
اأواًل:اأواًل: التف�سري التف�سري
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�لقر�آن من عند�لقر�آن من عند
�هلل تعالى�هلل تعالى

الوحدة الوحدة 
 األولى األولى
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�أريد �أن:
�أبني معاين �لكلمات �لغريبة.   1

�أف�رس �لآيات ) 1- 6 ( من �سورة �لفرقان تف�سريً� �سليمًا.   2
�أ�ستنتج �سفات �لقر�آن �لو�ردة يف �لآيات.   3

�أرد على من يزعم باأن �لقر�آن �لكرمي �إفك وكذب �فرت�ه حممد     4
�أ�ست�سعر ف�سل �لقر�آن �لكرمي.   5

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )1( حتى �لآية رقم )6(

�لوحدة�لوحدة
11

الدر�سالدر�س
11

يقول الله تعالى معظمًا لنف�سه الكرمية على ما نّزله على ر�سوله الكرمي  من القراآن العظيم.

�
{ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   
ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۇئ    ۇئ    وئ     وئ     
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ  
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ک} ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   
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ن مو�سوعًا منا�سبًا للآيات: موضوع اآليات رتب �لكلمات �لتالية لتكَوّ
)ف�سل القراآن الكرمي - مزاعم امل�رشكني - والرد على -   حوله (. 

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

معناها�لكلمة 

كرث خريه وعظمت بركته، وكملت �سفاتهڭ

ڦ كذب اخرتعه من عند نف�سهڦ

 اأحاديثهم امل�سطرة يف كتبهمچچ

معاني الكلمات

�سبحانه �أو�سافه  وكملت  خري�ته,  وكرثت  �لله,  بركات  َعُظَمْت  ﴿ڭڭڭۇ﴾  ٴۇ 
؛ ﴿ۆۈۈ﴾ ل �لقر�آن �لفارق بني �حلق و�لباطل ﴿ۇۆ﴾ حممد  وتعالى, �لذي نَزّ

ًفا لهم من عذ�ب �لله.  ليكون ر�سوًل للإن�س و�جلن, خمِوّ

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

1- اأن بركات الله وخرياته على عباده كثرية، واأعظمها اإنزال القراآن عليهم فارقًا بني احلق والباطل، والنور
والظالم ،واخلري وال�رش.

2- اأن من اأَجلِّ اأو�ساف حممد � اأنه عبٌد لله تعالى ور�سول.

ونستفيد من اآليةونستفيد من اآلية

فضل القرآن الكریم والرد على مزاعم المشركین حولھ 

https://hulul.online/
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 �أخي �لطالب:فـّكر
�أي �ل�سور �لآتية �فتتحت بقوله تعالى:  ) تبارك (؟

�لتغابن.               �لملك. �لمجادلة.  هي �سورة: 

وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿ۋ ۇئ 
�ه على ما ينا�سبه من �خللق, ِوْفق ما تقت�سيه حكمته, دون نق�س �أو ۇئ ﴾ خلق كل �سيء, ف�سَوّ وئ

خلل.
ٹ ﴿ ٱٻٻٻ﴾ و�تخذ �مل�رسكون  معبود�ت من دون �لله ﴿ ٻپپپ
ل ٺٺٿٿٿٿٹ﴾   ﴿ وخلقهم,  خلقها  و�لله  �سيء,  َخلْق  ت�ستطيع  ل  پ﴾ 

ميلكون بعث �أحد من �لأمو�ت حيًّا من قربه. 

ڄ ڃ  ﴿ٹٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾   �إل كذب وبهتان �ختلقه حممد, ﴿ڦڦ
لي�س مما ميكن فالقر�آن  �سنيًعا؛  �رتكبو� ظلًما فظيًعا, و�أتو� زوًر�  فقد  ڃ﴾  ڃ ڃ ڄڄڄ

لب�رس �أن يختلقه.
ڍ  ﴿چ چ چ چ﴾ وقالو� عن �لقر�آن: هو �أحاديث �لأولني �مل�سطرة يف

كتبهم, ��ستن�سخها حممد, ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ فهي ُتْقَر�أ عليه �سباًحا وم�ساًء.
تاب ملن  غفورً�  �أي  ﴿ڌڌڎڎڈڈژژڑککک﴾,  ک  

من �لذنوب و�ملعا�سي, رحيمًا بهم حيث مل يعاجلهم بالعقوبة.

1- اأن الله خالق كل �سئ ومليكه، ال �رشيك له يف خلقه وملكه.
2- اأن اأعظم الظلم واأ�سد االفرتاء، اأن ُيَتَّخذ مع الله اآلهة، وهي ال َتْخُلق، وال تنفع وال ت�رش، وال حتيي

وال متيت.

ويؤخذ من اآليتين:ويؤخذ من اآليتين:

https://hulul.online/
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عاُء اأن القراآن كذب اختلقه حممد  واأعانه اأنا�س على ذلك، واأنه ماأخوذ من كتب 1- من اأعظم الظلم ادِّ
االأولني.

2- ا�سطراب املعاندين يف احلكم على القراآن، مع عجزهم عن اأن ياأتوا مبثله؛ دليل على كذب دعواهم.
دعاهم بالعقوبة،بل  يعاجلهم  ومل  والر�سول   بالقراآن  كذبوا  عباده،حيث  عن  الله  عفو   3-  عظم 

اإلى التوبة.

