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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

( للفصل الثاين من املستوى  2مقرر حفظ القرآن الكريم وتفسريه )  -أخي الدارس-فنضع بني يديك  
األول، وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج، وُيعدُّ القرآن الكريم وحفظه وتالوته من أعظم القرب التي يتقرب  

كالم اهلل تعاىل يف بيان معانيه، واستخراج    هبا العبد إىل اهلل تعاىل، إضافة إىل التفسري الذي يعد وسيلًة ُُتقق فهم 
أحكامه وِحَكمه؛ فكان أحد مقررات برنامج دبلوم العلوم الرشعية؛ من خالله يتمكن الدارس من إتقان  

 . ويتناول حفظ وتفسري ُسَور جزء تبارك حفظ القرآن الكريم وتفسريه، حسب املقرر، 

ورُ :  أولا  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  تعلُّ لكل وحدة    مَ ِس تقسيم  أن من    ، موموضوع خمرجات  أجل 
 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.    وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها

ويسهل  :  ثانياا  الكتاب،  ملطالعة  لتشوقك  للامدة؛  متنوعة  ووسائل  بطريقة  املفاهيم  وتبسيط  العرض،  تنوع 
 .  ا وتطبيقهاعليك استيعاهب

احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلاًم وتطبيقًا وكتابًة وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا؛ من خالل :  ثالثاا 
أنشطة تعليمية، وفراغات داخل املحتوى، تُركِت لتكتبها بأسلوبك، وترضب عليها أمثلة من القرآن  

 . الكريم، وملف االنجاز هناية كل وحدة
تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  :  رابعاا 

 . واملشاركة الفاعلة
ا عن  :  خامسا اإلمجايل  التوضيحي  املخطط  لديك  ليتضح  تعليمية؛  وحدة  كل  هناية  للمفاهيم  خرائط  رسم 

 . الدرس؛ وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية 
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والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة  
قال   كام  اخلريية،  إىل  يسعى  ممن  تكون  أن  واحرص عىل  وجمتمعك،  حياتك  أثره يف  ترى  :  ملسو هيلع هللا ىلص خلرٍي عظيم 

َمهُ )) َم القرآَن وعلَّ  .(1) ((خرُيُكم َمن تعلَّ
 

  

 
 (. 5027( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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 أن:  يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر

 .تباركيتقن يتقن الدارس حفظ سور جزء -
 .تباركيطبق الدارس أحكام التالوة والتجويد يف قراءة سور جزء -
 يف واقعه العميل. تباركُيطبق التوجيهات القرآنية يف سور جزء -

 م.بآداب القرآن الكرييتأدب الدارس -

 ملقرر حفظ القرآن الكريماملخرجات العامة 
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 مفردات املقرر:
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 املراجع الرئيسية: 
 . مصحف القرآن الكريم •

 
 املراجع الثانوية:   

 د. دريد إبراهيم املوصلي.   -احفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة   .1
 هـ(. 676يحيى بن شرف النووي )ت:    -التبيان في آداب حملة القرآن   .2
 .هـ(360محمد بن الحسين اآلجري )ت:   –أخالق أهل القرآن   .3

 
 املراجع اإللكترونية: 

 . https://maqraa.com/arرابط:    -موقع: مقرأة الحرمين الشريفين   .1
 .واملعتمر الخيريةجمعية هدية الحاج    -تطبيق: املعلم )حفظ وتالوة(   .2
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القرآن نزل ليخرج الناس من الظلامت إىل النور، أي من الضاللة إىل اهلدى، ومن عذاب السعري إىل جنة   .1
سبحانه:   اهلل  قال  ومكانة،  فضاًل  هبذا  وكفى  واألرض،  السامء  كعرض  إَلْيَك  عرضها  َأنَزْلنَاُه  ﴿كَِتاٌب 

ِمَن الظُُّلاَمِت إىَل النُّوِر﴾ لِلَّتِي ِهَي  وقال سبحانه:    ،[1]إبراهيم:    لُِتْخِرَج النَّاَس  ََيِْدي  اْلُقْرآَن  ﴿إنَّ َهَذا 
الِـَحاِت َأنَّ هَلُْم َأْجًرا َكبرًِيا﴾   ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ اْلـُمْؤِمننَِي الَّ ﴿اهللَُّ  وقوله تعاىل:    ،[9]اإلرساء:  َأْقَوُم َوُيَبرشر

تَ  َل َأْحَسَن اْلـَحِديِث كَِتاًبا مُّ ُْم ُثمَّ َتلنُِي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم  َنزَّ ِذيَن ََيَْشْوَن َرهبَّ َثايِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ َشاهِبًا مَّ
 [. 23]الزمر:  إىَل ِذْكِر اهللَِّ َذلَِك ُهَدى اهللَِّ ََيِْدي بِِه َمن َيَشاُء َوَمن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهاٍد﴾

﴿َوَهَذا كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه  دى والرشاد ملن آمن بالقرآن واتبعه، وجعله قائده وإمامه، قال تعاىل: ضمن اهلل اهل  .2
ُقوا َلَعلَُّكْم ُتْرََحُوَن﴾ بُِعوُه َواتَّ  [.155]األنعام:  ُمَباَرٌك َفاتَّ

تعاىل:   . 3 فقال  به،  املقسم  عظمة  عىل  دليل  بيشء  والقسم  عديدة،  آيات  يف  بالقرآن  اهلل  َواْلُقْرآِن    ﴿ق أقسم 
 [ فأقسم به، ووصفه باملجيد واحلكيم. 2،  1]يس:  ﴿يس * َواْلُقْرآِن اْلـَحِكيِم﴾  [ وقال:  1]ق:  اْلـَمِجيِد﴾  

تعاىل:   .4 قال  ملا تقدمه من كتب اهلل،  أنه كتاب مصدق  الكريم:  القرآن  َأنَزْلنَاُه  ومن فضل  كَِتاٌب  ﴿َوَهَذا 
ُق الَِّذي َبنْيَ َيدَ  َصدر  [.92]األنعام:  ْيِه﴾ُمَباَرٌك مُّ

قيل: يا رسول اهلل، ومن هم؟ قال:    »إّن هلل أهلني من الناس« :  ملسو هيلع هللا ىلصأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته: قال   .1
 . (1)»أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته«

أهل القرآن هم أهل اهلل، أي: أهل كرامته وإحسانه، وخاصته  "قال األمري حممد بن إسامعيل الصنعاين:  
 

 (. 2165( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ) 215( وابن ماجه برقم ) 12292( أخرجه أَحد يف مسنده برقم ) 1)
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 . (1)"املختصون بإعظامه إياهم، وإكرامهم، واملراد به العاملون به، القائمون بحدوده وفرائضه
»يقال لصاحب القرآن:  :  ملسو هيلع هللا ىلص قارئ القرآن ذو منزلة عظيمة يف اآلخرة، حيث يقال له كام أخربنا رسول اهلل   .2

 .(2) اقرأ وارتق، ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها«
»مثل  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحافظ القرآن يكون مع املالئكة رفيقًا هلم يف منازهلم: فعن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي    .3

الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، وهو عليه شديد  
 .(3) فله أجران«

»جييء  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحافظ القرآن ُيلبس تاج الكرامة، وحلة الكرامة: فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي  .4
القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلره، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب ِزْده، فيلبس حلة الكرامة،  

 . (4)ثم يقول: يا رب ارض عنه، فريىض عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة«
  ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعُت رسول اهلل  حافظ القرآن َيشفع فيه القرآن عند ربره: فعن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل .5

آل  يقول:   وسورة  البقرة  الزهراوين:  اقرؤوا  ألصحابه،  شفيًعا  القيامة  يوم  يأيت  فإنه  القرآن،  »اقرؤوا 
عمران، فإهنام تأتيان يوم القيامة كأهنام غاممتان أو كأهنام غيايتان، أو كأهنام فرقان من طري صواف، ُتاجان  

قال معاوية:    ، فإن أخذها بركة، وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة«عن أصحاهبام، اقرؤوا سورة البقرة
 . (5) بلغني أّن البطلة السحرة

 
 (. 299/  4(  التنوير رشح اجلامع الصغري ) 1)
 . "هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 2914)( والرتمذي برقم  1464(  أخرجه أبو داود برقم )2)
 (. 798( ومسلم برقم ) 4937( أخرجه البخاري برقم ) 3)
 (. 8030وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )   "هذا حديث حسن صحيح"( وقال:  2915( أخرجه الرتمذي برقم )4)
 (.804( أخرجه مسلم برقم ) 5)
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إخالص النية هلل تعاىل، وجعل حفظ القرآن، والعناية به من أجل اهلل تعاىل، والفوز بجنته، واحلصول   .1
 . (1) »إنام األعامل بالنيات«: -عليه الصالة والسالم   -له من نية، قال عىل مرضاته، فكل عمل الزم 

ة العالية: وهو أساس لكل من يريد حفظ القرآن، حتى ال تفرت بعد مدة قصرية.  .2  الدافع الذايت، واهِلمَّ
اختيار الوقت واملكان املناسب، وأجود أوقات احلفظ: وقت السحر، ومنتصف النهار والغداة، وحفظ   .3

 الليل أحسن من حفظ النهار، ووقت اجلوع أنفع من وقت الشبع. 
 تنظيم األوقات وتوزيعها توزيعًا حسنًا عىل ساعات الليل والنهار.  .4
أو حافظ   .5 جُميد،  بالسامع من قارئ  أو  النطق والقراءة والرتديد والتكرار والتسميع مع معلم،  تصحيح 

 متقن التجويد. 
 استطاعته. ُتديد نسبة احلفظ كل يوم، كٌل حسب  .6
 إجادة احلفظ وعدم جماوزة املقرره اليومي حتى جييد حفظه متامًا، ويثبت، من خالل قراءته يف الصلوات. .7
 عدم جماوزة السورة واالنتقال إىل سورة أخرى إال بعد إمتام حفظها متامًا، وربط أوهلا بآخرها، وإتقاهنا.  .8
 فة يف الطباعة، فإن حفظه َيتل.  املحافظة عىل رسم واحد للمصحف؛ فإذا حفظ من مصاحف خمتل .9

 من أعظم ما يعني عىل احلفظ فهم اآليات املحفوظة، ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض.  .10

 قراءة القرآن الكريم، واإلكثار منها، وخاصة إذا كانت قراءة باملصحف، وليست رسدًا من املحفوظ. .11
»تعاهدوا القرآن، فو الذي نفيس بيده هلو أشد  :  ملسو هيلع هللا ىلص املتابعة الدائمة وُتديد ورد دائم كل يوم: يقول   .12

 .(2)تفّصيًا من اإلبل يف عقلها«
 العناية باملتشاهبات: كثريًا ما ترد يف القرآن آيات متشاهبات يف اجلملة، ويكون بينها اختالف يسري.  .13

 
 (. 1907ومسلم برقم ) ( واللفظ له، 1( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 791( واللفظ له، ومسلم برقم )5033( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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دمي وعاء رشًا من بطن، بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه،  »ما مأل آتقليل األكل: قال رسول اهلل:   .14
 .(1) فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث لنفسه«

 من أعظم املعينات عىل احلفظ والفهم قيام الليل، والدعاء فيه: وخاصة يف الثلث األخري من كل ليلة.  .15

 السواك: فقد ثبت أنه ُُيد الذاكرة، ويشحذها.  .16
 وهذا جمرب.  ،األغذية واألطعمة: مثل رشب العسل، وأكل الزبيب عىل الريقبعض  .17

أخذ املصحف املجزأ: سواء أكان كل جزء مستقل، أو كل مخسة أجزاء مستقلة، فباإلمكان االحتفاظ   .18
 بواحد يف اجليب بسهولة ويرس. 

 صورة العامة هلا. يستحسن ملن أراد احلفظ تالوة اآليات تالوة متأنية قبل احلفظ؛ لريسم لنفسه ال   .19
 البحث عن أٍخ مقارب يف العمر واحلفظ لالشرتاك يف احلفظ والتسميع.  .20
 تقسيم اآليات إىل مقاطع: يربطها مثاًل موضوع واحد، وُتفظ من أوهلا إىل آخرها مجلة.  .21
كتابة الطالب لآليات بيده عىل السبورة أو عىل ورقة بالقلم الرصاص، ثم ُيفظها، ثم يبدأ بمسح   .22

 التدريج لينتقل إىل مقطع آخر. املقطع ب
االلتحاق بمدارس وحلقات ُتفيظ القرآن يف املساجد أو غريها، فإهنا تعني الراغب يف احلفظ عىل   .23

 املتابعة، وفهم املعنى، وإتقان التالوة. 
االلتزام بإمامة مسجد من املساجد: وُتعترب وسيلة ناجحة جدًا ملن يستطيعها، وهي جتعل الفرد يف   .24

 رٍص عىل إتقان احلفظ دائاًم. متابعٍة وح
 .(2) "كنا نستعني عىل حفظ العلم بالعمل به "العمل بام ُيفظ: قال بعض السلف:   .25
ُقوا اهللََّ َوُيَعلرُمُكُم اهللَُّ﴾  اإلكثار من األعامل الصاحلة، وتقوى اهلل، فقد قال تعاىل:   .26  . [282]البقرة:  ﴿َواتَّ

 
وصححه    "هذا حديث حسن صحيح"( وقال:  2380( والرتمذي، واللفظ له، برقم ) 3349( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 5674األلباين يف صحيح اجلامع برقم ) 
 (. 90 اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي )ص:  ( من قول إبراهيم بن إسامعيل بن جممع، كام يف 2)
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اخلطأ يف  يقوم املعلم بمتابعة التالوة الغيبية لكل طالب عىل ِحَدٍة أثناء التطبيق، وتوجيهه الكتشاف    -
التالوة؛ وال يلجأ املعلم للتصويب املبارش إال يف حالة عدم استطاعة الطالب اكتشاف اخلطأ بعد اإلشارة  

 إليه بوجوده. 
 

  

 جمموعات متناسبة.ُيقسم املعلم الطالب إىل  -

بالتتابع من طالب كل جمموعة تالوة غيبية ملقطع من السورة مما تم حفظه؛ عىل  يطلب املعلم أولا  -
أن تكون تالوة صحيحة جمودة خالية من اخلطأ واللحن؛ مع مراعاة استشعار املعاين واألوامر 

 والنواهي.

و تالوة غيبية ملقطع من السورة مما تم ثم يطلب املعلم بعد ذلك من كل طالب عىل ِحَدٍة أن يتل -
حفظه، عىل أن تكون تالوة غيبية صحيحة جمودة خالية من اخلطأ واللحن، مع مراعاة استشعار املعاين 

 واألوامر والنواهي.
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

 .تباركالدارس سور جزء  رسيف-
 .تباركيستخرج الدارس الفوائد واألحكام املستفادة من سور جزء -
 .تباركيطبق الدارس املقاصد والتوجيهات التي تضمنتها سور جزء -
 .تباركس يف معاجلة واقعه يف ضوء ما تناولته سور جزء يسهم الدار-

 ملقرر التفسرياملخرجات العامة 

 امللك.سورة  : تفسريالوحدة األوىل•

 : تفسري سورة القلم.الوحدة الثانية•

 تفسري سورة احلاقة.: الوحدة الثالثة•

 : تفسري سورة املعارج.الوحدة الرابعة•

 سورة نوح. : تفسريالوحدة اخلامسة•

 سورة اجلن. : تفسريالوحدة السادسة•

 سورة املزمل. : تفسريالوحدة السابعة•

 القيامة.و سوريت املدثر : تفسريالوحدة الثامنة•

 سورة اإلنسان. : تفسريالوحدة التاسعة•

 .سورة املرسالت : تفسريالعارشةالوحدة •

 مقرر التفسريحمتوى 
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 1  

يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 :أن
 يوضح فضل سورة املُْلك.  -

 يبني عهد نزول سورة املُْلك. -

 يستخرج مقاصد سورة املُْلك. -

 يناقش حماور سورة املُْلك األساسية. -

 يفرس معاين مفردات سورة املُْلك. -

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة املُْلك -

 .يستخرج اهلدايات واألحكام من سورة املُْلك -
 

 

 بني يدي السورة. -

 فضل السورة. -

 مقاصد السورة. -

املوضوع األول: عظمة اهلل تعاىل وقدرته عىل اإلحياء  -
 واإلماتة وإحكام الساموات

املوضوع الثاين: عذاب اهلل تعاىل للكافرين ومغفرته  -
 للمؤمنني

املوضوع الثالث: سعة علم اهلل تعاىل والتحذير من  -
 عذابه سبحانه

املوضوع الرابع: الرد عىل املستكربين واملكذبني  -
 .للبعث

 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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جزء تبارك هو اجلزء التاسع والعرشون يف القرآن الكريم، وُيتوي عىل إحدى عرشة سورة، كلها من  
 سور  وأغلب  تبارك،  سورة  - أيضاً –طوال املفّصل، وُسمي هبذا االسم؛ ألنه ابتدأ بسورة امللك، التي تسمى 

،  اجلزء  هذا الوحي، ويف اليوم اآلخر. وهكذا    ويف  اهلل،  يف  العقيدة:  قضايا  يعالج  أن  شأنه  ومن  بمكة،  نزل  مكيٌّ
 - تعاىل -جاءت سورة امللك خالصة يف بيان قضايا العقيدة ومعاجلتها، زاخرة باحلديث عن أدلة وحدانية اهلل  

وقدرته، وعن مظاهر فضله ورَحته بعباده، وعن بديع خلقه يف هذا الكون، وعن أحوال الكافرين، وأحوال  
القيامة، وعن  يوم  الباهرة    املؤمنني  السموات واألرض، وعن احلجج  ملكوت  والتدبر يف  التأمل  وجوب 

 . املبطلة ألقوال الكافرين 
 

 
 

من خالل اطالعك واستيعابك للتمهيد السابق؛ تتبَّع بعض املظاهر الكونية التي وردت يف السورة  
ر فيها؛ ثم اذكرها هنا   . ويمكن التفكُّ

 ............................................................................................ 
 ............................................................................................ 

 ...................................................... ...................................... 
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(، نزلت بعد سورة الطور، وسميت أيضا بسورة تبارك؛  30، وعدد آياهتا )(1) سورة املُْلك مكية باإلمجاع
، وتسمى كذلك سورة امللك، واملانعة، واملنجية، وشأهنا  ﴿َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك﴾ألهنا بدئت بقوله تعاىل:  

وقدر اهلل  عظمة  فتناولت:  العقيدة،  موضوع  لتعالج  جاءت  التي  املكية  السور  سائر  اإلحياء شأن  عىل  ته 
للكافرين،   تعاىل  هلل  وعذاب  والنشور،  للبعث  اجلاحدين  املكذبني  والرد  الساموات،  وإحكام  واإلماتة، 

 .(2) ومغفرته للمؤمنني، وسعة علم اهلل تعاىل، والتحذير من عذابه وعقابه

ْلُقْرآِن، َثاَلُثوَن آَيًة، َتْشَفُع لَِصاِحبَِها  »ُسوَرٌة ِمَن ا  أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصُروي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي  
اَل َينَاُم، َحتَّى   ملسو هيلع هللا ىلص . وعن جابٍِر ريض اهلل عنه قال: َكاَن َرُسوُل اهللِ (3) «﴿َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك﴾َحتَّى ُيْغَفَر َلُه 

بَِيِدِه   ِذي  الَّ َوَتَباَرَك  ْجَدَة،  السَّ َتنِْزيُل  امل  قال:  (4)املُْْلُك َيْقَرَأ  اهلل عنه  بِن مسعوٍد ريض  اهللِ  قرأ ) . وعن عبِد  من 
ِذي بَِيِدِه املُْْلُك﴾  كلَّ ليلٍة منعه اهللُ عز وجل هبا ِمن َعذاِب القرِب، وكنّا يف عهِد َرسوِل اهللِ ُنسميها    ﴿َتَباَرَك الَّ

 .(5) ( َليلِة، َفقد َأْكثَر َوأَطاَب املانعَة، َوإهّنا يف كِتاِب اهللِ عز وجل ُسورٌة َمن َقرأ هِبا يِف 

 
 (. 313/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )337/  5( وتفسري ابن عطية ) 49/ 6( ينظر: النكت والعيون املاوردي ) 1)
 (. 377/ 3( ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين ) 2)
 . "هذا حديٌث حسنٌ "( وقال: 2816رقم ) ( والرتمذي ب3776( وابن ماجه برقم ) 1192( أخرجه أبو داود برقم ) 3)
 (. 4873( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ) 14659( أخرجه أَحد يف مسنده، ط الرسالة برقم )4)
 (. 1589( وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم ) 10547( أخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم )5)
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 إظهار كامل ملك اهلل وقدرته.   .1

 احلث عىل خشية اهلل ومراقبته.   .2
 . (1)التحذير من عقاب هلل وعذابه .3

 
 

  

 
 (. 562/ 1تفسري القرآن الكريم )( ينظر: املخترص يف  1)

 

احتوت السورة عىل الكثري من االستفهامات واملناقشات العقلية واألسلوب احلواري املقنع. 
 .زمالئك؛ دلرل عىل ذلك من اآليات الكريامت التي وردت يف السورةبالتعاون مع 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ٍء َقِديٌر ) َسُن  ( الَِّذي  1﴿َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املمُلمُك َوُهَو َعىَل ُكلِّ ََشم ُكمم َأحم َياَة لَِيبمُلَوُكمم َأيُّ َت َواْلمَ َخَلَق املمَوم

ِجِع المَبََصَ  2َعَمالا َوُهَو المَعِزيُز المَغُفوُر )  َِن ِمنم َتَفاُوٍت َفارم ْحم ِق الرَّ ا َما َتَرى ِِف َخلم ( الَِّذي َخَلَق َسبمَع َساَمَواٍت طَِباقا
ِجعِ 3َهلم َتَرى ِمنم ُفُطوٍر ) ِ َينمَقلِبم إَِليمَك المَبََصُ َخاِسئاا َوُهَو َحِسرٌي )   ( ُثمَّ ارم َتنيم اَمَء  4المَبََصَ َكرَّ نَّا السَّ ( َوَلَقدم َزيَّ

ِعرِي) مم َعَذاَب السَّ َنا ََلُ َتدم َياطنِِي َوَأعم ا لِلشَّ نَاَها ُرُجوما َيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلم نم  . (﴾5الدُّ

 معناها الكلمة 
ُه. :﴿َتَباَرَك﴾ ُه َوبِرُّ  َتَعاىَل اهلل َوَتعاَظَم ذاتًا وصفًة وفعاًل، َوَتَكاَثَر َخرْيُ

 ﴾ ُكْم يِف َهذِه الدنيا ِباخلرِي َوالرِش.  : ﴿ِلَيبمُلَوُكمم  لَِيْخَترِبَ
﴾ َسُن َعَمالا  َأْخَلُصُه َوَأْصَوُبُه.  : ﴿َأحم

ا﴾ ٍة. َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِمْن  : ﴿طَِباقا  َغرْيِ مُمَاسَّ
 اْختاَِلٍف َوَتَباُيٍن.  : ﴿َتَفاُوٍت﴾
 ُشُقوٍق َوُصُدوٍع.  : ﴿ُفُطوٍر﴾

 ﴾ ِ َتنيم ِجِع المَبََصَ َكرَّ ٍة.  : ﴿ُثمَّ ارم ًة َبْعَد َمرَّ  َأِعِد النََّظَر َمرَّ
﴾  َيْرِجْع.  :﴿َينَقلِبم
 َذلِياًل َصاِغًرا.  :﴿َخاِسئاا﴾
 َكلِيٌل. ُمْتَعٌب   : ﴿َحِسرٌي﴾

َياطنِِي﴾ ا لِّلشَّ َياطِنِي.  : ﴿ُرُجوما ْمِع ِمَن الشَّ ِقي السَّ  ُشُهًبا حُمِْرَقًة ملُِْسرَتِ
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التصور   وإنشاء  والقلوب،  النفوس  العقيدة اإلسالمية يف  وتثبيت  لتقرير  العظيمة  السورة  نزلت هذه 
نظر اإلسالم تصور واسع شامل، يتجاوز عامل األرض الضيق الصحيح عن الكون واحلياة واألحياء، وهو يف  

واملحدود، إىل عامل واسع، وإىل خالئق أخرى كاجلن والطري واملالئكة، وإىل عوامل يف الغيب غري عامل الظاهر 
تتعّلق هبا قلوب الناس ومشاعرهم، وُتثري يف حسهم التأمل فيام بني أيدَيم، ويف واقع حياهتم وذواهتم، مما  

 ون به غافلني. يمر

بدئت السورة بتعريف املؤمنني بعظمة اهلل تعاىل، وتفرده بامللك، والنظر يف إتقان صنعه الدال عىل تفرده  
أي: تعاظم وتعاىل، وكثر خريه، وعم إحسانه    ﴿َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك﴾باأللوهية. يقول سبحانه وتعاىل:  

عىل اخللق، والربكة هلا معنيان: األول: النمو والزيادة، والثاين: ثبوت اخلري ودوامه، وافتتاح السورة هبذه 
وفيه إُياء بزيادة بركة اهلل    التسبيحة )تبارك( فيه الثناء عىل اهلل ومتجيده، وفيه التربك باسمه سبحانه وتعاىل،

الربكة الرابية الفائضة، وذكر امللك بجوارها يوحي بفيض هذه الربكة عىل هذا  ومضاعف  تها، ومتجيد هذه 
امللك، ومتجيدها يف الكون بعد متجيدها يف جناب الذات اإلهلية، فهي ترنيمة تتجاوب هبا أرجاء الوجود، 

 ويعمر هبا قلب كل موجود.
ِذي بِ وذكرت السورة من أوصاف الرب سبحانه أنه   ٍء َقِديٌر﴾  ﴿الَّ فهو املالك  َيِدِه املُْْلُك َوُهَو َعىَل ُكلر ََشْ

لكل َشء، وهو تام القدرة عىل كل َشء، ال يعجزه َشء، يترّصف يف ملكه كيف يريد، من إحياء وإماتة،  
 ورفع وخفض، وإنعام وانتقام، وإعطاء وحرمان. 

﴿الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلََياَة  وأشارت إىل احلكمة من خلق العباد، وهي االختبار واالبتالء، قال تعاىل:  
اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾ ُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو  َأيُّ ، وهنا لفتة عظيمة، وهي أّن العربة ليست بكثرة العمل،  لَِيْبُلَوُكْم 

: أخلصه وأصوبه، وقال: العمل "أحسن عمالً "عن الفضيل بن عياض أن معنى    وإنام بإحسانه وإتقانه. روي
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 .(1) ال يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، فاخلالص إذا كان هلل، والصواب إذا كان عىل السنة
سامء   كل  بعض،  فوق  بعضها  املتطابقة  السبع  الساموات  وأبدع  أوجد  تعاىل  أنه  قدرته:  مظاهر  ومن 

َْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت﴾﴿امنفصلة عن األخرى   فال تشاهد أَيا   لَِّذي َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت طَِباًقا َما َتَرى يِف َخْلِق الرَّ
الناظر املتأّمل يف خملوقات الرَحن تناقضا وتباينًا، أو قّلة تناسب وخروج عن االنسجام، وإن كنَت يف شك  

ا دليل عىل تعظيم خلقها وسالمتها من من ذلك، فكرر البرص، هل تشاهد فيها من صدوع وشقوق؟ وهذ
أو  ذلياًل عن رؤية َشء من اخللل،  البرص صاغرًا  إليك  يرتد  بعد مرة،  البرص ودّقق مرة  العيوب، ثم ردد 

 العيب يف خلق السامء، وهو كليل عيِّي من كثرة التأمل، وإعادة النظر. 
إ  الساموات  ىل الناس بمصابيح، أي بكواكب ونجوم  ومن مظاهر القدرة اإلهلية أيضًا أن اهلّل زّين أقرب 

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح﴾  اَمَء الدُّ نَّا السَّ وهي ثوابت وسيارات تيضء كإضاءة الرّساج، وجعل بعض تلك الكواكب    ﴿َوَلَقْد َزيَّ
 . ( 2) رامجات حمرقات للشياطني، وهّيأ للشياطني يف اآلخرة عذاب النار امللتهبة، بسبب فسادهم وإفسادهم 

 
 

ليتميز أهل اخلري من أهل الرش بيان أّن احلكمة من املوت واحلياة، هي اختبار اإلنسان يف هذه الدنيا؛    -1
 والفساد. 

 احلث عىل إحسان العمل وإتقانه؛ ألن العربة ليست بكثرة العمل، وإنام بإتقانه. -2
 

 (. 176/  8طيبة ) -( تفسري البغوي  1)
 (. 2697/  3الزحييل )  - ( والتفسري الوسيط 875( ينظر: تفسري السعدي )ص: 2)

 -جل وعال-اهلل تبارك وتعاىل نفسه بأنه )العزيز( ثم )الغفور(؛ فإذا تذكر العبد عزة اهلل وصف 
 .جتنب معصيته؛ فإذا وقع يف املعصية تذكر مغفرة اهلل فتاب واستغفر
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بيان أنَّ اهلل خلق النجوم حِلَكٍم ثالث: رجومًا للشياطني، وزينة للسامِء، واهتداء الناس هبا يف ظلامِت الربر    -3
 والبحِر. 

 ة اهلل تعاىل التي تظهر آثارها يف خلق السامء واألرض؛ لنزداد إيامًنا بعظمته وقدرته. رضورة التفكر يف قدر   - 4
 َخْلق اهلل تبارك وتعاىل حمكم بديع، يثري التأمل واإلعجاب بعظمة اخلالق.  -5
 تقرير عقيدة البعث واجلزاء، ببيان ما جيري فيها من عذاب وعقاب.  -6

 

 
 
 

  

 

 عىل ما يليق بجالله وعظمته. -عز وجل-عىل إثبات صفة اليد هلل ورد يف اآليات ما ُيستدل به 

 .ا عىل إثبات صفة اليد هلل عز وجلأو حديثً  من خالل البحث النَِّشط؛ اذكر آيةً 
........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ِذيَن َكَفُروا   ِمم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئمَس املمَِصرُي ) ﴿َوِللَّ ا َوِهَي َتُفوُر ) 6بَِرِّبِّ ا َشِهيقا ( َتَكاُد ََتَيَُّز  7( إَِذا ُألمُقوا فِيَها َسِمُعوا ََلَ

مم َخَزَنُتَها َأََلم َيأمتُِكمم َنِذيٌر )  ٌج َسَأََلُ اَم ُألمِقَي فِيَها َفوم ٍء  ( َقاُلوا َبىَل َقدم  8ِمَن المَغيمِظ ُكلَّ َل اهللَُّ ِمنم ََشم نَا َما َنزَّ َنا َوُقلم بم َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ
ُتمم إِلَّ ِِف َضاَلٍل َكبرٍِي )  ِعرِي ) 9إِنم َأنم َحاِب السَّ ِقُل َما ُكنَّا ِِف َأصم َمُع َأوم َنعم ا  10( َوَقاُلوا َلوم ُكنَّا َنسم قا بِِهمم َفُسحم ُفوا بَِذنم ََتَ ( َفاعم

َحاِب السَّ  ٌر َكبرٌِي ) 11ِعرِي ) أِلَصم ِفَرٌة َوَأجم مم َمغم ُمم بِالمَغيمِب ََلُ َن َرِّبَّ  (﴾. 12( إِنَّ الَِّذيَن ََيمَشوم

 

 معناها الكلمة 
 ما ُيسمع من صوت جهنم؛ لشّدة غلياهنا وهوهلا.  ﴿َشِهيًقا﴾:  
 َتْغيِل بأهلها َغَلَياًنا َشِديًدا.  ﴿َتُفوُر﴾:  

اِر.  ﴿َتَكاُد مَتَيَُّز ِمَن اْلَغْيِظ﴾:   ِة َغيظِها َعىَل الُكفَّ ُق ِمْن ِشدَّ  تكاُد َجهنم أْن َتَتَمزَّ
 مَجَاَعٌة ِمن الُكفاِر.  ﴿َفْوٌج﴾:  

 فُبْعًدا.  ﴿َفُسْحًقا﴾:  
 أي ََيَْشْوَن اهللَ َوُهْم َغائُِبوَن َعْن َأْعنُيِ النَّاِس.  ﴿بِاْلَغْيِب﴾:  

  وعيد الكفار،   بذكر   - سبحانه –   أتبعه   اجلن من العذاب والنكال،   ما أعده لشياطني   - سبحانه وتعاىل - ذكر    ملا 
 أعد للكفار عذاب جهنم، وهي بئس املصري واملرجع واملنقلب ألهلها.   - سبحانه – فأخرب يف هذه اآليات بأنه  

  فوراهنا   عند   القدر   صوت   مثل   فظيعًا،   هلا صوتاً   فيها، سمعوا   ُطرحوا   وذكر من أوصاف هذه النار: أّن الكفار إذا 
  والذل   اإلهانة   وجه   عىل   ﴾ ِفيَها   ُأْلُقوا   ِإَذا ﴿ هوله،    من   قلوهبم   عىل   يرد   ملا   عذاهبم؛   ذلك   بسامع   فيعظم   وغلياهنا، 
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 . ( 1) الكثري   املاء   يف   القليل   احَلبُّ   يغيل   كام   هبم   تغيل :  ﴾ َتُفورُ   َوِهَي ﴿   فظيًعا،   عالًيا   صوًتا :  أي   ﴾ َشِهيًقا   هَلَا   َسِمُعوا ﴿ 
  حس  هلا  ويف هذا دليل عىل أّن النار  الكفار.  عىل  غيظها  شدة  من  تتقطع  تكاد:  أي   ﴾اْلَغْيظِ   ِمنَ   مَتَيَّزُ   َتَكادُ ﴿
  َنُقوُل   ﴿َيْومَ   : عز وجل   قال   كام   املجيء،   وتقصد   وتتكلم   وتبرص  تغتاظ  أهنا  للنار  أثبت  والقرآن  وإرادة،  وإدراك
َا   ِإىَل   النَّارُ   اْشَتَكِت »   : احلديث   يف   وكام   [ 30: ق ]   َمِزيٍد﴾   ِمنْ   َهْل   َوَتُقوُل   اْمَتأْلِت   َهلِ   جِلََهنَّمَ    َأَكَل   َربر :  َفَقاَلْت   َرهبر
 . ( 2) « ِبنََفَسنْيِ   هَلَا   َفَأِذنَ   َبْعًضا،   َبْعيِض 

  كام   إليه،  الرسول  وإرسال  عليه  احلجة  قيام  بعد  إال  أحًدا  يعذب  ال  أنه  خلقه  يف  من عدله  تعاىل  ثم ذكر
بنِيَ   ُكنَّا  ﴿َوَما:  قال   َخَزَنُتَها   َسَأهَلُمْ   َفْوٌج   فِيَها  ُأْلِقَي   ُكلَّاَم ﴿:  فقال ها هنا  [15:اإلرساء]   َرُسواًل﴾  َنْبَعَث   َحتَّى  ُمَعذر
 ْ منها، فكان    النذر  ُتذركم   ومل  عنها،  ختربوا  مل  كأنكم   النار  واستحقاقكم   هذا   حالكم:  أي  ؟﴾َنِذيرٌ   َيْأتُِكمْ   َأمَل

ْبنَا  َنِذيرٌ   َجاَءَنا  َقدْ   َبىَل   َقاُلوا ﴿جواهبم:   ءٍ   ِمنْ  اهللَُّ  نزَل   َما   َوُقْلنَا   َفَكذَّ   بني   فجمعوا   ﴾َكبِريٍ  َضاللٍ   يِف  إِال  َأْنُتمْ  إِنْ   ََشْ
  املنذرين،  الرسل  بضالل  أعلنوا  حتى  ذلك  يكفهم  ومل  اهلل،   أنزل  ما  بكل  العام  والتكذيب  اخلاص  تكذيبهم

 يِف   ُكنَّا   َما  َنْعِقُل   َأوْ   َنْسَمعُ   ُكنَّا   َلوْ ﴿:  والرشاد  للهدى  أهليتهم  بعدم  معرتفني  ﴾ َوَقاُلوا﴿املهتدون،    اهلداة  وهم
ِعريِ   َأْصَحاِب    والعقل   الرسل،  به   وجاءت  اهلل  أنزل  ملا  السمع   وهي  اهلدى،  طرق  أنفسهم  عن  فنفوا  ، ﴾السَّ

ُفوا﴿  :وعنادهم  بظلمهم،  املعرتفني  الداخلني يف النار،  هؤالء  عن  تعاىل  فقال  صاحبه،  ينفع  الذي   بَِذْنبِِهمْ   َفاْعرَتَ
ِعريِ  ألْصَحاِب   َفُسْحًقا  وشقاء.   وخسارة هلم  ُبعًدا: أي ﴾السَّ

 
 

 (. 178/  8سالمة )  : ت  –( تفسري ابن كثري 1)
 (.  617( ومسلم برقم ) 3260( أخرجه البخاري برقم ) 2)

اإلنسان مسؤول عن ترصفاته خمتار ألفعاله، قد منحه اهلل جل وعال وسائل االختيار واهلداية من 
سمع وعقل؛ فإذا سلك طريق الرش فال عذر مقبول له، وهلذا يعرتف الكافر بذلك حني ال ينفع الندم، 

ِعريِ َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف أْصَحاقال تعاىل:   .ِب السَّ
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 الكفر واملعايص من أسباب حصول عذاب اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة.  -1
 الكفر باهلل تعاىل ظلمة وحرية، واإليامن به نور وهداية.  -2
 بيان عظمة نار جهنم، وحاهلا من الكفار، وغضبها عليهم.    -3
 بيان اّطالع اهلل تعاىل عىل ما ختفيه صدور العباد؛ ليخافوه وُيذروه.   -4
 . والعلن  الرس يف تعاىل   اهلل ومراقبة   بالغيب  اإليامن فضيلة -5
 

 
 

  

والسنة، ومرئية معقولة؛ وهي اآليات أدلة اَلداية نوعان: مسموعة؛ ومنها أدلة الرشع من القرآن 
 الكونية.

