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مدخل تمهيدي

بنى المشركون اعتقاداتهم على الباطل والظلم واألوهام، فنسبوا إلى ا� ما ال يليق به سبحانه.

فكيف رد القرآن الكريم على اعتقادات المشركين الباطلة؟

وبماذا توعد المعرضين المسيئين؟

وبالمقابل بماذا وعد المؤمنين المحسنين؟

بين يدي اآليات

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ن� ال�ِذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباْآلِخَرِة ُ ِلَمْن َيَشاُء َوَيْرَضٰى ﴿26﴾ ا� َذَن ا�� ْن َيا� ال� ِمْن َبْعِد ا� َماَواِت َال ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا ا� َوكَْم ِمْن َملٍَك ِفي الس�

ْعِرْض َعْن ن� َال ُيْغِني ِمَن اْلَحق� َشْيًئا ﴿28﴾ َفا� ن� الظ� ن� ۖ َوا� ال� الظ� ِبُعوَن ا� ْن َيت� وَن اْلَمَالِئكََة َتْسِمَيَة اْال�ْنَثٰى ﴿27﴾ َوَما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ۖ ا� لَُيَسم�

ْعلَُم ِبَمنِ اْهَتَدٰى ْعلَُم ِبَمْن َضل� َعْن َسِبيِلِه َوُهَو ا� َك ُهَو ا� ن� َرب� ِلَك َمْبلَُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم ۚ ا� ْنَيا ﴿29﴾ َذٰ ال� اْلَحَياَة الد� َمْن َتَول�ٰى َعْن ِذكِْرَنا َولَْم ُيِرْد ا�

ْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى ﴿31﴾ ال�ِذيَن َيْجَتِنُبوَن َساُءوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي ال�ِذيَن ا� َماَواِت َوَما ِفي اْال�ْرِض ِلَيْجِزَي ال�ِذيَن ا� ِ َما ِفي الس� ﴿30﴾ َوِ��

َهاِتكُْم ۖ َفَال ُتَزك�وا م� ٌة ِفي ُبُطونِ ا� ِجن� ْنُتْم ا� ْذ ا� كُْم ِمَن اْال�ْرِض َوا� ْنَشا� ْذ ا� ْعلَُم ِبكُْم ا� َك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ۚ ُهَو ا� ن� َرب� ال� الل�َمَم ۚ ا� ْثِم َواْلَفَواِحَش ا� كََباِئَر اْال�
ا� ْم لَْم ُيَنب� ِعْنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهَو َيَرٰى ﴿35﴾ ا� كَْدٰى ﴿34﴾ ا� ْعَطٰى َقِليًال َوا� ْيَت ال�ِذي َتَول�ٰى ﴿33﴾ َوا� َفَرا� َقٰى ﴿32﴾ ا� ْعلَُم ِبَمنِ ات� ْنُفَسكُْم ۖ ُهَو ا� ا�

ن� ال� َما َسَعٰى ﴿39﴾ َوا� ْنَسانِ ا� ْن لَْيَس ِلْال� ْخَرٰى ﴿38﴾ َوا� ال� َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ا� ٰى ﴿37﴾ ا� ْبَراِهيَم ال�ِذي َوف� ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسٰى ﴿36﴾ َوا�

َسْعَيُه َسْوَف ُيَرٰى ﴿40﴾.

[سورة النجم: من اآلية 26 إلى اآلية 40]

عرض النص القرآني

القاعدة التجويدية: قاعدة اإلدغام

اإلدغام: لغة: إدخال الشيء في الشيء، واصطالًحا: التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرًفا واحًدا مشدًدا مشددا من

جنس الثاني يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعه واحدة، وحروفه ستة مجموعة في كلمة (يرملون)، وهي: الياء، الراء، الميم، الالم،

الواو، النون، ويشترط في اإلدغام أن يكون في كلمتين، أي النون الساكنة في آخر الكلمة األولى وحروف اإلدغام في أول الكلمة

الثانية، وينقسم اإلدغام إلى قسمين:

إدغام بغنة: المراد بالغنة الصوت الخارج من الخيشوم، بحيث لو أمسك اإلنسان بأنفه ال ينقطع ذلك الصوت، والغنة تقع في أحرف

َذَن﴾. أربعة مجموعة في كلمة (َيْنُمو)، مثال: ﴿ا�ن َيا�

ِبُعوَن﴾. إدغام بغير غنة: يقع في حرفي الالم والراء، وهو الذي ال يكون مصحوبًا بذلك الصوت، مثال: ﴿ا�ن َيت�

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2974
https://www.alloschool.com/element/93561


ال تغني شفاعتهم: ال تنفع وساطتهم.

تسمية األنثى: أي يدعون أن المالئكة بنات ا�.

الحسنى: الجنة.

كبائر اإلثم: الذنوب الكبيرة.

اللمم: الذنوب الصغيرة

فال تزكوا أنفسكم: فال تمدحوها إطراء وإعجابا وكبرا.

. تولى: أعرض عن اإليمان با� ورسوله

أال تزر وازرة وزر أخرى: ال يحمل أحد خطيئة أحد.

ما سعى: ما عمل من عمل.

الجزاء األوفى: الجزاء الكامل عن العمل.

المعنى العام لآليات

تناولت اآليات الكريمة شروط الشفاعة، وبعض معتقدات المشركين الفاسدة التي فندها ا� تعالى، كما بين جزاء التحلي بالمسئولية

في اآلخرة مع التأكيد على أن كل  إنسان رهين بعمله.

المعاني الجزئية لآليات

اآلية: 26: إثبات ا� تعالى أن الشفاعة يوم القيامة ال تكون إال لمن أذن له سبحانه وارتضاه.

اآليتان: 27 – 29: إنكار ا� تعالى على المشركين ادعاءهم أن المالئكة بنات ا� (تعالى ا� عن ذلك علوا كبيرا)، وذلك بسبب

إتباعهم الظن الذي ال يقوم على حجة وال برهان، كما أمر ا� تعالى نبيه ملسو هيلع هللا ىلص باإلعراض عمن تولى عن القرآن الكريم وكانت الدنيا

أكبر همه ومبلغ علمه.

اآليات: 30 – 31: بيان ا� تعالى عاقبة المسيئين وجزاء المحسنين الذين من صفاتهم اجتناب كبائر الذنوب والمعاصي، ونهيه

سبحانه وتعالى عن تزكية النفس ومدحها فا� الذي خلقها مطلع على أسرارها وأحوالها.

اآليات: 32 – 40: تأكيد ا� تعالى على أن كل نفس سوف تجازى عن أعمالها، وتؤاخذ على أفعالها، فال يتحمل أحد ذنبا عن أحد.

الدروس واالعبر المستفادة من اآليات

وجوب المبادرة إلى أعمال الخير، فليس لإلنسان إال ما قدم في دنياه من األعمال.

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

الخسارة في اآلخرة أعظم من الخسارة في الدنيا لذلك ذكرت أوال.

داوم على األعمال الصالحة، فهي وسيلتك لتكفير الذنوب.

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