وقد دلت هذه اآليات على مايلي:وقد دلت هذه اآليات على مايلي:

�أتبع ما جاء يف �لقر�آن �لكرمي, لأنال �خلري و�لهدى و�ل�سعادة. 	
آثار 

سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
ما �ملر�د بقوله تعالى: ﴿ ڭ﴾؟ �س1: 

علل: �ختلف �ملعاندين يف �حلكم على �لقر�آن. �س2: 
تاأمل قوله تعالى:﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾ و��ستخرج �سفتني من �سفات �لقر�آن �س3: 

�لكرمي. 
�خرت �لإجابة �ل�سحيحة مما يلي: �س4: 

 )اأ( اأجّل اأو�ساف حممد  التي ذكرت يف االآيات اأنه ) نبي - ر�سول- عبدالله (.
)ب( ظلم منكري القراآن اأنف�سهم بدعواهم اأن القراآن ) منزل - كذب - خملوق(.

)جـ(  اأنزل الله تعالى القراآن ليكون نذيراً ) لالإن�س - للجن- للثقلني(.

كثرة خیره وعظمت بركتھ وكملت صفاتھ 
ألن ذلك دلیل على كذب دعواھم فكل تلك المزاعم باطلة 

منزل من عند هللا - فرقان بین الحق والباطل وبین الھدى والضالل الحرام 

https://hulul.online/
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الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

�لإعر��ض عن �آيات �لإعر��ض عن �آيات 
�هلل، وترك هدي �لنبي �هلل، وترك هدي �لنبي 
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�أريد �أن:
�أبني معاين �لكلمات �لغريبة.   1

�أف�رس �لآيات ) 27- 31( من �سورة �لفرقان تف�سريً� �سليمًا.   2
�أ�ستنتج خطورة �ل�سحبة �ل�سيئة.   3

�أمثل على �سور هجر �لقر�آن �لكرمي.   4

�أ�ست�سعر خطورة هجر �لقر�آن �لكرمي.   5
مًا. �أ�ستنتج �حلكمة من نزول �لقر�آن �لكرمي منَجّ   6

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟

https://hulul.online/
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )27( حتى �لآية رقم )31(

�لوحدة�لوحدة
22

الدر�سالدر�س
22

�
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�ختر مو�سوعًا منا�سبًا للآيات: موضوع اآليات
)  ( خطورة ال�سحبة ال�سيئة.

)  ( هجر القراآن الكرمي.
)  ( خطورُة هجر القراآن الكرمي، وال�سحبُة ال�سيئة.

معناها�لكلمة 

qطريقًا اإلى اجلنة

معاني الكلمات

�مل�رسك ي��ق��ول   ﴾ q p o n m l k j i h g ﴿  r
متح�رسً� يوم �لقيامة: يا ليتني �ساحبت ر�سول �لله حممًد� �, و�تبعته يف �تخاذ �لإ�سلم طريًقا �إلى �جلنة.

�ل�سللة من �إلى طريق  به  يعنى من حرفه عن �لهدى وعدل   ﴾xwvuts﴿  y
دعاة �ل�سللة.

§ ﴿z{|}~�إِْذ  ¡﴾ �أبعدين و�سدين عن �لقر�آن ﴿£ ¤ 
¥ ¦ ﴾ يرتكه يف وقت �ل�سدة فل ينفعه.

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

1- م�ساحبة �سديق ال�سوء الذي ي�سد االإن�سان عن االإميان واتباع احلق، تورث الندامة يوم القيامة.

2- ال�سيطان يزين لالإن�سان م�ساحبة اأهل الباطل، فاإذا َجدَّ اجِلدُّ خذل ال�سيطاُن اأتباَعُه، وترباأ منهم.

وهذه اآليات تدل على أن:وهذه اآليات تدل على أن:

https://hulul.online/
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 �أخي �لطالب:فـّكر
عّدد ثلثة �آثار ل�سديق �ل�سوء.

...........................  )3  ...........................  )2 ........................... )1

ª © ¨﴿ ²»»¬®¯°±﴾  تركو� �لإميان به و�لعمل باأحكامه,
ومل يتدبروه حقًا ويتعظو� مبا فيه.

º¹¸¶µ﴾ وكما جعلنا لك - �أيها �لر�سول - �أعد�ًء من جمرمي قومك,  ́            ³﴿ À
جعلنا لكل نبٍيّ من �لأنبياء عدًو� من جمرمي قومه, فا�سرب كما �سربو�. ﴿¼½¾¿﴾

معيًنا ُيعينك على �أعد�ئك. 

1- خطورة هجر القراآن، والوعيد العظيم على ذلك.
2- هجر القراآن قد يكون: برتك االإميان وترك العمل به، اأو بهجر حتكيمه والتحاكم اإليه، اأو بهجر تالوته

و�سماعه وتدبره، واأخطرها االأول.

،حيث بيَّنت اأن ما اأ�سابه قد اأ�ساب من قبله من االأنبياء  فلي�سرب كما �سربوا. ت�سلية لر�سول الله 

وهذه اآلية تبين:وهذه اآلية تبين:

وهذه اآلية فيها:وهذه اآلية فيها:

- الصدیق السيء طریق للوقوع في 
المحرمات والمنكرات                         

- الصدیق السيء خائن لألمانة والوالء 
لألصدقاء                                       

- الصدیق السيء یكسب األصدقاء سمعة 
سیئة بسبب أعمالھ السیئة 

https://hulul.online/
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�أُكرث من قر�ءة �لقر�آن, و�أتدبر �آياته و�أعمل مبا فيه, حتى ل �أكون هاجرً� له.   	
.......................................................................................................................  	

