
سورة يس: الجزء األول (من اآلية 1 إلى  « مدخل التزكية (القرآن الكريم)  « »  التربية اإلسالمية: الثانية باك علوم رياضية أ  

اآلية 11)

 سورة يس: الجزء األول (من اآلية 1 إلى اآلية 11)



مدخل إشكالي

لقد خلق الله تعالى اإلنسان في أحسن تقويم، ثم سواه وعدله في أي صورة ما شاء ركبه، ولما كانت الغاية من خلقه تحقيق مهمتي

العبادة والعمارة، اقتضت حكمته تعالى أن يعبد له المسالك وينير له طريق الظلمات والمهالك، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، فبشروا

ِريَن َوُمْنِذِريَن﴾. وأنذروا وحذروا وأعذروا وبلغوا رساالت ربهم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ُرُسال ُمَبش�

فما الحكمة من بعثة األنبياء والرسل؟

وكيف كانت ردة فعل مشركي قريش من دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إياهم إلى التوحيد واإليمان؟

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

نِذَر آَباُؤُهْم ا ا� ِحيِم  ِلُتنِذَر َقْوًما م� ْسَتِقيٍم  َتنِزيَل اْلَعِزيِز الر� َك لَِمَن اْلُمْرَسِليَن  َعلَى ِصَراٍط م� ن� ﴿يس  َواْلُقْرآنِ اْلَحِكيِم  ا�

ْقَمُحوَن  لَى اال�ْذَقانِ َفُهم م� ْغالالً َفِهَي ا� ْعَناِقِهْم ا� ا َجَعْلَنا ِفي ا� ن� كَْثِرِهْم َفُهْم ال ُيْؤِمُنوَن  ا� َفُهْم َغاِفُلوَن  لََقْد َحق� اْلَقْوُل َعلَى ا�

َما ن� ْم لَْم ُتنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنوَن  ا� نَذْرَتُهْم ا� ا� ْغَشْيَناُهْم َفُهْم الَ ُيْبِصُروَن  َوَسَواء َعلَْيِهْم ا� ا َفا� ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسد� ْيِديِهْم َسد� َوَجَعْلَنا ِمن َبْينِ ا�

ُموا َوآَثاَرُهْم َوكُل� َشْيٍء ا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنكُْتُب َما َقد� ن� ْجٍر كَِريٍم  ا� ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوا� ْحَمن ِباْلَغْيِب َفَبش� كَْر َوَخِشَي الر� َبَع الذ� ُتنِذُر َمنِ ات�

َماٍم ُمِبينٍ﴾. ْحَصْيَناُه ِفي ا� ا�

[سورة س، من اآلية: 1 إلى اآلية: 11]

توثيق النص ودراسته
التعريف بسورة يس

سورة يس: مكية، ماعدا اآلية 45 فمدنية، عدد آياتها 86 آية، ترتيبها 36 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة الجن”، سميت بهذا

االسم ألن  الله  تعالى  افتتح  السورة  الكريمة  بها،  وفي  االفتتاح  بها  إشارة  إلى  إعجاز  القران  الكريم، وقد تناولت مواضيع: اإليمان بالبعث

والنشور، وقصة أهل القرية، واألدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.

القاعدة التجويدية: المد وأنواعه

المد: لغة: الزيادة، واصطالحا: إطالة الصوت بحرف المد مقدار معينا، وحروفه ثالثة، هي:

األلف الساكنة المفتوح ما قبلها، نحو: ﴿الَباطل﴾، ﴿َقال﴾، ﴿اإلْنَسان﴾ …

الواو الساكنة المضموم ما قبلها، نحو: ﴿قاُلْوا﴾، ﴿يُقْول﴾، ﴿َتكُوُن﴾ …

الياء الساكنة المكسور ما قبلها، نحو: ﴿الِذي﴾، ﴿ِقْيل﴾، ﴿ِديَنُهم﴾ …

ينقسم المد إلى قسمين:

المد الطبيعي أو األصلي: ال تقوم ذات الحرف إال به، ويمد  حركتان (بمقدار قبض األصبع وبسطه)، مثال: ﴿َعلَى ِصَراٍط﴾،

﴿َغاِفُلوَن﴾ …
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ّنا المد الفرعي: وهو ما زاد عن مقدار الطبيعي وتوقف على سبب: همزة أو سكون أو شدة بمقدار اربع أو ست حركات، مثال: ﴿ا�

وَحينا﴾… نَزلناُه﴾، ﴿ِبما ا� ا�

نشاط الفهم وشرح المفردات
شرح المفردات والعبارات

يس: والله أعلم بمراده به.

