................

• 	...............................................................................................
..............................................................................................

مفهوم الإعجاز العلمي

الإعجاز العلمي في القراآن الكريم 

يتمثّل الإعجاز العلمي في القراآن الكريم في عّدة اأمور منها

من الأمثلة على الإعجاز العلمي في القراآن الكريم 
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..................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تف�سير )التحرير والتنوير( لبن عا�سور

منهج  ال�سنقيطي في تف�سيرهمنهج ابن عا�سور في تف�سيره

من موؤلّفات ال�سنقيطي

من المنا�سب التي تولها ال�سنقيطيمن المنا�سب التي تولها ابن عا�سور

تف�سير )اأ�سواء البيان في تف�سير 
القراآن بالقراآن(  لل�سنقيطي

ثالثًا: الدر�ص ال�ساد�ص )نماذج من التفا�سير الحديثة )1((.

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

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

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

من موؤلّفات ابن عا�سور

نماذج من التفا�سير الحديثة )1(
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رابًعا: الدر�ص ال�سابع ))نماذج من التفا�سير الحديثة )2((.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 	.......................................................

• 	.......................................................

• 	.......................................................

ال�سيخ الذي تلقى منه 
القّطان العلم هو 

منهج القّطان في تف�سيره 

من موؤلّفات ال�سيخ القّطان 

نماذج من التفا�سير الحديثة )2(
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 : اختبر.
 : اأّداهن والتزم بهن.

 : قدوة.
 : مق�سًدا لنيل الثواب.

 : الذين يالزمون الم�شجد للعبادة.
 : اأُعيده ملزًما.

: جمع قاعدة وهي اأ�شا�س البناء.
: اأعمال الحج وغيرها من العبادات.

�شورة البقرة
الآيات الكريمة )124– 129(

     نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�شالم وبناء الكعبة         

الدرس الثامن

} )�شورة البقرة، الآيات 129-124(.

}

اأفهم واأحفظقال اهلل تعالى:

اأوًل          معاني المفردات والتراكيب 
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اإمامة اإبراهيم عليه ال�سام 

اإماًما وقدوة يقتدي به كل الّنا�ص، بعد  اإبراهيم عليه ال�سالم، باأن جعله  �سّرف اهلل تعالى نبينا 
اأن اختبره بكلمات، هي مجموعة من الف�شائل والآداب والتكاليف ال�شرعية، فقام بها خير قيام، 
كامتثاله اأمر اهلل تعالى بذبح ابنه اإ�سماعيل، والهجرة من اأر�سه، وتحّمله اأذى قومه من اإلقائه في 
النار، وغير ذلك؛ فطلب اإبراهيم عليه ال�سالم اإلى ربه اأن يكون من ذريته اأئمة مثله يقتدى بهم، 
فبّين اهلل تعالى اأن هذه الإمامة تكون لأهل الطاعة والإيمان، ول تكون لأهل المع�سية، حتى واإن 
كانوا من ذرية الأنبياء، وقد ا�شتجاب اهلل تعالى دعاءه اأن جعل من ذريته اأنبياء كاإ�شماعيل واإ�شحق 

ويعقوب ويو�سف ومحمد، عليهم جميًعا ال�سالة وال�سالم. 

ثانيًا              تف�سير الآيات الكريمة 

تبّين الآيات الكريمة منزلة نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم، حيث جعله اهلل تعالى اإماًما يقتدى به، 
ووكل اإليه واإلى ابنه اإ�شماعيل عليهما ال�شالم رفع قواعد الكعبة الم�شّرفة، فقاما بذلك خير قيام ، 

ا لوجهه الكريم. مت�سّرعين اإلى اهلل تعالى اأن يتقّبل منهما هذا العمل خال�سً
 وقد تناولت الآيات الكريمة المو�سوعات الآتية:

اأقراأ الآية الكريمة الآتية: { }، ثم اأ�شبط اأواخر الكلمات فيها. 

اإمامة اإبراهيم عليه ال�سام 

الآية الكريمة )124(

بناء اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما 
ال�سام البيت الحرام 
الآية الكريمة )125(

دعاء اإبراهيم واإ�سماعيل 
عليهما ال�سام

الآيات الكريمة )126–129(

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

أقرأ وأستنبط
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اأ  - عظمته وهيبته في قلوب الّنا�ص، فقد جعله اهلل تعالى مق�سًدا للنا�ص يترّددون عليه للح�سول 
الم�سلم  لذا، يالحظ  با�ستمرار؛  اآخرون  قوم  اإّل خلفهم  قوم  ين�سرف عنه  الثواب، ل  على 

ا�شتمرار الطواف حول الكعبة الم�شرفة على مدار ال�شاعات والأيام. 
ب- مكان اآمن، حيث منَّ اهلل تعالى على العباد بنعمة الأمن والأمان في هذا البيت الحرام، قال اهلل 
 {... تعالى: {

) �شورة العنكبوت، الآية 67(، فال قتال فيه، ول ي�ساد �سيده، ول يقطع �سجره.

جـ- الأمر بال�سالة في مقام اإبراهيم عليه ال�سالم، حيث ياأمرنا اهلل تعالى اأن نتخذ من مقام اإبراهيم 
م�سلى، وهو المكان الذي كان يقف عليه اإبراهيم عليه ال�سالم، ويناوله ابنه اإ�سماعيل عليه 
ال�سالم الحجارة لبناء الكعبة اإذ كان المقام في ذلك الزمان مال�سًقا للكعبة الم�سرفة. ومن 
نة، �سالة  ركعتين خلف هذا المقام بعد كل طواف؛ اإذا اأمكن ذلك من دون مزاحمة النا�ص. ال�سُّ

دعاء اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سام  

تعالى،  اهلل  لأمر  ا�ستجابة  الحرام  البيت  قواعد  برفع  ال�سالم  عليهما  واإ�سماعيل  اإبراهيم  قام 
وتوجَها في اأثناء ذلك اإلى اهلل �سبحانه وتعالى بالأدعية الآتية:

اأ  - دَعَوا  اهلل ربهما اأن  يجعل هذا المكان اآمًنا، واأن يرزق اأهله الموؤمنين من الثمرات، فاأخبرهما 
اهلل تعالى اأّن الأرزاق �شتكون عاّمة للموؤمنين والكافرين؛ رحمة منه بالعباد، ولكن الموؤمنين

أتدّبر وأُناقش

اأتّدّبر الآية الكريمة الآتية، ثم اأُناق�س زمالئي في الحكمة من البدء بذكر عبادة الطواف من 
بين اأنواع العبادات التي توؤّدى في البيت الحرام، قال اهلل تعالى: {

 .{ 

بناء اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سام البيت الحرام 

عهد  باأن  الحرام،  الم�شجد  ببناء  ال�شالم  عليهما  اإ�شماعيل  وولده  اإبراهيم  تعالى  اهلل  �شّرف   
اإليهما بتطهيره من �سور ال�سرك و�سائر النجا�سات المادية، واأمرهما بتهيئته للعابدين جميعهم من 

الطائفين والعاكفين والم�سلين، وقد مّيز اهلل تعالى البيت الحرام باأمور كثيرة، منها: 
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يتنعمون في الدنيا والآخرة، واأما الكافرون فيمتعون في الدنيا، ثم يكون م�سيرهم العذاب 
يوم القيامة. 

ا لوجهه الكريم، وفي هذا اإ�سارة اإلى حر�ص  ب- دَعَوا اهلل ربهما اأن يتقّبل منهما هذا العمل خال�سً
اإّل ما  ا له في كل اأعماله، فاهلل تعالى ل يتقبل من الأعمال  الطائع هلل تعالى اأن يكون مخل�سً
المائدة، الآية 27(.   } )�شورة  ا لوجهه الكريم، قال اهلل تعالى { كان خال�سً
جـ- دَعَوا اهلل ربهما اأن يكونا طائعين وموحدين م�ستجيبين لأمره على الدوام هما وذريتهما من 

بعدهما.
رمي  موا�سع  مثل  اأدائها،  واأماكن  الحج  واأعمال  الدين  �سرائع  يعلمهما  اأن  ربهما  اهلل  دَعَوا  د- 
الجمرات، والوقوف بعرفة، والمبيت بمنى، وغيرها من اأعمال الحج و�سعائره، واأن يتوب 

را في اأدائها.  عليهما وعلى ذريتهما اإن ق�سّ
اإ�سارة �سريحة منه  تعالى،  باأن يكون هو وذريته م�سلمين هلل  ال�سالم  اإبراهيم عليه  وفي دعاء 
الدين  فهو  نواهيه،  واجتناب  تعالى  اهلل  واأوامر  الدين  باأحكام  يتم�ّشكوا  اأن  بعده  من  لذريته 
الذي اختاره اهلل لعباده قال اهلل تعالى: { } )�شورة اآل عمران، الآية 19(، 

ا هلل تعالى في كل اأعماله. وي�ستدل من ذلك على حر�ص الطائع اأن يكون مخل�سً
وقد ا�شتجاب اهلل تعالى لدعوات �شيدنا اإبراهيم واإ�شماعيل عليهما ال�شالم؛ فتقّبل منهما هذا 

الدعاء والعمل.
هـ - وكذلك دعا اإبراهيم واإ�سماعيل ربهما عز وجل اأن يبعث في ذريتهما من يهدي النا�ص ويدلهم 
اإلى طريق الحق والإيمان والتوحيد. وقد تحّققت دعوة اإبراهيم وولده اإ�سماعيل عليهما ال�سالم 
ببعث نبي في هذه الأمة، حيث بعث اهلل تعالى  في ذريتهما  �سّيدنا محمًدا �سّلى اهلل عليه و�سّلم 
بر�شالة الإ�شالم، يعّلم النا�س ويبّين لهم اأحكام الدين ويربيهم ويدعوهم لف�شائل الأعمال، قال 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اإِنِّي ِعْنَد اهلِل ِفي اأُمِّ اْلِكَتاِب َلَخاَتُم النَِّبيِّيَن، َواإِنَّ اآَدَم َلُمْنَجِدٌل)1( ِفي ِطيَنِتِه، 
نَُّه  اأَ َراأَْت  الَِّتي  ي  اأُمِّ َوُروؤَْيا  َقْوَمُه،  ى  ِعي�سَ اَرِة  َوِب�سَ ْبَراِهيَم  اإِ ِبي  اأَ َدْعَوِة  َذِلَك،  ِبَتاأِْويِل  َنبُِّئُكْم  َو�َساأُ
َلَواُت اهلِل َعَلْيِهم«. )2(   َهاُت النَِّبيِّيَن �سَ مَّ اِم، َوَكَذِلَك َتَرى اأُ وُر ال�سَّ اَءْت َلُه ُق�سُ َخَرَج ِمْنَها ُنوٌر اأَ�سَ

)1( منجدل: ملقى على الأر�س في مرحلة الطين قبل نفخ الروح.
)2( م�شند الإمام اأحمد )4/  127(  �سححه الحاكم ووافقه الذهبي.
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�شاعد اإ�شماعيل عليه ال�شالم والده اإبراهيم عليه ال�شالم في بناء الكعبة الم�شّرفة. اأذكر مثاًل من 
واقع حياتي،  تعاونت فيه مع والدي على طاعة اهلل تعالى.

أتدّبر وأذكر

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:

1- اأفي بعهد اهلل؛  فاأقوم بالواجبات ال�شرعية خير قيام. 
2- اأُحافظ على  بيوت اهلل، واأْعُمُرها بالطاعة. 

3- اأُخل�ص هلل تعالى في دعائي.  
. ................................................... -4

 تدّبر الآيات الكريمة )35 –41( من �شورة اإبراهيم، واكتب دعاًء واحًدا من الأدعية التي 
دعا بها �شّيدنا اإبراهيم عليه ال�شالم، واقراأه اأمام زمالئك في الإذاعة المدر�شية.

أُثري خبراتي



54

1- ما معنى المفردات والتراكيب الآتية:                      ،             ،           ،            .  
2- عّلل: منع اهلل تعالى اأن يكون الظالمون اأئمة للنا�س. 
3- ف�ّشر قول اهلل تعالى: { }.

4- اكتب الآيات التي تدل على كلٍّ مّما ياأتي:
اأ   - عمارة بيوت اهلل بالطاعات واإعدادها للعابدين، من اأف�شل الأعمال اإلى اهلل تعالى.  

ب- الم�شلم روؤوف بذريته ويدعو لهم بالخير. 
5-  مّيز اهلل تعالى البيت الحرام باأمور كثيرة، اذكر ثالًثا منها. 

         } تعـالى:  اهلل  قــال   -6  
بّينتها  كما  ال�شالم  عليهما  واإ�شماعيل  اإبراهيم  بها  دعا  التي  الدعوات  اذكر   ،{ 

الآية الكريمة. 
 7- دعا اإبراهيم واإ�شماعيل ربهما باأن يبعث اهلل في ذريتهما من يعّلم النا�س اأمور الدين، بّين كيف 

ا�شتجاب اهلل دعوتهما.
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 �شورة اآل عمران
 الآيات الكريمة)33- 37(

رعاية اهلل تعالى لمريم عليها ال�شالم        

الدرس التاسع

اأفهم واأحفظ قال اهلل تعالى:

اأوًل          معاني المفردات والتراكيب 

ل. : اختار وف�شّ
ا للعبادة. : مخ�س�سً

: اأدعوك اأن تحفظها بحفظك. 
: عهد اإليه بتربيتها ورعايتها.

: مكان العبادة.

 )�شورة اآل عمران، الآيات 37-33(.

}

{
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ا�سطفاء اهلل تعالى الر�سل 
عليهم ال�سام  

الآية الكريمة )33 - 34 ( 

مولد مريم ابنة عمران ون�ساأتها

 الآية الكريمة )35 -  37(

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ا�سطفاء اهلل تعالى الر�سل عليهم ال�سام  

باأن  للعالمين،  لهم على �سائر الخلق، وجعلهم �سفوة  اأنبياءه وف�سّ اأنه اختار  يخبر اهلل تعالى 
جعل النبوة فيهم، فا�سطفى اآدم عليه ال�سالم اأبا الب�سر، الذي خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، واأمر 
المالئكة بال�سجود له، وا�سطفى نوًحا عليه ال�سالم فجعله من اأُولي العزم من الر�سل، وا�سطفى 
اآل اإبراهيم عليهم ال�شالم وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب، ويدخل في اآل اإبراهيم جميع الأنبياء 

الذين بعثوا من بعده، كاإ�سماعيل واأ�سحاق ويعقوب ومحمد عليهم ال�سالة وال�سالم.
فيهم،  والر�سالة  النبوة  وجعل  الخلق،  �سفوة  وجعلهم  عمران،  اآل  تعالى  اهلل  ا�سطفى  كما 
ا  ومنهم مريم وولدها عي�شى عليهما ال�شالم، فهم ذرية واحدة و�شاللة واحدة، ي�شبه بع�شها بع�شً

في الف�سل والمزية والتنا�سر في الدين.

اآدم ونوح ( عليهما ال�شالم، وعائلتين )اآل  اإفراد اهلل تعالى بالذكر نبيين )  في الحكمة من 
اإبراهيم واآل عمران( عليهم ال�شالم.

أُفّكر

 تبّين هذه الآيات الكريمة من ا�سطفاهم اهلل تعالى واأحبهم من الر�سل وذرياتهم، الذين يبّينون 
للنا�س طريق الإيمان باهلل مع طاعته وطاعة ر�شله الكرام، منهم مريم عليها ال�شالم وذريتها. 

وقد تناولت الآيات الكريمة المو�سوعات الآتية:

ثانيًا              تف�سير الآيات الكريمة
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مولد مريم ابنة عمران ون�ساأتها 

تجعله  اأن  ولًدا، ونذرت)1(  تعالى  اهلل  يرزقها  باأن  تلد، فدعت  عاقًرا ل  امراأة عمران  كانت 
متفّرًغا للعبادة، فا�ستجاب اهلل دعاءها، ولكن �ساء اهلل تعالى اأن تلد اأنثى هي )مريم(، فخ�سيت اأ ّل 
تفي بنذرها، حيث اإنه كان من عادتهم اأن من يقوم بخدمة بيت العبادة الذكر ل الأنثى، اإّل اأن اهلل 
اأخبرها باأنه قبل نذرها. ف�ساألت اهلل تعالى اأن يحفظها، وقد ا�ستجاب اهلل تعالى دعاءها باأن حفظ 

مريم، ومن �سور حفظ اهلل تعالى لمريم ما ياأتي:
ُه  َيَم�سُّ اآَدَم  َبِنى  ال�سيطان واأذاه، كما قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »ُكلُّ  1- حفظها من 

ُه اإِلَّ َمْرَيَم َواْبَنَها«)2(. ْيَطاُن َيْوَم َوَلَدْتُه اأُمُّ ال�سَّ
2- القبول الح�سن، وذلك باأن اهلل تعالى َقِبل نذر امراأة عمران باأن تكون مريم خادمة للمعبد. 

3- الإنبات الح�سن، اإ�سارة اإلى التربية الح�سنة العائدة على مريم بما ي�سلحها في جميع اأحوالها، 
لها  ليكون  ال�شالم،  اأنبيائه هو زكريا عليه  نبي من  اإلى  تربيتها ورعايتها  تعالى  اهلل  باأن جعل 

كمال التربية والتن�ساأة الح�سنة، ولتتعّلم منه علًما كثيًرا وعماًل �سالًحا.
4- الرزق الح�شن؛ اإذ كلما دخل زكريا  على مريم عليهما ال�شالم، وجد عندها طعاًما، في�شاألها: 
يا مريم، من اأين لك هذا؟ قالت: هو من عند اهلل الذي يرزق النا�ص جميًعا، بت�سخير بع�سهم 
لبع�ص، اإن اهلل يرزق من ي�ساء من عباده بغير ح�ساب، فكان ذلك �سبب دعاء زكريا ربه باأن 

يرزقه الولد.

في اأ�شباب جعل كفالة مريم اإلى زكريا عليه ال�شالم.
أُفّكر

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:

1- اأوؤمن بالأنبياء والر�شل عليهم ال�شالم جميعهم .
2- اأدعو اهلل تعالى باإخال�ص في الع�سر والي�سر، مع الأخذ بالأ�سباب.

3- اأوؤمن باأن الرزق بيد اهلل تعالى.

........................... -4
)1( النذر: هو اإلزام المكلف نف�شه بطاعة غير واجبة عليه تعظيًما هلل تعالى. 

)2( �سحيح م�سلم، كتاب الف�سائل، باب ف�سائل عي�سى عليه ال�سالم.
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1- ما معنى المفردات والتراكيب الآتية:          ،                  ،        .
2- امالأ الجدول الآتي بما ينا�شبه: 

3- ا�ستنتج اأوجه الت�سابه بين الر�سل عليهم ال�سالم.
4- تدّبر الآية الكريمة قال تعالى:  { 

ح �سور حفظ اهلل تعالى لمريم عليها ال�سالم في ما ياأتي:   }، ثم و�سّ
» القبول الح�سن، والإنبات الح�سن، والرزق الح�سن«.

اإلى   {.... تعالى: {  اهلل  قول  من  الكريمة  الآيات  اكتب   -5
قوله تعالى: { .... } غيًبا.