�أخي �لطالب: �كتب �أثرً� �سلوكيًا �آخر ت�ستنبطه من �لآيات.

آثار 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
��ستخرج من �لآيات ما يدل على:  �س1: 

)ب( تربوؤ ال�سيطان من اأتباعه. )اأ( �ساحب ال�سوء ي�سد عن طاعة الله.  
. )د( ت�سلية الر�سول  )ج( خطورة هجر القراآن الكرمي.   

إضــــــــاءةإضــــــــاءة
قال �بن �لقيم -رحمه �لله تعالى -: هجر �لقر�آن �أنو�ع:

اأحدها: هجر �سماعه واالإيمان به واالإ�سغاء اإليه.
والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه واإن قراأه واآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم اإليه في اأ�سول الدين وفروعه.
والرابع: هجر تدبره وتفهمه.

والخام�س: هجر اال�ست�سفاء والتداوي به في جميع اأمرا�س القلب، فيطلب �سفاء دائه من غيره، ويهجر 
التداوي به.

 ﴾±   °  ¯  ®    ¬  ««      ª      ©¨﴿ :وكل هذا داخل في قوله تعالى
واإن كان بع�س الهجر اأهون من بع�س.

أتوكل على هللا في جمیع أعمالي 

أ - قولھ تعالى ( یا ویلتي لیتني لم أتخذ فالناً خلیالً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءني 

ب - قال تعالى : ( وكان الشیطان لإلنسان خذوالً ) 

ج - قال تعالى ( وقال الرسول یا رب إن قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجوراً ) 
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؟؟التقويمالتقويم
علل: �لظامل َيَع�سُّ على يديه يوم �لقيامة. �س2: 

( �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة:  ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعلمة ) �سع علمة ) �س3: 
)      ( )اأ( ال�سحبة ال�سيئة تنفع �ساحبها يف الدنيا واالآخرة. 
)      ( )ب( هجر القراآن الكرمي اأنواع، واأخطرها هجر تالوته. 

  )      ( . )ج( من اأ�سابه اأذى وهو يدعو اإلى الله َفْلُي�َسلِّ نف�َسه مبا اأ�ساب ر�سول الله 

ج۲ : ندماً وتحسراً ویقول یا لیتني صاحبت النبي واتبعتھ في 
اتخاذ اإلسالم طریقاً إلى الجنة 
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الوحدة الوحدة 
 الثالثة الثالثة

من �آيات �هلل �لكونيةمن �آيات �هلل �لكونية

https://hulul.online/


27

�أريد �أن:
�أبني معاين �لكلمات �لغريبة.   1

�أف�رس �لآيات )53-62( من �سورة �لفرقان تف�سريً� �سليمًا.   2
�أ�ستنتج دللة �لآيات على ربوبية �لله تعالى و�ألوهيته.   3
�أ�ستنتج �سبب �إعر��س �مل�رسكني عن عبادة �لله تعالى.   4

�أربط بني هذه �لآيات و�لآيات )41-46( من �سورة �لنور ودللتها    5
على �آيات �لله �لكونية.

�أتفكر يف �آيات �لله تعالى �لكونية.   6

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )63( حتى �لآية رقم )67(

ووفقهم  وبني ح�سن �سفاتهم، ذكر الله تعالى يف منته على عباده ال�ساحلني ، اأن �سماهم عباد الرحمن،
لالأعمال ال�ساحلات التي اأك�سبتهم الفوز  باجلنة .

�
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢}
 °  ¯  ®  ¬»ª  ©
 ¶  µ  ´  ³  ² ±
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )63( حتى �لآية رقم )67(

ووفقهم  وبني ح�سن �سفاتهم، ذكر الله تعالى يف منته على عباده ال�ساحلني ، اأن �سماهم عباد الرحمن،
لالأعمال ال�ساحلات التي اأك�سبتهم الفوز  باجلنة .

�
 ¨  §  ¦  ¥ ¤ £  ¢}
 °  ¯  ®  ¬»ª  ©
 ¶  µ  ´  ³  ² ±
 À  ¿  ¾  ½  ¼  «  º  ¹ ¸
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

{ Ô Ó Ò

�لوحدة�لوحدة
33

الدر�سالدر�س
33

     بعد اأن بني الله تعالى �سبهات الكافرين وبطالنها، �رشع �سبحانه وتعالى يف بيان االأدلة الدالة على 
ربوبيته وقدرته، التي تقت�سي اأن ال يعبد اأحد �سواه، الأنه املتفرد بخلق هذه املخلوقات.
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   حب  خب  مب  ىب   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ رب

تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )53( حتى �لآية رقم )57(
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االآيات الكونية تدل على قدرة الله ووجوب اإفراده بالعبادة. موضوع اآليات

معناها�لكلمة 

�سرتاً مينع و�سول اأحدهما لالآخرىائ

معاني الكلمات

ې﴾ �أي خّلى بينهما فاختلط, فيما يرى ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ائ ﴿ۈ  ٴۇ
�لناظر لهما, �لعذب �ل�سائغ بالملح �سديد �لملوحة و�لمر�رة ﴿ې ې ى﴾ حاجًز� مينع كل و�حٍد

منهما من �إف�ساد �لآخر ﴿ىائ﴾ ومانًعا ِمن �أن ي�سل �أحدهما �إلى �لآخر.
﴾ ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  �لب�رس  و�مل��ر�أة  �لرجل  منِيّ  ِمن  خلق  ۇئ﴾  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿ەئ  ىئ 
فجعل هوؤلء �لب�رس ذكوًر� يكون منهم �لن�سب و�لقر�بة, و�إناًثا يكون منهن �مل�ساهرة و�لجتماع و�ملودة 

﴿ ېئ ېئ ېئ﴾.

