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معاين الكلمات:

هو القرن الذي ينفخ فيه اإ�سرافيل للبعث.

بطلت.

متهيد

ذكر اهلل تعاىل يف الآيات ال�سابقة ق�سة بناء ذي القرنن لل�سد، وذلك ليمنع ياأجوج وماأجوج من 

اخلروج على النا�س، ب�سبب اإف�سادهم يف الأر�س، وذكر اأن هذا ال�سد �سيظل قائًما اإىل قرب قيام 

ال�ساعة؛ حيث ينهار هذا ال�سد باأمر اهلل تعاىل، كما اأ�سار اهلل اإىل ذلك بقوله يف الآية ال�سابقة:

ي���خ���رج  وح���ي���ن���ئ���ذ   ،

ياأجوج وماأجوج على النا�س، كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف الآيات الآتية:

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٩٩٩٩--١٠٦١٠٦((الدر�س )١٤(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف
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تف�سري الآية:

 اأي: يوم يدك ال�سد، وتخرج قبيلتا ياأجوج وماأجوج 

اأي: يختلط النا�س بع�سهم يف بع�س  اأي: يف اأثر ذلك اإعاًما بقيام ال�ساعة

 اأي: يف �سعيد واحد للح�ساب واجلزاء.

من فوائد هذه الآية:
- اإثبات ال�سور والنفخ فيه لبعث النا�س من قبورهم. 

 اأي: اأبرزناها واأظهرناها  اأي يوم القيامة 

ليوا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك اأبلغ يف تعجيل الهم واحلزن لهم. 

األف �سبعون  لها  يومئذ  بجهنم  »ي��وؤت��ى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:   � م�سعود  بن  عن عبداهلل 

.
)1(

األف ملك يجرونها«  ِزَماٍم �سبعون  ِزَماٍم، مع كل 

 اأي: يف الدنيا  اأي: تغافلوا وتعاموا عن قبول 

ال��ه��دى وات��ب��اع احل��ق  اأي:وك��ان��وا ل ي��ق��درون على �سمع اآي��ات 

القراآن، لبغ�سهم القراآن والر�سول.

)1( �سحيح م�سلم برقم )		8	(. 

من فوائد هذه الآية:
��� بيان اأن من مل يكن اهلل له وليًّا ونا�سًرا، فا ويل له ول نا�سر له. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1� بيان ما اأعده اهلل تعاىل للكافرين من العذاب. 

	� بيان �سبب �سال الكفار، وهو اإعرا�سهم عن ذكر اهلل وعن �سماع اآياته. 

 ه����ل ظ����ن  مم����ن ي��ع��ب��د الأن����ب����ي����اء وامل����ائ����ك����ة وال�������س���احل���ن 

اأع���داًء لهم و يتراأون  اأرب��اب��ا ؟ كا بل �سيكونون   ه��وؤلء  اأي 

منهم  اأي: هياأناها لهم  اأي: منزًل.
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التقومي
�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

�س	/ يف الآيات اإ�سارة اإىل عامة من عامات قرب ال�ساعة، ما هذه العامة؟ 

�س	/ دلت الآيات على اأن الإن�سان قد ي�سل وهو ل ي�سعر، ما الآية الدالة على ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ 

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

اأي:  ب���اهلل   ك��ف��ره��م  ب�سبب  اأي:   

وب�سبب جعلهم القراآن الكرمي والر�سل حمًا لل�سخرية وال�ستهزاء.

من فوائد هذه الآيات:
1� اأن الإن�سان قد ي�سل وهو ل ي�سعر، وذلك اإذا مل يهتد بهدي الكتاب وال�سنة، بل اأعر�س عنهما 

وا�ستخف بهما. 

	� اأن الكفر باهلل تعاىل �سبب حلبوط العمل. 

	� بيان اأن جهنم م�سي املعر�سن عن اهلل تعاىل املبتغن الهدى من غي طريقه. 

اأي:  اأهل ال�سال  اأي: قل يا حممد للذين يجادلونك بالباطل من   

عملوا  فيما  خ�سراًنا  واأعظمهم  اخللق  اأ�سد  هم  بالذين  اأي:  نخركم  

 اأي: هم الذين �ساع وبطل عملهم الذي عملوه يف الدنيا؛ 

لأنهم مل يعملوه على وفق ما �سرع اهلل  اأي: عمًا. 

 اأي: جحدوا اآيات اهلل الدالة على وحدانيته و�سدق ر�سله

 اأي: وكذبوا بالدار الآخرة  اأي: فبطلت اأعمالهم فلم يكن لها 

ثواب يف الآخرة  اأي: فا نثقل موازينهم لأنها خالية عن اخلي. 