د بعض هذه األدلة العملية الدالة عىل عدل اهلل تبارك  من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ عدِّ
 .وتعاىل وفضله ورْحته بعباده
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وا﴿ َلُكمم   َوَأِِسُّ َهُروا  َأوِ   َقوم هُ   بِهِ   اجم ُدورِ   بَِذاِت   َعلِيمٌ   إِنَّ َلمُ   َأَل   (13)  الصُّ برِيُ   اللَّطِيُف   َوُهوَ   َخَلَق   َمنم   َيعم   اخلمَ
َض  َلُكمُ   َجَعَل   الَِّذي   ُهوَ   ( 14) َرم ُشوا   َذُلولا   األم قِهِ   ِمنم   َوُكُلوا   َمنَاكِبَِها  ِِف   َفامم  ِِف   َمنم  َأَأِمنمُتمم   (15)  النُُّشورُ   َوإَِليمهِ   ِرزم

اَمءِ  َض  بُِكمُ  ََيمِسَف  َأنم  السَّ َرم اَمءِ  ِِف  َمنم  َأِمنمُتمم   َأمم  (16) ََتُورُ  ِهيَ  َفإَِذا األم ِسَل  َأنم  السَّ َلُمونَ  َحاِصباا َعَليمُكمم  ُيرم  َفَسَتعم
َب   َوَلَقدم   (17)  َنِذيرِ   َكيمَف  م   (18)  َنكرِيِ   َكانَ   َفَكيمَف   َقبملِِهمم   ِمنم   الَِّذينَ   َكذَّ ا  َأَوََل ِ   إىَِل   َيَروم َقُهمم   الطَّريم اٍت   َفوم   َصافَّ

نَ  بِضم ِسُكُهنَّ   َما  َوَيقم َنُ   إِلَّ   ُيمم ْحم هُ   الرَّ ءٍ   بُِكلِّ   إِنَّ نم 19)  َبِصريٌ   ََشم ُكمم   َلُكمم   ُجنمٌد   ُهوَ   الَِّذي  َهَذا  ( َأمَّ  ُدونِ   ِمنم   َينمَُصُ
َنِ  ْحم نم   ( 20)  ُغُرورٍ   ِِف   إِلَّ   المَكافُِرونَ   إِنِ   الرَّ ُزُقُكمم   الَِّذي   َهَذا   َأمَّ َسَك   إِنم   َيرم َقهُ   َأمم وا   َبلم   ِرزم   (21)  َوُنُفورٍ   ُعُتو    ِِف   ََلُّ
ِش  َأَفَمنم  ِههِ  َعىَل  ُمكِبًّا َيمم َدى َوجم نم  َأهم ِش  َأمَّ ا  َيمم اطٍ  َعىَل  َسِويًّ َتِقيٍم ) ِِصَ  .﴾ (22ُمسم
 

 معناها الكلمة 
  :﴾ وَن َعَلْيَها.  ﴿َذُلولا َدًة َتْسَتِقرُّ  َسْهَلًة مُمَهَّ

 َنَواِحيَها َوَجَوانِبَِها.  ﴿َمنَاكِبَِها﴾: 
اَمء﴾:  ن ِِف السَّ .   ﴿مَّ  اهللَ الَِّذي يِف الُعُلور

 َتْضَطِرُب بُِكْم َحتَّى هَتْلُِكوا.   ﴿ََتُوُر﴾:
ِغرَيِة.   ﴿َحاِصباا﴾:  ِرًُيا َتْرمُجُُكْم بِاحِلَجاَرِة الصَّ
 إِْنَكاِري َعَلْيِهْم، َوَتْغيرُِي َما هِبِْم ِمَن النرْعَمِة.  ﴿َنكرِِي﴾:  

اهِنَا يِف اهلََواِء. َباِسَطاٍت َأْجنَِحَتهَ   ﴿َصافَّاٍت﴾:  ا ِعنَْد َطرَيَ
َن﴾: بِضم  َيْضُمْمنََها إِىَل ُجنُوهِبَا َأْحياًنا.   ﴿َوَيقم
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ْيَطاِن.  ﴿ُغُروٍر﴾:   ِخَداٍع َوَضاَلٍل ِمَن الشَّ
وا﴾: وا َومَتَاَدْوا.   ﴿َلَُّّ  اْسَتَمرُّ
:﴾  ُمَعاَنَدٍة َواْستِْكَباٍر.   ﴿ُعُتو 

.   ﴿َوُنُفوٍر﴾:  وٍد َوَتَباُعٍد َعِن احلَقر  رُشُ
ًسا.  ﴿ُمكِبًّا﴾:   ُمنَكَّ
 ُمْسَتِوًيا ُمنَْتِصَب الَقاَمِة َساملًِا.  ﴿َسِويًّا﴾:

حال  ذكر  ملا تعاىل  ِذينَ   إِنَّ ﴿:  فقال  األبرار،  السعداء   حال   ذكر  الفجار،  األشقياء   اهلل  ُمْ   ََيَْشْونَ   الَّ   َرهبَّ
:  تعاىل  قوله:  عطية   ابن  قال  اهلل،  إال  فيها  عليهم  يطلع  ال   التي  احلالة  يف  حتى  أحواهلم،  مجيع  يف:  أي  ﴾بِاْلَغْيِب 

 : معنيني   ُيتمل ﴾ بِاْلَغْيِب ﴿
  بذلك،   فآمنوا  والنار،   واجلنة،  وامليزان،  والرصاط،   احلرش،   من  به:  ُأْخربوا  الذي  بالغيب :  أحدمها 

 قتادة.   هذا إىل  ونحا فيه،  رهبم وخشوا 
 خلواهتم.   يف أي الناس،  أعني  عن  غابوا إذا  رهبم َيشون  أهنم: الثاين واملعنى 

االحتامل يكون  فعىل  الثاين   باإلخالص  مدحا :  األول  وعىل    يف   الصاحلة  باألعامل  مدحا:  واإليامن، 
ْ   َفإِنْ   َتَراُه،  َكَأنََّك   اهللََّ  َتْعُبدَ   َأنْ »   احلديث:  يف   كام  يروه،  مل  وهم   رهبم  َيشون :  . وقيل(1) اخللوات  َفإِنَّهُ   َتَراهُ   َتُكنْ   مَل

فهؤالء  (2) «َيَراكَ  وتنكري ﴾  َمْغِفَرةٌ   هَلُمْ ﴿.    وبقرينة   كبري،  بـأجر   مقارنته   بقرينة   للتعظيم،(  مغفرة)  لذنوهبم، 
 . اجلنة وهو كبري،  ثواب وهلم: أي َكبِرٌي﴾ ﴿َوَأْجرٌ  التقديم،

 
 (. 340/  5يف تفسري الكتاب العزيز ) ( تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز1)

 (. 8( ومسلم برقم ) 50( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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وا﴿:  فقال  لطفه،  وشمول  علمه،   سبحانه بسعة  وأخرب اخفوا أقوالكم  :  أي  ﴾بِهِ   اْجَهُروا  َأوِ   َقْوَلُكمْ   َوَأرِسُّ
سواء فهي  هبا،  تعاىل  اهلل  عند  فرق  فال  أعلنوها،    بَِذاِت   َعلِيمٌ   إِنَّهُ ﴿فـ  خافية،  منها  عليه  َيفى  ال  لديه،  أو 

ُدورِ     !وترى؟ تسمع التي  واألفعال  باألقوال  فكيف  واإلرادات، النيات   من  فيها بام : أي  ﴾الصُّ
  ، وتقديُم الرسر عىل اجلهِر لإليذاِن بافتضاِحِهم  ،بياٌن لتساِوي الرسر واجلهِر بالنسبِة إىل علِمِه تعاىَل ويف هذا  

كأنَّ علَمُه تعاىَل   ،املعلوماِت   بجميع واملبالغِة يف بياِن شموِل علِمِه املحيِط    ،ووقوِع ما ُيذروَنُه من أوِل األمرِ 
وَنُه أقدُر منُه بام جيهروَن بهِ   مع كوهِنِام يف احلقيقِة عىل السويِة .  ،بام ُيرسُّ

  كيف  وأحسنه وأتقنه،  اخللق،  خلق فمن ،﴾َخَلَق   َمنْ  َيْعَلمُ  َأال﴿: علمه  عىل عقيل   بدليل مستدالً   قال ثم
  واخلفايا   واخلبايا  والضامئر،  الرسائر  أدرك  حتى  وخربه،  علمه  لطف  الذي﴾  اخْلَبرِيُ   اللَّطِيُف   َوُهوَ ﴿!  يعلمه؟  ال

 أحكام   خلق، وِسواها  ممن  صادرة  أحكامٌ   والغيوب؛ وهلذا كانت أحكامه كلها عدل، وحق، وصالح؛ ألهنا
 تعدل  أحكاماً   للخليقة  من جهود ليوجدوا  بذلوا  ومهام  الوضيعة،  القوانني  أرباب  أراد  فمهام  جائرة،  ظاملة

 . سبيالً  إىل ذلك  يستطيعوا فلن بينهم،
  األرض   لكم  سخر  الذي  هو:  أي   ﴾ َذُلوال  األْرَض   َلُكمُ   َجَعَل   الَِّذي   ُهوَ ﴿ثم امتن اهلل عىل عباده بقوله:  

َوُكُلوا  يِف   َفاْمُشوا﴿  وحرث،  وبناء  غرس  من  حاجتكم  به  تعلقت  ما  كل  منها  لتدركوا  وذللها   ِمنْ   َمنَاكِبَِها 
  اهلل  جعلها   التي   الدار   هذه  من  تنتقلوا  أن   بعد :  أي   ﴾النُُّشورُ   َوإَِلْيهِ ﴿واملكاسب،    الرزق  لطلب:  أي  ﴾ ِرْزِقهِ 

  احلسنة  بأعاملكم  ليجازيكم   اهلل   إىل   وُترشون   موتكم،   بعد   تبعثون  اآلخرة،  الدار   إىل   هبا   ُيتبلغ  وُبْلغةً   امتحاًنا، 
اَمءِ   يِف   َمنْ   َأَأِمنُْتمْ ﴿:  فقال   وعصيانه،  وتعديه  طغيانه  يف  استمر  من  ثم هّدد  .والسيئة   العايل  تعاىل،  اهلل  وهو ﴾  السَّ

  ،﴾ مَتُورُ   ِهَي   َفإَِذا  األْرَض   بُِكمُ   ََيِْسَف   َأنْ ﴿ خلقه، وهذا من األدلة الرشعية عىل علو اهلل تعاىل عىل خلقه،    عىل
اَمءِ   يِف   َمنْ   َأِمنُْتمْ   َأمْ ﴿ وهتلككم    تتلفكم   حتى   تضطرب  أي:  السامء  من  عذاًبا :  أي﴾  َحاِصًبا  َعَلْيُكمْ   ُيْرِسَل   َأنْ   السَّ

ثم    والكتب.  الرسل  به  أنذَرتكم  ما  يأتيكم  كيف:  أي﴾  َنِذيرِ   َكْيَف   َفَسَتْعَلُمونَ ﴿  منكم،  اهلل  وينتقم  ُيصبكم،
  َفْوَقُهمْ   الطَّرْيِ   إِىَل   َيَرْوا  َأَو مَلْ ﴿ذكر من عالمات قدرته وعظمته: خْلق الطري، وطرياهنا يف جو السامء، فقال:  
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  للطريان،   أجنحتها  يف اهلواء   وهي تصف   الطري،  حالة  إىل   النظر  عىل   وحث  عتاب  وهذا  ﴾َوَيْقبِْضنَ   َصافَّاٍت 
َْحَنُ   إِال  ُيْمِسُكُهنَّ   َما﴿وحاجتها،    إرادهتا  بحسب  فيه  مرتددة  اجلو،  يف  سابحة  فتظل  للوقوع،  وتقبضها ﴾ الرَّ

 الطري   حالة  يف  نظر  فمن  للطريان.  مستعدة  حالة  يف  وخلقتهن  أجسادهن  وجعل  اجلو،  هلن  سخر  الذي  فإنه
ءٍ   بُِكلر   إِنَّهُ ﴿  الربانية،  وعنايته  الباري،   قدرة   عىل  دلته  فيها،   واعترب    هبم،   يليق  بام  لعباده  املدبر  فهو﴾  َبِصريٌ   ََشْ

   .حكمته وتقتضيه 
نْ ﴿:  احلق  عن  املعرضني  أمره،  عن  النافرين  للعتاة  تعاىل  ثم يقول ِذي  َهَذا  َأمَّ ُكمْ   َلُكمْ   ُجنْدٌ   ُهوَ   الَّ   ِمنْ   َينْرُصُ

َْحَنِ   ُدونِ  نْ ﴿  إنكاري،  استفهام  وهذا  سوًءا؟  الرَحن  بكم   أراد  إذا  من ينرصكم :  أي  ﴾الرَّ ِذي   َهَذا   َأمَّ   َيْرُزُقُكمْ   الَّ
  استمروا :  أي ﴾  جَلُّوا ﴿   الكافرون   ولكن   لكم؟   يرسله   الذي   فمن   رزقه   عنكم   أمسك   لو :  أي   ﴾ ِرْزَقهُ   َأْمَسَك   إِنْ 
   احلق.   عن   رشود :  أي ﴾  َوُنُفورٍ ﴿   للحق،   لني   وعدم   قسوة :  أي ﴾  ُعُتو    يِف ﴿ 

نْ   َأْهَدى   َوْجِههِ   َعىَل   ُمكِبًّا   َيْميِش   َأَفَمنْ ﴿ ا  َيْميِش   َأمَّ اطٍ   َعىَل   َسِويًّ   أهدى،  الرجلني  أّي :  أْي   ﴾ ُمْسَتِقيمٍ   ِِصَ
  به،   عامالً   له،  مؤثًرا  باحلق،  عاملاً   كان  أم من  حًقا،  والباطل  باطالً   عنده  احلق  فصار  الضالل  يف  تائهاً   كان  من

 أحواله؟   ومجيع وأعامله أقواله يف املستقيم الرصاط عىل يميش
  وأما   وانخفاضًا،   ارتفاعاً   سطحه،   واختالف  طريقه،  لوعورة  وجهه   عىل  َير  الذي  املتعثر  هو :  واملكب

  يف   بام   االكتفاء   سطحه، ولعل   واستقامة  طريقه،   الستواء   التعثر؛  من   السامل   املعتدل   القائم   فهو   سويًا،   يميش   الذي 
 . طريقاً   يسمى   أن   يستحق   ال   املرشك   عليه   ما   بأن   لإلشعار   املسلك،   حال   عىل   الداللة   من   الكب 
 

 

من قام بأمر اهلل تعاىل حالة الغياب عن الناس، واجتنب حمارم اهلل تعاىل وهو منفرد عن الناس؛ 
 .فذلك املؤمن الذي َيشى اهلل تعاىل حقاً 
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  الظاهر واخلفي من أحوال العباد، وهذا يبعثبيان سعة علم اهلل، واطالعه عىل خلقه، وأنه يستوي عنده   .1
 ومراقبته سبحانه.   وخشيته به، واإليامن تعظيم اهلل، عىل

  الرازق،  هو  فإنه  ،سبحانه وتعاىل  اهلل  عىل  مع االعتامد  باألسباب،  واألخذ  الرزق،  أمهية السعي يف طلب .2
 .  عز وجل  املسبب، وهو اهلل ونسيان وحدها، األسباب  وعدم االطمئنان إىل

 وإبداعه.  خلقها يف اهلل إحكام  ودقة وطرياهنا، خْلق الطري اهلل: قدرة من دالئل  .3

اَمءِ  يِف   َمنْ   َأَأِمنُْتمْ ﴿ يف قوله تعاىل:  .4  دليل عىل علو اهلل عىل خلقه. ﴾ السَّ
 العواقب، وأنه ال ناِص هلم.   بسوء  وإنذارهم املعرضني  ُتذير .5
 . به  يعقل وعقل حّي، قلب له  ملن  وعظات عرب األولني اهلالكني يف .6

 

 
 

  

 

ْسَتِقيمٍ قال اهلل تعاىل:  اٍط مُّ ا َعىَلٰ ِِصَ ن َيْميِش َسِويًّ  َأَفَمن َيْميِش ُمكِبًّا َعىَلٰ َوْجِهِه َأْهَدٰى َأمَّ
ح ؛[22: امللك] الصورة املتخيلة التي رسمتها  -ن خالل اآلياتم زمالئك مع بالتعاون- وضر

 .املتخبرطاآليات للكافر 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َشأَُكمم   الَِّذي   ُهوَ   ﴿ُقلم  نم َع   لَُكمُ   َوَجَعَل   أَ مم َصارَ   السَّ َبم ئَِدةَ   َواألم َفم ُكُرونَ   َما   َقلِيالا   َواألم   ُهوَ   ( ُقلم 23)   َتشم
ضِ   ِِف   َذَرأَُكمم   الَِّذي  َرم يمهِ   األم ونَ   َوإِلَ رَشُ َوَيُقولُونَ 24)   ُُتم ُد   َهَذا   َمتَى   (  ُقلم 25)   َصادِقِنَي   ُكنمتُمم   إِنم   المَوعم  )  

اَم  مُ   إِنَّ اَم   اهللَِّ   ِعنمَد   المِعلم َنا   َوإِنَّ هُ   ( َفَلامَّ 26ُمبِنٌي )   َنِذيٌر   أَ َفةا   َرأَوم   الَِّذي   َهَذا   َوقِيَل  َكَفُروا   الَِّذيَن   ُوُجوهُ   ِسيئَتم   ُزلم
ُعونَ   بِهِ   نمتُمم كُ  تُمم   ُقلم   ( 27)   َتدَّ يم َرأَ َلَكنَِي   إِنم   أَ نَا   أَوم   َمِعيَ   َوَمنم   اهللَُّ   أَهم   َعَذاٍب   ِمنم   المَكافِِرينَ   ُُيِريُ   َفَمنم   َرِْحَ

لِيمٍ  َنُ   ُهوَ  ُقلم  ( 28)   أَ ْحم نَا  َوَعَليمهِ   بِهِ   آَمنَّا   الرَّ لم َلُمونَ  َتَوكَّ تُمم   ُقلم  ( 29)  ُمبِنيٍ  َضاَللٍ   ِِف  ُهوَ   َمنم   َفَستَعم يم َرأَ   إِنم   أَ
بََح  ا   َماُؤُكمم   أَصم را تِيُكمم   َفَمنم   َغوم  . ﴾ ( 30َمِعنٍي )   بِاَمءٍ   َيأم

 

 (1 )

 معناها الكلمة 
ُكْم يِف األَْرِض.  ﴿َذَرَأُكْم﴾:    َخَلَقُكْم َوَنرَشَ

 َقِريًبا. َرَأْوا َعَذاَب اهللِ  ﴿َرَأْوُه ُزْلَفًة﴾:  
ْت َواْسَودَّْت.  ﴿ِسيَئْت﴾:    َذلَّ
ُعوَن﴾:   َل َلُكْم ِمَن الَعَذاِب اْستِْهَزاًء.  ﴿َتدَّ  َتْطُلُبوَن َأْن ُيَعجَّ

 َُيِْمي.  ﴿جُيرُِي﴾:  
 َذاِهًبا يِف األَْرِض اَل َتِصُلوَن إَِلْيِه بَِوِسيَلٍة.   ﴿َغْوًرا﴾: 
ِعنٍي﴾:    َجاٍر َعىَل َوْجِه األَْرِض، َظاِهٍر لِْلُعُيوِن.  ﴿مَّ

 
 (. 116( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  355-353( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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يف هذه اآليات يذكر اهلل سبحانه من مظاهر قدرته، ودالئل ألوهيته، أنه أنشأ هذا اإلنسان من العدم،  
ِذي  ُهوَ   ُقْل ﴿وجعل له احلواس التي ينتفع هبا، فيقول:   ْمعَ   َلُكمُ   َوَجَعَل   َأْنَشَأُكمْ   الَّ ﴾ َواأْلَْفئَِدةَ   َواأْلَْبَصارَ   السَّ

  واألفئدة،   واألبصار  بالسمع   الوجود  لكم  وأكمل  مظاهر،  وال  له،  معاونٍ   غري  من  العدم  من  أوجدكم:  أي
  فذكر ، ﴾َتْشُكُرونَ  َما َقلِيال﴿  اإلنعام هذا مع  ولكنكم  اجلسامنية، القوى  وأكمل البدن، أعضاء   أنفع هي التي
  هو:  والوعي   الفهم  وحمل  والبرص،  السمع:  هو  الفهم  فطريق  الفهم،  ومكان  الفهم،  طريق سبحانه وتعاىل  اهلل

 أشمل   ألنه  بالسمع؛   والبرص، وبدأ   بالسمع  إنام يكون  باآليات  االتعاظ  ألن   واللمس؛  الذوق  يذكر   القلب، ومل
 : ألمرين  بالذكر اجلوارح  هذه يراه، وخّص  ال  ما اإلنسان يسمع وألن وأعم؛

 . والفهم العلم أداة  ألهنا:  أوالً 
 . اجلسامنية القوى وأكمل البدن، أعضاء ألهنا أفضل: ثانياً 

ِذي  ُهوَ   ُقْل ﴿ثم قال تعاىل:   ونَ   َوإَِلْيهِ   اأْلَْرضِ   يِف   َذَرَأُكمْ   الَّ   يف  وأسكنكم   أقطارها،  يف   بثكم:  أي  ﴾ُُتْرَشُ
القيامة.  وأمركم   أرجائها، يوم  جتمعون  وإليه    للمعاد،  املنكرين   الكفار   عن   خمرًبا  تعاىل   قال  ثم  وهناكم، 

 بوقت   َيربوا  أن صدقهم  عالمة  فجعلوا   ،﴾َصاِدِقنيَ   ُكنُْتمْ  إِنْ   اْلَوْعدُ   َهَذا   َوَيُقوُلوَن َمَتى﴿:  وقوعه  املستبعدين 
ِذينَ   ُوُجوهُ   ِسيَئْت   ُزْلَفةً   َرَأْوهُ   َفَلامَّ ﴿اخللق.    من  أحد   عند  ال  اهلل  عند  العلم  فإنام  وعناد،  ظلم  وهذا  جميئه،   َكَفُروا   الَّ
ِذي  َهَذا   َوِقيَل  ُعوَن﴾   بِهِ   ُكنُْتمْ   الَّ  هي   ألهنا  الوجوه؛  إىل   السوء   وإسناد  وأفظعهم،  ذلك،   ساءهم   قريًبا :  أي  َتدَّ
  حزن،   أو   فرح   من   اإلنسان،   كيان   يف   تدور   التي   واألفكار   واألحاسيس، املشاعر،  آثار صفحتها عىل تتجىّل  التي
ُبونَ   بِهِ   ُكنُْتمْ   الَِّذي   َهَذا ﴿    هلم:   وقيل   . أمل   أو   لذة   من    بكم   وتقطعت   األمر،   لكم   وانجىل   عياًنا،   رأيتموه   فاليوم ﴾  ُتَكذر

 . العذاب   مبارشة   إال   يبق   ومل   األسباب، 
  ذلك   فليس  معي،  ومن  اهلل  وأهلكني  أمانيكم،  لكم  حصلت  وإن  أنتم:  هلم  يقول  رسوله أن  اهلل  وأمر

  وقوعه  ُتتم  قد  أليم  عذاب  من  جيريكم  فمن  العذاب،  واستحققتم  اهلل،  بآيات  كفرتم  ألنكم  شيًئا؛  لكم  بنافع
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ْلنَا  َوَعَلْيهِ   بِهِ   آَمنَّا﴿:  يقولوا  أن  وهو  أتباعه،  وحال  حاله  عن َيرب  أن  نبيه  اهلل  وأمر  بكم؟  يشمل   واإليامن  ،﴾َتَوكَّ
  خص  التوكل،  عىل  متوقفة   وكامهلا   وجودها   األعامل،   كانت  وملا  والظاهرة،   الباطنة   واألعامل   الباطن،   التصديق

 لوازمه.   مجلة  ومن اإليامن، يف داخل فهو  وإال األعامل، سائر بني  من التوكل اهلل
  إِنْ   َأَرَأْيُتمْ   ُقْل ﴿:  فقال  حي،  َشء   كل  منه  اهلل   جعل  الذي  باملاء  خصوًصا  بالنعم،  انفراده  عن  أخرب   ثم
  أنعامكم  وتسقون  منه،  ترشبون﴾  َمِعنيٍ   باَِمءٍ   َيْأتِيُكمْ   َفَمنْ ﴿ذاهبًا يف األرض،    غائًرا: أي  ﴾ َغْوًرا  َماُؤُكمْ   َأْصَبَح 

 . ( 1) تعاىل   اهلل   غري   ذلك   عىل   أحد   يقدر   ال :  أي   النفي،   بمعنى   استفهام   وهذا   وزروعكم؟   وأشجاركم 
 

 
 

 والفهم.  العلم  أدوات ألهنا  والعقل؛ والبرص،  السمع، : أمهها  ومن كثرية،  علينا اهلل  بيان أّن نعم -1
 . إرساف   بال   نستعمله   وأن   عليه،   نحافظ   أن   وعلينا   والرزق،   احلياة   أساس   فهو   ومن نعم اهلل علينا نعمة املاء،   - 2
 . والطاعة  باإليامن   وذلك عىل نعمه وآالئه؛  تعاىل هلل الشكر وجوب -3
 .(2) اإليامن به سبحانه، وبذل األسباب  بعد عز وجل اهلل عىل  التوكل وجوب -4

 
للصابوين  ( وصفوة التفاسري،  878- 875( وتفسري السعدي )ص:  551( ينظر: عمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  1) 
 (3  /377 .) 
 (. 292- 286/  4اجلزائري ) -( ينظر: أيرس التفاسري  2)
 

عىل الدعاة املسلمني مواجهة أسئلة أهل الباطل باحلقائق الثابتة مع التحذير هلم من أفعاهلم 
وضالهلم؛ ولذلك أجابت اآليات عىل أسئلة أهل الباطل إجابة جادة يف ثبات ودون استهزاء هبم. 

 ٌُقْل إِنَّاَم اْلِعْلُم ِعنَْد اهللَِّ َوإِنَّاَم َأَنا َنِذيٌر ُمبنِي  :[26]امللك. 
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ُم املعلم الطالب إىل ثالث جمموعات، ثم يطلُب من كل جمموعة   -من خالل فهمهم لآليات-ُيَقسِّ
 بيان تطبيق من التطبيقات الواقعية اآلتية:

 آداب اْلوار الناجح التي ينبغي عىل املسلم اللتزام ِّبا.-

 ُتقيق األدب والعلم والصدق فيام ل نعلمه من الغيب.-

 .ُتقيق اليقني باْلق والشجاعة ِف عرضه عىل الكفار-

 

 :تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل
 ومقاصدها وأهم اهلدايات واألحكام فيها.ملخًصا موجزًا عن فضل سورة املُْلك  -أ

ملخًصا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من مقاطع السورة األربعة؛ بحيث ال يزيد  -ب
 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.
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 ِف اَلدول اآليت: الواردة هات معنى كل كلمة من الكلامت :1س
 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
  ﴿َحاِصباا﴾  ﴿َتَباَرَك﴾
  ﴿ََتُوُر﴾  ﴿َحِسرٌي﴾ 
﴾   ﴿َشِهيقاا﴾    ﴿َذَرَأُكمم
قاا﴾  ﴾   ﴿َفُسحم ُه ُزلمَفةا   ﴿َرَأوم

 
 :أمام اَلملة اخلاطئة( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )  ضعم عالمة : 2س

 ( ) والنظر يف إتقان صنعه.ت السورة بتعريف املؤمنني بعظمة اهلل تعاىل، وتفرده بامللك، أبد . 1
 ( )      االختبار واالبتالء ليسا من احلكمة يف خلق العباد.  . 2
 ( )       ال تغضب نار جنهم من حال الكفار. . 3
 ( )    ال يعذب اهلل أحًدا إال بعد قيام احلجة عليه وإرسال الرسول إليه.  . 4
 ( )  صادرة ممن خلق اخللق. أحكام اهلل تعاىل كلها عدل وحق وصالح؛ ألهنا أحكاٌم  . 5
 ( )      يف سورة املُْلك دليل نقيل عىل علو اهلل عىل خلقه.  . 6
 ( )     التوكل عىل اهلل عز وجل متعارض مع بذل األسباب.  . 7
 ( )  انفراد اهلل تعاىل بالنعم عىل عباده، خصوًصا املاء الذي جعل اهلل منه كل َشء حي. . 8
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 الدالة عىل ما ييل:: اذكر من السورة اآلية 3س
 النار موجودة اآلن.  (أ

 فعل األسباب لتحصيل الرزق. ( ب

.  (ج  ُبْطالن عقيدِة التطريُّ

 اإلسالم عز للمؤمن.   (د
 
 

 
  

 :مما ييل؛ ثم ضعه ِف ملف إنجازك فقط ا عن واحدةا موجزا بالتعاون مع زمالئك اكتب بحثا 
 واملرشكني.البعث واليوم اآلخر حقيقٌة جادل فيها الكفار  -

ان واملنجمني والعرافني يف ادعاء معرفة الغيب -  .إبطال دعاوى الُكهَّ
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يناقش أسباب نزول سورة القلم. -

 يبني عهد نزول سورة القلم. -

 يستخرج مقاصد سورة القلم. -

 يناقش حماور سورة القلم األساسية. -

 معاين مفردات سورة القلم.يفرس  -

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة القلم. -

 .يستخرج اهلدايات واألحكام من سورة القلم -

 

 بني يدي السورة. -

 مقاصد السورة. -

ودفع الُشبه التي أثارها  ملسو هيلع هللا ىلصإثبات نبوته  املوضوع األول:
 كفار مكة حول دعوته

عرض قصة أصحاب اجلنة )البستان(؛  املوضوع الثاين:
 لبيان نتيجة الكفر بنعم اهلل تعاىل

بيان اآلخرة وأهواهلا وشدائدها، وما أعد  وضوع الثالث:امل
 .اهلل للفريقني: املسلمني واملجرمني

 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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املُْلك عن اهلل   تبارك، فكام ُتدثت سورة  بدأته سورة  الذي  القلم الستكامل احلديث    عز– تأيت سورة 
ا كالتقرير للشهادتني، يضاف إىل ذلك أن هذه ؛ فهام معً ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  عن  متحدثة  القلم  سورة  جاءت  ،-وجل

بأصول   كسابقتها،  املكية،  السور  به سائر  اعتنت  بام  عنيت  كإثبات  السورة  الصحيحة،  اإلسالمية  العقيدة 
 .  النبوة والرسالة، والبعث واآلخرة، وبيان مصري املسلمني واملجرمني يف القيامة 

 
 

 

اذكر ثالثة أدلة عقلية مأخوذة من السورة عىل    -بالتعاون مع أحد زمالئك -تأمل آيات السورة، ثم  
 . ملسو هيلع هللا ىلص صدق رسالة النبي 

 ...................................................................................................
....................................................................................... ............

 ................................................................................................... 
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ملسو هيلع هللا ىلص

القلم؛ ألن    بسورة   (، نزلت بعد سورة العلق، وسميت52، وعدد آياهتا )(1)سورة القلم، مكية باإلمجاع
 هبا أنواع   ُتكتب   التي  لألقالم  شامل  جنس  اسم   للقلم، وهو  تعظيامً   وذلك   أوهلا بالقلم؛  اهلل تعاىل أقسم يف 

والكتابة، والقراءة، والعلم. وُتسمى   ويف ذلك إشارة إىل أمهية القلم،  .واملنظوم  املنثور  هبا  وُيسطر  العلوم،
 .)نون(  بسورة  السورة أيضاً 

   .دعوته  حول مكة كفار  أثارها  التي ودفع الُشبه ملسو هيلع هللا ىلص نبوته  إثبات .1
 . ملسو هيلع هللا ىلصإظهار كيد الكفار للنبي   .2
 العبد. التحذير من اهلم اليسء، ومنع الواجبات التي أوجبها اهلل عىل  .3
 . تعاىل اهلل   بنعم الكفر نتيجة  ألخذ العظة والعربة، وبيان )البستان( اجلنة أصحاب قصة .4
 . (2) واملجرمني املسلمني،: للفريقني اهلل أعد  وما وشدائدها،  وأهواهلا، بيان اآلخرة، .5

) 

 
( إال ما ُحكي عن ابن عباس وقتادة: أنَّ فيها من  318/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 345/  5( تفسري ابن عطية ) 1)

ا َبَلْوناُهْم﴾ إىل قوله عز وجل: ﴿َلْو كاُنوا َيْعلَ   (. 318/  4ُموَن﴾ ينظر: زاد املسري يف علم التفسري ) املدين قوله عز وجل: ﴿إِنَّ
 (. 564/  1( واملخترص يف تفسري القرآن الكريم ) 384/ 3( ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين ) 2)

 

 اهلل يونس عليه السالم. يقصة نب -ب  أ. قصة أصحاب اجلنة. :كل منحدد الدرس املستفاد من 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص

 
ُطُرونَ   َوَما  َوالمَقَلمِ   ﴿ن َمةِ   َأنمَت   َما  (1)   َيسم نُونٍ   َربَِّك   بِنِعم ا   َلَك   َوإِنَّ   (2)  بَِمجم را َ   أَلَجم منُونٍ   َغريم َك   (3)  مَم   َوإِنَّ

ونَ  َفَسُتبمَِصُ  ( 4)  َعظِيمٍ  ُخُلٍق  َلَعىَل  ُكمُ 5) َوُيبمَِصُ ُتونُ  ( بَِأيِّ َلمُ   ُهوَ   َربََّك  ( إِنَّ 6) املمَفم  َوُهوَ  َسبِيلِهِ  َعنم   َضلَّ  بَِمنم   َأعم
َلمُ  َتِدينَ   َأعم بنِيَ   ُتطِعِ   ( َفاَل 7)  بِاملمُهم ِهنُ   َلوم   ( َودُّوا 8)  املمَُكذِّ ِهنُونَ   ُتدم ٍف   ُكلَّ   ُتطِعم   َوَل   (9)  َفُيدم ازٍ 10)  َمِهنيٍ   َحالَّ  ( ََهَّ
اءٍ  ِ  ( َمنَّاعٍ 11) بِنَِميمٍ  َمشَّ َتدٍ  لِلمَخريم َد  ( ُعُتل  12)  َأثِيمٍ  ُمعم  ُتتمىَل  ( إَِذا14) َوَبننِيَ  َمالٍ  َذا َكانَ   ( َأنم 13) َزنِيمٍ  َذلَِك  َبعم
لِنيَ  َأَساطرِيُ  َقاَل  آَياُتنَا َعَليمهِ  َوَّ ُطوِم ) َعىَل  َسنَِسُمهُ ( 15) األم رم  . ﴾(16اخلمُ

  له   قريش،  من  رجل  نزل يف  ﴾َزنِيمٍ   َذلَِك   َبْعدَ   ُعُتل  ﴿ عنهام أنَّ قوله تعاىل:    اهلل  ريض  عباس  ابن  ُروي عن
 :  أقوال ثالثة  عىل  هذا نزل فيمن قال ابن اجلوزي: واختلفوا .(2) الشاة زنمة  مثل (1)زنمة

 .  ومقاتل  عباس، ابن قاله املغرية، بن  الوليد أنه:  األول
 . والسدي عطاء،  قاله رشيق، بن  األخنس: والثاين 

 .(3) جماهد  قاله يغوث، عبد بن  األسود:  والثالث

 
( الزنمة: قطعة جلد أو حلم زائدة، وزنمة الشاة: هي ما ُيقطع من أذهنا، ويرتك معلقًا، واملراد هنا: الدعي امللحق النسب،  1)

( وتفسري  54/ 9امللصق بالقوم وليس منهم، والزنيم أيضًا اللئيم، املعروف بلؤمه ورشه.  ينظر: املحكم واملحيط األعظم ) 
 (. 538/ 23شاكر )  :ت  – الطربي 

 (. 193/  8سالمة )  : ت  – ( وينظر: تفسري ابن كثري 536( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 (. 321/  4( زاد املسري يف علم التفسري ) 3)
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 معناها الكلمة 
بعض   ﴿ن﴾:   افتتاح  يف  وردت  التي  املقطعة  احلروف  من  حرف 

 السور، وسيأيت بياهنا. 
 َأْقَسَم اهللُ َتعاىَل بِالَقَلِم الَِّذي َتْكُتُب بِِه املاََلئَِكُة َوالنَّاُس.  ﴿َواْلَقَلِم﴾:  

 أي: الَِّذي َيْكُتُبوَنُه بِالَقَلِم.  ﴿َوَما َيْسُطُروَن﴾:  
 غري منقع عنك.   ﴿مَمْنُوٍن﴾:  

 اجلُنُوُن؟ يف َأير الَفِريَقنْيِ الِفْتنَُة وَ  ﴿بَِأييرُكُم املَْْفُتوُن﴾:  
 ُتاَليُِن َوُتَصانُِع هؤالِء الكفار.  ﴿ُتْدِهُن﴾:  
ٍف﴾:    َكثرِِي احلَلِف.  ﴿َحالَّ
ِهنٍي﴾:   اٍب َحِقرٍي.  ﴿مَّ  َكذَّ
اٍز﴾:    ُمْغَتاٍب لِلنَّاِس.  ﴿مَهَّ

اٍء بِنَِميٍم﴾:   شَّ َبنْيَ   ﴿مَّ احلَِديِث  َنْقُل  َوِهَي:  بِالنَِّميَمِة،  َوْجِه  َيْميِش  َعىَل  النَّاِس 
 اإِلْفَساِد. 

  :﴾  َفاِحٍش َلئِيٍم، وَغلِيٍظ يِف ُكْفِرِه. ﴿ُعُتل 
 َمنُْسوٍب لَِغرْيِ َأبِيِه.  ﴿َزنِيٍم﴾:  

لنَِي﴾:    َأَباطِيُلُهْم َوُخَراَفاهُتُْم.  ﴿َأَساطرُِي اأْلَوَّ
 ُتَفاِرُقُه.َسنَْجَعُل َلُه َعاَلَمًة اَل  ﴿َسنَِسُمُه﴾:  

 َأْنِفِه.  ﴿اخْلُْرُطوِم﴾:  
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 الكريمة بشيئني:   افُتتحت هذه السورة
  املقصود  املعنى  يف العلامء بني  خالف وقع وقد اهلجائية املقطعة،  احلروف وهو أحدن﴾ ﴿قوله:  األول:

  إنّ :  يقال  أن  الصواب  إىل  اآلراء   أقرب  ولعل  القرآنية،  السور  بعض  هبا  افتتحت  التي   املقطعة   احلروف  بتلك
 املرشكني   به  اهلل  ُتدى  الذى  القرآن   هذا  بأن  لإِلشعار  السور  بعض   افتتاح  يف  وردت  قد  املقطعة  احلروف  هذه
 عجزوا  فإذا   منها،  الكالم  تأليف  عىل   ويقدرون   يعرفوهنا،  التي  احلروف  هذه  من  املركب  الكالم  جنس  من  هو
  دوهنا  وبلغاؤهم  فصحاؤهم  يقف  مرتبة  والبالغة  الفصاحة  يف  لبلوغه  فذلك  مثله،  من  بسورة  اإِلتيان  عن

 شاسعة.  بمراحل
: أن السور التي افتتحت باحلروف املقطعة ُيْذَكُر فيها دائام َعِقَب احلروف املقطعة  ومما يؤيد هذا الرأي

بعدها دائاًم دليٌل استقرائّي عىل أن  وِذْكُر ذلك    شك فيه.  االنتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه احلق الذي ال
 احلروف املقطعة ُقِصَد هبا إظهار إعجاز القرآن، وأنَّه حق. 

