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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ال حول وال قوة إال  بالل  ه 

 الصفحة          المحتويات 
 
 

 

      4       اإلسالمي   السالم مركز

 ن؟ نح من 

  وقيمنا رسالتنا رؤيتنا،

 

 

 6      والنبوية  القرآنية  التربية برنامج  

 األساسي   المنهج

 
 

 
 

 8                                      الصغير  المتدبر                    

 البرنامج  عن لمحة

 الطيبة  الشجرة

 
 

   61                                              والصف  للمعلم توجيهات 

 

  للمعلمات  توجيهات 

  الصف  قوانين
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   21                           العلق  سورة     

  الدروس   على عامة نظرة

  السورة  عن مقدمة

 ات المالحظ
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  التالوة 

 التجويد

 الحفظ

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

                     
       

  

 
 

 

 

 

 

 

 مركز السالم اإلسالمي 



 
 

5 

 مركز السالم اإلسالمي 
 

   اإلسالمي السالم مركز عن لمحة

  وواهب   والعيوب  النقائص   من  المنزه  ومعناه  تعالى   هللا  أسماء   من  اسم  السالم:

 . السالم

   هللا.  غير  عبودية من والتحرر  وحده لله االستسالم  وهو  هللا دين اإلسالم:

   ويده.  لسانه من المسلمون  سلم  من المسلم:

   ومكروه.  شر كل  من بالسالمة لآلخر دعاء  وهي اإلسالم تحية  عليكم: السالم

   أبدي. دائم نعيم  المؤمنين لعباده هللا  أعدها التي الدار الجنة  السالم: دار

 

 

   السالم. دار إلى  يدعو وهللا ا:رؤيتن

  ومحبته  هللا  معرفة  بغرس  وذلك  العالم  في  السالم  لنشر  هللا  بإذن   السعي  :رسالتنا

  القرآن   لخدمة  إسالمي  صرح   وبناء   النافعة  الصالحة  المسلمة  القدوة  وإعداد  الناس  بين

 . النبوية  والسنة الكريم

    اإلحسان. المحبة،  الصدق،  السالم،  :قيمنا

   أهدافنا:

   السالم.  إلى   للوصول  ومحبته  هللا  بمعرفة  وذلك  الحياة  في  بهدفهم  الناس  تعريف .1

  الحسنى   هللا  أسماء   عن  تربوية  وبرامج  علمية  ومحاضرات  إيمانية  دروس  إقامة .2

  عليه   هللا  صلى   نبيه  وسنة  هللا  كتاب  ومع  هللا  مع  نعيش  وكيف  األعمار  لكافة

   وسلم.
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  وتدبر   الحسنى  هللا  أسماء   خالل  من  الحميدة  واألخالق  اإلسالمية  اآلداب  تعزيز .3

   الكريم. القرآن 

  هللا   وكتاب  هللا  عن  الشرعي  بالعلم  تُعنى  وراتومنش   ومناهج  كتب،   إصدار .4

   والمعلم. للمتعلم وميسرة  سهلة بصورة

  للعلم   الوصول  وسهولة  الكترونيا   النبوية  والسنة  الكريم  القرآن   لخدمة   صرح  بناء  .5

   اللغات.  ومختلف  المستويات لكافة

  وسائل   خالل  من  للنفوس   ومحببة  ميسرة   بصورة  وتعاليمه  اإلسالم  دين  نشر  .6

 اللغات.  بمختلف الاالتص
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 والنبوية  القرآنية التربية  برنامج
 

 والنبوية؟  القرآنية التربية برنامج فكرة ما

اقتباس فكرة البرنامج من القرآن الكريم َمَثل الشجرة الطيبة أصلها اإليمان وفرعها   •

 الحسنة. العلم وثمارها األخالق 

لى ربط الفرد بالقرآن الكريم والسنة النبوية ليكون منهاجا لهم  إوهو برنامج يهدف   •

اإل القيم  وغرس  لهم  قوي  أساس  ووضع  الحياة  مجتمعفي  لبناء  واثق   سالمية 

 وفعال. 

 

   البرنامج؟ هدف ما

مراض التي يتعرضون لها في الحياة من خالل تدبر القرآن  معالجة المشاكل واأل .１

 .ودراسة السنة النبوية

في   .２ ومساعدتهم  األفراد  مهارات  في  إ تطوير  السامي  وهدفهم  أنفسهم  يجاد 

 .من خالل ربطهم بالله ووضع محبة هللا في قلوبهم  الحياة 

لها واألحفظهم من   .３ التي يتعرضون  والتحديات  المتطرفة من  المتغيرات  فكار 

 .سالم وتوازن معتقداتهظهار سماحة اإلإخالل  

 .توفير بيئة جذابة ومتميزة وآمنة وفق معايير األمن والسالمة في الدولة  .４

 .استخدام الوسائل الحديثة المبتكرة في التربية والتعليم .５

 .ةيجابية والمرح واأللفخلق جو من اإل .６
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 المتدبر الصغير 

   الصغير(: )المتدبر النبوية القرآنية التربية  برنامج عن لمحة
 

  يهدف  برنامج وهو الصغير(  )المتدبر والنبوية  القرآنية التربية برنامج سالمياإل السالم  مركز يطرح

 .الحياة في لهم منهاجا ليكون النبوية والسنة الكريم بالقرآن الجديد الجيل ربط لى إ

   العمرية: الفئات 
 

  جيل   لبناء  سالميةاإل  القيم  وغرس  لهم   قوي  أساس  لوضع  فأكثر  سنوات  ست  عمر  من  لألطفال

 المجتمع. في وفعال واثق 
 

   البرنامج: هدف
 

 .ودينها وبلدها مجتمعها  تخدم والتي الفعالة المتوازنة الواثقة القدوة تربية

اقتباس فكرة البرنامج من القرآن الكريم َمَثل الشجرة الطيبة أصلها اإليمان وفرعها العلم   .1

 . وثمارها األخالق الحسنة

 . توفير بيئة جذابة ومتميزة وآمنة وفق معايير األمن والسالمة في الدولة .2

 .استخدام الوسائل الحديثة المبتكرة في التربية والتعليم .3

 هم. يجابية والمرح وغرس قيمة التسامح بيناإل خلق جو من  .4

 سالمية للجيل الجديد. خالق اإلتعزيز األ .5

 والد. لفة والترابط بين األشاعة جو من األإ .6

 براز هذه القيمة. إنشطة تساهم في أسري من خالل همية التالحم األأ غرس  .7

الحياة من خالل ربطهم  يجاد أنفسهم وهدفهم السامي في  إ ومساعدتهم في  هم  تطوير مهارات .8

 بالله ووضع محبة هللا في قلوبهم. 

المشاكل واأل .9 القر معالجة  الحياة من خالل تدبر  يتعرضون لها في  التي  ودراسة  آمراض  ن 

 السنة النبوية. 

ظهار  إفكار المتطرفة من خالل  حفظهم من المتغيرات والتحديات التي يتعرضون لها واأل  .10

 سالم وتوازن معتقداته. سماحة اإل
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 الطيبة"  "الشجرة 
 
 

 
 
 

 
 

 24-25 إبراهيم سورة

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

تطبيق اآليات في الحياة والتغيير لألفضل.   الثمار:

 الوقاية من أمراض القلوب وااللتزام بالقيم.  

 تفسير وتدبر القرآن.     الساق والفروع:

 (. هلالج لجاإليمان، نتيجة تدبر اآليات ومعرفة هللا )  الجذور:
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نأمل أن    ،قبل البدء بأي شيء، يجب أن تكون األساس صحيح. من خالل هذا البرنامج

نتفاعل مع القرآن من منظور "اإليمان" من خالل تعلم أسماء هللا المذكورة في السورة،  

األوامر،   اإليمان،  تعلمها  صفاتأركان  يتم  التي  اآليات  خالل  من  والعيش  ، الناس، 

 . التدبروالتفسير و   الحظةالمب

 

وحفظها.   قراءتها  في  كفاءة  كثر  أ الطالب  يصبح  وتدبرها،  وفهمها  اآليات  تعلم  بعد 

والهدف من ذلك هو أن تطبع اآليات في قلب الطالب وليس الهدف مجرد حفظها في  

كرة. .    الذا

 

 

 

نتيجةة اإليمةان الصةةةةةةةةةحيح )الجةذور(، الةذي يُعمةل بةه )السةةةةةةةةةةاق والفرو (، هي األخالق  

والقيم الحسةنة )الثمار(. الثمار هي التي تُظهر ويسةتفيد منها اآلخرين. من خالل هذا  

البرنامج سنقوم بغرس القيم واألخالق الحسنة في الطالبات. وأيضا التعريف باآلفات 

 ر وتكون السبب في تلفها. واألمراض التي قد تصيب الثما

   )اآلداب(
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اإليمان

:المالحظة

مواضيع السورة•

هايتهاالعالقة بين بداية السورة ون•

الكلمات المتكررة•

:التفسير

تفسير السعدي•

معنى الكلمات•

:التدبر

(هلالج لج)أسماء هللا •

أركان اإليمان•

األوامر والنواهي•

القصص•

الوعد والوعيد•

العمل الصالح، )العمل باآلية•

...(الدعاء، األخالق،

 

      

 
 

  

  

 

  

   

   

 

   

 

 

  

  

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواضيع   تقسيم   –   اإليمان     
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القرآن

التالوة

االستماع والقراءة•

تصحيح المخارج•

التجويد

قواعد التجويد المهمة•

الحفظ

حفظ اآليات بعد تعلمها•

 

 

  
   

  

  

  

  

  

   

   

 

 

   

  

  

  

  

  

   

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 المواضيع  تقسيم   –   القرآن 
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اآلداب

اآلداب

األخالق الحسنة في السورة•

القيم

القيم في السورة•

التزكية

رة األخالق السيئة في السو•

وكيفية تجنبها 

 

 

 

  
    

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 المواضيع   تقسيم   –   اآلداب     
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 والصف توجيهات للمعلم 
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 توجيهات للمعلم 
 

 والجنة.   هللا رضا هدفنا
 

 (اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)
 

  عن مسئول  وكلكم راٍع، كلكم "  :قال وسلم عليه   هللا  صلى النبي عن عنهما  هللا رض ي عمر  ابن عن حديث:

  وكلكم راٍع، فكلكم وولده، زوجها بيت على راعية  واملرأة بيته؛ أهل على راٍع  والرجل راٍع، واألمير  رعيته،

 ( 283 حديث ،1 كتاب والمسلم،   البخاري الصالحين، رياض) ".رعيته  عن مسؤول
 

. فعلينا أن نتذكر  ين ومتطوع  ينأعظم أبواب الطاعة الذي ُفتح لنا كمعلممن    والدين  تعليم الصغار عن هللا

م. هدفنا جميعا يجب أن يكون رضا هللا باتبا  منهج السلف الصالح وهو  عل  أننا محاسبون على كل ما نُ 

 اتبا  القرآن والسنة.  
 

العلم عن هللا ودينه والغيبيات أمانة عظيمة. نحن هنا كي نزر  في قلوب هؤالء الصغار محبة هللا وتعظيمه،  

 اآلخر( وتعظيمها. ومحبة الدين وأركان اإليمان )كاإليمان بالمالئكة، والكتب والرسل واليوم  

 

 لزوم تعظيم هللا وكالمه عند استخدام مصادر وطرق التعليم. 

 

 من األمور المهمة قبل التعليم: 
 

 استحضار النية لله.  ▪

 

 احتساب األجر والمثوبة من هللا.  •
 

نَّ  حديث:
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عادالً مع طالبك، متواضًعا، صبوًرا، رفيًقا، ال تغضب وال تنتقم لنفسك،  تََحلَّ باألخالق الحميدة فكن  ▪

ل بالسكينة والوقار  .وتجمَّ

 

 

 كاألمانة والصدق والعدل وحسن الخلق والتعاون والوسطية.  اغرس القيم الطيبة  ▪
 

 

 وبالمكافأة.عزِّز كالمك بالكلمة الطيبة، عزز كالمك بالثناء والمدح أحيانًا، أو بالدعاء والبسمة  •
 

 .هيِّئ الطالب الستقبال العلم، أي يَهدؤون تماًما قبل بدء الحصة، حتى يجذب انتباههم للدرس ▪

 

 بعض األمور المهمة أثناء التدريس: 

 

ذا يقول الطفل، 'أنا جائع'، ذكر الطفل أن يطلب  إ مثال    .تطبق أسماء هللا خالل المواقف التي يمرون بها ▪

 أوال.  من هللا

 

 السورة خالل الحصة. تكرار  •

 

نتهاء منها، واألكل  والحمد لله عند اإل  ،تشجيع الصغار على قول بسم هللا عند البدء بالطعام والشراب •

 باليد اليمنى.  

 

 عند ذكر اسمه في حضورهم.   (صلى هللا عليه وسلم) تشجيع الصغار على الصالة على النبي  •

 

المسلمين وشكرهم   ▪ مقابلة  )السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( عند  تشجيعهم على تحية اإلسالم 

كم هللا خيرا"بقول   .  " جزا

 

 وعدم االنشغال عند قراءة القرآن.  واإلنصاتستما  تشجيعهم على اال  ▪

  

 تشجيعهم على سنن األذان ومنها تكرار ما يقوله المؤذن.   •
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لى أعضاء الجسد عند شرح عين هللا وساق هللا.  إعدم تمثيل أفعال هللا وصفاته، مثال عدم اإلشارة   ▪

من المهم شرح صفات هللا وأفعاله ولكن هللا ليس كمثله شيء، عين هللا ليس كعين أحد، سمع هللا  

  من الشيطان فعلينا االستعاذة واالستغفار في حال ُخيل لنا ذلك.  ليس كسمع أحد. حتى تخيل هللا

 

 من عدم التعظيم استخدام أسماء هللا وآيات القرآن في التلوين.  •

 

 من التصوير، كَْون هللا هو المصور.   )صلى هللا عليه وسلم (أنذرنا النبي  •

 

 أركان اإليمان يجب أن تُشرح شفويا وال نستخدم أي صور أو فيديوهات.   •

 

 الموسيقى والغناء بكل أشكالها ال يجب أن تستعمل.   •

 

ج ▪ بعمل  القيام  عند  األطفال  االستما  يد.مكافأة  على  شجعه  يستمع  ال  الطفل  كان   .إذا 

 .يجب تعظيم اسم هللا يفعل شيًئا، حتى ال تستخدم اسم هللا
 

 

 .طفالاألصوت و تسجيل  أ تصويربال يسمح  ▪
 

 

 

 نسأل هللا أن يهدينا الى ما يحب ويرضى. آمين 
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المعلم.  1 واحترام    ،احترام  الطالب،  واحترام 

 الممتلكات. 
 

