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أهداف الـمقرر
1  �أن يفهم �لطلبة �لتر�بط بين �آيات �لقر�آن و�سوره.

2   �أن يتمثل �لطلبة �لقيم و�آلآد�ب �لتي ��ستملت عليها �آلآيات �لمقررة. 

3   �أن يح�سن �لطلبة �آل�ستدآلل باآلآيات ويعرفو� �لعالقة بين �آلأدلة و�أحكامها.

4   �أن يعرف �لطلبة طرًفا من ق�س�ص �آلأنبياء وطريقة �لقر�آن في عر�سها. 





 

 

 

  

 

 

سورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــام

الوحـــــــــــدة











سورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــامسورة ا�نعـــــام

الوحـــــــــــدة
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(١) سورة األنعام اآلية رقم (١٣٦).             
(٢) سورة األنعام اآلية رقم (١).             

(٣) سورة األنعام اآلية رقم (١٢).             
(٤) سورة األنعام اآلية رقم (١٩).     
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2
تف�سير �سورة األأنعامالدر�س

من اآلآية )68( اإلى اآلآية )70(
�س وتحترم.  م، وُتَقدَّ ر وُتَعظَّ �إلإ�سالم دين �هلل، و�آيات �لقر�آن كالم �هلل؛ ولذ� يجب �أن ُتَوقَّ

 و�إذ� قام �أحد بالخو�س في �آيات �هلل، و�إل�ستهز�ء بدين �هلل، وجب على كل م�سلم �إلإعر��س عنه، و�لبعد عن �سماع 
�لدنيا، فكانت عاقبتهم دخول  �لحياة  ��ستهز�ئه، ممن غرتهم  ��ستهزوؤو� مثل  هر�ئه، وتخويفه بوعيد �هلل، لمن 

�لنار.
قال تعالى:  

اخرت املو�سوع املن��سب لآلآي�ت مم� ي�أتي:
�إلإعر��س عن �مل�ستهزئني بالدين - �حلذر من �إلغرت�ر بالدنيا - بيان عاقبة �لكافرين

�أي: يتكلمون فيها 
على وجه �ل�سخرية 

و�إل�ستهز�ء.  

�أي: ين�سينك �لنهي 
عن جمال�ستهم، 
و�لنهي عام لكل 

فرد. 
�أي: �إذ� �تقو� 

جمال�ستهم فقد 
تخل�سو� من 

�إثمهم.
�أي: ترتهن 
وحتتب�س.

�أي: �رتهنو� 
باأعمالهم.

�أي: لو بذلت كل 
فدية ما قبل منها.
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــا الكلمــــــــــة
...................................................لعبًا ولهوً�   

مع�ني الكلمـــ�ت

فـوائد واأحـكـ�م
وجوب �إلإعر��س عن جمال�س �مل�ستهزئني بالقر�آن �أو بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، �أو باإلإ�سالم.   -1

خطورة �إل�ستهز�ء بالدين، �سو�ء كان قوإل، �أو كتابة، �أو غري ذلك.   -2
�إن من �إل�ستهز�ء و�سف تعاليم �إلإ�سالم، �أو �أخالقه، �أو �سيء منها بالِقدم �أو �لتخلف.   -3

�إذ� علم �لرجل من �إلآخر منكرً�، و�أنه إل يقبل منه وعظًا وإل ن�سحًا، وجب عليه �أن يعر�س عنه   -4
    �إعر��س �ملنكر، وإل حتل جمال�سته، �إإل مل�سلحة �سرعية. 

�إن �لقر�آن خري مذكر، ملن كان له قلب، ورزق ب�سرية، وقر�أه بتدبر وفهم.   -5
�حلذر من �إلغرت�ر باحلياة �لدنيا، �إذ إل يغرت بها �إإل من جهل دينه، ون�سي �آخرته.  -6

�لفر�ر من عذ�ب �لنار.  -7
ي�س�ف لذلك م� يتن��سب مع م� يحدث يف و�س�ئل التوا�سل ومنه�:

�لتي فيها  �أو تد�ول �ملو�قع �إللكرتونية  8-  خطورة تد�ول مقاطع �لفيديو و�ل�سور، و�لر�سائل �لن�سية 
��ستهز�ء بالدين �أو �سعائره، �أو �سننه �أو �أهله �أو بلد�نه ودخول ذلك يف �لتحذير من دخول قا�سده 

فعال �أو قوإل يف و�سف �مل�ستهزئني بالدين.
�أو  و�لعلماء  �إلأمر  و�أحكامه ووإلة  و�سننه  �لدين  بال�سخرية من  �إىل من عرفو�  9-  �حلذر من �جللو�س 
�أو �إل�ستنقا�س، ومن ذلك �جتناب  �لتندر  �أو �إلنتقاد على �سبيل  يتناولونهم ب�سيء من �إل�ستهز�ء 

م�ساهدتهم على و�سائل �لتو��سل مهما كانت �ملربر�ت. 
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     ملسو هيلع هللا ىلص
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(١) أخرجه ابن ماجه.             
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(١) سورة النساء اآلية رقم (٩٣).   
(٢) رواه البخاري.             