  استامع  عن  املعرضني  أنظار   جيذب   املقطعة  احلروف  هذه  بمثل  السور  هذه  تصدير  أن  يضاف إىل ذلك:
  جماري   يف  مألوفة   غري  ألفاظ  التالوة  أول  يف   أسامعهم   يطرق  ألنه   والتدبر؛   اإِلنصات  إىل  عليهم  يتىل  حني   القرآن 

  هدايتهم،  يف  سبباً   تكون قد وحججاً  حكامً  فيسمعوا  منها، يراد  ما   ليتبينوا  أنظارهم   يلفت مما   وذلك  كالمهم؛ 
 .  (1) للحق واستجابتهم
  القلم   ُيعدّ   الذي  بالعلم،  اإلسالم  اهتامم  عىل  للداللة  بالقلم  مما افتتحت به هذه السورة: القسم  والثاين:

  اإلشادة  ثمّ   بالقراءة،  لألمر  العلق؛  سورة  يف  )اقرأ(  كلمة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    عىل  نزلت  كلمة  أّول  وتعد  له،  مصدراً 
 القلم.   سورة يف العلوم،  لنقل باعتباره وسيلة بالقلم، 

  ذلك  العلوم؛  أنواع  به  ُيكتب  الذي  بالقلم  اهلل تعاىل  فأقسمَيْسُطُروَن﴾    َوَما  َواْلَقَلمِ   ن﴿  يقول اهلل تعاىل:
 

 (. 39/  1لطنطاوي )  ،( ينظر: التفسري الوسيط 1)
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  نبيه   براءة  عىل  هبا  اهلل   يقسم  أن  تستحق  التي  العظيمة  اهلل  آيات  من   الكالم  أنواع  من  به  يسطرون  وما  القلم  أن
 . بَِمْجنُوٍن﴾  َربرَك   بِنِْعَمةِ  َأْنَت  ﴿َما اجلنون، فجواب القسم:  من أعداؤه إليه نسبه مما  ملسو هيلع هللا ىلص حممد 

:  أي﴾  مَمْنُونَ   َغريَ ﴿  التنكري  يفيده   كام   عظياًم :  أي﴾  ألْجًرا  َلَك   َوإِنَّ ﴿:  فقال   اآلخرة،   يف  سعادته   ذكر   ثم
   مستمر.  دائم هو بل مقطوع،  غري

فقال تزكية، وأعظم مدح،  نبيه وزّكاه أعظم  اهللُ    به،  عالًيا :  أي ﴾  َعظِيمٍ   ُخُلٍق   َلَعىل  َوإِنََّك ﴿:  ثم مدح 
  قالت: َكانَ   ملسو هيلع هللا ىلصبه؛ وهلذا ملا سئلت عائشة ريض اهلل عنها عن خلق النبي    عليك   اهلل  َمنَّ   الذي   بخلقك  مستعلًيا

 ؟(1) ﴾َعظِيمٍ   ُخُلٍق  َلَعىَل  َوإِنََّك ﴿: عز وجل  اهللِ  َقْوَل  اْلُقْرآَن،  َتْقَرأُ  َأَما   اْلُقْرآَن، ُخُلُقهُ 
ونَ   َفَسُتْبرِصُ ﴿:  ثم قال تعاىل ُكمُ *    َوُيْبرِصُ   َأْعَلمُ   َوُهوَ   َسبِيلِهِ   َعنْ   َضلَّ   بَِمنْ   َأْعَلمُ   ُهوَ   َربََّك   إِنَّ *    املَْْفُتونُ   بَِأير

  ووعد  للضالني،   هتديد   فيه  وهذا  ولغريه،   لنفسه   وأكملهم  الناس  أهدى   ملسو هيلع هللا ىلص  أنه   تبنيَّ   وقد   ، ﴾بِاملُْْهَتِدينَ 
 . غريه  دون للهداية يصلح من   َيدي كان حيث اهلل، حلكمة وبيان للمهتدين،
  املاكرة، فقال  مقرتحاهتم  عىل  موافقتهم  أو  مالينتهم،   أو  املرشكني،   مهادنة  عن  ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ تعاىل نبيه    ثم هنى

بِنيَ   ُتطِعِ   َفال ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص  موجهًا اخلطاب لنبيه   تعاىل   ألن   أهال  ليسوا   فإهنم  احلق،  وعاندوا   كذبوك  الذين   ﴾املَُْكذر
  توافقهم :  أي﴾  ُتْدِهنُ   َلوْ ﴿  يريد املرشكون:  أي﴾  َودُّوا﴿  أهواءهم،   يوافق   بام   إال  يأمرون  ال   ألهنم  يطاعوا؛ 

  ولكن   ، ﴾ َفُيْدِهنُونَ ﴿   فيه،   الكالم   يتعني   عام   بالسكوت   وإما   بالفعل،   وإما   بالقول،   إما   عليه،   هم   ما   بعض   عىل 
   يناقضه.   ما   وعيب   يضاده،   ما   بنقض   إظهاره   متام   فإن   اإلسالم،   دين   وأظهر   اهلل،   بأمر   اصدع 

  ُكلَّ   ُتطِعْ   َوال﴿  فيقول:    بنميم،  مشاء  مهاز  مهني،  حالف  كل  طاعة  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  النهى   سبحانه  يكرر  ثم
:  أي﴾  َمِهنيٍ ﴿   وهو  إال  كذاًبا   يكون   وال   كذاب،   وهو  إال  كذلك   يكون  ال  فإنه  احللف،  كثري :  أي  ﴾َحالٍف 

 
(  1342( وأبو داود برقم ) 2333( واللفظ له، وابن ماجه برقم )24601ط الرسالة برقم ) -( أخرجه أَحد يف مسنده 1)
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ازٍ ﴿  اهلمة  ناقص  النفس،  خسيس ذلك،    وغري   واالستهزاء،   بالغيبة  فيهم   والطعن  للناس  العيب  كثري:  أي﴾  مَهَّ
اءٍ ﴿   اإلفساد   بقصد  إىل بعض؛  الناس  بعض   كالم  نقل:  وهي  بالنميمة،   الناس  بني  يميش:  أي﴾  بِنَِميمٍ   َمشَّ

  والكفارات   الواجبة  النفقات  من  به  القيام  يلزمه  يمنع الذي﴾  لِْلَخرْيِ   َمنَّاعٍ ﴿والبغضاء،    العداوة  وإلقاء  بينهم،
ثِيمٍ ﴿   واألعراض،   واألموال   الدماء   يف   ظلمهم   يف   اخللق   عىل ﴾  ُمْعتَدٍ ﴿   ذلك،   وغري   والزكوات  :  أي ﴾  أَ

  غري   قاس   اخللق   رشس   غليظ :  أي ﴾  َذلَِك   َبْعدَ   ُعتُل  ﴿ تعاىل،    اهلل   حق   يف   املتعلقة   والذنوب   اإلثم   كثري 
إَِذا   َوَبننَِي   َمالٍ   َذا   َكانَ   أَنْ ﴿ أصل،    له   ليس   دعّي، :  أي ﴾  َزنِيمٍ ﴿   للحق،   منقاد    َقاَل   آَياُتنَا   َعَليْهِ   ُتتْىَل   * 

لنِيَ   أََساطِريُ    من   وجعله   جاءه،   حني   ودفعه   احلق،   عن   واستكرب   طغى   وولده   ماله   كثرة   ألجل :  أي ﴾  األوَّ
اهلل تعاىل املوصوف بالصفات السابق ذكرها    توعد   ثم   ﴾ اخْلُْرطُومِ   َعىَل   َسنَِسُمهُ ﴿ األولني،    أساطري   مجلة 
  ظاهًرا،   عذاًبا   ويعذبه   العذاب؛  يف   خرطومه   عىل   سيسمه   كثرة احللف واخلسة والنميمة ونحوها بأنه من  

 وجهه.   وهو   عليه،   األشياء   أشق   يف   وعالمة،   سمة   عليه   يكون 
 

 

ال َيتم القرآن بأسامء األشخاص واألماكن بقدر ما َيتم بالفكرة وبيان احلق والرد عىل الباطل، 
وهلذا يف سورة القلم عامل اهلل تبارك وتعاىل املفرتين باحلكمة والرفق؛ فلم ُيَسمر اهلل تبارك وتعاىل َمْن 

كن اهلدف أن يعودوا للحق، ، ومل يعينهم بذواهتم؛ فليس اهلدف االنتقام منهم، ولملسو هيلع هللا ىلصذم رسول اهلل 
 .وأن يكفوا عن حماربته والصد عنه
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  واحلكم  والعلوم  بالكتابة   املنزلة   اهلل  كتب   تدوين   يف  كبرية  أمهّية  له   فضله، حيث  أقسم اهلل بالقلم لبيان .1
 ومقاالهتم.  األّوليني،  وأخبار

  عام  به  له؛ لُيعرّب   إكراماً   املخلوقات،   من  غريه  دون  حيث علمه بالقلم   اإلنسانهذا    عىل  سبحانه   فضل اهلل .2
 .  يريد، وليستخدمه يف اخلري 

 ، واتصافه بأخالق القرآن. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كامل  بيان .3

مداهنة   .4 وعدم  أهلها،  طاعة  وعن  عنها،  االبتعاد  املؤمن  عىل  فيجب  ذميمة،  صفات  الكفار  صفات 
 يه من فساد العقيدة واألخالق. املرشكني ومالينتهم، فيام هم عل

 

 

 
 

 

 .تعددت معاين الوعد والوعيد يف هذا املقطع، اذكر ثالثة منها
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َناُهمم   إِنَّا﴿ َنا   َكاَم   َبَلوم َحاَب   َبَلوم نَّةِ   َأصم َسُموا   إِذم   اَلمَ ُمنََّها  َأقم ِ بِِحنيَ   َلَيَصم َتثمنُونَ   َوَل   (17)  ُمصم   َفَطاَف   (18)  َيسم
َبَحتم   (19)  َنائُِمونَ   َوُهمم   َربَِّك   ِمنم   َطائٌِف   َعَليمَها يمِ   َفَأصم ِ ا  (20)  َكالَصَّ بِِحنيَ   َفَتنَاَدوم ُدوا  ( َأنِ 21)  ُمصم  َعىَل   اغم

ثُِكمم  َطَلُقوا22)  َصاِرِمنيَ   ُكنمُتمم   إِنم   َحرم ُخَلنََّها  َل   ( َأنم 23)  َيَتَخاَفُتونَ   َوُهمم   ( َفانم مَ   َيدم كِنيٌ   َعَليمُكمم   المَيوم ( 24)  ِمسم
ا دٍ   َعىَل   َوَغَدوم َها  ( َفَلامَّ 25)   َقاِدِرينَ   َحرم ا   َقاُلوا   َرَأوم نُ   ( َبلم 26)  َلَضالُّونَ   إِنَّ َسُطُهمم   ( َقاَل 27)  ََممُروُمونَ   َنحم م   َأوم   َأََل

َل   َلُكمم   َأُقلم  نَا  ُسبمَحانَ   ( َقاُلوا28)  ُتَسبُِّحونَ   َلوم ا  َربِّ َبَل 29)  َظاملنِِيَ   ُكنَّا   إِنَّ ُضُهمم   ( َفَأقم ( 30)  َيَتاَلَوُمونَ   َبعمضٍ   َعىَل   َبعم
َلنَا  َقاُلوا َويم ا  َيا  نَا  ( َعَسى31)  َطاِغنيَ   ُكنَّا  إِنَّ ا  ُيبمِدَلنَا  َأنم   َربُّ ا ا  ِمنمَها  َخريم نَا  إىَِل   إِنَّ   المَعَذاُب   ( َكَذلَِك 32)  ونَ َراِغبُ   َربِّ

ِخَرةِ  َوَلَعَذاُب  رَبُ  اآلم َلُموَن ) َكاُنوا َلوم  َأكم  .﴾(33َيعم
(1)

 معناها الكلمة 
 احلَِديَقِة والُبستاِن امليلء بالثاَمِر والَفواكِه.  ﴿اجْلَنَِّة﴾:  

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي﴾:   أي: ليقطُفّن ثمرها صباحًا؛ كي ال يشعر هبم املساكني؛ فال   ﴿َلَيرْصِ
 يعطوهنم منها. 

َيُقوُلوا:   ﴿َواَل َيْسَتْثنُوَن﴾:   َومَلْ  ِة املََساكِنِي،  َينُْووَن يف يمينهم: اْستِْثنَاَء ِحصَّ َواَل 
 إِْن َشاَء اهللُ. 

يِم﴾:   ِ  أي: أصبحت حمرتقة، سوداء، كالليل املظلم.  ﴿َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ
ِريَن.  ﴿َأِن اْغُدوا﴾:    اْذَهُبوا ُمَبكر

 
 (. 117( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص: 356( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)



 (54 ( 

 

 

يَن َعىَل َقْطِع الثراَمِر.  ﴿َصاِرِمنَي﴾:    ُمرِصر
يرِئ يِف َمنِْع املََساكِنِي.  ﴿َعىَل َحْرٍد﴾:    َعىَل َقْصِدِهُم السَّ
ُهْم َعْقاًل َوِدينًا. َأْعَدهُلُْم  ﴿َأْوَسُطُهْم﴾:    َوَخرْيُ
 َيُلوُم َبْعُضُهْم َبْعًضا َعىَل َما َقَصُدوُه ِمْن َمنٍْع لِْلَمَساكِنِي.  ﴿َيَتاَلَوُموَن﴾: 

 

األمثال الكريمة  اآليات  هذه  يف  تعاىل  اهلل    ويرتكون  ويعتربون،  يتعظون،   لعلهم  مكة؛  ألهل  يرضب 
 يقال  باليمن،  بستان: عباس  والكفر، فرضب هلم هنا مثاًل بأصحاب اجلنة، وهي كام قال ابن والبطر  اجلحود

أي: إنا بلونا   اجْلَنَِّة﴾  َأْصَحاَب   َبَلْوَنا  َكاَم   َبَلْوَناُهمْ   إِنَّا﴿. فيقول تعاىل:  (1) بفرسخني  صنعاء  دون  الرضوان،  له:
 يشعرون،  ال   حيث   من  هلم   استدراًجا   يكون   ربام   بل   علينا،  لكرامتهم   ال   وأمهلناهم،   باخلري   املكذبني   هؤالء 

  أشجارها،  وأينعت   ثامرها،   زهت حني  رشكاء،   فيها   هم الذين  اجلنة، أصحاب اغرتار نظري  بذلك  فاغرتارهم 
  أقسموا   وهلذا  منها؛   يمنعهم  مانع   َثمّ   ليس  وأنه  أمرهم،  وطوع  أيدَيم،  يف  أهنا   وجزموا  ِصامها،   وقت  وآن

 بأن  يدروا  ومل  مصبحني؛ حلرمان الفقراء من خريها،  جيذوهنا:  أي  سيرصموهنا،  أهنم  استثناء  غري  من  وحلفوا
  عذاب :  أي ﴾  َربرَك   ِمنْ   َطائٌِف   َعَلْيَها  َفَطاَف ﴿إليها،    ويبادرهم  عليها،   سيخلفهم  العذاب  وأن  باملرصاد،  اهلل
يمِ   َفَأْصَبَحْت ﴿  وأتلفها،  فأبادها   ، ﴾َنائُِمونَ   َوُهمْ ﴿  لياًل،   عليها   نزل ِ   ذهبت  املظلم،  كالليل:  أي  ﴾ َكالرصَّ

﴾ َفاْنَطَلُقوا   َصاِرِمنيَ   ُكنُْتمْ   إِنْ   َحْرثُِكمْ   َعىَل   اْغُدوا   َأنِ ﴿:  لبعض   بعضهم   قال  أصبحوا  فلام  والثامر،   األشجار
  َعَلْيُكمْ   اْلَيْومَ   َيْدُخَلنََّها  ال﴿:  ويقولون  اهلل،  حق   بمنع  ولكن   بينهم،  فيام ﴾  َيَتَخاَفُتونَ   َوُهمْ ﴿  له،   قاصدين
  حرصهم   شدة   ومن   واملساكني،   الفقراء  بمنع   ذلك،  مع  وتواصوا،  الناس،   انتشار  قبل  بكروا :  أي  ﴾ ِمْسكِنيٌ 
روا ﴾  َوَغَدْوا﴿الفقراء،    فيخرب  أحد،  يسمعهم  من أن  خوًفا  خمافتة؛  الكالم  هبذا  يتخافتون  أهنم  وبخلهم أي بكَّ
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  عىل :  أي﴾  َقاِدِرينَ   َحْردٍ   َعىَل ﴿   الرَحة  وعدم  والنية السيئة، والقسوة،  الشنيعة،  احلالة  هذه  يف الصباح، وهم يف
 كالرصيم  اهلل،  ذكر  الذي  الوصف   عىل﴾  َرَأْوَها  َفَلامَّ ﴿عليها،    بقدرهتم   جازمني   اهلل،  حلق  ومنع   إمساك

  ورجعت   ُتققوها،  فلام   غريها،  لعلها  عنها،   تائهون:  أي﴾  َلَضالُّونَ   إِنَّا ﴿  واالنزعاج:   احلرية   من ﴾  َقاُلوا﴿
 أعدهلم:  أي﴾  َأْوَسُطُهمْ   َقاَل ﴿ فـ  عقوبة،  أنه   حينئذٍ   فعرفوا  منها، ﴾  حَمُْروُمونَ   َنْحنُ   َبْل ﴿:  قالوا   عقوهلم   إليهم 

  أن   ظنكم   ذلك،  ومن  به،   يليق  ال   عام   اهلل   تنزهون :  أي﴾  ُتَسبرُحونَ   َلْوال  َلُكمْ   َأُقْل   َأمَلْ ﴿  طريقة:   وأحسنهم 
  عليكم   جرى  ملا  اهلل،  ملشيئة  تابعة  مشيئتكم  وجعلتم ﴾  اهللَُّ   َشاءَ   إِنْ ﴿:  فقلتم  استثنيتم  فلوال   مستقلة،   قدرتكم

نَا  ُسْبَحانَ ﴿  فقالوا:  جرى،  ما   عىل  العذاب  وقع  بعدما  ولكن  ذلك،  بعد  استدركوا:  أي ﴾  َظاملنِِيَ   ُكنَّا  إِنَّا  َربر
 اإلثم،   ختفيف  يف   ينفعهم  بالظلم  أنفسهم  عىل  وإقرارهم  هذا،  تسبيحهم  لعل  ولكن  يرفع،  ال  الذي  جنتهم، 
 َقاُلوا ﴿ وفعلوه،  أجروه فيام﴾ َيَتالَوُمونَ   َبْعضٍ  َعىَل  َبْعُضُهمْ  َفَأْقَبَل ﴿عظيمة،   ندامة ندموا وهلذا توبة؛  ويكون

ا  َوْيَلنَا  َيا نَا  َعَسى﴿عباده،    وحق  اهلل،   حق  يف   للحد  متجاوزين:  أي  ﴾ َطاِغنيَ   ُكنَّا   إِنَّ ا  ُيْبِدَلنَا  َأنْ   َربُّ   إِنَّا  ِمنَْها  َخرْيً
نَا  إِىَل    الدنيوي :  أي ﴾  اْلَعَذاُب   َكَذلَِك ﴿ :  وقع  ما  مبيناً   تعاىل  منها، قال  خرًيا  يبدهلم  أن  اهلل  رجوا  فهم﴾  َراِغُبونَ   َربر
عنه، فاملال    يزيله   وأن   الدنيا،   احلياة   وآثر   وبغى،   به   طغى   الذي   اليشء   العبد   اهلل   يسلب   أن   العذاب،   بأسباب   أتى   ملن 

  َلوْ ﴿   الدنيا،   عذاب   من ﴾  َأْكرَبُ   اآلِخَرةِ   َوَلَعَذاُب ﴿ إليه    يكون   ما   الذي طغى العبد بسببه يسلبه اهلل عنه وهو أحوج 
 . العقاب   وُيل   العذاب،   يوجب   سبب   كل   عن   االنزجار   له   أوجب   ذلك   علم   من   فإن   ، ﴾ َيْعَلُمونَ   َكاُنوا 
 

 

ُيستدل من قصة أصحاب اجلنة عىل أن اهلل تعاىل ُياسب العبد عىل نية الرش التي عزم عىل تنفيذها 
يف الواقع، وذلك بغرض الزجر والعودة إىل احلق؛ فأصحاب اجلنة حينام أقسموا جازمني عىل حرمان 

 .هلم عقوبةً  عاىلتالفقراء من الثمر، مل يردهم عن ذلك إال أهنم مل جيدوا حديقتهم؛ حيث أتلفها اهلل 
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 الطغيان.   سبب  فإنه والولد،  املال من االغرتار بكثرة  التحذير .1
 والرضاء، واخلري والرش.  بالرساء  يكون االبتالء .2
 . والصرب الشكر  إىل طريقا  بذلك لُيتََّخذَ  واملعافني؛ املبتلني بأحوال التذكري  مرشوعية .3
 . أبيهم  بصالح اجلنة أصحاب  انتفع فقد املؤمنني،  أبناء ينفع اآلباء  صالح .4
 منع حق الفقري من الزكاة والصدقة وغريها سبب يف هالك املال.  .5

 

 
 

 .عّدد أربع فوائد عملية ستعمل ِّبا ِف حياتك بعد دراستك لقصة أصحاب اَلنة
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
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ُمتَِّقنيَ   إِنَّ ﴿ ِمم   ِعنمَد   لِلم َعُل   ( 34)  النَِّعيمِ   َجنَّاِت   َرِّبِّ لِِمنيَ   َأَفنَجم ِرِمنيَ   املمُسم ُكُمونَ   َكيمَف   َلُكمم   َما  (35)  َكاملمُجم   َُتم
ُرُسونَ   فِيهِ   كَِتاٌب   َلُكمم   َأمم   (36) ونَ   ملََا   فِيهِ   َلُكمم   إِنَّ   (37)  َتدم ُ ريَّ اَمنٌ   َلُكمم   ( َأمم 38)  ََتَ مِ   إىَِل   َبالَِغةٌ   نَاَعَليم   َأيم   المِقَياَمةِ   َيوم

ُكُمونَ   ملََا  َلُكمم   إِنَّ  ُهمم 39)  َُتم ُمم   ( َسلم مم   ( َأمم 40)   َزِعيمٌ   بَِذلَِك   َأُّيُّ َكاءُ   ََلُ َيأمُتوا  رُشَ َكائِِهمم   َفلم  َصاِدقِنيَ   َكاُنوا  إِنم   برُِشَ
مَ 41) َشُف   ( َيوم نَ   َساٍق   َعنم   ُيكم َعوم ُجودِ   إىَِل   َوُيدم َتطِيُعوَن )  َفاَل   السُّ َهُقُهمم   َأبمَصاُرُهمم   ( َخاِشَعةا 42َيسم   َوَقدم   ِذلَّةٌ   َترم

نَ   َكاُنوا َعوم ُجودِ   إىَِل   ُيدم يِن 43)   َساملُِونَ   َوُهمم   السُّ َفَذرم ُب   َوَمنم   (  َذا  ُيَكذِّ ِديِث   ِِّبَ ِرُجُهمم   اْلمَ َتدم  َل   َحيمُث   ِمنم   َسنَسم
َلُمونَ  يِل ( 44) َيعم مم  َوُأمم مم  ( َأمم 45)  َمتنِيٌ   َكيمِدي إِنَّ   ََلُ َأَُلُ ا  َتسم را َرمٍ   ِمنم   َفُهمم  َأجم   المَغيمُب  ِعنمَدُهمُ  ( َأمم 46) ُمثمَقُلونَ   َمغم

ُتُبونَ   َفُهمم  رِبم 47)  َيكم مِ   ( َفاصم كم وِت   َكَصاِحِب   َتُكنم   َوَل   َربَِّك   ِْلُ ُظومٌ   َوُهوَ   َناَدى إِذم   اْلمُ َل 48)  َمكم  َتَداَرَكهُ   َأنم   ( َلوم
َمةٌ  هِ   ِمنم   نِعم ُمومٌ   َوُهوَ   بِالمَعَراءِ   َلنُبَِذ   َربِّ َتَباهُ 49)  َمذم هُ   ( َفاجم نيَ   ِمنَ   َفَجَعَلهُ   َربُّ اِْلِ   َكَفُروا  الَِّذينَ   َيَكادُ   ( َوإِنم 50)  الصَّ

لُِقوَنَك  رَ  َسِمُعوا ملََّا بَِأبمَصاِرِهمم  َلُيزم كم هُ   َوَيُقوُلونَ  الذِّ نُونٌ  إِنَّ رٌ  إِلَّ  ُهوَ   ( َوَما51) ملََجم َعاملَنَِي ) ِذكم  .﴾(52لِلم
 (1)

 معناها الكلمة 
وَن﴾:   ُ  خَتَْتاُروَن وَتْشَتُهوَن من األمور ألنفسكم.  ﴿خَتَريَّ

َدٌة  ﴿َأْياَمٌن َبالَِغُة﴾:    بِاهللَِّ َتَعاىَل. ُعُهوٌد َوَمَواثِيُق، ُمَؤكَّ
 َكِفيٌل َوَضاِمٌن.  ﴿َزِعيٌم﴾:  

نَا َعْن َساِقِه؛ َفَيْسُجُد املُْؤِمنُوَن، َوَيْعجُز املُنَافُِقوَن؛   ﴿ُيْكَشُف َعن َساٍق﴾:   َيْكِشُف َربُّ
 َكاَم َثَبَت يِف احلَِديِث. 

 
 (. 117( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص: 356( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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ًة َذلِيَلًة؛ اَل َيْرَفُعوهَنَ  ﴿َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم﴾:    ا.ُمنَْكرِسَ
ٌة﴾:    َتْغَشاُهْم.  ﴿َتْرَهُقُهْم ِذلَّ

 الُقْرآِن.  ﴿احْلَِديِث﴾:  
ُهْم بِاألَْمَواِل َوالنرَعِم اْستِْدَراًجا هَلُْم.  ﴿َسنَْسَتْدِرُجُهم﴾:    َسنَُمدُّ

 ُأْمِهُلُهْم َوُأطِيُل َأْعاَمَرُهْم.  ﴿َوُأْميِل هَلُْم﴾:  
، َشِديٌد.  ﴿َمتنٌِي﴾:    َقِويٌّ

ْثَقُلوَن﴾:   ْغَرٍم مُّ املغرم: الغرامة، أي: فهم من املغرم الذي تطلبهم به مثقلون   ﴿مَّ
 وجمهدون؛ ملا كلفتهم به.  

َكَصاِحِب  َتُكن  ﴿َواَل 
 احْلُوِت﴾:  

الَعَذاَب،   اْسَتْعَجَل  ِحنَي  السالم  عليه  ُيوُنَس  ِمْثَل  َتُكْن  اَل 
 َوَغِضَب.

. مَمُْلوٌء  ﴿َمْكُظوٌم﴾:    َغامًّ
 َلُطِرَح ِمْن َبْطِن احلُوِت بِاألَْرِض الَفَضاِء املُْهلَِكِة.  ﴿َلنُبَِذ بِاْلَعَراِء﴾:  
 آٍت باَِم ُياَلُم َعَلْيِه.  ﴿َوُهَو َمْذُموٌم﴾:  

ُه لِِرَساَلتِِه.  ﴿َفاْجَتَباُه﴾:    اْصَطَفاُه َربُّ
 َظِرِهْم إَِلْيَك َعَداَوًة َوُبْغًضا.َلُيْسِقُطوَنَك َعْن َمَكانَِك بِنَ  ﴿َلُيْزلُِقوَنَك﴾:  

  بنّي   عز وجل،  اهللّ  عصوا  حني  النقمة  من  فيها  أصاهبم  وما   الدنيوية،  أصحاب اجلنة  قصة  اهللُ تعاىل  ذكر  ملا
نعيمها، فقال تعاىل:   ينقيض  وال  تفرغ،  وال  تبيد  ال  التي  النعيم  جنات  اآلخرة  الدار  يف   وأطاعه  اتقاه  ملن  أنّ 
ِمْ  ِعنْدَ   لِْلُمتَِّقنيَ  إِنَّ ﴿    األكرمني. أكرم  جوار يف السليم   والعيش النعيم، أنواع أي: ،النَِّعيِم﴾  َجنَّاِت  َرهبر

أنّ َكاملُْْجِرِمنَي﴾    املُْْسلِِمنيَ   ﴿َأَفنَْجَعُل    لرهبم،   القانتني  املسلمني  جيعل  أن  تقتيض  ال  تعاىل  حكمته  أي: 
  رسله،   ومعاندة  بآياته،  والكفر  معاصيه،  يف  أوضعوا  الذين   كاملجرمني  ملراضيه  املتبعني  ألوامره،  املنقادين 
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ُكُمونَ   َكْيَف   َلُكمْ   ﴿َما  أوليائه.  وحماربة ونَ   ملََا  فِيهِ   َلُكمْ   إِنَّ *    َتْدُرُسونَ   فِيهِ   كَِتاٌب   َلُكمْ   َأمْ *    َُتْ ُ   َلُكمْ   َأمْ *    خَتَريَّ
ُكُمونَ   ملََا  َلُكمْ   إِنَّ   اْلِقَياَمةِ   َيْومِ   إِىَل   َبالَِغةٌ   َعَلْينَا  َأْياَمنٌ  ُمْ   َسْلُهمْ *    َُتْ َكاءُ   هَلُمْ   َأمْ *    َزِعيمٌ   بَِذلَِك   َأَيُّ  َفْلَيْأُتوا  رُشَ

َكائِِهمْ   حكمه  ن وأ احلكم،  أساء   قد  فإنه  الثواب،  يف  يساوي بينهم   أنه  ظن من   أي: أنّ َصاِدِقنَي﴾   َكاُنوا إِنْ   بِرُشَ
  أهنم   ويتلون  يدرسون  فيه  كتاب  ال  مستند،  هلم  فليس  ذلك،  ادعوا  إذا  املجرمني  وأن  فاسد،  ورأيه  باطل،  حكم
  ما   هلم  أن   القيامة  يوم  إىل   بالغة  ويمني  عهد   اهلل  عند  هلم  وختريوا، وليس  طلبوا  ما   هلم   وأن  اجلنة،  أهل  من

  كانوا  إن   هبم   فليأتوا   وأعوان   رشكاء  هلم  كان   فإن  طلبوا،  ما  إدراك   عىل  وأعوان   رشكاء  هلم   وليس   ُيكمون،
   .منتف ذلك مجيع  أن املعلوم ومن  صادقني، 

ُمْ  َسْلُهمْ ﴿: وقوله    هبا،  التصدر يمكن ال فإنه الفاسدة، الدعوى هبذه الكفيل أَيم: أي﴾  َزِعيمٌ  بَِذلَِك  َأَيُّ
ُجودِ   إِىَل   َوُيْدَعْونَ َساٍق    َعنْ   ُيْكَشُف   َيْومَ ﴿فيها، و  الزعامة  وال ، والساق صفة ثابتة هلل  ﴾َيْسَتطِيُعوَن    َفال  السُّ

قال بعد    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    من  وهذه اآلية يفرسها ماجاء يف البخاريجال وعال عىل ما يليق بجالله وعظمته،  
 :أنا ربكم فيقولون  : فيقول  ،صورة غري صورته التي رأوه فيها أول مرةفيأتيهم اجلبَّار يف  )):  طويلحديث  

فيكشف عن ساقه   ، هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق  :أنت ربنا، فال يكلمه إال األنبياء. فيقولون 
فهي صفة من صفاته جال    ،هلل تعاىل إىل ا  هذا احلديث أن الساق مضافة  بنّي ، حيث  (1) ((فيسجد له كل مؤمن

اهلل عليه اهلل سبحانه يف تفسري اآلية بام صح عن النبي صىل    أغناناوقد  "  :قال اإلمام الشوكاين رَحه اهلل.  جالله 
  القيامة،   يوم  كان  فإذا  .(2) "فليس كمثله َشء  ،وذلك ال يستلزم جتسياًم وال تشبيهاً   ،كام عرفت و آله و سلم

  بني   القضاء  لفصل  الباري  وأتى  الوهم،  ُتت  يدخل  ال  ما  واألهوال  والزالزل  القالقل  من  فيه  وانكشف
فكشف عن ساقه الكريمة التي ال يشبهها َشء، ورأى اخلالئق من جالل اهلل وعظمته ما    وجمازاهتم،  عباده

 
 . ( 7439(، ويف التوحيد ) 4919التفسري ) يف أخرجه البخاري    (1)
 . 332  - 331/ 5:  شوكاين مام ال فتح القدير لإل (2)
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السجود   إىل  يدعون  فحينئٍذ  عنه،  التعبري  يمكن    طوًعا  هلل  يسجدون   كانوا   الذين  املؤمنون   فيسجد  هلل،ال 
  البقر،   كصيايص  ظهورهم  وتكون   السجود،   عىل   نيقدرو  فال  ليسجدوا  املنافقون  الفجار  ويذهب  واختياًرا،

  وتوحيده  هلل  السجود  إىل  الدنيا  يف   ُيدعون  كانوا  فإهنم   عملهم،  جنس  من   اجلزاء   وهذا  االنحناء،   يستطيعون  ال
ُب   َوَمنْ   َفَذْريِن ﴿  : تعاىل  قال  وهلذا   ويأبون؛   ذلك   عن   فيستكربون   فيهم،   علة  ال   ساملون،  وهم   وعبادته    ُيَكذر

  جزاءهم،  عيلّ   فإن  العظيم  بالقرآن  واملكذبني  دعني:  أي  ﴾ َيْعَلُمونَ   ال  َحْيُث   ِمنْ   َسنَْسَتْدِرُجُهمْ   احْلَِديِث   هِبََذا
  واألرزاق،   واألوالد،   باألموال،  فنمدهم  ،﴾َيْعَلُمونَ   ال  َحْيُث   ِمنْ   َسنَْسَتْدِرُجُهمْ ﴿فـ  هلم،   تستعجل  وال

  من  يبلغ  قوي،   متني  ألعدائه   اهلل   وكيد   هلم،   اهلل   كيد   من   هذا   فإن   يرضهم،  ما  عىل  ويستمروا  ليغرتوا   واألعامل؛
   . مبلغ كل  فوق وعذاهبم رضرهم 
  سبب به جئت ملا تصديقهم وعدم عنك،  لنفورهم ليس:  أي﴾  ُمْثَقُلونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُهمْ  َأْجًرا  َتْسَأهُلُمْ  َأمْ ﴿
  مغرًما  أمواهلم  من   تطلبهم  أن  غري  من  مصلحتهم،   ملحض  اهلل  إىل  وتدعوهم  تعلمهم  فإنك  ذلك،  هلم  يوجب

  حق، عىل أهنم  فيها وجدوا وقد الغيوب، من  عندهم كان  ما﴾  َيْكُتُبونَ  َفُهمْ  اْلَغْيُب  ِعنَْدُهمُ  َأمْ ﴿عليهم،  يثقل
  عىل أذاهم،   الصرب  إال  يبق  ظامل، فلم  معاند   حال  حاهلم  كانت  وإنام  كان، ما أمر فهذا  اهلل،  عند  الثواب   هلم  وأن

  رشًعا  به  حكم   ملا:  أي﴾  َربرَك   حِلُْكمِ   َفاْصرِبْ ﴿:  قال   وهلذا   دعوهتم؛  عىل   واالستمرار  منهم،   يصدر  ملا   والتحمل
السالم،  بن  يونس  وهو  ، ﴾احْلُوِت   َكَصاِحِب   َتُكنْ   َوال﴿  وقدًرا،   التي  احلال  يف  تشاهبه  وال:  أي   مّتى عليه 
 وذهابه  منه،  املطلوب  الصرب  قومه   عىل  صربه  عدم  وهو  احلوت،  بطن  يف  االنحباس   له   وأوجبت   أوصلته
 فوقعت  هبم،   ختف   لكي   يلقون  أَيم   بأهلها   ثقلت  حني   السفينة   أهل  فاقرتع  البحر،   يف   ركب   حتى  لربه،  مغاضًبا 
 أو  عليه،  كظم  قد   بطنه  يف  وهو:  أي  ﴾َمْكُظومٌ   َوُهوَ   َناَدى إِذْ ﴿  وقوله:   مليم، وهو  احلوت  فالتقمه  عليه  القرعة
 وقذفه   له،  اهلل  فاستجاب﴾  الظَّاملنِِيَ   ِمنَ   ُكنُْت   إِينر   ُسْبَحاَنَك   َأْنَت   إاِل  إَِلهَ   ال﴿  قال:  بأن  مهتم  مغتم  وهو  نادى

 نِْعَمةٌ   َتَداَرَكهُ   َأنْ   َلْوال﴿:  هنا  قال   وهلذا   يقطني؛  من  شجرة  عليه  اهلل   وأنبت  سقيم،  وهو  بالعراء  بطنه   من   احلوت
هِ  ِمنْ    برَحته،  تغمده اهلل ولكن ،﴾َمْذُمومٌ  َوُهوَ ﴿ اخلالية، األرض وهو العراء، يف لطرح:  أي  ﴾بِاْلَعَراءِ  َلنُبِذَ   َربر
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هُ   َفاْجَتَباهُ ﴿:  قال  وهلذا  األوىل،  حاله  من  أحسن  حاله  وصارت   ممدوح،  وهو  فنبذ   واصطفاه  اختاره:  أي﴾  َربُّ
نيَ  ِمنَ  َفَجَعَلهُ ﴿ كدر، كل  من ونّقاه احِلِ    . وأحواهلم ونياهتم  وأقواهلم أعامهلم صلحت الذين: أي  ﴾الصَّ

  العاقبة،   له   اهلل   العاملني، فجعل  من  أحد  فيه  يدركه  ال   صرًبا  ربه  حلكم  فصرب  ربه،  أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   نبينا   فامتثل
  من   بأعينهم يصيبوه:  أي  بأبصارهم، يزلقوه أن   عىل  حرصوا  أهنم  حتى يسوءهم،   ما   إال  فيه أعداؤه  يدرك ومل

 إال  احلكيم  والذكر  الكريم،  القرآن  هذا  وما:  أي  ﴾لِْلَعاملَنِيَ   ِذْكرٌ   إاِل  ُهوَ   َوَما ﴿  وحنقهم،  وغيظهم  حسدهم
 .(1) ودنياهم دينهم  مصالح  به يتذكرون للعاملني، ذكر

 

إثبات اجلنة ونعيمها، ووجوب اإليامن بوجودها، وأن اهلل أعدها لعباده املتقني الذين يتقون رهبم بفعل   .1
 ما أمرهم به، واجتناب ما هناهم عنه.  

