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إَِّْ اٌٍّوَ اصْطَفََ آدََ ًٌَُٔحًب ًَآيَ إِثْشَاىَُِْ ًَآيَ عِّْشَاَْ عٍَََ اٌْعَبٌَِّني{}33رُسَِّّّخً ثَعْضُيَب ِِٓ
ثَعْضٍ ًَاٌٍّوُ عَِّْعٌ عٍَُِْ{ }34إِرْ لَبٌَذِ اِْشَؤَحُ عِّْشَاَْ سَةِّ إِِِّٔ َٔ َزسْدُ ٌَهَ َِب فِِ ثَطْنِِ
ضعَزْيَب لَبٌَذْ سَةِّ إِِِّٔ ًَضَعْزُيَب
ُِحَشَّسًا فَزَمَجًَّْ ِِنِِّ إَِّٔهَ ؤَٔذَ اٌغَِّّْعُ اٌْعٍَُِْ { َ }35فٍََّّب ًَ َ
ؤُٔثََ ًَاٌٍّوُ ؤَعٍَُُْ ثَِّب ًَضَعَذْ ًٌََْظَ اٌزَّوَشُ وَبُٕٔثََ ًَإِِِّٔ عََّّْزُيَب َِشََُّْ ًِإِِِّٔ ؤُعِْزُىَب ثِهَ
ًَرُسَِّّّزَيَب َِٓ اٌشَّْطَبِْ اٌشَّجُِْ {  }36فَزَمَجٍََّيَب سَثُّيَب ِث َمجٌُيٍ حَغٍَٓ ًََؤٔجََزيَب َٔجَبرًب حَغَنًب ًَوَفٍََّيَب
صَوَشَِّّب وٍََُّّب دَخًََ عٍََْيَب صَوَشَِّّب اٌِّْحْشَاةَ ًَجَذَ عِنذَىَب سِصْلبً لَبيَ َّبَِشَُُّْ ؤَََّٔ ٌَهِ ىَـزَا َلبٌَذْ
ىٌَُ ِْٓ عِنذِ اٌٍّوِ إَّْ اٌٍّوَ َّشْصُقُ َِٓ َّشَبء ثِغَْشِ حِغَبة{ }37ىُنَبٌِهَ دَعَب صَوَشَِّّب سَثَّوُ لَبيَ
سَةِّ ىَتٌِِْ ِِٓ ٌَّذُْٔهَ رُسَِّّّخً طَِّْجَخً إَِّٔهَ عَِّْعُ اٌذُّعَبء{ َ }38فنَبدَرْوُ أٌَّْئِىَخُ ًَىٌَُ لَبئٌُِ
ُّصٍَِِّ فِِ اٌِّْحْشَاةِ ؤََّْ اٌٍّوَ ُّجَشِّشُنَ ثَِْحَْْـَ ُِصَذِّلًب ثِ َىٍَِّخٍ َِِّٓ اٌٍّوِ ًَعَِّْذًا ًَحَصٌُسًا ًََٔجًِّْب
َِِّٓ اٌصَّبٌِحِني {  }39لَبيَ سَةِّ ؤََََّٔ َّىٌٌُُِِْ غُالٌََ ًَ َلذْ ثٍََغَنَِِ اٌْىِجَشُ ًَاِْشَؤَرِِ عَبلِشٌ لَبيَ
وَزٌَِهَ اٌٍّوُ َّفْعًَُ َِب َّشَبء{ }40لَبيَ سَةِّ اجْعًَ ٌَِِّ آَّخً لَب َي آَّزُهَ ؤَالَّ رُىٍََُِّ اٌنَّبطَ ثَالَثَخَ
ؤََّّبٍَ إِالَّ سَِْضًا ًَارْوُش سَّثَّهَ وَثِريًا ًَعَجِّحْ ثِبٌْعَشِِِّ ًَاإلِثْىَبس{}41

0797085636

ًَإِرْ لَبٌَذِ اٌَّْالَئِىَخُ َّبَِشَُُّْ إَِّْ اٌٍّوَ اصْطَفَبنِ ًَطَيَّشَنِ ًَاصْ َطفَبنِ عٍَََِٔغَبء اٌْعَبٌَِّني
{َّ }42بَِشَُُّْ الْنُزٌِِِشَثِّهِ ًَاعْجُذُِ ًَاسْوَعِِ َِعَ اٌشَّاوِعِني {  }43رٌَِهَ ِ ْٓ ؤَٔجَبء
اٌْغَْتِ ٌُٔحِْوِ إٌَِْهَ ًََِب وُنذَ ٌَذَّْيُِْ إِرْ ٍُّْمٌُْ ؤَلْالََِيُُْ ؤَُّّيُُْ َّىْفًُُ َِشََُّْ ًََِب وُنذَ ٌَذَّْيِ ُْ إِرْ
عُّوُ اٌَّْغِْحُ
َّخْزَصٌُِّْ{ }44إِرْ لَبٌَذِ أٌَّْئِىَخُ َّبَِشَُُّْ إَِّْ اٌٍّوَ ُّجَشِّشُنِ ثِ َىٍَِّخٍ ِِّنْوُ ا ْ
عِْغََ اثُْٓ َِشََُّْ ًَجِْيًب فِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ ًََِٓ اٌُّْمَشَّثِني{ًَُّ }45ىٍَُُِّ اٌنَّبطَ فِِ اٌَّْيْذِ
غنِِ ثَشَشٌ لَبيَ
ًَوَيْالً ًََِٓ اٌصَّبٌِحِني { }46لَبٌَذْ سَةِّ ؤَََّٔ َّىٌٌُُِِْ ًٌََذٌ ًٌََُْ َّّْغَ ْ
وَزٌَِهِ اٌٍّوُ َّخٍُْكُ َِب َّشَبء إِرَا لَضََ ؤَِْشًا فَئََِّّٔب َّمٌُيُ ٌَوُ وُٓ َفَْىٌُْ