ن�ساط )1(

اكتب مع جمموعتك عن اأبرز الأعمال التي يثقل بها ميزان احل�سنات يوم القيامة.

ج1: الصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل للبعث
اعتدنا: هيأناها لهم - نزالً: منزالً

ننبئكم: نحبركم - فحبطت: بطلت
ج2: خروج يأجوج ومأجوج

 ج3:قال تعالى: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
أنهم يحسنون صنعا

 يكون ذلك عندما العمل الذي عملوه لم يكن على وفق ما شرعه
هللا بهدى الكتاب والسنة

  ج4:أن الكفر بالله تعالى سبب لحبوط العمل

https://hulul.online/


163

معاين الكلمات:

اأعلى درجات اجلنة.

الُن�ُزل هو ما يعد لل�سيف.

ما يكتب به.

اأعده  ذكر اهلل تعاىل يف الآي��ات ال�سابقة جزاء الكافرين، ويف الآي��ات الآتية بنَّ اهلل تعاىل ما 

لعباده املوؤمنن، قال اهلل تعاىل.

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )١٠٧١٠٧--١١٠١١٠((الدر�س )١٥(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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 اأي: ماء البحر  اأي: حًرا للقلم الذي تكتب به 

كلمات اهلل وحكمه واآياته الدالة عليه  لفرغ البحر 

قبل اأن ُيْفَرغ من كلمات ربي  اأي: ولو جئنا مبثل البحر بحًرا اآخر 

ثم اآخر )اإىل ما ل نهاية له من بحور تده( ويكتب بها ملا نفدت كلمات اهلل.

من فوائد هذه الآية:
- بيان �سعة علم اهلل تعاىل وعجز الب�سر عن الإحاطة به. 

 للم�سركن املكذبن بر�سالتك  فما كنت لأخركم عما �ساألتم 

اأطلعني اهلل عليه  اأ�سحاب الكهف وخر ذي القرنن لول ما  عنه من ق�سة 

 الذي اأدعوكم اإىل عبادته  ل �سريك له 

ف���م���ن ي���خ���اف رب�����ه ي�����وم ل���ق���ائ���ه، وي���راق���ب���ه ع���ل���ى م��ع��ا���س��ي��ه، وي����رج����و ث����واب����ه ع���ل���ى ط��اع��ت��ه 

 اأي: موافًقا ل�سرع اهلل اأي: ول يجعل 

له �سريًكا يف عبادته. 

تف�سري الآيات:

اأي: جمعوا بن الإميان والعمل ال�سالح 

 اأي: ما فيها من الثمار  اأي: �سيافة. 

عن اأبي هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا �ساألتم اهلل َف�َسُلوُه الِفردو�َس، فاإنه اأو�سط اجلنة، واأعلى

 . 
)1(

ر اأنهار اجلنة« اجلنة، وفوقه عر�س الرحمن، ومنه َتفجَّ

 اأي مقيمن فيها ل ينتقلون عنها اأبًدا  اأي: ل يطلبون 

 اأي: حتول عنها اإىل غيها.

)1( اأخرجه البخاري برقم )	98	(. 

من فوائد هاتني الآيتني:
1� ف�سيلة الإميان باهلل تعاىل والعمل ال�سالح. 

	� بيان عظيم الثواب الذي اأعده اهلل تعاىل لعباده املوؤمنن الذين جمعوا بن الإميان والعمل ال�سالح. 
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التقومي

�س1/ بنِّ معاين الكلمات الآتية: 

 . ح معنى قوله تعاىل:  �س	/ و�سِّ

�س	/ ما الدليل من الآيات ال�سابقة على اأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص وحي من اهلل تعاىل، ولي�س من

تلقاء نف�سه؟

من فوائد هذه الآية:

1� الدليل على اأن ما جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإمنا هو وحي من اهلل تعاىل، ولي�س من تلقاء نف�سه.

	� بيان �سرطي قبول العمل، وهما: 

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

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

أن يكون العمل صالحاً وموافق لسنة النبي الكريم
أن يكون خالصاً لله ال يقصد به إال وجهه

ج1: نزالً: ما يعد للضيف
حوالً: تحوال عنها إلى غيرها

مداداً: ما يكتب به
ج2: أي ال يطلبون تحوال عنها إلى غيرها

 ج3: قال تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
 إلّي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه

فليعمل عمالً صالحاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً
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