ارةَ   ، فال-شاء اهلل  إن- غداً ألفعلن كذا  واهلل  اليمني؛ كأن يقول املسلم:    يف  االستثناء  مرشوعية .2   َمن   عىل  كفَّ
  يمينِه. يف اسَتثنى

 ال يستوي املؤمن والكافر يف اجلزاء، كام ال تستوي صفاهتام.  .3
 .(2) ساقه عن ويكشف القضاء، لفصل يأيت وتعاىل تبارك  اهلل  وأن القيامة، يوم أهوال عظم   بيان .4

 

 
- 878( وتفسري السعدي )ص: 557( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص: 625/ 3( ينظر: أحكام القرآن للجصاص ) 1)

 (. 384/  3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 881

 (. 300- 293/  4اجلزائري ) -( ينظر: أيرس التفاسري  2)
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من خالل فهمك لقصة صاحب احلوت يونس عليه السالم؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر أربعة 
 .أن تطبقها يف حياتكدروس عملية يمكن 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 :تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل
 ملخًصا موجًزا عن مقاصد سورة القلم وأهم اهلدايات واألحكام فيها. -أ

ملخًصا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ال يزيد  -ب
 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  ﴿َصاِرِمنَي﴾  ﴿مَمْنُوٍن﴾ 
وَن﴾   ﴿ُتْدِهُن﴾  ُ   ﴿خَتَريَّ
 ﴾   ﴿َوُأْميِل هَلُْم﴾  ﴿ُعُتل 

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي﴾  ْثَقُلوَن﴾  ﴿َلَيرْصِ ْغَرٍم مُّ   ﴿مَّ
ٌة﴾   ﴿َعىَل َحْرٍد﴾    ﴿َتْرَهُقُهْم ِذلَّ

 

 : ضع كل مفردة من املفردات ِف القائمة التالية ِف مكاهنا املناسب أمام العبارة التي تناسبها ِف اَلدول التال   : 2س 
ُمْ   َسْلُهمْ ﴿  /﴾  ُتَسبرُحونَ   َلْوال  َلُكمْ   َأُقْل   َأمَلْ ﴿   /﴾  َلَضالُّونَ   َقاُلوا إِنَّا﴿  /﴾  َعظِيمٍ   ُخُلٍق   َلَعىل  َوإِنََّك ﴿) ﴾ َزِعيمٌ   بَِذلَِك   َأَيُّ
 (. ﴾ َربُّهُ  َفاْجَتَباهُ ﴿ /﴾ اخْلُْرُطومِ  َعىَل  َسنَِسُمهُ ﴿ /﴾ َربرَك  حِلُْكمِ  َفاْصرِبْ ﴿

 ما يناسبها  العبارة  م
  به يليق ال عام اهلل سؤال استنكاري لتنزيه 1
  مدح اهلل تعاىل لنبيه وأعظم تزكية له. 2
  وقدًرا رشًعا به حكم اهلل باالمتثال ملاوصية  3
  التي ال يمكن تزعمها والصدارة هبا   الفاسدة   حديث عن الدعوى  4
  وعالمة   سمة   بحيث يكون   الظاهر للعيان،   بالعذاب   اهلل تعاىل     توعد  5
  واالنزعاج  قول فيه داللة عىل احلرية 6
  واصطفاهقول فيه داللة عىل أن اهلل اختار نبيه  7
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 اذكر من السورة اآلية الدالة عىل ما ييل: :3س
 يقسم بام شاء من خلقه.  -عز وجل-اهلل  - 1
 النهي عن كثرة احللف باهلل عز وجل.  - 2
 خطر ترك الصالة.  - 3

 

 
 
 
 
 
 

  

من خالل التأمل يف القصتني الواردتني يف السورة، وبالتعاون مع زمالئك؛ قم بإجياز بكتابة 
 .النصوح، ثم ضعها يف ملف إنجازكرشوط التوبة 
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يبني عهد نزول سورة احلاقة.  -

 يستخرج مقاصد سورة احلاقة. -

 األساسية.يناقش حماور سورة احلاقة  -

 يفرس معاين مفردات سورة احلاقة. -

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة احلاقة. -

 .يستخرج اهلدايات واألحكام لسورة احلاقة -

 

 بني يدي السورة. -

 مقاصد السورة. -

عظم يوم القيامة، ومصارع األمم املوضوع األول: 
 املكذبة والطغاة املفسدين يف األرض

تفصيل احلديث عن يوم القيامة، املوضوع الثاين: 
 وأهواله

ذكر انقسام الناس يوم القيامة إىل املوضوع الثالث: 
 سعداء وأشقياء، وجزاء كل منهام

إثبات صدق القرآن، وأنه كالم اهلل، املوضوع الرابع: 
 مما اهتمه به أهل الضالل ملسو هيلع هللا ىلصوبراءة الرسول 

 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



(67( 

 

 

 

 
 

متتاز سورة احلاقة بقرص آياهتا، ورهبة وقعها عىل النفوس، فجاءت آياهتا متحدثة عن أهوال يوم  
القيامة، ومصارع املكذبني، وأحوال أصحاب اليمني وأصحاب الشامل، وإقامة األدلة املتعددة عىل أن  

، وأن القرآن -عز وجل-صادق فيام يبلغه عن ربه   ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن الرسول  -تعاىل  - هذا القرآن من عند اهلل
 .تذكرة، وعظة، وحق ال شك فيه، وأنه رَحة للمؤمنني، وحرسة عىل الكافرين

 
 

د األمم اهلالكة التي تم ذكرها اهلل يف السورة ل آيات سورة القلم؛ ثم عدر  . تأمَّ
 ..................................................................................................
 ..................................................................................................

................................................................................... ............... 
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َيت  سورة  بعد  (، نزلت52، وعدد آياهتا )(1)سورة احلاقة مكية باإلمجاع  لذكر    االسم   هبذا  امللك، وُسمر
ةُ   َما  *  احْلَاقَّةُ ﴿   :تعاىل  يف قوله  احلاقة يف مطلعها،   تتحدث  وهي  القيامة،  يوم  أسامء  من  اسمٌ   ، واحلاقة ﴾احْلَاقَّ

 . وأهواله القيامة، يوم عن

 عن أهواله.   احلديث وتفصيل القيامة، يوم بيان عظم  .1
ار   بيان أحوال  .2 الذينَ   الكفَّ املفسدين يف األرض    عىل   تعاىل  اهلل  أنزهلا  التي  بالرساالت  يؤمنوا  مل  والطغاة 

 منهام.   كل وأشقياء، وجزاء وأنبيائه، وذكر انقسام الناس يوم القيامة إىل سعداء رسله
 بالكفار.  سيحيُق  الذي والعقاب بيان العذاب .3

 . ( 2) اهلل   عىل   االفرتاء   من   الضالل،   أهل   به   اهتمه   مما   ملسو هيلع هللا ىلص   رسوله   وبراءة   اهلل،   كالم   وأنه   القرآن،   صدق   إثبات  . 4

 
  

 
 (. 328/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 356/  5تفسري ابن عطية )   (1)

 (. 392/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 566/ 1ينظر: املخترص يف تفسري القرآن الكريم )(  2)

 

التعليل نوع األسلوب الغالب عىل السورة: أهو أسلوب الرتهيب واإلنذار، أم أسلوب بنير مع 
 الرتغيب؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................
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ةُ  اقَّ ةُ  َما( 1) ﴿اْلمَ اقَّ َراكَ  َوَما(  2) اْلمَ ةُ  َما َأدم اقَّ َبتم (  3) اْلمَ ا ( 4)   بِالمَقاِرَعةِ   َوَعادٌ  َثُمودُ  َكذَّ لُِكوا َثُمودُ  َفَأمَّ   َفُأهم
ا(  5)  بِالطَّاِغَيةِ  لُِكوا  َعادٌ   َوَأمَّ َِصٍ   بِِريٍح   َفُأهم َرَها(  6)  َعاتَِيةٍ   َِصم امٍ   َوَثاَمنَِيةَ   َلَيالٍ   َسبمعَ   َعَليمِهمم   َسخَّ ا  َأيَّ  َفََتَى   ُحُسوما

مَ  َعى  فِيَها  المَقوم ُمم   َِصم َجازُ   َكَأهنَّ لٍ   َأعم مم   َتَرى  َفَهلم (  7)  َخاِوَيةٍ   َنخم َوَجاءَ 8)  َباقَِيةٍ   ِمنم   ََلُ نُ   (  َعوم  َقبمَلهُ   َوَمنم   فِرم
َتِفَكاُت  اطَِئةِ  َواملمُؤم ا( 9)  بِاخلمَ ِمم  َرُسوَل  َفَعَصوم َذةا   َفَأَخَذُهمم  َرِّبِّ ا ( 10) َرابَِيةا   َأخم نَاُكمم  املمَاءُ  َطَغى ملََّا  إِنَّ لم اِرَيةِ  ِِف  َْحَ  اَلمَ

َعَلَها( 11) كَِرةا  َلُكمم  لِنَجم  .﴾(12َواِعَيٌة ) ُأُذنٌ  َوَتِعَيَها  َتذم
 (1)

 معناها الكلمة 
ُة﴾:   ُق ِفيَها الَوْعُد   ﴿احْلَاقَّ ِتي َيَتَحقَّ ا، الَّ  َوالَوِعيُد. الِقَياَمُة الَواِقَعُة َحقًّ

ِتي َتْقَرُع الُقُلوَب ِبَأْهَواهِلَا.  ﴿بِاْلَقاِرَعِة﴾:    بِالِقَياَمِة الَّ
هِتَا.  ﴿بِالطَّاِغَيِة﴾:   ِتي َجاَوَزِت احَلدَّ يِف ِشدَّ ْيَحِة الَّ  بِالصَّ
  :﴾ َِصٍ  َباِرَدٍة.  ﴿َِصْ

 َشِديَدِة اهلُُبوِب.  ﴿َعاِتَيٍة﴾:  
 ُمتتاِبَعًة؛ اَل َتْفرُتُ َواَل َتنَْقِطُع.  ﴿ُحُسوًما﴾:  
َعى﴾:    َمْوَتى.  ﴿َِصْ

 
 (. 118( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  362-360الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:   (1)
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 ُأُصوُل َنْخٍل.  ﴿َأْعَجاُز َنْخٍل﴾:  
 َخِرَبٍة ُمَتآِكَلِة األَْجَواِف.  ﴿َخاِوَيٍة﴾:  

 َأْهُل ُقَرى َقْوِم ُلوٍط عليه السالم.  ﴿َوامْلُْؤَتِفَكاُت﴾:  
 بِالَفَعاَلِت َذاِت اخَلَطأ اجَلِسيِم.  ﴿بِاخْلَاِطَئِة﴾:  

ابَِيًة﴾:   ِة.  ﴿رَّ دَّ  َبالَِغًة يِف الشر
ٍء.  ﴿َطَغى امْلَاُء﴾:   ُه، َواْرَتَفَع َفْوَق ُكلر ََشْ  َجاَوَز َحدَّ

ِتي َصنََعَها ُنوٌح عليه السالم.  ﴿اجْلَاِرَيِة﴾:   ِفينَِة الَّ  السَّ
َفَظَها.  ﴿َوَتِعَيَها﴾:    َُتْ

 

 

عز    وضّمنها   العظيم،   وشأنه   التفصيل عن يوم القيامة، بيشء من    الكريمة   السورة   هذه   يف   تكلم اهلل تعاىل 
   .ملسو هيلع هللا ىلص  له   املعاِصون   املكذبون   ليزدجر   عليهم؛   جرى   وما   السالم، عليهم    الرسل   كذبوا   أمم   أحوال   ذكر   وجل 

تعاىل:   اهلل    حقائق   فيها  وتظهر  باخللق،  وتنزل  ُتق  ألهنا  القيامة؛  يوم  أسامء  وهي من  ﴾ احْلَاقَّةُ ﴿يقول 
ةُ   َما  احْلَاقَّةُ ﴿: قوله من كرره  بام  وفخمه، شأهنا   تعاىل  فعّظم   األمور، ةُ   َما َأْدَراكَ   * َوَما احْلَاقَّ  تأكيًدا ملا هلا﴾  احْلَاقَّ

 

اعتمد الوعظ يف هذا املقطع عىل الرتهيب بتقريب مشاهدات يوم القيامة وكأهنا واقع حمسوس. 
 .وضح ذلك بإجياز

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................
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 منذ  وهي   عميقة؛  هبزة  إال  احلس   يتلقاها  أن  َقلَّ   رهيبة؛  هائلة  سورة  فهذه  جسيم.  وهول  عظيم،   من شأن
 يف أسلوب رهيب هائل، يصور تلك املشاهد  املشهد   تلو  وتذكر املشهد   احلس،   هذا  تقرع  ختامها  إىل   افتتاحها 

 حارضة.  واقعة  وكأهنا حية
ليتعظ كفار قريش،    البليغة؛  العقوبات   األمم املكذبة العاتية، وما حل هبا من   أحوال  من  نموذجاً   ذكر   ثم
َبْت ﴿فقال:    إليهم  اهلل  أرسل  الذين  احلجر  سكان  املشهورة،  القبيلة  فثمود هم  ،﴾بِاْلَقاِرَعةِ   َوَعادٌ   َثُمودُ   َكذَّ
 هوداً   رسوله  إليهم   اهلل   بعث  حني   حرضموت،  وهم سكان   األوىل،   عاد  وكذلك  عليه السالم،  صاحلاً   رسوله

ا﴿   املعجل،  باهلالك  الطائفتني  اهلل   فأهلك  عليه السالم،   العظيمة  الصيحة  وهي   ،﴾بِالطَّاِغَيةِ   َفُأْهلُِكوا  َثُمودُ   َفَأمَّ
وجثثهم،    مساكنهم  إال  يرى  ال موتى فأصبحوا  أرواحهم، هلا وزهقت  قلوهبم،  منها انصدعت  التي  الفظيعة،

ا﴿ َِصٍ   بِِريٍح   َفُأْهلُِكوا  َعادٌ   َوَأمَّ  القاصف،  الرعد  صوت  من  أبلغ  صوت  هلا   اهلبوب  شديدة  قوية:  أي﴾  َِصْ
َرَها﴿  احلد،  عن  وزادت  عاد،  عىل  عتت:  أي﴾  َعاتَِيةٍ ﴿ امٍ   َوَثاَمنَِيةَ   َلَيالٍ   َسْبعَ   َعَلْيِهمْ   َسخَّ   نحساً :  أي ﴾  ُحُسوًما  َأيَّ

َعى  فِيَها  اْلَقْومَ   َفرَتَى﴿  وأهلكتهم،  فدمرهتم  عليهم،  فظيعاً   ورشاً  ُمْ ﴿  موتى،  هلكى:  أي ﴾  َِصْ   َأْعَجازُ   َكَأهنَّ
 َفَهْل ﴿بعض،    عىل   بعضها   الساقط  اخلاوية   رؤوسها  قطعت  قد  التي   النخل   جذوع  كأهنم :  أي ﴾  َخاِوَيةٍ   َنْخلٍ 
 . املتقرر  النفي بمعنى استفهام وهذا ﴾َباِقَيةٍ  ِمنْ   هَلُمْ  َتَرى

  بِاخْلَاطَِئِة﴾  َواملُْْؤَتِفَكاُت   َقْبَلهُ  َوَمنْ  فِْرَعْونُ  ﴿وَجاءَ ذّكرهم اهلل بكفر فرعون، وما حل به، فقال:   وكذلك 
 ولكنه  احلق،  هبا  تيقن  ما  البينات  اآليات  من  وأراه  عليه السالم،  موسى  ورسوله  عبده  إليه  اهلل  حيث أرسل

  جاءوا   اجلميع  لوط،  قوم  قرى:  أي ﴾  َواملُْْؤَتِفَكاِت ﴿  املكذبني،   من  قبله  من  وجاء  وعلوًا،  ظلامً   وكفر  جحد
 أنواع  من  ذلك   إىل  انضم  وما  واملعاندة،  والظلم   والتكذيب  الكفر   وهي  الطاغية،  بالفعلة :  أي ﴾  بِاخْلَاطَِئةِ ﴿

ِمْ   َرُسوَل   َفَعَصْوا﴿والفسوق،    الفواحش   الذي   الرسول  كذب  هؤالء   من   كل :  أي  جنس،   اسم   وهذا ﴾  َرهبر
  ومن هالكهم،    به  ُيصل  الذي  واملقدار   احلد  عىل   أي: زائدة ﴾  َرابَِيةً   َأْخَذةً ﴿  اجلميع  اهلل  فأخذ  إليهم،   اهلل  أرسله
   الرفيعة. مواضعها   عىل   وعال   األرض،   وجه   عىل   املاء   طغى   حني   اليم   يف   اهلل   أغرقهم   نوح،   قوم   أولئك   مجلة 
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  آبائهم   أصالب  يف  السفينة،:  وهي﴾  اجْلَاِرَيةِ   يِف ﴿  َحلهم  أن  بعدهم،  املوجودين  اخللق  عىل  اهلل  وامتن
  سفينة  أول  تذكركم﴾  َتْذكَِرةً   َلُكمْ ﴿   جنسها،  واملراد  اجلارية،:  أي ﴾  لِنَْجَعَلَها﴿اهلل؛    نجاهم  الذين  وأمهاهتم
  اليشء   جنس   فإن   كلهم،   األرض   أهل   وأهلك   رسوله   واتبع   به   آمن   من   عليها   اهلل   نجى   وكيف   قصتها،   وما   صنعت 
 هبا.   اآلية   ووجه   منها   املقصود   ويعرفون   األلباب،   أولو   يعقلها :  أي ﴾  َواِعَيةٌ   ُأُذنٌ   َوَتِعَيَها ﴿ بأصله،    مذكر 

 

 أهواهلا.  من والتخويف أمرها، وتعظيم القيامة، شأن تفخيم  .1
 كعاد وثمود وفرعون وقوم لوط.   رسلها،  كذبت  التي  السابقة األمم بمصري  واالعتبار االتعاظ وجوب .2

 

 
  

عّرفنا اهلل تبارك وتعاىل أن اهلدف من ذكر قصص السابقني هو الفهم واالتعاظ؛ هبدف التذكرة 
َوَتِعَيَها ُأُذٌن والوعي، وليس جمرد املعرفة والسامع للقصص واحلوادث؛ من أجل ذلك قال تعاىل: 

د ما بعد السمع ومل يقل )سامعة(؛ حيث إن ذكر األذن كاف للداللة عىل السمع، لكن املقصو َواِعَيةٌ 
 .من الفهم واالتعاظ والعمل

 

الفالح، وأن الغفلة عنها أو تكذيبها ِس اَلالك. اذكر ما ُيب عليك بينت اآليات أن اآلخرة أساس 
 .فعله ِف حياتك العملية لُتحقَق ذلك
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ورِ   ِِف   ُنِفَخ   َفإَِذا﴿ َخةٌ   الصُّ ُض   َوُْحَِلِت (  13)  َواِحَدةٌ   َنفم َرم َباُل   األم ِ َتا  َواَلم ةا   َفُدكَّ َمئِذٍ (  14)  َواِحَدةا   َدكَّ   َوَقَعِت   َفَيوم
ِت (  15)  المَواقَِعةُ  اَمءُ   َوانمَشقَّ َمئِذٍ   َفِهيَ   السَّ َجائَِها َعىَل   َواملمََلُك ( 16)  َواِهَيةٌ   َيوم َش   َوََيمِمُل   َأرم َقُهمم   َربَِّك   َعرم َمئِذٍ   َفوم   َيوم

َمئِذٍ ( 17) َثاَمنَِيةٌ  َرُضونَ  َيوم َفى  َل  ُتعم  .﴾(18َخافَِيٌة ) ِمنمُكمم  ََتم
 (1)

 معناها الكلمة 
وِر﴾:   والفزع،   ﴿الصُّ للموت  السالم  عليه  اِفيُل  ِإرْسَ ِفيِه  َيْنُفُخ  ِذي  الَّ الَقْرِن 

 وللبعث والنشور. 
ِتي َيُكوُن هِبَا َهاَلُك الَعامَلِ. ِهَي النَّْفَخُة األُوىَل   ﴿َنْفَخٌة َواِحَدٌة﴾:    الَّ

َباُل﴾:   ُرِفَعْت ِمْن َأَماِكنَِها. َحلتها الريح العاصف، أو املالئكة، أو اهلل عزَّ   ﴿َوَُحَِلِت اأْلَْرُض َواجْلِ
 وجلَّ بقدرته. 

َتا﴾:   ونسفت،   ﴿َفُدكَّ وُخلطت  تفتتت  حتى  ببعض،  بعضها  رُضب  أي: 
 فكانت قاعًا صفصفًا. 

 َقاَمِت الِقَياَمُة.  ﴿َوَقَعِت اْلَواِقَعُة﴾:  
ِخَيٌة.  ﴿َواِهَيٌة﴾:    َضِعيَفٌة ُمْسرَتْ

 بالفتحة فوق الاّلم، اسم جنس، أي: املاَلِئَكُة.  ﴿َوامْلََلُك﴾:  
 عىل جوانب السامء وأركاهنا، خاضعني لرهبم، مستكينني لعظمته.  ﴿َأْرَجاِئَها﴾: 
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يعلم   ﴿َوَُيِْمُل َعْرَش َربرَك﴾:   وال  قدره،  أحد  يقدر  ال  عليه،  اهلل  يستوي  عرش حقيقي 
 كيفيته أحد. 

أي: فوق رؤوس املالئكة، وقيل: إن َحلة العرش فوق املالئكة   ﴿َفْوَقُهْم﴾:  
 الذين يف السامء عىل أرجائها. 

 ثامنية صفوف. ثامنية من املالئكة يف غاية القوة، أو   ﴿َثاَمنَِيٌة﴾:  

  الرسل   ونجى   الدنيا،   يف   العقوبة   هلم   وعجل   جازاهم،   وكيف   لرسله،   باملكذبني   تعاىل   فعله   ما   ُذِكرَ   ملا 
  التي   اهلائلة   األمور   فذكر   القيامة،   يوم   كاملة   األعامل   وتوفية   األخروي،   اجلزاء   لذكر   مقدمة   هذا   كان   وأتباعهم، 

ورِ   يِف   ُنِفَخ   َفِإَذا ﴿ إرسافيل يف الصور، فقال:    ينفخ   أن   ذلك   أول   وأن   القيامة،   أمام   تقع    النفخة   هبذه   واملراد ﴾  الصُّ
  ال   اهلل   أمر   ألن "  ؛ ﴾ َواِحَدةٌ   َنْفَخةٌ ﴿ واحدة    بأهنا   ها هنا   أكدها   وقد   العاملني،   لرب   نفخة البعث والنشور، والقيام 

   . ( 1) "وتأكيد   تكرار   إىل   ُيتاج   وال   يامنع،   وال   َيالف 
  الناس  فإذا   جسدها،  يف  روح  كل  فتدخل  األرواح،   فتخرج  نابتة،  األجساد  ُنفخ يف الصور تكاملت  فإذا

َباُل   األْرُض   َوَُحَِلِت ﴿العاملني،    لرب  قيام َتا  َواجْلِ ةً   َفُدكَّ  وخلطت   واضمحلت،  اجلبال  فتتت:  أي ﴾  َواِحَدةً   َدكَّ
 فإهنا  السامء  أما  و  أمتًا،  وال  عوجاً   فيها  ترى  ال  صفصفاً   قاعاً   اجلميع  فكان  األرض،  عىل  ونسفت  باألرض،
 السامء   جوانب  عىل﴾  َأْرَجائَِها  َعىَل ﴿  الكرام  املالئكة:  أي ﴾  َواملََْلُك ﴿  لوهنا،   ويتغري   وتتشقق   ومتور   تضطرب
ِمُل ﴿لعظمته،    مستكينني   لرهبم،   خاضعني  وأركاهنا،   غاية  يف  مالئكة  ﴾َثاَمنَِيةٌ   َيْوَمئِذٍ   َفْوَقُهمْ   َربرَك   َعْرَش   َوَُيْ

ِت   وقسطه  بعدله   بينهم  والقضاء   العباد،  بني   للفصل  أتى   إذا  القوة، دلَّ   العرَش   أنَّ   عىل  اآلثارُ   وفضله؛ وقد 
 خَتَْفى   ال ﴿   اهلل  عىل ﴾  ُتْعَرُضونَ   َيْوَمئِذٍ ﴿:  قال  ثامنيٌة؛ وهلذا  ُيمُله  القيامةِ   يوم   لكن   املالئكة،   أربعٌة من   ُيمُله

 
 (. 211/  8سالمة )  : ت  –( تفسري ابن كثري 1)
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  َيفى   ال   "والشهادة،   الغيب  عامل   تعاىل  اهلل   فإن   وصفاتكم،   أعاملكم   من   وال  أجسامكم،  من   ال  ﴾َخافَِيةٌ   ِمنُْكمْ 
 .  (1) "والضامئر والرسائر، بالظواهر، عامل هو  بل أموركم،  من  َشء  عليه

(2)
 

 

 عظيم، والنفخ فيه، بأمر اهلل تعاىل، للموت، أو البعث.   إثبات الصْور، وهو قرن .1

إثبات العرش، وَحل املالئكة له، وجميء الرب سبحانه، واستوائه عليه استواًء يليق بجالله، وال يعلم   .2
 كيفيته إال اهلل تعاىل. 

 اجلبال.  ونسف األرض، دكُّ  القيامة أهوال   من .3

  واستقامته  وسكناته،  وحركاته،  وأفعاله،  ونّيته  عمله  يعرض عىل ربه يوم القيامة، يعرض   إنسان   أّن كل .4
 وانحرافه، فليعد كلٌّ العدة هلذا العرض العظيم. 

 
  

 
 (. 213  -212/ 8( املصدر السابق ) 1)
 . ( 12404برقم ) "املعجم الكبري"وأخرجه الطرباين يف  ( ، 3116أخرجه احلاكم برقم ) (  2)

يف اآليات أيضا إثبات لعرش الرَحن وعظمة َحلته من املالئكة؛ فالعرش أكرب املخلوقات 
وأعالها، أما الكريس؛ فهو موضع قدمي الرب جل وعال؛ فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم، َقاَل: 

 .(2)(اْلُكْريِسُّ َمْوِضُع َقَدَميِْه، َواْلَعْرُش اَل ُيْقَدُر َقْدُرهُ )

 

 

يف هذا املقطع وصف اهلل تعاىل النفخة بأهنا واحدة؛ وهو ما يدلل عىل رسعة وقوع اآلخرة 
 .تأمل سورة يس، ثم هات منها ما يمكن التدليل به عىل نفس هذا املعنى للعباد.ومفاجأهتا 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا ﴿  َرُءوا   َهاُؤمُ   َفيَُقوُل   بِيَِمينِهِ   كِتَاَبهُ   أُويِتَ   َمنم   َفأَمَّ (  20)   ِحَسابِيَهم   ُماَلٍق   أَينِّ   َظنَنمُت   إِينِّ (  19)   كِتَابِيَهم   اقم

ُبوا   ُكُلوا (  23)   َدانِيَةٌ   ُقطُوُفَها (  22)   َعالِيَةٍ   َجنَّةٍ   ِِف (  21)   َراِضيَةٍ   ِعيَشةٍ   ِِف   َفُهوَ  َ تُمم   بِاَم   َهنِيئاا   َوارشم َلفم   ِِف   أَسم
امِ  َيَّ الِيَةِ   األم َ ا (  24)   اخلم تَنِي َيا    َفيَُقوُل   بِِشاَملِهِ   كِتَاَبهُ   أُويِتَ   َمنم   َوأَمَّ يم م   لَ ابِيَهم   أُوَت   ََل م (  25)   كِتَ رِ   َوََل دم   ِحَسابِيَهم   َما   أَ

َها (  26)  تَ يم نَى   َما (  27)   المَقاِضيَةَ   َكاَنِت   َيا لَ طَانِيَهم   َعنِّي   َهَلَك (  28)   َمالِيَهم   َعنِّي   أَغم وهُ   ُخُذوهُ (  29)   ُسلم   َفُغلُّ
ِحيمَ   ُثمَّ (  30)  َ وهُ   اَلم ِسَلةٍ   ِِف   ُثمَّ (  31)   َصلُّ ُعَها   ِسلم ا   َسبمُعونَ   َذرم ُلُكوهُ   ذَِراعا هُ (  32)   َفاسم ِمنُ   َل   َكانَ   إِنَّ   ُيؤم

كِنيِ   َطَعامِ   َعىَل   ََيُضُّ   َوَل (  33)   المَعظِيمِ   بِاهللَِّ  ِسم مَ  لَهُ   َفَليمَس ( 34)   املم   إِلَّ   َطَعامٌ   ( َوَل 35َْحِيٌم )  َها ُهنَا  الميَوم
لِنيٍ   ِمنم  اطِئُوَن )   إِلَّ   َيأمُكُلهُ   َل (  36)   ِغسم  . ﴾ ( 37اخلمَ

 

 (1)

 معناها الكلمة 
كَِتاَبُه  ُأويِتَ  َمْن  ا  ﴿َفَأمَّ

 بَِيِمينِِه﴾:  
 أي: من ُأعطي كتاب أعامله بيمينه. 

 أي: املُْْؤِمُن خماطًبا مَجَاَعته ابتهاجًا ورسورًا.  ﴿َفَيُقوُل﴾:  
 َوِقيَل: َتَعاَلْوا. أْي: ُخُذوا،  ﴿َهاُؤُم﴾:  

ُه ِمَن النَّاِجنَي َفرَح وَأَحبَّ َأْن ُيْظِهَر   ﴿اْقَرُءوا كَِتابَِيْه﴾:   أي ملََّا أخذ كتابه وَعلَِم َأنَّ
ِه، َحتَّى َيْفَرُحوا َلُه.   َذلَِك لَِغرْيِ
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اِضَيٍة﴾:    َهنِْيَئٍة َمْرِضيٍَّة.  ﴿رَّ
 ثاَِمُرَها.  ﴿ُقُطوُفَها﴾:  

 َقِريَبٌة َيَتنَاَوهُلَا الَقاِعُد َواملُْضَطِجُع.  ﴿َدانَِيٌة﴾:  
ْمُتْم.  ﴿َأْسَلْفُتْم﴾:    َقدَّ

 املَْوَتَة الَقاطَِعَة أِلَْمِري، َومَلْ ُأْبَعْث.  ﴿َكاَنِت اْلَقاِضَيَة﴾:  
يِت.  ﴿ُسْلَطانِيْه﴾:   تِي َوُقوَّ  ُحجَّ

 بِاألَْغاَلِل. امْجَُعوا َيَدْيِه إِىَل ُعنُِقِه  ﴿َفُغلُّوُه﴾:  
 َأْدِخُلوُه، َوَأْحِرُقوُه بِاجلحيم. ﴿َصلُّوُه﴾:  

 َفَأْدِخُلوُه فِيَها.  ﴿َفأْسُلُكوُه﴾:  
ِميِه ِمَن الَعَذاِب.  ﴿ََحِيٌم﴾:    َقِريٌب َُيْ

 َصِديِد َأْهِل النَّاِر.  ﴿ِغْسلنٍِي﴾:  
وَن َعىَل الُكْفِر.  ﴿اخْلَاطُِئوَن﴾:   املُْذنُِبوَن املُرِصُّ

أهل هاهنا  تعاىل  اهلل  يعطون  السعادة  ذكر    هلم  متييزاً   بأيامهنم؛  الصاحلة  أعامهلم  فيها  التي  كتبهم  الذين 
  ما   عىل  اخللق  يطلع  أن   وحمبة  والرسور،   الفرح  من  ذلك  عند   أحدهم   ويقول   ملقدارهم،   ورفعاً   بشأهنم،  وتنوَياً 

 وأنواع   باجلنات،  يبرش  فإنه  فاقرؤوه،   كتايب   دونكم:  أي﴾  كَِتابَِيهْ   اْقَرُءوا   َهاُؤمُ ﴿  :الكرامة   من   به   عليه  اهلل  َمنَّ 
فالذي  وسرت  الذنوب،  الكرامات، ومغفرة   اإليامن   من  عيلّ   به  اهلل  منّ   ما  احلال   هذه  إىل  أوصلني  العيوب، 

:  أي﴾  ِحَسابَِيهْ   ُماَلٍق   َأينر   َظنَنُْت   إِينر ﴿:  قال  وهلذا   العمل؛  من   باملمكن  له   واالستعداد   واحلساب،   بالبعث
  وقد  األعني،  وتلذ  األنفس،   تشتهيه   ملا  جامعة :  أي ﴾  َراِضَيةٍ   ِعيَشةٍ   يِف   َفُهوَ ﴿  اليقني،  بمعنى:  هنا  فالظن  أيقنت،
:  أي ﴾  َدانَِيةٌ   ُقُطوُفَها﴿املحل،    عالية  وقصور  يف منازل﴾  َعالَِيةٍ   َجنَّةٍ   يِف ﴿غريها،    عليها  يفضلوا  ومل  رضوها
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ومتكئني، كام    وقعوداً   قياماً   ينالوهنا   أهلها،  عىل   التناول  سهلة  قريبة،   الفواكه، وهي   أنواع  من   وجناها   ثمرها
َلْت   ظاَِلهُلَا  َعَلْيِهمْ   َوَدانَِيةً ﴿قال تعاىل:    من  ﴾ُكُلوا﴿:  إكراماً   هلم   . ويقال[14:  اإلنسان]﴾  َتْذلِياًل   ُقُطوُفَها  َوُذلر

ُبوا ﴿  لذيذ،  طعام  كل  منغص؛ وذلك  وال  مكدر  غري  من  كامالً   تاماً ﴾  َهنِيًئا﴿  شهي،  من كل رشاب ﴾  َوارْشَ
امِ   يِف  َأْسَلْفُتمْ   باَِم ﴿ لكم حصل اجلزاء  السيئة.   األعامل وترك الصاحلة، األعامل   من ﴾ اخْلَالَِيةِ  األيَّ

ا﴿ثم ذكر اهلل تعاىل حال الصنف اآلخر من الناس يوم القيامة، فقال:     فهؤالء ﴾  بِِشاَملِهِ   كَِتاَبهُ   ُأويِتَ   َمنْ   َوَأمَّ
  من  أحدهم   فيقول  وفضيحة،   وعاراً   وخزياً   هلم،   متييزاً   بشامهلم؛  السيئة   أعامهلم  كتب   الذين يعطون   الشقاء   أهل
ْ   َلْيَتنِي  َيا﴿  واخلزي:  والغم  اهلم  َما  َأْدرِ   َومَلْ ﴿األبدية،    واخلسارة  النار،  بدخول  يبرش  ألنه   ؛﴾ كَِتابَِيهْ   ُأوَت   مَل

 يا   أي:﴾  اْلَقاِضَيةَ   َكاَنِت   َلْيَتَها  َيا﴿  :قال  وهلذا  وأحاسب؛  أبعث  ومل  منسيًا،  نسياً   كنت  ليتني:  أي  ﴾ِحَسابَِيهْ 
ثم  بعث  ال  التي  املوتة  هي  موتتي  ليت  منه   يقدم  مل  عليه،  وبال  هو  فإذا   وسلطانه،  ماله  إىل  يلتفت  بعدها، 

مل ينفعني يف الدنيا، ألنني مل :  أي  ﴾َمالَِيهْ   َعنري َأْغنَى  َما﴿: فيقول  اهلل،  عذاب من  االفتداء يف  ينفعه  ومل  آلخرته،
يف ينفعني  ومل  هلل،  شيئًا  منه  قد  اآلخرة،  أقدم  نفعه  وقت   ذهب :  أي ﴾  ُسْلَطانَِيهْ   َعنري  َهَلَك ﴿ذهب،    ألن 

   العريض.  اجلاه وال  اخلطرية، األعداد وال الكثرية، اجلنود  تنفع فلم واضمحل،
﴾  َصلُّوهُ   اجْلَِحيمَ   ُثمَّ ﴿ َينقه،    ُغالًّ   عنقه   يف   اجعلوا :  أي ﴾  َفُغلُّوهُ   ُخُذوهُ ﴿ :  الشداد   الغالظ   عندئٍذ للزبانية   فيقال 

  احلرارة،   غاية   يف   اجلحيم   سالسل   من ﴾  ِذَراًعا   َسْبُعونَ   َذْرُعَها   ِسْلِسَلةٍ   يِف   ُثمَّ ﴿ وهلبها،    مجرها   عىل   قّلبوه :  أي 
﴾  اْلَعِظيمِ   ِباهللَِّ  ُيْؤِمنُ   ال   َكانَ   ِإنَّهُ ﴿   فيها،   ويعلق   فمه،   من   وخترج   دبره   يف   تدخل   بأن   فيها،   انظموه :  أي ﴾  َفاْسُلُكوهُ ﴿ 

  قلبه   يف   ليس :  أي ﴾  امْلِْسكنِيِ   َطَعامِ   َعىَل   َُيُضُّ   َوال ﴿ احلق،    من   به   جاءوا   ما   راداً   لرسله،   معانداً   بربه،   كافراً   كان   لقد 
  يشفع   صديق   أو   قريب :  أي ﴾  ََحِيمٍ ﴿   القيامة   يوم :  أي ﴾  َهاُهَنا   اْلَيْومَ   َلهُ   َفَلْيَس ﴿   واملساكني،   الفقراء   هبا   يرحم   رَحة 

  الطعام   هذا   يأكل   ال   النار،   أهل   صديد   وهو   غسلني،   من   إال   طعام   له   بثوابه، وليس   يفوز   أو   اهلل،   عذاب   من   لينجو   له 
 اجلحيم.   سبل   وسلكوا   املستقيم،   الرصاط   أخطأوا   الذين ﴾  اخْلَاِطُئونَ   ِإال ﴿   الذميم 
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  يأخذون  الذين  الشقاء   وأهل  باليمني،   كتاهبم  يأخذون  الذي  السعادة  أهل  بني  بّينت هذه اآليات الفرق .1

 . بشامهلم  كتاهبم 
  ِحَساِبَيْه﴾   ُماَلٍق   َأينر   َظَنْنُت   ﴿ِإينر قوله تعاىل:    هو يف   كام   واليقنِي،   العلمِ   أحيانًا بمعنى   القرآنِ   يف   يأيت   أن الظَّنُّ  . 2

ِذينَ ﴿ :  وقولِهِ   ، [ 20]احلاقة:   ُمْ   َيُظنُّونَ   الَّ ِمْ   ُماَلُقو   َأهنَّ   أحيانًا بمعنى   ويأيت الظن   ذلك،   وغريِ [  46: البقرة ]   ﴾ َرهبر
كر   . له   مستندَ   وال   أصَل   ال   الَّذي   االعتقاد :  أي [  66: يونس ] ﴾  الظَّنَّ   ِإالَّ   َيتَِّبُعونَ   ِإنْ ﴿ كام يف قوله:    الشَّ

ةً  اجلنَّةِ  لدخولِ   سبًبا  أّن اهلل تعاىل جعل األعامل .3   لسعادهِتا؛ وهلذا بنّي أّن ذلك اجلزاء   وأصاًل  لنعيِمها،   ومادَّ
امِ   يِف   َأْسَلْفُتمْ   باَِم ﴿  هلم،   حصَل  احلِة.  األعاملِ   قاموا به يف حياهتم ِمن أي: بام    [24]احلاقة:    ﴾ اخْلَالَِيةِ   األيَّ  الصَّ

  بِاهللَِّ  ُيْؤِمنُ   اَل   َكانَ   ﴿إِنَّهُ أمهية اإليامن باهلل تعاىل، وإطعام الطعام؛ وهلذا قال هنا معلاًل هالك من هلك:   .4
 . [34، 33]احلاقة:  املِْْسكنِِي﴾  َطَعامِ  َعىَل  َُيُضُّ  َواَل ( 33)  اْلَعظِيمِ 

 

 

  

الكفُر درجات متفاوتة، واملبتعدون عن احلق أو الكفار واملرشكون ليسوا سواء؛ فالذي يطعم 
إِنَُّه َكاَن اَل ُيْؤِمُن بِاهللَِّ املساكني ويقدم اخلدمات اإلنسانية، ليس كالذي مجع بني الكفر والبخل، 

 .[34، 33]احلاقة:  َواَل َُيُضُّ َعىَل َطَعاِم املِْْسكنِيِ  . اْلَعظِيِم 

 

 اَلنة سلعة غالية، ونعيم عظيم، وُملك كبري. 