{ًَُّ }47عٍَُِّّوُ

ة ًَاٌْحِىَّْخَ ًَاٌزٌَّْسَاحَ ًَاإلِجنًِْ {ًَ }48سَعٌُالً إٌََِ ثَنِِ إِعْشَائًَِْ ؤَِِّٔ لَ ْذ جِئْزُىُُ
اٌْىِزَب َ
ثِأَّخٍ ِِّٓ سَّثِّىُُْ ؤَِِّٔ ؤَخٍُْكُ ٌَىُُ َِِّٓ اٌطِّنيِ وَيَْئَخِ اٌطَّْشِ فَإَٔفُخُ فِْوِ فََْىٌُُْ َطْشًا ثِئِرِْْ اٌٍِّو
ًَؤُثْشٍِءُ إوَّْوَ ًإَثْشَصَ ًَؤُحِْْـِ اٌٌَّْْرََ ثِئِرِْْ اٌٍّوِ ًَؤَُٔجِّئُىُُ ثَِّب َرإْوٌٍَُُْ ًََِب رَذَّخِشًَُْ فِِ
ثٌُُْرِىُُْ إَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓخً ٌَّىُُْ إِْ وُنزُُ ُِّؤِْنِني {ًَُِ }49صَذِّلًب ٌَِّّب ثََْٓ َّذََُّ َِٓ اٌزٌَّْسَاحِ
ًَُٕحًَِّ ٌَىُُ ثَعْضَ اٌَّزُِ حُشَِّ عٍََْىُُْ ًَجِئْزُىُُ ثِأَّخٍ ِِّٓ سَّثِّىُُْ فَبرَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًََؤطِْعٌُْ{ }50
إَِّْ اٌٍّوَ سَثِِّ ًَسَثُّىُُْ فَبعْجُذًُهُ ىَـزَا صِشَاطٌ ُِّغْزَمُِْ{ }51
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اللن
ّج
ّ
سىرة آل عمزان سىرة مدنيت ما هي األمىر انتي بينتها اآلياث انكزيمت ؟
-

ػٍ ٛدسجبد اٌشعً
ّ
لظخ ٌِٛذ ِش ُ٠اثٕخ ػّشاْ ٚوفبٌخ صوش٠ب ٌٙب
لظخ ٌِٛذ ٠ذ ٝ١ػٍ ٗ١اٌغالَ ٚث١بْ طفبرٗ
اططفبء ِش – ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ – ٚرفؼٍٙ١ب ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّٓ١
اٌّؼجضاد اٌز ٟرذي ػٍ ٝلذسح هللا رؼبٌٝ
رٕبٌٚذ لظخ ِ١الد اٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش – ُ٠ػٍ ٗ١اٌغالَ ِٚؼجضارٗ
ٔجٛح ِذّذ طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ
جبءد رأو١ذا ٌظذق ّ

شرح اآليات
{إَِّْ اٌٍّوَ اصْطَفََ آدََ ًٌَُٔحًب ًَآيَ إِثْشَاىَُِْ ًَآيَ عِّْشَاَْ عٍَََ اٌْعَبٌَِّني}
آي ( اٌشجً )  :أرجبػٗ  ٚلِٗٛ

اططف : ٝاخزبس  ،أ ٞجؼٍ ُٙطفٛح خٍمٗ

ٌٍٕجٛح طفٛح خٍمٗ :ُ٘ٚ ،آدَ أث ٛاٌجششٛٔٚ ،ح ػٍ ٗ١اٌغّالَ(ش١خ اٌّشعٍٚ ،)ٓ١آي إثشاُ٘١؛ أٞ
٠خجش رؼبٌٖ ٝ
أْ اخزبس ّ
ّ
ّ
ػش١شرٗ ٚر ٞٚلشثبٖ  ُ٘ٚإعّبػٚ ً١إعذك ٚاألٔج١بء ِٓ أٚالدُ٘  ِٓٚجٍّز ُٙاٌشّ عٛي طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُٚ ،آي ػُساْ،
 ُِٕٙٚاٌّغ١خ ػ١غ ٝاثٓ ِش ُ٠ػٍ ٗ١اٌغّالَ خبرُ أٔج١بء ثٕ ٟإعشائٚ.ً١خضّ هللا رؼبٌ٘ ٝؤالء األٔج١بء ثبٌزوش؛ألْ األٔج١بء
ٚاٌشعً جّ١ؼب ِٓ ٔغٍ.ُٙ
{ رُسَِّّّخً ثَعْضُيَب ِِٓ ثَعْضٍ ًَاٌٍّوُ عَِّْعٌ عٍَُِْ}
ُذ ِّرريَّيتًة ( َذر َذس َذس) ٔ :غً االٔغبْ