كيفية ال�سطفاءالذين ا�سطفاهم اهلل تعالى
اآدم عليه ال�شالم
نوح عليه ال�شالم

اآل اإبراهيم عليهم ال�شالم
اآل عمران عليهم ال�شالم
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بعد اأن �ساهد زكريا عليه ال�سالم كرامات اهلل تعالى لمريم عليها ال�سالم، باأن اأعطاها اأ�سناًفا 
امراأته، وقد  �سّنه وُعقر  الرغم من كبر  يرزقه ذرية �سالحة، على  اأن  ربه  الأرزاق، دعا  �سّتى من 

تناولت الآيات مو�سوعات عّدة، هي:

 �شورة اآل عمران
الآيات الكريمة )38- 41( 

دعاء نبي اهلل زكريا عليه ال�شالم

الدرس العاشر

اأفهم واأحفظ

}

 } )�شورة اآل عمران، الآيات 41-38(

قال اهلل تعالى:

: نبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم.
: منّزًها عن ال�شهوات.

: ل ُتنجب.

: اإ�شارة.
: اآخر النهار واأوله.

اأوًل          معاني المفردات والتراكيب 

ثانيًا              تف�سير الآيات الكريمة
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ا�ستجابة اهلل تعالى دعاء نبيه زكريا عليه ال�سام

دعا زكريا عليه ال�سالم ربه اأن يرزقه ذرّية طّيبة، وبينما هو ي�سّلي في محرابه يتعّبد لربه نادته 
المالئكة، وب�ّسرته وهو في حال �سالته بولد ا�سمه يحيى. قال اهلل تعالى: {

 } )�شورة مريم، الآية 7(.

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ا�ستجابة اهلل تعالى دعاء نبيه 
زكريا عليه ال�سام
الآيتان الكريمتان

) 39-38 (

عامة ا�ستجابة دعاء نبي اهلل 
زكريا عليه ال�سام
الآيتان الكريمتان 

) 41-40 (

�سفات نبي اهلل يحيى عليه 
ال�سام

الآية الكريمة 
 ) 39 (

اأتدّبر الآية الكريمة، ثم اأ�ستخرج منها �سفات نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم وعائلته،  قال اهلل 
تعالى: {        

 }  )�شورة الأنبياء، الآية 90(.

�سفات نبي اهلل يحيى عليه ال�سام

ال�سالم ، فهو يوؤمن بعي�سى بن مريم عليه  بّينت الآيات الكريمة �سفات نبي اهلل يحيى عليه 
ال�سالم ودعوته، وهو �سّيد ذو علم وِحلم وتقوى، ومنّزه عن ال�سهوات، ونبّي من ال�سالحين. 

أتدّبر وأستخرج
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 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:

1- اأقتدي بالأنبياء وال�سالحين في طاعتهم هلل تعالى.
2- اأ�شكر اهلل تعالى على نعمه.

3- اأذكر اهلل تعالى كثيًرا في اأحوالي كّلها.
4- اأتقّرب اإلى اهلل تعالى بالطاعات وعمل ال�سالحات؛ طمًعا في اإجابة الدعاء.

................................................. -5

في و�شيلة ل�شكر اهلل تعالى على النعم في حياتي.
أُفّكر

عامة ا�ستجابة دعاء نبي اهلل زكريا عليه ال�سام 

اآية تدل على ا�شتجابة دعائه، على الرغم من يقينه  اأن يريه  اإلى ربه  طلب زكريا عليه ال�شالم 
باأن اهلل تعالى قادر على اأن يرزقه الولد مع كبر �شنه وُعقم امراأته، فاأوحى اهلل تعالى اإليه اأنه يفعل ما 
يريد بحكمته وعلمه. وبّين له اأن عالمة حمل زوجته عدم قدرته على كالم النا�س مّدة ثالثة اأيام 
اإّل بالإ�شارة، واأمره اأن يقابل هذه النعمة بال�شكر والطاعة وذكر اهلل تعالى وت�شبيحه في كل اأوقاته 

واأحواله.
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ح المق�سود بكل من المفردات والتراكيب الآتية:                ،            ،       ،      . 1- و�سّ
2- ما عالمة ا�شتجابة اهلل تعالى دعاء زكريا عليه ال�شالم؟

3- اذكر ثالًثا من �سفات يحيى عليه ال�سالم.
4- ما الأمر الم�شتفاد من كل اآية من الآيات الكريمة الآتية:

  اأ  - قال اهلل تعالى:{  }.
 ب- قال اهلل تعالى:{

 .{         
....} اإلى قوله تعالى:  5- اكتب الآيات الكريمة من قول اهلل تعالى: {

      { ....  } غيًبا.
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الدرس الحادي عشر

: نقاك.
: اأخل�سي في طاعتك هلل تعالى.
: جمع قلم؛ وهو ما يكتب به.

: يتنازعون.
: لقب عي�شى عليه ال�شالم.

: ذو �شرف ومكانة.
: مكان نوم ال�سبي وهو ر�سيع.

: كبيًرا في ال�شن تجاوز الثالثين.
: لم ي�شبق لي الزواج.

�شورة اآل عمران 
 الآيات الكريمة )47-42(

الب�شارة بولدة نبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم

اأفهم واأحفظ

 {  

 }  

  )�شورة اآل عمران، الآيات 47-42(.

اأوًل          معاني المفردات والتراكيب 

قال اهلل تعالى:
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بعد اأن ذكر اهلل تعالى ق�سة ولدة يحيى عليه ال�سالم من اأب كبير واأم عاقر؛ وذلك �سيء خارق 
للعادة، اأعقبها بذكر ق�سة ولدة عي�سى عليه ال�سالم من غير اأب، وغاية الق�سة: الرد على من اّدعى  
األوهية عي�سى عليه ال�سالم، فذكر ولدته من مريم ليدل على ب�سريّته عليه ال�سالم. وقد تحّدثت 

الآيات عن المو�شوعات الآتية:

ا�سطفاء اهلل تعالى لمريم عليها ال�سام

اأخبرت المالئكة مريم عليها ال�شالم، اأن اهلل اختارها لكثرة عبادتها وزهدها و�شرفها وطهارتها 
ها باأمومة عي�سى عليه ال�سالم،  ا لنبيه، وكان اهلل قد طهرها من الذنوب والنقائ�ص، وخ�سّ لتكون اأُمًّ
َجاِل َكِثيٌر َوَلْم  ــلها على ن�ســاء العالمين، قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�ســّلم : »َكُمَل ِمَن الرِّ وف�سّ
ِل  اِء َكَف�سْ َة َعَلى النِّ�سَ ــَل َعاِئ�سَ ــَيُة اْمَراأَُة ِفْرَعْوَن َوَمْرَيُم ِبْنُت ِعْمَراَن َواإِنَّ َف�سْ لَّ اآ�سِ ــاِء اإِ َيْكُمْل ِمَن النِّ�سَ
َعاِم«)2(، وجاء ذكر ال�سطفاء لمريم عليها ال�سالم في هذه الآيات الكريمة  الثَِّريِد)1( َعَلى �َســاِئِر الطَّ
مّرتين فــي قوله تعالــى: {  }، 
حيث اإن المق�ســود بالأول العبادة والطاعة وقبول خدمتها للمعبد، وبالثاني حملها بعي�ســى عليه 

ال�شالم وولدته. 
العابدين  من  تكون  واأن  له،  وال�سالة  طاعته  بالتزام  ال�سالم  عليها  مريم  تعالى  اهلل  اأمر  وقد 

المطيعين هلل �شبحانه وتعالى. 
)1( الثريد: ما ُيثرد من الخبز، طعام من خبٍز مفتوت وَلْحم وَمَرق.

َقْوِلِه  اإَِلى   { َ )2( �سحيح البخاري كتاب بدء الوحي، باب قول اهلل تعالى : {
.{ }      

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ا�سطفاء اهلل تعالى لمريم 
عليها ال�سام

الآيتان الكريمتان )42–43(

القراآن الكريم كام اهلل تعالى 
ووحيه   

الآية الكريمة ) 44 ( 

ب�سرى الحمل بعي�سى 
عليه ال�سام

الآيات الكريمة ) 45 – 47 (

ثانيًا              تف�سير الآيات الكريمة
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القراآن الكريم كالم اهلل تعالى ووحيه
بها هي  �أخبره  �لتي  �لق�ص�ص  تلك  باأن  و�صّلم،  عليه  �هلل  نبيه محمًد� �صّلى  تعالى  �هلل  خاطب 
من �أخبار �لغيب �لعظيمة �لتي لم يّطلع عليها هو �أو �أحد من قومه، وقد �أوحى �هلل تعالى �إليه بها؛ 

لتكون دليًل على �صدق نبوته.
ومن هذه �لأمور �لغيبية َتناُزع بني �إ�صر�ئيل في رعاية مريم عليها �ل�صلم وخدمتها، فهي بنت 
�صّيدهم وكبيرهم؛ حتى �أنهم �قترعو� بينهم في من يكون له �صرف هذه �لرعاية، فكانت لنبي �هلل 

زكريا عليه �ل�صلم.
ب�سرى الحمل بعي�سى عليه ال�سالم

�أخبر �هلل تعالى نبيه محمًد� �صّلى �هلل عليه و�صّلم، باأن �لملئكة جاءت �إلى مريم عليها �ل�صلم 
تب�صرها بغلم تحمل به بقدرة �هلل تعالى، ��صمه �لم�صيح عي�صى بن مريم، ن�صبة �إليها؛ لأنه ل �أب 
له، ومن �صفاته �أنه ذو جاه، ومنزلة رفيعة عند �هلل تعالى في �لدنيا و�لآخرة، ومن معجز�ته نطقه 
وكلمه �لنا�ص وهو �صغير َتبرئة لأمه، وذكر باأنه يمر بمر�حل �لطفولة و�لكهولة، وفي ذلك بيان 

�إلى �أنه ب�صر ولي�ص �إلًها، حيث �أن �لإله ل يتغّير من حال �إلى حال.  
ثم يذكر �هلل تعالى قول مريم عليها �ل�صلم م�صتغربة: يا رب، كيف يكون مني ولد و�أنا لم �أتزوج ؟! 
فاأخبرها �صبحانه �أن هذ� �لفعل �لم�صتغرب و�لخارق للعادة هو من فعل �هلل �لقادر على كل �صيء، �لذي 
بيده �لأمر كله، فهو يخلق ما ي�صاء، وكيف يريد، فاإذ� �أر�د �صيًئا قال له: كن، فيكون كما �أر�د �صبحانه.

في عمل �أ�صكر �هلل تعالى به على نعمه في حياتي.
أُفّكر
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 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أوؤمن باأن �هلل على كل �صيء قدير، و�أن عي�صى عبد �هلل ور�صوله.

2- �أتقّرب �إلى �هلل تعالى بالطاعات لأكون من �أوليائه. 
3- �أوؤمن باأن �لقر�آن �لكريم من عند �هلل تعالى، �أوحى �هلل به �إلى نبيه محمد �صّلى �هلل عليه و�صّلم .

.......................................................................................... -4

 �أتـدّبر قـول �هلل تعالى: {   
 

 } )�صورة مريم، �لآيات 29 - 34(، ثّم �أ�صتنتج:
1- �صفات �أخرى ل�صيدنا عي�صى عليه �ل�صلم.

2- �لأمور �لتي تكّلم بها عي�صى عليه �ل�صلم في �لمهد.
ا من �لأعمال �لتي تجعل �لإن�صان �صعيًد�. 3- بع�صً

أتدّبر وأستنتج
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ح كلاًّ من �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:           ،        ،          ،         . 1- و�صّ
2- قارن بين يحيى وعي�صى عليهما �ل�صلم من حيث �لإعجاز في خلقهما.

3- لماذ� ��صطفى �هلل تعالى مريم عليها �ل�صلم؟
4- بّين �لر�صول �صّلى �هلل عليه و�صّلم �ثنتين ممن  كُمل من �لن�صاء، �ذكرهما.

للّنبي �صّلى �هلل عليه  �لقر�آن كلم �هلل تعالى ووحيه  �أنَّ  5- �كتب دليًل من �لآيات �لكريمة على 
و�صّلم.

6- تاأّمل: قول �هلل تعالى: {  

                                                                                                             }، ثم ��صتخرج منه ثلث 
�صفات لعي�صى عليه �ل�صلم.

7- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: {  ....( �إلى قوله 
تعالى:{  ....  } غيًبا.
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بعد در��صتي �لدرو�ص �ل�صابقة، �أُكمل �لمخططات �لتنظيمية �لآتية بما ينا�صبها:
: الدر�س الثامن )�سورة البقرة، الآيات الكريمة ) 124 – 129( نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم  اأولاً

وبناء الكعبة(.
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 )�سورة البقرة، الآيات ) 124 – 129(
 نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم وبناء الكعبة(

ميز �هلل تعالى �لبيت �لحر�م 
باأمور كثيرة، منها:

�أدعيــة �إبر�هيــم و�إ�صــماعيل 
عليهما �ل�صــلم هلل تعالى في 
�أثناء رفع قو�عد �لبيت �لحر�م

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

 �لمق�صود بالكلمات في 
قوله تعالى:

{  }
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ثانياًا: الدر�س التا�سع )�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )33- 37 ( رعاية اهلل تعالى مريم عليها ال�سالم(.
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من �سور حفظ اهلل تعالىف�سل اأنبياء اهلل تعالى
 لمريم عليها ال�سالم

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

اآدم عليه ال�سالم

نوح عليه ال�سالم

اآل ابراهيم عليهم ال�سالم

اآل عمران عليهم ال�سالم

�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )33- 37 ( 
رعاية اهلل تعالى مريم عليها ال�سالم
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ثالثاًا: الدر�س العا�سر )�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )38-41( دعاء نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم(.
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 )�سورة اآل عمران، الآيات ) 38 – 41(
دعاء نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم  

�سفات زكريا عليه ال�سالمدعاء زكريا عليه ال�سالم
عالمة ا�ستجابة دعاء 

زكريا عليه ال�سالم
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رابعاًا: الدر�س الحادي ع�سر )�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )42-47( الب�سارة بولدة نبي اهلل عي�سى 
عليه ال�سالم(.
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 ..............................
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�سورة اآل عمران، الآيات ) 42 – 47(
الب�سارة بولدة  نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم  

اأ�سباب ا�سطفاء اهلل تعالى 
لمريم عليها ال�سالم

من الأمور الغيبية التي اأخبر اهلل 
تعالى بها  نبيه محمد 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم

من �سفات عي�سى عليه ال�سالم
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�سورة اآل عمران
 الآيات الكريمة )53-48(

دعوة نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم

: �لإِ�صابة في فهم �لأمور.
:�لذي ولد �أعمى.

: �لذي �أ�صيب بمر�ص �لبر�ص، وهو بيا�ص ي�صيب �لجلد ينفر منه �لنا�ص.
: علم.

: �أ�صحاب عي�صى عليه �ل�صلم و�أن�صاره.

الدرس الثاني عشر

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

 )�صورة �آل عمر�ن، �لآيات 53-48(.

}

{

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو



73

: �لإِ�صابة في فهم �لأمور.
:�لذي ولد �أعمى.

: �لذي �أ�صيب بمر�ص �لبر�ص، وهو بيا�ص ي�صيب �لجلد ينفر منه �لنا�ص.
: علم.

: �أ�صحاب عي�صى عليه �ل�صلم و�أن�صاره.

نعم اهلل تعالى على نبيه عي�سى عليه ال�سالم
يذكر �هلل تعالى ما �متنَّ به على عبده ور�صوله عي�صى عليه �ل�صلم من �ل�صفات �لعظيمة، �لتي 

�أهّلته للنبوة، وهي: 
�أ�صر�ر  ومعرفة  �لمنا�صب  مو�صعها  في  �لأمور  و�صع  وهي  و�لحكمة  �لكتابة،  عّلمه  �هلل  1-�أّن 
منها  لياأخذ  �لتور�ة  وعلمه  و�لعمل،  �للتز�م  �لنفو�ص  في  يبعث  �لذي  �لنافع  و�لعلم  �ل�صرع، 

�لأحكام و�لت�صريعات، و�لإنجيل لياأخذ منه �لعقيدة و�لأخلق وتهذيب �لنفو�ص.
2- �أّيده �صبحانه باآيات تدل على �صدق ر�صالته، وهي:

ل  وم�صيئته،  �هلل  بقدرة  طيًر�  فيكون  فيه،  فينفخ  �لطيرُمج�ّصًما،  كهيئة  �لطين  من  ي�صنع   - �أ 
بقدرته و�أمره، فاإنه مخلوق ل يقدر على هذ�.

ب- ي�صفي �لأكمه، ويبرئ �لأبر�ص، وهما مر�صان قد �أعجز� �لطب و�لأطباء.
جـ- يحيي �لموتى باإذن �هلل تعالى. 

د - يخبرهم بما �أكلوه، وبما يخبئونه ويحفظونه للم�صتقبل في بيوتهم، ويطلعهم على بع�ص 
�لأمور �لغيبية.

نعم اهلل تعالى على نبيه عي�سى 
عليه ال�سالم

الآيتان الكريمتان ) 48–49 (

دعوة عي�سى عليه ال�سالم 
لقومه

الآيتان الكريمتان )50–51(

موقف بني اإ�سرائيل من دعوة 
عي�سى عليه ال�سالم

الآيتان الكريمتان )52–53(

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

بعد �أن بّينت �لآيات �ل�صابقة ق�صة �لب�صارة بولدة عي�صى عليه �ل�صلم، جاءت هذه �لآيات تبّين 
دعوته عليه �ل�صلم لقومه، وقد تناولت �لآيات �لكريمة �لمو�صوعات �لآتية:

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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دعوة عي�سى عليه ال�سالم لقومه
دعا عي�صى عليه �ل�صلم قومه �إلى عبادة �هلل تعالى وحده وطاعته، و�للتز�م بما جاءهم به، فهو 
�لطريق �لم�صتقيم �لذي �تفقت عليه �لر�صل قاطبة، �لذي ُيو�صلهم �إلى خيري �لدنيا و�لآخرة، فمن 
بالتوحيد  �لإقر�ر  وهي  و�لر�صالة،  �لر�صل  لمهّمة  تلخي�ص  هذ�  وفي  �صلل.  في  فهو  ذلك  تعدى 

و�لأمر بالتقوى وطاعة �هلل تعالى.

حادثة من �صيرة �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم، دعا بها قومه �إلى عبادة �هلل تعالى.
أستذكر

موقف بني اإ�سرائيل من دعوة عي�سى عليه ال�سالم
ا عن دعوته، وت�صميًما على �لكفر، و��صتمر�ًر�  لما علم عي�صى عليه �ل�صلم من قومه �إعر��صً
على �ل�صلل، �أر�د �لتعرف �إلى �لموؤمنين بدعوته، فطلب من �أ�صحابه �لن�صرة و�لمعاونه، قائًل: من 
يعاونني وينه�ص معي بالدعوة �إلى �هلل ون�صرة دينه، فاأجابه �لحو�ريون باأّنهم �أن�صار دين �هلل تعالى، 
و�أكدو� �إيمانهم، و�أ�صهدوه عليه �ل�صلم على �إ�صلمهم، ودَعو� ربهم �أن يكتبهم من �لموّحدين، 
وموقفهم هذ� ي�صبه موقف �لأن�صار، فقد كان �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم يقول في مو��صم �لحج 
َبلَِّغ َكَلَم َربِّى؟«)1( فوجد  ْن �أُ قبل �أن يهاجر: »�أََل َرُجٌل َيْحِمُلِنى �إَِلى َقْوِمِه َفاإِنَّ ُقَرْي�ًصا َقْد َمَنُعوِنى �أَ

�لأن�صار، فاآووه ون�صروه وهاجر �إليهم، فو��صوه ومنعوه من �لأعد�ء.