القرآن الحكيم: المحكم الذي ال يلحقه تغيير أو تبديل.

إنك لمن المرسلين: إنك من جملة الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم.

صراط مستقيٍم: طريق قويم معتدل ال عوج فيه، وهو اإلسالم

حق القول: وجب العقاب.

أغالال: جمع غل، قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم.

األذقان: جمع ذقن، وهو أسفل الفم.

مقمحون: من اإلقماح، وهو رفع الرأس مع غض البصر.

ا: حاجزا ومانعا. ُسد�

أغشيانهم: غطينا أبصارهم.

آثارهم: أعمالهم التي باشروها وآثارهم التي تركوها.

إمام مبين: كتاب مسطور (اللوح المحفوظ).

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

تؤكد السورة في بدايتها على بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والغرض من الرسالة وكدا مدى استقامة منهجه، ثم تكشف عن نهاية الغافلين

المكذبين الذين القوا دعوة الرسول بالتكذيب واالستهزاء بعدم الهداية، وبأن اإلنذار لن ينفع معهم ألنه ال ينفع إال من اتبع الذكر وخاف

الله واستعد قلبه للهدى واإليمان.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات: 1 – 4:

قسم الله تعالى بكتابه العزيز على ان محمدا ملسو هيلع هللا ىلص من األنبياء المرسلين، والتأكيد على الغرض من بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

المقطع الثاني: اآليات: 5 – 8:

إنذار وتحذير الكفار المصرين على تكذيب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى إنكار البعث.

المقطع الثالث: اآليات: 9 – 10:

تبشير المؤمنين الذين يتبعون الذكر ويخشون الله بالغيب بالمغفرة واألجر الكريم.

المقطع الرابع: اآلية: 11:

قدرة الله على إحياء قلب من يشاء من الكفار وتسجيل أعمال البشر تمهيدا لحسابهم يوم القيامة.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

االعتبار بعاقبة من ينفعه اإلنذار ومن ال ينفعه.

وجوب اإليمان بالوحي وبرسالة محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

المؤمن هو الذي ينتفع بالذكرى.

البعث بعد الموت حق ويقين



خشية الله تعالى سبب في الفوز بالمغفرة واألجر الكريم.



سورة يس: الجزء الثاني (من اآلية 12 إلى  « مدخل التزكية (القرآن الكريم)  « »  التربية اإلسالمية: الثانية باك علوم رياضية أ  

اآلية 28)

 سورة يس: الجزء الثاني (من اآلية 12 إلى اآلية 28)



وضعية االنطالق

بعدما أكدت السورة الكريمة في مطلعها على صدق نبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وبينت أن من يرفض رسالة الله تعالى يستحكم الهوى من نفسه،

ومن استحكم منه أصبح محجوبا عن الحق، مبتعدا عن سعادة الدنيا واآلخرة، أما من اتبع رسالة الله تعالى فهو المؤهل لنيل المغفرة

واألجر والثواب من الله تعالى، وبعد أن بينت اآليات نتائج من يقبل رساالت الله تعالى ومن يرفضا، جاء هذا المقطع ليضرب لنا أمثلة

واقعية على ذلك من قصص السابقين.

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

ْرَسُلوَن  لَْيكُم م� ا ا� ن� ْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ا� ُبوُهَما َفَعز� لَْيِهُم اْثَنْينِ َفكَذ� ْرَسْلَنا ا� ْذ ا� ْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن  ا� ْصَحاَب اْلَقْرَيِة ا� َثًال ا� ﴿َواْضِرْب لَُهم م�

ال� اْلَبالُغ لَْيكُْم لَُمْرَسُلوَن  َوَما َعلَْيَنا ا� ا ا� ن� َنا َيْعلَُم ا� ال� َتكِْذُبوَن  َقاُلوا َرب� نُتْم ا� ْن ا� ْحَمن ِمن َشْيٍء ا� نَزَل الر� ْثُلَنا َوَما ا� ال� َبَشٌر م� نُتْم ا� َقاُلوا َما ا�

نُتْم َقْوٌم ِئن ُذك�ْرُتم َبْل ا� ِليٌم  َقاُلوا َطاِئُركُْم َمَعكُْم ا� ا َعَذاٌب ا� ن� كُم م� ن� كُْم َولََيَمس� ْرَنا ِبكُْم لَِئن ل�ْم َتنَتُهوا لََنْرُجَمن� ا َتَطي� ن� اْلُمِبيُن  َقاُلوا ا�

ْهَتُدوَن  َوَما ْجًرا َوُهم م� ُلكُْم ا� ِبُعوا َمن ال� َيْسا� ِبُعوا اْلُمْرَسِليَن  ات� ْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم ات� ْسِرُفوَن  َوَجاَء ِمْن ا� م�

ن�ي ْحَمن ِبُضر� ال� ُتْغنِ َعن�ي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َوالَ ُينِقُذونِ  ا� ِخُذ ِمن ُدوِنِه آِلَهًة ا�ن ُيِرْدنِ الر� ت� ا� لَْيِه ُتْرَجُعوَن  ا� ْعُبُد ال�ِذي َفَطَرِني َوا� ِلي الَ ا�

َة َقاَل َيا لَْيَت َقْوِمي َيْعلَُموَن  ِبَما َغَفَر ِلي َرب�ي َوَجَعلَِني ِمَن كُْم َفاْسَمُعونِ  ِقيَل اْدُخلِ اْلَجن� ن�ي آَمنُت ِبَرب� ِبينٍ  ا� ًذا ل�ِفي َضاللٍ م� ا�

َذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾. ال� َصْيَحًة َواِحَدًة َفا� ا ُمنِزِليَن  ا�ن كَاَنْت ا� َماء َوَما كُن� َن الس� نَزْلَنا َعلَى َقْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد م� اْلُمكَْرِميَن  َوَما ا�

[سورة س، من اآلية: 12 إلى اآلية: 28]

دراسة النص
القاعدة التجويدية: قاعدة اإلظهار

اإلظهار: لغة: البيان والوضوح، واصطالحا: هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة، إذا جاء بعده حرف من حروف اإلظهار

الستة، وهي:  ء ـ  هـ ـ  ع ـ ح ـ غ ـ خ، وقد جمعت في أوائل هذه الكلمات: «أخي هاك علما حازه غير خاسر»، فإذا وقعت هذه األحرف

الستة بعد النون الساكنة أو التنوين وجب إظهارها، أمثلة: ﴿َوِمْن َخْلِفِهْم﴾، ﴿َوَسَواٌء َعلَْيِهْم﴾، ﴿َوكُل� َشْيٍء أْحَصْيَناُه﴾.

نشاط الفهم وشرح المفردات
شرح المفردات والعبارات

فعززنا: عززه قواه وشد من أزره.

تطيرنا بكم: تشاءمنا، والتطير التشاؤم.

طائركم معكم: شؤمكم مصاحب لكم وهو كفركم بالله.

لنرجمنكم: لنقتلنكم رجما بالحجارة.

مسرفون: كثيروا العصيان.

أقصى: أبعد.

يسعى: يسرع في مشيه.
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فطرني: أبدعني.

ال تغني عني: ال تنفعني وال تدفع عنى البالء إذا حل.

صيحة واحدة: صوتا مهلكا من السماء.

خامدون: ميتون ال حراك بهم كما تخمد النار.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

ضرب الله تعالى المثل لكفار قريش بقصة أصحاب القرية لالتعاظ واالعتبار، وذكر موقف الرجل المؤمن من أهل القرية.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآلية: 12:

أمره تعالى أن يذكّر قومه المصرين على الشرك بقصة أصحاب القرية المعاندين.

المقطع الثاني: اآليات: 117:

بيانه تعالى الغاية من بعثة أولئك الرسل وهي دعوة أهل القرية إلى التوحيد وترك عبادة األوثان.

المقطع الثالث: اآليات: 18 – 19:

ادعاء أهل القرية التشاؤم من الرسل وتهديدهم بالرجم والعذاب األليم إن لم ينتهوا عن دعوتهم.

المقطع الرابع: اآليات: 20 – 26:

ذكره تعالى لقصة الرجل الصالح الذي آمن بالله تعالى، ودعا قومه إلى اإليمان وترك البطش بالرسل، فقتلوه، فأدخله الله الجنة.

المقطع الخامس: اآليات: 27 – 28:

إهالك الله ألصحاب القرية بالصيحة بعد تكذيبهم رسل الله وقتل الرجل المؤمن.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

وجوب الصبر على األذى في سبيل إبالغ دعوة الحق.

متبع الهوى المعاند يقابل الحجج والدالئل بالعنف.

الفطرة السليمة هي التي تستجيب للحق وتؤمن به.

وجوب إدامة التفكر في خلق الله تعالى.

لإليمان قوة تحرك أصحابه للحق مهما كانت قوة الظالمين.

المؤمن يبشر عند الموت السيما الشهيد، فإنه يرى الجنة رأي العين.

مصير الكافرين المعاندين إلى الزوال ولو بعد حين.

ضرورة استعمال الحجج واألدلة في الخطاب الدعوى من أجل تحقيق اإلقناع.