  و أالمعلم   تصوير أو تسجيل صوتبال يسمح  .  2

 .بال الط
 

 .نتظامايرجى الحضور ب. 3

 
 

 .خرآطالب لحجز مقعد  بال يسمح . 4

 
 

 

 ال نتحدث بينما المعلم تتحدث.. 5

 
 

حتى  واالنتظار  مرفع أيديه  الطالب يجب على . 6

 المعلم قبل التحدث.   مناديه ي

 
 

 قوانين الصف
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 الدروس   عامة على نظرة 

 الموضوعات  الدرس  

   المقدمة والمالحظات 1

َق  1اآلية  2
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال ِ

 ِباْسِم َرب 
ْ
َرأ
ْ
 اق

ق   2اآلية  3
َ
نَساَن ِمْن َعل ِ

ْ
َق اْل

َ
ل
َ
 خ

َرم   3اآلية  4
ْ
ك
َ ْ
َك اْل  َوَربُّ

ْ
َرأ
ْ
 اق

5 
 5 - 4اآليات 

ِم 
َ
َقل
ْ
َم ِبال

َّ
ِذي َعل

َّ
 ال

َم 
َّ
مْ َعل

َ
ْم َيْعل

َ
نَساَن َما ل ِ

ْ
 اْل

6 
 7-6اآليات 

ى  
َ
غ
ْ
َيط

َ
نَساَن ل ِ

ْ
 ِإنَّ اْل

َّ
َّل
َ
 ك

َنى  
ْ
آه  اْسَتغ ن رَّ

َ
 أ

ْجَعى    8 اآلية  7 َك الرُّ ِ
ى  َرب 

َ
 ِإنَّ ِإل

ِذي َيْنَهى   9اآلية  8
َّ
ْيَت ال

َ
َرأ
َ
 أ

9 
 11-10اآليات 

ا َصلَّ 
َ
 َعْبًدا ِإذ

ى 
َ
اَن َعل

َ
ْيَت ِإن ك

َ
َرأ
َ
َدى  أ ه 

ْ
 ال

10 
 14-12اآليات 

ْقَوى   َمَر ِبالتَّ
َ
ْو أ

َ
 أ

َولَّ 
َ
َب َوت

َّ
ذ
َ
ْيَت ِإن ك

َ
َرأ
َ
 أ
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َ َيَرى  
َّ

نَّ َّللا
َ
م ِبأ

َ
ْم َيْعل

َ
ل
َ
 أ

11 
 16-15اآليات 

اِصَيِة  ْسَفًعا ِبالنَّ
َ
ن
َ
ْم َينَتِه ل

َّ
ِئن ل

َ
 ل

َّ
َّل
َ
 ك

اِطَئة  
َ
اِذَبة  خ

َ
اِصَية  ك

َ
 ن

12 
 18-17اآليات 

اِدَيه  
َ
َيْدع  ن

ْ
ل
َ
 ف

 
َ
َباِنَية  َسَنْدع  الزَّ

ِرب 19اآلية  13
َ
ت
ْ
ْد َواق ِطْعه  َواْسج   ت 

َ
 َل

َّ
َّل
َ
 ك

  مراجعة الدرس  14
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ستطيع المعلم استخدام  يكتابة المعلومات في كراسة الطالب.   البمالحظة للمعلم: اسمح للط

 على النسخ.    البلمساعدة الطالصبورة وكتابة كلمات بسيطة 

 المقدمة 
 

 

 

 

 العلق سورة اسم السورة: 

 .  نفي القرآ 96السورة رقم :  ترتيب السورة في القرآن

 آية  19 عدد اآليات:

 مكية   نزول السورة:

 

 

 

 

ُم الغليظ أو الجامد.   –ُمَتَدلِّ    -معنى كلمة "علق" هو كلما ُعلَِّق : العلقمعنى   الدَّ

 األمر بالقراءة والعلم والكتابة. محور السورة:  

( في بداية بِعثته، حين لم يدري  ملسو هيلع هللا ىلص هذه أول سورة نُزلت على النبي ) :  خصائص السورة

يٌ لم يقرأ أو  وأمره أن يقرأ  (ملسو هيلع هللا ىلص )نزل جبريل على النبي ما الكتاب وما اإليمان.  وهو أُمِّ

بقارئ" وال يزال يأمره بالقراءة ثالثة مرات  ما أنا  " (: ملسو هيلع هللا ىلصيكتب في حياته قط. رد النبي ) 

( قبل الهجرة إلى المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصمالحظة للمعلم: اشرح للطالبات أن سور القرآن أما نزلت على النبي ) 

هجرته. واشرح أن السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة وهي تدور حول بناء اإليمان أو بعد  

عمال  األ و ة تدور حول األحكام والحالل والحرام  ني األعمال الداخلية والسور المدو   )أركان اإليمان(

 الظاهرة.   
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  حتى قرأ عليه هذه اآليات: 

 

 

 ُذكر اسم السورة في اآلية الثانية   ذكر اسم السورة:
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 المالحظة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستماع لقراءة السورة ثالثة مرات.    البمالحظة للمعلم: اسمح للط
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 في السورة:   (هلالج لج) أسماء هللا

 عدد المرات  المعنى  االسم 

 مرات  3 المصلح، المربي  الرب 

 مرة واحدة  المألوه المعبود  (هلالج لج ) هللا

 

 

 

 

  الكلمات المتكررة في السورة:  

 عدد المرات  المعاني  الكلمات 

 األمر بالقراءة  ْقَرأْ ا
 مرتين 

 مرتين  أنشأ من غير مثال سابق  خلق 

 مرتين  علَّمه ما َجِهل  َعلَّمَ 

 مرتين  ضد يجهل يَْعَلم 

 مرات  3 بشر  اإْلِنَسانَ 

 مرات  3 الردع واالستنكار  كَالَّ 

في السور. نفهم السورة بشكل أفضل إذا علمنا أسماء    ( هلالج لج) مالحظة للمعلم: اشرح أهمية أسماء هللا  

هللا المذكورة فيها. ما األسماء المذكورة في السورة؟ هللا و الرب. هل تردن التعرف على معاني هذه  

 األسماء؟   
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 مرات  3 استفهام أََرأَْيَت 

 مرتين  م الرأس قدَّ مُ  النَّاِصَيةِ 

 مرتين  ينادي  يَْدعُ 

 تأكيد إِنَّ 
 مرتين 

 مرات  3 إذا  إِن 

 مرات  3 اسم موصول  الَِّذي

 

 

 

 مالحظة الكلمات المتكررة 

وجميعها    الكلمات المتكررة في السورة أكثرها مرتبطة بالقراءة والعلم والرؤية •

 ولها صلة بمحور السورة.  ، تعين على التعلم وكتابة العلم 

لخلق اإلنسان هدٌف سامي. في السورة السابقة )سورة التين( ذكر تعالى خلق   •

 ي اإلنسان في أحسن تقويم. من الصفات التي يعطي اإلنسان الُنبل والَقوامة ه

 العلم، وهو الذي يفرق بين االنسان والحيوان. بالعلم نصل إلى المعالي.  

كلمة أخرى مكررة في السورة "الناصية". الناصية مقدم الرأس وهو مكان العز   •

. للناس أن يتعلموا  رؤوسهمقبعة على والشرف، لذلك يضع الناس العمامة وال

عن ويبتعدوا  له،  خلقت  الذي  للغرض  نواصيهم  له    ويستخدموا  الذي  الجهل 

 نتائج سيئة في الدنيا واآلخرة.  

مالحظة للمعلم: الحظ أن الكلمات المتكررة في السورة تدل على محورها الذي هو "األمر بالقراءة والعلم  

 والكتابة".  

 



 
 

30 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المعنى    الكلمة 

 
ْ
َرأ
ْ
 أمر بالقراءة   اق

ال تظن أنك تعتمد على نفسك في القراءة بل اعتمد على  

 ( أن يقرأ. ملسو هيلع هللا ىلص( النبي ) هلالج لجأمر هللا ) - (هلالج لج ) هللا

َك  ِ
   باسم مصلحك ومربيك  ِباْسِم َرب 

َق 
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
 الذي خلق جميع المخلوقات  ال

 

( بالقراءة والتالوة. وهذا يعني أن القراءة تأتي  ملسو هيلع هللا ىلصالفعل "اقرأ" يدل على أمر للنبي )

   علًنا. الدعوة بالقرآنأتي  تكأول خطوة للَتَعلُّم والفهم ومن ثُمَّ 
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  هللا اسم 

   الرب

 والمصلح المربي 

 
 

 

 هو الذي يربينا كي نصل من النقص إلى الصالح.   •

 تندرج تحت اسم هللا الرب.  ( هلالج لج) جميع أفعال هللا  •

 التربية العامة لجميع الناس:  

التربية العامة تكون للمؤمن والكافر، هو الذي يخلقهم ويرزقهم كي يعيشوا في   •

 هذه الدنيا. 

هو الذي يختار متى ننولد وفي أي يوم. هو الذي يختار والدينا وأخواننا وأخواتنا.   •

نتربى  أن  األمور جميعها تساعدنا  أن هذه  يعلم  أين سنعيش.  يختار  الذي  هو 

 أفضل إذا قبلنا التربية.  

 التربية الخاصة:  

زاد • كلما  اإليمان  زاد  ل  (هلالج لج)تربية هللا    ت كلما  الخاصة  نسانإلالخاصة  التربية   .

األوقات،  في جميع   (هلالج لج) زيادة اإليمان، الرجوع إلى هللا ، ( هلالج لج)  العلم عن هللاتشمل،  

 العبادات، جلب المنافع ودفع المكاره.  
 

 

 

 

 ( نبيا. ملسو هيلع هللا ىلصربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد ) (هلالج لج)نرضى بالله  •

 أول أسئلة القبر "من ربك"؟  •

 بهذا االسم كي يربينا تربية خاصة.   (هلالج لج) هللا ندعوا  •
 

 العلم

 العمل 
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 هذه اآلية؟  منماذا تعلمنا 

• ( النبي  بلغ  أشهر    40(  ملسو هيلع هللا ىلصعندما  بستة  بعثته  قبل  مناما    كانكلما  سنة،  يرى 

 ملسو هيلع هللا ىلص(.  بشارات النبوة له )  هيتحقق مثل فلق الصبح. كل هذ

( الخالء فكان يتأمل لفترات طويلة في غار حراء. كان يصعد الجبل ملسو هيلع هللا ىلصُحبَِّب للنبي ) •

ويصل إلى غار حراء مع صعوبة الوصول إليه. كان يأخذ معه طعاما ويبقى في  

الغار يتعبد ويتفكر في آيات هللا الكونية. عندما كان يريد طعاما كن يذهب إلى  

 زوجته خديجة ويأتي بطعام كي يرجع إلى الغار. 

( في غار حراء رأى شيئا  ملسو هيلع هللا ىلص)النبي  كان  عندما  رة ليالي من شهر رمضان،  في آخر عش •

لم يره من قبل، رأى الملك جبريل عليه السالم. كان لوحده فجاءه جبريل عليه  

"ما أنا بقارئ"    (هلالج لج)النبي  . فرد  ه وأمره أن يقرأي ، فضمه إلمفاجأة السالم بطريقة  

 يردد األمر عليه ثالثة مرات بالقراءة.  لوال يزا

مجتمع   • من  يتجزأ  ال  جزء  دائما  القراءة  "اقرأ".  هو  للبشر  انزلها هللا  كلمة  أول 

ًيا ال يستطيع القراءة  ملسو هيلع هللا ىلصمثقف وواعي. الحظ أمر القراءة كان للنبي ) ( الذي كان أمِّ

قال أن  والكتابة. نضيف على ذلك أن العرب كانوا مشهورين في الشعر والنثر ويُ 

 أكثر هذا الشعر كان شفويا ولم يكن بالكتابة.  

 23لمدة  ( وف ى به وكان يقرأ القرآن على الناس  ملسو هيلع هللا ىلصبعد تلقي أمر القراءة، النبي ) •

 (.  هلالج لجحتى توفاه هللا ) سنة 

علما   ابعد هذ • الناس  كثر  أ له أصبحوا من  المتبعين  المسلمين  بالقراءة،  األمر 

درجة   أصله  العالم  الدول  اآلن في  نراه  التي  الدكتوراه  درجة  العالم.  في  وتقدما 
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"اإلجازة" التي تأتي من المسلمين. وكذلك الكثير من العلوم األخرى التي أصلها  

 وبدايتها من المسلمين.  

 أُمر أن يقرأ باالستعانة بربه.    باسم: حرف "ب" يدل أنه •

القرآن أن هذا كالم هللا    ته( كان يذكر الناس قبل تالوملسو هيلع هللا ىلصاآلية أيضا تدل أن النبي ) •

 (. لذلك كل السور بدأوا ب"بسم هللا الرحمن الرحيم".  ملسو هيلع هللا ىلص( وليس كالمه )هلالج لج)

يكفرون  ( وال  هلالج لجإذا كفر الناس بالقرآن يجب أن يعلموا أنهم يكفرون بكالم هللا ) •

 ( أو جبريل عليه السالم.  ملسو هيلع هللا ىلصبكالم النبي )

•  ( لنبيه  اآلية وهذا تسلية  بل  ملسو هيلع هللا ىلصذكر تعالى اسمه "الرب" في هذه  أنه لن يتركه   )

سيربيه ويحفظه وينصره بالعلم واإليمان كي يستطيع دعوة الناس ولو كفروا  

 به وأخرجوه من دياره وحتى أقرب الناس له لم يؤمن بدعوته وهو عمه.  

مراحل:  نزول و • ثالثة  في  كان  القرآن  نزول١تجميع  المحفوظ .  اللوح    دفعة   ه من 

( منجما، وهو  ملسو هيلع هللا ىلص. نزوله على النبي )2،  سماء الدنياإلى الواحدة بشكل كتاب كامل  

. جمع  3( والناس،  ملسو هيلع هللا ىلصعلى حسب المواقف واألقدار وكما كان يحتاج إليه النبي )

وها في المصاحف كالتي الصحابة رضي هللا عنهم اآليات المنزلة جميعها وكتب

 نستخدمها اآلن نحن المسلمين.  

(    هلالج لجمن المالحظ أن اآليات في سورة العلق تبين من هو الرب. جميع أفعال هللا ) •

ذُ  الذي  أفعاله  الرب، ومن  الذي  تندرج تحت اسمه  أي  كر في السورة "الخلق". 

 خلقك هو الذي يربيكم ويصلحك ويرفع درجتك ويخلق لك أسباب العلم.  

 ( خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أي يدبر شؤونهم.  هلالج لجهللا ) •
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 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 ( العون.  هلالج لجعندما نبدأ أي أمر علينا أن نبدأ ببسم هللا ونسأل هللا )  •

 نسأل هللا العلم النافع.   •

ال نستعين على أنفسنا وعلى حولنا وقوتنا أن نقرأ ونكتب، بل نتذكر أن ال حول   •

 (.  هلالج لجوال قوة إال بالله وال نستعين إال بالله ) 

النافع ولو شعرنا بصعوبة التعلم و • علينا أن نؤمن أن هللا  ال نترك طلب العلم 

 قادر على أن يعلمنا.  ( هلالج لج)

 ، االنصات هي الطريقة األفضل للتعلم.  ة نستمع وننصت جيدا للعلمعلينا أن  •

 العلم الذي نسمعه علينا أن نكتبه كي يرسخ في قلوبنا.   •
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 مالحظات المعلم
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عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."تقرؤهاالدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية 
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 

 
 

  قلقلة 

 التالوة          

 التجويد        

 الحفظ       
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 المعنى                  الكلمة 

َق 
َ
ل
َ
 ( ( هلالج لج)عل هللا أنشأ )فِ        خ

نَساَن  ِ
ْ
    البشر      اْل

ق  
َ
ُم الغليظ أو الجامد  من               ِمْن َعل  الدَّ

 

، والجنين في هذه المرحلة يكون معلقا برحم األم  لكل ما ُعلَِّق كلمة "علق" يُقال   •

 "علق".  ( هلالج لج)ولذلك سماه هللا 

أيضا من معاني "علق" دم غليظ أو جامد، وكذلك يكون وصف الجنين وشكله   •

 الخارجي في هذه المرحلة.  

وأيضا يُقال للديدان الماصة للدم "علق" ألنها تلصق على الجسد وتمص الدم،   •

 وكذلك وصف الجنين يكون في بطن األم.  

 جميع صفات الجنين في هذه المرحلة تكون كما وصفناها سابقا.   •
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 : اإلنسان (هلالج لج) هللا خلق مراحل

 
 

 

 
                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُه ُثمَّ أَنَشأْنَ 

َخْلًقا آَخرَ 

نُْطَفةً 

َعَلَقةً 

ِعَظاًماُمْضَغةً 

َلْحًما



 
 

40 

 

 

 

 

 

 

           
 

 هللا الجبار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ُساَلَلة   ِمن اإْلِنَسانَ  َخَلْقَنا  َوَلَقدْ    مِّ

 ِطين  

ِكين   َقَرار   فِي نُْطَفةً  َجَعْلَناهُ   ثُمَّ  مَّ  

13- 12 المؤمنون سورة  

 نُْطَفةً 
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x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َعلََقةً  ؟ةالعلق هيما 

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً   ثُمَّ َخَلْقَنا النُّ

 14المؤمنون 
 ثالثة معاني  للعلق

 الدودة الماصة .１ الشيء المتعلق .2 قطعة دم  .3

الجنين في هذه المرحلة 

تكون كديدان الماصة، 

 تتغذى من جسد األم. 

 المعنى اآلخر للعلقة، الشيء المتعلق.

نرى تعلق الجنين بجدار رحم األم في هذه  

 المرحلة. 

نرى شكل الخارجي 

للجنين عندما يكون  

 علقة كقطعة دم. 

 معلق 

 يوما  15جنين بعد  ةلا

 جدار الرحم

 حافة السلي 

 الدماغ األمامي  السماحة الذيلية 

 القلب 

 كيس الجنين 

 كمية دم كبيرة 

 هللا الخالق 
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 القادر هللا

 

 

 

 

 ةً غَ ْض مُ  ما هي المضغة؟

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً   ثُمَّ َخَلْقَنا النُّ

 14المؤمنون 

 غ تُمضالمضغة هي القطعة التي 

خذي قطعة من الحلوة 

 وامضغيها بأسنانك 

كالجنين في هذه   هي اآلن

 المرحلة

الجنين في هذه المرحلة 

 كقطعة ممضغة 

 مضغ باألسنان 

 قطعة حلوة ممضغة 

 المضغة 

 في مرحلة المضغة   – 28صورة الجنين في يومه ال
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 هللا اللطيف الخبير 

 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 هللا األول االخر الظاهر الباطن

 

ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقينَ   َفَتَباَرَك هللاَّ

 َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما  

 14المؤمنون 

 َفكََسْونَا اْلِعَظاَم َلْحًما 

 14المؤمنون 

 ِعَظاًما

 لَْحًمآ 
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 هذه اآلية؟  منماذا تعلمنا 

في اآلية السابقة ذكر تعالى الخلق ُمجمال، وفي هذه اآلية ذكر خلق اإلنسان بشكل   •

 خاص.  

كر من بدايات خلقه وهو  ذُ في سورة التين ذكر تعالى خلق اإلنسان أيضا، ولكن هنا   •

 "العلق". 

خلق جميع الناس يبدأ من "نطفة" )ماء مهين( في رحم األم، بعد أربعين يوما  •

يتحول إلى "العلقة" كما في هذه اآلية، ثم بعد أربعين يوما يتحول إلى قطعة من  

اللحم ويسمى "المضغة" ثم يخلقه هللا خلقا آخر بعد أربعين يوما فيكون عظاما  

يبق يتحرك.  ويبدأ  الروح  فيه  ويُنفخ  األم  ولحما،  رحم  في  الجنين  أشهر    9ى 

 ويتغذى فيه إلى أن يكتمل خلقه ثم يخرج طفال.  

 خلق اإلنسان له من العبر الكثير:   •

o  ُخلقنا من نطفة نكون متواضعين غير متكبرين، فالذي أننا  إذا علمنا  أوال 

يتكبر ويُعجب بنفسه ويمشي في األرض    ليق به أنُخلق من ماء مهين ال ي

 مرًحا.  

o   .خلقنا يبين قدرة الخالق الذي جعل نطفة بشرا، يمشي ويتكلم ويتعلم 

o   غير سبب وال ُخلق من  الدقيق  الخلق  بهذا  اإلنسان  أن  يُعقل  وأيضا هل 

هدف؟؟ البد أن يكون له هدف وسبب في هذه الحياة. هل يُعقل أن يُعطى 

لدراسة مثل الحاسوب ووسائل معقدة ومن ثم  الطالب أفضل الوسائل ل
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يختبر على حسب   أن  البد  بل  يُختبر؟  ال  أو حتى  األمور،  أسهل  يُختبر من 

 الوسائل التي تم إعطائه.  

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 نكون متواضعين ألننا ُخلقنا من ماء مهين.   •

وعبادته، فعلينا أن نعمل لما ُخلقنا   (هلالج لج)   ُخلقنا لهدف كبير وعظيم وهو معرفة هللا •

 من أجله.  

 نؤمن أن هللا الخالق، كلما خلقه له حكمة وهدف.  •

مثل الشمس والقمر والنجوم وكيف يعملون بال توقف  (  هلالج لج) نتفكر في خلق هللا   •

 وبال شكوة.  
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هللا عليه  عن النبي صلى  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 

 
 

 

 

 

 

 التالوة          

 التجويد        

 الحفظ       

 
 

  غنة

عدتان  2  
  قلقلة 
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 المعنى            الكلمة 

 
ْ
َرأ
ْ
 أمر بالقراءة            اق

َك   مربيك ومصلحك          َوَربُّ

َرم  
ْ
ك
َ ْ
   "كرم"اسم تفضيل من          اْل

 

 كرم: األمعنى 

 كثير الخير والعطاء  •

 عظيم الشأن والقدر   •

   المكرم المتفضل  •

 .  يضيع من التجأ إليه لنالذي  •
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  هللا اسم 

 األكرم  الكريم

 
 

 

 

 هللا الكريم األكرم رزقه دائٌم ال ينقطع في لحظة لذلك علينا أال نخاف.   •

 هللا الكريم األكرم هو الذي يتجاوز عن الذنوب والسيئات، ولو كثرت.   •

إلى   • أمثالها  بعشر  حسنة  يجازي  الذي  هو  األكرم  الكريم  إلى    700هللا  ضعف 

 سيئة مثلها. ب أضعاف مضاعفة وال يجازي السيئة إال 

 هللا الكريم األكرم هو الذي يبدل سيئاتنا حسنات عندما نستغفر ونتوب إليه.   •

هللا الكريم األكرم هو الذي يرزقنا اإليمان والعمل الصالح والعلم وكلما نسأله   •

 من غير استحقاق منا. 

 هللا الكريم األكرم هو الذي يرزقنا ما نحتاجه قبل أن ندعوه.   •

 

 
 

 نكون كرماء مع الناس، خصوصا والدينا وأهلنا.  •

 ال ننتظر أن يُطلب منا عمل  ما بل نُسارع في العمل الخير.   •

كثر مما يُطلب منا، مثال إذا طلبت أمك منك الماء اعطيها ماء مع ورده   • نعطي أ

 مع بعض الفواكه التي تحبها.  

 
 

 العلم

 العمل 
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 ماذا تعلمنا من هذه اآلية؟ 

كثر في هذه اآلية ألنه ُذكر   • اسم  مع  تكرار أمر القراءة يبين أهميتها والترغيب فيها أ

 هللا األكرم. 

المعلمة أن نقرأ وإذا لم نكن نستطيع القراءة قد نشعر بالحرج،    قد تطلب منا   •

وأعلمك   معك  وأقرأ  أنا سأساعدك  تقول  وثم  تشجعك  المعلمة  تخيل  ولكن 

للنبي   الثانية  المرة  في  بالقراءة  األمر  األعلى،  المثل  ولله  كلمة.  كثر  (  ملسو هيلع هللا ىلص)كلمة  أ

 تشجيعا ألنه كان أُميا ال يستطيع القراءة.  

ي على القراءة ألنه سيربيه ويُصلحه  هللا الكريم األ • ويعلمه  كرم يُرغب نبيه األُم 

من كرمه وجوده سبحانه وتعالى، كذلك عندما نرى تلميذا يُصعب عليه القراءة  

كثر كي يتعلم.  أو التعلم نساعده أكثر ونعطيه اهتمام و  وقت أ

صنا الذي خلقنا يعلم نواقصنا واحتياجاتنا، وهو الذي سيعيننا على تخطي نواق •

 بتربيتنا بكرمه وجوده.  

النبي   • يا، هللا  (  ملسو هيلع هللا ىلص)كان  أمِّ كان  ألنه  القراءة  خاصة  (  هلالج لج) ينقصه  تربية  النبي  ربى 

 وعلمه القرآن والسنة، وقبل هذا كله أول خطوة له كانت القراءة.  

نتذكر أن هللا الكريم األكرم هو الذي علمنا علينا أن  عندما نتعلم القراءة والكتابة   •

 ولم نتعلمها بحولنا وقوتنا.  العلم،   منفي البداية هذه األساسيات 

لم   • ولكننا  والطيب  العطاء  نتخيل شخصا سخي  دائما  كريما  أحدا  نذكر  عندما 

 نعلم أن الذي يعلمنا ويصحح أخطائنا أيضا كريم. 
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ي من تعلم أي علم واطلبي من هللا الرب الذي يعلمنا ويربينا رٌب كريم، فال تقنط •

 الكريم أن يعلمك.  

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 نسأل هللا الرب الكريم أن يعلمنا كلما ينفعنا، "اللهم إني أسألك علما نافعا".  •

 ال نقنط ونتوقف عن تعلم القرآن، هللا الكريم سيعلمنا.   •

 علينا أن نقرأ كثيرا لزيادة العلم.   •

، كل النعم التي رزقنا إياها ليس ألننا نستحقها بل بفضل  (هلالج لج) نكون شاكرين لله   •

 منه.  

 نكون كرماء لمن دوننا.   •

 عندما يخطأ أحدهم علينا أن نكون لطفاء معه إلى أن يتعلموا ويتغيروا.   •
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عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

القرآن"     :قالوسلم   لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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 التجويد        

 الحفظ       

 
 

  قلقلة 
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    المعنى          الكلمة 

م
َّ
ِذي َعل

َّ
       ((هلالج لج ) هللا الذي علََّم )فعل هللا              ال

ِم 
َ
َقل
ْ
   بواسطة القلم                  ِبال

ماذا تعلمنا من هذه اآلية؟ 

نحتاج • ما  ويعطينا  ويصلحنا  يربينا  الرب  اآلية؟  و  ،هللا  هذه  في  يصلحنا  كيف 

 بتعليمنا القراءة والكتابة.  

الكتابة  بو  نتعلمأهم العوامل في التعليم، القراءة تساعدنا أن    منالقراءة والكتابة   •

 نُفيد اآلخرين.  

آدم عليه السالم األسماء كلها أمر المالئكة أن يسجدوا له.   (هلالج لج)بعد أن علََّم هللا   •

عليه    تاه آدم( آهلالج لج)لذلك؟ العلم فضل هللا  عليه السالم  آدم  (  هلالج لج)لماذا أختار هللا  

 وذريته.   السالم

 . الذي علَّم خلقه الكتابة بالقلم( هلالج لجهللا ) •
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أ   ( هلالج لج)  أول ما خلق هللا  • أن يكتب، قال: ماذا    (هلالج لج)   ره هللاممن خلقه هو "القلم"، 

هذه   وكل  القيامة،  يوم  إلى  واألرض  السماوات  مقادير  اكتب  قال  أكتب؟ 

بل استسلم ألمر هللا  يمتنع  لم  القلم  المحفوظ،  اللوح  مكتوبة في    المعلومات 

 .  (هلالج لج)

حفظ إلى  من القرآن كي يُ ( ملسو هيلع هللا ىلص)م الناس أن يكتبوا ما أوحى إلى النبي  علَّ (  هلالج لج)هللا   •

 يومنا هذا، وهذا يبين أهمية القلم كونه السبب في حفظ العلم ونشره.  

أن هللا   • ونعلم  بالقلم  أقسم  تعالى  أنه  نرى  مهم  (  هلالج لج)وأيضا  بأمر  إال  يقسم  ال 

 وعظيم. 

