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 :مدخل متهيدي

 .بىن املشركون اعتقادا�م على الباطل والظلم واألوهام، فنسبوا إىل هللا ما ال يليق به

 كيف رد القرآن الكرمي على اعتقادات املشركني الباطلة؟ 

 ومب توعد املعرضني املسيئني؟ 

  ومب وعد املؤمنني احملسنني؟ 

  :قراءة الشطر القرآين

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :أنشطة القراءة

I – أحكام ترقيق الراء(القاعدة التجويدية  :األداء الصويت:( 

  :لألسباب التالية التفخيم، وترققاء ألصل يف الر ا: أحكام ترقيق الراء

 فـرِح املخلفون: إذا كانت مكسورة، مثل. 

 ِفْرعون: إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلى، وبعدها حرف استفال، مثل. 

 أنِذْر قـومك: إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلى، وبعدها حرف استعالء، لكن يف كلمة أخرى، مثل. 

  ِحْجرْ : مكسور، مثلإذا كانت ساكنة وقبلها ساكن قبله. 

  رْ : ، مثل)يف آخر الكلمة(إذا كانت ساكنة وقبلها �ء ساكنة، مدية أو لينة، وال تكون يف هذه احلالة إال متطرفة  .نذيْر، خيـْ

 اصِربْ : إذا كانت ساكنة متطرفة، وقبلها كسر، مثل.  

   

�40ية  26من �ية  :من سورة النجم الشطر الثا�ي  

َ�َل ا��َّ�ُ �َ�َ�رَكَ وَ�َ�َ��َ� �: 

ِ�َ� �َ�َ�ءُ  ﴿ � ُ�� �ّ ذَنَ ا�� ن �َ�� � �ِ� �َ�ْ�ِ أ� �ّ� ً� إ� �َ�وَاِت �َ� �ُ�ْ�ِ� َ��َ��َ�ُ�ُْ� َ��ْ� �ٍَ� �ِ� ا�ّ��  ﴾26﴿وَ�َ�ْ�َ� وَ�َ� �ِّ� �ّ�

ّ��ِ�َ� �َ� �ُ�ْ�ِ�ُ�نَ �ِ�ْ��ِ��َةِ  ّن� ا� ��َ� إ� َ اْ��� �َ�ِ��َْ� َ �نَ ا�ْ�َ�َ��ِ�َ� ّن� وَ�َ� �َ�ُ� �ِ�ِ  ﴾27﴿�َ�ُ�َ�ّ� ّ�� وَ�� � ا�ّ�� �ّ� �ِ�ُ�نَ إ� �ّ ن �َ� ٍ إ� �ْ�ِ� �ِْ�

ّ�� �َ� �ُ�ْ�ِ� �َِ� اْ��َِ�ّ َ��ْ�ً�  َ  ﴾28﴿ا�ّ�� �ْ� َ�ةَ ا��ّ� �َ � اْ�� �ّ� ّ�� �َ� ذِ�ْ�ِ�َ� وَ�َْ� �ُ�ِْد إ� �َ�َ� � ْ��ِْض �َ� �ّ� ذَ�َِ� �َ�ْ�َ�ُ�ُ�  ﴾29﴿� �َ��

 ِ � ُ�َ�ْ� َ� �ُ�َ أ� �ّ �َ ّن� ر �ْ�َ�ُ �ِ�َِ� ا�ْ�َ�َى �َِّ� ا�ْ�ِ�ْ�ِ إ� ْرِض  ﴾30﴿�َ� َ�ّ�� �َ� َ��ِ��ِ�ِ وَ�ُ�َ أ� �َ�وَاِت وَ�َ� �ِ� اْ��� ��ِ �َ� �ِ� ا�ّ�� �ّ وَ�ِ�

 ْ� ّ��ِ�َ� أ� َ� �َ�ِ�ُ�ا وََ��ْ�َِي ا� َ��ءُوا �ِ� ّ��ِ�َ� أ� �َ�َ  ﴾31﴿�َ�ُ�ا �ِ�ْ��ُْ��َ� �ِ�َْ��َِي ا� �ّ � ا�� �ّ� ْ�ِ� وَا�ْ�َ�َاِ�َ� إ� َ��ِ�َ اْ��� ّ��ِ�َ� َ��ْ�َ�ِ�ُ�نَ �َ� ا�

�ٌ �ِ� �ُ�ُ�نِ  �ّ ��ِ ��ُ�ْ أ� ْذ أ� ْرِض وَ�� �ُ� �َِّ� اْ��� ��َ�� ْذ أ� �ْ�َ�ُ �ِ�ُْ� إ� َ� وَاِ�ُ� ا�ْ�َ�ْ�ِ�َةِ �ُ�َ أ� �ّ �َ ّن� ر �َ��ِ�ُْ� �َ�َ� �ُ�َّ��  إ� �ّ� ��ُ�َ�ُْ� �ُ�َ أ� �ا أ�

 َ �ْ� �َ� أ� �ّ ّ��  ﴾32﴿�ُ �ِ�َِ� ا� ّ��ِي �َ�َ� �َْ� ا� �َ�َأ� �ْ�َى  ﴾33﴿أ� َ�ِ��ً� وَأ� � �َ��ْ �ِ��َهُ �ِ�ْ�ُ ا�ْ�َ�ِْ� �َ�ُ�َ �َ�َى  ﴾34﴿وَأ� ْم  ﴾35﴿أ� أ�

 �َ��ُ� �ُِ��ُ �ِ� �َ �ِ� �� �ّ �َ�ُ � �َْ�﴿36﴾  ��ّ ّ��ِي وَ� �ْ�َا�ِ��َ ا� َ  ﴾37﴿وَ�� � � �ّ� �ْ أ� �  ﴾38﴿�َى �ِرُ وَازِرَةٌ وِْزرَ أ� �ّ� ��َ�ِن إ� ��ْ�ِ� �َْ��ّ ن � وَأ�

ّن� َ��ْ�َ�ُ َ��َْف �ُ�َى ﴾39﴿�َ� َ��َ�   .﴾ وَأ�
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II  - نشاط الفهم وشرح املفردات:  

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1

o ال تنفع وساطتهم :ال تغين شفاعتهم. 

o أي يدعون أن املالئكة بنات هللا :تسمية األنثى. 

o اجلنة :احلسىن. 

o الذنوب الكبرية :كبائر اإلمث. 

o الذنوب الصغرية :اللمم. 

o فال متدحوها إطراء وإعجا� وكربا :فال تزكوا أنفسكم. 

o أعرض عن اإلميان �� ورسوله :توىل. 

o ال حيمل أحد خطيئة أحد :أال تزر وازرة وزر أخرى. 

o ما عمل من عمل :ما سعى. 

o اجلزاء الكامل عن العمل :اجلزاء األوىف.  

 :املعىن العام لآل�ت -  2

جزاء التحلي  تناول املقطع الثاين من السورة شروط الشفاعة، وبعض معتقدات املشركني الفاسدة اليت فندها هللا تعاىل، مكابني

  .�ملسئولية يف اآلخرة مع التأكيد على أن كل  إنسان رهني بعمله

 :املعاين اجلزئية لآل�ت -  3

 )إثبات هللا تعاىل أن الشفاعة يوم القيامة ال تكون إال ملن أذن له سبحانه وارتضاه): 26: اآلية. 

 )وذلك ) تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا(املالئكة بنات هللا إنكار هللا تعاىل على املشركني ادعاءهم أن ): 29 -  27: اآل�ت

 .بسبب اتباعهم الظن الذي ال يقوم على حجة وال برهان

 )بيان هللا تعاىل عاقبة املسيئني وجزاء احملسنني الذين من صفا�م اجتناب كبائر الذنوب واملعاصي): 31 -  30: اآل�ت. 

  )كيد هللا وتعاىل أن كل نفس سوف جتازى عن أعماهلا، وتؤاخذ على أفعاهلا، فال يتحمل أحد ذنبا عن ): 40 -  32: اآل�ت�

 .احد

  :الدروس والعرب املستفادة من اآل�ت الكرمية

 وجوب املبادرة إىل أعمال اخلري، فليس لإلنسان إىل ما قدم يف دنياه من األعمال. 

 بصمت وال تفاخر واحرص على أن �تيك التزكية ممن يعلم صدق سريرتك وصالح نفسك اعمل. 

 اخلسارة يف اآلخرة أعظم من اخلسارة يف الدنيا لذلك ذكرت أوال. 

 داوم على األعمال الصاحلة، فهي وسيلتك لتكفري الذنوب. 

 العربة بدوام العمل فما مدح هللا عبدا أعطى قليال مث أكدى. 

 تكرمي لإلنسان أنه ذو عقل مكّلف وأنه مسؤول وحده عن خياراته وسُيجازى عليها وحده. 
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