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

1- من اآيات الله العظيمة اأن يجمع ماء النهر العذب مباء البحر املِْلح، فال يف�سد اأحدهما االآخر، بل يجعل
بينهما حاجزاً يحول دون امتزاجهما.

2- اأن الله تعالى خلق بني اآدم من ماء مهني، وجعلهم ذكوراً واإناثًا، فمن الذكور تكون االأن�ساب، ومن
االإناث تكون امل�ساهرات.

وهاتان اآليتان تدالن على ما يلي:وهاتان اآليتان تدالن على ما يلي:
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 �أخي �لطالب:فـّكر
ما �لفائدة من كون ماء �لبحر ِملْحًا؟ 

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

ىب ﴿ىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمب﴾ وكان �مل�رسك عوًنا
لل�سيطان على ربه بال�رسك يف عبادة �لله, ُمَظاِهًر� له على مع�سيته.

پ ﴿ٱ   ٻٻٻٻ﴾ مب�رًس� للموؤمنني باجلنة, ومنذًر� للم�رسكني بالنار.
ٺ ٺ ٺ �أَيّ �أجر ﴿ ڀ ٿ ﴿پپ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ل �أطلب منكم على تبليغ �لر�سالة 

ٿ ٿ ﴾  �إل �أن يهتدي �أحدكم وي�سلك �سبيل �حلق ويرجع �إلى ربه. ٿ ٺ

اأنَّ االآلهة التي يعبدها امل�رشكون لي�س لديهم حجة يف عبادتها، وهم يعلمون اأنها ال ت�رش و ال تنفع.

ين والب�سارة به، وتخويف من خالفه بعذاب دنيوي  اأو اأخروي. 1-اأن مهمة ر�سول الله  تبليغ الدِّ
2- الر�سول  ال يطلب على دعوته اأجراً من النا�س وال منفعة دنيوية، بل يريد هدايتهم.

واآلية تدل على:واآلية تدل على:

وهاتان اآليتان تفيدان مايأتي:وهاتان اآليتان تفيدان مايأتي:

�أتفكر يف �آيات �لله عز وجل فيزد�د �إمياين ويقيني بوحد�نيته.   	
�أدعو �إلى دين �لله ول �أبتغي بذلك منفعة دنيوية.  	

آثار 
سلوكية

ألن ماء البحر ساكن ال یجري فملوحتھ تمنعھ من التغیر والفساد 
والتأثر بما فیھ من كائنات وھواء ألن الملح مادة معقمة وحافظة 
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؟؟التقويمالتقويم
ما �لفرق بني �لن�سب و�مل�ساهرة؟  �س1: 

بني معنى قوله تعالى: ﴿ يئجبحبخبمب﴾. �س2: 
�خرت �لإجابة �ل�سحيحة فيما يلي:  �س3: 

)اأ( االآيات الكونية تدلنا على ) قدرة الله - حجة الله - مغفرة الله (.
)ب( خلق الله بني اآدم من )تراب - ماء مهني-تراب ابتداء ثم من ماء مهني(.

بني معاين �لكلمات �لتالية: �س4: 

﴿ ۋ﴾ - ﴿ ې﴾ - ﴿ ى ﴾

: ج۱
النسب : وھو أن ینسب االبن ألبیھ 

المصاھرة : ھي انتساب إلى عائلة بالزواج ، أي بأن یصیر المرء صھراً 
لھا ، واألصھار : أھل بیت المرأة 

ج۲ : أي كان الكافر عوناً للشیطان على 
ربھ بالشرك في عبادة هللا ، مظاھراً لھ 

على معصیتھ 
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )58( حتى �لآية رقم )62(

�لوحدة�لوحدة
33

الدر�سالدر�س
44

ير�سد الله عز وجل نبيه حممًدا  ملا يكفيه �رش الكافرين وين�رشه عليهم.
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معناها�لكلمة 

lالكواكب العظام

Oعال وارتفع

xمتعاقبنِي َيْخُلف اأحدهما االآخر

معاني الكلمات

هه عن �ْس �أمورك �إلى ربك �حلي ﴿< =﴾  ونِزّ D  ﴿6 7 8 9 :;﴾ َفوِّ
�سفات �لنق�سان حامدً� له. ﴿? @C B A﴾ يعلم ذنوبهم فل يخفى عليه منها �سيء

و�سيجازيهم عليها.

QPONMLKJIHGFE﴿ W﴾ ع������ل و�رت�����فع
��ستو�ًء يليق بجلله, هو ﴿VUTS﴾  �إذ� �أردت �أن تعرف �سفاته فالله هو �خلبري بها.

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

1- وجوب التوكل على الله تعالى واالعتماد التام عليه وتنزيهه عما ال يليق به.
2- اأن الله يعلم اأعمالنا ويح�سي ذنوبنا وال يخفى عليه من اأحوالنا �سيء،فعلينا اأن نخافه ونتقيه.