 :  (ملسو هيلع هللا ىلص)أهمية العلم من أحاديث النبي  •

من يرد  " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   :وعن معاوية رضي هللا عنه قال 

 ((متفق عليه )) "هللا به خيًرا يفقه في الدين 

 1376صحيح مسلم، حديث  –البخاري  –رياض الصالحين 

 

ومن سلك  "  :وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

 .((رواه مسلم )) "طريًقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريًقا إلى الجنة 

 1381صحيح مسلم، حديث 

 

ال حسد إال  "  :وعن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

رجل آتاه هللا ماالً، فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه هللا حكمة،   : فى اثنتين 

 .((عليه متفق )) "فهو يقضي بها ويعلمها

 544صحيح مسلم، حديث  –البخاري  –رياض الصالحين 
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  ، العلمِ   طلِب  في   بيِته  من خرج خارج   من ماعن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "

 ". يَرجعَ  حتى  ، يصنعُ  بما رًضا أجنحَتها  المالئكةُ  له َوضعت إال

   الجامع  صحيح:   المصدر | األلباني:   المحدث  | عسال بن صفوان:  الراوي

 صحيح:  المحدث   حكم خالصة | 5702 :الرقم أو  الصفحة

من نفس  "  :وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن  

واآلخرة، ومن ستر مسلًما ستره هللا في  يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا 

الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريًقا  

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت   .يلتمس فيه علًما سهل هللا له طريًقا إلى الجنة

نة،  هللا تعالى، يتلون كتاب هللا، ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكي

ومن بطأ به عمله   .وغشيتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده 

 "لم يسرع به نسبه 

 245، حديث 1صحيح مسلم، كتاب  –رياض الصالحين 

 
 

 كيف نعمل بهده اآلية؟

 علينا أن نكتب كلما نتعلمه.   •

 الكتابة وجميع العلوم. وفقط قادر على أن يعلمنا القراءة ( هلالج لج) نؤمن أن هللا  •

 نسعى أن نحضر إلى مجالس العلم ولو مرة في األسبوع.   •
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عن النبي صلى هللا   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما

اقرأ وارتِق ورتل كما كنت ترتل في   :لصاحب القرآنيقال "  :عليه وسلم قال

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها

 1001، حديث 9، كتاب الترمذيأبو داوود و  –رياض الصالحين 
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   المعنى             الكلمة 

مَ 
َّ
 (  (هلالج لج ) هللا علَّم )فعل هللا           َعل

نَساَن  ِ
ْ
 آدم ابن          اْل

ْم 
َ
مْ َما ل

َ
 علمه ما لم يعلم وأخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم      َيْعل
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  هللا اسم 

  العليم هللا
 

 
 

 

 

 

 هل تعلم ماذا سيحدث لك غدا؟ ال! من الذي يعلم؟ هللا العليم.  •

هللا العليم بما مضى وما سيأتي. هو عليم بما يحدث قبل أن يحدث، ال يسقط   •

 من ورقة إال يعلمها، يعلم كل شيء في السماوات واألرض.  

لله • ظاهر  عنا  خفى  ما  داخل    .(هلالج لج) كل  يحدث  ماذا  تعلمين  ؟ هللا  جسمكهل 

 يعلم.   مالعلي

هللا العليم يعلم في ماذا نفكر وكيف نشعر، حتى لو لم نتكلم. هل نعلم في ماذا   •

 يفكر الناس؟ ال، ولكن هللا العليم يعلم.  

 
 

 
 
 

 عليم. العلينا أن نعمل الصالحات وال نكذب ألن هللا  •

ال نتحدث فيما ليس لنا به علم. مثال ال نقول أظن أنها قالت هذا الشيء وأنا غير    •

 متأكدة.  

 والقرآن.  ( هلالج لج)أكثر عن هللا علينا أن نتعلم  •

 

 العلم

 العمل 
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لمنا من هذه اآلية؟ ماذا تع 

هللا العليم يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. يعلم كيف نشعر، يعلم أقوالنا  

هو الذي اختار لنا والدينا ف .باألمس وما سنقول غدا. ويعلم جميع االحتماالت 

 ويعلم أن هذا هو أفضل اختيار لنا.  

 ا.  هللا العليم وسع علمه كل شيء فال أحد أفضل منه يستطيع أن يعلمن •

خلقنا في بطون أمهتنا ال نعلم شيئا وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد  (  هلالج لج)هللا   •

 كي نتعلم. 

 هناك علم نافع علينا أن نتعلمه، وهناك علم غير نافع لن نستفيد منه.    •

هو القرآن والسنة وهما منهج حياتنا. لن نستطيع أن  ( هلالج لج)أفضل علم علمنا هللا  •

 طوال الوقت.  ( هلالج لج)نعيش حياة طيبة من غير الهداية من هللا  

تاريخ  ما في قلوب اآلخرين، أو  ال نعلم  هناك أمور ال نعلمها وهو أفضل لنا مثال   •

. فمعرفتها قد يضرنا، مثال إذا علمت ما في قلب صديقتك من الغل عليك وفاتنا

ستفر  علم هل  إذا  أو  ال!  تعيشي   تستطيعين هل    تموتينمتى    تحين؟    أن 

 . تستطيعي ؟ لن سعيدة

لنا في الحياة  (  هلالج لج) عندما يعلمنا أي شيء، وتعليم هللا  (  هلالج لج) علينا أن نشكر هللا   •

 يكون في وقت الذي نحتاجه.  

كثر منك وعلمها هللا  • كثر منك، وذلك ألنها عاشت أ   أال تظنين أن والدتك تعلم أ

 يعلمنا بحسب أعمارنا أو قدرتنا على التعليم.  ( هلالج لج)أمورا أكثر. هللا  (هلالج لج)
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(  هلالج لج)على سؤال معين، علينا أن نتذكر أن هللا  ستطيع اإلجابة  عندما نرى أحدا ال ي •

بنظرة   الناس  إلى  ننظر  أن  وهذا سيمنعنا من  المناسب.  الوقت  في  سيعلمهم 

 دونية.  

ذكره. ولكن علينا أن نؤمن أن هللا الرب أحيانا نظن أننا لن نتعلم شيئا ما أو لن نت •

 .  سيعلمنا ويذكرنا بأفضل الطرق

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 نؤمن أننا جميعا كنا جاهلين في مرحلة من حياتنا.  •

 على العلم الذي علمنا وال نتكبر ونُعجب بأنفسنا. (  هلالج لج)نشكر هللا  •

 ال ننظر إلى الذين عندهم علٌم أقل بنظرة دونية.   •

 أن يزيدنا علمنا، "رب زدني علما".  ( هلالج لج) نسأل هللا  •
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 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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  المعنى          الكلمة 

 
َّ

َّل
َ
 حقا         ك

نَساَن  ِ
ْ
 تأكيد      ِإنَّ اْل

ى  
َ
غ
ْ
َيط

َ
  حدهيتجاوز       ل

 :َغى  ط معنى 

 تعدي الحد، واإلنسان يعلم حدوده مع ذلك يتعداها.   •

 هذه الكلمة أيضا تُستخدم عندما يفيض ماء البحر ويرتفع إلى اليابسة.  •

 وة، التجبر، التكبر والعناد وكل هذا من الطغيان. سظلم، العنف والقال •

ماذا تعلمنا من هذه اآلية؟ 

في بداية السورة عن القراءة والعلم والكتابة، ذكر هنا طبيعة (  هلالج لج)بعد ما ذكر هللا   •

 اآلخرة. اإلنسان بأنه ينسى  
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كلمة "كال" بمعنى "حًقا" وهذه اآليات تبين أن ليس كل من يتعلم ويقرأ ويكتب   •

في   تعالى  ذكر  لذلك  المستقيم.  الصراط  إلى  ويُهدى  إيمانه  ويزيد  نفسه  يطور 

 اآليات الثالث التالية ما هو ضد التعلم.  

أن اإلنسان ينسى! ماذا ينسى؟ هل ينسى أن يأكل يبين لنا  في هذه اآلية    التأكيد •

وعبادته سبحانه  ( هلالج لج) وأن يشرب؟ ال بل ينسى الهدف من خلقه وهو معرفة هللا 

 . وتعالى

قيمة   • أن  ذكر  طغيانه  ذكر  قبل  ولكن  اإلنسان،  طغيان  اآلية  هذه  في  تعالى  ذكر 

يؤدي جهله  الجهل،  في  ويبقى  يتعلم  ال  والذي  علمه،  بقدر  يكون  إلى  اإلنسان  ه 

أن هللا   فنرى  الحدود.  وتعدي  وهو  (  هلالج لج) الطغيان  ذكره  قبل  الطغيان  حل  ذكر 

 والتزمنا حدوده لن نطغى أبدا.  ( هلالج لج)التعلم. إذا اتبعنا كل ما يأمرنا هللا 

مشكلة البشر أنهم يحبون العيش بال قيود وال يحبون اتباع القوانين وأن يوضع   •

هو الحرية والحياة  ( هلالج لج)اع شرع هللا تباعليهم حدود، وهذا مفهوم خاطئٌ للحياة، 

 السعيدة، تعدي الحدود شقاء وهم.  

لكل  • قوانين معينة  والدتك  قد تضع  أنك    من  مثال،  أحيانا قد تشعر  البيت،  في 

هذه   كل  أن  سترى  الوقت  مرور  مع  ولكن  الكافية  الحرية  لك  وليس  محدود 

 تصبح شخصا أفضل.   كي لصالحك  كانت الحدود

هاتف المتحرك،  ها أي حد في وقت النوم أو استخدام القد ترى صديقتك ليس ل •

تتبع ألنك  يزعجك  قد  قليلة الستخدام    ينوهذا  وساعات  النوم  في  معينا  وقتا 

في المستقبل هذه القوانين واتباعها تجعل منك شخصا    ينهاتفك، ولكن ستر 

 فعاال ومنظما.  
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نهاية طيبة في الحياة،  علينا أن نعلم أن جميع الذين تعدوا حدودهم لم يكن لهم  •

مثال فرعون كان معجبا باألنهار التي تجري من تحت أرضه ولكن في النهاية غرق  

روا ولم يبقى إال بيوتهم.   فيها. وعادٌ   وثمود أيضا تعدوا حدودهم، فُهلكوا وُدمِّ

  باآلخرين ألمور التي نتعدى حدودنا فيها؟ هل نتعدها ألننا نتأثر  ل  ننتبهعلينا أن   •

 هوانا؟  أم نتبع 

 

 كبف نعمل بهذه اآلية؟ 

 علينا أال نتعدى حدودنا في أي من أمور حياتنا.  •

 دائما نتبع قوانين البيت والمدرسة والدولة.   •

عندما نرى أحدهم يتعدى الحدود وال يتبع القوانين نذكره بلطف عواقب التعدي  •

 )مثال العقوبة المترتبة عليها، أو أنه سيفقد كرامته،...(. 

 .  حدودهمأال نتأثر بالناس الذين يتعدون ( هلالج لج)  نسأل هللا •
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  المعنى    الكلمة 

آه   ن رَّ
َ
 إذا رأى نفسه   أ

َنى 
ْ
  كَُثَر مالهُ   اْسَتغ

 استغنى:  معنى 

 الحاجة عدم  •

ماذا تعلمنا من هذه اآلية؟ 

بعد ذكر تعدي اإلنسان حدوده وطغيانه ذكر تعالى سبب الطغيان وهو أن هذا   •

لذلك ال يتعدى حدوده  ج إلى غيره في هذه الحياةاإلنسان يشعر أنه غنيٌ ال يحتا

 .  وال يبالي

تعدوا   • وإذا  واجٌب معين في وقت قصير  إكمال  عليهم  أن  لصفنا  إذا قيل  مثال 

نوعين،   إلى  سينقسمون  الطالبات  ساعتين.  لمدة  سيعاقبون  المحدد  الوقت 

منهم من يسعى في تكميل الواجب قبل الموعد المحدد وذلك ألنهم يعلمون أن  

ال في  ليسوا  وأنهم  القوانين  واتباع  بالحدود  االلتزام  هم  عليهم  بل  عبثا  صف 

والعلم،   للمعلم  منهم    والنوعيحتاجون  في  الثاني  تسليمه  وال  بالواجب  يبالي  ال 
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الحاجة    المحدد الوقت وعدم  بالغنى  يشعرون  ألنهم  الوقت،  بعد  حتى  أو 

دائمي   وهؤالء  عملهم،  ونتيجة  بالعقوبة  يبالون  وال  والعلم  واتباعها  للقوانين 

 ذهبون. الطغيان في البيت والمدرسة وأينما ي

تعدي الحدود ومخالفة القوانين تؤدي إلى الكثير من الفوضة في المجتمع. تخيل   •

 هل لو الجميع خالف قوانين المرور ولم يبالي بسرعة الطريق واإلشارة الحمراء  

 تكون الشوارع آمنة؟  

اإلشارة   • عند  بالتوقف  والتزموا  القوانين  الجميع  اتبع  إذا  األخرى،  الصورة  وفي 

اة األولوية في المرور واحترام سرعة الشارع تكون الشوارع  الحمراء وإعطاء المش

 آمنة.  

مثال   • ذلك.  من  كبر  أ ذنوبا  وحتى  الطغيان  إلى  يؤدي  قد  بالغنى  اإلحساس 

له وعنايته فيشعر  (  هلالج لج)  الشخص قد يظن أن ماله وأوالده يغنونه عن حفظ هللا

أنه ال يحتاج هللا تعالى فيقع في ذنوب كبيرة.  هذا أمرٌ عظيم علينا أن ننتبه منه  

 كي ال نقع فيه.  

فلنرى الرابط بين بداية خلقنا من العلقة إلى هذا اإلنسان الطاغي الذي استغنى  •

ومن  . نحن في بداية خلقنا كنا علقة معلقة محتاجة إلى من يتعلق به،  (هلالج لج) من هللا  

ونمشي   نتكلم  نبدأ  عندما  ولكن  بنا،  االعتناء  بدوا  وأمهاتنا  أطفالنا  أصبحنا  ثم 

ويكون عندنا آراءنا و قدرتنا نظن أننا غير محتاجين ألي أحد. وهذا اعتقادٌ خاطئ،  

حياتنا. مثال عندما ننام من الذي يقلب   من في كل لحظة  ( هلالج لج)نحن نحتاج إلى هللا 

 القيوم هو الذي يجعل عملية النوم واالستيقاظ أجسامنا ويرعانا حتى نقوم؟ هللا

سهلة وميسرة. هو الذي يعتني بنا في جميع أحوالنا. فعلينا أال ننسى هذا األمر  

 المهم أبدا.  
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 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 من الرزق.  (  هلالج لج)ال نعجب بأموالنا وال ما آتانا هللا  •

أننا   • الصغير والمسن ونتذكر  الطفل  إلى ضعف  ُخلقنا من ضعف وسنرد  ننظر 

 في يوم من األيام فال نغتر ونكون متواضعين.   اضعافً 

أفعل كل شيء" ال نستطيع االعتماد على أنفسنا أن  ال نقول أبدا "أني قادر على  •

 في كل لحظة من حياتنا. ( هلالج لج)أو أموالنا طرفة عين. نحتاج هللا 

 ال نتكل على أنفسنا.  دائما نقول "الحول وال قوة إال بالله" هذا الذي سيجعلنا  •

ألي أحد أن    ليس له حاجة ،  فقط هللا الغني هو الذي ال يحتاج أحدا، فهو غني  •

 يساعده أو أن يعمل له أي عمل فهو حتى غنيٌ عن األكل والشرب.  

 ونشعر أننا نحتاجه في جميع األحوال.  ( هلالج لج) نشعر بالفقر إلى هللا  •

على أنفسهم لجلب الرزق، بل  نرى الطيور ونتأمل حالهم وكيف أنهم ال يعتمدون   •

الرزق من هللا    يطيرون كل صباح فيرجعون وقد (  هلالج لج) من عشهم وهم يطلبون 

كلهم وشربهم.  ( هلالج لج) أغناهم هللا   وأ
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عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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 مالحظة للمعلمة: راجِع جميع أركان اإليمان مع الطالبات.  