          

         







 


 
          

 
 


 


              


 


    
ملسو هيلع هللا ىلص
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(١) سورة النساء اآلية رقم (١٣٥).   
(٢) سورة املطففني اآلية رقم (١-٣).   
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ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص
  




ملسو هيلع هللا ىلص


    
 

ملسو هيلع هللا ىلص 
 




 








(١) سورة القصص اآلية رقم (٨٤).   
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 ملسو هيلع هللا ىلص 



 

 




٢٨

 







 










 









٢٩

 













  







 




 


(١) سورة العنكبوت اآلية رقم (١٣).   
(٢) سورة الزخرف اآلية رقم (٣٢).  
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سورة ا�عـــــــراف
 

 

 

 

 

 

 

سورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــراف

الوحـــــــدة

سورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــراف













سورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــرافسورة ا�عـــــــراف

الوحـــــــدة
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معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالكلمـــــــــــــــــــــــة
...............................................................نزعنا

...............................................................من غل

1- اإن الجزاء من جن�س العمل.
2- الجنة حرام على كل م�شرك قال تعالى:                                                                                                             

3- اإن قوله تعالى:                                                                                        هو من باب تعليق 
ال�شي بالمحال، والمعنى: كما اأنه من المحال..................... في �شم الخياط، فكذلك 

المكذبون باآيات اهلل محال........................
4- ي�شر ال�شريعة، و�شماحة االإ�شالم فالتكليف على قدر اال�شتطاعة.

ا على  5- اأن م��ن نع��م اهلل عل��ى اأه��ل الجن��ة اأن ينزع ما ف��ي قلوبهم من الحقد، فال يح�ش��د بع�شه��م بع�شً
تفا�شل منازلهم في الجنة كما قال تعالى:

6- اإثبات االأ�شباب، فالجنة ال ُتدخل اإال باجتماع اأمرين:
اأ - ف�شل اهلل ورحمته وتوفيقه.                     ب- العمل ال�شالح.

كما جاء في ال�شحيحين اأن النبي    قال: » واعلموا اأن اأحدكم لن 
يدخل��ه عمل��ه الجنة«، قالوا وال اأنت يا ر�ش��ول اهلل، ق��ال: » وال اأنا اإال اأن 

يتغمدني اهلل برحمة منه وف�شل«.
7- الهداية بيد اهلل، والعبد ماأمور بالعمل المو�شل اإلى الجنة.

معاني الكلمـــات

فـو�ئد و�أحـكـام

 )1( سورة املائدة اآلية رقم )٧٢(.  

.  

       
.)1(   



٤٥









  



    


    


    



  




٤٦














 

 
 













٤٧


 


 

 


   

 

  

 













٤٨

 


 


 

 

      








  

  



٤٩



 

 






























٥٠

  
  
 
 

   



 







     
    
    



 















 
 










٥١

 
 






 
 
 

 
   

      




 






٥٢




 



















 




سورة ا�نفـــــــــال

 

 

 

سورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــال

الوحـــــــدة

سورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــال





سورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــالسورة ا�نفـــــــــال

الوحـــــــدة



٥٤







  










  

 
  

 


 
 

 
 

 












٥٥



  



























٥٦





  

 

  

 

 

 

 






 


 



   
   

    


   


    










٥٧









      
   



















٥٨



















 













٥٩








 




   


  
















٦٠

  

  
 

 
 




 

 



 









)('&%$#"!
0/.- ,+ *

/.-  ,+*

=   ;: ?







٦١


 ÎÍÌËÊ 

   ÊÉÈÇÆÅÄÃ 



 
















 


 







سورة يونــــــــس

 

 

 

 

سورة يونــــــــس

الوحـــــــدة

سورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــس







سورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــسسورة يونــــــــس

الوحـــــــدة
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سورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــر

الوحـــــــــــدة

سورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــرسورة الحجـــــــــر

الوحـــــــــــدة
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سورة النحــــــــل

الوحـــــــــــدة

التعريف ب�ســورة النحل  24 
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تف�سير �سورة النحــــــــل من اآلآية )90( اإلى اآلآية )93(  26 

تف�سير �سورة النحــــــــل من اآلآية )94( اإلى اآلآية )97(  27 
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(١) سورة األنبياء اآلية رقم (١).   
(٢) سورة األنفال اآلية رقم (٣٢).  
(٣) سورة األنعام اآلية رقم (١٢٤). 
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(١) سورة الكهف اآلية رقم (٥٤).   
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(١) سورة البقرة اآلية رقم (٢٢٤).   
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(١) سورة النحل اآلية رقم (٩٧).   