سورة يس: الجزء الثالث (من اآلية 29 إلى  « مدخل التزكية (القرآن الكريم)  « »  التربية اإلسالمية: الثانية باك علوم رياضية أ  

اآلية 43)

 سورة يس: الجزء الثالث (من اآلية 29 إلى اآلية 43)



وضعية االنطالق

بعدما تحدثت السورة في مطلعها عن المشركين الذين كذبوا دعوة اإلسالم وضربت لهم المثل بأصحاب القرية، لتنتقل السورة إلى

استعراض آيات عظمة الله على المكذبين العافلين.

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

لَْيِهْم َال َيْرِجُعوَن  ُهْم ا� ن� ْهلَكَْنا َقْبلَُهْم ِمَن اْلُقُرونِ ا� لَْم َيَرْوا كَْم ا� ال� كَاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن  ا� ِتيِهْم ِمْن َرُسولٍ ا� ﴿َيا َحْسَرًة َعلَى اْلِعَباِد َما َيا�

اٍت ِمْن كُُلوَن  َوَجَعْلَنا ِفيَها َجن� ا َفِمْنُه َيا� ْخَرْجَنا ِمْنَها َحب� ْحَيْيَناَها َوا� ا َجِميٌع لََدْيَنا ُمْحَضُروَن  َوآَيٌة لَُهُم اْال�ْرُض اْلَمْيَتُة ا� ْن كُل� لَم� َوا�

ا َفَال َيْشكُُروَن  ُسْبَحاَن ال�ِذي َخلََق اْال�ْزَواَج كُل�َها ِمم� ْيِديِهْم ا� كُُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِملَْتُه ا� ْرَنا ِفيَها ِمَن اْلُعُيونِ  ِلَيا� ْعَناٍب َوَفج� َنِخيلٍ َوا�

ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقر� لََها َذِلَك َذا ُهْم ُمْظِلُموَن  َوالش� َهاَر َفا� ا َال َيْعلَُموَن  َوآَيٌة لَُهُم الل�ْيُل َنْسلَُخ ِمْنُه الن� ْنُفِسِهْم َوِمم� ُتْنِبُت اْال�ْرُض َوِمْن ا�

َهاِر ْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال الل�ْيُل َساِبُق الن� ْمُس َيْنَبِغي لََها ا� ى َعاَد كَاْلُعْرُجونِ اْلَقِديِم  َال الش� ْرَناُه َمَناِزَل َحت� َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم  َواْلَقَمَر َقد�

ْن َنَشا� ُنْغِرْقُهْم َتُهْم ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ  َوَخلَْقَنا لَُهْم ِمْن ِمْثِلِه َما َيْركَُبوَن  َوا� ي� ا َحَمْلَنا ُذر� ن� َوكُل� ِفي َفلٍَك َيْسَبُحوَن  َوآَيٌة لَُهْم ا�

لَى ِحينٍ﴾. ا َوَمَتاًعا ا� ن� ال� َرْحَمًة م� َفَال َصِريَخ لَُهْم َوَال ُهْم ُيْنَقُذوَن  ا�

[سورة س، من اآلية: 29 إلى اآلية: 43]

نشاط الفهم وشرح المفردات
قاموس المفاهيم األساسية

يا حسرة: يا َوْيًال، أو يا تندما.

كم أهلكنا من القرون: أهلكنا كثيرا من األمم.

لّما جميع: جميع األمم السابقة والالحقة.

محضرون: نحضرهم للحساب والجزاء يوم القيامة.

آية: داللة وعالمة.

فجرنا فيها: شققنا في األرض.

وما عملته أيديهم: غرسوه ونصبوه.

خلق األزواج: خلق األصناف الذكر واألنثى.

ومما ال يعلمون: من مخلوقات شتى ال يعرفونها

نسلخ منه النهار: ننزع من مكانه الضوء.

لمستقر لها: ألجل لها ال تعدوه.

قدرناه منازل: قدر الله سيره في منازل ومسافات لمعرفة الشهور.

العرجون القديم: عود ِعْذق النخلة العتيق (صار كغصن النخلة اليابس).

حملنا ذرياتهم: آباءهم وقيل جنسهم في سفينة نبي الله نوح عليه السالم.