 

 المعنى    الكلمة 

  تأكيد   ِإن  

َك  ِ
ى  َرب 

َ
   مربيك ومصلحكإلى   ِإل

ْجَعى    اآلخرة للجزاء  يالرُُّجوَع ف   الرُّ

 

 الرجعى:   معنى 

 أصلها )رجع( بمعنى العودة  •

 رجوع الشيء إلى صاحبه  •

 إعادة الشيء إلى مكانه  •

 االنصراف   •

هنا علينا أن نزيد إيماننا باليوم اآلخر. نحن نعلم أن كل شيء في هذه الدنيا له تاريخ  

انتهاء، حتى البشر لم يخلقوا كي يعيشوا لألبد هنا في هذه الحياة، جميعنا سنرجع 

إلى مالكنا الذي رزقنا واعتنى بنا في هذه الدنيا. علينا أن نؤمن أننا جميعا سنرجع  

 الذي سيحاسبنا على جميع أعمالنا. إلى هللا تعالى وهو 
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ماذا تعلمنا من هذه اآلية؟ 

في حياتنا نرى نوعين من القوانين، منها قوانين التي عقوبتها تأتي سريعا، مثال   •

وهذا   يحترق،  بالنار  يلعب  وعدم  الذي  اتباعها  على  تجبرنا  القوانين  من  النوع 

 تخطيها. 

قلوبنا. هذه هي  • وتؤثر على  األخالقية  النوع  من  القوانين هي  من  االخر  والنوع 

ونواهيه، وعصيانها ال تأتي بعواقب سريعة بل العقوبة تأتي بعد  (  هلالج لج) أوامر هللا  

فترة، مثال إذا كذبنا ال نفقد صوتنا وال لساننا، لذلك الناس تتهاون وتخالفها ظنا  

 منهم أنهم ال يعاقبون.  

 الذي عجل العقوبة لبعض المخالفات هو الذي أخرها لآلخر.   •

أن يربينا بها، وقد يكون  (  هلالج لج)أراد هللا  عاقبة المخالفات قد تقع في هذه الدنيا إذا    •

 في اآلخرة. علينا أن نؤمن أننا سنرجع إلى ربنا وسيحاسبنا على جميع أعمالنا.  

يختل • إلى هللافوالناس  الرجوع  في  إيمانهم  في  األوامر  (هلالج لج)  ن  يتبع  من  فمنهم   ،

د  إذا رجع إليه، ومنهم من يتبعها رجاء ما عن  (هلالج لج)   والنواهي خوفا من عقوبة هللا

من األجر والثواب إذا رجع إليه، ومنهم من يتبع القوانين ليس خوفا أو   (هلالج لج)  هللا

 في الدنيا واآلخرة. (  هلالج لج)كي يصل إلى رضا هللا  رجاء فقط بل لهدف أعلى وهو

طلبا لرضاه علينا أن نتعلم    (هلالج لج)  كي نصل إلى هذه المشاعر أن نتبع أوامر هللا •

قلوبنا تمتلئ بمحبته  ( هلالج لج)وصفاته وأفعاله. عندما نعلم من هو هللا   (هلالج لج)   عن هللا

 وحينها لن نعمل إال كي يرضا عنا ويحبنا.  
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عونا وحفظونا ورحمونا عندما كنا  اور   بنامثاال إذا علمنا كيف أن أمهاتنا اهتموا   •

أن نحبهن ونحترمهن وإذا أخطأن إليهن  صغارا البد  أن نأتي  ا في حقهن نستحي 

.  نعمل كلما تحبنعلى أن    ناحاول أقصى ما عندنمحبًة واحتراما لهن. وأيضا س

من أي أحد في حياتنا، علينا    إليناأحب  (  هلالج لج)ولله المثل األعلى البد أن يكون هللا  

أوامره   نتبع  دائما  وهذا سيجعلنا  له،  وتعظيما  محبًة  نزداد  كي  عنه  نتعلم  أن 

 ن نواهيه.  ونبتعد ع

أكد تعالى في هذه اآلية الرجوع إليه بقول "إنَّ". وهذا يبين أن الجميع سيرجعون   •

كثر مسئولين عما نعمل.  ( هلالج لج) إلى هللا   وهذا يجعلنا أ

وهذا من    ( هلالج لج)   ذكر تعالى أن الرجوع سيكون إلى "الرب" أي لن يحاسبنا إال هللا  •

علينا. تخيل لو حاسبنا معلمتنا أو صديقنا أو عدونا! الناس قد (  هلالج لج)فضل هللا  

أنه الذي    (هلالج لج)  نشكر هللايحكمون بالهوى وال يعدلون في حكمهم علينا، فعلينا أن  

 . سيحاسبناخلقنا ورزقنا وهدانا ورحيٌم بنا 

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 (. هلالج لج)  هللاال نتعلق بشيء في هذه الحياة ألننا جميعا سنتركه ونرجع إلى  •

 نعمل الصاحات في حياتنا كي نرجع إلى ربنا بخاتمة حسنة.   •

 سببا حسن الخاتمة. ( هلالج لج)ترك الشرك وعبادة هللا  •

الناس  • أمور  )سهل    ،من سهل  نيسر  (  هلالج لجهللا  أن  فعلينا  اآلخرة.  في    أمور أموره 

 للناس.  
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هللا عليه  عن النبي صلى  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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 المعنى     الكلمة 

ْيَت 
َ
َرأ
َ
 ( ملسو هيلع هللا ىلص هل رأيت يا محمد )     أ

ِذي َيْنَهى  
َّ
   جهل(الذي يمنع )وهو أبو   ال

 :  "ينهى معنى "

 منعه •

 زجره  •

  توقفه َب سبَّ  •

يمنع  فمثال  ،الذي ال يخاف الجزاء قد يمنع هداية الناس ويشجع اآلخرين على ذلك

 الناس من الصالة مع أن الصالة من أفضل األعمال.   

ماذا تعلمنا من هذه اآلية؟ 

إلى آخر السورة نزلت في أبو جهل، ولكن جميع اآليات التي نزلت في القرآن    9اآلية   •

 لجميع الناس كي يعتبروا منها. 



 
 

88 

اسمه الحقيقي "أبو الحكم" ولكن حكمته لم تنفعه ولم يسلم، بل عاند أبو جهل   •

 وسيضل معروفا بأبو جهل. (هلالج لج) ورفض دين هللا 

العمرين، أي "عمر ابن الخطاب" أو دعى هللا أن ينصر اإلسالم بأحد  (  ملسو هيلع هللا ىلص)النبي   •

كون عنصرا مهما ي"عمرو بن هشام" وهو أبو جهل. وهذا يبين أنه إذا أسلم كان س

 لألمة.  

خلق اإلنسان في  ( هلالج لج) سبحان هللا نرى في السورة السابقة )سورة التين( أن هللا   •

  أحسن تقويم ولكن منهم من َقِبَل أن يكون من أسفل السافلين وهنا نرى المثال 

في أبو جهل، اختار أن يكون في أسفل السافلين مع أنه كان له من الصفات ما  

 تؤهله أن يكون أفضل الناس.  

وتقديم   • الدراسة  من  امتنعت  الصف  في  القادرات  الطالبات  أحد  إذا  مثال: 

الواجبات واشتغلت في نشر السلوك السلبي في بقية الصف وكل هذا استكبارا  

، ماذا تكون نتيجة عملها؟ هل ستكون من األوائل في الصف وتنجح؟ وبطرا منها

 ال طبعا ستستحق أدنى الدرجات والسقوط في االمتحانات.  

رزقه العقل والحكمة كي يختار اإلسالم ولكنه رفض وهذا منتهى الجهل   (هلالج لج)  هللا •

بل   الحاسوب،  استخدام  أو  الضرب،  جدول  معرفة  عدم  يعني  ال  الجهل  منه. 

. فمن الناس من يكون ذكيا وبارعا في  ( هلالج لج)حقيقي هو عدم معرفة هللا  الجهل ال

 عمله في الدينا ولكن يعبد األصنام نسأل هللا العافية.  

عقلنا كي نختار الحق، وجعل لنا السمع والبصر كي نسمع ونرى  ( هلالج لج)رزقنا هللا  •

 وعبادته وحده. ( هلالج لج)الحق. علينا أن نستخدم حواسنا في معرفة هللا 

في عصرنا اآلن نرى كثيرا كأمثال أبو جهل، منهم من يكون ذكيا وحكيما في الظاهر   •

قلبه. عالج  الذي في  الكبر  بسبب  عنه وذلك  يعرض  الحق  عندما يسمع  ولكن 
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استكبر   الذي  فرعون  مثل  المتكبرين  عاقبة  نرى  عندما  يكون  والعجب  الكبر 

أنه الرب واآلن   ا  يرى جثتهوادعى  الناس في إحدى  متاحف.  ماذا حصل  ل آالف 

إغراقه"؟ في   الرب لن يستطيع  أن "حتى  ادعى صاحبه  تايتنك عندما  لسفينة 

راكب على   2,200أول رحلة لها اصطدمت بصخرة ثلجية في وسط المحيط ومن 

كثر من  رمتنها غ شخص. وأمثال هذا كثير في عاقبة المتكبرين.   علينا   1,500ق أ

من الوقوع في ما قد يهلكنا في الدنيا   أن نعتبر من هذه القصص ونحفظ أنفسنا

 واآلخرة.   

واآلخرة.   • الدنيا  في  لتنفعنا  نزلت  بل  تضرنا  كي  تنزل  لم  اإلسالم  الذين  شرائع 

فيهم مرض في قلوبهم وهذا يسبب لهم عدم  (  هلالج لج)يمنعوننا من اتباع شرع هللا  

 ذلك يمنعون اآلخرين.  وكتوازن يمنعهم من االستسالم بأنفسهم 

نرى من • قد  الصالة    التي   ناصديقات  مثال،  أو  ليس عصريا  الحجاب  أن  ترى  قد 

يُظهرها متأخرة فال تصلي وال تتحجب وقد تمنع باقي صديقاتها من الخير وذلك  

تس فال  مرٌض  قلبها  في  وألن  لشرع هللا  إذا  تسلم  التوازن  بعدم  تشعر  ال  كي 

تحجبت أحداهن أو صلت تمنعهن. علينا أن نحذر كل الحذر من هذا النوع من  

 أو القريبات.  الصديقات 

 

   والمغرور:  المتكبر  الشخص صفات

 ال يحب لآلخرين ما يحبه لنفسه.   •

 ال يستطيع أن يمنع غضبه   •

 اآلخرين ال يستطيع منع نفسه من أن يحسد  •

 ال يقبل نصيحة االخرين  •

 ال يستطيع سماع أو قبول نصيحة من عنده علم أو أن يحضر مجالس العلم  •
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 عندما ينصح الناس يحقرهم   •

 دائم التحدث عن نفسه  •

 يتحدث بتكبر كي يُري الناس أنه عنده علم  ،ث دعندما يتح •

 يعامل الناس بسوء  •

 يمشي باستكبار  •

 ماله يرى الناس أقل منه في جماله أو  •
 

   :والعجب الكبر عالج

من    (هلالج لج)  علينا أن نعلم من هو هللا ربنا ونتعلم عن أنفسنا ومن نكون. خلقنا هللا

   ، كما في الحديث:( هلالج لج)علقة، فال نستحق أن نتكبر، والكبرياء كله لله 

إِبَْراِهيَم، َعْن   ، َعِن األَْعَمِش، َعْن  بُْن َعيَّاش  بَْكرِ  أَبُو  ثََنا  أَبُو ِهَشام  الرَِّفاِعيُّ، َحدَّ ثََنا  َحدَّ

ِ، َ َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صلى هللا عليه وسلم   َة َمْن كَاَن   "َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللاَّ الَ يَْدُخُل اْلَجنَّ

ة  ِمْن  فِي َقْلِبِه ِمْثَقالُ  اَر َمْن كَاَن فِي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبَّ ة  ِمْن َخْرَدل  ِمْن ِكْبر  َوالَ يَْدُخُل النَّ  َحبَّ

  . ”إِيَمان  

خالصة    1998 :الصفحة أو الرقم  - صحيح الترمذى : المصدر | األلباني  : المحدث

 صحيح  : حكم المحدث

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟

 الخصلتين الذميمتين "الكبر" و"العجب".نحذر من هذه  •

لضعف فيك ال تمنعي غيرك    ( هلالج لج)  أن تتبعي أحكام هللا  ي حتى لو لم تستطيع •

 أبدا.  

 كوِن ممن يأمرون اآلخرين بالمعروف وينهونهم عن المنكر.   •

 أو يدفعك لمعصيته.  (هلالج لج) ال تصاحبي من يمنعك من إتباع أوامر هللا •

 هداة مهتدين.  أن يجعلنا (هلالج لج)ندعوا هللا  •
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عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآنيقال  "     :وسلم  في   :لصاحب  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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     المعنى        الكلمة  

 ( ملسو هيلع هللا ىلص )النبي           َعْبًدا

ى  
َّ
ا َصل

َ
   حين يُصلِّي      ِإذ

 ماذا نتعلم من هذه اآلية؟ 

اْلَجَزرِيِّ، َعْن ِعْكرَِمَة،   اْلكَرِيِم  َعْبِد  َمْعَمر ، َعْن  الرَّزَّاِق، َعْن  َعْبُد  ثََنا  ثََنا يَْحَيى، َحدَّ َحدَّ

ًدا يَُصلِّي ِعْنَد اْلكَْعَبِة    .ألََطأَنَّ َعَلى ُعُنِقهِ َقاَل ابُْن َعبَّاس  َقاَل أَبُو َجْهل  َلِئْن َرأَْيُت ُمَحمَّ

تَابََعُه َعْمُرو   ."َلْو َفَعَلُه ألََخَذْتُه اْلَمالَئِكَُة   " َفَبَلَغ النَِّبيَّ صلى هللا عليه وسلم َفَقاَل 

ِ َعْن َعْبِد اْلكَرِيمِ    .بُْن َخالِد  َعْن ُعَبْيِد هللاَّ

خالصة   4958 :الصفحة أو الرقم - صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث

 صحيح : حكم المحدث

ثََنا اْلُمْعَتِمُر، عَ  ُد بُْن َعْبِد األَْعَلى اْلَقْيِسيُّ، َقاالَ َحدَّ ، َوُمَحمَّ ِ بُْن ُمَعاذ  ثََنا ُعَبْيُد هللاَّ ْن  َحدَّ

، َعْن أَبِي ُهرَ  ، َعْن أَبِي َحازِم  ثَِني نَُعْيُم بُْن أَبِي ِهْند  ْيَرَة، َقاَل َقاَل أَبُو َجْهل  َهْل أَبِيِه، َحدَّ