د الواجبات العملية التي تبلغك اَلنة  .من خالل ما تعلمته من هذا املقطع؛ حدِّ
...............................................................................................

............................................................................................... 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

وَن ) وَن )38﴿َفاَل ُأْقِسُم باَِم ُتْبرِصُ ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )39( َوَما اَل ُتْبرِصُ ( َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر  40( إِنَّ
ُروَن )( َواَل  41َقلِياًل َما ُتْؤِمنُوَن ) َل َعَلْينَا  43( َتنِْزيٌل ِمْن َربر اْلَعاملنََِي )42بَِقْوِل َكاِهٍن َقلِياًل َما َتَذكَّ ( َوَلْو َتَقوَّ
ِجِزيَن ( َفاَم ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َعنُْه َحا46( ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي )45( أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي )44َبْعَض اأْلََقاِويِل )

ُه َلَتْذكَِرٌة لِْلُمتَِّقنَي )47) بِنَي )48( َوإِنَّ ٌة َعىَل اْلَكافِِريَن )49( َوإِنَّا َلنَْعَلُم َأنَّ ِمنُْكْم ُمَكذر ُه حَلَرْسَ ( َوإِنَُّه  50( َوإِنَّ
 (﴾. 52( َفَسبرْح بِاْسِم َربرَك اْلَعظِيِم )51حَلَقُّ اْلَيِقنِي )

 (1)

 معناها الكلمة 
ِذيَن   ﴿بَِقْوِل َكاِهٍن﴾:   الَّ اِن  الُكهَّ َكَسَجِع  بَِسْجٍع  الكريم  القرآُن  َليَس  أي: 

ُعوَن ِعْلَم املَُغيََّباِت.   َيدَّ
َل﴾:    اْخَتَلَق َواْفرَتى َعَلْينَا.  ﴿َتَقوَّ
 ُقطَِع َماَت َصاِحُبُه. نَِياَط الَقْلِب، َوُهَو: ِعْرٌق ُمتَِّصٌل بِِه إَِذا  ﴿اْلَوتِنَي﴾:  

 َمانِِعنَي اهلاََلَك َوالِعَقاَب َعنُْه.  ﴿َحاِجِزيَن﴾:  

  كل   ذلك   يف  فدخل  يبرصونه،  ال   وبام  األشياء،   مجيع  من  اخللق  يبرصه  بام  اآليات  هذه  يف  تعاىل  اهلل   أقسم
الكريم مبلغًا    القرآن  من  به جاء   بام   الرسول   صدق   أقسم عىل   املقدسة سبحانه،  ذاته  ذلك   يف   يدخل  بل   اخللق،
ونَ   باَِم   ُأْقِسمُ   َفال﴿:  فقال سبحانه  تعاىل،  اهلل  به عن  شاعر   أنه  من  أعداؤه،  به  رماه  عام  رسوله  اهلل  ، ثم نزه﴾ُتْبرِصُ

 
 (. 118( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  362-360الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:   (1)
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 َواَل (  41)  ُتْؤِمنُونَ   َما  َقلِياًل   َشاِعرٍ   بَِقْولِ   ُهوَ   َوَما(  40)   َكِريمٍ   َرُسولٍ   َلَقْوُل   ﴿إِنَّهُ فقال:    ساحر أو كاهن،  أو
ُرونَ   َما   َقلِياًل   َكاِهنٍ   بَِقْولِ   هو عدم   ذلك   عىل   َحلهم  وبنّي أن الذي﴾  (43)اْلَعاملنَِيَ   َربر   ِمنْ   َتنِْزيٌل (  42)  َتَذكَّ

  حممد  حال   يف  نظروا  لو أهنم  ذلك،  ومن  ويرضهم،   ينفعهم  ما  لعلموا  وتذكروا،  آمنوا  فلو  وتذكرهم،  إيامهنم
 تنزيل   به  جاء   ما  وأن  حقًا،  اهلل  رسول  أنه  عىل  يدهلم  الشمس  مثل  أمرا   لرأوا   وأخالقه،  أوصافه  ورمقوا   ،ملسو هيلع هللا ىلص
 وكامل  أوصافه،  وجاللة  به،  تكلم  من  عظمة  عىل  دال  كالم  هو  بل  البرش،  قول  يكون  أن  يليق  فال  العاملني،  رب

 عليه   تقّول  لو  فإنه  وحكمته،  باهلل  يليق  ال  بام   منهم  ظن  هذا  فإن  وأيضاً   عباده،  فوق   وعلوه  لعباده،  تربيته
ُثمَّ   بِاْلَيِمنيِ   ِمنْهُ   ألَخْذَنا﴿الكاذبة؛  ﴾  اأْلََقاِويلِ   َبْعَض ﴿  وافرتى   متصل   عرق   وهو ﴾  اْلَوتنِيَ   ِمنْهُ   َلَقَطْعنَا  * 
  وال   بنفسه،   هو   امتنع   ما   أهلكه   لو :  أي   ﴾ َحاِجِزينَ   َعْنهُ   َأَحدٍ   ِمنْ   ِمْنُكمْ   َفاَم ﴿ اإلنسان،    منه   مات   انقطع   إذا   بالقلب، 

  دينهم  مصالح  به   يتذكرون﴾  لِْلُمتَِّقنيَ   َلَتْذكَِرةٌ ﴿   الكريم  القرآن  : أي ﴾  َوِإنَّهُ ﴿ اهلل،    عذاب   من   يمنعه   أن   أحد   قدر 
بنِيَ   ِمنُْكمْ   َأنَّ   َلنَْعَلمُ   َوإِنَّا﴿  هبا،  ويعملون  فيعرفوهنا  ودنياهم،  للمكذبني،  ووعيد  هتديد  فيه  وهذا  به،﴾  ُمَكذر

ةٌ   َوإِنَّهُ ﴿البليغة،    بالعقوبة  تكذيبهم  عىل  سيعاقبهم  فإنه   ما   ورأوا  به،  كفروا  ملا  فإهنم﴾  اْلَكافِِرينَ   َعىَل   حَلَرْسَ
 َفَسبرْح ﴿  العلم،   مراتب   أعىل :  أي ﴾  اْلَيِقنيِ   حَلَقُّ   َوإِنَّهُ ﴿  ألمره،   ينقادوا  ومل  به،   َيتدوا   مل  إذ   ُترسوا   به،  وعدهم 

َك  بِاْسمِ   . (1) بجالله يليق ال  عام  نزّهه ﴾اْلَعظِيمِ  َربر

 

 . من بني يديه وال من خلفه  الباطل يأتيه   ال الذي  كالم اهلل وأّنه  الكريم،  القرآن بيان صدق .1

 
 (. 392/  3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 884- 882( وتفسري السعدي )ص:  566ينظر: عمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  (  1)   

 ولو نفسه، من بيشء يأيت أن له ليس إذ ؛-وجل عز– اهلل من وحي ملسو هيلع هللا ىلصُتبني اآليات أن سنة النبي 
ل  [.4: 3: النجم]  يوحى وحي إال هو إن*  اهلوى عن ينطق وما تعاىل، اهلل ألهلكه اهلل عىل شيئًا تقوَّ
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 :  هي  ثالثة، اليقني بيان أن مراتب .2

 إليه.   تصل التي األخبار من املؤمن  عليه ُيصل الذي العلم  وهو اليقني: علم (أ
 البرص.  بحاسة ُيدَركُ  الذي العلم  وهو: اليقني عني ( ب

 . مبارش بشكلٍ  بالذوق ُيدرك الذي  العلم وهو: اليقني  حق (ج

ل أحد من اخللق عىل اهلل تعاىل إال قصمه؛ فإذا .3   ﴿َوَلوْ بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  البرش   اهلل توعد سيد  كان  أّنه ما تقوَّ
َل    َأَحدٍ   ِمنْ   ِمنُْكمْ   َفاَم (  46)   اْلَوتنِيَ   ِمنْهُ   َلَقَطْعنَا  ُثمَّ (  45)   بِاْلَيِمنيِ   ِمنْهُ   أَلََخْذَنا(  44)  اأْلََقاِويلِ   َبْعَض   َعَلْينَا   َتَقوَّ
  عىل   والتقول   اهلل،  كتاب   ُتريف   يف   يسعى   بمن  احلال  فكيف   ،[47-44]احلاقة:    ﴾(47)َحاِجِزينَ   َعنْهُ 
  فالعقوبة   شيئًا،  اهلل  كتاب من ينقص  أو  يزيد   أن  برش يستطيع  ال أنه  عىل  ويف ذلك دليل  يقله؟!  مل  بام   فيه  اهلل

 . باملرصاد له العاجلة

 . وغريها من صفات النقص   والعجز،   اجلهل،   من   املخلوقني،   صفات   عن   خالقه   بتنزيه   مأمور   أّن املؤمن  . 4

 

 
 

 

 

 

د األسامء الثالثة ليوم القيامة التي وردت يف هذه السورة  .عدر
........................................................................................ 

 

 

 تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:

 احلاقة، وأهم اهلدايات واألحكام فيها.سورة  مقاصد ملخًصا موجًزا عن -أ

مقاطع السورة؛ بحيث ال يزيد ملخص ملخًصا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من  -ب
 املقطع الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س
 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

اقَُّة﴾   ﴿َدانَِيٌة﴾  ﴿اْلمَ
َتِفَكاُت﴾  لِنٍي﴾   ﴿َواملمُؤم   ﴿ِغسم

اِرَيِة﴾   ﴿َصلُّوُه﴾  ﴿اَلمَ
َخٌة َواِحَدٌة﴾  َل﴾   ﴿َنفم   ﴿َتَقوَّ

  ﴿المَوتنَِي﴾  ﴿َواِهَيٌة﴾
 :أمام اَلملة اخلاطئة( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )  ضعم عالمة : 2س

 ( )     وأهواهلا غري خميفة.  وأمرها عظيم، القيامة شأهنا كبري،  -
 ( )   رسلها.  كذبت  التي  السابقة األمم بمصري واالعتبار جيب االتعاظ -
 ( )       يعرض عىل ربه يوم القيامة.  إنسان  كل  -
 ( )     اجلبال.  ونسف األرض،  دكُّ  القيامة  ليس من أهوال -
ةً  اجلنَّةِ   لدخولِ  سبًبا  جعل اهلل تعاىل األعامل -  ( )  لسعادهِتا.  وأصاًل  لنعيِمها،  ومادَّ
 ( )       . بشامهلم كتاهبم أهل السعادة يأخذون   -
 ( )         لليقني أربع مراتب.  -
 ( )     املخلوقني.   صفات عن  خالقه  بتنزيه مأمور   املؤمن -
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ا يدل عىل ما ييل:: 3س  اذكر حديثاا نبويا

 شناعة فاحشة قوم لوط.  -
 طبيعة َخلمق َْحَلِة العرش.  -

 

 

  

 

 .إنجازكبالتعاون مع زمالئك، قم بإجياز بجمع آداب تسبيح وذكر اهلل؛ ثم ضعها يف ملف 
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 الوحدة أن:يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه 

 يبني عهد نزول سورة املعارج.  -

 يستخرج مقاصد سورة املعارج. -

 يناقش حماور سورة املعارج األساسية. -

 يفرس معاين مفردات سورة املعارج. -

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة املعارج. -

 .يستخرج اهلدايات واألحكام  لسورة املعارج -

 

 السورة.بني يدي  -

 مقاصد السورة. -

ض استعجال الكافرين بعذاب اهلل املوضوع األول: عر
 الذي أوعدهم به، وأنه واقع ال حمالة

بالصرب اجلميل عىل  ملسو هيلع هللا ىلصمر اهللِ لرسولِه املوضوع الثاين: أ
 مواقف الكفار، واستهزائهم

بيان طبيعة الناس عمومًا، واملؤمنني املوضوع الثالث: 
 وجه اخلصوصوصفاهتم وجزائهم عىل 

عذاب املكذبني باليوم اآلخر يف املوضوع الرابع: 
 اآلخرة.

 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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هذه السورة الكريمة وجهت عنايتها للحديث عن يوم القيامة والتذكري بأهواله وشدائده، ثم احلديث   
واستثناء  ويأسها،  وأملها  ومرضها،  ويرسها، وصحتها  عامة يف حال عرسها  بصفة  اإلنسانية  النفس  عن 

عام   ملسو هيلع هللا ىلص، وتسلية الرسول  املؤمنني الصادقني من كل صفة ال ُيبها اهلل تعاىل، كام اهتمت بالرد عىل الكافرين
 . التي ال يعجزها َشء   -تعاىل-حلقه منهم، وبيان مظاهر قدرة اهلل 

 
 

 
 

 . ا من أمور اآلخرة. اذكر باختصار بعض هذه األمور كام بدت لكذكرت سورة املعارج كثريً 
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................

................................................ ....................................................... . 
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مكية  سورة  )(1)باإلمجاع  املعارج  آياهتا  وعدد  بعد  (،44،    ،( النبأ)  سورة   وقبل(  احلاقة)  سورة   نزلت 
لة  أهوال  تصوير  فيها  يغلب  السورة  تلك  إنّ   حيث  من  احلاقة،  لسورة  وُتسمى سورة )سأل سائل( ، وهي ُمكمر

 وجزائهم.  الناس  أحوال بيان  فيها يظهر السورة وهذه وإثباهتا، القيامة يوم

 . الدين   بيوم للمصدقني والنعيم  الكافرين، عىل   العذاب وقوع تأكيد .1
 حمالة.  ال  واقع أوعدهم به، وأنه  الذي اهلل  بعذاب   الكافرين استعجال عرض .2
ُبون،  يناهلا التي بيان املعارج .3  املُكذبون.  منها وُُيَرم املُقرَّ
 التي يفطر اإلنسان عليها.  الصفات ببعض التذكري  .4
 واستهزائهم.   الكفار مواقف  عىل اجلميل بالصرب  ملسو هيلع هللا ىلص لرسولِه  اهللِ  أمر .5
  دار   يف   واملجرمني  املؤمنني   وَنَصب، وأحوال   وراحة   وشقاوة،   سعادة  من  فيه  اليوم اآلخر ومابيان أحوال   .6

 . (2)واخللود اجلزاء

 
  

 
 (. 335/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 364/  5( تفسري ابن عطية ) 1)
 (. 398/ 3صفوة التفاسري، للصابوين ) و(  568/ 1( ينظر: املخترص يف تفسري القرآن الكريم )2)

 

د تلك األسباب  .بينت سورة املعارج أسباب دخول اجلنة. بالتعاون مع زمالئك، عدر
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َكافِِرينَ (  1)   َواقِعٍ   بَِعَذاٍب   َسائٌِل   َسَأَل ﴿ ُرُج (  3)  املمََعاِرِج   ِذي  اهللَِّ  ِمنَ (  2)  َدافِعٌ   َلهُ   َليمَس   لِلم وُح   املماََلئَِكةُ   َتعم  َوالرُّ

مٍ  ِِف  إَِليمهِ  َداُرهُ  َكانَ  َيوم  .﴾(4َسنٍَة )  َألمَف  ََخمِسنيَ  ِمقم
 (1)

 معناها الكلمة 
بَِعَذاٍب   َسائٌِل  ﴿َسَأَل 

 َواِقٍع﴾:  
الكفار عن عذاب اهلل بمن هو   َداٍع أو سأل سائل من  َدَعا 

 واقع. 
 َصاِحِب الُعُلور َواجلاََلِل.  ﴿ِذي املََْعاِرِج﴾:  

 َتْصَعُد.  ﴿َتْعُرُج﴾:  
وُح﴾:   يُل عليه السالم.  ﴿َوالرُّ  ِجرْبِ

حممًدا َيوفنا وَيددنا    إن يف النرض بن احلارث الذي كان يقول    املعارجنزلت اآليات األوىل من سورة  
ّنه استعجل العذاب ودعا عىل نفسه به كام أخرب بذلك القرآن  إبالعذاب يف الدنيا واآلخرة؛ فلامذا ننتظره؟ أي  

َذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ﴿َوإِْذ َقاُلوا  قال تعاىل:    ،الكريم يف سورة األنفال اللَُّهمَّ إِن َكاَن َهٰ
اَمِء َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيمٍ  َن السَّ فُقتل   ،[؛ فأنزل اهلل به ما استعجل من العذاب يوم غزوة بدرٍ 32]األنفال:  ﴾ مر
   . ﴾اٍب َواِقعٍ ﴿َسَأَل َسائٌِل بَِعذَ صربًا، ثم نزل فيه قوله تعاىل: 

 
 (. 119وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  ( 363( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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:  أي﴾  َسائٌِل   َسَأَل ﴿  :وتعجيزاً   وتعنتاً   استهزاء  اهلل  لعذاب  واستعجاهلم   املعاندين،  جهل   مبيناً   تعاىل   يقول
  ليس:  أي﴾  اهللَِّ  ِمنَ   َدافِعٌ   َلهُ   َلْيَس ﴿  وعنادهم،  بكفرهم  له  الستحقاقهم﴾  لِْلَكافِرينَ   َواِقعٍ   بَِعَذاٍب ﴿  داعٍ   دعا
  أن بد  ال  فالعذاب نزوله، قبل يدفعه  أحد   املرشكني متمردي  من استعجل من به استعجل الذي العذاب  هلذا 
 اهلل.  من  عليهم  يقع

ُبون، يناهلا التي  املعارج  ذلك   بعد  السورة  ثم ذكرت   ذي:  أي﴾  املََْعاِرِج   ِذي﴿املُكذبون،   منها  وُُيَرم  املُقرَّ
وُح   املاَْلئَِكةُ   ﴿َتْعُرُج   اخللق،  لسائر والتدبري  والعظمة،  واجلالل  العلو   املالئكة  إليه  تعرج  أي: الذيإَِلْيِه﴾    َوالرُّ

  عند   وهذا  وفاجرها،  برها  كلها،  األرواح  يشمل  جنس  اسم  وهذا   الروح،  إليه  وتعرج  تدبريه،  عىل  دبرها  بام
 سنة.   ألف مخسني  واألرواح، وهي مقدار املالئكة   فيها اهلل إىل تعرج  التي  املسافة  ذكر ثم الوفاة،
 

  
 

 

 اآليات الواردة يف بيان قدر اليوم عند اهلل عز وجل نوعان:

، طوهلا آيات تتحدث عن يوم القيامة وهوله، وما يكون فيه من أحداث عظامالنوع األول: 
 .املعارجاآلية الرابعة من سورة ذلك كام يف الدنيا، و مخسني ألف سنة من سنّي  يعادل

آيات تتحدث عن طول األيام التي عند اهلل عز وجل، وقدرها بالنسبة أليام الدنيا والنوع الثاين: 
َوَيْستَْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْن َُيْلَِف اهللَُّ َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعنَْد َربرَك َكَأْلِف َسنٍَة بألف سنة التي نعدها 
ونَ   [.47ج: ]احل مِمَّا َتُعدُّ
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 . والعفو والعافية  يسأل العبد الرَحة   ولكن يطاق،   ال اهلل  عذاب  فإِن العذاب، سؤال حرمة .1
 .إليه   األعامل   عروج   بداللة   أو   العالية،   الرفيعة   املعارج، وهي املنازل   بيان عظمة اهلل تعاىل بداللة وصفه بذي  .2

 . ﴾َسنَةٍ   َأْلَف  مَخِْسنيَ   ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  ﴿يِف عظم يوم القيامة، بداللة قوله:  .3

 

 

 
  

 

بالتعاون مع زمالئك؛ استعن بام يتاح لك من وسائل البحث يف االستدالل من القرآن )سورة 
 .اإلرساء( ومن السنة النبوية )صحيح مسلم( عىل ذم الدعاء عىل النفس بالرش

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

رِبم ﴿ ا   َفاصم ا ُمم (  5)  ََجِيالا   َصربم َنهُ   إهِنَّ ا  َيَروم مَ (  7)  َقِريباا  َوَنَراهُ (  6)  َبِعيدا اَمءُ   َتُكونُ   َيوم لِ   السَّ   َوَتُكونُ (  8)  َكاملمُهم
َباُل  ِ نِ   اَلم َأُل   َوَل (  9)  َكالمِعهم وهَنُمم (  10َْحِياما )  َْحِيمٌ   َيسم ُ ِرمُ   َيَودُّ   ُيَبَصَّ َتِدي  َلوم   املمُجم ِمئِذٍ   َعَذاِب   ِمنم   َيفم ( 11)  بَِبنِيهِ   َيوم

ِويهِ  الَّتِي  َوَفِصيَلتِهِ ( 12) َوَأِخيهِ  َوَصاِحَبتِهِ  ضِ  ِِف  َوَمنم ( 13) ُتؤم َرم ا األم َا َكالَّ ( 14) ُينمِجيهِ  ُثمَّ  ََجِيعا (  15) َلَظى إهِنَّ
اَعةا  َوى َنزَّ ُعو ( 16) لِلشَّ َبرَ  َمنم   َتدم َعى )  َوََجَعَ ( 17) َوَتَوىلَّ  َأدم  .﴾(18َفَأوم

 (1)

 معناها الكلمة 
ْيِت.  ﴿َكاملُْْهِل﴾:    أي: تكون السامء ِمْثَل ُحَثاَلِة الزَّ
الَِّذي   ﴿َكاْلِعْهِن﴾:   املنُْفوِش  املْصُبوِغ  وِف  َكالصُّ اجلبال  تكون  َذَرْتُه  أي 

يُح.   الرر
 أي: ال يسأل قريٌب قريبه عن حاله النشغال كل بحاله. ﴿ََحِيٌم﴾:  

وهَنُْم﴾:  ُ  ُيَشاِهُد َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوَيْعِرُفوهنم َواَل ُيَكلرُموهنم.   ﴿ُيَبرصَّ
 َعِشرَيتِِه.  ﴿َوَفِصيَلتِِه﴾:  

ُه، َوَينَْتِمي  ﴿ُتْؤويِه﴾:    إَِلْيَها. َتُضمُّ
ُب َناُرَها، َوَتَتَلظَّى.  ﴿َلَظى﴾:    َجَهنَُّم َتَتَلهَّ

َوى﴾:   لشَّ اَعًة لر أِس، َوَسائَِر َأْطَراِف الَبَدِن.  ﴿َنزَّ َها ِجْلَدَة الرَّ ِة َحرر  َتنِْزُع بِِشدَّ
 َأْمَسَك َماَلُه يِف ِوَعاٍء، َومَلْ ُيَؤدر َحقَّ اهللِ فِيِه.  ﴿َفَأْوَعى﴾:  

 
 (. 119( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص: 363( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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وجل  اهلليقول   اآليات    عز  هذه  :  يستعجلونه  أهنم  مع  ، هلم  العذاب  تعجيل  عدم  يف  لنبيه  تطميناً يف 
ا  َفاْصرِبْ ﴿ ر   ال  مجياًل،  صرباً   لقومك  دعوتك  عىل  اصرب:  أي ﴾  مَجِيالً   َصرْبً ُمْ ﴿  ملل،  وال  فيه  تضجُّ  َيَرْوَنهُ   إِهنَّ

 ذلك  أهوال  ذكر  ثم  بالعذاب،  السائلني  عذاب  فيه  يقع  الذي  البعث  عىل  يعود  الضمري  ﴾َقِريًبا  * َوَنَراهُ   َبِعيًدا
ـ   العظيمة،   األمور  هذه  فيه  تقع  القيامة:  أي  ﴾َيْومِ ﴿  :فقال  فيه،  يكون  وما  اليوم اَمءُ   َتُكونُ ﴿ف   وهو﴾  َكاملُْْهلِ   السَّ

َباُل   َوَتُكونُ ﴿مبلغ،    كل  منها  اهلول  وبلوغ  تشققها،  من  املذاب  الرصاص   املنفوش،   الصوف   وهو ﴾  َكاْلِعْهنِ   اجْلِ
وهَنُم   ََحِيمٌ   َيْسَأُل   َوال ﴿  ُ   لسؤال   متسع   قلبه   يف   يبقى   فال   َحيمه   - القريب   وهو -   احلميم   يشاهد :  أي ﴾  ََحِياًم* ُيَبرصَّ

   النشغال كل  بحاله يف ذلك اليوم، ومن شدة هول ما يشاهدونه،   حاله؛   عن   َحيمه 
  بأبنائه وزوجته، :  أي ﴾  َوَصاِحَبِتهِ   ِبَبنِيهِ   َيْوِمِئذٍ   َعَذاِب   ِمنْ   َيْفَتِدي   َلوْ ﴿   العذاب   عليه   حق   الذي ﴾  امْلُْجِرمُ   َيَودُّ   ﴿ 

ِتي ﴿ وعشريته،    قرابته :  أي ﴾  ﴿َوَفِصيَلِتهِ الذي هو من أبيه وأمه،    َوَأِخيِه﴾ ﴿    يف   عادهتا   جرت  التي :  أي   ﴾ ُتْؤِويهِ   الَّ
َا ﴿ هلم،    مناص   وال   حيلة   ال :  أي ﴾  َكالَّ ﴿   بعضًا،   بعضها   ويعني   تتناِص،   أن   الدنيا  َوى   نزاَعةً   َلَظى   ِإهنَّ :  أي ﴾  لِلشَّ

﴾  َفَأْوَعى   * َومَجَعَ   َوَتَوىلَّ   َأْدَبرَ   َمنْ ﴿   إليها ﴾  َتْدُعو ﴿ ،  البدن   أطراف   وسائر   ، الرأس   جلدة   حرها   بشدة وُترق    نزع ت 
 منها.   ينفق   فلم   وأوعاها،   بعض   فوق   بعضها   األموال   ومجع   عنه،   وأعرض   احلق،   اتباع   عن   أدبر :  أي 

 

 
 
 
 

من متطلبات الدعوة إىل اهلل الصرب اجلميل عىل مشقة الدعوة، وعىل إعراض املدعوين وأذاهم، 
ْفَح اجْلَِميَل . فال يتوقف الداعية وال ييأس، وال يتضجر، وال يدفع إال بالتي هي أحسن  َفاْصَفِح الصَّ

 .[85] احلجر: 
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امللحدة؛ لقوله تعاىل:   .1 الكاذبة، والعبارات  به من األقوال  يتفوهون  الكفار وما  بالصرب عىل أذى  األمر 
ا   َفاْصرِبْ ﴿    َشء  َيالطه  وال عز وجل    اهلل   لغري   معه   شكوى   ال   الذي   الصرب   هو :  اجلميل   والصرب .  ﴾ مَجِياًل   َصرْبً
 . وقدره اهلل بقضاء  التربم أو  اجلزع، من

القيامة   .2 ليوم  سوف يرونه قريبًا واقعًا، بعد أن كانوا    العذاب   من  فيه   بام أّن الكفار املنكرين للعذاب أو 
 . قريب آٍت  هو ما كلف  وقوع،ال بعيد أنه  ونظني

  احلميم  أن   حتى   ،غريه  عن  نفسه   تشغله  يومئذٍ   فاإلنسان القيامة وهوله،    يوم  شدة  إىل   إشارةيف هذه اآليات   .3
 . بنفسه  الشتغاله  ؛حاله  عن َحيمه   يسأل ال

 

 
  

َعى قال اهلل تعاىل: - َع َفَأوم َبَر َوَتَوىلَّ )*( َوََجَ ُعو َمنم َأدم  . ذكرت اآليتان سببني للضالل والفساد.َتدم

 .اذكر ما ُيب عليك فعله ِف حياتك العملية لجتناب هذين السببني

 



(95( 

 

 

 

 

نمَسانَ   إِنَّ ﴿ ِ ا  ُخلَِق   اإلم هُ   إَِذا(  19)  َهُلوعا ُّ   َمسَّ ا  الرشَّ هُ   َوإَِذا(  20)  َجُزوعا ُ   َمسَّ ريم ا  اخلمَ   املمَُصلِّنيَ   إِلَّ (  21)  َمنُوعا
مم   ِِف   َوالَِّذينَ (  23)  َدائُِمونَ   َصاَلِِتِمم   َعىَل   ُهمم   الَِّذينَ (  22) َواَِلِ ُلومٌ   َحق    َأمم ائِلِ (  24)  َمعم ُرومِ   لِلسَّ (  25)  َواملمَحم

ُقونَ   َوالَِّذينَ  مِ   ُيَصدِّ ينِ   بَِيوم ِمم   َعَذاِب   ِمنم   ُهمم   َوالَِّذينَ (  26)  الدِّ ِفُقونَ   َرِّبِّ ِمم   َعَذاَب   إِنَّ (  27)  ُمشم ُ   َرِّبِّ  َمأمُمونٍ   َغريم
َواِجِهمم   َعىَل   إِلَّ (  29)  َحافُِظونَ   لُِفُروِجِهمم   ُهمم   َوالَِّذينَ (  28) اَمهُنُمم   َمَلَكتم   َما  َأوم   َأزم ُمم   َأيم ُ   َفإهِنَّ (  30)  َمُلوِمنيَ   َغريم

َتَغى  َفَمنِ  ِدِهمم   أِلََماَناِِتِمم   ُهمم   َوالَِّذينَ (  31)  المَعاُدونَ   ُهمُ   َفُأوَلئَِك   َذلَِك   َوَراءَ   ابم   ُهمم   َوالَِّذينَ (  32)  ُعونَ َرا  َوَعهم
َرُموَن ) َجنَّاٍت  ِِف  ُأوَلئَِك ( 34) َُيَافُِظونَ  َصاَلِِتِمم  َعىَل  ُهمم  َوالَِّذينَ (  33) َقائُِمونَ  بَِشَهاَداِِتِمم   .﴾(35ُمكم

 (1)

 معناها الكلمة 
َزُع ِعنَْد املُِصيَبِة، َوَيْمنَُع إَِذا  ﴿َهُلوًعا﴾:   . جَيْ  َأَصاَبُه اخلرَْيُ
 َكثرَِي األََسى َواحلُْزِن عام فاته أو حل به.  ﴿َجُزوًعا﴾:  

ْعُلوٌم﴾:   َكاُة.  ﴿َحقٌّ مَّ ٌ َفَرَضُه اهللُ َعَلْيِهْم؛ َوُهَو الزَّ  َنِصيٌب ُمَعنيَّ
َؤاِل.  ﴿َواملَْْحُروِم﴾:  ُف َعِن السُّ  َمْن َيَتَعفَّ

 إَِمائِِهُم املَْمُلوَكاِت هَلُْم.  ﴿َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم﴾:  
 املَُتَجاِوُزوَن احلاََلَل إِىَل احلََراِم. ﴿اْلَعاُدوَن﴾:  
 َحافُِظوَن ملا أمر اهلل بحفظه. ﴿َراُعوَن﴾:  

 
 (. 119( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص: 363( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)



 (96 ( 

 

 

، والصفات السيئة، فيقول:  الدنيئة   األخالق  من  اإلنسانُيبنّي اهلل تعاىل يف هذه اآليات ما ُجبل عليه هذا  
ثم    احلرص،  شديد  الصرب،  قليل، أي: اإلنسان يف طبيعته األصلية موصوف بأنه ﴾َهُلوًعا   ُخلَِق  اإلْنَسانَ   إِنَّ ﴿

هُ   إَِذا﴿:  فرس اهللوع بقوله تعاىل ُّ   َمسَّ   أصابه  أي: ُيصاب باليأس والقنوط واجلزع واخلوف إن﴾  َجُزوًعا  الرشَّ
هُ  َوإَِذا﴿ ولد، أو  أهل أو مال من له، حمبوب  ذهاب  أو مرض،  أو فقر،  اهلل،  آتاه مما  ينفق فال﴾ َمنُوًعا اخْلرَْيُ   َمسَّ
 الرساء.   يف ويمنع الرضاء، يف فيجزع وبره، نعمه  عىل اهلل يشكر وال

  إذا   فإهنم﴾  املَُْصلرنيَ   إاِل ﴿ ثم استثنى اهلل تعاىل من هذا احلكم العام عىل بني اإلنسان صنفًا منهم، فقال:  
 َعىَل ﴿  واحتسبوا، وقد ذكر اهلل من صفات املصلني، أهنم:   صربوا  الرش  مسهم   وإذا  اهلل،  شكروا   اخلري  مسهم

ِذينَ ﴿ومكمالهتا،    وطها برش  أوقاهتا  يف   عليها   مداومون :  أي  ﴾ َدائُِمونَ   َصالهِتِمْ  مْ   يِف   َوالَّ ﴾ َمْعُلومٌ   َحقٌّ   َأْمَواهِلِ
ائِلِ ﴿وصدقات،    زكاة  من   الناس   يسأل  ال  الذي  املسكني  وهو﴾  َواملَْْحُرومِ ﴿  للسؤال،  يتعرض  الذي﴾  لِلسَّ

ِذينَ ﴿عليه،    فُيتصدق  له  ُيفطن  وال   فيعطوه، ُقونَ   َوالَّ ينِ   بَِيْومِ   ُيَصدر   وأخربت   به،  اهلل  أخرب  بام  يؤمنون:  أي﴾  الدر
ِذينَ ﴿  والبعث،  اجلزاء  من  رسله،  به ِمْ   َعَذاِب   ِمنْ   ُهمْ   َوالَّ   َعَذاَب   إِنَّ ﴿   وجلون،  خائفون:  أي﴾  ُمْشِفُقونَ   َرهبر

ِمْ  ِذينَ ﴿وُُيذر منه،    َُيشى  الذي  العذاب  هو :  أي  ﴾َمْأُمونٍ   َغرْيُ   َرهبر   يطأون   فال ﴾  َحاِفُظونَ   لُِفُروِجِهمْ   ُهمْ   َوالَّ
  ومسها،   إليها   النظر   من   أيضاً   وُيفظوهنا   ذلك،   أو نحو   حيض،   أو   دبر،   يف   وطء   أو   لواط،   أو   زنى   من   حمرمًا،   وطأ   هبا 
 الفاحشة.    لفعل   الداعية   املحرمات   وسائل   أيضاً   ويرتكون   ذلك،   له   جيوز   ال   ممن 

﴾  َأْياَمهُنُمْ   َمَلَكْت   َما  أوْ   َأْزَواِجِهمْ   َعىَل   إِال﴿ثم استثنى اهلل تعاىل يف باب حفظ الفرج عن احلرام، فقال:  
يَّة،:  أي ِ ُمْ ﴿  الزوجة التي هي بعقد نكاح صحيح، أو ملك اليمني وهي الرسَّ  يف وطئهن  يف ﴾  َمُلوِمنيَ  َغرْيُ  َفإِهنَّ

  ُهمُ   َفُأوَلئَِك ﴿  اليمني  وملك  الزوجة،  غري:  أي﴾  َذلَِك   َوَراءَ   اْبَتَغى  َفَمنِ ﴿احلرث،    حمل  هو  الذي  املحل
   حّرم.  ما  إىل اهلل  أحّل   ما املتجاوزون : أي ﴾ اْلَعاُدونَ 

لألمانات    مراعون :  أي﴾  َراُعونَ   َوَعْهِدِهمْ   ألَماَناهِتِمْ ﴿ثم ذكر اهلل تعاىل أيضًا من صفات املؤمنني أهنم  
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  أدائها،   عىل   جمتهدون  حافظون   والعهود، 
ِذينَ ﴿  هبا،  والوفاء   ﴾ َقائُِمونَ   بَِشَهاَداهِتِمْ   ُهمْ   َوالَّ

  زيادة،   غري   من   يعلمونه  بام   إال   يشهدون  ال :  أي
  وال   قريباً   فيها  ُيايب  وال   كتامن،   وال  نقص،   وال

اهلل،    وجه  هبا  القصد  ويكون  ونحوه،  صديقاً 
ِذينَ ﴿    بمداومتها  ﴾ ُُيَاِفُظونَ   َصالهِتِمْ   َعىَل   ُهمْ  َوالَّ

﴾  ُمْكَرُمونَ   َجنَّاٍت   يِف ﴿   الصفات   بتلك   املوصوفون :  أي ﴾  ُأوَلِئَك ﴿ وجوهها، وهذا تأكيد لآلية السابقة،    أكمل   عىل 
 خالدون.    فيها   وهم   األعني،   وتلذ   األنفس،   تشتهيه   ما   املقيم   والنعيم   الكرامة   من   هلم   اهلل   أوصل   قد :  أي 

  أصابه  إذا  أنه هلوع،  تعاىل  اهلل  بطاعةطباعه    تتهذبمل  و  باإليامن،  نفسه  ْض وَّ رَ تُ بيان طبيعة اإلنسان الذي مل   .1
 . فيه  اهلل  حق ومنع  به، بخلأصابه اخلري  إذا، وخري  هبعد له  ُيصل أن  من وأيس  ،وجزع فزع الرض

الصالة   .2   مصائب  من  واجلزع  واخلوف  اهللع  يزيلو   ر،االستقراو  طمأنينةال  عىل  يبعث  ما  أعظم   من أّن 
 . الصالة إىل فزع ،أمر  حزبهشدة أو   تهأصاب إذا  ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا كان النبي  ، الدنيا

 اخلوف من عذاب اهلل دافع للعمل الصالح.  .3

اجلزع  . 4 يتخلص من مرض  اآليات، حتى  ُذكرت يف هذه  التي  الثامن  بالصفات  املسلم  يتصف  أن  جيب 
  وبذل   ، الصلوات  عىل   املحافظة واهللع واملنع، وهي:  

  من  واخلوف  ، الدين  بيوم  واإليامن  ، اهلل  سبيل  يف  املال 
الوفاء  و  ، األمانة حفظ  و   ، الفروج   وحفظ  ، اهلل  عذاب 
 . وجهها   عىل   الشهادات   وأداء   العهد، 

 
  

الزكاة من أركان اإلسالم؛ ولذلك فقد قاتل أبو بكر 
 ذلك عىل مستدالً  الزكاة؛ منعوا الذين عنه اهلل ريضالصديق 

اَلةَ  َوأَقِيُموا بالصالة، الزكاة قرن وتعاىل تبارك اهلل بأن  الصَّ
َكاةَ  َوآُتوا اكِِعنيَ  َمعَ  َواْرَكُعوا الزَّ  [.43: البقرة]  الرَّ

 

 َِدِهمم َراُعون . بني َوالَِّذيَن ُهمم أِلََماَناِِتِمم َوَعهم
وظيفته وعمله كيف يستفيد املسلم من هذه اآلية ِف 

 الدنيوي الذي يكسب منه عيشه.
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طِِعنَي ) اَمِل ِعِزيَن )36﴿َفاَمِل الَِّذيَن َكَفُروا قَِبَلَك ُمهم ِرٍئ  37( َعِن المَيِمنِي َوَعِن الشِّ ِمنمُهمم  ( َأَيطمَمُع ُكلُّ امم