الفلك المشحون: السفينة المملوءة.
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إلى حين: أجل مسمى ومعلوم عند الله.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

تحدثت آيات هذا الشطر عن دالئل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب، بدءا من مشهد األرض الجرداء التي تِدب� فيها الحياة،

اه، ثم مشهد القمر ومشهد الليل ينسلخ منه النهار، فإذا هو ظالم دامس، ثم مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك ال تتخط�

يتدرج في منازله، ثم مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر األولين، وكلها دالئل باهرة على قدرة الله عز وجل.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات: 29 – 32:

التحسر على مصير المكذبين لدعوة الحق، حيث ضرب الله لهم المثل بأصحاب القرية الذين أهلكم بالصيحة.

المقطع الثاني: اآليات: 33 – 34:

بيانه تعالى دالئل قدرته في  إحياء األرض الميتة بالماء، وإخراج الثمرات منها.

المقطع الثالث: اآلية: 35:

بيانه تعالى قدرته على الخلق والوجود.

المقطع الرابع: اآليات: 36 – 40:

تعاقب  الليل والنهار، وجريان الشمس والقمر بحسبان دقيق.

المقطع الخامس: اآليات: 41 – 43:

حمل ذرية آدم في سفينة نوح عليه السالم، برعايته ورحمته سبحانه.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

كل ما حولنا يشهد بوجود الله، ويدل على قدرته ووحدانيته، ولكن يحتاج منها إلى التأمل وعدم الغفلة.

الكفر والطغيان والجحود …، موانع للعقل والقلب عن إبصار آيات الله ودالئل قدرته.

القرآن الكريم معين ال ينضب من اإلشارات العلمية اإلعجازية المصدقة لنبوة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

القيم المركزية في الشطر القرآني

اإليمان – التفكر – الشكر- الرحمة.



سورة يس: الجزء الرابع (من اآلية 44 إلى  « مدخل التزكية (القرآن الكريم)  « »  التربية اإلسالمية: الثانية باك علوم رياضية أ  

اآلية 53)

 سورة يس: الجزء الرابع (من اآلية 44 إلى اآلية 53)



وضعية االنطالق

بعد بيان اآليات الدالة يقينا وقطعا على وجود الله وتوحيده وقدرته التامة، أخبر الله تعالى أن الكفار مع هذا الدليل القاطع يعرضون

عن آيات ربهم، وال يعترفون بها، وشأن العاقل االقتناع بها، ولكن هؤالء ال يتقون الله، وال يحذرون بأن يصيبهم مثل هالك األمم الغابرة،

وال يفكرون في آيات الله، وليس في قلوبهم رحمة أو شفقة على عباد الله، فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة، وليسوا مثل العلماء

الذين يتبعون البرهان، وال مثل العامة الذين يبنون األمر على األحوط.

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

َذا ال� كَاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن  َوا� ِهْم ا� ْن آَياِت َرب� ْن آَيٍة م� ِتيِهم م� ْيِديكُْم َوَما َخْلَفكُْم لََعل�كُْم ُتْرَحُموَن  َوَما َتا� ُقوا َما َبْيَن ا� َذا ِقيَل لَُهُم ات� ﴿ َوا�

ِبينٍ  َوَيُقوُلوَن ال� ِفي َضاللٍ م� نُتْم ا� ْن ا� ْطَعَمُه ا� ُنْطِعُم َمن ل�ْو َيَشاء الل�ُه ا� ا َرَزَقكُْم الل�ُه َقاَل ال�ِذيَن كََفُروا ِلل�ِذيَن آَمُنوا ا� نِفُقوا ِمم� ِقيَل لَُهْم ا�

ْهِلِهْم لَى ا� ُموَن  َفال َيْسَتِطيُعوَن َتْوِصَيًة َوال ا� ُخُذُهْم َوُهْم َيِخص� ال� َصْيَحًة َواِحَدًة َتا� َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ا�ن كُنُتْم َصاِدِقيَن  َما َينُظُروَن ا�

ْحَمُن ْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الر� ِهْم َينِسُلوَن  َقاُلوا َيا َوْيلََنا َمن َبَعَثَنا ِمن م� لَى َرب� َن اال�ْجَداِث ا� َذا ُهم م� وِر َفا� َيْرِجُعوَن  َوُنِفَخ ِفي الص�

ال� َما كُنُتْم َذا ُهْم َجِميٌع ل�َدْيَنا ُمْحَضُروَن  َفاْلَيْوَم ال ُتْظلَُم َنْفٌس َشْيًئا َوال ُتْجَزْوَن ا� ال� َصْيَحًة َواِحَدًة َفا� َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن  ا�ن كَاَنْت ا�

َتْعَمُلوَن﴾.

[سورة س، من اآلية: 44 إلى اآلية: 53]

نشاط الفهم وشرح المفردات
قاموس المفاهيم األساسية

وما خلفكم: المعاصي الماضية.

معرضين: من اإلعراض وهو االمتناع.