( في �لآيات �لكريمة. في �صبب �إعادة عبارة )
أتدّبر وأُفّكر

وبّينت هذه �لآيات �لكريمة �أن نبي �هلل عي�صى عليه �ل�صلم قد جاء قومه م�صّدًقا لما نزل قبله 
في �لتور�ة، و�أحل لهم بع�ص �لذي حرم عليهم تي�صيًر� وتخفيًفا عليهم ورحمة بهم، قال �هلل تعالى: 

    }
                       }   )�صورة �آل عمر�ن، �لآية93 (.

)1( �صنن �لترمذي، كتاب ف�صائل �لقر�آن، باب 42، وهو حديث �صحيح.
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 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أُدرك �أهمية �لقر�ءة و�لكتابة و�لحكمة في حياتي.

2- �أوؤمن باأن �لغيب ل يعلمه �إل �هلل تعالى.
3- �أوؤمن بنبوة عي�صى عليه �ل�صلم.

4- �أحر�ص على تقوى �هلل تعالى، وطاعة نبيه محمد �صّلى �هلل عليه و�صّلم.
.............................................................. -5

�أتدّبر �لآية �لكريمة، ثم �أ�صتخرج �صفات �لذين ي�صهدون للأنبياء عليهم �ل�صلم يوم �لقيامة،  
قال �هلل تعالى {  }.

أتدّبر وأستخرج 
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 . ، ، ، ح معاني �لمفرد�ت �لآتية:  1- و�صّ
2- عّلل: عّلم �هلل تعالى عي�صى عليه �ل�صلم �لحكمة و�لتور�ة و�لإنجيل.

3- �ذكر ثلًثا من معجز�ت عي�صى عليه �ل�صلم.
4- ��صتنتج �لحكمة من �إر�صال �هلل تعالى عي�صى عليه �ل�صلم نبياًّا �إلى بني �إ�صر�ئيل.

} تعالى:  �هلل  قول  ف�ّصر   -5
.{ 

6- �ذكر �لمهّمة �لرئي�صة للر�صل عليهم �ل�صلم.
....} �إلى قوله تعالى:  7- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: {

       { ....  } غيًبا.
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الدرس الثالث عشر

�سورة اآل عمران
 الآيات الكريمة)54 – 58(

ن�سرة اهلل تعالى لر�سوله عي�سى عليه ال�سالم 

 : تاآمرو�.
 : �أبطل كيدهم.

 : قاب�صك من غير موت.
 : ر�فع بدنك وروحك �إلى جو�ري.

 : منّزهك عن رج�ص �لكافرين.
 : �لعلمات �لو��صحة على �صّحة �لقر�آن.

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

}

 ) �صورة �آل عمر�ن، �لآيات58-54(.
{
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بعد �أن بّين �هلل تعالى موقف �لحو�ريين من عي�صى عليه �ل�صلم ودعوته و�إيمانهم بها، بّينت 
�لآيات �لكريمة مكر �لكافرين بعي�صى عليه �ل�صلم وتاآمرهم على قتله، وتاأييد �هلل تعالى له، ون�صره 

عليهم، وقد تناولت �لآيات �لمو�صوعات �لآتية:

اإبطال اهلل تعالى مكر الكافرين 
بعي�سى عليه ال�سالم 

الآيتان الكريمتان ) 54–55 (

حال الكافرين والموؤمنين في 
الدنيا والآخرة

الآيتان الكريمتان )56–57(

القراآن الكريم كالم اهلل تعالى
الآية الكريمة )58(

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

اإبطال اهلل تعالى مكر الكافرين بعي�سى عليه ال�سالم 
بّين �هلل تعالى موقف �لكافرين من بني �إ�صر�ئيل من عي�صى عليه �ل�صلم حيث �تفقو� على قتله؛ 
�َصَبَهُه على رجل منهم، وهذ�  �أْلقى  باأن  للق�صاء على دعوته، ولكن �هلل تعالى نّجاه من مكرهم؛ 
�لرجل هو �لذي خان عي�صى عليه �ل�صلم ودل �لكافرين على مكانه، فقتلوه ظناًّا منهم �أنَّه عي�صى 

عليه �ل�صلم. قال �هلل تعالى: {  
                                                                                       } )�صورة �لن�صاء، �لآية 157(.

وقد �أكرم �هلل تعالى �صّيدنا عي�صى عليه �ل�صلم باأن رفعه �إليه من دون �أن ينالو� منه �صيئا، وجعل 
ا ولم يحّرفو� دينه، فوق �لذين كفرو� �إلى يوم �لقيامة بالحجة و�لبرهان  �لذين �آمنو� به و�تبعوه حقاًّ

و�لعزة و�لغلبة.
حال الكافرين والموؤمنين في الدنيا والآخرة

يوؤّكد �صبحانه على حقيقة �ليوم �لآخر، و�أن �لم�صير و�لمرجع �إليه، و�صوف يحا�صب فيه �لنا�ص 
قدر  فما  �لدنيا  �أّما عذ�ب  و�لآخرة،  �لدنيا  في  �أليًما  عذ�ًبا  يعّذبهم  فالذين كفرو�  �أعمالهم؛  على 
عليهم من قتل و�صبي وذلّة، و�صيق و�صنك وغيره! و�أّما عذ�ب �لآخرة فيكون بنار جهنم، ول 

يجدون في ذلك �ليوم َمن ين�صرهم، �أو يمنع عنهم �لعذ�ب �لأليم.

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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 �أثًر� و�حًد� لنت�صار �لظلم بين �لنا�ص.

ا �لذين �آمنو� وعملو� �ل�صالحات فاأولئك ُيكافوؤهم �هلل تعالى �أجرهم من دون نق�ص في �لدنيا  و�أمَّ
بالن�صر على �أعد�ئهم و�لتمكين لهم في �لأر�ص، وفي �لآخرة يوفيهم �أجرهم من دون نق�ص بنعيم 
�لجنة و�لر�صو�ن. و�هلل ل يحب �لظالمين، ومن �أعظم �صور �لظلم �ل�صرك باهلل تعالى، وتكذيب 
ر�صله، وقد حّرم �هلل تعالى �لظلم على نف�صه، فعن ر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم في ما يرويه عن �هلل 
ًما َفَل َتَظاَلُمو�  ى َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ ْلَم َعَلى َنْف�صِ ْمُت �لظُّ تبارك وتعالى �أنه قال: » َيا ِعَباِدى �إِنِّى َحرَّ

.)1( »...

القراآن الكريم كالم اهلل تعالى
�لقر�آن  في  ذكرها  �لتي  و�لق�ص�ص  �لأنباء  هذه  باأن  و�صّلم  عليه  �هلل  �صّلى  �لنبي  �هلل  يخبر 
�لكريم عن عي�صى عليه �ل�صلم و�أّمه مريم عليها �ل�صلم، من �لعلمات �لو��صحة �لد�لة على 
�صدق نبوته ور�صالته؛ فهي وحي منه �صبحانه وتعالى، فالقر�آن �لكريم محكم ل ياأتيه �لباطل 

من بين يديه ول من خلفه وهو ذكر للمتقين.

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أومن باأن �هلل تعالى يعاقب من يمكر بدينه وباأوليائه.

2- �أُقر باأن �هلل تعالى رفع عي�صى عليه �ل�صلم �إليه.
3- �أتجّنب �لظلم، لأنه من �أقبح �لذنوب.

....................................... -4

أستنتج

 �لق�ص�ص �لقر�آني دليل على �صدق �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم في ر�صالتة.
أُناقش

)1( �صحيح م�صلم، كتاب �لبر و�ل�صلة، باب تحريم �لظلم.
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. ، ، ، ح معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية: 1- و�صّ
2- عّلل: �تفق �لكافرون من بني �إ�صر�ئيل على قتل عي�صى عليه �ل�صلم.

3- �ذكر نعمتين �أكرم �هلل بهما عي�صى عليه �ل�صلم.
4- �ملأ �لجدول �لآتي بما ينا�صبه: 

.{ 5- بّين دللة قول �هلل تعالى: {
6- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: {  ....} �إلى قوله تعالى: 

       {  ....  } غيًبا.

يف الآخرةيف الدنيااملقارنة

حال املوؤمنني

حال الكافرين
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�سورة اآل عمران
 الآيات الكريمة)59–64(
ب�سرية عي�سى عليه ال�سالم

الدرس الرابع عشر

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

 ) �صورة �آل عمر�ن، �لآيات64-59(.

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

: �ل�صاكين.
: جادلك.

: نت�صّرع في �لدعاء.
: �لخبر �لثابت �لذي ل �صك فيه.

: �ليهود و�لن�صارى. 
: كلمة عدل و�إن�صاف.

}

{
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تبّين هذه  �لآيات �لكريمة ب�صرية عي�صى عليه �ل�صلم، وتنفي عنه �لألوهية كما يّدعيها بع�ص 
�لن�صارى، وقد تناولت �لآيات �لكريمة �لمو�صوعات �لآتية: 

الرّد على من زعم األوهية 
عي�سى عليه ال�سالم
الآيتان الكريمتان 

) 60–59 (

اأ�سدق الأخبار في �ساأن عي�سى 
عليه ال�سالم ما ورد
 في القراآن الكريم 

الآيتان الكريمتان ) 62–63 (

 مباهلة اأهل الكتاب للنبي 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم 

الآية الكريمة 
) 61 (

الّدعوة اإلى توحيد اهلل 
تعالى

الآية الكريمة 
) 64 (

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

الرد على من زعم األوهية عي�سى عليه ال�سالم 
ُيقيم �هلل تعالى �لحجة على �لن�صارى �لذين �تخذو� عي�صى عليه �ل�صلم �إلًها، بدعوى �أنه ل �أب 
له، ويبّين �أّن �لحّق في حقيقة عي�صى عليه �ل�صلم �أنه من �لب�صر، ورّد �صبحانه عليهم باأّن خلق عي�صى 
عليه �ل�صلم من غير �أب ي�صبه خلق �آدم عليه �ل�صلم من تر�ب بل �أب ول �أم، فخلق عي�صى عليه 

�ل�صلم بل �أب لي�ص باأعجب من خلق �آدم بل �أب ول �أم.
وهنا تظهر قدرة �هلل تعالى للنا�ص حين خلق �آدم بل �أب ول �أم، وخلق عي�صى من �أم بل �أب، 

وخلق بقية �لب�صر من �أب و�أم؛ لذ�، قال �هلل تعالى:  في �صورة مريم: {
.{  })�صورة مريم، �لآية 21(، وقال هنا: {

�سبب نزول الآيات الكريمة
�أّن �صبب نزول �لآيات �لكريمة، �أن وفد نجر�ن قالو� لر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم:  ورد 
ور�صوله  �هلل  عبد  �إنه  �أجل،  قال:  عبد،  �إنه  تقول:  قالو�:  �أقول؟  وما  قال:  �صاحبنا؟  ت�صتم  مالك 
فاإن كنت  �أب؟  �إن�صاًنا قط من غير  �لبتول، فغ�صبو� وقالو�: هل ر�أيت  �لعذر�ء  �إلى  �ألقاها  وكلمته 

.{... �صادًقا فاأرنا مثله، فاأنزل �هلل عّز وجّل: {

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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مباهلة اأهل الكتاب للنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم
�أن يجتمعو� هم  ن�صارى نجر�ن  �إلى  يطلب  باأن  �هلل عليه و�صّلم،  تعالى ر�صوله �صّلى  �هلل  �أمر 
�لنبي  منهم، فخرج  �لكاذبين  لعنته على  ينزل  باأن  تعالى،  �هلل  �إلى  ليت�صّرعو�  و�أبناوؤهم  ون�صاوؤهم 
�للعنة على  باأن يجعل �هلل  �صّلى �هلل عليه و�صّلم وعلي وفاطمة و�لح�صن و�لح�صين و�أخذ يدعو، 

�لكاذبين وطلب �إليهم �أن ُيوؤّمنو� على �لدعاء فرف�صو� و�صالحوه.
وهذ� يدّل على قوة �ليقين و�لّثقة بما يقول �صّلى �هلل عليه و�صّلم، و�أن �متناع ن�صارى نجر�ن 

عن �لمباهلة فيه دللة �أنهم على غير بّينة ويقين فيما يوؤمنون.
لَّى �هلل َعَلْيِه  اِحَبا َنْجَر�َن، �إَِلى َر�ُصوِل �هلل �صَ يُِّد، �صَ وقد ورد في �ل�صحيح؛ »َجاَء �لَعاِقُب َو�ل�صَّ
اِحِبِه: َل َتْفَعْل، َفَو�هلِل َلِئْن َكاَن َنِبياًّا َفَلَعنَّا َل ُنْفِلُح  َو�َصلََّم ُيِريَد�ِن �أَْن ُيَلِعَناُه، َقاَل: َفَقاَل �أََحُدُهَما ِل�صَ
َنْحُن، َوَل َعِقُبَنا ِمْن َبْعِدَنا، َقاَل: �إِنَّا ُنْعِطيَك َما �َصاأَْلَتَنا، َو�ْبَعْث َمَعَنا َرُجًل �أَِميًنا، َوَل َتْبَعْث َمَعَنا �إِلَّ 
لَّى �هلل  َحاُب َر�ُصوِل �هلِل �صَ �صْ َلُه �أَ �أَِميٍن، َفا�ْصَت�ْصَرَف  �أَِميًنا َحقَّ  ْبَعَثنَّ َمَعُكْم َرُجًل  �أَِميًنا«. َفَقاَل: »َلأَ
لَّى �هلل َعَلْيِه َو�َصلََّم: )َهَذ�  ا َقاَم، َقاَل َر�ُصوُل �هلل �صَ �ِح( َفَلمَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم َفَقاَل: )ُقْم َيا �أََبا ُعَبْيَدَة ْبَن �لَجرَّ

ِة«)1(. �أَِميُن َهِذِه �لأُمَّ

�لمحمودة  �لمجادلة  بين  و�أُقارن  �أح�صن،  هي  بالتي  �لمجادلة  �لدعوة  �أ�صاليب  من  �أُناق�ص 
و�لمجادلة �لمذمومة.

أُناقش وأُقارن

اأ�سدق الأخبار في �ساأن عي�سى عليه ال�سالم ما ورد في القراآن الكريم
�إّن ما �أوحى �هلل تعالى به لنبيه �صّلى �هلل عليه و�صّلم من �صاأن عي�صى عليه �ل�صلم هو �لخبر �لحق 
�لذي ل كذب فيه ول �صك، وكّل ما خالفه وناق�صه فباطل، وما من معبود بحق �إل �هلل وحده، فاإن 

�أعر�صو� عن �لحق و�تبعو� �لباطل فح�صابهم على �هلل تعالى. 

زملئي في �أعمال تعّد من �أ�صباب �لف�صاد في �لأر�ص.
أُناقش

)1(�صحيح �لبخاري، كتاب �لمغازي، باب ق�صة �أهل نجر�ن. �صحيح م�صلم، كتاب �لف�صائل، باب ف�صائل �أبي عبيدة بن 
�لجر�ح ر�صي �هلل عنه. )�لعاقب(: �صاحب م�صورتهم ، )بلعناه(: يباهله باأن يدعو كل فريق بالعذ�ب على �لمبطل، 

�صاألتنا: �لذي طلبته منا من �لجزية.
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�أناق�ص

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أعتقد بب�صرية عي�صى عليه �ل�صلم.

2- �أوؤمن باأّن كل ما جاء في �لقر�آن حق ل �صك فيه.
3- �أحر�ص على بيان �لحق و�ّتباعه.

............................................. -4

الدعوة اإلى توحيد اهلل تعالى
طلب �هلل عزوجل �إلى ر�صوله �صّلى �هلل عليه و�صّلم �أن يدعو �أهل �لكتاب �إلى كلمة �صو�ء، وهي 
عقيدة �لتوحيد �لخال�ص هلل تعالى، فل يكون هناك تعدد �آلهة، ول �صرك ول وثنية، ما يوؤّدي �إلى  
منع �لتنازع و�لخ�صام بين �لنا�ص، و�إ�صاعة �لمودة و�لمحبة بين �لأفر�د، كما �أمر �هلل نبيه �أن يدعو 
فى  بع�صهم  يطيعو�  و�أّل  فيها،  له  �صريًكا  غيره  يجعلو�  تعالى، ول  �لعبادة هلل  �إخل�ص  �إلى  �لنا�ص 
تحليل �صئ �أو تحريمه ، تاركين �لحكم هلل فيما �أحلَّ وحّرم، فاإن �أعر�صو� عن هذه �لدعوة �لحقة، 

فقولو� لهم: ��صهدو� باأنا منقادون لأحكام �هلل ، مخل�صون له �لدين ل ندعو �صو�ه.
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ح �لمعاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:             ،         ،             ،                  . 1- و�صّ
.{... 2- بّين �صبب نزول قول �هلل تعالى: { 

3- ��صتنتج �لمق�صود بالمباهلة.
4- ما دللة رف�ص ن�صارى نجر�ن مباهلة �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم؟

5- تدّبر قول �هلل تعالى: {  }، ثّم بّين دللته. 
6- لجمع �لنا�ص على دين وعقيدة و�حدة �أهد�ف، �ذكر هدفين منها؟ 

....} �إلى قوله تعالى  �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: { 
} غيًبا.  ....}
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بعد در��صتي �لدرو�ص �ل�صابقة، �أُكمل �لمخططات �لآتية بما ينا�صبها:
: الدر�س الثاني ع�سر )�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )48-53( دعوة نبي اهلل عي�سى عليه  اأولاً

ال�سالم(.

ِنعم اهلل على نبيه عي�سى عليه ال�سالم
• •...................................................  

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

• •....................................................

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

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

دعوة عي�سى عليه ال�سالم
............................................................

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

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

موقف بني ا�سرائيل من دعوة عي�سى عليه ال�سالم
............................................................

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

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

�سورة اآل عمران، 
الآيات )53-48(

 دعوة نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

�سورة اآل عمران،  الآيات )48-53(  دعوة نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم
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– 58( ن�سرة اهلل تعالى  ثانياًا: الدر�س الثالث ع�سر )�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )54 
لر�سوله عي�سى عليه ال�سالم( .

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

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

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

• •...............................................................................................
..............................................................................................

• •...............................................................................................
..............................................................................................

• •...............................................................................................
..............................................................................................

• •...............................................................................................
..............................................................................................

كيفية اإبطال اهلل تعالى مكر الكافرين بعي�سى عليه ال�سالم

حال الكافرين في الدنيا والآخرة

حال الموؤمنين في الدنيا والآخرة

�سورة اآل عمران، الآيات الكريمة )54 – 58(
 ن�سرة اهلل تعالى لر�سوله عي�سى عليه ال�سالم



88

عليه  عي�سى  ب�سرية   )64–  59( الكريمة  الآيات  عمران،  اآل  )�سورة  ع�سر  الرابع  الدر�س  ثالثاًا: 
ال�سالم(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سورة اآل عمران، الآيات 
الكريمة )59 – 64( 

الردُّ على من زعم األوهية عي�سى 
عليه ال�سالم

المق�سود بمباهلة اأهل الكتاب 
للنبي �سّلى اهلل عليه و�سّلم
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�سورة المائدة
الآيات الكريمة)32 – 34(

حفظ النف�س واأمن المجتمع              

الدرس الخامس عشر

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

 ) �صورة �لمائدة، �لآيات 34-32(.