َخَل َجنََّة َنِعيٍم ) َلُموَن )38َأنم ُيدم َّا َيعم نَاُهمم مِم ا َخَلقم ا َلَقاِدُروَن 39( َكالَّ إِنَّ ِسُم بَِربِّ املمََشاِرِق َواملمََغاِرِب إِنَّ ( َفاَل ُأقم
ُبوقِنَي )40) ُن بَِمسم ا ِمنمُهمم َوَما َنحم ا َل َخريم ُهمم ََيُ 41( َعىَل َأنم ُنَبدِّ َمُهُم الَِّذي  ( َفَذرم َعُبوا َحتَّى ُياَلُقوا َيوم وُضوا َوَيلم

ُمم إىَِل ُنُصٍب ُيوفُِضوَن )42ُيوَعُدوَن ) ا َكَأهنَّ اعا َداِث ِِسَ َجم َم ََيمُرُجوَن ِمَن األم َهُقُهمم  43( َيوم ( َخاِشَعةا َأبمَصاُرُهمم َترم
ُم الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدوَن )   (﴾.44ِذلٌَّة َذلَِك المَيوم

 (1)

 معناها الكلمة 
بك  ﴿ِقَبَلَك ُمْهطِِعنَي﴾:   واالستهزاء  التهكم  مظهرين  َنْحَوَك،  ِعنَي  ُمرْسِ

 وبأصحابك. 
َقًة.  ﴿ِعِزيَن﴾:   َدًة َوُمَتَفرر  مَجَاَعاٍت ُمَتَعدر

 َأَرْدَناُه. اَل َأَحَد َيُفوُتنَا َوُيْعِجُزَنا إَِذا   ﴿بَِمْسُبوِقنَي﴾:  
 الُقُبوِر.  ﴿اأْلَْجَداِث﴾:  

 َأْحَجاٍر ُتْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللِ.  ﴿ُنُصٍب﴾: 
ُعوَن.  ﴿ُيوفُِضوَن﴾:    َُيَْرِوُلوَن َوُيرْسِ

ٌة﴾:    َتْغَشاُهْم الذلة واملهانة.  ﴿َتْرَهُقُهْم ِذلَّ
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  حلقه  عام   تسليته  يهاوف  احلق،  إىل إياهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    دعوة  من  املرشكني  موقفيف هذه اآليات ُيبنّي اهلل تعاىل  
 حال  من   تعجب وهذا األسلوب أسلوب    ، للحساب  يعرضون   عندما  السيئة  أحواهلم  وبيان  أذى،  من  منهم
النبي    ترصفاهتم  ومن  كفروا،  الذين   هؤالء فيقول  واجلهل  الغفلة  منتهى  عىل  لدت   يالت   ملسو هيلع هللا ىلص حول    والسفه، 
ِذينَ   َفاَملِ ﴿:  تعاىل اَملِ   َوَعنِ   اْلَيِمنيِ   َعنِ ﴿مرسعني  :  أي  ؟﴾ ُمْهطِِعنيَ   ِقَبَلَك   َكَفُروا   الَّ  قطعاً :  أي ﴾  ِعِزينَ   الشر

   .فرح لديه  بام منهم كل متوزعة،   ومجاعات متفرقة،
  اهلل  يدخله  أن  الكفار،  هؤالء   من   واحد  كل  أيطمع:  أي﴾  َنِعيمٍ   َجنَّةَ   ُيْدَخَل   َأنْ   ِمنُْهمْ   اْمِرئٍ   ُكلُّ   َأَيْطَمعُ ﴿
  بأمانيهم،   األمر  ليس:  أي﴾  كال﴿:  قال  وهلذا  املرسلني وجحد برب العاملني؟  خاتم  كذب  وقد  النعيم،  جنات 

 الصلب   بني  من  َيرج  دافق،  ماء  من :  أي﴾  َيْعَلُمونَ   مِمَّا  َخَلْقنَاُهمْ   إِنَّا﴿بقوهتم،    يشتهون  ما  إدراك  وال
 رضًا.   وال  نفعاً  ألنفسهم   يملكون  ال  ضعفاء، فهم والرتائب،
أ تعاىل    قسمثم  الدالة  باهلل  املخلوقات  فقال:    عىلبعض  سبحانه،    املََْشاِرِق   بَِربر   ُأْقِسمُ   َفال﴿عظمته 
  من   فيها  ملا   والكواكب،  والقمر  للشمس  واملغارب  باملشارق  تعاىل  منه   قسم  هذا  ﴾َلَقاِدُرونَ   إِنَّا  َواملََْغاِرِب 

﴾ بَِمْسُبوِقنيَ   َنْحنُ   َوَما﴿بأعياهنم، وجواب القسم:    أمثاهلم   تبديل  عىل  وقدرته   البعث، عىل  الباهرات  اآليات
 نعيده.   أن  أردنا إذا  ويعجزنا  ويفوتنا يسبقنا أحد ما: أي

  الباطلة،  باألقوال  َيوضوا:  أي﴾  َوَيْلَعُبوا  ََيُوُضوا   َفَذْرُهمْ ﴿:  قال  ،املعذرة  وقطع  ،احلجة  عليهم  أقام  ملاو
ِذي  َيْوَمُهمُ   ُيالُقوا  َحتَّى﴿  ويتمتعوا،  ويرشبوا،   ويأكلوا،  بدينهم،  ويلعبوا  الفاسدة،  والعقائد  فإن  ﴾ُيوَعُدونَ   الَّ

 . ولعبهم  خوضهم عاقبة  هو  ما والوبال النكال من  فيه  هلم   أعد قد  اهلل
:  أي  ﴾األْجَداِث   ِمنَ   ََيُْرُجونَ   َيْومَ ﴿ :  فقال  يوعدون،  الذي   يومهم  يالقون   حني  اخللق  حال   ذكر  ثم
اًعا﴿  القبور ُمْ ﴿   إليها،  مهطعني  الداع،  دعوة  جميبني﴾  رِسَ   يؤمون  علم  إىل  كأهنم:  أي﴾  ُيوفُِضونَ   ُنُصٍب   إِىَل   َكَأهنَّ

ةٌ   َتْرَهُقُهمْ   َأْبَصاُرُهمْ   َخاِشَعةً ﴿إليه،    ويرسعون   عىل   واستوليا  قلوهبم،  ملكا  قد  والقلق  الذلة  أن  ذلك  ،﴾ ِذلَّ
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الَِّذي﴿  أفئدهتم، اليوم   َيزءون  وكانوا  الدنيا  يف  به  وعدوا  الذي  اليوم  هو  هذا  :أي  ﴾ُيوَعُدونَ   َكاُنوا  ذلك 
 .(1) اهلل بوعد  الوفاء من   بد وال !!وجزائهم عقاهبم  يرون فاليوم ويكذبون،

 

 

وأمانته،و  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  يف  كانوا  الذين   الكفار  عىل  را نكاإل .1 وصدقه،  حاله،    اهلل   أرسله  وملا  يعلمون 
 . عنه اتفرقوو منه،  افرو الباهرات،  املعجزاتب وأيده ،اهلدى ب

 أّن دخول اجلنة، ليس بالتمني، والطمع الفارغ، وإنام يستلزم اإليامن، والعمل الصالح.  .2

 . أمرهم من والتحقري الكافرين، هؤالء  شأن  من  والتهوين  ، ة اهلل وعظمتهقدر  كامل  عىل  يدل مابيان   .3

 أبصارهم. حال الناس يوم البعث، وكيف ُيرشون مرسعني، ذليلني، خاشعة   بيان .4

 . ولعباً  وهلواً  باطالً  كوهنا  دُ َتعْ  مل سعيدة  حياة  أهنا  ولغريهم هلم  تراءى مهام  الكفر أهل  حياة أن  بيان .5

 
(  888-885( وتفسري السعدي )ص:  572( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  626/  3( أحكام القرآن للجصاص ) 1)

 (. 398/  3وصفوة التفاسري، للصابوين ) 
 
 

اهلداية من اهلل عز وجل وحده، وهو الذي َيرج املؤمن من الكافر، وهذا ما حدث مع كفار 
 عنه اهلل ريض –قريش؛ فقد أخلف اهلل تبارك وتعاىل من أيب جهل ابنه الصحايب اجلليل املجاهد عكرمة 

نى قول اهلل مع يتحقق وبذلك املسلول، اهلل سيف الوليد؛ بن خالد ابنه املغريه بن الوليد من وأخلف –
ا ِمنُْهمْ  تعاىل: َل َخرْيً  .إِنَّا َلَقاِدُروَن )*( َعىَل َأْن ُنَبدر
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 ُهمم َعُبوا ََيُوُضوا َفَذرم َمُهمُ  ُياَلُقوا َحتَّى َوَيلم . تأمل هذه اآلية؛ ثم بني ما ُيب عليك ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيوم
 الدنيا حتى ل ينطبق عليك الوعيد املذكور ِف اآلية الكريمة.فعله ِف اْلياة 

 

 

 
 

 تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:

ا موجزاا عن مقاصد سورة املعارج وأهم اَلدايات واألحكام فيها.  -أ  ملخصا

ا عن املعنى اإلَجال لكل مقطع من املقاطع التي درستها ِف  -ب السورة؛ بحيث ل يزيد ملخصا
 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.

 

 



 (102 ( 

 

 

 
 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  ﴿َجُزوًعا﴾  املََْعاِرِج﴾  ﴿ِذي

وُح﴾    ﴿اْلَعاُدوَن﴾  ﴿َوالرُّ
  ُمْهطِِعنَي﴾ ﴿ِقَبَلَك   ﴿َكاملُْْهِل﴾ 
  ﴿ُيوفُِضوَن﴾  ﴿َكاْلِعْهِن﴾

اَعةً  َوى﴾  ﴿َنزَّ   ﴿ُنُصٍب﴾  لرلشَّ
 ضع رقم العبارة ِف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من القائمة األوىل: :2س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل
َا﴿)     (  َوى نزاَعةً  َلَظى  إِهنَّ  نزوله قبل يدفعه أحد املرشكون به استعجل الذي  هلذا ليس (1) ﴾ لِلشَّ
 وصدقات زكاة هو الفرض من  (2) ﴾ ََحِياًم  ََحِيمٌ  َيْسَأُل  َوال﴿)     ( 
ِذينَ ﴿)     (   البدن أطراف وسائر ،الرأس جلدة حرها بشدةوُترق  نزعت (3) ﴾  َحافُِظونَ  لُِفُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَّ
ِذينَ  ﴿ )     (  َحيمه -القريب وهو- احلميم يشاهد (4) ﴾َدائُِمونَ  َصالهِتِمْ  َعىَل  ُهمْ   الَّ
 أفئدهتم عىل  واستوليا قلوهبم، ملكا  قد والقلق الذلة (5) ﴾اهللَِّ  ِمنَ  َدافِعٌ  َلهُ  َلْيَس ﴿ )     (
ِذينَ ﴿)     (  مْ  يِف  َوالَّ اخلشوع   ومكمالهتا من  برشوطها  أوقاهتا  يف  عليها  مداومون (6) ﴾ َمْعُلومٌ  َحقٌّ  َأْمَواهِلِ

 والسكون واالطمئنان فيها وعدم االنشغال
ةٌ  َتْرَهُقُهمْ  َأْبَصاُرُهمْ  َخاِشَعةً ﴿ )     ( يف  أكمل  عىل  عليها  مداومون (7) ﴾ ِذلَّ وأركاهنا   وجوهها  مواقيتها 

 وواجباهتا ومستحباهتا 
ِذينَ ﴿  )     (  حمرمًا. وطأ هبا يطأون فال (8) ﴾ ُُيَافُِظونَ   َصالهِتِمْ   َعىَل   ُهمْ   َوالَّ
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 : دلل من اْلديث النبوي الرشيف عىل ما ييل:3س
 ا للنفس من احلرام. احلث عىل الزواج ُتصينً -
 خطر االعتداء عىل املعاهدين يف بالد املسلمني.  -
 شدة حرمة شهادة الزور. -

 

 

والتحذير من الغدر، ولو بالتعاون مع زمالئك؛ ناقش بإجياز: قيمة الوفاء بالعهود واملواثيق، 
 .مع غري املسلمني. ثم دون نتائج املناقشة يف نقاط، وضعها يف ملف إنجازك
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 بني يدي السورة. -

 مقاصد السورة. -

 عرض موضوع رسالة نوح عليه السالماملوضوع األول: 

عرض بعض الوسائل الدعوية  التي املوضوع الثاين: 
 استعملها نوح يف الدعوة إىل اهلل تعاىل

 عظمة اهلل وَقدره وسعة مغفرته ورزقهاملوضوع الثالث: 

شكوى نوح عليه السالم قومه املعاندين املوضوع الرابع: 
 إىل رهبم وخالقهم، وعقاهبم

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يبني عهد نزول سورة نوح.  -

 مقاصد سورة نوح.يستخرج  -

 يناقش حماور سورة نوح األساسية. -

 يفرس معاين مفردات سورة نوح. -

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة نوح. -

 .يستخرج هدايات وأحكاما من سورة نوح -
 

 

  

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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تعد سورة نوح وحدة متصلة وقصة متكاملة؛ حيث ختصصت يف عرض دعوة نوح عليه السالم، أول   
رسول إىل الكفار، يف أطول دعوة نبوية إىل أهل األرض، حيث قدمت السورة نموذجا للدعوة واجلهاد مع 

املسلمني من ُعّباد األصنام؛ فقد دعا نوح قومه إىل عبادة اهلل وحده، ورغبهم فيها بمختلف األساليب غري  
   .ملدة قاربت األلف عام، وهم معرضون عنه ومعاندون له ومستكربون عن اتباع احلق

 

ل يف آيات السورة، وُتت ُتبنير هذه السورة كثريا من قضايا ومسائل الدعوة إىل اهلل عز وجل. من   خالل التأمُّ
د عوامل ومتطلبات الدعوة إىل اهلل كام تبينها السورة  . إرشاف معلمك، عدر

 ........................................................................................................
................................................ ........................................................

....................................................................... ................................. 
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  تتحدث وسميت بسورة نوح ألهنا    النحل،   سورة   بعد   نزلت (،  28، وعدد آياهتا ) ( 1) باإلمجاع   مكية   نوح   سورة 
  يف   الدعوة   جتارب   من   جتربة   السورة   وتصف ،  آخرها   إىل   السورة   أول   من عليه السالم    نوح اهلل    نبي   قصة   عن 

  اخلري   بني   املعركة   أشواط   من   وشوطاً   للبرشية،   املتكرر   الثابت   الدائم   العالج   دورات   من   دورة   وثمتل   األرض، 
 . والباطل   واحلق   والضالل،   واهلدى   والرش، 

 

 . للمكذبني وهتديًدا  للمؤمنني، اإليامن؛ تثبيًتا إىل ودعوته قومه بيان قصة نوح .1
 تعاىل.  اهلل إىل الدعوة  التي استعملها نوح يف  الدعوية  الوسائل بعض  عرض .2
 ورزقه.  مغفرته وسعة وقدرته  اهلل  بيان عظمة .3
 . (2) وخالقهم وبيان عقابتهم رهبم  إىل  قومه املعاندين  السالم عليه  نوح شكوى .4
   عىل الصرب وبذل اجلهد يف سبيل الدعوة إىل اهلل.  حث الدعاة .5
 الدعاء واالستغفار لعموم املؤمنني واملؤمنات.   .6
 بيان سنة اهلل يف هالك األمم املكذبة للرسل واملنحرفة عن دعوهتم.  .7

 
 (. 341/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 372/  5( تفسري ابن عطية ) 1)
 (. 404/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 570/ 1( ينظر: املخترص يف تفسري القرآن الكريم )2)
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 إىل رسله آخر ،ملسو هيلع هللا ىلصقصَّ اهلل تبارك وتعاىل قصة أول رسول ُبعث إىل قومه املرشكني عىل حممد 
 .األرض أهل مجيع

ما تدلل به عىل أمهية القصص والسري والتجارب يف  (األعرف وهود)هات من آيات سوريت 
 .املجال الدعوي

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َمَك ِمنم   ِذرم َقوم ِمِه َأنم َأنم ا إىَِل َقوم نَا ُنوحا َسلم ا َأرم ِم إيِنِّ َلُكمم َنِذيٌر ُمبنٌِي 1َقبمِل َأنم َيأمتَِيُهمم َعَذاٌب َألِيٌم )﴿إِنَّ ( َقاَل َيا َقوم

ُقوُه َوَأطِيُعوِن )2) ُبُدوا اهللََّ َواتَّ ى إِنَّ َأَجَل اهللَِّ إَِذا َجاَء  3( َأِن اعم ُكمم إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ رم ِفرم َلُكمم ِمنم ُذُنوبُِكمم َوُيَؤخِّ ( َيغم
َلُموَن ) َل  ُر َلوم ُكنمُتمم َتعم (﴾. 4ُيَؤخَّ

 (1)

 معناها الكلمة 
 أي: بعثنا.    :﴿إِنَّا َأْرَسْلنَا﴾

 هو أول أنبياء اهلل تعاىل بعد آدم.   ﴿ُنوَحًا﴾: 
 أي: أهل األرض كافة، والدليل إغراقهم أمجعني. ﴿إىَِل َقوِمِه﴾:  
 اإلنذار: إخبار فيه ختويف، كام أن التبشري إخبار فيه رسور.   :﴿َأْن َأْنِذْر﴾

 أي: بنّي النذارة، ظاهرها.  ﴿إِين َلُكم َنذيٌر مبنٌي﴾: 
 أي: وحَده بفعل حمابره، وترك مكارهه، وال ترشكوا به شيئًا. ﴿أْن اعُبدوا اهللَ﴾:  

 فال تعصوه برتك عبادته، وال بالرشك به.  ﴿َواَتُقوه﴾:  
 فيام آمركم به، وأهناكم عنه؛ ألين مبلغ عن اهلل ريب وربكم. وِن﴾: ﴿َوأطِيعُ 

كامٍل   ﴿َيْغِفْر َلُكم ِمن ُذنوبُِكم﴾:  آلدمي،  حقًا  كان  ما  أما  واملعايص،  الرشك  هي  التي 
 وعرٍض فال يغفر إال بالتوبة. 

ْرُكْم ِإىَل َأَجٍل ُمسّمى﴾:   أي: إىل هناية آجالكم املسامة لكم يف كتاب املقادير، فال يعجل  ﴿َوُيَؤخر
 لكم بالعذاب.

يِء َعَذابِِه. ﴿َأَجَل اهللَِّ﴾:    َوْقَت جَمِ
 

 (. 120( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  367-366( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  هناية   حتى  دعوته  بدء  منعليه السالم    نوح  األنبياء  شيخ  قصة  ملسو هيلع هللا ىلصنزلت هذه السورة، لتعرض عىل النبي  
بني هبا اهلل أغرق  التي الطوفان حادثة  األرض يف اهلل دعوة أمانة إليه انتهتقد  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن حممدًا قومه  من املكذر
  وعىل   مكة  يف  املسلمة  اجلامعة  عىلهذه التجربة الدعوية    ضعرَ وتُ ،  رسول   هفَ لر كُ   عبء  بأكرب  واضطلع  ، كلها
 عىل  والثبات  واإلِصار  الكفاح  صورة  فيها  ترى  األرض،  يف  اهلل  لدعوة  الوارثة  وهي   بعامة،  املسلمة  األمة 
  يف   عليهم  اهلل  نعمة  ويدركوا  ، املكذبني  أسالفهم   صورة  فيها   لريوا   املرشكني  عىل  عرضوتُ ،  الطويل   املدى

  إِالَّ   الظَّاملنِِيَ   َتِزدِ  َواَل ﴿كام دعا نوح عىل قومه بقوله:   ،باهلالك  عليهم يدعو ال  هبم، رحيامً  رسوالً   إليهم إرساله
اًرا اْلَكافِِرينَ   ِمنَ   اأْلَْرضِ  َعىَل  َتَذرْ   اَل  َربر   ُنوٌح  َوَقاَل ﴿و ، ﴾َضاَلاًل   . ﴾َديَّ

وبنّي العلة من الرسالة، فقال:    ﴾َقْوِمهِ   إِىَل   ُنوًحا  َأْرَسْلنَا  إِنَّا ﴿فقال تعاىل:    قومه،   إىل   أرسله  أنه  تعاىل  فأخرب
  استمرارهم   من  وخوفاً   األليم،  اهلل  عذاب  من  هلم  أي: إنذاراً ﴾  َألِيمٌ   َعَذاٌب   َيْأتَِيُهمْ   َأنْ   َقْبلِ   ِمنْ   َقْوَمَك   َأْنِذرْ   َأنْ ﴿

   أبديًا. هالكاً   اهلل  فيهلكهم كفرهم،   عىل
  واضح:  أي﴾  ُمبِنيٌ   َنِذيرٌ   َلُكمْ   إِينر   َقْومِ   َيا ﴿:  فقال  اهلل،   وبادر إىل أمر  لذلك،  عليه السالم  نوح   فامتثل

ُقوهُ   اهللََّ  اْعُبُدوا  َأنِ ﴿  بّينها،  النذارة    ذنوهبم،  غفر  اهلل  اتقوا  إذا  فإهنم  والعبادة،   بالتوحيد  تعاىل  بإفراده  وذلك ﴾  َواتَّ
رُكمْ ﴿  بالثواب،  والفوز  العذاب،   من  النجاة  هلم  حصل  ذنوهبم  غفر  وإذا ى  َأَجلٍ   إِىَل   َوُيَؤخر   يمتعكم :  أي﴾  ُمَسمًّ
رُ   ال  َجاءَ   إَِذا  اهللَِّ  َأَجَل   إِنَّ ﴿   مسمى،  أجل  إىل  اهلالك  عنكم   ويدفع  الدار،  هذه  يف   ال  املوت  جاء  إذا  :أي  ﴾  ُيَؤخَّ

  لو   : أي﴾  لمونَ عْ تَ   ُكنُْتم   ولَ ﴿   أثبته،   الذي   ألنه  ؛ إليه  األجل  اهلل   وأضاف   عذاب،  بغري   أو  كان  بعذاب   ، يؤخر
 . آلمنتم   أجلكم انقضاء  عند الندامة  من بكم  ُيل  ما  تعلمون كنتم
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  من   القصة  عليه   اشتملت  بام   ولالتعاظ   باخلرب،  لالهتامم  ( إنّ )  املؤكد  باألسلوب   السورة هذه    حاافتت  .1
 . وإرشادات هدايات

 طريق احلق هلم. من رَحة اهلل بعباده إرسال الرسل لدعوهتم، وبيان  .2

 . مكة   يف وهو ،اإليذاء  أشد قريش آذته حني  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد النبي  لقلب تسلية   ة نوح مع قومه قصذكر  يف .3

ُقوهُ   اهللََّ  اْعُبُدوا َأنِ ﴿ويطيعوه    ، أمر اهلل تعاىل لعباده بأن يوّحدوهيف   .4   : ردٌّ عىل الذين يقولون ﴾َوَأطِيُعونِ   َواتَّ
- فله ذلك    ،أو ينكر وجود اهلل  ،غري اهلل  أي يزعمون أن اإلنسان إذا أراد أن يعبد شيئاً   ، بحرية العقيدة

ه صاحب عقل-والعياذ باهلل  .، وهو كالم باطل ال ُيقرُّ

 
 

 
  

ىيدل قول اهلل تعاىل:  ْرُكْم إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ سبحانه وتعاىل ؛ عىل أن أقداره َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخر
 عىل نوعني:

 املحقق، وهو الذي قدر اهلل سبحانه وتعاىل حتمية ُتقيقه كام قدره متاما، دون ارتباطه بحدوث أي أمر آخر. -

 املعلق، وهو الذي قدر اهلل تبارك وتعاىل أن يقع إن حدثت أحداث حمددة؛ فإن مل ُتدث فقد ال يقع احلدث. - 

 .عاىل لقوم نوح معلقة عىل حدوث إيامهنم؛ وهم مل يؤمنوا؛ فلم يغفر اهلل هلموهلذا كانت مغفرة اهلل تبارك وت

 

َأِن أوجَز نوح عليه السالم أسس الدين، وبنّي أيضا كيفية النجاة بالدين من العذاب ِف هذه اآلية: 
ُقوُه َوَأطِيُعونِ  ُبُدوا اهللََّ َواتَّ  .. اذكر ما الذي ُيب عليك فعله ِف حياتك بعد فهمك ملعانيهااعم
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ُت   إيِنِّ   َربِّ   َقاَل ﴿ ِمي  َدَعوم ا  َليمالا   َقوم ُهمم   َفَلمم (  5)  َوهَنَارا ا  إِلَّ   ُدَعائِي  َيِزدم اَم   َوإيِنِّ (  6)  فَِرارا ُِتُمم   ُكلَّ ِفرَ   َدَعوم مم   لَِتغم   ََلُ
ا  آَذاهِنِمم   ِِف   َأَصابَِعُهمم   َجَعُلوا َشوم َتغم وا  ثَِياَِّبُمم   َواسم وا  َوَأَِصُّ رَبُ َتكم ا  َواسم َبارا تِكم مم   إيِنِّ   ُثمَّ (  7)  اسم ُِتُ ا  َدَعوم   ُثمَّ (  8)  ِجَهارا

َلنمُت  إيِنِّ  مم   َأعم ُت  ََلُ رم َ مم   َوَأِسم ا ََلُ ارا َ  . ﴾(9)  إِِسم
 (1)

 معناها الكلمة 
َتَغطَّْوا هِبَا ُمَباَلَغًة يِف َكَراِهَية نبي اهلل نوح عليه السالم، وعدم   ﴿َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُْم﴾:  

 الرغبة يف سامعه. 
وا﴾:    َأَقاُموا َعىَل ُكْفِرِهْم.  ﴿َوَأَِصُّ

﴿استِكباًرا﴾  أي تكرّبوا عن قبول احلق، وِذكُر املصدر هنا   ﴿واْسَتكربوا استِكباًرا﴾:  
 دليل عىل فرط استكبارهم أي تكربوا تكرًبا عظياًم. 

 أي: معلنًا هلم بني الناس ظاهًرا من غري خفاء.  ﴿ِجهاًرا﴾:  
ْرُت هلُم إرساًرا﴾:    أي: فيام بيني وبينهم يف خفاء.  ﴿وأرْسَ

 
 (. 120( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  367-366( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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قومه،   دعوة  يف  السالم  عليه  نوح  اختذها  التي  الدعوة  لوسائل  بيان  اآليات  هذه  ع  فقد يف  هذه    نوَّ
ا  يدعوهم  فتارةاألساليب،    نوح  من  هذا  وكل،  واجلهر  اإلرسار  بني  جيمع  وتارة  ،بالدعوة   جياهر  وتارة  ،رسًّ

   .وهتم، وحرص منه عىل استجابتهم للحقدع  يف مبالغة 
  أي ،  ﴾َوهَنَاًرا  َلْياًل ﴿  بأسك  وحذرهتم  وعبادتك  توحيدك  إىل  ﴾َقْوِمي  َدَعْوُت   إِينر   َربر   َقاَل ﴿يقول تعاىل:  

اَم   َوإِينر ﴿  وإعراضًا،  احلق  عن  نفوراً :  أي﴾  فَِراًرا  إِال  ُدَعائِي  َيِزْدُهمْ   ﴿َفَلمْ ،  فتور  بال   األوقات  كل  يف   َدَعْوهُتُمْ   ُكلَّ
  ونفوراً   باطلهم،  عىل  متادياً   إال   أبوا  ولكنهم  هلم،   غفرت  استجابوا  فإذا   يستجيبوا،  أن  ألجل:  أي   ﴾هَلُمْ   لَِتْغِفرَ 
  َواْسَتْغَشْوا ﴿  عليه السالم،   نوح  نبيهم  هلم   يقول   ما  سامع  حذرًا من ﴾  آَذاهِنِمْ   يِف   َأَصابَِعُهمْ   َجَعُلوا ﴿  احلق،   عن 

وا﴿  له،  وبغضاً   احلق  عن  بعداً   يغشاهم  غطاء  هبا  تغطوا  أي  ﴾ثَِياهَبُمْ    ورشهم،  كفرهم  عىل﴾  َوَأَِصُّ
وا﴿    .َبُعد  وخريهم  ازداد  فرشهم﴾ اْستِْكَباًرا﴿  احلق عىل﴾ َواْسَتْكرَبُ

ْرُت   هَلُمْ   َأْعَلنُْت   إِينر   ُثمَّ ﴿ كلهم،    منهم  بمسمع:  أي﴾  ِجَهاًرا  َدَعْوهُتُمْ   إِينر   ُثمَّ ﴿ اًرا  هَلُمْ   َوَأرْسَ   هذا   كل﴾  إِرْسَ
 . وهتمدع  يف مبالغةً   املقصود؛ منه ُيصل  أن  يظن  باب بكل وإتياهنم ونصح، حرص
 

 
 

تبني هذه السورة أمهية الصرب يف الدعوة إىل اهلل وُتمل األذي يف سبيل ذلك؛ ولذلك قال 
ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُوُلو َصرَبَ  َكاَم  َفاْصرِبْ : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تبارك وتعاىل لنبيه حممد  ُمْ  َتْستَْعِجل َواَل  الرُّ  هلَّ

 [.35: األحقاف]
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  املمكنة  الطرق  مجيع  واختاذه  الدعوة،  تبليغ  سبيل   يف   وتضحيته   وصربه،   السالم  عليه   نوح   جهاد  ان بي .1
   .ونصحهم ،قومه  إلرشاد

 بيان أمهية تعدد وتنوع وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل، وأن ذلك أقرب للتأثري واالستجابة.   .2

 أمهية استعامل احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل.  .3

ظل يدعو قومه    فنوح  ،والقنوط  اليأس  وعدم  ،والزمن  الفرتة  طالت  وإن  ،املدعوين  عىل  الدعوة  يفالصرب   .4
 . عاماً  مخسني  إال سنة ألف 

 

 
  

 

يظهر يف هذا املقطع من السورة صورة متخيلة لشدة اإلعراض عن قبول احلق واالستجابة 
ح هذه الصورة. لدعوة التوحيد.  بالتعاون مع زمالئك؛ وضر

............................................................................................
............................................................................................

.. 
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ِفُروا  َفُقلمُت ﴿ َتغم ُكمم   اسم هُ   َربَّ ا  َكانَ   إِنَّ ارا ِسلِ (  10)  َغفَّ اَمءَ   ُيرم ا  َعَليمُكمم   السَّ َرارا ُكمم (  11)  ِمدم ِددم َوالٍ   َوُيمم   َوَبننِيَ   بَِأمم
ا  َلُكمم   َوَُيمَعلم   َجنَّاٍت   َلُكمم   َوَُيمَعلم  َارا ُجونَ   َل   َلُكمم   َما(  12)  َأهنم ا  هللَِِّ  َترم ا  َخَلَقُكمم   َوَقدم (  13)  َوَقارا َوارا م (  14)  َأطم   َأََل

ا ا  َساَمَواٍت   َسبمعَ   اهللَُّ  َخَلَق   َكيمَف   َتَروم ا  فِيِهنَّ   المَقَمرَ   َوَجَعَل (  15)  طَِباقا َس   َوَجَعَل   ُنورا مم ا  الشَّ اجا  َواهللَُّ (  16)  ِِسَ
َبَتُكمم  ضِ   ِمنَ   َأنم َرم ا  األم ا  َوَُيمِرُجُكمم   فِيَها  ُيِعيُدُكمم   ُثمَّ (  17)  َنَباتا َراجا َض   َلُكمُ   َجَعَل   َواهللَُّ(  18)  إِخم َرم ا  األم (  19)  بَِساطا

ُلُكوا ا ُسُبالا  ِمنمَها لَِتسم  .﴾(20)  فَِجاجا
 (1)

 معناها الكلمة 
ْدَراًرا﴾:    أي: مطرًا ُمَتَتابًِعا َغِزيًرا.  ﴿مر

 اَل خَتَاُفوَن َعَظَمَة اهللِ.  ﴿اَل َتْرُجوَن هللَِِّ َوَقاًرا﴾:  
 َمَراِحَل خُمَْتلَِفة: ُنْطَفًة، ُثمَّ َعَقَلًة، َوَهَكَذا.  ﴿َأْطَواًرا﴾:  
 ُمَتَطابَِقًة َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض. ﴿طَِباًقا﴾:  

 َواِسَعًة.  ﴿فَِجاًجا﴾:  

  رغبهم ملا ذكر نوح عليه السالم لقومه يف مطلع هذه السورة ما سيناهلم لو آمنوا باهلل، من خري اآلخرة،  
ُكمْ   اْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت ﴿  :فقال  العاجل،   الدنيا   بخري  أيضا  واستغفروا  الذنوب،   من  عليه  أنتم  ما  اتركوا:  أي ﴾  َربَّ

 
 (. 120وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  ( 367-366( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)



(115( 

 

 

اًرا  َكانَ   إِنَّهُ ﴿منها،    اهلل اَمءَ   ُيْرِسلِ ﴿  واستغفر،  تاب   ملن  املغفرة   كثري ﴾  َغفَّ  متتابعًا،  مطراً :  أي﴾  ِمْدَراًرا  َعَلْيُكمْ   السَّ
 َوجَيَْعْل ﴿  وأوالدكم،  الدنيا،  من  تطلبون  ما  هبا  تدركون  التي  أموالكم  يكثر:  أي﴾  َوَبننِيَ   بَِأْمَوالٍ   َوُيْمِدْدُكمْ ﴿

  هللَِِّ  َتْرُجونَ   ال  َلُكمْ   َما ﴿ومطالبها،    الدنيا  لذات  من  يكون  ما  أبلغ  من  وهذا﴾  َأهْنَاًرا  َلُكمْ   َوجَيَْعْل   َجنَّاٍت   َلُكمْ 
 يف  خلق  بعد من   خلقاً : أي﴾ َأْطَواًرا  َخَلَقُكمْ  َوَقدْ ﴿قدر،  عندكم   هلل  وليس  عظمة،   هلل  ختافون  ال:  أي ﴾ َوَقاًرا
 َتَرْوا   َأمَلْ ﴿  اخللق،   إليه   وصل  ما  آخر  إىل  الشباب،  ثم   التمييز،  ثم   الطفولة،  سن  يف   ثم  الرضاع،  يف   ثم   األم،   بطن
  األرض،  ألهل﴾  ُنوًرا  فِيِهنَّ   اْلَقَمرَ   َوَجَعَل ﴿األخرى،    فوق  سامء  كل:  أي﴾  طَِباًقا  َساَمَواٍت   َسْبعَ   اهللَُّ  َخَلَق   َكْيَف 

ْمَس   َوَجَعَل ﴿ اًجا   الشَّ   الدالة   والقمر   الشمس   يف  املنافع  وكثرة   األشياء،   هذه   خلق  عظم  عىل   تنبيه  ففيه ﴾  رِسَ
  ُيِعيُدُكمْ   ُثمَّ ﴿صلبه،    يف  وأنتم   آدم  أباكم   خلق   حني﴾  َنَباًتا  األْرضِ   ِمنَ   َأْنَبَتُكمْ   َواهللَُّ﴿  إحسانه،   وسعة  رَحته   عىل 
  َواهللَُّ﴿والنشور،    واملوت   احلياة  يملك  الذي   فهو  والنشور،   للبعث ﴾  إِْخَراًجا  َوَُيِْرُجُكمْ ﴿  املوت،  عند   ﴾ فِيَها

  بسطها  أنه  فلوال﴾  فَِجاًجا  ُسُبال  ِمنَْها  لَِتْسُلُكوا﴿هبا،    لالنتفاع  مهيأة  مبسوطة:  أي﴾  بَِساًطا   األْرَض   َلُكمُ   َجَعَل 
 ظهرها.  عىل والسكون  والبناء وزرعها، وغرسها حرثها أمكنهم  ملا بل ذلك، أمكن ملا

 

 
 
 
 

يؤديان إىل النجاة، مهام كان حال الشخص ومهام كان الذنب الذي تاب منه،  اإليامن والتقوي
بأن اهلل تعاىل يغفر هلم ذنوهبم، وإن  -إن آمنوا-وهلذا برش نوح عليه السالم قومه الكفرة املجرمني 

 استغفروه سبحانه؛ فسيغفر هلم.