وهاتان اآليتان تفيدان:وهاتان اآليتان تفيدان:

رتب �لكلمات �لتالية لتكون مو�سوعًا منا�سبًا:موضوع اآليات
)التوكل على الله _ وجوب _ وتوحيده (

وجوب التوكل على هللا وتوحیده ............................................................................................................
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ZYX﴿ f[\]^_﴾ قالو�: مانعرف �لرحمن ﴿ ` b a ﴾ هل
تريد �أن ن�سجد ملا تاأمرنا طاعة لأمرك؟ ﴿ dc﴾ وز�دهم دعاوؤهم �إلى �ل�سجود للرحمن بعًد�

عن �لإميان ونفوًر� منه.

lkjihg﴿ r﴾  تعالى وتقد�س وعظمت بركته وكرث خريه, �لذي جعل يف
ا ت�سيء وقمًر� ينري. �ل�سماء �لنجوم �لكبار مبنازلها ﴿qponm﴾ وجعل فيها �سم�سً

وذل���ك �لآخ������ر  �أح���ده���م���ا  َي���ْخ���ُل���ف  م��ت��ع��اق��َب��نْي   ﴾  xwvu                                      s﴿  ¡ 
﴿ zy{|﴾  �أن يعترب ﴿ }~  �ُسُكورً� ﴾ لله تعالى على نعمه و�آلئه.

1- اأن النفور من �سماع القراآن واالإعرا�س عنه، من �سفات امل�رش
2- اأن الله �سبحانه وتعالى جعل يف ال�سماوات جنومًا تعرف مبنازلها و�سم�سًا ت�سيء وقمراً منرياً.

3- اأن الله �سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار متعاقبني يخلف اأحدهما االآخر.

وتفيد اآليات:وتفيد اآليات:

 �أخي �لطالب:فـّكر
ي�سرع �سجود �لتلوة:

) ( للم�ستمع ) ( لل�سامع   ) ( للقارئ  

إضــــــــاءةإضــــــــاءة
ال�سم�س �سراج وهاج، م�سيء بذاته، واأما القمر فمنير ب�سياء ال�سم�س، المرتد من �سطحه، وفي و�سف 

ال�سم�س باأنها �سراج، وو�سف القمر باأنه منير، اإ�سارة اإلى اأن ال�سم�س م�سدر الطاقة الحرارية.

كني.
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�أتقي �لله و�أخافه, لأنه يعلم �أعمالنا ويح�سي ذنوبنا فل يخفى عليه �سيء.   	
�أخي �لطالب:

�كتب �أثًر� �سلوكيًاً �آخر ت�ستفيده من �لآيات.
.......................................................................................................................  	

آثار 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
بني معاين �لكلمات �لتالية:  �س1: 

)l - x - O(

من �ملخاطب بقوله تعالى: ﴿6﴾؟ �س2: 
.﴾CBA@?﴿ :ستنبط فائدتني من قوله تعالى�� �س3: 

أتوكل على هللا في جمیع أعمالي 

استوى : عال وارتفع 
ر  خلفة : متعاقبین یعقب أحدھما اآلخ

بروجاً : الكواكب العظام 

النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم 

- أن هللا یعلم أعمالنا ویحصي ذنوبنا ال یخفى علیھ من أحوالنا شيء فعلینا أن نخافھ ونتقیھ 
- أن هللا ال یخفى علیھ شيء في األرض وال في السماء 
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الوحدة الوحدة 
الرابعةالرابعة

�سفات عباد �لرحمن�سفات عباد �لرحمن
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�أريد �أن:
�أبني معاين �لكلمات �لغريبة.   1

�أف�رس �لآيات) 63- 77( من �سورة �لفرقان تف�سريً� �سليمًا.   2
�أ�ستنتج �سفات عباد �لرحمن.   3

�أ�ست�سعر ف�سل �لت�ساف ب�سفات عباد �لرحمن.   4
�أطبق �سفات عباد �لرحمن على نف�سي.   5

ماذا أريدماذا أريد
أن أتعلم؟أن أتعلم؟
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )63( حتى �لآية رقم )67(

�لوحدة�لوحدة
44

الدر�سالدر�س
55

ذكر الله تعالى يف منته على عباده ال�ساحلني، اأن �سماهم عباد الرحمن،وبنَيَّ ح�سن �سفاتهم، ووفقهم 
لالأعمال ال�ساحلات التي اأك�سبتهم الفوز  باجلنة.

�
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معناها�لكلمة 

Âمالزمًا ل�ساحبه

Ïي�سيقوا يف النفقة

Óو�سطًا

معاني الكلمات

 » ª ©﴿ ب�سكينة متو��سعني ﴾  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ ¯
¬ ® ﴾ و�إذ� خاطبهم �جلهلة �ل�سفهاء بالأذى, �أجابوهم باملعروف من �لقول, وخاطبوهم خطاًبا

َي�ْسَلمون فيه من �لإثم, ومن مقابلة �جلاهل بجهله. 

لربهم, فيها  خمل�سني  �لليل  �سلة  من  يكرثون    ﴾´³²±     °﴿   µ
متذللني له بال�سجود و�لقيام, ومع �جتهادهم يف �لعبادة فاإنهم يخافون من عذ�ب �لله كما قال �لله,

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

1- االأولى: اأنهم  مي�سون متوا�سعني ب�سكينة ووقار،ال متكربين وال متماوتني.
يِّب من القول. 2- الثانية: اأنهم اإذا تعدى عليهم ال�سفهاء بال�ّسب والتعيري، مل يقابلوهم اإال بالطَّ

ونستفيد من اآلية صفتين من صفات عباد الرحمن:ونستفيد من اآلية صفتين من صفات عباد الرحمن:

من �سفات ............................................................................... الرحمن.موضوع اآليات
�أخي �لطالب /�أكمل �لعبارة حتى تكون مو�سوعًا منا�سبًا للآيات

عباد
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جهنم عذ�ب  �إن   ﴾  ÂÁÀ¿¾½¼«º¹     ¸¶﴿   Ã
ملزم لأ�سحابها ل ينفك عنهم.