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة

 : متجاوزون لحدود �هلل بارتكاب �لمعا�صي.
 : يقطعون �لطرق با�صتخد�م �لقوة و�ل�صلح.

 : يطردو� ويبعدو�.
 : تتمّكنو� من �لقب�ص عليهم.

جاءت هذه �لآيات �لكريمة في �صورة �لمائدة، بعد �لحديث عن ق�صة قتل �أحد �بَني �آدم عليه 
�ل�صلم �آخاه، وتبّين هذه �لآيات �لتي بين �أيدينا حر�ص �لإ�صلم على  حماية �لنف�ص �لب�صرية  و�إيجاد 
بقتل �لمجتمع  لأمن  �لتعّر�ص  وجعل  وممتلكاتهم،  �أنف�صهم  على  �لّنا�ص  فيه  ياأمن  �آمن،  مجتمع 

}

{
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المحافظة على النف�س الب�سرية 
الآية الكريمة )32 (

عقوبة الإف�ساد في الأر�س 
الآية الكريمة ) 33 (

رحمة ال�سريعة على من تاب من 
المحاربين

الآية الكريمة ) 34 (

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

أتذّكر
و�لن�صل  و�لنف�ص،  �لدين،  وهي   �لخم�ص  �ل�صرور�ت  لحفظ  �لإ�صلمية  �ل�صريعة  دعت   

)�لعر�ص(، و�لعقل،  و�لمال.

المحافظة على النف�س الب�سرية
عليها  �لعتد�ء  و�أّن  �لإن�صانية،  �لنف�ص  على  �لعتد�ء  حرمة  �لكريمة  �لقر�آنية  �لآيات  بّينت 
وثو�ب  �لنا�ص جميًعا.  قتل  كاإثم  بغير حق  نف�ًصا  قتل  من  �إثم  �لآيات  بل جعلت  جريمة عظمى؛ 
جميًعا.  �لنا�ص  �أحيا  من  كثو�ب  �لحياة،  قيد  على  و�إبقائها  عليها،  بالمحافظة  نف�ًصا،  �أحيا  من 
وقد جاء �لخطاب في �لآيات �لكريمة لبني �إ�صر�ئيل، ب�صبب ما ُعرفو� به من �صفك �لدماء، وقتل 
�لأنبياء، و�عتد�ئهم على �لنا�ص بغير حق، قال �هلل تعالى في و�صفهم:{    

} )�صورة �آل عمر�ن، �لآية 112(.

عقوبة الإف�ساد في الأر�س  
ع�صابة  تكوين  خلل  من  �لآمن،  �لمجتمع  في  �لف�صاد  ن�صر  �لنا�ص  لبع�ص  �ل�صيطان  يزّين  قد 
عن  �لخروج  �أو  �لنا�ص،  على  �لطريق  وقطع  �لآمنين،  وتخويف  �لأمو�ل،  ونهب  �لقتل  تمار�ص 
�لنظام �لعام، وهو ما ي�صّمى �لِحر�بة، وذلك ب�صبب �نحر�ف في تاأويل �لّن�صو�ص �ل�صرعية وعدم 
فهمها �لفهم �ل�صحيح، �إ�صافة لإغر�ء �أعد�ء �لم�صلمين لهم، فكان ل بّد من عقوبة ز�جرة لأمثال 
هوؤلء، وقد جاءت �لآيات تبّين عقوبة من يف�صد في �لأر�ص، ومن يمار�ص �إرهاب �لّنا�ص ويتعّدى 

�أ�صد  عليها  �لجر�ئم، ورّتب  �أعظم  من  �لعام  بالنظام  �لإخلل  �أو  �لآمنين،  ترويع  �أو  �لأنف�ص 
�لعقوبات، وقد تناولت �لآيات �لمو�صوعات �لآتية:
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على �أمو�لهم و�أنف�صهم، وهذه �لعقوبة يتوّلى �لحاكم تنفيذها بحق �لمجرمين، وتتفاوت بح�صب 
حها في ما ياأتي:  �صورة �لجريمة، نو�صّ

- �لقتل و�ل�صلب لمن �أخذ �لمال وقتل �لآمنين.
- �لقتل لمن قتل �لآمنين ولم ياأخذ �لمال. 

- قطع �لأيدي و�لأرجل من خلف، ويق�صد به قطع �ليد �ليمنى و�لرجل �لي�صرى، وذلك لمن 
�أخذ �لمال و�أخاف �لنا�ص ولم يقتل. 

- �لنفي �أو �لحب�ص لمن �أخاف �لنا�ص ولم ياأخذ ماًل ولم يقتل �أحًد�. 
هو  �لآمن  فالمجتمع  �لنا�ص،  على  �لتعدي  ومنع  �لمجتمع،  في  �لأمن  حفظ  ذلك  وحكمة 
�لذي يكون فيه حفظ �لدين و�لنف�ص و�لن�صل و�لعقل و�لمال، و�صتبقى هذه �لعقوبة خزيًا ومهانة 

للمجرمين في �لدنيا، �إ�صافة لما يلقونه من عذ�ب مهين يوم �لقيامة.

رحمة ال�سريعة على من تاب من المحاربين
�إّن عقوبة �لِحر�بة ز�جرة ر�دعة ِلعَظم هذه �لجريمة وترويعها لأمن �لمجتمع؛ �إّل �أّن من رحمة 
�ل�صريعة �أن فتحت باب �لتوبة للمحاربين قبل �أْن تقدر عليهم �لدولة، فاإن تابو� ورجعو� �إلى �لطاعة 
فاإّن �لعقوبة ت�صقط عنهم؛ ذلك �أّن �لعقوبة و�صيلة للردع، وحفظ �أمن �لمجتمع، ل غاية بحد ذ�تها.  

�أتدّبر �لآية �لكريمة، ثم �أُفّكر في �لحكمة من �إطلق و�صف )محاربة �هلل ور�صوله( لمن يف�صد في 
�لأر�ص، قال �هلل تعالى: {  ...}.

أتدّبر وأُفّكر

ا لق�صة �بَني �آدم. تدّبر �لآيات �لكريمة من �صورة �لمائدة ) 27 - 31 (، و�كتب ملّخ�صً

أُثري خبراتي

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أحر�ص على �أمن �لمجتمع و�صلمة �أفر�ده.  

2- �أ�صت�صعر عظمة �لإ�صلم في حفظ حق �لحياة للنف�ص �لب�صرية. 
.......................................................... -3
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. ،  ، 1-  ما معنى �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية: 
2-  ما �لمق�صود بحد �لِحر�بة؟

3-  ف�ّصر قوله تعالى {
.{...        

4-  عّلل كلاًّ مما ياأتي: 
�أ   - جعل �لإ�صلم قتل نف�ص و�حدة كاإثم قتل �لنا�ص جميًعا. 

ب- جاء �لخطاب في �لآيات �لكريمة  لبني �إ�صر�ئيل مع �أّنها عاّمة للم�صلمين جميعهم.   
5 -بّين �أهمية وجود �لمجتمع �لآمن في تحقيق �ل�صعادة للنا�ص جميًعا. 

6- �ذكر حد �لِحر�بة في �لحالت �لآتية:  
�أ   - �لقتل و�أخذ �لمال.            

ب- �إخافة �لنا�ص. 
 {.... 7- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى:{ 

�إلى قوله تعالى: { ....   } غيًبا.  
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�سورة الأعراف
الآيات الكريمة)10– 18(
عداوة اإبلي�س لآدم وذريته

الدرس السادس عشر

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

}

{

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

: �أ�صباب �لعي�ص من �لطعام و�ل�صر�ب وغيرهما.
: �لذليلين �لحقيرين.

: �أمهلني.
: �أمهلتني.
: مذموًما.

: مطروًد�. 

 )�صورة �لأعر�ف، �لآيات18-10(
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التذكير بنعم اهلل تعالى  
الآيتان الكريمتان 

) 11-10 (

تكريم �سيّدنا اآدم عليه ال�سالم
الآية الكريمة 

) 11 (

مجادلة اإبلي�س
الآيات الكريمة 

) 18-12 (

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

التذكير بِنَعم اهلل تعالى  
يذّكر �هلل تعالى �لب�صر بنعمة �لتمكين في �لأر�ص، حيث جعلها �صهلة للحياة، و�صّخر لهم فيها 
�أ�صباب �لنتفاع من خير�تها وموجود�تها بما �أعطاهم من عقل، وفي هذ� توجيه للب�صر �أن ي�صكرو� 

�هلل تعالى على هذه �لنعم.
كثير  على  وتف�صيله  �صورة،  باأح�صن  وت�صويره  �آدم  خلق  بنعمة  �لب�صر  تعالى  �هلل  يذّكر  كما 
تعالى:{  �هلل  قال  �لم�صور،  �لبارىء  �لخالق  �صبحانه وتعالى  فهو  �لخلق،  من 

 } )�صورة غافر، �لآية 64(.  

 تكريم �سيّدنا اآدم عليه ال�سالم   
�لرّباني،  �لأمر  لهذ�  ب�صرعة  فا�صتجابو�  له،  تكريًما  لآدم  بال�صجود  �لملئكة  تعالى  �هلل  �أمر 
وهذ� حالهم د�ئًما ل يع�صون �هلل ما �أمرهم ويفعلون ما يوؤمرون، وكان �إبلي�ص من بين �لماأمورين 

بال�صجود لآدم، �إّل �أنه ع�صى وخالف �أمر ربه، و�متنع عن �ل�صجود لآدم ح�صًد� و تكّبًر� وعناًد�.

�لأمر  تعالى  �هلل  توجيه  طريق  عن  وذلك  للب�صر،  تعالى  �هلل  تكريم  �لكريمة  �لآيات  تناولت 
للملئكة ولإبلي�ص بال�صجود لآدم عليه �ل�صلم �أبي �لب�صر، وحذرت �لآيات �لكريمة من كيد �إبلي�ص 
�لذي توّعد بني �آدم باإبعادهم عن طريق �لإيمان، وقد تناولت �لآيات �لكريمة �لمو�صوعات �لآتية:

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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مجادلة اإبلي�س 
�صاأل �هلل تعالى �إبلي�ص عن �ل�صبب �لذي منعه من �ل�صتجابة لأمره، ودعاه لعدم �ل�صجود لآدم، 
فعّلل �إبلي�ص ذلك �لرف�ص باأنه ر�أى نف�صه بمرتبة �أعلى من مرتبة �آدم، و�فتخر باأنه مخلوق من نار 
واأن اآدم مخلوق من طين، فعاقبه اهلل تعالى عقوبة من جن�س عمله، فاأمره اهلل تعالى بالهبوط من 

�لجنة، وطرده من رحمته، وحّقت عليه �للعنة، وكتب عليه �لذل و�ل�صغار؛ جز�ء تكّبره.
ليوم  �صبحانه  فاأمهله  قبورهم،  من  �لنا�ص  �هلل  يبعث  يوم  �إلى  يوؤّخره  �أن  ربه  �إلى  �إبلي�ص  طلب 
�لقيامة، فتوّعد �إبلي�ص بني �آدم، باأنه �صيقعد لهم في كل طرق �لخير؛ لي�صدهم عنها، وي�صرفهم عن 
�ل�صر ويرغبهم فيه، فكّلما فّكر �لإن�صان في فعل  �لإيمان باهلل تعالى وطاعته، وليزّين لهم طريق 
ا على �إ�صلل �لعباد فعلى  �لخير كان �ل�صيطان له بالمر�صاد ينّفره عن فعله. وما د�م �إبلي�ص حري�صً

�لم�صلم �أن يو�جه �إ�صلله بكل قّوة وعزم، بالجتهاد في �لطاعة، وعدم �ل�صتجابة لو�صو�صته.
وبالمقابل توّعد �هلل تعالى �إبلي�ص ومن ي�صتجيب لو�صو�صته بالعذ�ب يوم �لقيامة، وبّين �صبحانه 

وجود عباد ل يقوى �إبلي�ص على �إغو�ئهم، وهم �لذين �ّت�صفو� بطاعة �هلل باإخل�ص. 
وفي ذكر �هلل تعالى لق�صة �آدم وبيان عد�وة �إبلي�ص له ولذريته، تحذير لبني �آدم من طاعة �إبلي�ص 

ومن �ل�صتجابة لو�صو�صته.   

�أتدّبر �لآية �لكريمة، ثم �أ�صتخرج منها �لعبرة من ��صتجابة �لملئكة لأمر ربها. 
 } تعالى:  �هلل  قال    

     .{ 

أتدّبر وأستخرج

ا من �ل�صلوكات �لد�لّة على  �أتعاون مع �أفر�د مجموعتي، و�أ�صتخرج من �لآيات �لكريمة بع�صً
�صوء �أدب �إبلي�ص مع �هلل تعالى.

أتعاون وأستخرج
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أُثري خبراتي

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أجتهد في �لحذر من �ل�صيطان و�أ�صاليبه، و�أ�صتعين باهلل على دفع و�صو�صته.  

2- �أتخّلق بخلق �لتو��صع و�أدعو �هلل تعالى دوًما �أن يدخلني �لجنة. 
3- �أقتدي بالملئكة �لكر�م في �صرعة �ل�صتجابة لأو�مر �هلل تعالى.  

................................................................................ -4

ت�صّفح كتاب �لأذكار باب ف�صل �لذكر و�لحث عليه من كتاب ريا�ص �ل�صالحين، و�كتب 
ن�ص �لدعاء �لذي �أو�صانا به ر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم وفيه حماية للإن�صان من �ل�صيطان.
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1- ما معنى �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:                     ،                               ،         ؟
ح ذلك.  2- من ِنَعم �هلل على �لب�صر �أن مّكن لهم في �لأر�ص، و�صّ

3- بّين موقف �لملئكة من �أمر �هلل �لموجه لهم بال�صجود لآدم عليه �ل�صلم. 
4- عّلل كلاًّ مّما ياأتي: 

�أ   - رف�ْص �إبلي�ص �ل�صجود لآدم عندما �أمره �هلل تعالى بذلك.
ب- طلب �إبلي�ص �إلى ربه �أن يمهله �إلى يوم �لقيامة.  

ح �لحالة �لتي كان عليها �إبلي�ص عندما �أخرجه �هلل من �لجّنة.  5- و�صّ
6- ف�ّصر قوله تعالى: {  }.

7- ما �لأمر �لم�صتفاد من كل �آية من �لآيتين �لكريمتين �لآتيتين:
�أ   - قال �هلل تعالى:{   }. 

ب- قال �هلل تعالى: { }.
تعالى:  قوله  �إلى   {...   } تعالى:  �هلل  قول  من  �لكريمة  �لآيات  �كتب   -8

{.... } غيًبا.  
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�سورة الأعراف 
الآيات الكريمة)19– 25(

و�سو�سة ال�سيطان لآدم عليه ال�سالم وزوجه        

الدرس السابع عشر

تتابع �لآيات �لكريمة �لحديث عن عد�وة �إبلي�ص لآدم عليه �ل�صلم، فبعد عدم �ل�صتجابة لأمر 
ربه بال�صجود لآدم، بد�أ بما توّعد به من �إغو�ء �آدم وزوجه، حتى �أوقعهما في مع�صية �هلل تعالى،

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

اًل         معاني المفردات والتراكيب  اأو
: ما �أخفي وحجب عنهما. 

: عور�تهما.
: حلف باهلل لهما.

: �أوقعهما في �لمع�صية.
: و�أخذ� يل�صقان.

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة

}

) �صورة �لأعر�ف، �لآيات25-19(.}
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اأ�ساليب ال�سيطان في اإغواء  اآدم وزوجه
 الآيات الكريمة ) 19 – 22 (

توبة اآدم عليه ال�سالم  وزوجه
الآيات الكريمة ) 23 – 25 (

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

أُفّكر

اأ�ساليب ال�سيطان في اإغواء  اآدم وزوجه 
�أ�صكن �هلل تعالى �آدم عليه �ل�صلم وزوجه في �لجّنة، و�صمح لهما بالتمتع بخير�تها و�لأكل من 
�أ�صجارها جميعها �إّل �صجرة و�حدة، نهاهم عن �لأكل من ثمرها، و�أو�صاهم بعدم �لقتر�ب منها، 

وفي �لنهي عن �لقتر�ب من �ل�صجرة، تحذير �أ�صد من �لنهي من �لأكل منها.
وفي هذ� �لّنهي �لذي ورد في �لآية، تربية لآدم وزوجه على مقاومة �ل�صهوة، و�للتز�م باأو�مر 
�هلل و�جتناب نو�هيه، حيث حذرهما �إن �أكل من هذه �ل�صجرة ف�صيكونان من �لظالمين لأنف�صهم 

بع�صيان �أو�مر �هلل.

بعد �أن �صكن �آدم وزوجه حو�ء �لجّنة، �صارع �ل�صيطان بالو�صو�صة لهما باأن ياأكل من �ل�صجرة، 
�أول �لأمر، بل قاما بد�عي �لفطرة �ل�صليمة برد  �آدم وحو�ء لم ي�صتجيبا لو�صو�صة �ل�صيطان  �أن  �إّل 
هذه �لو�صو�صة ومقاومتها، ولكن �أ�صاليب �ل�صيطان وحر�صه على �إغو�ئهما �أوقعهما في �لمع�صية، 

وكان من �أ�صاليبه ما ياأتي:  
1- �إغر�وؤهما عن طريق �لطمع و�لحر�ص، حيث بّين لهما �أّنهما �إذ� �أكل من �ل�صجرة ف�صيكونان 

من �لملئكة �لمقربين، �أو من �أ�صحاب �لخلود في �لحياة.   
2-  �لحلف لهما باهلل �أكثر من مرة �أنه لهما نا�صح، و�أنه �صادق فيما يدعوهما �إليه. 

ل �إبلي�ص �إلى مبتغاه في �إيقاعهما في مع�صية �هلل تعالى،  وكانت نتيجة هذه �لو�صو�صة �أن تو�صّ
مما �أّدى �إلى  �إظهار عور�تهما، فبد�آ يجمعان ورق �ل�صجر وي�صعانه على �صوء�تهما، ��صتحياء 

في �لحكمة من عدم تعيين �ل�صجرة �لتي �أمر �هلل تعالى �آدم وحو�ء بعدم �لأكل منها.