ثؼؼٙب ِٓ ثؼغ  :ثؼؼٔ ِٓ ُٙغً ثؼغ

إْ أٌٚئه اٌّظطف ٓ١األخ١بس ِزجبٔغ ٓ١ف ٟاٌ ّذٚ ،ٓ٠اٌزّمٚ ،ٝاٌظّ الح ٚ ،هللا عّ١غ أللٛاي اٌؼجبد ػٍ ُ١ثؼّبئشُ٘
{ إِرْ لَبٌَذِ اِْشَؤَحُ عِّْشَاَْ سَةِّ إِِِّٔ َٔزَسْدُ ٌَهَ َِب فِِ ثَطْنِِ ُِحَشَّسًا فَزَمَجًَّْ ِِنِِّ إَِّٔهَ ؤَٔذَ اٌغَِّّْعُ اٌْعٍَُِْ}
َٔذ َذزسْ د  ِٓ :إٌّزس ِ ٛ٘ٚ ،ب ٛ٠ججٗ اٌّشء ػٍٔ ٝفغٗ ِٓ طذلخ أ ٚػجبدح أٔ ٚذّ٘ٛب .
ُِ َذذشَّسً ا ( َذد َذش َذس )  :خبٌظب ً ِفشغب ً ٌٍؼجبدح
جش٠ب ػٍ ٝػبدح أٍ٘ٙب ٔزسد اِشأح ػّشاْ ( أ َّ ِش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ ) ٌ ٚجأد إٌ ٝسثٙب رذػ ٖٛثؼشاػخ ٚخشٛع فزمٛي٠ :ب
سة إٔٔ ٝزسد ٌخذِخ ث١زه ٘زا اٌجٕ ٓ١اٌز ٞف ٟثطِٕ ٟخٍظب ٌؼجبدره ِزفشغب ٌطبػزه فزمجً ِٕ٘ ٟزا إٌزس اٌخبٌضٚ ،رٍه
إٌ١خ اٌظبدلخ ،إَِّٔهَذ أَذ ْٔذَذ اٌ َّغ ُِّ ١غ ٌمْ ٌٟٛاٌ َذؼٍِ ُُ ١ثِّٕ١ز. ٟ
ثّبرا اعزؼبٔذ اِشأح ػّشاْ ٌزذم١ك ٔزس٘ب ؟
استعانج باندعاء واإلخالص واننيت انصادقت
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فٍَََّّب ًَضَعَزْيَب لَبٌَذْ سَةِّ إِِِّٔ ًَضَعْزُيَب ؤُٔثََ ًَاٌٍّوُ ؤَعٍَُُْ ثَِّب ًَضَعَذْ ًٌََْظَ اٌزَّوَشُ وَبُٕٔثََ ًَإِِِّٔ عََّّْزُيَب َِشََُّْ ًِإِِِّٔ ؤُعِْزُىَب ثِهَ ًَرُسَِّّّزَيَب َِٓ اٌشَّْطَب ِْ
اٌشَّجُِْ
 -أعٌذها بك  :ألجأ إلٌك لتحصنها وتحمٌها

وضعتها  :ولدتها وأنجبتها
الشٌطان  :البعٌد بطبعه عن كل خٌر

 الرجٌم ( :فعٌل بمعنى مفعول) أى أنه مرجوم مطرود من رحمة هللا .وقٌل رجٌم بمعنى راجم ألنه ٌرجم الناسبالوساوس والشرور.
أي لما ولدتها قالت على وجه التحسّر واالعتذارٌ :ا ررّ إنها أنثى ،وقالت هذا أل نه لم ٌكن ٌُقبل فً ال ّنذر ّإال الذكور،
فقبل هللا تعالى مرٌم .وهللا أعلم بالشًء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله .و لٌس الذكر الذي َطلَ َبته كاألنثى التً وُ هِبتها
بل هذه أفضل  .والجملتان معترضتان من كالمه تعالى ،تعظٌمًا لشأن هذه المولودة ،وما علق بها من عظائم األمور،
وجعلها وابنها آٌة للعالمٌن .وسمٌ ُ
ّت هذه األنثى مرٌم ومعناه فً لغتهم العابدة خادمة الرر .وأجٌرها بحفظك وأوالدها من
شرّ ال ّشٌطان الرّ جٌم
فَزَمَجٍََّيَب سَثُّيَب ثِمَجٌُيٍ حَغٍَٓ ًَؤَٔجَزَيَب َٔجَبرًب حَغَنًب ًَوَفٍََّيَب صَوَشَِّّب وٍََُّّب دَخًََ عٍََْيَب صَوَشَِّّب اٌِّْحْشَاةَ ًَجَذَ عِنذَىَب سِصْلبً لَبيَ َّبَِشَُُّْ ؤَََّٔ ٌَهِ ىَـزَا لَبٌَذْ ىٌَُ ِْٓ
إْ اٌٍّوَ َّشْصُقُ َِٓ َّشَبء ثِغَْشِ حِغَبة
عِنذِ اٌٍّوِ َّ
رمجً  :لجً ٚسػٟ-وفٍٙب صوش٠ب  :ػٙذ٘ب إٌ ٗ١ثبٌشػب٠خ

 ٚأٔجزٙب ٔجبرب دغٕب :رٛال٘ب ثبٌشػب٠خ ٚاٌخٍمخ اٌذغٕخ -اٌّذشاة  :غشفخ اٌؼجبدح

استجار هللا دعاء أم مرٌم وقبل منها َن ْذرها أحسن َقبول ،وتولَّى ابنتها مرٌم بالرعاٌة فأنبتها نبا ًتا حس ًنا ،وٌسَّر هللا لها
زكرٌا علٌه السالم كافال فأسكنها فً مكان عبادته ،وكان كلَّما دخل علٌها هذا المكان وجد عندها رز ًقا هنٌ ًئا مع ّداً قالٌ :ا
مرٌم من أٌن لكِ هذا الرزق الطٌر؟ قالت :هو رزق من عند هللا .إن هللا -بفضلهٌ -رزق َمن ٌشاء مِن خلقه بغٌر حسار.
ىُنَبٌِهَ دَعَب صَوَشَِّّب سَثَّوُ لَبيَ سَةِّ ىَتْ ٌِِ ِِٓ ٌَّذُْٔهَ رُسَِّّّخً طَِّْجَخً إَِّٔهَ عَِّْعُ اٌذُّعَبء
٘ -ت ٌ : ٟأػطٕٟ