ÇÆÅÄ﴿  È﴾ �إن جهنَم �رَسٌّ قر�رً� و�إقامة.
ÏÎÍÌ     ËÊÉ﴿ Ô﴾ مل يتجاوزو� �حلد يف �لعطاء, ومل ي�سِيّقو� يف �لنفقة,

﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ وكان �إنفاقهم و�سًطا بني �لتبذير و�لت�سييق.

1- حر�سهم على قيام الليل واجتهادهم يف التعبد لله بالنوافل،ف�ساًل عن الفرائ�س وهذا هو االإح�سان.
2- خوفهم من ربهم ودعاوؤهم اأن ي�رشف الله عنهم عذاب جهنم.

3- اإذا اأنفقوا من اأموالهم على اأنف�سهم اأو على اأُ�رَشهم، تو�سطوا بني االإ�رشاف والتقتري.

ونستفيد من اآليات ثالث صفات لعباد الرحمن:ونستفيد من اآليات ثالث صفات لعباد الرحمن:

 �أخي �لطالب:فـّكر
ما �لفائدة من جعل �لدعاء بعد قيام �لليل؟

)  ( �أن يكون �لدعاء بعد عمل �سالح.
)  ( �أن يكون �لدعاء في �لثلث �لأخير من �لليل.      

)  ( كل ما �سبق.

إضــــــــاءةإضــــــــاءة
عن جابر  قال: �سمعت ر�سول الله  يقول: »�إن في �لليل ل�ساعًة ل يو�فقها رجٌل م�سلٌم ي�ساأل �للَه 

تعالى خيرً� من �أمر �لدنيا و�لآخرة, �إل �أعطاه �إياه, وذلك ُكلَّ ليلة« )١(

)١(  ]اأخرجه م�سلم برقم  757[.
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�أتدبر �سفات عباد �لرحمن و�أمتثلها يف نف�سي.  	
�أدعو ربي �أن ي�رسف عني عذ�ب جهنم.  	

آثار 
سلوكية

؟؟التقويمالتقويم
�أكمل ما يلي: من �سفات عباد �لرحمن يف: �س1: 

)اأ( امل�سي ...................................................................................................................................

)ب( رد االأذى  .........................................................................................................................

)ج( االإنفاق  .................................................................   ............................................................

ما معنى قوله تعالى: ﴿± ²﴾؟ �س2: 

.﴾Ó ﴿- ﴾ Ï﴿ - ﴾ Â﴿ :بني معاين �لكلمات �لتالية �س3: 
عّدد �سفات عباد �لرحمن �ملذكورة يف �آيات هذ� �لدر�س. �س4: 

أنھم یمشون متواضعین بسكینة ووقار ، ال متكبرین وال متموتین 
إذا تعدى علیھم السفھاء لم یقابلوھم إال بالطیب من القول 

متوسطین بین اإلسراف والتقتیر 

ج۲ : ھم الذین یكثرون من صالة اللیل مخلصین فیھا لربھم متذللین لھ بالسجود والقیام 
: ج۳

غراماً : مالزم لصاحبھ / یقتروا : یضیقوا في النفقة / قواماً : وسطاً 

ج٤ : أنھم یمشون متواضعین بسكینة ووقار ال متكبرین وال متماوتین 
أنھم إذا تعدى علیھم السفھاء بالسب والتعییر لم یقابلوھم إال بالطیب من القول 

یقومون اللیل ویتھجدون في التعبد � بالنوافل ، فضالً عن الفرائض وھذا ھو اإلحسان 
یخافون ربھم ویدعونھ أن یصرف عنھم العذاب 

إذا أنفقوا من أموالھم على أنفسھم أو أسرھم توسطوا بین اإلسراف والتقتیر 

https://hulul.online/


42

تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )68( حتى �لآية رقم )71(

�لوحدة�لوحدة
44

الدر�سالدر�س
66

يف االآيات ال�سابقة بع�س �سفات عباد الرحمن، ويف هذه االآيات اإكمال لتلك ال�سفات. 
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معناها�لكلمة 

7

@

\

في  المناسبة  الكلمة  أمام  واكتبه  الصحيح  المعنى  اختر 
الجدول التالي: ) رجوعًا �سحيحًا - ذليًل حقيرً� - عقابًا (

)  '  &  %$#  "!﴿ بقوله:  تعالى  �لله  ذك��ره  ما  �لرحمن  عباد  �سفات  ومن 
به قتلها  مبا يحق  �إل  قتلها,  �لله  م  �لتي حَرّ �لنف�س  يقتلون  ول   ﴾/ . - , + * (
﴿10﴾ ل يفعلون �لزنى ول يقرتبون من مو�طنه ﴿76543﴾ ومن يفعل �سيًئا

من هذه �لكبائر َيلَْق يف �لآخرة عقاًبا. 
معتقدً� فعلها  ملن  باخللود  )و�لوعيد  حقريً�  ذليًل   ﴾@?<=>;:9﴿

حلها, �أو ملن �أ�رسك بالله(.  
﴿NMLKJI     H GFEDCB﴾  فاأولئك ميحو  �لله
عنهم �سيئاتهم ويجعل مكانها ح�سنات؛ ب�سبب توبتهم وندمهم, وذلك �أنهم كلما تذكرو� ما م�سى ندمو� 

.﴾RQPO﴿ و��ستغفرو�, فتقلب �سيئاتهم ح�سنات

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

من �سفات عباد الرحمن وف�سل ...............................................................موضوع اآليات
)ال�سدقة - التوبة - ال�سالة(

�ختر �لكلمة �لمنا�سبة حتى تكون مو�سوعًا منا�سبًا للآيات.