وقد تناولت �لآيات �لكريمة �لمو�صوعات �لآتية:
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�لفطرة  بف�صاد  �إل  �أنها عور�ت حقيقية، و�أنها ل تتك�صف  �أحد، ما يدل على  ير�هما  �أن  من 
�ل�صليمة، وع�صيان �أو�مر �هلل تعالى، و�أن �صتر �لعورة من �لفطرة �ل�صليمة، فاإظهارها �أمر م�صتقبح 

في �ل�صريعة �لإ�صلمية، و�لأمر ب�صترها و�جب.
 توبة اآدم عليه ال�سالم  وزوجه

عاتب �هلل تعالى �آدم عليه �ل�صلم وحو�ء لعدم �ل�صتجابة لأمره بالحذر من �ل�صيطان و�لأكل من 
�ل�صجرة؛ فاعترفا بذنبهما، فعّلمهما �هلل تعالى كلمات يقولنها؛ فتاب عليهما، قال �هلل تعالى:

} )�صورة �لبقرة، �لآية 37(، وهذ� من رحمة �هلل تعالى   }
باآدم  وزوجه وذريته من بعده، فلم يتركهما من دون توجيه، فبعد �أن ذ�قا طعم �لمع�صية عّرفهما �هلل تعالى 
طريق �لتوبة، فاإن �لعبد �إذ� �عترف بذنبه وتاب، تاب �هلل عليه، قال �صّلى �هلل عليه و�صّلم: »َوَيُتوُب �هللُ 

َعَلى َمْن َتاَب«)1(، ثم حكم اهلل عليهما بالهبوط من الجّنة اإلى الأر�س، لإعمارها والقيام بعبادته.
وق�صة �لأكل من �ل�صجرة وبيان عد�وة �ل�صيطان لهما، ذكرها �لقر�آن �لكريم، لأخذ �لعبرة منها، 
وهي دللة و��صحة في بيان طبائع �لملئكة و�ل�صياطين و�لإن�ص، فطبيعة �لملئكة �لطاعة �لمطلقة هلل 
تعالى، وطبيعة �ل�صياطين متمثلة بالتمّرد على �أو�مر �هلل تعالى ومخالفته، وطبيعة �لإن�ص فيها �لقدرة على 
�لطاعة و�لع�صيان، ما بين �لميل للذنوب و�لم�صارعة بالتوبة لعلم �لغيوب، و�صيبقى �ل�صر�ع بين ذرية 
�آدم و�ل�صيطان ما د�مت �ل�صماو�ت و�لأر�ص؛ ليعلم �هلل من ي�صلك درب �لطاعة ممن ينحرف عنه.

)1(  �صحيح م�صلم ، كتاب �لزكاة، باب لو �أن لبن �آدم و�ديين لبتغى ثالًثا.

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أبتعد عن مع�صية �هلل و�أجتنب مخالفته.   

2- �أُ�صارع �إلى �ل�صتغفار و�لتوبة. 
3- �أحذر من �تباع  �أ�صاليب �ل�صيطان. 
..................................... -4

تدّبر �لآيات �لكريمة )26–36( من �صورة �لأعر�ف، و�كتب �آية و�حدة فيها ند�ء وتوجيه 
لبني �آدم، وبّين علقتها باآيات �لدر�ص.

أُثري خبراتي
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.  ،  ، ح معنى �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية: 1- و�صّ
2- بّين �لحكمة في كلٍّ مّما ياأتي:

�أ   - نهى �هلل تعالى �آدم عليه �ل�صلم وزوجه عن �لقتر�ب من �ل�صجرة. 
ب- اأمر اهلل تعالى اآدم عليه ال�شالم وزوجه بالهبوط اإلى الأر�س بعد اأن اأكال من ال�شجرة. 

3- بّين �لأ�صلوب �لذي ��صتعمله �ل�صيطان في �إ�صلل �آدم وزوجه كما بّينته �لآية �لكريمة:
�أ   - قال تعالى:{  }.

ح كيف يكون طريق �لخل�ص من  ب- من فهمك لآيات �لدر�ص وتوبة �آدم عليه �ل�صلم، و�صّ
�آثار �لمع�صية. 

4- �ذكر حكمة م�صتفادة من ق�صة عد�وة �إبلي�ص لآدم وذريته. 
...} �إلى قوله تعالى:   5- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: { 

{ ...  } غيًبا.   
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بعد در��صتي �لدرو�ص �ل�صابقة، �أُكمل �لمخططات �لآتية بما ينا�صبها:
واأمن  النّف�س  حفظ   )34–32( الكريمة  الآيات  المائدة،  )�سورة  ع�سر  الخام�س  الدر�س   : اأولاً

المجتمع(.

عقوبة العتداء على النف�س الب�سرية
• •...................................................  

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

• •....................................................

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

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

عقوبة الإف�ساد في الأر�س
............................................................

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

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

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

�سورة المائدة  
الآيات )34-32(

حفظ النف�س واأمن المجتمع

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها
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اإبلي�س لآدم وذريته(. – 18( عداوة  ثانياًا: الدر�س ال�ساد�س ع�سر )�سورة الأعراف، الآيات الكريمة )10 

عليه  لآدم  ال�سيطان  و�سو�سة  الكريمة  )19– 25(   الآيات  الأعراف،  )�سورة  ع�سر  ال�سابع  الدر�س  ثالثاًا: 
ال�سالم وزوجه(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�ساليب ال�سيطان في اإغواء  اآدم 
وزوجه 

العبرة من ذكر القراآن الكريم ق�سة اأكل 
اآدم وزوجه من ال�سجرة  

من ِنَعم
 �هلل تعالى على 

�لإن�صان

�صبب �أمر 
�هلل تعالى �لملئكة 

بال�صجود لآدم

�صبب �متناع �إبلي�ص 
بال�صجود لآدم 

عليه �ل�صلم

عقوبة �هلل تعالى 
لإبلي�ص لمخالفة

�أو�مره

 �سورة الأعراف، الآيات الكريمة )10–18( عداوة اإبلي�س لآدم وذريته 

 �سورة الأعراف، الآيات الكريمة )19–25( و�سو�سة ال�سيطان لآدم عليه ال�سالم وزوجه
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}

)�صورة �لنمل، �لآيات26-20(.}

�سورة النمل
الآيات الكريمة )20–26(

 ق�سة �سليمان عليه ال�سالم والهدهد                

الدرس الثامن عشر

اأفهم واأحفظ

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

قال �هلل تعالى:

: بحجة و��صحة.
: غاب زمًنا ي�صيًر�.

: �ّطلعت.
: خبر �صادق ل �صك فيه.

: �صرفهم و�أبعدهم.
: �ل�صيء �لمخفي.
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بعد �أن تجاوز نبي �هلل �صــليمان عليه �ل�صــلم وجنوده من �لجن و�لإن�ص و�لطير و�دي �لنمل، 
�أخــذ يتفقد جنوده بكل حزم ودقة، فلحظ غياب �لهدهد، فهدد باإيقاع عقوبة �صــديدة عليه، �أو 
يقوم بذبحه، �إن لم يقّدم حّجة و��صحة تبّرر غيابه، وفي هذ� �لخبر بيان ل�صفة �لقائد �لناجح �لذي 
يتفّقد �أفر�د رعيته مهما كانت منزلتهم ودرجتهم، وفي تهديد �صليمان عليه �ل�صلم للهدهد تحذير 
لبقية �لجنود؛ كي ل ت�صــيع �لفو�صــى بينهم، وفي �صــماحه للهدهد بتقديم حجة لغيابه دليل على 

عدله عليه �ل�صلم.   
أتدّبر وآستنتج

  �أتدّبر�لآية �لكريمة، ثم �أ�صتنتج و�أفر�د مجموعتي �لحكمة من تعبير �صليمان لغياب �لهدهد 
بعدم روؤيته له،  قال �هلل تعالى:{  }.    

اهتمام نبّي اهلل �سليمان 
عليه ال�سالم برعيته 

الآيتان الكريمتان
) 21 -20(

و�سف الهدهد لمملكة 
�سباأ 

الآيتان الكريمتان
)24- 23( 

حجة الهدهد  
الآية الكريمة 

)22(

حر�س الهدهد على دين 
اهلل 

الآيتان الكريمتان
)26 – 25( 

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ا من ِنَعم �هلل تعالى على �صليمان عليه �ل�صلم، �لتي �خت�صه  بّينت �لآيات �لكريمة �ل�صابقة بع�صً
بها كت�صخير �لريح له، وت�صخير عو�لم �لجن و�لإن�ص و�لطير�لتي ت�صير باأمره، وتعليمه منطق �لنمل؛ 

فكان يفهم ما يجري بينهم من تخاطب.  
وجاءت هذه �لآيات �لكريمة تبّين ق�صة نبي �هلل �صليمان عليه �ل�صلم مع طائر �لهدهد، �لذي 

جاءه باأخبار �صادقة عن مملكة �صباأ، وقد تناولت هذه �لآيات  �لمو�صوعات �لآتية:

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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حجة الهدهد 
  لم يطل غياب �لهدهد كثيًر� عن نبي �هلل �صليمان عليه �ل�صلم، حتى جاءه م�صرًعا، ليخبره 
�أنه �ّطلع على معلومات �صادقة مهمة ل �صك فيها عن مملكة �صباأ، ولم يكن نبي �هلل �صليمان عليه 

�ل�صلم على علم بها من قبل.  
وكان �لهدهد ذكياًّا في عر�ص ما �أتى به،  حيث فاجاأ نبي �هلل �صليمان عليه �ل�صلم بقوله  »�أحطت 
بما لم تحط به«، فجذب �نتباهه لما �صيقوله، فا�صتمع له �صليمان عليه �ل�صلم وهو يقّدم معلوماته.

لخدمته  ومجّنًد�  مجتمعه،  وم�صلحة  دينه  على  ا  حري�صً يكون  �أن  للم�صلم  توجيه  هذ�  وفي 
�إلى منطقة بعيدة في �ليمن ُت�صّمى �صباأ، و�أتى  في �أي موقع كان، فمن �أجل ذلك ذهب �لهدهد 

بمعلومات مهّمة عنها، كانت �صبًبا في دخول �أمة في دين �هلل.
وفيها �إ�صارة �إلى �أّن �لعلم ينفع �صاحبه ويزيده ثقة بنف�صه، فما كان للهدهد �أن يخاطب نبي �هلل 

�صليمان بكل ثقة لول تاأّكده من �صّحة �لمعلومات �لتي ح�صل عليها.
وفيها توجيه للم�صوؤول �لعادل �أّل يقّلل من �صاأن �أحد من �أفر�د رعيته، وي�صمع منهم ويقبل ما 
يقّدمونه من معلومات �صادقة. وفيها �أي�صا �لحث على �لإيجابية و�لمبادرة؛ لخدمة �لدين و�لوطن 

وتقديم �لو�جب من كل �أحد.
  

�صباأ: قبيلة من �لعرب �صكنت في �ليمن، و�صميت بذلك ن�صبة لجدهم )�صباأ( �أحد ملوكهم، وقد 
كانو� في نعمة ورخاء، وكانت تنت�صر في بلدهم �لحد�ئق و�لجنات، وكان من ملوكهم )ملكة 
�صباأ( �لتي ك�صف �لهدهد �أمرها ل�صليمان عليه �ل�صلم،  دخلت في دين �هلل، ولكّنهم بعد ذلك  
كفرو� بنعمة �هلل ولم يوؤّدو� حق �هلل فيها بال�صكر، فدّمر �هلل مملكتهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر.  

أتعّلم

و�سف الهدهد لمملكة �سباأ 
كان �لهدهد ذكياًّا و�صاحب ح�ص �إيماني ، فقد ��صتك�صف �أحو�ل مملكة �صباأ، و�أخبر �صليمان 

عليه �ل�صلم بما ر�آه في هذه �لمملكة على �لنحو �لآتي:  
• كانت تحكمهم �مر�أة، تدير �صوؤون قومها، وكان لها عر�ص عظيم.•
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أُثري خبراتي

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أ�صتفيد من خبر�ت �لآخرين ومعلوماتهم. 

2- ل �أ�صارع بالحكم على �ل�صيء، �إّل بعد �لإحاطة به من جميع جو�نبه. 
3- �أدعو �لّنا�ص �إلى توحيد �هلل تعالى، وترك مظاهر �ل�صرك.

..................................................................... -4

 تدّبر و�أفر�د �أ�صرتك �لآيات �لكريمة )15 – 21( من �صورة �صباأ، ولّخ�ص �أحد�ث مملكة 
�صباأ، مع ذكر �لعبر �لم�صتفادة منها.

�أُفّكر وزملئي في ختم �لهدهد حديثه عن توحيد �هلل تعالى بذكر و�صف عر�ص �هلل تعالى، 
و�أُبّين �لحكمة من ذلك.

أُفّكر وأُبّين

• �متلكت هذه �لمر�أة من �أ�صباب �لقوة في �لقت�صاد و�ل�صيا�صة و�لجتماع و�لقيادة، ما �أّدى •
�إلى منعتها  و�نت�صار �لرخاء في مملكتها.  

• كانت هذه �لمر�أة �لحاكمة مع قومها ي�صجدون لل�صم�ص من دون �هلل تعالى، وذلك بتح�صين •
�ل�صيطان لهم �أعمال �ل�صرك و�لمعا�صي، ف�صرفهم عن طريق �لحق. 

حر�س الهدهد على دين اهلل  
تعّجب �لهدهد من �صجود ملكة �صباأ وقومها لل�صم�ص من دون �هلل تعالى؛ فاأنكر ذلك، مع �أنَّ �لأدلة 
على وحد�نية �هلل ظاهرة و��صحة، فاهلل تعالى هو وحده �لقادر على �إخر�ج ما خفي من �لأرز�ق في 
�ل�صماو�ت و�لأر�ص كالأمطار و�لنباتات، �لتي ينتفع بها �لّنا�ص، وفي هذ� عبرة للعباد �أن يخافو� �هلل 
تعالى ويتقوه، فهو �لذي يعلم ما يخفي �لعباد وما يظهرون، وهو وحده تعالى ذو �لعر�ص �لعظيم. 

وي�صن �صجود �لتلوة عند تلوة هذه �لآيات �لكريمة تعظيًما هلل تعالى.  
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1- ما معنى �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية :                   ،                      ،          ،          ؟
2- �ذكر �أمًر� م�صتفاًد� من �لأحد�ث �لتي ذكرتها �لآيات �لكريمة �لآتية:

  �أ  - قال تعالى:  {                                                         }. 
.{ ب - قال تعالى: {

جـ - قال تعالى: {                                                                     }.  
3- قال �هلل تعالى حكاية عن �صليمان عليه �ل�صلم، حين تفّقد �لطير فلحظ غياب �لهدهد 

�ل�صلم  عليه  �صليمان  حزم  ح  و�صّ  {  }
وعدله كما بّينته �لآية �لكريمة. 

بها  �أخبر  �لتي  �لحقائق  �ذكر   ،{ �لهدهد { ل�صان  على  تعالى  �هلل  قال   -4
�لهدهد نبي �هلل �صليمان عليه �ل�صلم عن مملكة �صباأ. 

5- بّين كيف ��صتدل �لهدهد على �أن �هلل تعالى هو وحده �لم�صتحق للعبادة.  
6- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: {      

         ...} �إلى قوله تعالى {....                                            } غيًبا.  
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�سورة النمل
 الآيات الكريمة)27– 37(

 كتاب �سليمان عليه ال�سالم اإلى ملكة �سباأ               

الدرس التاسع عشر

تتابع �لآيات �لكريمة �لحديث عن ق�صة �صليمان عليه �ل�صلم، فبعد �أن ��صتمع �صليمان عليه 

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة

: �أ�صيرو� علّي.
: مّتخذة قر�ًر�.

: ل طاقة لهم بمقاتلتها.
: مهانون.

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:
}

 )�صورة �لنمل، �لآيات
)37-27 

 {  
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الهدهد ر�سول �سليمان اإلى ملكة �سباأ 
�أن ير�قب ما  �إليه  �إلى ملكة �صباأ، وطلب  �أن يحمل كتابه  �لهدهد  �ل�صلم  كّلف �صليمان عليه 

يفعلون وي�صمع ما يرددون ب�صاأنه، من دون �أن ي�صعرو� بوجوده. 
و�صل كتاب �صليمان �إلى ملكة �صباأ، وبعد �أن قر�أته و�صفته باأّنه كتاب كريم، لأّنه جاءها من 
نبّي ملك تعرف �أخباره وعظمته و�صلطانه، فجمعت �لأ�صر�ف من قومها و�أهل م�صورتها، وقر�أته 
�أكثر  من  �لكتاب  هذ�  فكان    ،{ } ن�صه:  وكان  عليهم 

�لكتب �خت�صاًر� وبلغة ، حيث ��صتمل على ما ياأتي:
�لب�صملة؛  على  فيه  �أبقى  �ل�صلم  عليه  �صليمان  �أّن  �إّل  �لكتاب  ق�صر  من  �لرغم  على  الب�سملة،   -1
�إ�صارة  وفيها  و�لر�صائل،  �لكتب  ��صتفتاح  وفي  �لخال�ص،  �لتوحيد  �إلى  �لدعوة  في  لأهميتها 
�إّنما هي من عند �هلل تعالى، و�أنه  َينَعم بها �صليمان عليه �ل�صلم  �أّن �لنعم �لتي  �إلى  لملكة �صباأ 

مبعوث من ِقَبل �هلل تعالى �لذي كلفه بدعوتهم لعبادة �هلل وحده. 

�ل�صلم لعذر �لهدهد ب�صبب غيابه، لم ي�صتعجل في �إيقاع �لعقوبة عليه، بل عمل على �لتاأّكد 
من �صدقه في ما �أخبر به عن ملكة �صباأ، فاأر�صل معه كتاًبا �إليها، و�نتظر رد ملكة �صباأ على ر�صالته، 

وقد تناولت �لآيات �لكريمة �لمو�صوعات �لآتية:

الهدهد ر�سول �سليمان 
اإلى ملكة �سباأ 

الآيتان الكريمتان
) 28 – 27( 

م�ساورة ملكة �سباأ
 لقومها 

الآيات الكريمة 
) 35 – 29 (

موقف  �سليمان عليه ال�سالم من 
الهدية  

الآيتان الكريمتان
)  37 -36  ( 

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ى �لر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم �أن تكون �لب�صملة بد�ية لكل فعل مهم يقوم به �لم�صلم،  و�صّ
�أ�صتذكر وزملئي �لدعاء �لذي يدعو به �لم�صلم عند دخول �لبيت و�لخروج منه، وعند تناول 

�لطعام.