متى هذا الوعد: استبعاد الكفار لقيام الساعة.

يخصمون: يْختِصمون في أمورهم غافلين.

صيحة: نفخة الفزع، ينفخ إسرافيل في الصور.

األجداث: جمع جدث وهو القبر.

َيْنِسُلون: ُيسرعون في الخروج.

صيحة واحدة: نفخة البعث.

محضرون: مجموعون ومحشورون للحساب والجزاء.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

لما ذك�رهم تعالى بدالئل قدرته، وآثار رحمته، أخبر هنا عن َتَعاميهم عن الحق، وإعراضهم عن الهدى واإليمان، مع كثرة اآليات الواضحة

والشواهد الباهرة، أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم البعث، واستعجالهم له، استهزاء به وسخرية منه، ثم أتبعه ببيان أنه حق ال شك فيه،

وأنه سيأتيهم بغتة من حيث ال يشعرون، وإذ ذاك يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعي، ثم يناَدْون بالويل والثبور، وعظائم
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األمور، حين يرون العذاب ويقولون: من أخرجنا من قبورنا؟ فُيَجاُبون بأن ربكم هو الذي قّدر هذا ووعدكم به على ألسنة رسله

وسيوفى كل عامل جزاء عمله.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات: 44 – 48:

إعراض المشركين عن اآليات رغم وضوحا، وامتناعهم عن اإلنفاق بحجة أن الله هو الرزاق فلو شاء لرزق لفقراء، واستعجالهم

الحساب.

المقطع الثاني: اآليات: 49 – 53:

تصديق المشركيتن لوعد الله بعد أن ياخذهم بغثة، وحسابهم بالعدل على أفعالهم.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

اإلنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب في الدنيا أو في اآلخرة أو فيهما معا.

اإلقبال إلى الله وترك معصيته سبب في الرحمة.

امتحان الله عز وجل الغني بالغنى والفقير بالفقر، فأمر الفقراء بالصبر واألغنياء باإلعطاء.

كلنا مبعوثون بعد الموت وبعد النفخ في الصور، فالكل من القبر يخرج ليجد حسابه.

العاقل من يعد عدته قبل أن يدركه الموت.

ما دامت مغادرة اإلنسان سريعة عليه ان يستعد لهذا اليوم.

الويل لمن ال يأخذ أحداث يوم القيامة مأخذ الجد.

كل عمل يعمله بن آدم محفوظ عند الله عز وجل

القيم المركزية في الشطر القرآني

الرحمىة – اإلحسان – الصدق- العدل.



سورة يس: الجزء الخامس (من اآلية 54  « مدخل التزكية (القرآن الكريم)  « »  التربية اإلسالمية: الثانية باك علوم رياضية أ  

إلى اآلية 67)

 سورة يس: الجزء الخامس (من اآلية 54 إلى اآلية 67)



وضعية االنطالق

خلق الله تعالى خلقه ونظم لهم حياتهم بما يحفظ لكل ذي حق حقه، وأمر بالعدل، وجعل العدل هو ميزان الدنيا واآلخرة، فال جور وال

َحْيف، والحقوق إن ضاع بعضها بين العباد فإنها ال تضيع عند الله عز وجل.

فما هي مظاهر عدل الله عز وجل يوم القيامة؟

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

ُعوَن  ا َيد� ِكُؤوَن  لَُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َولَُهم م� ْزَواُجُهْم ِفي ِظاللٍ َعلَى اال�َراِئِك ُمت� ِة اْلَيْوَم ِفي ُشُغلٍ َفاِكُهوَن  ُهْم َوا� ْصَحاَب اْلَجن� ن� ا� ﴿ا�

ِبيٌن ُه لَكُْم َعُدو� م� ن� ْيَطاَن ا� لَْيكُْم َيا َبِني آَدَم ا�ن ّال َتْعُبُدوا الش� ْعَهْد ا� لَْم ا� َها اْلُمْجِرُموَن  ا� ي� ِحيٍم  َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم ا� ب� ر� َسالٌم َقْوال ِمن ر�

ُم ال�ِتي كُنُتْم ُتوَعُدوَن  َفلَْم َتكُوُنوا َتْعِقُلوَن  َهِذِه َجَهن� َضل� ِمنكُْم ِجِبال� كَِثيًرا ا� ْسَتِقيٌم  َولََقْد ا� ْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط م�  َوا�

ْرُجُلُهْم ِبَما كَاُنوا َيكِْسُبوَن  َولَْو َنَشاء لََطَمْسَنا ْيِديِهْم َوَتْشَهُد ا� ْفَواِهِهْم َوُتكَل�ُمَنا ا� اْصلَْوَها اْلَيْوَم ِبَما كُنُتْم َتكُْفُروَن  اْلَيْوَم َنْخِتُم َعلَى ا�

ْرُه ا َوال َيْرِجُعوَن  َوَمْن ُنَعم� ن�ى ُيْبِصُروَن  َولَْو َنَشاء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَنِتِهْم َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضي� َراَط َفا� ْعُيِنِهْم َفاْسَتَبُقوا الص� َعلَى ا�

َفال َيْعِقُلوَن﴾. ُنَنك�ْسُه ِفي اْلَخْلقِ ا�

[سورة س، من اآلية: 54 إلى اآلية: 67]

نشاط الفهم وشرح المفردات
قاموس المفاهيم األساسية

شغل: نعيم عظيم يشغلهم عما سواه.

فاكهون: متلذذون أو فرحون.

األرائك: السرر المزينة.

متكئون: جالسون في استرخاء ومتعة.

وامتازوا: وانفردوا عن المؤمنين وابتعدوا عنهم.

جبال كثيرا: خلقا كثيرا وجماعة عظيمة.

اصلوها: ادخلوها أو قاسوا حرها.

نختم على أفواههم: نمنعهم من الكالم يوم القيامة.

لطمسنا على أعينهم: أعميناهم.

فاستبقوا الصراط: فأسرعوا إلى الطريق ليعبروه.

فأن�ى يبصرون: فكيف يبصرون الطريق، إنهم يتساقطون على الصراط.

لمسخناهم على مكانتهم: لجعلناهم متجمدين فجأة في مكان معاصيهم.

نعمره: نجعل عمره طويال.

ننكسه في الخلق: نجعله يمر في مراحل الضعف والعجز والتراجع فيصير كالطفل ال يعلم شيئا.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني
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أخبرنا الله عز وجل في هذا الشطر عن حال السعداء األبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم، أعقبه كما ذكرنا بحال المكذبين وما

لهم من الخزي والدمار يوم الحساب.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات: 54 – 58:

وصف  حال السعداء األبرار، وما لهم في الجنة من النعيم المقيم.

المقطع الثاني: اآليات: 59 – 67:

إخبار الله تعالى عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

أعلى شعور لإلنسان يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم.

الحساب حق وعدل، والجزاء في اآلخرة يكون من جنس العمل في الدنيا.

وعد الله ووعيده حق ال ِمرية فيه.

وجوب الصبر على األذى في سبيل إبالغ دعوة الحق.

الفطرة السليمة هي التي تستجيب للحق وتؤمن به.

وجوب إدامة التفكر في خلق الله تعالى.

لإليمان قوة تحرك أصحابه للحق مهما كانت قوة الظالمين.

مصير الكافرين المعاندين إلى الزوال ولو بعد حين

القيم المركزية في الشطر القرآني

قيمة التوحيد.

قيمة االستقامة.

قيمة الرحمة

قيمة التفكر والتعقل.
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وضعية االنطالق

الله سبحانه وتعالى أوجد األشياء من العدم وأبرزها إلى الوجود بعد أن لم تكن شيئا، وال يستحيل عليه أن يعيدها مرة ومرة بعد

فنائها، فالذي يبني بيتا ثم يهدمه ال يستحيل عليه إعادة بنائه كما كان أو أفضل مما كان، والذي يخترع اختراعا معينا أو يركب جهازا

ما ال يصعب عليه أن يعيده مرة أخرى إذا ما فرق أجزاءه أو كسره باختياره وإرادته، والعاقل هو الذي يعتبر في نفسه وفي الكون

ليدرك قدرة الله المطلقة الذي أوجد األشياء من العدم مقابل قدرة اإلنسان المحدودة.

فما هي مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون؟

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

ا َخلَْقَنا ن� َولَْم َيَرْوا ا� ا َوَيِحق� اْلَقْوُل َعلَى اْلكَاِفِريَن  ا� ِبيٌن  ِلُينِذَر َمن كَاَن َحي� ال� ِذكٌْر َوُقْرآٌن م� ْن ُهَو ا� ْعَر َوَما َينَبِغي لَُه ا� ﴿َوَما َعل�ْمَناُه الش�

َفال َيْشكُُروَن كُُلوَن  َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب ا� ْنَعاًما َفُهْم لََها َماِلكُوَن  َوَذل�ْلَناَها لَُهْم َفِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيا� ْيِديَنا ا� ا َعِملَْت ا� لَُهْم ِمم�

ا َنْعلَُم َما ن� ْحَضُروَن  َفال َيْحُزنَك َقْوُلُهْم ا� َخُذوا ِمن ُدونِ الل�ِه آِلَهًة لََعل�ُهْم ُينَصُروَن  ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم لَُهْم ُجنٌد م�  َوات�

ِبيٌن  َوَضَرَب لََنا َمَثال َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْحِيي َذا ُهَو َخِصيٌم م� ْطَفٍة َفا� ا َخلَْقَناُه ِمن ن� ن� نَساُن ا� َولَْم َيَر اال� وَن َوَما ُيْعِلُنوَن  ا� ُيِسر�

ْنُه نُتم م� َذا ا� َجِر اال�ْخَضِر َناًرا َفا� َن الش� ٍة َوُهَو ِبكُل� َخْلقٍ َعِليٌم  ال�ِذي َجَعَل لَكُم م� َل َمر� و� َها ا� نَشا� اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم  ُقْل ُيْحِييَها ال�ِذي ا�

ْن َراَد َشْيًئا ا� َذا ا� ْمُرُه ا� َما ا� ن� ْن َيْخُلَق ِمْثلَُهم َبلَى َوُهَو اْلَخال�ُق اْلَعِليُم  ا� َماَواِت َواال�ْرَض ِبَقاِدٍر َعلَى ا� َولَْيَس ال�ِذي َخلََق الس� ُتوِقُدوَن  ا�

لَْيِه ُتْرَجُعوَن﴾. َيُقوَل لَُه كُْن َفَيكُوُن  َفُسْبَحاَن ال�ِذي ِبَيِدِه َملَكُوُت كُل� َشْيٍء َوا�

[سورة س، من اآلية: 68 إلى اآلية: 82]

نشاط الفهم وشرح المفردات

قاموس المفاهيم األساسية

رة للناس منقادة لهم لينتفعوا بها. وذللناها لهم: جعلها الله مسخ�

وهم لهم جند محضرون: وهؤالء المشركون كالجند والخدم ألصنامهم.

فال يحزنك قولهم: ال تحزن يا محمد من تكذيبهم لك، واتهامهم بأنك شاعر أو ساحر.

فإذا هو خصيم مبين: فإذا بهذا اإلنسان شديد الخصومة والجدال.

وضرب لنا مثال: جاء بمثل يؤكد استبعاد البعث بعد الموت.

رميم: بالية متفتتة.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

تناولت آيات هذا الشطر قضية األلوهية والوحدانية من خالل ما يشاهده الناس، ومن خالل النعم التي أنعم الله بها عليهم وهم مع

ذلك ال يشكرونه، بل يعبدون آلهة ال تملك نفعا وال نصرا، ثم تختم بالحديث عن البعث والنشور.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-riadhia-awa
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-riadhia-awa#section-3031
https://www.alloschool.com/element/76972


المقطع األول: اآليات: 68 – 70:

تتحدث اآليات عن الوحي وهي ترد على المشركين الذين اتهموا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأنه شاعر، وبأن القرآن شعر مع علمهم بأن األمر ليس

كذلك.

المقطع الثاني: اآليات: 71 – 77:

تعرض اآليات قضية األلوهية والوحدانية من خالل ما يشاهده الناس، ومن خالل النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهم وهم مع

ذلك ال يشكرونه بل يعبدون آلهة ال تملك نفعا وال نصرا، وتخفف عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما يالقيه من إيذاء القوم وتكذيبهم.

المقطع الثالث: اآليات: 78 – 80:

تعرض اآليات بالحديث عن البعث والنشور في رد على من جاء إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في

الهواء، واآليات عامة في الرد على كل من أنكر البعث وعلى كل من ينكره إلى يوم القيامة.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

بالغة القرآن الكريم، وقوة تأثيره على القلوب، وإقناعه للعقول باألدلة الواضحة؛ ألنه مصدر الشريعة والهداية، ينتفع به من كان

حي القلب، مستنير العقل، ومن يكفر به يحق عليه العذاب.

ال يعلم أحد شيئا إال ما يعل�مه الله، والله لم يعل�م رسوله ملسو هيلع هللا ىلص الشعر، فال يمكن أن يكون شاعرا.

الله يعلم الجهر وأخفى.

الله يحيى الموتى كما أحياهم أول مرة.

الله خالق السموات واألرض وقادر على خلق مثلهم.

سبحانه إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون.

الله بيده ملكوت وملك كل شئ وإليه نرد فى اآلخرة.

القيم المركزية في الشطر القرآني

قيمة التوحيد.

قيمة االيمان.

قيمة الشكر.

قيمة التفكر.

قيمة الصبر.