ٌ ِٓ -ذٔه  ِٓ :ػٕذن

 -رس٠خ ؽ١جخ ٌٚ :ذا طبٌذب ِجبسوب

لما رأى زكرٌا  ،علٌه السالم  ،أن هللا تعالى ٌرزق مرٌم  ،علٌها السالم  ،فاكهة الشتاء فً الصٌف  ،وفاكهة الصٌف فً
الشتاء  ،طمع حٌنئذ فً الولد  ،و [ إن ] كان شٌخا كبٌرا قد [ ضعف و ] وهن منه العظم  ،واشتعل رأسه شٌبا  ،وإن
كانت امرأته مع ذلك كبٌرة وعاقرا  ،لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفٌا  ،وقال  ( :رر هر لً من لدنك ) أي :
من عندك ( ذرٌة طٌبة ) أي  :ولدا صالحا ( إنك سمٌع الدعاء ) .
فَنَبدَرْوُ أٌَِّْئىَخُ ًَىٌَُ لَبئٌُِ ُّصٍَِِّ فِِ اٌِّْحْشَاةِ ؤََّْ اٌٍّوَ ُّجَشِّشُنَ ثَِْحَْْـَ ُِصَذِّلًب ثِىٍٍََِّخ َِِّٓ اٌٍّوِ ًَعَِّْذًا ًَحَصٌُسًا ًََٔجًِّْب ِِّ َٓ اٌصَّبٌِحِني
 وٍّخ ِٓ هللا  :ػ١غ ٝػٍ ٗ١اٌغالَ دظٛسا ٠ ِٓ :ؼظُ ٔفغٗ ػٓ إٌغبء ػفخفنادت المالئكة زكرٌا -علٌه السّالم -وهو قائم ٌصلى فً المحرارٌ ،ناجى ربه .أن هللا قد استجار دعاءك وٌبشرك بغالم
اسمه ٌحٌى ٌصدق برسالة عٌسى علٌه السالم وٌفوق غٌره بالشرف والتقوى وعفة النفس و سٌكون من األنبٌاء الذي
اصطفاهم هللا لتبلٌغ دعوته إلى الناس .
 -ع١ذا  :اٌغ١ذ ٘ ٛاٌز٠ ٞغٛد ل ِٗٛف ٟاٌششف ٚاٌشفؼخ
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َ َّىٌُُْ ٌِِ غُالٌََ ًَلَذْ ثٍََغَنَِِ اٌْىِجَشُ ًَاِْشَؤَرِِ عَبلِشٌ لَبيَ وَزٌَِهَ اٌٍّوُ َّفْعًَُ َِب َّشَبء
لَبيَ سَةِّ ؤََّٔ َ
عاقر  :ال تلد

الجمع للمذكر  :عُقـّر و عواقِر

الجمع للمؤنث  :عاقِرات و عواقِر

ٌتعجر زكرٌا علٌه السالم فرحا وٌقول ٌا رر كٌف ٌمكن أن ٌكون لً ولد وقد بلغنً الكبر وامرأتً ال تلد وكال األمرٌن
مانع من وجود الولد ،كٌف وقد اجتمعا!! فأخبره هللا تعالى أن هذا خارق للعادة ،فقال { :كذلك هللا ٌفعل ما ٌشاء } فكما
أنه تعالى إذا أراد أن ٌوجد األوالد من غٌر ما سبر فعل ،ألنه ال ٌستعصً علٌه شًء.
لَبيَ سَةِّ اجْعًَ ٌَِِّ آَّخً لَبيَ آَّزُهَ ؤَالَّ رُىٍََُِّ اٌنَّبطَ ثَالَثَخَ ؤََّّبٍَ إِالَّ سَِْضًا ًَارْوُش سَّثَّهَ وَثِريًا ًَعَجِّحْ ثِبٌْعَشِِِّ ًَاإلِثْىَبس
ً
اٌؼشَ ( ٟذػ َذش َذ :) ٛأٚاخش إٌٙبس ِٓ اٌضٚاي إٌ ٝاٌغشٚة
سِضا  :إال ثبإلشبسح -
 إالّ
 اإلثىبس  :أٚي إٌٙبس إٌ ٝؽٍٛع اٌشّظً
عالمة أستد ُّلل بها على حدوث الحمل  ،قال :عالمتك التً طلبتها :أال تستطٌع التحدث إلى
قال زكرٌَّا :رر اجعل لً
الناس ثالثة أٌام إال بإشارة إلٌهم ،مع أنك سويٌّي صحٌح ،وفً هذه المدة أكثِرْ من ذكر ربك ،وص ِّلل له أواخر النهار
وأوائله.
{} َّبَِشَُُّْ الْنُزِِ ٌِشَثِّهِ ًَاعْجُذُِ ًَاسْوَعِِ َِعَ اٌشَّاوِعِني
ًَإِرْ لَبٌَذِ اٌَّْالَئِىَخُ َّبَِشَُُّْ إَِّْ اٌٍّوَ اصْطَفَبنِ ًَطَيَّشَنِ ًَاصْطَفَبنِ عٍَََ ِٔغَبء اٌْعَبٌَِّني42
-اصطفى  :اختار وفضّل