أستذكر



111

2- الهدف من الكتاب، طلب �صليمان عليه �ل�صلم �إلى �صباأ طلًبا محّدًد� وهو: �أّل يتكّبرو� عن دعوته 
ياأتوه م�صلمين معترفين بوحد�نية �هلل تعالى، وهذ� هو �لهدف �لحقيقي لدعوة �صليمان  و�أن 
عليه �ل�صلم وهو �أن ي�صلم كل �لنا�ص لرب �لعالمين، وهكذ� كانت دعوة كل �لأنبياء �صلو�ت 

�هلل عليهم. قال �هلل تعالى: {  } 
دعوة  بعر�ص  �أ�صحابه  يو�صي  و�صّلم  عليه  �هلل  �صّلى  نبّينا محمد  وكان  �لآية 25(  �لأنبياء،  )�صورة 

�لإ�صلم للّنا�ص بالحكمة و�لموعظة �لح�صنة، فهد�ية رجل و�حد �أحبُّ للر�صول محمًد� �صّلى 
�هلل عليه و�صّلم، و�أف�صل من خير�ت �لدنيا كّلها، وكانت هذه و�صيته لعلي بن �أبي طالب ر�صي 
اَحِتِهْم، ُثمَّ  �هلل عنه في �أثناء ذهابه لفتح خيبر، حيث قال له: »�ْنُفْذ َعَلى ِر�ْصِلَك، َحتَّى َتْنِزَل ِب�صَ
ْخِبْرُهْم ِبَما َيِجُب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ �هلِل ِفيِه، َفَو�هلِل َلأَْن َيْهِدَي �هللُ ِبَك َرُجًل  �ْصَلِم، َو�أَ �ْدُعُهْم �إَِلى �ْلإِ

َو�ِحًد� َخْيٌر َلَك ِمْن �أَْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر �لنََّعِم«)1(.
م�ساورة ملكة �سباأ لقومها 

�صاورت ملكة �صباأ �أ�صر�ف قومها، وطلبت �إليهم �أن ي�صيرو� عليها في كيفية �لرد على كتاب 
�صليمان عليه �ل�صلم، فاأخبروها �أّنهم معها �إْن �أر�دت �لقتال و�لمو�جهة، فهم �أهل قوة و�صّدة في 
�لحروب، ثّم فو�صو� �تخاذ �لقر�ر �لمنا�صب لها، لثقتهم باأّنها تريد م�صلحة مملكتهم، فبّينت لهم 
�إْن حاربو� �صليمان فانت�صر عليهم ف�صيقوم بتخريب بلدهم وتدميرها، فهذه عادة �لحكام  �أّنهم 
�لدول  وروؤ�صاء  �لملوك  �أخبار  من  ت�صمع  كانت  ما  ح�صب  وذلك  �لزمان،  ذلك  في  �لفاتحين 
�لقر�ر وتوجهت نحو م�صالمة  �تخاذ  قبل  بالتروي  �لّنا�ص، ون�صحتهم  يظلمون  �لذين  �لمجاورة 

�صليمان عليه �ل�صلم.

من �صفات �لقائد �لناجح �لذكاء، �أتدّبر �لآيات �لكريمة، و�أ�صتخرج منها ما يدل على ذلك من 
موقف ملكة �صباأ من كتاب �صليمان عليه �ل�صلم.

أتدّبر وأستخرج

)1( �صحيح م�صلم ، كتاب �لف�صائل ، باب  ف�صائل علي بن �أبي طالب.    وحمر �لَنّعم : �أجود �لإبل و�أح�صنها وهي �أنَف�ُص �أمو�ل �لعرب.
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موقف  �سليمان عليه ال�سالم من الهدية   
�ختارت ملكة �صباأ م�صالمة �صليمان عليه �ل�صلم، فقررت تقديم هدية له من �لمال لعله يدعهم 
و�صاأنهم، و�أر�دت بذلك �ختبار جّديته في دعوته، ولتعلم هل هو من �أهل �لدنيا �أم ل، فاإن كان 
ا على دعوته لم يقبل �لهدية،  غير جاد في دعوته، ومن �أهل �لدنيا قبل �لهدية، و�إن كان حري�صً

لأّنها جاءت لردعه عن هدفه في �لدعوة لدين �هلل تعالى. 
�إغر�ءه  فا�صتنكر عليهم  �ل�صلم،  عليه  �صليمان  �إلى  بالهد�يا  ر�صًل محملين  �صباأ  ملكة  �أر�صلت 
بالمال للكف عنهم، فبّين لهم �أّنه �صاحب دعوة ور�صالة و�أّنه نبّي مر�صل، و�أّن ما �آتاه �هلل تعالى 
من �لعلم و�لنبوة و�لملك خير مّما عندهم من �لملك و�ل�صلطان، فلم يعد يفرح ب�صيء من عر�ص 
�لدنيا كما يفرحون هم بهديتهم، فرد عليهم �صليمان عليه �ل�صلم باأن �أمر رئي�ص �لوفد �أن يرجع 
بهديتهم، وهّددهم باأنه �صير�صل �إليهم جنوًد� ل طاقة لهم بقتالهم، و�أّنه �صيخرجهم من مملكتهم 

�أذلء مهزومين.

في �صبب رف�ص �صليمان عليه �ل�صلم �لهدية من ملكة �صباأ.

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أتاأّكد من �صدق �لأخبار، ول �أتعّجل �إ�صد�ر �لأحكام على �لآخرين.  

2-�أدعو �لنا�ص لدين �هلل عز وجل بالحكمة و�لموعظة �لح�صنة.   
3-  �أ�صتعلي باإيماني على �إغر�ء�ت �لدنيا �لفانية.

. ............................................................ -4

أُفّكر

 ت�صّفح �أحد كتب �ل�صيرة، و�كتب ر�صالة �صيدنا محمد �صّلى �هلل عليه و�صّلم �إلى هرقل ملك �لروم.

أُثري خبراتي
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1- ما معنى �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية :                 ،                ،          ؟
2- بّين ردة فعل ملكة �صباأ عندما ��صتلمت كتاب �صليمان عليه �ل�صلم. 

3- قال �هلل تعالى: { }، حّدد �لهدف 
�لرئي�ص من كتاب �صليمان لملكة �صباأ كما ذكرته �لآية �لكريمة.

4- عّلل كلاًّ من �لمو�قف �لآتية:
ر كتاب �صليمان عليه �ل�صلم �إلى ملكة �صباأ، �إل �أّنه �أبقى فيه على �لب�صملة. �أ   - على �لرغم من  ِق�صَ

ب- �أر�صلت ملكة �صباأ هدية �إلى �صليمان عليه �ل�صلم. 
جـ- �صاورت ملكة �صباأ قومها ب�صاأن كتاب �صليمان عليه �ل�صلم. 

5- �كتب �لآية �لتي تدل على كلٍّ مما ياأتي: 
�أ  - هدف �لم�صلم دعوة �لنا�ص لدين �هلل تعالى. 

ب- تقديم هدية للموّظف في �أثناء �لقيام بعمله يعّد ر�صوة.
6- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى:{ ...} �إلى قوله 

} غيًبا.   َ تعالى:  {...
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�سورة النمل
الآيات الكريمة)38–44(

دخول ملكة �سباأ في الإ�سالم

الدرس العشرون

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

: قوي خبيث.
: ترم�ص عينك.

: غّيرو�.
: �لق�صر �لعالي.

: ماء متدفق.
: �أمل�ص ناعم.

: زجاج �صّفاف.

اأفهم واأحفظ

 } )�صورة �لنمل، �لآيات 44-38(.

قال �هلل تعالى:

}
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مفاجاآت نبّي اهلل �سليمان لملكة �سباأ 
الآيات الكريمة 
) 43 – 38 (

دخول ملكة �سباأ في دين اهلل
الآية الكريمة 

) 44 (

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

 لّما علمت ملكة �صباأ بعدم قبول نبي �هلل �صليمان عليه �ل�صلم هديتها، تاأّكدت �أّنه نبّي مر�صل 
من عند �هلل تعالى، فقّررت �أن ترحل �إليه لتنظر في �أمر دعوته، فلما و�صلت �إليه تفاجاأت بما �أعده 
لها من مفاجاآت، فاأيقنت بقدرة �هلل تعالى �لتي وهبها ل�صليمان عليه �ل�صلم، وعلمت �أّنها ظلمت 
نف�صها بعبادتها لغير �هلل تعالى، فاأعلنت �إ�صلمها ودخلت في دين �هلل، وقد تناولت �لآيات �لكريمة 

�لمو�صوعات �لآتية: 

مفاجاآت نبي اهلل �سليمان لملكة �سباأ 
علم �صليمان عليه �ل�صلم �أّن ملكة �صباأ �صتاأتي �إليه فاأعّد عليه �ل�صلم لها عّدة �أمور ليفاجاأها؛ 

لعل ذلك �أن يهديها للإيمان باهلل تعالى، ومن هذه �لمفاجاآت ما ياأتي:
1- اإح�سار عر�س ملكة �سباأ؛ طلب �صليمان عليه �ل�صلم �إلى جنوده �أن ياأتوه بعر�صها،  �إظهاًر� لقدرة 
�هلل تعالى �لتي وهبها له، حيث ي�صتطيع �لح�صول عليه من دون جهد �أو عناء، فتناف�ص �ثنان من 
جنوده على �صرعة �لإتيان به، وعر�ص كل منهما طريقته في ذلك، فقال عفريت من �لجن: 
�أنا �آتيك به قبل �أن تقوم من مجل�صك، و��صًفا نف�صه بالقوة و�لأمانة على �إح�صاره، وقال رجل 

�صالح عالم عند �صليمان عليه �ل�صلم: �أنا �آتيك به بلمح �لب�صر. 

�أتدّبر �لآية �لكريمة، ثم �أ�صتنتج �لحكمة من �لجمع بين �صفة �لأمانة و�لقوة في �لقيام بالأعمال، 
.{ قال �هلل تعالى: {

أتدّبر و أستنتج

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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ا ر�أى �صليمان عليه �ل�صلم �لعر�ص �أمامه، تو��صع هلل تعالى ون�صب �لف�صل لما هو فيه من قوة  فلمَّ
وعظمة هلل تعالى، وهذ� عبرة لكل �أ�صحاب �ل�صلطان و�لملك في �لدنيا، �أن يكونو� متو��صعين 
�صاكرين هلل �لذي �أعطاهم �ل�صلطان و�لقوة، فب�صكر �هلل تعالى يقّدم منفعة لنف�صه ببقاء �لنعمة 
و�ل�صتز�دة منها، ومن لم ي�صكره فاإّن �هلل غني عن �صكره، وكريم في �إمهاله و�إعطائه �لأرز�ق 
في �لدنيا، قال �هلل تعالى: {  } 

) �صورة �إبر�هيم، �لآية 7 (.

2- عر�س العر�س اأمام ملكة �سباأ؛ �أمر �صليمان عليه �ل�صلم جنوده �أن يعر�صو� عر�ص ملكة �صباأ عليها 
بعد �إحد�ث تغيير�ت في �صكله، فلّما ر�أته قيل لها �أهكذ� عر�صك؟ فقالت: كاأّنه هو، فعلم نبي 
�هلل �صليمان عليه �ل�صلم رجاحة عقلها، حيث لم تثبت �أّنه هو ولم تنِف، وكان �صليمان عليه 
�ل�صلم �أ�صبق منها علًما بقدرة �هلل، وما منعها �أن توؤمن باهلل تعالى �إّل �أّنها ن�صاأت بين قوم كافرين. 
�لبناء من زجاج  �ل�صلم لملكة �صباأ ق�صًر� كبيًر� عالي  اإعداد ق�سر كبير لها؛ جهز �صليمان عليه   -3
�صّفاف، و�أجرى تحته �لماء، وكان هذ� �لبناء من بديع �ل�صناعة �لتي لم تكن ملكة �صباأ تعهد 
مثله في مملكتها، فلّما دخلت �ل�صرح �عتقدت �أنه ماء متدفق، ف�صّمرت عن �صاقيها حتى ل 

تبتل ثيابها بالماء، فاأخبرها �صليمان عليه �ل�صلم �أّنه  ق�صر من زجاج �أمل�ص �صّفاف.
دخول ملكة �سباأ في دين اهلل 

  بعد هذ�، �أيقنت ملكة �صباأ �أّنها ل تملك من �ل�صلطان كما يملك �صليمان عليه �ل�صلم، و�أّنها 
�ل�صلم على حق و�أّنه  �أّن �صليمان عليه  كانت على باطل بعبادة �ل�صم�ص من دون �هلل، و�أدركت 
موؤيد من ِقَبل �هلل تعالى، و�أّن دينه هو �لدين �لحق، فاأ�صلمت مع �صليمان عليه �ل�صلم ودخلت في 

دين �هلل تعالى.

  في تاأثير دخول ملكة �صباأ في دين �هلل تعالى على قومها.
أُفّكر
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 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أهتم بالعلم، فاأ�صحاب �لعلم مقّدمون في مجالت �لحياة جميعها. 

2- �أرجع �لف�صل هلل د�ئًما في ما �أعطى من ِنَعم وخير�ت. 
3- �أدعو �لنا�ص �إلى دين �هلل بالحكمة و�لأ�صلوب �لح�صن.

.. .............................................................. -4

1- جاء ذكر �لعلم في ق�صة �صليمان عليه �ل�صلم في �صورة �لنمل في �أكثر من مو�صع، تدّبر �لآيات 
�لعلم وف�صله. باأهمية  �لتي ت�صيد  �لنمل )15-44(، و�كتب �لآيات  �لكريمة من �صورة 

2- �كتب تقريًر� عن دور �لمر�أة في �لأ�صرة و�لمجتمع.

أُثري خبراتي
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1- ما معنى �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:        ،         ،           ؟
2- تقّدم �ثنان من جند �صليمان بطريقتين للإتيان بعر�ص ملكة �صباأ، قارن بينهما من حيث �ل�صرعة، 

وذكر �صاحب كل طريقة.
3- بّين موقف �صليمان عليه �ل�صلم لما ر�أى عر�ص ملكة �صباأ ماثًل �أمامه.

4- عّلل كلاًّ مّما ياأتي:
�أ   - �أمر �صليمان عليه �ل�صلم  باإحد�ث تغير�ت في عر�ص ملكة �صباأ.

ب- �أعّد �صليمان عليه �ل�صلم لملكة �صباأ ق�صًر� من زجاج تجري تحت �أر�صيته �لمياه.
5- �كتب �لآية �لتي تدل على ما ياأتي:

�أ   - رتبة �لعلم من �أ�صرف و�أعلى �لرتب. 
ب- يقر �لم�صلم باأّن �لنعم �لتي لديه هي بف�صل �هلل تعالى وكرمه.

6- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: {   ...} �إلى قوله تعالى:  
} غيًبا.   ....}
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بعد در��صتي �لدرو�ص �ل�صابقة، �أُكمل �لمخططات �لآتية بما ينا�صبها:
: الدر�س الثامن ع�سر )�سورة النمل، الآيات الكريمة )20 – 26( ق�سة �سليمان عليه ال�سالم والهدهد(.         اأولاً

من الأمور الدالة على اهتمام نبي 
اهلل �سليمان عليه ال�سالم برعيته

ا�ستماع  �سليمان عليه ال�سالم 
للهدهد وهو يقدم معلوماته يوجه 

اإلى اأمور عّدة

و�سف الهدهد لمملكة �سباأ

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

�سورة النمل، الآيات الكريمة )20 – 26( ق�سة �سليمان عليه ال�سالم والهدهد
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اإلى  – 37( كتاب �سليمان عليه ال�سالم  النمل، الآيات الكريمة )27  التا�سع ع�سر )�سورة  ثانياًا: الدر�س 
ملكة �سباأ(.

ثالثا: الدر�س الع�سرون )�سورة النمل،الآيات الكريمة )38–44( دخول ملكة �سباأ في الإ�سالم(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�ستمل كتاب �سليمان عليه 
ال�سالم اإلى ملكة �سباأ، على 

موقف �سليمان عليه ال�سالم من 
ملكة �سباأ 

مفاجات نبّي اهلل �سليمان عليه 
ال�سالم اإلى ملكة �سباأ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سورة النمل، الآيات الكريمة )27 – 37( كتاب �سليمان عليه ال�سالم اإلى ملكة �سباأ

�سورة النمل،الآيات الكريمة )38–44( دخول ملكة �سباأ في الإ�سالم
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�سورة الق�س�س
الآيات الكريمة)76–84(

ق�سة قارون

الدرس الحادي والعشرون

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

}

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

: تكّبر وتجّبر.
: ليثقل حملها على �لجماعة �لكثيرة.

: ل ُت�صر �صرور �لبطر.
: يو�ّصع ويزيد.
: ُي�صّيق ويقّلل.

)�صورة �لق�ص�ص، �لآيات 84-76(. }
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بالأمو�ل  عليه  �هلل  �أنعم  قارون،  يدعى  �إ�صر�ئيل  بني  من  �صخ�ص  ق�صة  �لكريمة  �لآيات  تبّين 
وتكّبر  فطغى  عنده،  بما  و�غتر  �لنعمة،  �هلل على هذه  ي�صكر  فلم   ، له  و�متحاًنا  �ختباًر�  �لكثيرة، 
�لآيات  تناولت  وقد  لغيره،  عبرة  ليكون  بظلمه؛  و�أهلكه  تعالى  �هلل  فعاقبه  �لأر�ص،  في  و�أف�صد 

�لكريمة �لمو�صوعات �لآتية: 

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

عاقبة قارون

الآيات الكريمة
)84-81(

حال بني اإ�سرائيل 
من قارون بعد رف�سه 

الن�سح 
الآيتان الكريمتان

)80-79( 

رّد قارون على قومه

الآية الكريمة 
) 78 (

ن�سيحة بني اإ�سرائيل 
لقارون

الآية الكريمة 
) 77 (

ِنَعَم اهلل تعالى 
على قارون

الآية الكريمة
)76 (

ِنَعم اهلل تعالى على قارون  
كان قارون من بني �إ�صر�ئيل من قوم مو�صى عليه �ل�صلم، �آتاه �هلل تعالى ماًل كثيًر�، حتى �إّن 
�أن خز�ئن كنوزه  �إلى  �إ�صارة  جماعة �لرجال �لأقوياء لتعجز عن حمل مفاتيح خز�ئنه، وفي هذ� 
وتكّبر  قومه  على  بغى  وف�صله،  نعمه  على  ربه  قارون  ي�صكر  �أن  وبدل  �لكثرة،  في  �لغاية  بلغت 

عليهم، �إذ ر�أى نف�صه �أف�صل منهم.

)1(  الم�شتدرك على ال�شحيحين، كتاب العلم، حديث �شحيح. ) الذهبي قال عنه على �شرط ال�شيخين(.

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة

ل و أستنتج َأتأمَّ

�أتاأّمل �لحديث �لنبوي، ثم �أ�صتنتج منه �لأ�صا�ص �لذي ُيحا�صب �هلل تعالى عليه �لنا�ص يوم �لقيامة، 
قال  �صّلى �هلل عليه و�صّلم: »من �أبطاأ به عمله لم ُي�صرع به ن�صبه« )1(. 
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ن�سيحة بني اإ�سرائيل لقارون
توّجه �لموؤمنون �ل�صالحون لقارون بن�صائح كثيرة، منها ما ياأتي:
1- عدم �لتكّبر و�لبطر؛ لأّن �هلل تعالى ل ُيحب �لفرحين �لمتكبرين.

2- دعوته �إلى �أن يبتغي وجه �هلل تعالى في ما عنده من �لأمو�ل، عن طريق �أد�ء حق �هلل تعالى في 
هذ� �لمال.

3- دعوته �إلى �أن يو�زن في ت�صرفاته في ما �أنعم �هلل عليه، بين حاجاته في �لدنيا وحق �هلل في هذ� 
�لمال.

4- طلبو� �إليه �أن يقابل �إح�صان �هلل �إليه بالإح�صان �إلى خلقه، فُينفق ماله في ما ُير�صي �هلل تعالى على 
�لفقر�ء و�لم�صاكين وفي �أبو�ب �لخير �لكثيرة؛ لتكون له طريًقا �إلى جنات �لنعيم يوم �لقيامة.

5- نهيه عن ��صتخد�م ماله في �لإف�صاد في �لأر�ص وتخريبها؛ بارتكاب �لمعا�صي وترك �لطاعات؛ 
لأّن �هلل تعالى يبغ�ص �لمف�صدين.