عقاباً 

ذلیالً حقیراً 
رجوعاً صحیحاً 

التوبة 
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﴿ZYXWV  UT[\﴾ من ندم على ذنبه, وظهر �أثر ذلك يف �إقباله على
�لطاعة و�جتنابه �ملع�سية, فاإنه هو �لتائب حقا, وهو �لذي يقبل �لله توبته, ويكفر ذنوبه. 

1- ال ي�رش       يف عبادتهم ال �رش    اأ�سغر وال اأكرب.
2-   ال يقتلون النف�س املع�سومة اإال باحلق،كاأن ترتد بعد اإ�سالمها، اأو تقتل نف�سًا حمرمة بغري حق، اأو تزين

مع اإح�سان، وذلك لويل االأمر لي�س لالأفراد.
3- ال يقعون يف الزنا بل يبتعدون عنه وعن مواطنه.

4- اإذا وقعوا يف مع�سية تابوا اإلى الله، فندموا على ما�سنعوا واأح�سنوا العمل.

وفي اآليات من صفات عباد الرحمن أنهم:وفي اآليات من صفات عباد الرحمن أنهم:

كًاكون
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؟؟التقويمالتقويم
��ستنبط من �لآيات ما يجب �أن يتجنبه عباد �لرحمن. �س1: 

ما �جلز�ء �ملرتتب على �سدق �لتوبة؟ �س2: 
بني معنى قوله تعالى: ﴿( )*+,-./﴾. �س3: 

( �أمام �لعبارة غري �ل�سحيحة: ( �أمام �لعبارة �ل�سحيحة وعلمة ) �سع علمة ) �س4: 
)      ( )اأ(  من �سفات عباد الرحمن اأنهم ال يقتلون النف�س التي حرم الله. 
) ( )ب( ي�ساعف العذاب يوم القيامة ملن يفعل الكبائر. 
) ( )ج( التوبة ال�سادقة متحو الذنوب اإال الكبائر. 
)      ( )د( من عالمات �سدق التوبة العمل ال�سالح بعدها. 

�أجتنب ما نهى �لله عنه حتى ل �أقع يف عذ�به.   	
�أخي �لطالب:

�كتب �أثرً� �سلوكيًا  �آخر ت�ستفيده من �لآيات.
.......................................................................................................................  	

آثار 
سلوكية

أتحلى بصفات عباد الرحمن 

الشرك با� - قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق - الزنا 

یمحو هللا عنھم سیئاتھم ویجعل مكانھا حسنات 

ج۳ : أي ال یقتل النفس إال بالحق الموجب للقتل وحقھا أن ال تقتل إال بكفر بعد إسالم ، أو زنا بعد 
إحصان ، أو قود نفس وإن كانت كافرة لم یتقدم كفرھا إسالم ، فإن ال یكون تقدم قتلھا لھا عھد 

وأمان 
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تف�سري �سورة �لفرقان
من �لآية رقم )72( حتى �لآية رقم )77(

�لوحدة�لوحدة
44

الدر�سالدر�س
77

جعل الله تعالى اجلنة لعباده ال�ساحلني، وبنَيَّ �سفاتهم التي كانوا عليها يف الدنيا، وكيف نالوا هذا الفوز 
العظيم.

��
گ   گ     گ      گ     ک     ک      ک     ک      }
ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ     ڳ   ڳ   ڳ  
ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ڭ      ڭ     ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے    
ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ  
ى  ىائ  ائ  ەئ             ەئ  وئ  وئ  ۇئ}
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من �سفات عباد الرحمن وجزاوؤهم عند الله.موضوع اآليات

معناها�لكلمة 

بالكالم القبيح وماالنفع فيه.گ

عذابًا مالزمًاوئ

معاني الكلمات

تف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منهاتف�سري الآيات وما ُي�ستفاد منها

ل ﴾و�لذين  ک ک ک ﴿ک بقوله:  �لله  ذكره  ما  �لرحمن  عباد  �سفات  ومن  ڳ   
﴾, و�إذ� مرو� من غري ق�سد ڳ گ گ گ ي�سهدون بالكذب ول يح�رسون جمال�سه ﴿گ

و� معر�سني منكرين يتنزهون عنه, ول ير�سونه لغريهم.  بالكلم �لقبيح و�لكلم �لذي ل ينفع, َمرُّ

﴾ �إذ� ُوِعُظو� باآيات �لقر�آن ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڻ   ﴿ڳ
مٌّ مل ي�سمعوها, وُعْمٌي مل يب�رسوها, بل َوَعتْها قلوبهم,  ودلئل وحد�نية �لله مل يتغافلو� عنها, كاأنهم �سُ

و� لله �ساجدين مطيعني.  وتفَتّحت لها ب�سائرهم, َفَخرُّ

ِم��ن لن��ا  ه��ب  ﴾ربن��ا  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ڻ ۓ   
ے﴾ و�جعلنا قدوة ے  ھ  ��نَا و���رسورنا, ﴿    �أزو�جنا وذرَيّاتنا ما َتَقرُّ به �أعيننا, وفيه �أُْن�سُ

ُيقتدى بنا يف �خلري.
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1- ال ي�سهدون �سهادة الكذب، وال يح�رشون جمل�ًسا يع�سى الله فيه.
2- يعر�سون عن اللغو وال يح�رشون جمال�سه.