 -اقنتً  :دوامً على الطاعة فً خضوع وخشوع

٠خجشٔب تعالى عن قول المالئكةٌ :ا مرٌم إن هللا اختاركِ من بٌن سائر النساء وخصك بالكرامات  ،وطهرك من األدناس
واألقذار وما اتهمك به الٌهود من الفاحشة  ،واصطفاك على نساء العالمٌن لتكونً مظهر قدرة هللا تعالى  ،فً انجار ود
من غٌر أر  .فٌا مرٌم الزمً عبادته وطاعته شكرا على اصطفائه واسجدي واركعً له مع المصلٌن .
رٌَِهَ ِْٓ ؤَٔجَبء اٌْغَْتِ ٌُٔحِْوِ إٌَِْهَ ًََِب وُنذَ ٌَذَّْيُِْ إِرْ ٍُّْمٌُْ ؤَلْالََِيُُْ ؤَُّّيُُْ َّىْفًُُ َِشََُّْ ًََِب وُنذَ ٌَذَّْيُِْ إِرْ َّخْزَصٌُِّْ
أنباء  :جمع نبأ وهو الخبر المهم

نوحٌه  :نلقً المعنى فً النفس فً خفاء

أقالمهم  :السهام التً ٌقترعون بها
ذلك الذي قصصناه علٌك – ٌا محمد  -من أخبار الغٌر التً أوحاها هللا إلٌك ،إذ لم تكن معهم حٌن اختلفوا فً كفالة
فدّر هللا لزكرٌا علٌه السالم كفالتها .
مرٌم أٌُّلهم أحق بها وأولى ،ووقع بٌنهم الخصام ،فأجْ َر ْوا القرعة إللقاء أقالمهم ،ق
ط
{ِنيًَُّ } 45ىٍَُُِّ اٌنَّب َ
إِرْ لَبٌَذِ أٌَّْئِىَخُ َّبَِشَُُّْ إَِّْ اٌٍّوَ ُّجَشِّشُنِ ثِىٍََِّخٍ ِِّنْوُ اعُّْوُ اٌَّْغِْحُ عِْغََ اثُْٓ َِشََُّْ ًَجِْيًب فِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ ًََِٓ اٌُّْمَشَّث
فِِ اٌَّْيْذِ ًَوَيْالً ًََِٓ اٌصَّبٌِحِني
المسٌح  :لقر من األلقار المشرفة ومعناه المبارك

وجٌها  :شرٌفا ذا جاه وقدر

المهد  :فراش الطفل

الشبار ولمّا ٌصل سنَّ الشٌخوخة
الكهل  :من جاوز
َ

إذ قالت المالئكةٌ :ا مرٌم إن هللا ٌُ َب ِّلشرْ كِ بولد ٌكون وجوده بكلمة من هللا ،أي ٌقول له" :كن" ،فٌكون ،اسمه المسٌح عٌسى
ابن مرٌم ،له الجاه العظٌم فً الدنٌا واآلخرة ،ومن المقربٌن عند هللا ٌوم القٌامة .وٌكلم الناس فً المهد بعد والدته ،وكذلك
ٌكلمهم فً حال كهولته بما أوحاه هللا إلٌه .وهو من أهل الصالح والفضل فً قوله وعمله
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ة
{ًٌَُُّْ } 47عٍَُِّّوُ اٌْىِزَب َ
لَبٌَذْ سَةِّ ؤَََّٔ َّىٌُُْ ٌِِ ًٌََذٌ ًٌََُْ َّّْغَغْنِِ ثَشَشٌ لَبيَ وَزٌَِهِ اٌٍّوُ َّخٍُْكُ َِب َّشَبء إِرَا لَضََ ؤَِْشًا فَئََِّّٔب َّمٌُيُ ٌَوُ وُٓ فََْى
ًَاٌْحِىَّْخَ ًَاٌزٌَّْسَاحَ ًَاإلِجنًِْ{} 48
أنى ٌكون لً ولد  :كٌف ٌكون لً ولد

قضى  :حكم بوجوده

الكتار  :الكتابة

الحكمة  :السداد فً القول والعمل
قالت مرٌم متعجبة من هذا األمر :أ َّنى ٌكون لً ولد وأنا لست بذات زوج ؟ قال لها جبرٌل :ه كذا أمر هللا عظٌم  ،ال
ٌقول تعالى -
ٌعجزه شًء ٌ ،خلق بسبر من الوالدٌن وبغٌر سبر  ،فإذا أراد إٌجاد شًء فإنما ٌقول لهُ " :كن" فٌكون .ف
مخبرا عن تمام بشارة المالئكة لمرٌم أن هللا ٌعلمه الكتابة العلم والفقه والتوراة واإلنجٌل .
ًَسَعٌُالً إٌََِ ثَنِِ إِعْشَائًَِْ ؤَِِّٔ لَذْ جِئْزُىُُ ثِأَّخٍ ِِّٓ سَّثِّىُُْ ؤَِِّٔ ؤَخٍُْكُ ٌَىُُ َِِّٓ اٌطِّنيِ وَيَْئَخِ اٌطَّْشِ فَإَٔفُخُ فِْوِ فََْىٌُُْ طَْشًا ثِ ِئرِْْ اٌٍّوِ ًَؤُثْشٍِءُ إ ْو َّوَ
{ِني} 49
ًإَثْشَصَ ًَؤُحِْْـِ اٌٌَّْْرََ ثِئِرِْْ اٌٍّوِ ًَؤَُٔجِّئُىُُ ثَِّب رَإْوٌٍَُُْ ًََِب رَذَّخِشًَُْ فِِ ثٌُُْرِىُُْ إَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓخً ٌَّىُُْ إِْ وُنزُُ ُِّؤِْن
 أثشئ  :أشفٟ أخٍك ٌىُ  :أطٛس ٌىُ األثشص  :اٌّظبة ثبٌجشص ٚ ،اٌجشص ث١بع ٠ظ١ت اٌجٍذ األوّٗ  :اٌزٌٛ٠ ٞذ أػّٝرذخش ( ْٚرخش ) :رذزفظْٛ أٔجئىُ  :أخجشوُهذا المولود سٌكون رسوال إلى بنً إسرائٌل ،وٌقول لهم :إنً قد جئتكم بمعجزات من ربكم تد ُّلل على أنً مرسل من هللا،
وهً أنً أصنع لكم من الطٌن مثل شكل الطٌر ،فأنفخ فٌه فٌكون طٌرً ا حقٌقٌا بإذن هللا ،وأَشفً َمن وُ لِد أعمى ،و َمن به
برص ،وأُحًٌ من كان مٌ ًتا (بإذن هللا) دفعا لتوهم األلوهٌة عنه  ،وأخبركم بما تأكلون وتدَّخرون فً بٌوتكم من طعامكم.
إن فً هذه األمور العظٌمة دلٌال على أنً نبً هللا ورسوله ،إن كنتم مص ِّلدقٌن حجج هللا وآٌاته.
ٌُْ } 50إَِّْ اٌٍّوَ سَثِِّ ًَسَثُّىُُْ
ًَُِصَذِّلًب ٌَِّّب ثََْٓ َّذََُّ َِٓ اٌزٌَّْسَاحِ ًَُٕحًَِّ ٌَىُُ ثَعْضَ اٌَّزُِ حُشَِّ عٍََْىُُْ ًَجِئْزُىُُ ثِأَّخٍ ِِّٓ سَّثِّىُُْ فَبرَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًَؤَطِْع{
فَبعْجُذًُهُ ىَـزَا صِشَاطٌ ُِّغْزَمُِْ{ } 51
صراط  :طرٌق

