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اآليات القرآنية

بسم ا� الرحمن الرحيم

ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َناِت َوا� ْرَسْلَنا ُرُسلََنا ِباْلَبي� َ ُهَو اْلَغِني� اْلَحِميُد ﴿24﴾ لََقْد ا� ن� ا�� اَس ِباْلُبْخلِ ۗ َوَمْن َيَتَول� َفا� ُمُروَن الن� ال�ِذيَن َيْبَخُلوَن َوَيا�

َ َقِوي� َعِزيٌز ن� ا�� ُ َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَُه ِباْلَغْيِب ۚ ا� اِس َوِلَيْعلََم ا�� ْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبا�ٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللن� اُس ِباْلِقْسِط ۖ َوا� َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم الن�

ْيَنا َعلَٰى آَثاِرِهْم َة َواْلِكَتاَب ۖ َفِمْنُهْم ُمْهَتٍد ۖ َوكَِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن ﴿26﴾ ُثم� َقف� ُبو� ِتِهَما الن� ي� ْبَراِهيَم َوَجَعْلَنا ِفي ُذر� ْرَسْلَنا ُنوًحا َوا� ﴿25﴾ َولََقْد ا�
ًة اْبَتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَْيِهْم ا�ال� َفًة َوَرْحَمًة َوَرْهَباِني� َبُعوُه َرا� ْنِجيَل َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب ال�ِذيَن ات� ْيَنا ِبِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َوآَتْيَناُه اْال� ِبُرُسِلَنا َوَقف�
َ ُقوا ا�� َها ال�ِذيَن آَمُنوا ات� ي� ْجَرُهْم ۖ َوكَِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن ﴿27﴾ َيا ا� ِ َفَما َرَعْوَها َحق� ِرَعاَيِتَها ۖ َفآَتْيَنا ال�ِذيَن آَمُنوا ِمْنُهْم ا� اْبِتَغاَء ِرْضَوانِ ا��

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم ﴿28﴾ َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتكُْم ِكْفلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل لَكُْم ُنوًرا َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر لَكُْم ۚ َوا��

[سورة الحديد: من اآلية 24 إلى اآلية 28]

قاعدة التجويد: اإلقالب

اإلقالب لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطالحا: تحويل النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة إذا أتت قبل الباء.

أمثلة: تفاخر بينكم - من بعد

القاموس اللغوي

القسط: العدل

باس شديد: قوة عظيمة

قفينا على آثارهم: اتبعنا بعدهم

ابتدعوها: أحدثوها واخترعوها من عند أنفسهم

فما رعوها: لم يؤدوها حقها ولم يحافظوا عليها

كفلين: ضعفين

المعنى اإلجمالي للشطر

تأكيد االيات على الغاية من بعثة األنبياء والرسل، وقدرة ا� عز وجل على إيجاد الحديد وما فيه من قوة وبأس، ثم دعا سبحانه

عباده المومنين إلى التحلي بالتقوى.

المعاني الجزئية لآليات

اآلية 24:

بيان الغاية من إرسال الرسل وذلك لتحقيق العدل بين الناس.

بيان انتفاع اإلنسان بالحديد بما فيه من القوة والبأس، حيث يستعمل في كل المجاالت.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althaltha-iadadi#section-2981
https://www.alloschool.com/element/55996


اآليتان: 26-25:

التأكيد على اصطفاء ا� تعالى لألنبياء والرسل، وبعثتهم في كل فترة لهداية الناس إلى طريق الحق.

التأكيد على بعثة عيسى عليه السالم وتأييده بكتاب سماوي.

اآليتان 28-27:

ا� عز وجل يأمر المومنين بالتحلي بالتقوى، ويبين جزاءهم بمضاعفة أجرهم، ويبين سبحانه أن فضله عظيم يخص به من يشاء

من عباده.