ٌد َوْجَهُه بَْيَن أَْظُهرِكُْم َقاَل َفِقيَل نََعْم   ُر ُمَحمَّ َفَقاَل َوالالَِّت َواْلُعزَّى َلِئْن َرأَْيُتُه يَْفَعُل   . يَُعفِّ

َراِب  َرنَّ َوْجَهُه فِي التُّ َفأَتَى َرُسوَل هللاَِّ صلى هللا   -َقاَل  -َذلَِك ألََطأَنَّ َعَلى َرَقَبِتِه أَْو ألَُعفِّ
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َّ َوُهَو يَْنِكُص   -َقاَل   -عليه وسلم َوُهَو يَُصلِّي َزَعَم لَِيَطأَ َعَلى َرَقَبِتِه   َفَما َفِجَئُهْم ِمْنُه إاِل

َخْنَدًقا ِمْن نَار  َفِقيَل َلُه َما َلَك َفَقاَل إِنَّ بَْيِني َوبَْيَنُه لَ   -َقاَل    -َعَلى َعِقَبْيِه َويَتَِّقي بَِيَدْيِه  

َوأَْجِنَحًة   وسلم    .َوَهْوالً  عليه  صلى هللا  َرُسوُل هللاَِّ  الَْخَتَطَفْتُه    "َفَقاَل  ِمنِّي  َدنَا  َلْو 

ُعْضًوا   أَْو    .  "اْلَمالَئِكَُة ُعْضًوا  ُهَرْيَرَة  أَبِي  َحِديِث  نَْدرِي فِي  الَ  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ َفأَنَْزَل هللاَّ َقاَل 

بََلَغُه  َش  الرُّْجَعى *    }ْىءٌ  بَِّك  َر إِلَى  إِنَّ   * اْسَتْغَنى  َرآُه  أَْن  َلَيْطَغى *  اإلِنَْساَن  إِنَّ  كَالَّ 

أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى * َعْبًدا إَِذا َصلَّى * أََرأَْيَت إِْن كَاَن َعَلى اْلُهَدى * أَْو أََمَر بِالتَّْقَوى *  

َب وَ  َ يََرى * كَالَّ َلِئْن َلْم يَْنَتِه    } - يَْعِني أَبَا َجْهل    -  {تََولَّى أََرأَْيَت إِْن كَذَّ أََلْم يَْعَلْم بِأَنَّ هللاَّ

الَ   كَالَّ   * بَانَِيَة  الزَّ َسَنْدُع   * نَاِديَُه  َفْلَيْدُع   * َخاِطَئة   كَاِذبَة   نَاِصَية    * بِالنَّاِصَيِة  َلَنْسَفًعا 

َوَزاَد ابُْن َعْبِد األَْعَلى َفْلَيْدُع    . هللاَِّ فِي َحِديِثِه َقاَل َوأََمَرُه بَِما أََمَرُه بِِه    َزاَد ُعَبْيدُ  {تُِطْعهُ 

 .نَاِديَُه يَْعِني َقْوَمُه  

خالصة حكم   | 2797 :الصفحة أو الرقم -صحيح مسلم  : المصدر | مسلم : المحدث

 صحيح  : المحدث

( يصلي رآه أبو جهل فأشار إلى عقبة  ملسو هيلع هللا ىلص هللا )وفي موقف آخر، حينما كان رسول   •

، فسرع أبو  ( فيخنقهملسو هيلع هللا ىلصبشال كي يربطه على عنق النبي )كي يأتيه    يطبن أبي مع

   ( ومنعهم من خنقه. وقال: أتقتلون رجال يقول ربي هللا؟ ملسو هيلع هللا ىلصبكر الصديق إلى النبي )

 . (هلالج لج) هللا( أن يصلي ويعبد ملسو هيلع هللا ىلصفي الكثير من المواقف نرى أبو جهل يمنع النبي ) •

ذكر    (هلالج لج) ( من أن يعبده، ونرى أن هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمن أحقر األعمال أن يمنع رسول هللا )  •

 عبد.  ك( ملسو هيلع هللا ىلصالنبي )

لمن   • يُقال  عادة  ويتبع ليس  العبد  ماٌل  يُطلب منه،    صاحبه  له  ما  إال  يعمل  وال 

يكون ذليال وأسيرا لما يحبه أربابه ولكن عبد    ( هلالج لج)  وكون اإلنسان عبدا لغير هللا 
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يكون مكرما عند ربه ويتحرر من عبودية المخلوقات وذلهم وهو درجة    (هلالج لج)هللا  

    .(هلالج لج) عالية ومقاٌم كريم لإلنسان أن يكونا عبدا لله

 سبحانه وتعالى. عبد هللا ال يعمل إال ما هللالذلك علينا أن نسعى لنكون عباد   •

نع من اتباع أوامره واجتناب نواهيه ولو منعه أو زجره اآلخرين.  أمره ربه. وال يمت

مثال، إذا طلب منك المعلمة أن تعملي على مشروع، إذا منعتك أحد الطالبات 

من اكمال المشروع قائلة: "ال تضيعي وقتك تعالي العب معنا". هل تنصتين  

الذي يعمل في   ا؟ ال بالطبع ألن المعلمة أولى أن نعمل ما طلبت منا. وكذلكهإلي

 هل يعمل ويطيع مديره أم الموظفين مثله؟ شركة 

ا عظمته وكرمه ومنه علينا، وكيف أن ربنا يعلم  نكلما علم  (هلالج لج) كلما زدنا علما بالله   •

حالنا وكل ما نحتاج إليه. وهذا يزيدنا محبة في عبادته وطاعته واتباع ما يحب.  

 وهذا هو السعادة بعينه الذي سيشعره به العبد في حياته.  

عندما منعه أبو جهل؟ كان يصلي، والصالة لها ثالثة  (  ملسو هيلع هللا ىلص)ماذا كان يعمل النبي   •

 معاني:  

o ( هلالج لج) ة مع هللا الصل 

o  الدعاء 

o  الرحمة 

الصالة من أجمل العبادات التي تكون صلة بين العبد وربه وهي فضٌل من هللا   •

 صلوات في اليوم.    5على عباده أن يفرض عليهم  (هلالج لج)

النبي )  • أبو جهل  ( يزعج  ملسو هيلع هللا ىلص( من الصالة؟ ألنه ظن أن صالة النبي )ملسو هيلع هللا ىلصلماذا منع 

الكفار أن يصلوا لألصنام ويُشعرهم بالحرج. ولكن من يكون أبو جهل أن يمنع  

 وال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.    (هلالج لج)عبدا أن يصلي لربه؟ الجميع عبيد هللا  
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فقد   • يراعونه  ال  يصلي  أحدهم  رأوا  إذا  أنهم  الناس،  بعض  من  يحصل  قد  ما 

هذا مما   يركع ويسجد، وكل  منه وهو  أو حتى يسخرون  يتكلمون بصوت عال 

أن يغفر   (هلالج لج)يمنع الشخص من أن يصلي بخشوع لربه. علينا أن نطلب من هللا 

 لنا إذا فعلنا هذا األمر سابقا.  

أهم • لنا  تبين  أيضا  اآلية  عنه  وهذه  وتزيل  وربه  العبد  بين  وأنها صلة  الصالة  ية 

 القلق والسلبيات التي قد يتسبب له خالل يومه.  

أهم ركن من أركان اإلسالم بعد الشهادتين هو الصالة، وهي أول ما نُسأل عنه   •

أهمية   يبين  مما  وهذا  العمل.  باقي  صلح  إذا صلحت  أعمالنا،  من  القيامة  يوم 

 الصالة والبد أن تكون من أولوياتنا. 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 وال نكون عبدا للناس.   (هلالج لج)نكون عباد هللا  •

 يم الصالة بخشوع.  علينا أن نسعى أن نق •

 نبتعد وقت الصالة مما قد يلهينا ويمنع خشوعنا مثل الهاتف أو ألعابنا.    •

 وهو يصلي أو الحجاب أو أي عبادة.  من قبل نستغفر إذا سخرنا من أحدهم  •

 علينا أن نشجع اخواننا واخواتنا على الصالة ونعلمهم أهميتها.   •

 لذلك علينا أال نفقد هذه الفرصة.  ، (هلالج لج) يجب أن نعلم أن الصالة مناجاة هللا  •

 ال نزعج اآلخرين في صالتهم.   •

 (. هلالج لجال نطيع الخلق في معصية الخالق ) •

 ال نكون ممن يمنع الناس من فعل الخير وال نصاحب من يمنعنا من الخير.   •

 (.  هلالج لجال نجعل أنفسنا في مقام ال يليق بنا في أن نتساءل عن شرع هللا ) •
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 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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    المعنى        الكلمة 

ْيَت 
َ
َرأ
َ
 استفهام       أ

اَن 
َ
 ( ملسو هيلع هللا ىلصإن كان النبي )                 ِإن ك

َدى   ه 
ْ
ى ال

َ
   على ُهدًى من ربه          َعل

 ماذا نتعلم من هذه اآلية؟ 

كلمة "أرأيت" تكررت في السورة ثالثة مرات، وكل كلمة تتكرر يجب أن نتدبرها.   •

( وأي أحد يقرأ القرآن. وهي استفهام، أي أرأيت بعينك ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت خطاٌب للنبي )

 أو بقلبك.  

( من الصالة عند بيت الحرام.  ملسو هيلع هللا ىلصنزلت اآلية في أبو جهل الذي كان يمنع النبي ) •

"  موعظةأفضل    (هلالج لج)وعظه هللا   على  قائال:  الصالة  عن  المنهي  كان  إن  أرأيت 

 " الهدى فكيف ينهاه؟

يستخدم لالستعالء. وهذا يبين مقام النبي قال تعالى: "على الهدى" و "على"   •

 ( العالي.  ملسو هيلع هللا ىلص)
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الهداية هي العلم والعمل. ال نهتدي فقط بعلمنا بل نحتاج العمل بهذا العلم.   •

لم نستخدمها هل نصل ولكن  إذا كان عندنا خارطة الطريق ونعلمها جيدا  مثال،  

ي تعلم  نصل من غير العمل بالعلم. فالهداية ليست فقط ف   نإلى مقصدنا؟ ال ل

 القرآن والسنة بل بعد العلم يأتي العمل، حتى نصل إلى الجنة.  

، وذلك ألن  ذكر في القرآن "على" للهداية، مثال قال تعالى: "على هدى من ربهم" •

 من سلك طريق الهداية وهو العلم والعمل، يعلو بالحق.  

وذكر تعالى في القرآن، "في" للضاللة، مثال قال تعالى: "في ضالل مبين"، وذلك ألن   •

من سلك طريق الضاللة لم يرى الحق من الباطل كأنه مغموٌس في ضاللته. ومن  

 كان على الهداية رأى الصح من الخطأ والحق من الباطل. 

والذنوب. وما ه • البدع  العصيان،  الجهل،  الشرك،  الضاللة؟  الهداية؟  ما هي  ي 

( النبي  سنة  اتباع  الطاعة،  الصالح،  العمل  اإليمان،  الدعاء،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم،   ،)

 االستغفار.  

أو صالتك   • حجابك  الناس  بعض  يحب  ال  قد  الهداية،  طريق  على  تكون  عندما 

ويمنعونك عنه ولكن عليك أن تكون حازما في هذا الطريق. عليك أن تعلم أنك  

منك ليسوا قادرين على فعل ما تفعله    على الحق والذين يمنعونك ويسخرون

 بإذن هللا. 
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 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 

 ( الهداية. هلالج لجنسأل هللا )  •

ثََنا ُشْعبَ  ُد بُْن َجْعَفر ، َحدَّ ثََنا ُمَحمَّ ار ، َقاالَ َحدَّ ُد بُْن بَشَّ ُد بُْن اْلُمَثنَّى، َوُمَحمَّ ثََنا ُمَحمَّ ُة،  َحدَّ

ِ، َعِن النَِّبيِّ صلى هللا عليه وسلم أَنَُّه  َعْن أَبِي   إِْسَحاَق، َعْن أَبِي األَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللاَّ

ِّي أَْسأَُلَك اْلُهَدى َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى  " كَاَن يَُقوُل    " اللَُّهمَّ إِن

 97، حديث 38صحيح مسلم، كتبا 

 (. هلالج لجنعمل بما أمرنا هللا )  •

 ال نترك طريق الهداية إذا سخر منا من ال يتبعونها.  •
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عن النبي صلى هللا عليه   رض ي هللا عنهماوعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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  غنة

عدتان  2  
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    المعنى          الكلمة 

َمَر 
َ
ْو أ

َ
 أمر غيره        أ

ْقَوى    اتباع شرع هللا على نور منه       ِبالتَّ

 

 التقوى بمعنى:  

 الشدة   •

 القوة   •

 محفوظ •

 َعزَّرَ  •

دَ  •  َشدَّ

 شديد التنسك والعبادة •

 مخافة هللا   •

 الصالح   •

 كلها من معاني التقوى في اللغة.  

يحذر أن يتعدى  و   (هلالج لج)  ويمتنع عن كل ما ال يحبه هللا  (هلالج لج)المتقي يتبع رضوان هللا  

 .  (هلالج لج)يحرص أال يتبع هواه فيقع في محارم هللا ه و حدود
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 ماذا نتعلم من هذه اآلية؟ 

( أن يُمنع من الصالة،  ملسو هيلع هللا ىلصفي هذه اآلية ذكر تعالى سببا آخًرا لعدم استحقاق النبي ) •

 وهو أنه ليس فقط مهتديا بنفسه بل أيضا يأمر الناس بالتقوى.  

 أن يأمر الناس بالتقوى هو درجة عالية ألنه ينفع غيره.    •

( صالح مصلح. ال يصلي فقط بل يأمر الناس بالصالة، من أمر بالتقوى  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ) •

األمر، في سورة العصر    البد أن يكون على الهدى. هناك دليل في القرآن على هذا

 بأربعة أمور تُخرج المرء من الخسران.   (هلالج لج) أمرنا هللا 

في سورة العصر من آمن وعمل الصالح يكون "على الهدى" ومن تواصى بالحق  

 وتواصى بالصبر "يأمر بالتقوى".  

والتواصي  بالحق  وتواصي  المرء،  هداية  سببا  هما  الصالح  والعمل  اإليمان 

 ية اآلخرين، وهو من "األمر بالتقوى".  بالصبر هما سببا هدا 

الَِحاِت ( 2) إِنَّ اإْلِنَساَن َلِفي ُخْسر  ( 1) َواْلَعْصرِ  إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْبرِ   ( 3) َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

 

• ( النبي  يعادي  لم  جهل  أبو  أن  بل  ملسو هيلع هللا ىلصنالحظ  فقط،  علم  عنده  كان  عندما  بدأ ( 

ه بالعمل بعلمه.  دَر معاداته عندما َعِمَل بهذا العلم، وهذا يبين أن اإلنسان يزيد قَ 

در اإلنسان، العلم مع العمل هو الذي سبب فالح العلم من غير عمل ال يزيد قَ 

 وكرامة المرء.  