ثمر والكسب واألوالد ولالستغفار والتوبة آثار مادية عىل حياة املستغرفني حصول املطر وال
 ورفع القحط والفقر.
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 من ثامر االستجابة لدعوة التوحيد، وعبادة اهلل: السعادة، والنعيم يف اآلخر، والراحة والرفاهية يف الدنيا.  . 1

الدعوة   من .2 يف  املصالح   أن   احلكمة  الداعية  هنا:    الدنيوية   ُيبنّي  قال  كام  باالستجابة،  الناس  لرتغيب 
 .  ﴾ َأهْنَاًرا َلُكمْ   َوجَيَْعْل  َجنَّاٍت  َلُكمْ  َوجَيَْعْل   َوَبننِيَ  بَِأْمَوالٍ  َوُيْمِدْدُكمْ ﴿

  َمنْ » :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    قال  وحصول الربكات، وتفريج الكربات، كام  اخلريات،  أسباب من  سبب  أّن االستغفار .3
َتِسُب« اَل  َحْيُث  ِمنْ  َوَرَزَقهُ  خَمَْرًجا،   ِضيٍق  ُكلر   َوِمنْ  َفَرًجا، َهم   ُكلر   ِمنْ   َلهُ  اهللَُّ  َجَعَل  ااِلْستِْغَفارَ  َلِزمَ   . (1)َُيْ

 

 
  

 
(1( برقم  ماجه  ابن  أخرجه   )3819 ( برقم  داود  وأبو  برقم  1518(  الصحيحني وصححه  عىل  املستدرك  يف  واحلاكم   )
 ( وصححه أَحد شاكر يف تعليقه عىل املسند. 2234( وأَحد يف مسنده برقم ) 7677)

د بعض الفوائد العملية التي  من خالل دراستك َلذا املقطع من السورة، وبالتعاون مع زمالئك، عدِّ
ر، والنعم، وخشية اهلل، والسعي ِف األرض ضوذلك فيام َيترشدنا َلا اآليات،   التفكُّ
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ُه َماُلُه َوَوَلُدُه   م َيِزدم َبُعوا َمنم ََل يِن َواتَّ ُمم َعَصوم ا )﴿َقاَل ُنوٌح َربِّ إهِنَّ ا )21إِلَّ َخَسارا ا ُكبَّارا را (  22( َوَمَكُروا َمكم

ا ) ا َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسم ا َوَل  ا َوَل ُسَواعا َتُكمم َوَل َتَذُرنَّ َودًّ َتِزِد  23َوَقاُلوا َل َتَذُرنَّ آَِلَ ا َوَل  ( َوَقدم َأَضلُّوا َكثرِيا
َّا َخطِيئَ 24الظَّاملنَِِي إِلَّ َضاَللا ) مِم ا )(  َأنمَصارا مم ِمنم ُدوِن اهللَِّ  ََلُ َفَلمم َُيُِدوا  ا  َنارا ِخُلوا  َفُأدم ِرُقوا  ( َوَقاَل 25اِِتِمم ُأغم

ا ) ارا ِض ِمَن المَكافِِريَن َديَّ َرم ا َكفَّ 26ُنوٌح َربِّ َل َتَذرم َعىَل األم ُهمم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَل َيلُِدوا إِلَّ َفاِجرا ا  ( إِنََّك إِنم َتَذرم ارا
ِمنَاِت َوَل َتِزِد الظَّاملِِ 27) ِمننَِي َواملمُؤم ُمؤم ِمناا َولِلم ِفرم ِل َولَِوالَِديَّ َوملَِنم َدَخَل َبيمتَِي ُمؤم ا )( َربِّ اغم  (﴾.28نَي إِلَّ َتَبارا

 

 (1)

 معناها الكلمة 
 أي: َمْكَرًا َعظِياًم.  ﴿َمْكًرا ُكبَّاًرا﴾:  

  :﴾ .  ﴿اَل َتَذُرنَّ ُكنَّ  اَل َترْتُ
َوَيُعوَق   َواَل ُسَواًعا  ا  ﴿َودًّ

ا﴾:    وَنرْسَ
نَي.   َهِذِه َأْساَمُء َأْصنَاِمِهْم، َوَكاَنْت َأْساَمَء ِرَجاٍل َصاحِلِ

 بَِسَبِب ُذُنوهِبِْم.   ﴿مِمَّا َخطِيَئاهِتِْم﴾: 
اًرا﴾:   ُك. َأَحًدا َحيًّا َعىَل األَْرِض َيُدوُر،  ﴿َديَّ  َوَيَتَحرَّ
اًنا.  ﴿َتَباًرا﴾:    َهاَلًكا، َوُخرْسَ

 
 (. 120القرآن تفسري وبيان )ص:  ( وكلامت 367-366( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  وأعرضوا  عنه،  آذاهنم  أصّموا  ن الذي  قومه   ربه   إىلعليه السالم    نوحيف ختام هذه السورة الكريمة، يشكو  
  األنبياء  إليها   يشكو   التي   الوحيدة  اجلهة  إىل   املطاف   هناية  يف  املتعب  القلب  شكوىهي  و  له،   االستجابة  عن

فـواملؤمنون   والرسل أفاد،    وال  فيهم  نجع  ما  والتذكري  والوعظ  الكالم  هذا  إن:  لربه  شاكياً ﴾  ُنوٌح   َقاَل ﴿، 
ُمْ ﴿ َبُعوا ﴿  به،  أمرهتم  فيام﴾  َعَصْويِن   إِهنَّ ْ   َمنْ   َواتَّ   الناصح   الرسول  عصوا:  أي﴾  َخَساًرا  إاِل   َوَوَلُدهُ   َماُلهُ   َيِزْدهُ   مَل

 َوَمَكُروا﴿  وهالكًا،   خساراً   إال  أوالدهم  وال   أمواهلم   تزدهم  مل  الذين   واألرشاف  املأل  واتبعوا   اخلري،  عىل   الدال
  َتَذُرنَّ   ال ﴿:  له   مزينني   الرشك  إىل  داعني  هلم﴾  َوَقاُلوا﴿احلق،    معاندة  يف  بليغاً   كبرياً   مكراً :  أي  ﴾ُكبَّاًرا  َمْكًرا

 ثم  األقدمون،  آباؤهم  عليه  ما  يدعوا  ال  وأن   الرشك،  من  عليه  هم  ما  عىل  التعصب  إىل  فدعوهم   ، ﴾آهِلََتُكمْ 
ا  َتَذُرنَّ   َوال﴿:  فقالوا  آهلتهم  عينوا ا  َوَيُعوَق   َيُغوَث   َوال  ُسَواًعا  َوال  َودًّ  ملا  صاحلني  رجال  أسامء  وهذه﴾  َوَنرْسً
 األمد،  طال  ثم  رأوها،  إذا  الطاعة  عىل  -بزعمهم-  لينشطوا صورهم  يصوروا  أن  لقومهم   الشيطان  زين  ماتوا
 فعبدوهم؛   املطر،  يسقون  وهبم  هبم،  ويتوسلون  يعبدوهنم،  أسالفكم  إن:  الشيطان   هلم فقال  أولئك  غري  وجاء
  الكبار   أضل  وقد:  أي﴾  َكثِرًيا  َأَضلُّوا  َوَقدْ ﴿اآلهلة،    هذه  عبادة  َيَدعوا  ال   أن  هلم  للتابعني  رؤساؤهم  أوىص  وهلذا

  إياهم  دعويت  عند   ضالهلم  كان  لو:  أي﴾  َضالالً   إاِل   الظَّاملنِِيَ   َتِزدِ   َوال﴿  اخللق،  من  كثرياً   بدعوهتم  والرؤساء
 لصالحهم،   وال  لنجاحهم  حمل   يبق  فلم   ضالالً،  إال  الرؤساء  بدعوة   يزيدون  ال   ولكن  مصلحة،  لكان   بحق،
 أحاط   الذي   اليم  يف ﴾  ُأْغِرُقوا  َخطِيَئاهِتِمْ   مِمَّا ﴿:  فقال  واألخروية،  الدنيوية  وعقوبتهم  عذاهبم   اهلل   ذكر  وهلذا 
  خطيئاهتم،  بسبب  كله  وهذا  واحلرق،  للنار  وأرواحهم  الغرق،  يف  أجسادهم  فذهبت﴾  َناًرا  َفُأْدِخُلوا﴿  هبم،
  القضاء  عىل أن يعارض   يقدر   أحد   وال   األمر،  هبم  نزل   حني  ينرصوهنم﴾  َأْنَصاًرا  اهللَِّ  ُدونِ   ِمنْ   هَلُمْ   جَيُِدوا   َفَلمْ ﴿

اًرا  اْلَكافِِرينَ   ِمنَ  األْرضِ   َعىَل  َتَذرْ   ال َربر   ُنوٌح   َوَقاَل ﴿والقدر،    يف  السبب  وذكر  األرض،  وجه  عىل  يدور﴾  َديَّ
اًرا  َفاِجًرا   إِال   َيلُِدوا  َوال   ِعَباَدكَ   ُيِضلُّوا  َتَذْرُهمْ   إِنْ   إِنََّك ﴿:  فقال  ذلك  هلم   حمضة،   مفسدة   بقاؤهم :  أي﴾  َكفَّ

 جرم   ال  أعامهلم،  بذلك؛ نتيجة  إياهم علم  خمالطته  كثرة  مع  ألنه  ذلك،عليه السالم    نوح  قال  وإنام  ولغريهم،
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  يِل   اْغِفرْ   َربر ﴿ ثم دعا نوح:  املؤمنني،    من   معه   ومن  نوحاً   ونجى  أمجعني  فأغرقهم  دعوته،  استجاب   اهلل  أن
:  فقال   الدعاء،   عمم   ثم   برهم،   وتقديم   حقهم   لتأكد   املذكورين   خص ﴾  ُمْؤِمنًا   َبْيِتَي   َدَخَل   َوملَِنْ   َولَِوالَِديَّ 

 .(1) وهالكاً  ودماراً   خساراً :  أي ﴾  َتَباًرا   إاِل   الظَّاملنِِيَ   َتِزدِ   َوال   َوامْلُْؤِمَناِت   َولِْلُمْؤِمننِيَ ﴿ 

 
 

نوح عليه    وال  صخب،  بدون  ولكن  تعاىل،   اهلل   إىل   الشكوى  مرشوعية .1 السالم هاهنا  نصب، فقد شكا 
 قومه، وعصياهنم له إىل ربه.

 احلظ، دون متييز وال معرفة.   وأصحاب واألغنياء  الرؤساء  يتبعون  والفقراء السفلة أن  بيان .2

 والظاملني يمكرون بأهل احلق، مكرًا  كبريًا شديدًا.  الكافرين أنّ   بيان .3

 عليه السالم عىل قومه. هدايتهم، كام دعا نوح  من اليأس  عند الظاملني  عىل  الدعاء مرشوعية .4
 عليه السالم بسبب خطاياهم.  نوح قوم  للهالك، فقد كان هالك  موجبة  أّن اخلطايا .5
 . ناراً  أدخلوا حتى  أغرقوا  إن  ما نوح فقوم القرب، عذاب تقرير .6
  الداعي،  بنفس  الدعاء  يف   البدء   واملؤمنات، وهو من الوالء هلم، واستحباب   للمؤمنني   الدعاء   مرشوعية .7

 . (2) هلم  يدعو من   يعطف ثم
  يسأل  له،  خاضعاً   هلل  متذلالً   يكون  أن  وينبغي  بالقصور،  يعرتف  أن  ينبغي  جهد  من  بلغ  مهام  اإلنسان  أن .8

 
 (. 404/  3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 888( وتفسري السعدي )ص:  580( عمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  1)
 (. 317  -313/ 4اجلزائري )  - ( أيرس التفاسري 2)

بالفعل املايض )ُأْغِرُقوا ذكر اهلل تبارك وتعاىل أنه أدخل قوم نوح النار بعد غرقهم مبارشة، وعرب 
َفُأْدِخُلوا( للداللة عىل أنه قد وقع بالفعل، ويف ذلك إثبات لعذاب القرب والربزخ؛ فلو مل ُيدث ذلك ملا 

 .كان الغرق ودخول النار
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 . يِل﴾ اْغِفرْ  ﴿َربر وهلذا ختم نوح حياته بقوله:  واملغفرة؛  العفو اهلل
  َوملَِن   ﴿َولَِوالَِديَّ   قال:  وهلذا  واألقربني؛  وإخوانه،  نفسه،   اجلميع فينفع  دعوته  تعم  أن  الداعية  عىل  ينبغي .9

 . ُمْؤِمنًا﴾ َبْيتَِي  َدَخَل 

 

 
 
 

 
 

  

 

جاء يف هذا املقطع من السورة عدد من املسائل املتعلقة بالدعاء؛ بالتعاون مع زمالئك؛ وضح 
 .ذلك بإجياز

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 تكتَب يف دفرتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:           

 واألحكام فيها.مقاصد سورة نوح وأهم اهلدايات  ملخًصا موجزًا عن -أ

ملخًصا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من مقاطع السورة؛ بحيث ال يزيد ملخص  -ب
 املقطع الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  : 1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
ا﴾  ﴿أنم اعُبدوا اهللَ﴾    ﴿طَِباقا

ا﴾   ﴿َواَتُقوه﴾   ﴿فَِجاجا
 ﴾ ا ثَِياَِّبُمم َشوم َتغم ا﴾   ﴿َواسم ا ُكبَّارا را   ﴿َمكم

ا﴾ ا﴾   ﴿ِجهارا   ﴿َتَبارا
 

 :أمام اَلملة اخلاطئة( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )ضعم عالمة  : 2س
 ( )   من رَحة اهلل بعباده إرسال الرسل لدعوهتم، وبيان طريق احلق هلم.  (1
 ( )     املسلمة بعامة هي الوارثة لدعوة اهلل يف األرض. األمة  (2
 ( )     ا استعامل احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل.ليس رضوريً  (3
 ( )     ال بد من الصرب يف الدعوة إىل اهلل، مهام طال الزمن.  (4
 ( )  من ثامر االستجابة لدعوة التوحيد: السعادة يف اآلخرة، والرفاهية يف الدنيا.  (5
 الداعية للمصالح الدنيوية لرتغيب الناس يف االستجابة للدعوة أمر مرفوض   بيان (6

 ( )           ا. دعويً 
 ( )   الشكوى إىل اهلل تعاىل مرشوعة، ولكن بدون صخب، وال نصب.  (7
 ( )         اخلطايا موجبة للهالك.   (8
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 اذكر من سورة نوح ما ُيستدل به عىل ما ييل:  :3س

 التنوع يف أساليب الدعوة وطرقها  -

 جواز الدعاء عىل الكافر الظامل -

 ثبوت عذاب القرب  -

 

 
  

ابحث عن قصة بدء عبادة األصنام يف األرض؛ ثم اكتب ذلك يف نقاط حمددة يف بطاقة، وضعها يف 
 .ملف إنجازك
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النتهاء من دراسة هذه الوحدة  يتوقع من الدارس بعد
 أن:

 يناقش أسباب نزول سورة اجلن. -

 يبني عهد نزول سورة اجلن. -

 يستخرج مقاصد سورة اجلن. -

 يناقش حماور سورة اجلن األساسية. -

 يفرس معاين مفردات سورة اجلن. -

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة اجلن. -

 يستخرج هدايات وأحكام سورة اجلن. -

 

 بني يدي السورة. -

 مقاصد السورة. -

اإلخبار عن استامع اجلن للقرآن املوضوع األول: 
 وتأثرهم به ومتجيدهم هلل تعاىل

اسرتاق اجلن للسمع وإحاطة السامء املوضوع الثاين: 
 باحلرس من املالئكة

انقسام اجلن إىل فريقني: مؤمنني املوضوع الثالث: 
 كل منهاموكافرين ومآل 

أمر اهلل تعاىل للرسول عليه السالم املوضوع الرابع: 
 باخلضوع، واالستسالم له

 اختصاص اهلل تعاىل بمعرفة الغيباملوضوع اخلامس: 

 

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ا عىل توجيهات عظيمة   للمسلمني عن حقائق عامل اجلن، وهي ُتتوى أيًض ا مهاًم تعد سورة اجلن مصدرً 
 وإحاطته  وحده،  الغيب  بعلم  وتعاىل  تبارك  اهلل  استئثار  السورة  بينت  كام  الناس،  إىل  الدعوة  تبليغ  يف  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  
هم من الكهان ال يعلمون الغيب، وأتباع  فاجلن   الناس؛  عند   اجلن   عن  اخلطأ   للمفهوم  اتصحيحً   َشء؛   بكل

ألوانً   واجلن منهم الصالح ومنهم غري الصالح. التي ال تتخلف  وقد ساقت لنا هذه السورة  ا من سنن اهلل 
وقد أملت   ُييون حياة طيبة يف الدنيا واآلخرة.   -سبحانه وتعاىل-ومنها: أن الذين يستقيمون عىل طريقه  

السور للنبي  هذه  ما يسليه عن    ملسو هيلع هللا ىلص ة  له  يرد هبا عىل شبهات املرشكني وأكاذيبهم، وساقت  التي  اإلجابات 
 سفاهاهتم، وما يرشح صدره، ويعينه عىل تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعاىل. 

 

 
 

من خالل   ذلك  التوحيد. وضح  وتقرير  الرشك  إبطال  يف  العقيدة  أعظم سور  من  اجلن  تعداد ُتعدُّ سورة 
 . املوضوعات العقدية الواردة يف السورة

 ........................................................................................................
 ........................................................................................................ 
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)(1)باإلمجاع   مكية  اجلن  سورة آياهتا  وعدد  )  وقبل  ،األعراف  سورة  بعد  نزلت(،  28،  (،  يسسورة 
 يف دخلوهمو  ،للقرآن استامعهمو  ،وطوائفهم  ،وأحواهلم  ،اجلن  أوصاف  فيها  ُذكر ألنه  ؛االسم   هبذا  ميتُس و

  ذلك   غري  إىل  الغيبية،  األرسار  بعض  عىل  طالعهماو  املحرقة،  بالشهب  ورميهم  للسمع،  اسرتاقهمو  اإليامن،
 .﴾إىَلَّ  ُأْوِحَي  ُقْل ﴿  سورة  أيضا وُتسمى  . املثرية  األخبار من

 

 . فيه املرشكني مزاعم وإبطال  به اجلن إيامن  خالل  من  اهلل  عند  من  وأنه القرآن،  نزول تصديق .1
   تعاىل.  هلل به، ومتجيدهم وتأثرهم للقرآن اجلن  استامع  عن  اإلخبار .2
 كاإلنس.   انقسام اجلن إىل مؤمن وكافر،  بيان .3
 املالئكة.  من باحلرس السامء  وإحاطة للسمع،   اجلن  اسرتاق .4
 .(2) الغيب بمعرفة تعاىل اهلل  اختصاص .5

 
 

 (. 346/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 378/  5( تفسري ابن عطية ) 1)
 (. 410/  3بوين ) ( صفوة التفاسري، للصا 2)

 

 بأن يقوم بدعوة الناس. ملسو هيلع هللا ىلصسورة اجلن سورة خاطبت الرسول 

 .بالتعاون مع زمالئك، دلرل عىل ذلك من خالل السورة
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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هُ   إَِلَّ   ُأوِحيَ   ُقلم ﴿ َتَمعَ   َأنَّ نِّ   ِمنَ   َنَفرٌ   اسم ِ ا   َفَقاُلوا  اَلم نَا  إِنَّ ا  َسِمعم آنا دِ   إىَِل   َُّيمِدي (  1)  َعَجباا  ُقرم شم   َوَلنم   بِهِ   َفآَمنَّا  الرُّ
كَ  ِ نَا  ُنرشم ا   بَِربِّ هُ (  2)  َأَحدا نَا  َجدُّ   َتَعاىَل   َوَأنَّ َذ   َما  َربِّ َ ا  َوَل   َصاِحَبةا   اَتَّ هُ (  3)  َوَلدا  َشَططاا  اهللَِّ   َعىَل   َسِفيُهنَا  َيُقوُل   َكانَ   َوَأنَّ

ا (  4) نمُس   َتُقوَل   َلنم   َأنم   َظنَنَّا  َوَأنَّ ِ ا  اهللَِّ   َعىَل   نُّ َواَلمِ   اإلم هُ (  5)   َكِذبا نمسِ   ِمنَ   ِرَجاٌل   َكانَ   َوَأنَّ ِ نِّ   ِمنَ   بِِرَجالٍ   َيُعوُذونَ   اإلم ِ   اَلم
ا َفَزاُدوُهمم  ُمم ( 6)  َرَهقا ا اهللَُّ َيبمَعَث  َلنم  َأنم  َظنَنمُتمم  َكاَم  َظنُّوا  َوَأهنَّ  .﴾(7)  َأَحدا

 (1)

 معناها الكلمة 
 مَجَاَعٌة.  ﴿َنَفٌر﴾: 

ُب ِمنُْه يِف َفَصاَحتِِه، َوَباَلَغتِِه، َوَمَعانِيِه.  ﴿َعَجًبا﴾:    ُيَتَعجَّ
نَا﴾:   نَا، َوَجاَلُلُه، َوِغنَاُه. ﴿َجدُّ َربر  َعَظَمُة َربر
 َزْوَجًة.   ﴿َصاِحَبًة﴾: 
 َجاِهلنا َوُهَو إِْبلِيُس.  ﴿َسِفيُهنَا﴾:  
اِحَبِة َوالَوَلِد.  ﴿َشَطًطا﴾:    َقْواًل َبِعيًدا َعِن احلَقر ِمْن َدْعَوى الصَّ
 َيْسَتِجرُيوَن َوَيْسَتِعيُذوَن.   ﴿َيُعوُذوَن﴾: 

 ُطْغياًنا َوَسَفًها.   ﴿َرَهًقا﴾: 
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  إىل   عامدين   أصحابه  من  طائفة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  ريض اهلل عنهام أنه قال: انطلق  عباس  ابن  ُروي عن
  الشياطني،   فرجعت   الشهب،   عليهم  وأرسلت  السامء،   خرب   وبني   الشياطني   بني  حيل  وقد   عكاظ،   سوق

  خرب  وبني  بينكم  حال  ما  قال:  الشهب،  علينا  وأرسلت  السامء،  خرب  وبني  بيننا  حيل  فقالوا:  لكم؟  ما  فقالوا:
  فانطلقوا،  حدث،  الذي  األمر  هذا  ما  فانظروا  ومغارهبا،  األرض  مشارق  فارضبوا   حدث،  ما  إال  السامء

 فانطلق  قال:   السامء،   خرب  وبني  بينهم   حال  الذي   األمر  هذا   ما  ينظرون   ومغارهبا،   األرض  مشارق   فرضبوا
 صالة   بأصحابه   يصيل  وهو  عكاظ،  سوق  إىل  عامد   وهو  بنخلة،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  هتامة  نحو  توجهوا  الذين

  إىل  رجعوا  فهنالك  السامء،  خرب  وبني  بينكم  حال  الذي  هذا  فقالوا:  له،  تسمعوا  القرآن  سمعوا  فلام  الفجر،
ْشدِ   إِىَل   * ََيِْدي  َعَجًبا  ُقْرآًنا  َسِمْعنَا  إِنَّا﴿قومنا    يا  فقالوا:  قومهم، كَ   َوَلنْ   بِهِ   َفآَمنَّا  الرُّ نَا  ُنرْشِ  وأنزل  ،﴾َأَحًدا  بَِربر

هُ  إِيَلَّ   ُأوِحَي  ُقْل ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص نبيه عىل   عز وجل اهلل نر  ِمنَ  َنَفرٌ   اْسَتَمعَ  َأنَّ   .(1) ﴾اجْلِ

  الناس  نفوس   ويف   ،املخاطبني  نفوس   يف  اجلن   عامل  عن   كثرية  اً أوهام  تصححل   الكريمة   السورة  نزلت هذه 
 صورة   ، وأعطتنااعتساف  وال غلو  بال  موضعها   يف الغيب اخللق  هذا حقيقة  ولتضع بعد، ومن  قبل من   مجيعاً 

 
 (. 681( ومسلم برقم ) 4540( أخرجه البخاري برقم ) 1)

﴿ َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلر َنبِي   قال تعاىل: ا للكافر املضل من اجلن واإلنس،الشيطان يطلق وصفً 
نر ُيوِحي َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما  ْنِس َواجْلِ ا َشَياطِنَي اإْلِ َفَعُلوُه َعُدوًّ

وَن ﴾ ] األنعام:   يطلق عىل نوع من اجلن، ا؛ إنام[، ولكن الشيطان باعتبارهم جنًس 112َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ
نر  قال تعاىل: وهم إبليس وذريته،   َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجْلِ

 .[، وهؤالء حمرومون من اهلداية؛ بخالف بقية اجلن؛ فهم كاإلنس يمكن أن يتوبوا50]الكهف: 
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  الصالح،  غري   ومنهم   الصالح،   منهم  وأن   الكريم،   بالقرآن  أعجبوا   أهنم   ُتكي   فهي  اجلن،   عامل  عن   واضحة
 خاضعون  وأهنم  ألحد،  النفع  يملكون  ال  وأهنم  والعقاب،  للثواب  أهل  وأهنم  الغيب،  يعلمون  ال  وأهنم
 أن:  منها   والتي   تتخلف،   ال  التي   اهلل  سنن  من   ألواناً   لنا  ساقت  قد  السورة  هذه   أن  تعاىل فيهم، كام   اهلل  لقضاء
  يرد  التي  اإلجابات  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لقنت   أهنا  واآلخرة، كام  الدنيا   يف  طيبة   حياة  ُييون  طريقه  عىل  يستقيمون  الذين

 تبليغ  عىل  ويعينه  صدره،  يرشح  وما  سفاهاهتم،  عن  يسليه  ما  له  وساقت  وأكاذيبهم،   املرشكني  شبهات  عىل  هبا
 . ربه  رسالة

الرسول هبذا اخلرب العجيب، الذي أوحاه اهلل    الناس أَياأي: أخرب  ﴾  إِيَلَّ   ُقْل ُأوِحَي ﴿يقول اهلل تعاىل:  
نر   ِمنَ   َنَفرٌ   اْسَتَمعَ   َأنَّهُ ﴿إليك، وهو   نفر من اجلن، واحلكمة من هذا االستامع   أي: استمع آليات القرآن  ﴾اجْلِ
 عىل  نبأهم  يقص  أن  رسوله  اهلل  وأمر  لقومهم،  نذراً   ويكونوا  النعمة،  عليهم  وتتم  احلجة،   عليهم  هي أن تقوم

  قلوهبم،  إىل  حقائقه  ووصلت  معانيه،  فهموا  أنصتوا  فلام  أنصتوا،:  قالوا  حرضوه،  ملا  أهنم  وذلك  الناس؛
ْشدِ   إِىَل   ََيِْدي﴿ العالية،    واملطالب  الغالية،  العجائب  من:  أي  ﴾َعَجًبا  ُقْرآًنا  َسِمْعنَا  إِنَّا  َفَقاُلوا﴿ :  والرشد   ﴾الرُّ

كَ   َوَلنْ   بِهِ   َفآَمنَّا﴿  ودنياهم،  دينهم   مصالح إىل  الناس   يرشد  ما  لكل  جامع  اسم نَا  ُنرْشِ   بني  فجمعوا  ،﴾ َأَحًدا  بَِربر
نَا  َجدُّ   َتَعاىَل   َوَأنَّهُ ﴿ الرش،    لرتك   املتضمنة   التقوى  وبني   اخلري،  أعامل   مجيع  فيه   يدخل   الذي  اإليامن  :  أي﴾  َربر
َذَ   َما ﴿   أسامؤه  وتقدست   عظمته،  تعالت    عىل  دهلم   ما   وعظمته  اهلل  جد  من  فعلموا   ،﴾ َوَلًدا  َوال  َصاِحَبةً   اختَّ
  والولد  الصاحبة   واختاذ  كامل،  صفة  كل  يف   والكامل  العظمة  له  ألن  ولدًا؛  أو  صاحبة  له   أنّ   يزعم   من  بطالن
كان يقول بعض سفهاء :  أي  ﴾َشَطًطا  اهللَِّ  َعىَل   َسِفيُهنَا  َيُقوُل   َكانَ   َوَأنَّهُ ﴿الغنى،    كامل  يضاد  ألنه  ذلك؛  ينايف

 َلنْ   َأنْ   َظنَنَّا  َوَأنَّا﴿عقله،    وضعف  سفهه،  إال  ذلك  عىل  َحله   وما  للحد،  متعدياً   الصواب،  عن  جائراً   اجلن قوالً 
نُّ   اإلْنُس   َتُقوَل    واإلنس،  اجلن  من  القادة والرؤساء  وغرنا  ذلك،  قبل  مغرتين   كنا:  أي﴾  َكِذًبا  اهللَِّ  َعىَل   َواجْلِ

 بِِرَجالٍ   َيُعوُذونَ   اإلْنسِ   ِمنَ   ِرَجاٌل   َكانَ  َوَأنَّهُ ﴿اهلل،    عىل   الكذب   عىل  يتجرؤون  ال   وظنناهم  الظن،  هبم  فأحسنا 
نر   ِمنَ  ، يعود ﴾َرَهًقا  َفَزاُدوُهمْ ﴿  واألفزاع،  املخاوف  عند  هبم  ويستعيذون  اجلن  يعبدون  اإلنس   كان:  أي  ﴾اجْلِ
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فزاد واجلن،  اإلنس  عىل  هنا    يعبدوهنم،   اإلنس  رأوا  ملا  وتكرباً   طغياناً :  أي  رهقًا،  اجلن  اإلنس  الضمري 
هبم،   االستعاذة  إىل  ليلجئوهم   هبم  يستعيذون   رأوهم  ملا   وختويفًا،  ذعراً   اإلنس  اجلن  وزاد  هبم،  ويستعيذون

ُمْ ﴿  والطغيان.  الرشك عىل  أقدموا البعث أنكروا فلام: أي ﴾َأَحًدا  اهللَُّ  َيْبَعَث  َلنْ   َأنْ   َظنَنُْتمْ   َكاَم  َظنُّوا  َوَأهنَّ

 

 . بذلك له اجلن شهدت  حيث  وكامله، ،القرآن   شأن علو  بيان .1

 بالعبادة.  -جل وعال–، وإفراده تعاىل هلل  اجلن  متجيد .2

يفعله   .3 ما  وإنام  بيشء  ينفعوهم  ن ل  وأهنم   اهلل،   دون  من   باجلن  االستعانة  من  الناس   بعضاإلنكار عىل   ،
 يزيدوهنم طغيانًا. 

 
  

بطالن االستعانة باجلن يف احلامية أو العالج، ولذا حرم اإلسالم الكهانة والسحر، وبني أن ذلك 
نر َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اإِلنِس َوَقاَل قال تعاىل:  استمتاع ونفع حمرم. ُهْم مَجِيًعا َيا َمْعرَشَ اجْلِ َوَيْوَم َُيْرُشُ

ْلَت َلنَا َقاَل النَّاُر َمْثوَ َأْولَِياؤُ  ِذي َأجَّ نَا اْسَتْمتََع َبْعُضنَا بَِبْعٍض َوَبَلْغنَا َأَجَلنَا الَّ اُكْم َخالِِديَن ُهْم ِمَن اإِلنِس َربَّ
 [.128] األنعام:  فِيَها إِالَّ َما َشاَء اهللَُّ إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيمٌ 

 

 

ُه َكاَن َيُقوُل قال اهلل تعاىل عىل لسان اجلن:  َذ َصاِحَبًة َواَل َوَلًدا )*( َوَأنَّ َ نَا َما اختَّ ُه َتَعاىَل َجدُّ َربر َوَأنَّ
. هات من آيات سورة مريم ما يتوافق مع معنى هاتني اآليتني؛ مستخدمًا َسِفيُهنَا َعىَل اهللَِّ َشَطًطا

 .أمكنك ذلك البحث باملصحف اإللكرتوين ما
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َوُشُهباا ) ا  َشِديدا ا  ُملَِئتم َحَرسا َناَها  َفَوَجدم اَمَء  السَّ نَا  ملََسم ا  َفَمنم  8﴿َوَأنَّ ِع  مم لِلسَّ َمَقاِعَد  ِمنمَها  ُعُد  َنقم ُكنَّا  ا  َوَأنَّ  )

ا ) ا َرَصدا َن َُيِدم َلُه ِشَهابا َتِمِع اآلم ِري َأرَش  ُأِريَد بِ 9َيسم ا َل َندم ا )( َوَأنَّ ُمم َرَشدا ِض َأمم َأَراَد ِِّبِمم َرِّبُّ َرم ( 10َمنم ِِف األم
ا ) وَن َوِمنَّا ُدوَن َذلَِك ُكنَّا َطَرائَِق قَِددا اِْلُ ا ِمنَّا الصَّ ا  11َوَأنَّ ِجَزُه َهَربا ِض َوَلنم ُنعم َرم ِجَز اهللََّ ِِف األم ا َظنَنَّا َأنم َلنم ُنعم ( َوَأنَّ

ا ملََّا َسِمعم 12) ا )( َوَأنَّ ا َوَل َرَهقا سا ِه َفاَل ََيَاُف َبخم ِمنم بَِربِّ َدى آَمنَّا بِِه َفَمنم ُيؤم  (﴾.13نَا اَلمُ
 (1 )

 معناها الكلمة 
اَمَء﴾:   ْمِع.  ﴿ملََْسنَا السَّ اِق السَّ اَمِء اِلْسرِتَ  َطَلْبنَا ُبُلوَغ السَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصُنُجوًما حُمِْرَقًة؛ َوَذلَِك ملََّا ُبِعَث النَّبِيُّ  ﴿َوُشُهًبا﴾:  
ْمِع﴾:    َمَواِضَع لِنَْسَتِمَع إِىَل َأْخَباِرَها.  ﴿َمَقاِعَد لِلسَّ

َصًدا﴾:   َمى بِِه.  ﴿رَّ  ُأْرِصَد َلُه لرُِيْ
 فَِرًقا َوَمَذاِهَب خُمَْتلَِفًة.  ﴿َطَرائَِق ِقَدًدا﴾:  

 َأْيَقنَّا.  ﴿َظنَنَّا﴾:  
 ُنْقَصاًنا ِمْن َحَسنَاتِِه.  ﴿َبْخًسا﴾:  

 َواَل ُظْلاًم َيْلَحُقُه بِِزَياَدٍة يِف َسيرَئاتِِه.  ﴿َواَل َرَهًقا﴾:  
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يف هذه اآليات الكريمة، ُيكي اهلل تعاىل حماولة اسرتاق الشياطني خلرب السامء، وكيف ُحرست السامء  
اَمءَ   ملََْسنَا  َوَأنَّا﴿بالشهب، فيقول اهلل تعاىل حاكيًا عن قول اجلن:     َفَوَجْدَناَها ﴿  واختربناها  أتيناها:  أي  ﴾السَّ

  وهذا  السمع،  اسرتق  من   هبا  ُيرَمى﴾  َوُشُهًبا﴿  منها،  والدنو  ا،أرجائه  إىل  الوصول   عن  ﴾ َشِديًدا  َحَرًسا   ُملَِئْت 
ْمع  َمَقاِعدَ   ِمنَْها  َنْقُعدُ   ُكنَّا﴿  فإنَّا   األوىل،  عادتنا  بخالف  َفَمنْ ﴿  اهلل،  شاء  ما  السامء  أخبار   من  فنتلقف﴾  لِلسَّ
   وإحراقه. إلتالفه معداً  له،   مرصداً : أي ﴾ َرَصًدا  ِشَهاًبا َلهُ  جَيِدْ  اآلنَ  َيْسَتِمعِ 

ا  اهلل عز وجل   يقول ثم    َأمْ  األْرضِ  يِف   بَِمنْ   ُأِريدَ  َأرَشٌّ   َنْدِري   ال   َوَأنَّا ﴿  : اجلنّ  من  النَّفر   هؤالء   قول   عن  خُمرِْبً
ُمْ   هِبِمْ   َأَرادَ    بفطنتهم  فعرفوا  أنكروه،  تغرياً  عليهم  تغري  األمر  رأوا   ألهنم هذا؛  أو هذا  من بد  ال: أي   ﴾َرَشًدا  َرهبُّ
  حذفوا  والرش  تعاىل،  اهلل  إىل  اخلري  أضافوا  إذ  ألدهبم،  بيان  هذا  ويف  األرض،  يف  وُيدثه  اهلل،  يريده  األمر  هذا  أن

 اهلل.  مع  تأدباً  فاعله
احِلُونَ   ِمنَّا  َوَأنَّا ﴿ثم ذكر اجلن أهنم أقسام كاإلنس، من حيث اهلداية وعدمها، فقالوا:     ُدونَ   َوِمنَّا   الصَّ

:  أي ﴾  ِقَدًدا  َطَرائَِق   ُكنَّا﴿  أي: منا من هو موصوف بالصالح، ومنا من هو غري موصوف بالصالح،﴾  َذلَِك 
  وقتنا   يف   وأنا:  أي﴾  َهَرًبا  ُنْعِجَزهُ   َوَلنْ   األْرضِ   يِف   اهللََّ  ُنعِجزَ   َلنْ   َأنْ   َظنَنَّا  َوَأنَّا ﴿متفرقة،    وأهواء  متنوعة،  فرقاً 
  إن  نعجزه  ولن  األرض،  يف  نعجزه  فلن  اهلل،  بيد   نواصينا   وأن  عجزنا،   وكامل   اهلل،  قدرة  كامل  لنا  تبني  اآلن

 أّثر   املستقيم،   الرصاط  إىل  اهلادي  الكريم،  القرآن   وهو﴾  اهْلَُدى  َسِمْعنَا  ملََّا  َوَأنَّا ﴿إليه،    إال   منه   ملجأ  فال  هربنا،
هِ   ُيْؤِمنْ   َفَمنْ ﴿:  فقالوا  املؤمن،   ُيرّغب   ما  ذكروا  ثم  ﴾بِهِ   آَمنَّا ﴿فـ  قلوبنا  يف  َبْخًسا   ََيَاُف  َفال﴿  صادقاً   إيامناً  ﴾بَِربر

 يلحقه.  أذى  وال طغيانًا، وال نقصاً  ال: أي﴾ َرَهًقا َوال

 
 .إنكار اجلن استجارة اإلنس هبم يستفاد منه أن تلك االستجارة مل تنفع اإلنس كام ذكرت اآلية

 



(133( 

 

 

  من  هاوحفظ  شديدًا،  حرساً ها  مألأْن حفظ السامء بالشهب، و لكتابه    وحفظه  بخلقه،  تعاىل  رَحة اهلل  من .1
 . القرآن  من  شيئاً   يسرتقوا لئال  ؛مقاعدها  عن  الشياطني وطرد أرجائها،  سائر

ُمْ   هِبِمْ   َأَرادَ   َأمْ   األرض   يِف   ِبَمن   ُأِريدَ   َأرَشٌّ   ندري   اَل   َوَأنَّا ﴿ :  ه ل و ق ل   ؛ الغيوب   من   شيئاً   يعلمون   ال يان أن اجلن  ب  . 2   َرهبُّ
 . ﴾ َرَشداً 

الصالح، و  احلق،   وإدراك  ،الصالح  إىل  اجلن   هداية  إمكانيةبيان   .3   ال   أنَّهوأن منهم الصالح، ومنهم غري 
ةقُ   للجن توجد  ةقُ   أمام  وَّ  . عباده  من  واجلنُّ  ،عباده  فوق رهالقا  فهو تعاىل، اهلل وَّ

 

 
  

 .استفدِتام من هذا املقطع من السورةاذكر درسني عمليني  
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ا ) ا َرَشدا وم رَّ َلَم َفُأوَلئَِك َُتَ لُِموَن َوِمنَّا المَقاِسُطوَن َفَمنم َأسم ا ِمنَّا املمُسم ا  14﴿َوَأنَّ َهنََّم  ( َوَأمَّ المَقاِسُطوَن َفَكاُنوا َِلَ

ا )15َحَطباا ) َغَدقا َماءا  َقيمنَاُهمم  أَلَسم الطَِّريَقِة  َتَقاُموا َعىَل  َوَألَِّو اسم ِه 16(  َربِّ ِر  ِذكم ُيعمِرضم َعنم  َوَمنم  فِيِه  تِنَُهمم  لِنَفم  )
ا ) ا َصَعدا ُه َعَذابا ُلكم ا )( َوَأنَّ املمََساِجَد هللَِِّ َفاَل َتدم 17َيسم  (﴾.18ُعوا َمَع اهللَِّ َأَحدا

 

 (1)

 معناها الكلمة 
.  ﴿اْلَقاِسُطوَن﴾:   ِذيَن َحاُدوا َعِن احلَقر  اجلَائُِروَن، الظَّاملُِوَن الَّ
ْوا َرَشًدا﴾:   رَّ ، َواْجَتَهُدوا يِف اْختَِياِرِه.  ﴿َُتَ  َقَصُدوا َطِريَق احلَقر

 ِديِن اإِلْساَلِم.  ﴿الطَِّريَقِة﴾:  
 َكثرًِيا.  ﴿َغَدًقا﴾:  

 ُيْدِخْلُه.  ﴿َيْسُلْكُه﴾:  
 َشِديًدا َشاقًّا.  ﴿َصَعًدا﴾:  

  َوِمنَّا   املُْْسلُِمونَ   ِمنَّا  َوَأنَّا﴿ َُيرب اهلل تعاىل عن قول اجلن، أهنم ينقسمون إىل مسلم وكافر، كاإلنس، فيقول:  
ْوا  َفُأوَلئَِك   َأْسَلمَ  َفَمنْ ﴿املستقيم،    الرصاط   عن  العادلون  اجلائرون :  أي   ﴾ اْلَقاِسُطونَ  رَّ   أصابوا :  أي﴾  َرَشًدا  َُتَ

ا﴿  ونعيمها،  اجلنة،  إىل  هلم  املوصل  الرشد،  طريق  أعامهلم،  جزاء  وذلك﴾  َحَطًبا  جِلََهنَّمَ   َفَكاُنوا  اْلَقاِسُطونَ   َوَأمَّ

 
 (. 121( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  370-368القرآن )ص:  ( الرساج يف بيان غريب 1)
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ِريَقةِ   َعىَل   اْسَتَقاُموا  َلوِ ﴿  فإهنم  هلم،  اهلل  من  ظلام  وليس    مريئًا،  هنيئاً :  أي﴾  َغَدًقا  َماءً   ألْسَقْينَاُهمْ ﴿  املثىل ﴾  الطَّ
  من  الصادق  ليظهر  ونمتحنهم  فيه،  لنختربهم:  أي﴾  فِيهِ   لِنَْفتِنَُهمْ ﴿وعدواهنم،    ظلمهم  إال  ذلك  يمنعهم  ومل

هِ   ِذْكرِ   َعنْ   ُيْعِرْض   َوَمنْ ﴿الكاذب،    بل   له، وينقد  يتبعه،  فلم  كتابه،  هو  الذي  اهلل  ذكر  عن  أعرض  من:  أي﴾  َربر
 بليغًا.  شديداً :  أي َصَعًدا﴾   َعَذاًبا ﴿َيْسُلْكهُ  عنه،  غفل

ثم أخرب عن أمهية التوحيد، واالعتقاد الصحيح باهلل تعاىل، ودور املساجد، وأهنا منرب للتوحيد، فقال:  
  أعظم   هي  التي   املساجد   فإن  مسألة،  دعاء   وال   عبادة،   دعاء  ال :  أي  ﴾َأَحًدا  اهللَِّ  َمعَ   َتْدُعوا  َفال  هللَِِّ  املََْساِجدَ   َوَأنَّ ﴿

  ومتابعة,  هلل  اإلخالص  يشوب  ما   كل   من   املساجد  تنزيه  وجوب   هذا  ويف هلل،    اإلخالص  عىل  مبنية   العبادة  حمال
 . ملسو هيلع هللا ىلص  حممد رسوله
  دخلوا   إذا  والنصارى  اليهود  كانت:  قال  ﴾َأَحًدا  اهللَِّ  َمعَ   َتْدُعوا  َفال  هللَِِّ  املََْساِجدَ   َوَأنَّ ﴿  يف قوله:  قتادة  عنو

باملساجد:    هنا  واملقصود.  (1) املسجد  دخل  إذا  الدعوة  له  َيلص  أن  نبيه   اهلل  فأمر  باهلل،  أرشكوا  هموبَِيعَ   كنائسهم
 . وذكر اهلل  ،املواضع التي بنيت للصالة

 

 
 

 
 (. 665/  23( تفسري الطربي ) 1)
 

اإلسالم دين العدل واخلري والصالح، ينبذ الظلم والفساد والرش مع كل أحد ولو كان معتديًا 
-الصاحلون أن مضاد كلمة )املسلمون( حماربًا، وهذا ما فهمه اجلن من معنى اإلسالم؛ لذا اعترب اجلن 

هي كلمة )القاسطون( بمعنى الظاملون اجلائرون املفسدون؛ حيث إن منهج اإلسالم هو  -كام فهموها
 .العدل
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 بأعامهلم كاإلنس.  جمازون مكلفون بيان وجود اجلن، وانقسامهم إىل مؤمن وكافر، وأهنم  .1
  الكثري،  اخلري  إىل  بسالكه  يفيض  ،ورسوله  هلل  والطاعة  ،اإليامن   عىل  القائم  تعاىل  اهلل  منهج  عىل  االستقامةأن   .2

 .  واآلخرة  الدنيا   يف الكاملة والسعادة

  تنقاد   ومنها  ،اهلل  غري  فيها  يعظم  ال,  له  رشيك  ال  ،بالعبادة  وحده  إلفراده  اهلل   أقامها  ،اهلل   بيوت  املساجدأن   .3
  األولياء   من  صالح   عبد   وال   مرسل   نبي   وال  ،مقرب  ملك   فال ,  ورشائعه  وكلامته  اهلل   ملنهج   بأرسها   احلياة
 . اهلل  من  والرجاء والطلب والدعاء بالتقرب  أحق

 . قبحاً  أشد املساجد   يف أهنا  إال  غريها،  ويف املساجد يف اهلل  غري  دعاء  حرمة .4

 

 
  

 مصادر بحث، اذكر ما ييل:بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من  

 أمرين عمليني فيهام تعظيم لبيوت اهلل عز وجل. 