رّد قارون على قومه
تجاهل قارون كل هذه �لن�صائح، و�أ�صر على طغيانه، وتمادى في تكّبره،  فاّدعى �أن ما عنده 
قارون بحال من  يعتبر  تعالى ورزقه.ولم  �هلل  بف�صل  بعلمه وقوته، ل  �إّنما ح�صل عليه  �لمال  من 
�عتز بقوته وماله من دون �هلل تعالى، كيف �أهلكهم �هلل تعالى وعاقبهم، فلن ُي�صاألو� يوم �لقيامة عن 

ذنوبهم وطغيانهم، بل �صيظهر ذلك على وجوههم، فيحا�صبهم �هلل جز�ء �أعمالهم.
حال بني اإ�سرائيل من قارون بعد رف�سه ال�سلح 

�نق�صم بنو �إ�صر�ئيل  �إلى ق�صمين عندما ر�أو� قارون في زينته و�أمو�له، فمنهم من طمع في زينة 
�أُعطينا من زينة �لدنيا مثل ما �أُعطي قارون من  �لحياة �لدنيا من �أ�صحاب قارون، فقالو�: يا ليتنا 
�لأمو�ل، ومنهم من �أُعطي �لعلم، فحين ر�أو� قارون في زينته و�صمعو� ما تمناه �أ�صحابه، قالو� لهم: 
�إن ثو�ب �هلل تعالى وجز�ءه �لد�ئم �لذي �ّدخره لعباده �لموؤمنين يوم �لقيامة خير من هذ�  ويلكم 

�لمتاع �لز�ئل.
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{  �أتاأّمل قول �هلل تعالى:{ 
)�صورة �ل�صورى، �لآية 27( ، ثم �أ�صتنتج منها حكمة تقدير �لرزق في �لحياة �لدنيا.

أتأّمل وأستنتج

�أّن �لجنة هي د�ر �لمتقين �لأبر�ر، �لذين ل يتكّبرون  ويبّين �هلل تعالى في نهاية ق�صة قارون، 
ول ُيف�صدون في �لأر�ص بالمعا�صي و�ل�صرور و�لآثام، و�أن من �َصعة رحمته تعالى بعباده، وف�صله 

عليهم م�صاعفته ح�صناتهم �إلى �أ�صعاف، وعدم م�صاعفته �ل�صيئات.

عاقبة قارون
خ�صف �هلل تعالى بقارون وبد�ره �لأر�ص، فما ��صتطاع �أحد �أن يحميه ويمنعه من عذ�ب �هلل 

تعالى، ولم ي�صتطع هو بقوته وماله �أن يحمي نف�صه من �لعذ�ب، قال �هلل تعالى:{ 
 } )�صورة نوح، �لآية 4(.

فندم من تمنى �أن تكون حاله كحال قارون في �لدنيا، و�أيقنو� �أّن �لرزق مقّدر من �هلل تعالى، 
و�أّن على �لإن�صان �أن ي�صتخدمه في �لتقّرب �إليه �صبحانه، و�أن ير�صى بما ق�صمه له، و�أيقنو� �أّن �هلل 
تعالى كان رحيًما بهم �إذ لم ُيعطهم ما تمنو�؛ لأّن ما تمّنوه كان �صبًبا في كفر قارون وتكّبره، وكان 

�صبًبا في عذ�به في �لدنيا.
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 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أبتعد عن �لبطر و�لكبر.

2- �أ�صكر �هلل على نعمه.
3- �أ�صتخدم علمي ومالي في ما ير�صي �هلل تعالى.
................................................ -4

تحّدْث في �لإذ�عة �لمدر�صية عن �لتو�زن بين �لعمل للدنيا و�لعمل للآخرة، م�صتفيًد� من 
�لأدلة �ل�صرعية �لآتية:

1- قوله تعالى: { 
                                                                                                     } )�صورة هود، �لآيتان 16-15(.
2- قوله �صّلى �هلل عليه و�صّلم: »�إِنَّ �لُمْكِثِريَن ُهُم �لُمِقلُّوَن َيْوَم �لِقَياَمِة، �إِلَّ َمْن �أَْعَطاُه �هلل َخْيًر�، 

َماَلُه َوَبْيَن َيَدْيِه َوَوَر�َءُه، َوَعِمَل ِفيِه َخْيًر�«)1(. َفَنَفَح ِفيِه َيِميَنُه َو�صِ

أُثري خبراتي

)1( �صحيح �لبخاري، كتاب �لرقاق، باب �لمكثرون هم �لمقلون.
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1- بّين معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:         ،         ،        .
ح كيف رّد قارون على �لنا�صحين له. 2- و�صّ

3- بم عاقب �هلل تعالى قارون؟
4- ��صتخرج من �لآيات �لكريمة، �لن�ص �لقر�آني �لذي يدل على �صعة رحمة �هلل تعالى.

5- �نق�صم بنو �إ�صر�ئيل �أمام فتنة قارون �إلى ق�صمين، �ذكرهما.
....} �إلى قول �هلل  6- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: { 

تعالى { ....  } غيًبا.
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�سورة محمد
الآيات الكريمة)7 –14(

ولية اهلل تعالى للموؤمنين

الدرس الثاني والعشرون

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة

: �صقاًء لهم.
: م�صتقر لهم.

: مّكة �لمكّرمة.

�ل�صالحات  لعمل  يوّفقهم  حيث  للموؤمنين،  تعالى  �هلل  ن�صرة  عن  �لكريمة،  �لآيات  تتحّدث 
ويتقّبلها منهم. وفي �لمقابل تتحّدث �لآيات عن عقوبة �هلل تعالى للكافرين. وقد تناولت �لآيات 

�لكريمة �لمو�صوعات �لآتية:

}

{
) �صورة محمد، �لآيات 14-7(.
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أتأّمل وُأبّين

ن�سر اهلل للموؤمنين 

الآية الكريمة 
) 7 (

العتبار بما حل بالأقوام 
ال�سابقة  

الآية الكريمة 
) 13 (

اإهالك الكافرين 

الآيات الكريمة 
) 12  - 8 (

م�سير الموؤمنين وم�سير 
الكافرين 

الآية الكريمة 
)14 (

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ن�سر اهلل للموؤمنين 
يبّين �هلل تعالى في هذه �لآيات �لكريمة، �أّن ن�صره ل يكون �إّل للموؤمنين �لذين ين�صرون دينه، 
�لأعمال،  كل  في  ر�صو�نه  طلب  على  و�لحر�ص  مع�صيته  عن  و�لبتعاد  بطاعته  باللتز�م  وذلك 
وتطبيق �صنة نبيه �صّلى �هلل عليه و�صّلم، فاإذ� قام �لموؤمنون بن�صر دين �هلل؛ فاإن نتائج ذلك تعود عليهم 
بالخير، حيث يثّبت �هلل تعالى �أقد�مهم ويقّوي قلوبهم �أمام عدوهم، و�إن كان عدوهم �أكثر عدًد� 
منهم، فيكون �لن�صر حليفهم ما د�مو� متوّكلين على �هلل تعالى، ول يقدر �أحد على هزيمتهم، وهذ� 

وعد �صادق من �هلل تعالى، و�هلل ل يخلف �لميعاد، قال �هلل تعالى {
} )�صورة �لحج، �لآية 40(.

 وقد �أنجز �هلل تعالى هذ� �لوعد للموؤمنين �ل�صادقين، حيث كان �لن�صر حليًفا لأنبيائه �ل�صابقين 
على من خالفهم، فقد �أجاب �هلل تعالى نوًحا عليه �ل�صلم في دعائه ون�صره على �أعد�ئه، قال �هلل 
} ) �صورة �لقمر، �لآية10(، ونّجى �إبر�هيم عليه �ل�صلم عندما �ألقي في  تعالى {
�لنار، ونّجى مو�صى عليه �ل�صلم من فرعون، وقد حّقق �هلل تعالى �لن�صر لنبيه محمد �صّلى �هلل عليه 
و�صّلم و�ل�صحابة �لكر�م في �أيام بدر و�لخندق وخيبر و�صائر �لوقائع، وكان لهم في يوم �أُحد عبرة 
وعظة حينما تاأخر عنهم �لن�صر ب�صبب مخالفة �لرماة و�صية �لر�صول �صّلى �هلل عليه و�صّلم بالتز�م 

�لجبل وعدم مغادرته.

 �أتاأّمل �لآية �لكريمة، ثم �أُبّين �صورة من �ل�صور �لتي ن�صر فيها دين �هلل تعالى،
قال �هلل تعالى: {  }.
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أتأّمل وأستنتج

اإهالك الكافرين 
�لهزيمة و�لذل  �لم�صلمين، فقد كتب �هلل عز وجل عليهم  يعادون  �لذين  �لكافرون  و�أّما 
و�لهلك، قال �هلل تعالى { 
 })�صورة �لروم، �لآية 47(؛ وذلك ب�صبب كفرهم وبغ�صهم لما �أنزل �هلل تعالى من �آيات �لقر�آن 
�لكريم، وما فيه من �لأحكام و�لت�صريعات، و�إعر��صهم عن �للتز�م باأو�مره، وذلك كله ر�جع �إلى 
�أن �هلل تعالى ولي للموؤمنين �ل�صادقين، و�أّما �لكافرون فل مولى لهم يحميهم من عذ�ب �هلل تعالى. 

العتبار بما حل بالأقوام ال�سابقة
يبّين �هلل تعالى �أن كّفار قري�ص �لذين تاآمرو� على نبينا محمد �صّلى �هلل عليه و�صّلم و�صحابته 
�لكر�م  و��صطروهم �إلى �لخروج من مّكة كرًها، لم يتعّظو� بما حل بالأمم �ل�صابقة من قبلهم، 
�لذين �أهلكهم �هلل تعالى ودّمر بنيانهم، ولم تبق �إّل �آثارهم، ولم يجدو� لهم من دون �هلل نا�صًر�، 
فاإن �أ�صر هوؤلء على كفرهم ولم يوؤمنو� باهلل تعالى، فاإن م�صيرهم �صيكون مثل م�صير من �صبقهم 
�إّل عذ�ب �هلل، وفي �لآية تهديد لأهل مّكة  �لتاآمر  �أهل مّكة بعد هذ�  يتوّقع  من �لكافرين، فماذ� 
�لذين لم يكونو� على قّوة كما كانت �لأمم �ل�صابقة �لتي �أهلكهم �هلل تعالى، وفي ذلك ت�صلية للنبي 

�صّلى �هلل عليه و�صّلم على ما يلقيه من �أذى، باأن �هلل عز وجل �صين�صره عليه ويهلكهم.

�أتاأّمل �لحديث �ل�صريف �لآتي، ثم �أ�صتنتج فائدة  منه، قال �صّلى �هلل عليه و�صّلم عندما  �أُخرج 
من مّكة:  »َو�هلِل �إِنَِّك َلَخْيُر �أَْر�ِص �هلِل، َو�أََحبُّ �أَْر�ِص �هلل �إَِلى �هلل، َوَلْوَل �أَنِّي �أُْخِرْجُت ِمْنِك َما 

َخَرْجُت«)1(.

م�سير الموؤمنين وم�سير الكافرين 
تقارن �لآيات �لكريمة بين م�صير �لموؤمنين وم�صير �لكافرين يوم �لقيامة، فالموؤمنون يتنّعمون 
في �لجنة، لأنهم �أطاعو� �هلل في �لدنيا و�لتزمو� �صرعه ون�صرو� دينه، بينما كان �لكافرون م�صغولين 
بملذ�ت �لحياة و�لتمّتع ب�صهو�تها، كما هي حال �لبهائم �لتي تاأكل وت�صرب وتتمتع من دون هدف 
ت�صعى �إليه، فكان جز�وؤهم �لنار يذوقون فيها �صوء �لعذ�ب ب�صبب عبادتهم لغير �هلل، �إ�صافة لظلمهم 

)1( �صنن �لترمذي، باب ف�صل مّكة، حديث �صحيح.
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أفهم وُأحّدد

�لموؤمنين كانو� على  �أّن  �إلى  �لفو�ح�ص، وكل ذلك ر�جع  �هلل، و�رتكابهم  وعدو�نهم على عباد 
بّينة وهدى من �لحق و�ّتباعه، و�أّن �لكافرين كانو� في �صلل عن �لحق، حيث زيّن لهم �ل�صيطان 

�أعمالهم، و�ّتبعو� ملذ�ت �أنف�صهم، وغلبت عليهم �أهو�وؤهم، فلم ي�صتطيعو� �لإقلع عنها.  

ورد ��صم �لإ�صارة )ذلك( في �لآيات �لكريمة مرتين، �أُحّدد عن طريق فهمي للآيات على من 
يعود كل منهما.

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أحر�ص على �لتز�م �صرع �هلل في �أحو�لي جميعها؛ كي يمّدني �هلل بن�صره وتاأييده. 

2- �أتعظ  بما حل بالأمم �ل�صابقة ب�صبب كفرهم وطغيانهم.  
3- �أوقن بوعد �هلل تعالى بن�صر �لموؤمنين. 

................................................................................. -4

أُثري خبراتي

�تُل �صورة هود بتدّبر، و��صتخرج منها �أ�صماء �لأقو�م �لذين لم يوؤمنو� بر�صالة �لأنبياء، وعقوبة 
�هلل لهم، كما في �لجدول �لآتي :   

�لعقوبة��صم �لنبي �لذي �أر�صل �إليهم��صم �لقوم
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1- ما معنى �لكلمات و�لتر�كيب �لقر�آنية �لآتية:             ،                  ،             ؟
2- اذكر �شرط ن�شرة اهلل تعالى للموؤمنين، ونتيجة ال�شتجابة لهذا ال�شرط، كما بّينته الآية الكريمة 

.{  }     
3- �ذكر من �آيات �لدر�ص، �لآية �لكريمة �لتي تو�فق في معناها �لآيات �لآتية: 

 �أ  - قال �هلل تعالى: {  }.
.{ ب- قال �هلل تعالى: {

 .{ جـ- قال �هلل تعالى: {
4- وعد �هلل تعالى �لموؤمنين بالن�صر، �ذكر �أمثلة على ن�صرة �هلل تعالى للموؤمنين �ل�صادقين .

5- كتب �هلل تعالى �لهلك و�لخ�صر�ن على �لكافرين، بّين �صبب ذلك.  
6- قارن بين �لموؤمنين و�لكافرين من حيث �صعيهم في �لحياة �لدنيا،  وجز�وؤهم يوم �لقيامة، كما 

في �لجدول �لآتي:

الكافروناملوؤمنون  وجه املقارنة

�ل�صعي يف �حلياة �لدنيا

�جلز�ء يوم �لقيامة

 
قوله  �إلى   {... تعالى:{    �هلل  قول  من  �لكريمة  �لآيات  �كتب   -7

} غيًبا. َ تعالى:  {.... 
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الدرس الثالث والعشرون

�سورة الح�سر
الآيات الكريمة )1–5(
اإجالء يهود بني الن�سير

: نّزه �هلل تعالى وقّد�صه.
: يهود بني �لن�صير.

: �أول �إخر�ج لليهود من جزيرة �لعرب �إلى بلد �ل�صام.
: لم يتوّقعو�.
: �ألقى  بقّوة.

: �لإخر�ج بالقّوة.
: خالفو� وعادو�.

: نخلة.

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

اأفهم واأحفظ قال �هلل تعالى:

}

َ} )�صورة �لح�صر، �لآيات 5-1(.
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: نّزه �هلل تعالى وقّد�صه.
: يهود بني �لن�صير.

: �أول �إخر�ج لليهود من جزيرة �لعرب �إلى بلد �ل�صام.
: لم يتوّقعو�.
: �ألقى  بقّوة.

: �لإخر�ج بالقّوة.
: خالفو� وعادو�.

: نخلة.

تناولت �لآيات �لكريمة �لمو�صوعات �لآتية:

قطع نخيل بني الن�سير

الآية الكريمة ) 5 (

اإخراج بني الن�سير وُحكم اهلل 
تعالى فيهم 

الآيات الكريمة ) 4-2(

تعظيم اهلل تعالى وتقدي�سه 

الآية الكريمة )1(

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة

بين يدي ال�سورة
من  �لر�بعة  �ل�صنة  في  �لتي وقعت  �لن�صير،  بني  بعد غزوة  نزلت  مدنية،  �صورة  �لح�صر  �صورة 
�لهجرة، و�صّماها �بن عبا�ص �صورة بني �لن�صير، وقد بّين �هلل تعالى فيها غدر يهود وكيف �أخرجهم 
من �لمدينة �لمنّورة، وك�صف م�صلك �لمنافقين، وبّين �أحكام �لفيء، ومدح �لمهاجرين و�لأن�صار، 
و�أو�صى �لموؤمنين بالتز�م �لتقوى و�ل�صتعد�د للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نف�صه �صبحانه وتعالى، 

وبيان بع�ص �أ�صمائه و�صفاته �لح�صنى.

 �سبب نزول ال�سورة
نزلت هذه �ل�صورة بعد �أن �أخرج �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم يهود بني �لن�صير من �لمدينة �لمنّورة، 
وذلك �أّن �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم لما قدم �لمدينة، �صالحه �ليهود ومنهم بنو �لن�صير على �أّل 
يقاتلوه ول يقاتلو� معه، وقِبل ر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم ذلك منهم. وبعد غزوة �أحد، نق�صو� 
�لعهد، و�أظهرو� �لعد�وة لر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم و�لموؤمنين، وتاآمرو� على قتل �لنبي �صّلى 
�هلل عليه و�صّلم، فاأخبره �هلل تعالى بذلك. فبعث �إليهم محمد بن م�صلمة ر�صي �هلل عنه؛ لينذرهم 
للخروج من �لمدينة و�إّل عاقبهم، فلم ي�صتجيبو� فحاربهم �لّنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم وحا�صرهم.
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ي�صع �صبحانه وتعالى �لأ�صياء في مو�صعها �لمنا�صب، قال �هلل تعالى: { 
} )�صورة �لإ�صر�ء، �لآية 44( .

اإخراج بني الن�سير وحكم اهلل تعالى فيهم 
حا�صر ر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم يهود بني �لن�صير و�أجلهم عن �لمدينة باأمر �هلل تعالى. 
ولم يتوّقع �لم�صلمون �أن يخرج بنو �لن�صير من ديارهم؛ لمنعة ح�صونهم، ولما فيها من عدد 
وُعّدة، وتوّقع يهود بني �لن�صير �أنها تمنعهم من باأ�ص �هلل، فجاءهم �أمر �هلل وعقابه، حيث �أمر نبيه 
�صّلى �هلل عليه و�صّلم بقتالهم و�إجلئهم، فاألقى �هلل تعالى �أ�صد �لخوف في �صدورهم فاأ�صعفهم عن 
�لمقاومه، فاأيقن يهود بني �لن�صير بالهزيمة، فنزلو� على حكم �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم بالجلء، 
ودّمرو� منازلهم بنق�ص خ�صب بيوتهم؛ كي ل ي�صتفيد منها �لم�صلمون، وبذلك خربت بيوتهم 

باأيديهم، كما خربها �لموؤمنون في بد�ية ح�صارهم.
نة �هلل تعالى في �لظالمين �لذين يغدرون  وفي هذ� عبرة وعظة للعقلء بما حدث، وبيان ل�صُّ

ويخالفون �أمره �صبحانه.
ولول �أن ق�صى �هلل عليهم �لخروج و�لجلء من �أوطانهم وهم �أذلّة �صاغرون، لعّذبهم بالقتل 
�إّل لأّنهم  و�ل�صبي في �لدنيا، وما عاقبهم �هلل تعالى بالطرد و�لإجلء، وت�صليط �لموؤمنين عليهم، 
عادو� �هلل تعالى ور�صوله �صّلى �هلل عليه و�صّلم، وكّذبو� بما �أنزل �هلل على ر�صوله، وخالفو� �أو�مره 

بعدم �لطاعة، ونق�صو� عهودهم.
�إّن قبول �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم م�صالحة يهود بني �لن�صير يدل على معاملة �لنبي �صّلى �هلل 

عليه و�صّلم لهم بالرحمة و�لت�صامح و�لإح�صان، حيث �كتفى باإخر�جهم من �لمدينة �لمنّورة. 