 هناك نوعان من العمل:   •

o   عمل القلب 
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o   عمل الجوارح 

ال يأمر بأعمال الجوارح في هذه اآلية بل (  ملسو هيلع هللا ىلصالتقوى جماع أعمال القلوب، والنبي ) •

 قلب هو األساس إذا صلح القلب صلحت الجوارح.  اليأمر بأعمال القلوب، و

خر العمل فقط بأعمال الجوارح وقد يفعل اآل  هم بعضاالناس عادة يأمرون بعض •

 خارج ثم يتركه.  المن  

رَُسولُ  َقاَل  َقاَل:  َعْنُه  هللاُ  َرِضَي  ُهَرْيَرَة  أَبِي  اَل  َعْن   " سلم  و  عليه  هللا  صلى  هللاَِّ   

  ، بَْعض  بَْيِع  َعَلى  بَْعُضكُْم  يَِبْع  َواَل  تََدابَُروا،  َواَل  تََباَغُضوا،  َواَل  تََناَجُشوا،  َواَل  تََحاَسُدوا، 

َوالَ  يَْخُذُلُه،  َواَل  يَْظلُِمُه،  اَل  اْلُمْسلِِم،  أَُخو  اْلُمْسلُِم  إْخَوانًا،   ِ ِعَباَد هللاَّ َواَل  َوكُونُوا  يَْكِذبُُه،   

رِّ أَْن يَْحِقَر   ، بَِحْسِب اْمرِئ  ِمْن الشَّ ْقَوى َهاُهَنا، َويُِشيُر إلَى َصْدرِِه ثَاَلَث َمرَّات  يَْحِقُرُه، التَّ

 . "أََخاُه اْلُمْسلَِم، كُلُّ اْلُمْسلِِم َعَلى اْلُمْسلِِم َحَراٌم: َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضهُ 

 235، حديث 1م، كتاب رياض الصالحين، مسل
 

الحيطة والحذر • للتقوى ومن معانيها  إذا أردت دخول  هناك معاني كثيرة  . مثال 

غرفة مظلمة عليك أن تكوُن حذرا خصوصا إذا لم تعلم ما في هذه الغرفة كي ال 

 تقع أو تجرح نفسك. 

ومن معاني التقوى "عدم اتباع الهوى". وهذا المعنى واضح في أفعال أبو جهل   •

أو من يكون مثله في هذه اآليات. ما الذي جعله يطغى؟ ألنه استغنى، وما الذي  

و  يحذر  المتقي  التقوى.  وعدم  الهوى  اتباع  بسبب  باالستغناء؟  يشعر  جعله 

 اء عن الحق وال يطغى.  يراقب تصرفاته بالعلم الذي عنده فال يشعر باالستغن

( يأمر الناس بالتقوى، ومن اتقى من الداخل يحذر ويراقب نفسه من  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ) •

 الخارج. 
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أمرنا بالتقوى في الكثير من اآليات في القرآن كوقاية لنا. والمهتدين هم    ( هلالج لج)هللا   •

 المتقين، والتقوى هو أساس الهداية. "ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين".  

 

 

 كيف أعمل بهذه اآلية؟ 

 نسأل هللا أن يجعلنا من المتقين.   •

 إذا أمرك أحدهم بالتقوى ال تعرضي عنهم.   •
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عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

القرآن"     :قالوسلم   لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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    المعنى            الكلمة 

ْيَت 
َ
َرأ
َ
 استفهام            أ

َب 
َّ
ذ
َ
   إن كذب )أبو جهل كذب( الناهي -التصديق التكذيب، ضد           ِإن ك

   ((ملسو هيلع هللا ىلصبالحق )النبي )                            

ى  
َّ
َول
َ
    أدبر عن األمر  َوت

 ماذا نتعلم من هذه اآلية؟ 

( من ملسو هيلع هللا ىلصسابقا كان يمنع النبي )في هذه اآلية ذكر تعالى صفتين أخريين ألبو جهل.   •

 الصالة وهنا ُذكر تكذيبه وتوليه عن األمر.  

َب" بمعنى:  •  كلمة "كَذَّ

o   أنكر 

o  خالف 

o  خان 

o  اختلق 



 
 

115 

أرسل الرسل كي يخبرونا   (هلالج لج). هللا (ملسو هيلع هللا ىلص ونبيه ) (هلالج لج)  خالف وأنكر ماذا؟ خالف هللا •

ومن أرسل من الرسل وما    (هلالج لج)واليوم اآلخر. علينا أن نؤمن بالله    (هلالج لج)عن هللا  

 .  (هلالج لج)أخبر من األخبار. الذي في قلبه كبر يُحرم من اإليمان بأخبار هللا 

؟ ألن االستكبار الذي في قلوبهم يمنعهم من  ( هلالج لج) لماذا ال يقبل البعض أخبار هللا •

. ويريدون أن يختاروا الرسالة والرسول الذي يكون  مثلهم  بشرقبول الرسالة من  

 على هواهم، وهذا لن يحصل أبدا، لذلك يستمرون في تكذيبهم للرسول. 

وتخيلي إذا نظام العالم كله كان على هوى الناس! هل سنرى الشمس والقمر   •

 لنظام الكامل منذ عصور؟ والنجوم بهذا ا

حاجاتنا كلها سوية؟ كيف  هل    تخيل لو األوامر والنواهي كانت على هوى الناس! •

 يختار اإلنسان المتغير األوامر والنواهي؟  

نحن نحتاج قوانينا من العليم، الذي ليس له حاجات، وهو الصمد الذي ال يتغير.   •

 . نحن نحتاج إلى قوانين إلهية

ب الرسول والرسالة بقلبه وأضل الناس بفعله.   •  أبو جهل كذَّ

نا تعالى عن ضعفنا وأننا ُخلقنا من علق، وهو بحوله قدرته  ل في بداية السورة ذكر •

 رزقنا وعلمنا وهدانا لمصالحنا واعتنى بنا. وهذا كله كي نعرفه ونعبده. 

ى كل ما نحتاجه لى هذا الهدف سخر لنا تعال إلنا هدف عالي في الحياة، وكي نصل   •

والسماء والجبال، وغيرهم    ر)مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء والليل والنها

 من الخلق( وكل هذا كي نعرفه فنعبده. 

 عليه من النعم والفضل.   (هلالج لج)فالذي ينكر هدف الحياة ينكر ما أنعم هللا   •

واليوم اآلخر  كي نكون من المؤمنين علينا أن نؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله  •

 والقدر خيره وشره. فمن أنكر ركن من أركان اإليمان يكون من الكافرين. 

 
 .  نذكر الطالبات أن اإليمان باليوم اآلخر ركن مهم من أركان اإليمانمالحظة للمعلمة: 
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 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 ال نستكبر ألنه يؤدي إلى إنكار الحق.   •

 ال نرفض النصائح إذا لم يعجبنا الذي ينصحنا.  •

 . (هلالج لج)  نخضع ونستسلم ألوامر هللا •
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عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 
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    المعنى             الكلمة 

م 
َ
ْم َيْعل

َ
ل
َ
 استفهام         أ

نَّ  
َ
     ( هلالج لج) رؤية هللاتوكيد على          للاَ ِبأ

 ( هلالج لج)رؤية هللا    َيَرى  
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 هللا  اسم 

 ( هلالج لج) هللا

 
 

 

 

 "ال" المعرفة ال ينفصل من اسم "هللا".   •

( منع عقول الناس ولسانهم أن يسموا  هلالج لج) من صفات هذا االسم العظيم أن هللا   •

 بهذا االسم.  

 ( هو المعبود المألوه محبة وتعظيما. هلالج لج)هللا  •

األلوهية والعبودية على خلقه  هلالج لج) كما قال ابن عباس رضي هللا عنه، هللا   • ( ذو 

 أجمعين.  

 على خلقه اجمعين  والعبودية األلوهيةهللا ذو 

 .  ك يستحق التأليهلذو األلوهية: األلوهية أي الذي له الصفات الكاملة لذ •

 ذو العبودية: المستحق للعبادة. يعبده جميع خلقه طوعا أو كرها.   •

والجمال   • والجود  والكرم  والتعظيم  الحمد  صفات  جميع  يشمل  االسم  هذا 

 واإلحسان.  

الكربة فرجه، إذا ذكر على أي ضيق وسعه،    ندإذا ُذكر على القليل كثره وإذا ذكر ع •

 .  مع هذ االسم كل مصيبة ومشكلة تنفرج ويتبدل إلى سعادةو

 بهذا االسم الضعيف يقوى، والذليل يُعز، الفقير يُغنى، والخاسر يُنصر.   •

 العلم
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فال نعبد أحدا    (هلالج لج) أحد يستحق العبادة إال هللا    نتعلق به فقط: وال نتعلق بغيره. ال •

 . غيره محبة وتعظيما

 نذكره دائما: بألسنتنا وقلوبنا.   •

( سارع إلى مرضاته فلم يعمل إال له وأخلص  هلالج لج) : من عرف هللا  مرضاتهنسارع إلى   •

 عمله.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العمل 
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  هللا اسم 

 البصير 

 
 

 :  (هلالج لجبصر هللا )  •

o  الذي يرى جميع المبصرات، ويبصر كل شيء، وإن دق وصغر.  البصر 

البصير:   • الليهللا  في  الصماء  الصخرة  على  السوداء  النملة  دبيب  يرى  ة  ل الذي 

 الظلماء ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها.  

   ويرى أصغر األشياء التي ال يراها اإلنسان إال بواسطة أجهزة دقيقة.هللا البصير:  •

   يرى جميع عباده وتحركاتهم وحتى تغيرات قلوبهم ومشاعرهم.هللا البصير:  •

 يرى خائنة األعين وتحركاتها.  هللا البصير: •

o فيعلم نتيجة األمور وبصره أحاط بكل شيء.  البصير من البصيرة ، 

 من الداخل.  نياتناحسية، فالبصير يرى أعمالنا من الخارج و البصيرة •

 مقروٌن بعلمه.    بصيرته •

 

 

 
 

علينا أن نزين قلوبنا ونياتنا وأفكارنا من الداخل وأيضا أعمالنا وأقوالنا لله البصير   •

 الذي يبصرها كلها. 

 علينا أن نحاسب أنفسنا دائما.   •

 نخشى هللا البصير الذي يرانا أينما نكون.   •

 علينا أن نستحيي من هللا البصير الذي يرانا في كل أحوالنا.  •

 العلم

 العمل 
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هذه اآلية؟ماذا نتعلم من 

، هذا يبين أن العلم ال يُقال إال لما له دليل. العلم  "ألم يعلم"(  هلالج لجعندما يقول هللا ) •

( يكون فقط بالدالئل التي جاءت  هلالج لجال يكون علما إال بالدليل. مثال العلم عن هللا )

 في القرآن والسنة.   

ل م اإلنسان ما لم يعلم"، نحن نؤمن أن هللا  ع( ذكر أنه "ْهلالج لجفي بداية السورة هللا )  •

 ( في هذه اآلية؟ اسمه البصير.  هلالج لج( هو الذي يعلمنا. ماذا علمنا هللا )هلالج لج)

( الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء  هلالج لجهللا ) •

ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، فكيف بأي شيء  

 آخر؟ هذا يجعلنا نحذر ونراقب أنفسنا.  

 ، ولكن ليس كمثله مثيل وال شبيه. وال شيء كرؤية هللا.  نحن نؤمن أن لله عينين  •

ف وناقص، نحن فقط نرى ما أمامنا وال نرى ما خلفنا، نحن فقط نرى  بصرنا ضعي •

ما تكن القلوب مثل الحسد والغل والعداوة.    ظوهر األمور وال نرى بواطنها مثال

ا ال نرى تفاصيلها، وقد تكون هناك أمور كثيرة أمامنا نحتى األمور التي نراها أمام

 ثل الجن والمالئكة.  األمور الغيبية مو مما ال نراها مثل الفيروسات 

 يجعلنا نرى فقط كل ما يفيدنا.   (هلالج لج) هللا •

أنه جعلنا نرى السماء الجميلة والبحار واألشجار والحيوانات   (هلالج لج) من رحمة هللا •

 والطيور، وحتى نغوص في أعمال البحر ونرى جمال األسماك.  

آياته ومخلوقاته. كلما رأينا آيات هللا    تنابرؤي (هلالج لج)لماذا نرى؟ كي نزيد علما بالله  •

كثر، وهذا ما يعيننا على عبادت كثر وعظمناه أ  ه.  العظيمة كلما أحببناه أ
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  (هلالج لج) لماذا تولى أبو جهل وأيضا سعى في ضالل اآلخرين؟ ألنه لم يؤمن بأن هللا   •

يراه. تأملي الذين ال يؤمنون بالله البصير أو ليس لهم يقين بهذا االسم بسهولة  

 يطغون ويتعدون حدوده وال يبالون بشيء. 

هم  ل ألنهل نتعدى حدودنا ونُخالف القوانين في وجود المعلمة أو والدينا؟ ال نفع •

 يروننا.

عمل الصالحات؟ مثال نستيقظ لصالة الفجر؟ إيماننا بأن هللا  نما الذي يجعلنا   •

 يرانا.   بصير

 

 ؟ اآليةكيف نعمل بهذه 

 راقبي أفعالك وأقوالك.  •

 راقب أفكارك.   •

 حاسب نفسك قبل أن تُحاسبي.  •

 نخاف أن نقع في الذنوب ألننا مراقبين طوال الوقت.   •

 نستحيي من هللا البصير فال نقترب من الذنوب.  •

 

 

 

 

 

 



 
 

126 

 المعلممالحظات 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

127 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

128 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 

 
 

 التالوة          

 التجويد        

 الحفظ       

 
 

  غنة

عدتان  2  



 
 

129 

 

     المعنى             الكلمة 

 
َّ

َّل
َ
  كال ليس األمر كما يظن –استنكار                ك

ْم َينَتِه 
َّ
ِئن ل

َ
   يتوقفلئن لم  ل

ْسَفًعا 
َ
ن
َ
 لنأخذ    ل

اِصَيِة   مقدم الرأس  ِبالنَّ

 
 :  " وهو بمعنى سفع" أصلها "عنسفكلمة "

 األخذ بقوة وعنف.   •

 أحرقه حتى تغير لونه إلى االسمرار.   •

 َوَسَم.   •

 " هي:  الناصيةكلمة "

 مقدم الرأس  •

 وهي محل اختيار الخير من الشر والصح من الخطأ.   •
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 ماذا نتعلم من اآلية؟ 

ر هللا تعالى أبو جهل إذا لم يتوقف عما يفعل سيرى عاقبة أمره.   •  حذَّ

جهل    في بداية السورة عن "العلم" وفي نهاياتها عن أبو جهل. ونعلم أن أبو  اآليات  •

اعراضه عن دين هللا   الحكم ولكن بعد  أبا  لنبيه   (هلالج لج) كان اسمه   (ملسو هيلع هللا ىلص)وعدواته 

ي أبا جهل. وهذا يبين أن هللا   مثال لنا لشخص جاهل ال علم له   ضرب  (هلالج لج)ُسمِّ

 مثل أبو جهل. 