مستقٌم  :ال اعوجاج فٌه

وجئتكم مصد ًقا بما فً التوراة ،وألح َّل لكم بعض ما حرَّ مه هللا علٌكم تخفٌ ًفا من هللا ورحمة ،وجئتكم بحجة من ربكم على
صدق ما أقول لكم ،فاتقوا هللا وال تخالفوا أمره ،وأطٌعونً فٌما أبلغكم به عن هللا .إن هللا الذي أدعوكم إلٌه هو وحده ربً
وربكم فاعبدوه ،فأنا وأنتم سواء فً العبودٌة والخضوع له ،وهذا هو الطرٌق الذي ال اعوجاج فٌه.
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المع م جالداللة
انمعنى

انكهمت
ُ
ٔزسد

ِٓ إٌّزس ِ ٛ٘ٚ ،ب ٛ٠ججٗ اٌّشء ػٍٔ ٝفغٗ ِٓ طذلخ أٚ
ػجبدح أٔ ٚذّ٘ٛب

وفٍّٙب صوش٠ب

ػٙذ٘ب إٌ ٗ١ثبٌشػب٠خ

اٌذظٛس
َذ

ِٓ ٠ؼظُ ٔفغٗ ػٓ إٌغبء ػفخ

أػ١ز٘ب ثه

أٌجأ إٌ١ه ٌزذفظٙب ٚرذظّ ٕٙب

األوّٗ

اٌزٌٛ٠ ٞذ أػّٝ

اإلثىبس

أٚي إٌٙبس إٌ ٝؽٍٛع اٌشّظ

اططفٝ

اخزبس ٚفؼًّ

الُٕزٟ

أؽ١ؼٚ ٟاخشؼٟ

األثشص
 - 3فشق ف ٟاٌّؼٕ ٝفِ ٟب رذزٗ خؾ فّ١ب ٠أر: ٟ

ِٓ ظٙش ف ٟجغذٖ ث١بع ثغجت اٌّشع

أ  -لبي رؼبٌ( : ٝإِِِّٔ َٔزَسْدُ ٌَهَ َِب فِِ ثَطْنِِ ُِحَشَّسًا فَزَمَجًَّْ ِِنِِّ)
ُ
أػذد وزبثخ إٌض مح َّيز ّرا ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ
ة -لبي رؼبٌ ( : ٝلَبيَ سَةِّ ىَتٌِِْ ِِٓ ٌَّذُْٔهَ رُسَِّّّخً طَِّْجَخً )
 َ٘ذتْن عبػذرٕ ٟف ٟدً اٌّغأٌخج  -قال تعالى َ ( :قالَ ْ
ض ْع ُت َها أُن َث ٰى )
ت َررِّل إِ ِّلنً َج َ
وضع اٌخٍ ً١ثٓ أدّذ ػٍُ اٌؼشٚع)ً١
ٔج َذ
د -قال تعالى َ ( :ذَ ُ٠ٚذؼٍِّل ُُّٗ ْاٌ ِىز َذ
اإل ِ
َذبة َذْ ٚاٌ ِذ ْى َذّخَذ َذٚاٌزََّ ْٛذساحَذ َذِ ْ ٚ
ْت ۛ فُِ٘ ۛ ِٗ ١ذًٌِّ ٜل ٍْ ُّزَّ ِمَٓ١ذ )
 -لبي رؼبٌَ ( : ٝذرٌِهَذ ْاٌ ِىزَذبةُ َذال َذسَ ٠ذ

ُذم َح َّيز ًةرا  :ػز١مًب ِفشغب ٌٍؼجبدح .
مح َّيز ّرا

 :خبٌظب ِٓ األخطبء

َه ْب  :أػؾ
َه ْب  ِٓ :أفؼبي اٌظٓ ثّؼٕ ٝأدغُت
جضعت :أنجبت
وضع :أٚجذ
اا  :الكتابة
ا ْل ِ َت َ
َاا  :اٌمشآْ اٌىشُ٠
ا ْبن ِككت ُذ