�أذكرثلثة مو�طن �أ�صبح �هلل تعالى بها في حياتي.
ُأطّبق

تعظيم اهلل تعالى وتقدي�سه
ما في �لكون جميعه من مخلوقات �صاهدة بوحد�نية �هلل تعالى وقدرته، وتنّزهه عن كل نق�ص، 
خ�صوًعا و�نقياًد� لعظمته، فهو �لقوي �لغالب �لقاهر في ملكه، �لحكيم في �صنعه و�صرعه و�أحكامه،
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قطع نخيل بني الن�سير
�أقر �هلل تعالى ما فعله �لموؤمنون في ما �أقدمو� عليه من قطع لبع�ص نخيل بني �لن�صير و�إحر�قه 
�إلى �ل�صت�صلم، وتقليل �لخ�صائر  �لعدو  �إلجاء  �أريد به م�صلحة وهي  �لباقي، حيث  و�لإبقاء على 
باأيدي  للإتلف  عر�صة  �أمو�لهم  �أكرم  يرو�  باأن  و�إذللهم  قلوبهم،  في  �لرعب  و�إلقاء  �لب�صرية، 
�أفاء �هلل  �لم�صلمين في ما  �إلى  بقائه م�صلحة؛ لأنه �صيعود  �أبقى ولم يقطع في  �لم�صلمين، و�أّن ما 
عليهم، فكان في كل �لقطع و�لإبقاء م�صلحة وخير للم�صلمين، فجعل �هلل �لقطع و�لإبقاء كليهما 

باأمره وم�صيئته �صبحانه.

كيف توّفق بين نهي �لنبي �صّلى �هلل عليه و�صّلم عن قطع �لأ�صجار لغير حاجة حفاًظا على 
�لبيئة، وقيام �لم�صلمين بذلك في غزوة بني �لن�صير؟

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أُ�صّبح �هلل تعالى في كل �أوقاتي. 

2- �أتوّكل على �هلل تعالى في حياتي.
3- �ألتزم كتاب �هلل تعالى، و�صّنة ر�صوله �صّلى �هلل عليه و�صّلم في �أعمالي.

......................................................................... -4

قضية للنقاش
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1- عّرف ب�صورة �لح�صر.
2- بّين �صبب نزول �صورة �لح�صر.

ح �لمق�صود بكل من �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:           ،              ،        ،        ،         . 3- و�صّ
4- �ذكر مثاًل و�حًد� على قدرة �هلل تعالى.

5- عّلل: لماذ� عاقب �هلل تعالى يهود بني �لن�صير بالطرد و�لإخر�ج من ديارهم، و�صّلط �لموؤمنين 
عليهم.

6- ��صتنتج �لحكمة من قطع �لموؤمنين لبع�ص نخيل بني �لن�صير.
 {... 7- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: { 

�إلى قوله تعالى { ....  } غيًبا.
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الدرس الرابع والعشرون

�سورة الح�سر
الآيات الكريمة )6–10(

الفيء وف�سل المهاجرين والأن�سار

: �أ�صرعتم في تح�صيله.
: ما يركب عليه.

: �لذين �صكنو� �لمدينة، ولزمو� �لإيمان وتمّكنو� فيه وهم �لأن�صار.
: �صّدة �لفقر و�لحاجة.

: يقّدمون غيرهم على �أنف�صهم. 
: يجّنب نف�صه ويحميها من �لبخل.

: حقًد� وح�صًد�.

اًل          معاني المفردات والتراكيب  اأو

قال �هلل تعالى:

}

{
)�صورة �لح�صر، �لآيات10-6(

اأفهم واأحفظ
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�لآيات  تحّدثت  �لمنّورة،  �لمدينة  من  و�إخر�جهم  باإجلئهم  �لن�صير  ببني  حل  ما  بيان  بعد 
�لكريمة عن �أحكام �لفيء، وثناء �هلل تعالى على �لمهاجرين و�لأن�صار.

اأحكام الفيء وحكمته
حيث  �لن�صير،  بني  كاأمو�ل  قتال،  غير  من  �لمحاربين  �لأعد�ء  �أمو�ل  من  �أُخذ  ما  هو  �لفيء 
فتحت ديارهم �صلًحا، و�أُخذت �أمو�لهم بعد �إجلئهم عنها؛ لذ�، لم تق�صم بين �لمجاهدين، وقد 

�أعطى �هلل تعالى للر�صول �صّلى �هلل عليه و�صّلم �لحّق في تق�صيمها.
وذكر �هلل تعالى حكم �لفيء ب�صفة عامة، �لذي نعرف منه �لفرق بين �لغنيمة �لتي توؤخذ بقتال، 
�لنبي �صّلى �هلل  �لن�صير، وقد ق�صم  �لذي يوؤخذ بغير قتال، وهذ� ما ح�صل في غزوة بني  و�لفيء 
عليه و�صّلم مال �لفيء �أ�صهًما، هي: �صهم �هلل تعالى و�لر�صول �صّلى �هلل عليه و�صّلم ، هو للر�صول 
في حياته، ثم ي�صرف على م�صالح �لم�صلمين بعد وفاته، و�صهم ذوي �لقربى وهم �أقارب �لر�صول 
�صّلى �هلل عليه و�صّلم ، وهم بنو ها�صم وبنو �لمطلب، و�صهم �ليتامى، و�صهم �لم�صاكين، و�صهم 
�بن �ل�صبيل، فق�صمها �لر�صول �صّلى �هلل عليه و�صّلم بين �لمهاجرين، ولم يعِط �لأن�صار منها �صيًئا �إّل 

ثلثة �أ�صخا�ص كانو� فقر�ء.

اأحكام الفيء وحكمته

الآيتان الكريمتان ) 6 – 7(

ثناء اهلل تعالى على المهاجرين 
والأن�سار ر�سي اهلل عنهم

الآيات الكريمة ) 8 – 10(

المو�سوعات التي تناولتها الآيات الكريمة

ثانياًا              تف�سير الآيات الكريمة
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ثناء اهلل تعالى على المهاجرين والأن�سار ر�سي اهلل عنهم 
بّين �هلل تعالى ف�صل �لمهاجرين �لذين هجرو� �لديار و�لأوطان حباًّا هلل تعالى، وفر�ًر� بدينهم، 

بعدما ��صطرهم كّفار مّكة �إلى �لخروج منها تاركين �أمو�لهم وديارهم، طلًبا لمر�صاة �هلل تعالى.
كما بّين �هلل تعالى ف�صل �لأن�صار �لذين �صكنو� �لمدينة د�ر �لهجرة، وتمّكن �لإيمان في قلوبهم، 
فقيًر�. بع�صهم محتاًجا  و�إن كان  �أنف�صهم،  و�لديار على  بالأمو�ل  و�آثروهم  �لمهاجرين،  فاأحّبو� 

كما مدحت �لآيات �لمتبعين لمنهج �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم في ت�صحيتهم في �صبيل �هلل 
تعالى وحبهم للم�صلمين، �ل�صائرين على �آثارهم �لح�صنة و�أو�صافهم �لجميلة، �لد�عين لهم في �ل�صر 

و�لعلنية، ور�جين من �هلل �لروؤوف �لرحيم قبول دعائهم، كما في قوله تعالى: { 
 } )�صورة �لتوبة، �لآية100(.

في  و�صّلم،  عليه  �هلل  �لنبي �صّلى  �هلل عنهم، على  �لأن�صار ر�صي  �عتر��ص  يدل عدم  علَم 
تق�صيم �لفيء؟

ُأناقش

حُّ َو�لإِيَماُن ِفي َقْلِب َعْبٍد �أََبًد�«)1(،  �أتاأّمل قول ر�صول �هلل �صّلى �هلل عليه و�صّلم: » َوَل َيْجَتِمُع �ل�صُّ
ثم �أ�صتنتج �صبب عدم �جتماع �لإيمان و�لبخل في قلب �لم�صلم.

أتأّمل و أستنتج

)1( �صنن �لن�صائي �لكبرى، كتاب �لجهاد، باب ف�صل من عمل في �صبيل �هلل على قدمه، وهو حديث �صحيح.

و�لحكمة من تق�صيم �أمو�ل �لفيء بهذه �لطريقة؛ كي ل يكون تد�ول �لمال مح�صوًر� بين �أيدي 
فئة معينة من �لمجتمع، بحيث ل ي�صيب �لفقر�ء منه �صيء، وفي هذ� مبد�أ �إغناء �لجميع، وتحقيق 
�لقوم  علية  ��صتئثار  من  �لجاهلية  في  �لحال  عليه  كان  لما  خلًفا  �لمجتمع،  طبقات  بين  �لتو�زن 
و�لقادة بالأمو�ل، وفي �لآية توجيه عام للم�صلمين بوجوب �لمتثال لأو�مر �هلل ور�صوله �صّلى �هلل 

عليه و�صّلم، وهذ� ما �صنعه �لأن�صار فعلياًّا.
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�أّن  �لإ�صلمية وت�صامنها وتكافلها، وبّينت  �لأمة  �إلى وحدة  �لكريمة  �أ�صارت �لآيات  وبذلك 
�لم�صلمين محّبة  �لإ�صلم على  �أوجب  باأولها، فقد  �آخر�لأمة  �لدين، و�صلة  �لرو�بط ر�بطة  �أقوى 
�ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم، وتقدير �إخو�نهم في �لدين �ل�صابقين �إلى �لإيمان، و�لحث على �لدعاء 

لهم بخير، وعلى �صفاء قلوبهم من �أمر��ص �لحقد و�لح�صد لأي موؤمن �أو م�صلم.

�أتدّبر �لآيات �لكريمة، و�أُبّين و�جبين من و�جبات �لم�صلم تجاه �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم.

 القيم الم�ستفادة من الآيات الكريمة:
1- �أطيع �لر�صول �صّلى �هلل عليه و�صّلم في �أمره، و�أتجّنب مخالفة �صّنته.

2- �أُحبُّ �لمهاجرين و�لأن�صار ر�صو�ن �هلل عليهم.
3- �أتحّلى بال�صدق و�لإيثار في حياتي.

........................................... -4

أتدّبر وُأبّين
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1- بّين معاني �لمفرد�ت و�لتر�كيب �لآتية:                  ،                       ،              ،                  .   
ح �لمق�صود بالفيء في �لإ�صلم. 2- و�صّ

3- �ذكر �لأ�صناف �لتي تاأخذ �لفيء.
4- بّين كيف تتحّقق وحدة �لأّمة �لإ�صلمية من �لآيات �لكريمة.
5- بّين �لحكمة من تق�صيم �أمو�ل �لفيء على �أ�صناف محّددين.

6- علَم تدل كل �آية من �لآيات �لكريمة �لآتية: 
�أ  - قال �هلل تعالى: {  }.

.{ ب- قال  �هلل تعالى: {
جـ- قال �هلل تعالى: { }.

7- �كتب �لآيات �لكريمة من قول �هلل تعالى: { ....} �إلى قول 
} غيًبا. �هلل تعالى: { ....
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بعد در��صتي �لدرو�ص �ل�صابقة، �أُكمل �لمخططات �لآتية بما ينا�صبها:
: الدر�س الحادي والع�سرون )�سورة الق�س�س، الآيات الكريمة )76-84( ق�سة قارون(. اأولاً

.........................................................-1

.........................................................-2
......................................................... -3
.........................................................-4
.........................................................-5 

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

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

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

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

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

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

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

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

من ن�سائح بني اإ�سرائيل 
لقارون 

حال بني اإ�سرائيل من 
قارون بعد رف�سه ال�سلح

عاقبة قارون

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

�سورة الق�س�س، الآيات الكريمة )76-84( ق�سة قارون 
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.........................................................-1

.........................................................-2
......................................................... -3
.........................................................-4

.........................................................-5 
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.............................................................

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

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

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

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

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

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

ثانياًا: الدر�س الثاني والع�سرون  )�سورة محمد، الآيات الكريمة )7 - 14( ولية اهلل تعالى للموؤمنين(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�سباب ن�سر اهلل تعالى 
للموؤمنين

اأ�سباب اإهالك 
الكافرين

مقارنة بين م�سير الموؤمنين 
وم�سير الكافرين

�سورة محمد، الآيات الكريمة )7 - 14( ولية اهلل تعالى للموؤمنين 
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كيفية تق�سيم 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم الفيء

الحكمة من  تق�سيم 
اأحكام الفيء بهذه 

الطريقة

ف�سل المهاجرين
والأن�سار

مفهوم الفيء

ثالثاًا: الدر�س الثالث والع�سرون )�سورة الح�سر، الآيات الكريمة )1 – 5( اإجالء يهود بني الن�سير(.

 رابعاًا: الدر�س  الرابع والع�سرون )�سورة الح�سر )6 – 10( الفيء وف�سل المهاجرين(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حكم اهلل تعالى في بني الن�سير�سبب نزول �سورة الح�سر
الحكمة من اإقرار اهلل تعالى 

بقطع نخيل بني الن�سير

�سورة الح�سر، الآيات الكريمة )1 – 5( اإجالء يهود بني الن�سير 

�سورة الح�سر )6 – 10( الفيء وف�سل المهاجرين
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قائمة الم�سادر والمراجع
القراآن الكريم.  -1

�إحياء  د�ر  بيروت:  الكريم.  القراآن  مزايا  اإلى  ال�سليم  العقل  اإر�ساد  �لعمادي،  بن محمد  �ل�صعود، محمد  �أبو   -2
�لتر�ث �لعربي.

�أبو ح�صان، جمال، تف�سير ابن عا�سور التحرير والتنوير، ر�صالة ماج�صتير، �لجامعة �لأردنية.  -3
�أبو حيان، محمد بن يو�صف بن علي بن حيان بن حيان، البحر المحيط، در��صة وتحقيق وتعليق: �ل�صيخ   -4
د�ر  �لفرماوي.بيروت:  �لحي  عبد  �ل�صتاذ  معو�ص.تقري�ص:  علي محمد  �ل�صيخ  �لموجود،  عبد  �أحمد 

�لكتب �لعلمية، لبنان.
�آل �صل�ص، عدنان بن محمد، العالمة ال�سنقيطي مف�سر�، در��صة منهجية على تف�صيره، د�ر �لنفائ�ص، عمان،   -5

ط1، 2005م.
�لألو�صي،محمود �أبو �لف�صل، روح المعاني في تف�سير القراآن العظيم وال�سبع المثاني، بيروت: د�ر �إحياء �لتر�ث   -6

�لعربي.
الجاللين ، جالل الدين محمد بن اأحمد المحلي وجالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�شيوطي ط1،   -7

تف�سير الجاللين، �لقاهرة: د�ر �لحديث، م�صر .
�لخالدي،  �صلح عبد �لفتاح، مع ق�س�س ال�سابقين في القراآن، دار القلم  دم�شق، ط1 1989م / 1409هـ.  -8
 ، هـ   1425 / الإ�سالمية، ط10،  2005م  العقيدة  في  درا�سات  �لهز�يمة،  �لخطيب، محمد، ومحمد    -9

�لأكاديميون للن�صر و�لتوزيع.
10- �لر�زي، محمد بن عمر، 1421هـ، 2000م، مفاتيح الغيب، بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية.لبنان.

11- زرزور، عدنان، علوم القراآن، المكتب الإ�شالمي، ط1، 1981م / 1401 هـ. 
12- �لزرقاني، محمد عبد �لعظيم، مناهل العرفان في علل القراآن، د�ر �لفكر. 

�صبط  التاأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�ساف  عمر،  بن  محمود  �لزمخ�صري،   -13
وت�صحيح: محمد عبد �ل�صلم �صاهين، وعليه حا�صيتي: �بن �لمنير وحا�صية �ل�صيخ محمد عليان وحا�صية 

�لحافظ �بن حجر �لع�صقلني، بيروت: د�ر �لكتب �لعلمية. لبنان.
المنان،  كالم  تف�سير  في  الرحمن  الكريم  تي�سير  1420هـ.2000م،  نا�صر،  بن  �لرحمن  عبد  �ل�صعدي،   -14

موؤ�ص�صة �لر�صالة.
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خزيمة،  د�ر  البيان،  اأ�سواء  تف�سير  منهج  تو�سيح  في  البيان  مخت�سر  �صيف،  بن  �صعيد  بن  نا�صر  �ل�صيف،   -15
1427هـ.  

16- �صكري �أحمد، �لرقب �أحمد، جهود علماء الأردن في التف�سير، بحث محكم، 2015م.
17- �ل�صنقيطي، محمد �لأمين، تف�سير اأ�سواء البيان في اإي�ساح القراآن بالقراآن.د�ر �لفكر، بيروت، 1995م.
18- عبا�ص، ف�صل ح�صن و�صناء ف�صل عبا�ص، اإعجاز القراآن الكريم، دار الفرقان، ط3، 1999م 1420هـ.

/2001م  �لقاهرة  �لحديث،  د�ر  الكريم،  القراآن  لألفاظ  المفهر�س  المعجم  فوؤ�د،  محمد  �لباقي،  عبد   -19
/1422هـ.

�لعليم  عبد  �أحمد  تحقيق:  القراآن،  الجامع لأحكام  عبد�هلل، 1372هـ،  �أبو  �أحمد  بن  �لقرطبي، محمد   -20
�لبردوني، �لقاهرة: د�ر �ل�صعب، م�صر.

21- �لمجالي، محمد خازر، الوجيز في علوم الكتاب العزيز، ط1، 2004م.
الإعجاز العلمي في القراآن وال�سنة ، د�ر جياد  22- �لم�صلح، عبد �هلل بن عبد �لعزيز و عبد �لجو�د �ل�صاوي، 

للن�صر و�لتوزيع، طبعة �أولى 2008م/1429هـ.
23- �لنا�صري، عبد �لعزيز، منهج اإبراهيم القطان في تف�سيره تي�سير التف�سير، ر�صالة ماج�صتير، �إ�صر�ف د. �صلح 

�لخالدي، جامعة �لعلوم �لإ�صلمية �لعالمية.
�إحياء  �لباقي، بيروت: د�ر  �سحيح م�سلم، تحقيق: محمد فوؤ�د عبد  �لني�صابوري، م�صلم بن �لحجاج،   -24

�لتر�ث �لعربي. لبنان.
25- �لهولي، جمال، الأ�ضراط الكبرى لل�ضاعة في �ضوء القراآن الكريم، بحث محّكم، 2008م.

26- �لو�حدي، علي بن �أحمد، اأ�سباب نزول القراآن، د�ر �لميمان.
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