3- اإذا ُوِعظوا اأو ُتِلَيت عليهم اآياُت الله َقبُِلوها وا�ستجابوا لها مذعنني.
4- يكرثون الدعاء ب�سالح اأهليهم وذرياتهم.

5- اأ�سحاُب ِهَمٍم عالية، ولذلك يدعون الله اأن يكونوا اأئمة يف اخلري.

دلت اآليات على أن من صفات عباد الرحمن أنهم:دلت اآليات على أن من صفات عباد الرحمن أنهم:

 �أخي �لطالب:فـّكر
�أعظم �سبب لدخول عباد �لرحمن �لجنة بعد رحمة �لله:

)     ( �لم�سي �لمعتدل. )     ( �سبرهم على �لطاعة. )     ( ح�سن رد �لأذى.

إضــــــــاءةإضــــــــاءة
ْن�َساُن �ْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه �إَِلّ ِمْن َثَلَثٍة: �إَِلّ ِمْن  َقاَل » �إَِذ� َماَت �لإِ   َعْن اأَبِى ُهَرْيَرَة  اأََنّ َر�ُسوَل اللِه 

اِلٍح َيْدُعو َلُه« )١( َدَقٍة َجاِرَيٍة, �أَْو ِعلٍْم ُينَْتَفُع ِبِه, �أَْو َوَلٍد �سَ �سَ

عباد من  �ل�سابقة  بال�سفات  �ت�سفو�  �لذين  �أولئك  ﴿ۓڭڭڭڭ﴾ ۈ 
ۇ ﴿ۇ  �لطاعات,  على  �سربهم  وب�سبب  �لله  برحمة  �جلنة؛  منازل  �أعلى  يثابون  �لرحمن, 
ْون يف �جلنة �لتحية و�لت�سليم من �مللئكة, و�حلياة �لطيبة و�ل�سلمة ِمَن �لآفات. و�َسُيَلَقّ ۆ ۆ﴾
ون فيه, ومقاًما يقيمون به, ل نَْت م�ستقًر� َيِقرُّ ۉ ﴿ۈ    ٴۇ ۋۅۅ﴾ َح�سُ

يبغون عنها حتوًل.

)١( اأخرجه م�سلم برقم  186 .
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1- جزاء عباد الرحمن يف االآخرة، جنات عظيمة يخلدون فيها، وال يلقون فيها اأذى اأو خوفًا.
2- اأعظم �سبب لدخولهم اجلنة بعد رحمة الله، �سربهم على طاعة الله، وثباتهم على دينهم حتى ماتوا.

3- اخللق اأهون �سيء على الله، اإذا مل يعبدوه ويت�رشعوا اإليه وحده.

وقد دلت اآليات على أن:وقد دلت اآليات على أن:

توؤمنو� ومل  تعبدوه  مل  �إذ�  بكم,  يبايل  ول  ليكرتث  ىى﴾ ﴿ۉېېېې   ۇئ 
�سببًا تكذيبكم,  يكون  ف�سوف  بتم  َكَذّ فقد  ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾  ﴿ وحده  وتدعوه  به 

لعذ�ٍب يلزمكم ول ينفك عنكم, ويهلككم يف �لدنيا و�لآخرة.

؟؟التقويمالتقويم
��ستدل من �لآيات على كل مما ياأتي: �س1: 
)اأ( تدبر القراآن الكرمي من �سفات املوؤمنني. 

)ب( همة املوؤمن عالية. 
)ج( هوان اخللق على الله اإذا مل يعبدوه.                    

عّدد �سفات عباد �لرحمن �لو�ردة يف �آيات هذ� �لدر�س. �س2: 

	 �أَت�سُف ب�سفات عباد �لرحمن؛ لأفوز باجلنة.  
	 �أ�ستعني بدعاء �لله لق�ساء حاجاتي.

آثار 
سلوكية

قال تعالى ( والذین إذا ذكروا بآیات ربھم لم یخروا علیھا صماً وعمیاناً ) 

قال تعالى : ( وجعلنا للمتقین إماماً ) 
قال تعالى ( قل ما یعبؤا بكم ربي لوال دعاؤكم ) 

ال یشھدون شھادة الكذب وال یحضرون مجلساً یُعصى هللا فیھ - یعرضون عن اللغو وال 
یحضرون مجالسھ - إذا وعظوا أو تلیت علیھم آیات هللا قبلوھا واستجابوا لھا مذعنین - 

یكثرون الدعاء بصالح أھلھم وذریاتھم - أصحاب ھمم عالیة ولذلك یدعون هللا أن یكونوا 
أئمة الخیر 
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؟؟التقويمالتقويم
�أكمل �لعبار�ت �لتالية: �س3: 

 )اأ( الذين ات�سفوا ب�سفات عباد الرحمن يثابون اجلنة برحمة الله ثم .....................................................

)ب( عاقبة ال�رشك العذاب االأليم ب�سبب ...............................................................................  .........

)ج( من �سفات عباد الرحمن اأنهم يكرثون الدعاء ب�سالح   ..............................................................
�س4: قارن بني �سفات �ملوؤمنني يف �سورة �ملوؤمنون و�سفات عباد �لرحمن يف �سورة �لفرقان من حيث:

عدد ال�سفات املت�سابهة وعدد ال�سفات املختلفة.

صبرھم على طاعة هللا وثباتھم على دینھم حتى ماتوا 

تكذیبھم
أھلھم وذریتھم 
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