 . في بداية السورة اآليات كانت عن العلم ونهايتها عن أجهل انسان •

العلم سبب التواضع. أرأيت شجرة مثمرة؟ كلما كبرت الشجرة وقويت جذورها   •

الفواكه والثمار تجعل أغصانها تدنو  وارتفعت أغصانها في السماء عندما تثمر 

األسفل، كذلك مثل العالم الذي كلما زاد علمه وزادت أعماله وأخالقه زاد  إلى  

قدرا في    (هلالج لج) ولخلق هللا رفعه هللا    (هلالج لج ) ن تواضعا لله  ا. وكلما زاد االنستواضعا

 الدنيا واآلخرة. وضد هذا المثل الذي يتكبر ويتولى يزيد ذالً في الدنيا واالخرة.  

 بل رفض العلم اإللهي الذي جاء إليه.  أبو جهل بسبب استكباره لم ينفعه ذكاءه •

بواسطة   • رأسه  مقدمة  الحيوان من  يُأخذ  مثلما  األخذ،  بمعنى  اآلية  في  السفع: 

إليه   يجره  أخيه  رأس  أخذ  عندما  أيضا في موسى  وُذكر  الغضب.  بسبب  مالكه 

 لعجل. اعندما رآى قومه يعبدون 

الناصية عند العرب مكان العز والشرف، لذلك يربطونها بالعمامة، وهي مكان   •

ب هذا العلم.    االختيار والعلم والتعقل، لذلك مناسب ذكر األخذ بالناصية لمن كذَّ
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 مالحظة للمعلمة: شجعي الطالبات أن يبحثوا عن فضائل طلب العلم ويتكلموا عنها في الصف.  

الجزاء من جنس العمل، أبو جهل كذب الحق فسُيؤخذ بناصيته في يوم القيامة   •

( وذلك ألنه اتبع الحق  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي )  ويُذل، وفي نهاية السورة هناك األمر للسجود

 والرفعة.   (هلالج لج)  والوحي الذي نزل إليه فنال شرف التقرب إلى هللا

 الكلمة "الناصية" ذكرت في سورة الرحمن أيضا:  •

َواِصي َواأْلَْقَدام    يُْعرَُف اْلُمْجرُِموَن بِِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ بِالنَّ

 ( 41الرحمن ) 
 

  

 

 

 

 اآلية؟ كيف نعمل بهذه 

 علينا أن نقبل الحق دائما إذا أتانا.   •

 احذري من العجب والكبر.   •

 أن يحفظنا من الكبر.   (هلالج لج) نسأل هللا  •

 على التواضع في يوم القيامة.   جبرنتواضع طوعا في هذه الدنيا قبل أن نُ  •

  علينا بطلب العلم الذي يمنعنا ويحفظنا من الجهل والكبر. •
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    المعنى           الكلمة 

اِصَية  
َ
 مقدم الرأس        ن

اِذَبة  
َ
 كاذبة في قولها       ك

ة  
َ
اِطئ

َ
 فعلهاخاطئة في            خ

 اآلية؟  منماذا نتعلم 

 صفات ناصية أبو جهل والذين يعملون كعمله.  ذكر هذه اآلية في  •

 كل أعضاء جسمنا ُخلقوا لهدف، والناصية الختيار الصح من الخطأ.    •

بنت سمينة في صفك،    ينمثال: الناصية تسيطر على اختيارات المرء، مثال قد تر  •

إذا استخدمت ناصيتك صحيحا لن تصرخ وتقول أنت سمينة )ولو كنت صادقة(  

بل تسيطرين على هذا األمر، ولكن الذي ال يستخدم ناصيته قد يصرخ ويقول  

 ينة" وهذا خطأٌ كبير.  م"أنت س

 ناصية أبو جهل لها صفتين:   •

o   .كاذبة: يرى الحق ويكذبه ويتولى عنه 

o  مداع خاطئة: يُذنب   
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 هناك من يُذنب بجهل فال يعلم أنه وقع في ذنب  •

 وهناك من يُذنب وهو يعلم أنه ذنب ويقصد فعله وهذا يسمى "خاطئ"  •

 وهناك من يذنب من غير قصد منه وهذا يسمى "مخطئ".   •

 أبو جهل كان يعلم نتيجة اعراضه ولكن أصر عليه وقصد فعله.   •

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 نُحسن الظن بالناس واألقدار في حياتنا.  •

 القلب السليم سبب أن تختار الناصية القرار الصحيح.   •

 ال نكذب ولو كنا مازحين.    •

 ال نستصغر الذنوب.   •

 نستغفر إذا كذبنا في الماضي.   •

 نستغفر إذا وقعنا في الذنب قاصدين.   •

 ننوي عدم الرجوع إلى الذنوب والكذب مرة أخرى.  •

 صعبا، اسئلي هللا أن يسهله عليك.   (هلالج لج) إذا وجدت أي أمر من هللا  •

   .(هلالج لج) ال نسخر من آيات هللا •

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 

 المعلممالحظات 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

138 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

139 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

عن النبي صلى هللا عليه   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما

قال القرآن"     :وسلم  لصاحب  في   :يقال  ترتل  كنت  كما  ورتل  وارتِق  اقرأ 

 ."الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها
 1001، حديث 9أبو داوود و الترميذي، كتاب  –رياض الصالحين 

 
 

 التالوة          

 التجويد        

 الحفظ       

 
 

  غنة

عدتان  2  



 
 

140 

 

      لمعنى ا               الكلمة

َيْدع  
ْ
ل
َ
  فلينادي      ف

اِدَيه  
َ
 حولهأهل مجلسه وأصحابه ومن       ن

 ؟اآليةماذا نتعلم من هذه 

 .  (هلالج لج)  هذه اآلية تحدي من هللا •

الدنيا ك • يرجعوا ويتوبوا  ي  هللا تعالى يُظهر الحق للناس بطرق مختلفة في هذه 

يتحداهم هللاعلى  ويقبلوا   له  يستسلموا  لم  وإذا  باألدلة    (هلالج لج)  الحق،  يأتوا  أن 

 والبراهين التي تصدق ما يعملون.  

، القرآن فيه أوامر مباشرة وغير مباشرة، هذه اآلية أمرٌ  ( هلالج لج)من هللا    هذه اآلية أمر  •

 ألبو جهل.   (هلالج لج)غير مباشر من هللا 

 ، أن يدعوا "ناديه"، النادي في لغة العرب هو:  (هلالج لج)  األمر هنا من هللا •

o   مكان التجمع 

o  لبناء عالقات بينهم 

o التآلف بينهم   و 
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ينادي    (هلالج لج)يتحدى هللا   • أن  ه  أهل مجلسه وأصحابه ومن حول أبو جهل وأمثاله 

 . ليعينوه على ما نزله به

مثال، إذا كانت طالبة مع شلة المشاغبين في الصف ورأتها المديرة وهي تخالف   •

المشاغبات  صديقاتك  نادي  لها،  ستقول  تعاقبها  أن  قبل  المدرسة،  قانون 

 ودعيهن ينفعوك و يعينوك على العقاب.  

. في يوم  هنالصحبة والصداقة جدا مهمة، فعلينا أن نختار صديقات ال يتبعن هوا •

  ال يتبعون  الذين  أعداء بعض إال المتقين، وهم  يكونوناألصدقاء  القيامة جميع  

 م. هواه 

  
 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟

   .(هلالج لج)  نصاحب أصدقاء يذكروننا بالله •

 من ُصحبة األشرار.   (هلالج لج) نعوذ بالله  •

 أن نكون للمتقين إماما.   (هلالج لج) نسأل هللا  •

 

بََّنا َهْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا  ِقيَن إَِماًماَر يَّاتَِنا ُقرََّة أَْعُين  َواْجَعْلَنا لِْلُمتَّ  ( 74الفرقان . ) َوُذرِّ
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 مالحظة للمعلمة: نذكر الطالبات باإليمان بالمالئكة كركن من أركان اإليمان.   

 

 المعنى     الكلمة 

 ( هلالج لج )فعل هللا   َسَنْدع  

 
َ
َباِنَية  خزنة جهنم، ألخذه وعقوبته  الزَّ

 

الكلمة الزبانية أصلها )زبن(، الدفع بقوة. وهذه صفة خزنة جهنم، أنهم إذا أراد أحد 

 أهل النار الفرار منها يؤتى بهم بقوة وشدة.  

 

 

 ماذا نتعلم من اآلية؟  

أهم ثالثة مالئكة هم جبرئيل عليه السالم   • اإليمان.  أركان  بالمالئكة من  اإليمان 

سالم الذي سينفخ في صور يوم القيامة،  الذي ينزل بالوحي، وإسرافيل عليه ال 

وميكائيل عليه السالم الذي يأتي بالمطر. ومن المالئكة أيضا، ملك الموت الذي  

األرواح،   يحفظوننا،  ويقبض  الذين  أعمالنا،  والمالئكة  يكتبون  الذين  المالئكة 
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لنا يستغفرون  من  وال    .ومنهم  وجه  بأكمل  يعملونها  أعماٌل  المالئكة  لجميع 

 يأخذهم تعب وال نصب.  

  في هذه اآلية ذكر تعالى مالئكة النار وهو الذين يعذبون الناس في النار نسأل هللا  •

الذين يستحقون العقاب يأن يج  (هلالج لج) النار. وهم شداد غالظ ال يرحمون  رنا من 

 شيئا.  (هلالج لج) والعذاب وال يعصون هللا 

ألنهم استكبروا على    (هلالج لج)هللا   • النار ذلك  الناس  أدخل بعض  إذا  أحدا.  يظلم  ال 

بوا اآليات واستمروا في طغيانهم حتى وصلوا أنفسهم   ن يستحقوا  إلى أالحق وكذ 

 دخول النار. 

الجميع قبل دخول النار يُحاسب حسابا عدال وحتى الكفار سيعترفون بذنوبهم   •

 ويقبلون أنهم يستحقون العقاب.  

هذه   • أقوى    (هلالج لج)  اآلية، هللافي  الفريقين  "أي  بمعنى،  المعاندين،  الكفار  يتحدى 

 هم أقوى وأنصر.    (هلالج لج) ؟ فال شك أن جند هللا"وأقدر

 

 كيف نعمل بهذه اآلية؟ 

 رنا من النار.  ي أن يج (هلالج لج)  نسأل هللا •

 أبدا.   (هلالج لج) ال نمنع أحدهم من اتباع شرع هللا •
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   المعنى              الكلمة 

 
َّ

َّل
َ
 ( ملسو هيلع هللا ىلصال يا محمد )   ك

ِطْعه  
 
 ت
َ
 ال تصغي إليه   َل

ْد   واسجد لربك   َواْسج 

ِرب 
َ
ت
ْ
 واقترب منه    َواق

 ماذا نتعلم من هذه اآلية؟

• ( للنبي  أمر  اآلية  آيات ملسو هيلع هللا ىلصهذه  بعد  السور  في  األوامر  تكون  وهكذا  بالسجود.   )

 متتالية من التربية واإلصالح.  

مثال مدربة السباحة، قبل البدء بالتمارين الصعبة تجعل األطفال يحبون الماء   •

 ويشعرون باالرتياح منه واللعب قليال.   

في بداية السورة ذكر تعالى أهمية العلم ومن ثُمَّ ذكر الشخص الذي ال علم له   •

 وهو أبو جهل. وفي الجزء الثاني ذكر تعالى نتيجة رفضه هذا العلم.  
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(  ملسو هيلع هللا ىلصلم يذكر أبو جهل أبدا كأنه ليس موجودا وأمر نبيه ) (هلالج لج)لسورة هللا في نهاية ا •

 . بهذا أيضا

 ( من ربه ثالثة أوامر في نهاية السورة:  ملسو هيلع هللا ىلصاستلم النبي ) •

o كأبو جهل في حياتنا الذي يمنعونا من  س: دائما سيضل هناك أناكال ال تطعه

 ، فكيف نعاملهم؟ ال نُطيعهم أبدا.  هواتباع شرع  (هلالج لج)  التقرب إلى هللا

o ( إلى ملسو هيلع هللا ىلص: ما الذي كان يُزعج أبو جهل كثيرا؟ كان يكره سجود النبي )واسجد

يكون    (هلالج لج)، والذي يسجد لله  (هلالج لج)  ربه. السجود يبين الخضوع واالستسالم لله 

 خاضعا ومستسلما ومتواضعا وذليال لربه.  

o  في    ين: والسجود أقرب ما يكون العبد لربه. ومن أهميتها تتكرر مرتواقترب

 كل ركعة من الصالة. وعلينا أن نزيد في الذكر والدعاء في السجود الستجابتها.  

ال   وانتهت بأمر. بدأت بأمر "اقرأ" وانتهت ب"كال  (هلالج لج)   السورة بدأت بأمر من هللا •

( ملسو هيلع هللا ىلصتطعه واسجد واقترب" وما الصلة بينهم؟ األمر بالقراءة جاء حين كان النبي )

هو الذي رباه وعلمه كي يقرأ. وبعد ذكر آيات    (هلالج لج)ال يجيدها، وهذا يبين أن هللا  

( النبي  تعالى  أمر  واالصالح  التربية  عن  هذه  ملسو هيلع هللا ىلصكثيرة  كل  بعد  أي  بالسجود   )

ا على االستسالم والخضوع والتقرب إلى  التربية التي مريت بها اآلن تكون قادر 

 بالسجود.   (هلالج لج)هللا 

ونهاية  ،  القراءة والسجود كالهما في الصالة، فالصالة في بدايتها )الوقوف( القراء  •

بدايتها   في  السورة  في  األمرين  وكذلك  السجود.  ركعة  ونهايتها   "اقرأ"كل 

 . "اسجد"و

نهاي • في  جاء  لذلك  األوامر  أصعب  من  نمر    ةالسجود  أن  جميعا  علينا  السورة. 

 .   (هلالج لج)  بتربية مع الكثير من العلم واألقدار مع الناس ثُمَّ يأتي االستسالم التام لله
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 كيف نعمل بهذه اآلية؟

  طاعة لمخلوق على معصية الخالق.  ال •

 نقيم الصالة بإحسان خصوصا السجود.   •

 في السجود.   (هلالج لج) ندعوا هللا  •

 أحدهم على االستسالم، علينا أن نصبر عليهم ونرحمهم.    نجبرال نستطيع أن  •
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