ٌ - 4فع ( ػبلش ) ٠غز ٞٛف ٗ١اٌّزوش ٚاٌّؤٔث  ،ػذ إٌ ٝاٌّؼجُ ٚرج ٓ١جّؼٗ ٌىً ِّٕٙب .
اٌجّغ ٌٍّزوش  :ػُمـّش
الجمع للمؤنث  :عُقرّ وعواقِر وعاقِرات
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ِ - 5ب اٌجزس اٌٍغٌّ ٞٛب ٠أر: ٟ
اٌىٍّخ

اٌجزس اٌٍغٞٛ

اٌزسّ٠خ

َذر َذس َذس أ ٚرسأ

اٌؼشٟ
ّ

َذػ َذش َذٛ

عّّ١زٙب

َذع َذّ َذٛ

رذخشْٚ

رخَذش
َذ

 - 6ػذ إٌ ٝاٌّؼجُ ٚث ٓ١اٌفشق ث ٓ١وً ِّب : ٍٟ٠
اٌىٍّخ

ِؼٕب٘ب

اٌىًٙ

َذِ ْٓ جبٚص اٌثالث ٓ١إٌٔ ٝذ ٛاٌخّغٚ . ٓ١اٌجّغ ُ :وٌ ُٛٙلي ُ ٚ ،وُ ٚ ، ًُ َّٙوٙالْ

اٌش١خ

ِٓ أدسن اٌش١خٛخخَذ  ٟ٘ٚ ،غبٌجب ػٕذ اٌخّغ ٛ٘ٚ ، ٓ١فٛق اٌىٚ ًٙدْٚ
اٌٙشَ .

اٌٙشَ

اٌشُ ١خ ٠جٍُ ُ أَذلظ ٝاٌ ِىجَذش

الفهم جالتحليل
 )1لبي رؼبٌ{ : ٝرُسَِّّّخً ثَعْضُيَب ِِٓ ثَعْضٍ }:
أ  -ثُ ٚطف هللا رؼبٌ ٝرس٠خ األٔج١بء ؟
ٚطفٙب ثأْ ثؼؼٙب ِٓ ثؼغ ؛ ِٓ رس٠خ آدَ ثُ رس٠خ ٔٛح ثُ رس٠خ اثشا٘ ُ١ػٍ ٗ١اٌغالَ .
ة  -ػالَ ٠ذي رٌه ؟
أْ هللا اططفبُ٘ ألِٔ ُٙزجبٔغ ْٛف ٟاٌذٚ ٓ٠اٌزمٚ ٝاٌظالح
 )2جش٠ب ػٍ ٝػبدح أٍ٘ٙب ٔزسد اِشأح ػّشاْ ِب ف ٟثطٕٙب ٌخذِخ ث١ذ اٌّمذط ساج١خ اٌمجٛي ِٓ هللا  ،ثُ اعزؼبٔذ ػٍٝ
رذم١ك رٌه ؟
ثبٌؼجبدح ٚاٌطبػخ ٚطذق اٌزٛوً ػٍ ٝهللا
 )3ف ٟػٛء فّٙه ا٠٢بد اٌىشّ٠خ  ،ث ٓ١و١ف ٘١أ هللا رؼبٌِ ٝش – ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ – ٌٍم١بَ ثأِش ػظ ٛ٘ٚ ُ١أْ رٍذ
ػ١غ ٝػٍ ٗ١اٌغالَ .
 جؼً هللا رؼبٌ ٝصوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ وبفال ٌٙب أٚجذ ػٕذ٘ب سصلب ف ٟغ١ش أٚأٗ اططفب٘ب ٌؼجبدرٗ -ؽٙش٘ب ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّ. ٓ١
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 )4و١ف اعزمجً صوش٠ب اٌجشش ٜث١ذ ٝ١ػٍ ٗ١اٌغالَ ؟
 ثبعزجؼبد رذممٙب فِٛ ٟاص ٓ٠اٌجشش؛ ألٔٗ وج١ش ف ٟاٌغٓ ٚاِشأرٗ ػبلش ثبٌذ٘شخ ٚاٌزؼجت ثبعزؼظبَ لذسح هللا رؼبٌٝ )5ث ٓ١األِبسح اٌزِٕ ٟذٙب هللا رؼبٌٌ ٝضوش٠ب – ػٍ ٗ١اٌغالَ  -دٌ١ال ػٍ ٝدًّ صٚجزٗ ٚ ،رذمك اٌجشش. ٜ
أال ٠ىٍُ إٌبط إال ثبإلشبسح ثالثخ أ٠بَ ثٍ١بٌٙ١ب  ،راوشا هللا وث١شا ِٚ ،غجذب ف ٟآخش إٌٙبس ٚأ. ٌٗٚ
 )6ف ٟػٛء فّٙه ا٠٢ز: ) 43 ٚ 42 ( ٓ١
 ِب فؼً هللا ػٍِ ٝش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ ؟أْ هللا اططفب٘ب ٚؽٙش٘ب ػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّٓ١
 اروش ِب ٠غزٛججٗ ٘زا اٌفؼً .أْ رط١غ هللا ٚرٍضَ ػجبدرٗ
 )7ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ { : ٝرٌَِهَ ِْٓ ؤَٔجَبء اٌْغَْتِ ٌُٔحِْوِ إٌَِْهَ} :
 ِب اٌّشبس إٌ ٗ١ف { ٟرٌَِهَ } ؟وً ِب روشٖ هللا رؼبٌ ِٓ ٝلظخ (اِشأح ػّشاْ ) ٚاثٕزٙب ( ِش ُ٠اٌجزٛي )  ِٓٚلظخ ( صوش٠ب ٠ٚذ) ٝ١
 ِٓ اٌّخبؽت ف{ ٟإٌَِْهَ} ؟إٌجِ ٟذّذ طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ
 ٌُ خبؽجزٗ ا٠٢خ ؟رأو١ذا ٌظذق ٔجٛح اٌشعٛي اٌىش ، ُ٠لض هللا رؼبٌ ٝػٍ٘ ٗ١زٖ األٔجبء اٌّغ١جخ ٚ ،األخجبس اٌّّٙخ اٌز ٟأٚد ٝاٌٗ
رؼبٌ ٝثٙب إٌ ٝسعِٚ ٌٗٛب وبْ ٠ؼٍّٙب ِٓ لجً ِٚ ،ب سافمٙب ِٓ ِؼجضاد رذي ػٍ ٝلذسرٗ رؼبٌ. ٝ
 )8اعزخٍض ِٓ ا٠٢بد اٌىشّ٠خ طفبد وً ِٓ ِشٚ ُ٠صوش٠ب ػٍّٙ١ب اٌغالَ .
ِش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ
ؽب٘شح
ِخٍظخ ف ٟاٌؼجبدح
اططفب٘ب رؼبٌ ٝػٍٔ ٝغبء اٌؼبٌّ ٓ١إلٔجبة
ؽفً ِٓ غ١ش أة

صوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ
وج١ش ف ٟاٌغٓ
طجٛس
وبفً ِش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ
ِزؼجذ

 )9ػشػذ ا٠٢بد اٌىشّ٠خ أِٛسا خبسلخ ٌٍؼبدح  .اروش ثالثخ ِٕٙب .
 ٚالدح ػ١غ ٝػٍ ٗ١اٌغالَ ِٓ غ١ش أة اٌشصق ف ٟغ١ش أٚأٗ ٌّش ُ٠ػٍٙ١ب اٌغالَ ٚالدح ٠ذ ٝ١ػٍ ٗ١اٌغالَ ِٓ أَ ػبلش ٚأة ثٍ ِٓ اٌىجش ػز١ب ِؼجضاد ػ١غ ٝػٍ ٗ١اٌغالَ ( اد١بء اٌّٛر ، ٝشفبء األوّٗ ٚاألثشص ٕ٠ ،فخ ف ٟاٌط ٓ١ف١ظ١ش ؽ١شا )ٌّ )01برا جبء اٌطٍت ثٍفع اٌٙجخ ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ ٝػٌٍ ٝغبْ صوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ {سَةِّ ىَتٌِِْ ِِٓ ٌَّذُْٔهَ رُسَِّّّخً طَِّْجَخً} ؟
ألْ اٌٙجخ ػطبء ِٓ غ١ش ِػٛع أِ ٚمبثً  ِٓٚ ،غ١ش عجت أ ٚرذخً أٚ ٚع١ؾ ِٓ صوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ .
 )11ف ٟػٛء ل ٌٗٛرؼبًٌَ { : ٝؤَٔجَزَيَب َٔجَبرًب حَغَنًب }ِ ،ب أثش اٌشػب٠خ اٌذغٕخ ف ٟرٕشئخ ج ً١طبٌخ  ،ف ٟسأ٠ه ؟
اٌشػب٠خ اٌظبٌذخ وبٌضسع اٌظبٌخ ٠خشج ٔجبرب ؽ١جب ٚ ،اٌزشث١خ اٌذغٕخ رٕشئ ج١ال ع٠ٛب .
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 )21أوثش اٌمشآْ اٌىش ِٓ ُ٠اعزخذاَ األعٍٛة اٌمظظِ ، ٟب فبئذح رٌه ؟
 ث١بْ ػظّخ اٌمشآْ اٌىش ُ٠ف ٟإلبِخ اٌذًٌ١ أخز اٌؼجشح ٚاٌؼظخ ث١بْ إّ٠بْ األٔج١بء ٚلٛح طجشُ٘ ٠ٚم ُٕٙ١ثّٛػٛد هللا رؼبٌٝ اٌزذثش ٚاٌزأًِ  ،فمظض اٌمشآْ اٌىش ُ٠راد أثش إّ٠بٔٚ ٟرشث ٞٛفِ ٟزأٍِٙ١ب ٚ ،رذًّ ِبدح ِذجٛثخ رؼ ٓ١ػٍٝرذثش اٌمشآْ ٚفّٗٙ
 اٌمظض اٌمشآٔ ٟػٍ ٝوثشرٗ ٚرٕٛػٗ ثّثبثخ جزة ٌزاوشح إٌج ٟطٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ٔذِ ٛػجش اٌّبػٕ١ٌ ٟزفغ ثٙبف ٟاٌذبػش
 )31رىبٍِذ اٌشػب٠خ اإلٌ١ٙخ ف ٟإػذاد األٔج١بء ٚاططفبئٚ ُٙطفبر ، ُٙػالَ ٠ذي ٘زا ف ٟسأ٠ه ؟
هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌ ٝال ٠خزبس ِٓ اٌخٍك إال أوشِٚ ُٙأفؼٍ ُٙػٕذٖ ٚأوٌٍّ ُٙذ ، ٗ٠فبططف ٝآدَ ٛٔٚدب ثُ آي اثشاُ٘١
ٚآي ػّشاْ ؛ ألْ ِٕ ُٙاألٔج١بء  ،فىبٔ ٛإِٔبء ػٍ ٝسعبٌزٗ ٚثٍغ٘ٛب ٌٍٕبط ٚخظ ُٙهللا ثظفبد اٌظذق ٚاٌشعبٌخ
٘ٚزا ٠ذٌٕب ػٍ ٝااللزذاء ثٙذٚ ُٙ٠اٌزذٍ ٟثبألخالق اٌىشّ٠خ اٌز ٟارظفٛا ثٙب .
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{يزجى مزاجعت دوسيت انقىاعد
قبم االنتقال إنى انتذوق انجماني
وانقضايا انهغىيت}