 .وأربعة أمور منهي عن حدوثها ِف بيوت اهلل عز وجل 
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ُعوهُ  اهللَِّ َعبمُد   َقامَ  ملََّا َوَأنَّهُ ﴿ ا َعَليمهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا  َيدم اَم  ُقلم ( 19)  لَِبدا ُعو إِنَّ كُ   َوَل  َرّبِّ  َأدم ِ ا بِهِ  ُأرشم  إيِنِّ  ُقلم ( 20) َأَحدا
لُِك   َل  ا   َلُكمم   َأمم ا  َوَل   ََضًّ ا  ُدونِهِ   ِمنم   َأِجَد   َوَلنم   َأَحٌد   اهللَِّ   ِمنَ   ُُيرَِييِن   َلنم   إيِنِّ   ُقلم (  21)  َرَشدا َتَحدا ا  إِلَّ (  22)  ُملم  َباَلغا

ا  فِيَها  َخالِِدينَ   َجَهنَّمَ   َنارَ   َلهُ   َفإِنَّ   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ  َيعمصِ   َوَمنم   َوِرَساَلتِهِ   اهللَِّ  ِمنَ  ا  إَِذا  َحتَّى(  23)  َأَبدا  ُيوَعُدونَ   َما  َرَأوم
َلُمونَ  َعُف  َمنم  َفَسَيعم ا  َأضم ا َوَأَقلُّ  َناِِصا  . ﴾(24)  َعَددا

 

 (1)

 معناها الكلمة 
 يعبد ربه.   ملسو هيلع هللا ىلص عندما قام حممد   ﴿مَلَّا َقاَم َعْبُد اهللَِّ َيْدُعوُه﴾:  

ِة اْزِدَحاِمِهْم لَِساَمِع   ﴿لَِبًدا﴾:   اِكَبًة َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِمْن ِشدَّ مَجَاَعاٍت ُمرَتَ
 الُقْرآِن ِمْنُه. 

 هداية. نفًعا، أو   ﴿َرَشًدا﴾:  
 َمْلَجًأ َأِفرُّ ِإَلْيِه أو أحتمي به، ِمْن َعَذابِه.  ﴿ُمْلَتَحًدا﴾:  

 إال إذا بلغت رسالة ريب.  ﴿ِإاَل َباَلًغا﴾:  
ا﴾:    معيًنا.  ﴿َناَِصً

 
 (. 121( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  370-368( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  اهللَِّ  َعْبدُ   َقامَ   مَلَّا   َوَأنَّهُ ﴿ َُيرب اهلُل تعاىل يف هذه اآليات، عن حال اجلن، عند سامعهم للقرآن الكريم، فيقول:  
  يكونوا   أن   عليه   تكاثرهم   من   اجلن   َكاد   القرآن،   ويقرأ   له،   ويتعبد   يسأل ربه،   ملسو هيلع هللا ىلص ملا قام رسول اهلل  :  أي ﴾  َيْدُعوهُ 
 اهلدى.   من   به   جاء   ما   سامع   منهم عىل   ؛ حرصاً ازدحامهم   شدة   ِمن   مرتاكمني،   متلبدين :  أي   لبدًا،   عليه 

كُ   َوال  َريبر   َأْدُعو  إِنَّاَم ﴿:  إليه   تدعو  ما  حقيقة  مبيناً   الرسول  أَيا  يا  هلم  ﴾ُقْل ﴿ثم أمر نبيه بقوله:     بِهِ   ُأرْشِ
ا  َلُكمْ   َأْملُِك   ال   إِينر   ُقْل ﴿ واألوثان،    األنداد  من  دونه  ما   وأخلع  له،  رشيك   ال  وحده   أوحده :  أي ﴾  َأَحًدا   رَضًّ
  ال:  أي  ﴾َأَحدٌ   اهللَِّ   ِمنَ   جُيرَِييِن   َلنْ   إِينر   ُقْل ﴿َشء،    الترصف  من  وال   األمر،   من  يل  ليس   عبد  فإين  ﴾ َرَشًدا  َوال
  وال   رشدًا،   وال  رضاً   يملك  ال   اخللق   أكمل  هو   الذي   الرسول  كان   وإذا   اهلل،   عذاب  من  ينقذين   به   أستجري   أحد 
:  أي﴾  ُمْلَتَحًدا  ُدونِهِ   ِمنْ   َأِجدَ   َوَلنْ ﴿وأحرى،    أوىل  اخللق  من  فغريه  بسوء،  أراده  إن  شيئاً   اهلل  من  نفسه  يمنع
  يل   ليس :  أي﴾  َوِرَساالتِهِ   اهللَِّ  ِمنَ   َبالًغا  إاِل﴿ ومنترصًا،    ملجأ
  ودعوة   رساالته،  بإبالغ  خصني  اهلل  أن   إال  الناس  عىل   مزية

   الناس. عىل  احلجة تقوم وهبذا إليه،  اخللق
  فِيَها   َخالِِدينَ   َجَهنَّمَ   َنارَ   َلهُ   َفإِنَّ   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ   َيْعصِ   َوَمنْ ﴿

  النصوص   قيدهتا   كام   الكفرية،   املعصية  به   املراد  وهذا   ﴾ َأَبًدا
 يف  اخللود  يوجب  ال  فإنه  املعصية  جمرد  املحكمة، وأما  األخرى

﴾  ُيوَعُدونَ   َما  َرَأْوا  إَِذا   َحتَّى﴿األدلة.    ذلك  عىل  دلت  كام   النار، 
  حقيقة   الوقت  ذلك  يف﴾  َفَسَيْعَلُمونَ ﴿  عيانًا،  شاهدوه:  أي

ا  َأْضَعُف   َمنْ ﴿  املعرفة   ينرصهم   ال  حني ﴾  َعَدًدا  َوَأَقلُّ   َناِِصً
 ينترصون.  أنفسهم وال  غريهم،

 
 

العبودية هلل عز وجل طريق 
للرشف والعزة، وهلذا وصف اهلل 
تبارك وتعاىل نبيه حممًدا عليه الصالة 
والسالم يف هذه السورة بالعبودية هلل 

َفَأْوَحى  قال تعاىل: .سبحانه وتعاىل
[، 10]النجم:  َعْبِدِه َما َأْوَحىإىَِل 

سبحان الذي أرسى وقال تعاىل: 
 [.1]اإلرساء:  بعبده
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 . عليهِ  وتراكِمهم ، ملسو هيلع هللا ىلص للرسولِ  استامِعهم   عىل  اجِلنر   ِحرصِ  شدةُ  .1

 ال يملك لنفسه نفعًا وال رضًا، ومن باب أوىل غريه.   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   .2

بقوله:   . 3 طاعته،  ومترد عىل  اهلل،  من عىص  عاقبة    َجَهنَّمَ   َنارَ   َلهُ   َفإِنَّ   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ   َيْعصِ   َوَمنْ ﴿ بيان 
َبًدا   فِيَها   َخالِِدينَ   . ﴾ أَ

 

 
  

بنيِّ من خالل السورة، كيف يكون ربط املدعوين باهلل سبحانه وتعاىل وبالدعوة، وليس بشخص 
 .الداعي
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ِري إِنم  ُقلم ﴿ َعُل  َأمم  ُتوَعُدونَ  َما  َأَقِريٌب  َأدم ا َرّبِّ  َلهُ  َُيم ا َغيمبِهِ  َعىَل  ُيظمِهرُ  َفاَل  المَغيمِب  َعاَِلُ ( 25)  َأَمدا (  26)  َأَحدا
َتَض  َمنِ   إِلَّ  هُ  َرُسولٍ  ِمنم  ارم ُلُك  َفإِنَّ ِ  ِمنم   َيسم هِ  َبنيم ِفهِ  َوِمنم  َيَديم ا  َخلم َلمَ ( 27) َرَصدا َلُغوا   َقدم  َأنم   لَِيعم ِمم  ِرَساَلِت  َأبم   َرِّبِّ

ِمم  باَِم   َوَأَحاطَ  َص  َلَدُّيم ءٍ  ُكلَّ   َوَأحم ا   ََشم  .(﴾28) َعَددا
 

 معناها الكلمة 
 زماًنا بعيًدا.  ﴿َأَمًدا﴾:  
 ما غاب عن األبصار، وخفي عن احلس.  ﴿َغيبِه﴾:  

 إال من اختاره اهلل لرسالته.  ﴿إاَل َمن اْرَتََض ِمن َرُسوٍل﴾:  
َفإِنَّهُ  َيَدْيِه    ﴿  َبنْيِ  ِمْن  َيْسُلُك 

 َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا﴾:  
الرسول ومن خلفه مالئكة وحرًسا   أمام  من  يرسل  أي: 

 ُيرسونه وُيفظونه. 
﴿لَِيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَسااَلِت  

ِْم﴾:    َرهبر
ليظهر أن رسل اهلل الكرام قد بلغوا عنه وحيه، ومتكنوا من  

 رساالته. أداء 
ا، فال َيفى عليه َشء من أمورهم.  ﴿َوَأَحاَط باَِم َلَدَْيِْم﴾:    علم علاًم تامًّ

ٍء َعَدًدا﴾:   الساموات واألرضني   ﴿َوَأْحىَص ُكلَّ ََشْ املوجودة يف  استقىص مجيع األشياء 
 فال يغيب عنه َشء. 

 

ُتبنّي هذه اآليات ما اختص اهلل به من علم الغيب، وأنه ال أحد يعلم الغيب إال ما كان من قبيل الوحي،  
اهلل:   إن  هلم﴾  ُقْل ﴿فيقول  من    ُتوَعُدوَن﴾  َما  َأَقِريٌب   َأْدِري   إِنْ ﴿الوعد:    هذا  متى  فقالوا:   سألوك  يا حممد 
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َعُل   ﴿َأمْ العذاب أو غريه،     َعىَل   ُيْظِهرُ   َفال  اْلَغْيِب   َعامِلُ ﴿اهلل    عند  ذلك   فعلم  طويلة،  غاية:  أي﴾  َأَمًدا  َريبر   َلهُ   جَيْ
 فإنه :  أي ﴾  َرُسولٍ   ِمنْ   اْرَتََض   َمنِ   إاِل ﴿  والغيب،   واألرسار  الضامئر   بعلم   انفرد  بل   اخللق،  من  ﴾ َأَحًدا  َغْيبِهِ 
  إليهم   أوحاه  ما  وحفظ  أيدهم  اهلل  فإن  كغريهم،  ليسوا  الرسل  ألن  وذلك  به؛  َيربه  أن   حكمته  اقتضت  بام  َيربه
 َفإِنَّهُ ﴿:  قال   وهلذا  ينقصوا؛  أو  فيه،  يزيدوا  وال  الشياطني،  تتخبطهم  أن  غري  من  حقيقته،  عىل  يبلغوه  حتى

  ِرَساالِت   َأْبَلُغوا   َقدْ   َأنْ ﴿  بذلك﴾  لَِيْعَلمَ ﴿  اهلل؛   بأمر  ُيفظونه:  أي   ﴾َرَصًدا  َخْلِفهِ   َوِمنْ   َيَدْيهِ   َبنْيِ   ِمنْ   َيْسُلُك 
ِمْ    ُكلَّ   َوَأْحىَص ﴿  وأعلنوه  أرسوه  وما  عندهم،  بام:  أي﴾  َلَدَْيِمْ   باَِم   َوَأَحاطَ ﴿  األسباب،  من  هلم  جعله  بام  ﴾َرهبر
ءٍ   .(1) ﴾َعَدًدا  ََشْ
 

 

هُ   اهلُل  ارتضاهُ   َمنْ   إال   اخللِق،   ِمن   أحدٌ   يعلُمها   فال   بعلِمها،   اهللُ   انفردَ   الغيوِب   علومَ   أنَّ  . 1  . منها   َشءٍ   بعلمِ   واختصَّ

 خاص.   غيب عىل الرسل  من   يطلعه  أن ارتَض من   تعاىل اهلل  يطلع قد .2

ا  َشء  لكل تعاىل وإحصائه َشء،  بكل اهلل علم  إحاطة  بيان .3  .(2) عدَّ

 
 (. 410/  3) ( وصفوة التفاسري، للصابوين  891- 890( وتفسري السعدي )ص:  585( عمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  1)
 (. 324- 319/ 4اجلزائري )  -( وأيرس التفاسري  891-890( تفسري السعدي )ص: 2)
 

مما يرتتب عىل اليقني بأن اهلل تبارك وتعاىل وحده هو من يعلم الغيب، عدم اللجوء ألحد سواه، 
 .وخاصة أوقات األزمات، ووقت احلاجة إلزالة الرضر
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التبليغ هو مهمة الداعية وليس عليه اهلداية، فهي من اهلل عز وجل. بنير ما جيب عىل الداعية القيام 
 .به إلبالغ دعوة احلق للمدعوين
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 

 تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:                       

ا موجزاا ملقاصد سورة اَلن وأهم  -أ  اَلدايات واألحكام فيها.ملخصا

ا عن املعنى اإلَجال لكل مقطع من مقاطع السورة؛ بحيث ل يزيد ملخص املقطع الواحد  -ب ملخصا
 عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
نَا﴾  ﴿َجدُّ  ا﴾  َربِّ   ﴿َصَعدا

ا﴾  ﴿َسِفيُهنَا﴾   ﴿لَِبدا
ِع﴾  مم ا﴾   ﴿َمَقاِعَد لِلسَّ َتَحدا   ﴿ُملم

ا﴾ َصدا َتَض ِمن َرُسوٍل﴾  ﴿رَّ   ﴿إَل َمن ارم
﴾   ﴿الطَِّريَقِة﴾  ِمم   ﴿َوَأَحاَط باَِم َلَدُّيم

 
 :أمام اَلملة اخلاطئة( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )ضعم عالمة  : 2س

 ( )      االستعانة هبم عىل بعض الناس. أنكر اجلن  (1
 ( )       اجلن ال يعلمون شيئًا من الغيوب.   (2
 ( )      اجلن أقسام كاإلنس، من حيث اهلداية وعدمها.  (3
 ( )     دعاء غري اهلل يف املساجد أو يف غريها جائز أحيانا.   (4
 ( )    بعد موته أن يملك لنفسه أو لغريه نفعًا أورضًا.   ملسو هيلع هللا ىلصيمكن للنبي   (5
 ( )  جمرد املعصية ال يوجب اخللود يف النار، وإنام يكون ذلك للمعصية الكفرية.  (6
 ( )   . قد ُيطلع اهلل تعاىل من ارتَض أن يطلعه من الرسل عىل غيب خاص  (7
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 :اذكر من سورة اَلن ما ُيستدل به عىل ما ييل :3س
 األدب مع اهلل تعاىل.رضورة  -
 كفار اجلن يعذهبم اهلل تعاىل يف النار.  -
 االستقامة سبب للرزق واملطر. -
 

 
 

  

 بينت السورة أن املساجد هلل وحده.

عىل فضل املساجد وتعظيمها، وحكم وجود  والنور( )التوبةبالتعاون مع زمالئك، دلل من سوريت  
 .القبور يف املساجد، ثم ضع ذلك يف ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة  
 أن:
 يبني عهد نزول سورة املزمل.   -
 يستخرج مقاصد سورة املزمل.   -
 يناقش حماور سورة املزمل األساسية.   -
 املزمل. يفرس معاين مفردات سورة   -
 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة املزمل.   -
 . يستخرج هدايات وأحكام سورة املزمل   -

 

 بني يدي السورة.  -
 مقاصد السورة.   -

للقيام بالعبادة    ملسو هيلع هللا ىلصأوامر ربانية للنبي  املوضوع األول:  
 والصرب 

الثاين:   بالعذاب  املوضوع  للمرشكني  تعاىل  اهلل  وعيد 
 والنكال يوم القيامة 
واملؤمنني    ملسو هيلع هللا ىلصتوجيهات ربانية للنبي  املوضوع الثالث:  

 بقيام الليل 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الدراسيةعدد الساعات 
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  اهلل  فأمره  اإلسالمية؛  الدعوة   بدء  يف  ملسو هيلع هللا ىلصا من اإلرشادات اإلهلية للنبي حممد  تناولت سورة املزمل عددً 

الثقيل، ليكون زادً   والعبادة،  الذكر  ومداومة  القرآن  وترتيل  الليل  بقيام  وتعاىل  تبارك الدعوة  ا له يف طريق 
 وبمثل  اآلخرة،  بعذاب   يكذبه  من  ا مهددً   املرشكني،  أذى  عىل  والصرب  عليه،   بالتوكل  -وجل  عز– وأمره اهلل  

 مع  الليل،  قيام  فريضة   بنسخ  السورة  اختتمت   ثم   السالم؛  عليه   موسى   وعىص   كذب   الذي   فرعون   مصري
 الستغفار. وا الزكاة  وإيتاء الصالة  إقامة  عىل احلث

 

 
مل د أربعة أحداث من أحداث يوم القيامة ذكرِتا سورة املزَّ  .عدِّ

 .......................................................................................................
.......................................................................................................  

 ................................................. ......................................................  
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، وُسميت هبذا االسم؛  القلم سورة    بعد   نزلت(،   20، وعدد آياهتا )(1) سورة املزمل مكية كلها إمجاعاً 
تعاىل:   بقوله  افُتتحت  َا   َيا﴿ألهنا  ُل   َأَيُّ مر النبي  ﴾  املُْزَّ السورةتناول، وملسو هيلع هللا ىلصواملراد    الرسول  حياة  من   جانباً   ت 

 . اهلل  لكتاب  وتالوته ،الليل وقيام  ،وطاعته  ،تبتله  يف األعظم

 العبادة، وقيام الليل. الشدائد، وهو  مواجهة  يف  للدعاة  الروحي بيان الزاد .1
   والصرب عىل الدعوة. بالعبادة، للقيام ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  ربانية أوامر .2
 .(2)القيامة  يوم والنكال بالعذاب  للمرشكني تعاىل   اهلل وعيد  .3

 
  

 
التفسري )1) َيْعَلُم﴾  (. وقيل: هي مكية، إال قوله تعاىل:  352/  4( زاد املسري يف علم  َربََّك  ([ إىل آخر  20]املزمل ) ﴿إِنَّ 

/  5( وتفسري الثعالبي = اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ) 386/  5السورة، فإن ذلك نزل باملدينة. ينظر: تفسري ابن عطية )
500 .) 

 (. 416/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 574/ 1( ينظر: املخترص يف تفسري القرآن الكريم )2)

 

د األسباب املعنوية املعينة للداعية عىل الدعوةتأمل   .السورة، وبالتعاون مع زمالئك؛ عدر
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

ُل ) مِّ َا املمُزَّ يمَل إِلَّ َقلِيالا )1﴿َيا َأُّيُّ َفُه َأِو انمُقصم ِمنمُه َقلِيالا )2( ُقِم اللَّ تِيالا 3( نِصم آَن َترم ِل المُقرم ( َأوم ِزدم َعَليمِه َوَرتِّ
لا َثِقيالا )4) ا َسنُلمِقي َعَليمَك َقوم َوُم قِيالا )( إِنَّ  5( إِنَّ ئاا َوَأقم يمِل ِهَي َأَشدُّ َوطم ا 6َناِشَئَة اللَّ ( إِنَّ َلَك ِِف النََّهاِر َسبمحا

َك َوَتَبتَّلم إَِليمِه َتبمتِيالا )7َطِويالا ) َم َربِّ ُكِر اسم ُه َوكِيالا )8( َواذم ِذم ِرِب َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َفاَتَّ ِق َواملمَغم ِ رِبم  ( َواصم 9( َربُّ املمَرشم
ا ََجِيالا ) را ُهمم َهجم ُجرم  (﴾.10َعىَل َما َيُقوُلوَن َواهم

 (1)

 معناها الكلمة 
ُل﴾:  مر ُف بِثَِيابِِه، واملراد النبي  ﴿املُْزَّ ُل، َأِي: املَُتَلفر  .ملسو هيلع هللا ىلص َأْصُلَها: املَُتَزمر
ٍل؛ ُمَبيرنًا احلُُروَف َوالُوُقوَف.  ﴿َوَرترِل﴾:    اْقَرأ القرآن بُِتَؤَدٍة ومتهُّ
 أي: َعظِياًم ُمْشَتِماًل َعىَل األََواِمِر َوالنََّواِهي.  ﴿َثِقياًل﴾:  

ْيِل َبْعَد النَّْوِم.  ﴿َناِشَئَة اللَّْيِل﴾:   تِي َتنَْشُأ يِف َجْوِف اللَّ  هي الِعَباَدة الَّ
 أي: َأَشدُّ َتأثِرًيا يِف الَقْلِب.  ﴿ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا﴾:  

َواِغِل.  ﴿َوَأْقَوُم ِقياًل﴾:   ِة الشَّ  َأْبنَيُ َقْواًل حِلُُضوِر الَقْلِب، َوِقلَّ
ًفا  ﴿َسْبًحا﴾:   َك. َترّصُّ ًبا يِف َمَصاحِلِ  َوَتَقلُّ
 اْنَقطِْع لِِعَباَدِة َرّبَك.  ﴿َوَتَبتَّْل﴾:  

 

 
 (. 122( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  372-371( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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َا  ﴿َيابقول اهلل تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلص بدأت هذه السورة الكريمة بنداء للنبي   ُل﴾  َأَيُّ مر   كاملدثر،   بثيابه   وهو املتغطي   املُْزَّ
 إليه،   جربيل  بإرسال   وحيه  بإنزال  وابتدأه  برسالته،  اهلل  أكرمه  حني  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  من  حصل  الوصف  وهذا
 جربيل   رأى  حني  انزعاج  ذلك  ابتداء  يف  فاعرتاه  املرسلون،   إال  له  الثبات  عىل  يقدر  وال  مثله،   ير  مل   أمراً   فرأى

 زملوين(.  )زملوين: فقال  أهله،  إىل فأتى  عليه السالم،
ْيَل   ُقمِ ﴿:  فقال  به،   املتعلقة   بالعبادات  هنا   أمر اهلل رسوله    َأوِ   نِْصَفهُ ﴿:  فقال  ذلك  قدر   ثم ﴾  َقلِيال  إاِل   اللَّ

  فيكون  النصف،  عىل:  أي  ﴾َعَلْيهِ   ِزدْ   َأوْ ﴿ونحوه،    الثلث،  يكون  بأن﴾  َقلِيال﴿  النصف  من:  أي  ﴾ِمنْهُ   اْنُقْص 
  القلوب،  وُتريك  والتفكر،  التدبر  ُيصل  به   القرآن  ترتيل   فإن  ﴾َتْرتِيال  اْلُقْرآنَ   َوَرترلِ ﴿  ونحومها،  الثلثني،
 هذا  إليك  نوحي: أي﴾  َثِقيال َقْوال   َعَلْيَك  َسنُْلِقي  إِنَّا﴿:  قال فإنه  له،   التام  واالستعداد والتهيؤ بآياته، والتعبد
  َناِشَئةَ   إِنَّ ﴿:  فقال  الليل،   بقيام  أمره  يف   احلكمة  ذكر   ثم  أوصافه،   اجلليلة   معانيه،   العظيمة:  أي  الثقيل،  القرآن 
  يتواطأ  القرآن،   مقصود  ُتصيل  إىل  أقرب:  أي  ﴾ ِقيال  َوَأْقَومُ   َوْطًئا   َأَشدُّ   ِهَي ﴿  النوم  بعد   فيه   الصالة :  أي  ﴾اللَّْيلِ 
  املقصود؛  هذا به ُيصل ال فإنه  النهار بخالف يقول، ما ويفهم  الشواغل، وتقل واللسان، القلب القرآن  عىل

  القلب،  اشتغال  يوجب  ومعاشك،  حوائجك  عىل  تردداً :  أي   ﴾َطِويال  َسْبًحا  َالنََّهارِ   يِف   َلَك   إِنَّ ﴿:  قال   وهلذا 
 التام، لكن يف الليل ُيصل التفرغ.   التفرغ تفرغه وعدم

بقوله:   أيضًا،  اهلل رسوله، واألمر ألمته  أمر    كلها،   الذكر   ألنواع   وهو شامل﴾  َربرَك   اْسمَ   َواْذُكرِ ﴿ثم 
ِق   َربُّ ﴿  تعاىل وعبادته، الذي هو  اهلل  إىل  انقطع:  أي﴾  تِيالَتبْ   إَِلْيهِ   َوَتَبتَّْل ﴿   جنس   اسم  وهذا﴾  َواملَْْغِرِب   املَْرْشِ

ِْذهُ ﴿  األعىل،  وجهه  إال   معبود  ال :  أي  ﴾ ُهوَ   إِال  إَِلهَ   ال ﴿  كلها،   واملغارب   املشارق   يشمل :  أي﴾  َوكِيال  َفاختَّ
  مجياًل،  هجراً   َيجرهم  وأن   له،  املعاندون  فيه  يقول  ما  عىل  بالصرب   كلها، ثم أمر اهلل نبيه   ألمورك  ومدبراً   حافظاً 

 واهلجر   املصلحة،   اقتضت  حيث  اهلجر   واهلجر اجلميل: هو﴾  مَجِياًل   َهْجًرا   َواْهُجْرُهمْ   َيُقوُلونَ   َما  َعىَل   َواْصرِبْ ﴿
 فيه.   أذية ال  الذي
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  وتالوة  الليل،  قيام  وخاصة  بالعبادة،سبحانه وتعاىل   اهلل  إىل  التقرب الشاقة  القيام باألعامل  عىل  يساعد  مما .1
 . عليه   والتوكل اهلل، وذكر وخشوع، تدبر يف  القرآن

  من  فيه  بام  الناس   ينتفع  حتى  وجهد،   صرب  ُيتاج إىل  تكاليف  من  ُيمله  وتنفيذ ما  عظيم  أمر  الكريم  القرآن .2
،  ميزان يف  ثقيل لكنه للذكر، ميرسَّ   فهو خري،  . القلب  يف َأثره يف وثقيل احلقر

  ملسو هيلع هللا ىلص القرآن؛ وهلذا ُأمر هبا النبي    فهم   عىل  فيها  والقلب  السمع  لتواطؤ  النهار؛   صالة  من  أفضل  الليل  صالة .3
 يف هذه السورة. 

 . ذلك  وغري ودعاء، علم،  وطلب وتسبيح، صالة، من  وجه، بأي تعاىل   اهلل ذكر عىل احلث .4
  نرش  من  يتمكن  لكي  فيه؛  عتاب  ال  الذي  اجلميل  واهلجر   املرشكني،  أذى  عىل  بالصرب  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  اهلل  أمر .5

 . تعاىل اهلل إىل  الدعاة  منها  ويستفيد األَنبياء، هبا يتحىلَّ  التي الصفات َأهم  من   وهو الدعوة، 
   .وندبه  استحبابه وبقاء الليل،  قيام  وجوب نسخ .6

 
  

)ال إله إال اهلل( ليست جمرد كلمة، ولكنها عقيدة تقتيض عماًل والتزاًما، وهو الرباءة مما سواها 
من الرشك، والعمل بمقتضاها وهو االلتزام بالدين وأركانه، ولذا رتَّب اهلل سبحانه وتعاىل عىل 

ِْذُه اَل إِ االعتقاد هبا التوكل عليه سبحانه، الذي هو أساس العمل وااللتزام؛ فقال:  َلَه إاِلَّ ُهَو َفاختَّ
 ، ولذا رفض املرشكون أن يقولوها؛ ملعرفتهم برضورة الرباءة مما سواها والعمل بمقتضاها.َوكِياًل 

 

هذا املقطع من السورة عىل عدد من التوجيهات العملية للمسلم؛ فيام يتعلق بعمل الدنيا  َيتوى 
ح ذلك.  واملعاش فيها، وفيام يتعلق باآلخرة والستعداد َلا. وضِّ
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يِن   )﴿َوَذرم َقلِيالا  ُهمم  لم َوَمهِّ َمِة  النَّعم ُأوِل  بنَِي  ) 11َواملمَُكذِّ َوَجِحياما  َكالا  َأنم نَا  َلَديم إِنَّ  ٍة  12(  ُغصَّ َذا  ا  َوَطَعاما  )
( َألِياما  ا  َمِهيالا )13َوَعَذابا َكثِيباا  َباُل  ِ اَلم َوَكاَنِت  َباُل  ِ َواَلم ُض  َرم األم ُجُف  َترم َم  َيوم نَ 14(  َسلم َأرم ا  إِنَّ َرُسولا  (  إَِليمُكمم  ا 

َن َرُسولا ) َعوم نَا إىَِل فِرم َسلم ا َعَليمُكمم َكاَم َأرم ا َوبِيالا )15َشاِهدا ذا َناُه َأخم ُسوَل َفَأَخذم ُن الرَّ َعوم ( َفَكيمَف 16( َفَعَص فِرم
َعُل المِولمَداَن ِشيباا ) ا َُيم ما ُتمم َيوم اَمُء ُمنمَفطِرٌ 17َتتَُّقوَن إِنم َكَفرم ُعولا ) ( السَّ ُدُه َمفم كَِرٌة َفَمنم  18بِِه َكاَن َوعم ( إِنَّ َهِذِه َتذم

ِه َسبِيالا ) َذ إىَِل َربِّ َ  (﴾.19َشاَء اَتَّ
 (1)

 معناها الكلمة 
ِف.   ﴿ُأويِل النَّْعَمِة﴾:  َ  َأْصَحاَب النَِّعيِم َوالرتَّ

ْلُهْم َقلِياًل﴾:   ْلُهْم َزَمنًا َقلِياًل بَِتأِخرِي الَعَذاِب َعنُْهْم.  ﴿َوَمهر  َأجر
 ُقُيوًدا َثِقيَلًة.  ﴿َأنَكااًل﴾:  

ٍة﴾:    أي: َينَْشُب يِف احلُُلوِق، واَل ُيْسَتَساُغ لَِكَراَهتِِه.  ﴿َوَطَعاًما َذا ُغصَّ
 َتْضَطِرُب.  ﴿َتْرُجُف﴾:  

  جُمَْتِمًعا. َرْماًل  ﴿َكثِيًبا﴾:  
ِهياًل﴾:    َسائاًِل ُمَتنَاثًِرا.  ﴿مَّ
 َشِديًدا.  ﴿َوبِياًل﴾:  

َعٌة يِف َيْوِم الِقَياَمِة.   ﴿ُمنَفطٌِر بِِه﴾:   ُمَتَصدر
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للنبي   تعاىل اخلطاب  اهللُ  اآليات يوجه  بنِيَ   َوَذْريِن ﴿بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه    وإياهم،  اتركني :  أي﴾  َواملَُْكذر
 رزقه،  من  عليهم  اهلل  وسع  حني   طغوا  الذين  والغنى،  النعمة   أصحاب:  أي﴾  النَّْعَمةِ   ُأويِل ﴿  منهم،  فسأنتقم
ْلُهمْ ﴿  فضله،  من   وأمدهم لهم:  أي  ﴾َقلِياًل   َوَمهر   الكتاب  يبلغ   حتى   ،عنهم   العذاب   بتأخري  ، قليالً   زمنًا   ومهر

بامبعذاهبم  أجله توَعَدهم  ثم    عذاباً :  أي ﴾  َأْنَكاال﴿  عندنا  إن:  أي  ﴾َلَدْينَا  إِنَّ ﴿  :فقال  العقاب،  من  عنده  ، 
  َذا  َوَطَعاًما ﴿  حامية،   ناراً :  أي﴾  َوَجِحياًم ﴿الذنوب،    عىل   مستمراً   يزال   ال   للذي  تنكيالً   جعلناه  شديدًا، 
ةٍ    وذلك مفظعًا؛ موجعاً ﴾ َألِياًم  َوَعَذاًبا﴿ املنتن، اخلبيث  ورُيه طعمه وكراهة وبشاعته، ملرارته وذلك ،﴾ُغصَّ

َباُل   األْرُض   َتْرُجُف   َيْومَ ﴿ َباُل   َوَكاَنِت ﴿  العظيم،   اهلول  من﴾  َواجْلِ   َكثِيًبا﴿   الصالب  الصم   الراسيات﴾  اجْلِ
 املنتثر.    املنهال  الرمل بمنزلة: أي  ﴾َمِهيال

  فِْرَعْونُ  َفَعىَص *   َرُسوال فِْرَعْونَ  إِىَل   َأْرَسْلنَا َكاَم  َعَلْيُكمْ   َشاِهًدا َرُسوال  إَِلْيُكمْ  َأْرَسْلنَا إِنَّا﴿ : تعاىل ثم يقول
ُسوَل  اَحدوا   ﴾َوبِيال  َأْخًذا  َفَأَخْذَناهُ   الرَّ وال    النذير،   البشري   العريب  األمي  النبي  هذا  إرسال   عىل  ربكم  أي: 
  بالتوحيد،  وأمره   اهلل،   إىل  فدعاه  عمران،   بن  موسى  إليه  اهلل   أرسل   حني  كفرعون   فتكونوا  رسولكم،   تعصوا 

َعُل   َيْوًما  َكَفْرُتمْ   إِنْ   َتتَُّقونَ   َفَكْيَف ﴿بليغًا،    شديداً :  أي  وبياًل،  أخذاً   اهلل  فأخذه  عصاه،  بل  يصدقه،  فلم  اْلِوْلَدانَ   جَيْ
يشيب   الذي  قدره،   العظيم  أمره،  املهيل  اليوم  القيامة،  يوم  من  والنجاة  الفكاك  لكم  ُيصل  فكيف:  أي ﴾  ِشيًبا
:  أي﴾  َمْفُعوال  َوْعُدهُ   َكانَ ﴿و  نجومها،  به   وتنتثر  السامء  به   فتتفطر  العظام،  اجلامدات  له  وتذوب  الولدان،  منه 
َذَ   َشاءَ   َفَمنْ   َتْذكَِرةٌ   َهِذهِ   إِنَّ ﴿دونه،    حائل  وال  وقوعه،  من  بد  ال هِ   إِىَل   اختَّ   التي  املوعظة  هذه  إن:  أي  ﴾َسبِيال   َربر
َذَ   َشاءَ   َفَمنْ ﴿  املؤمنون،   هبا   وينزجر  املتقون،  هبا  يتذكر   تذكرة  وأهواله   القيامة  يوم  أحوال  من  هبا   اهلل  نبأ   إِىَل   اختَّ
هِ     رشعه. باتباع وذلك  إليه؛ موصالً  طريقاً :  أي﴾  َسبِيال َربر
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عليه    موسى  كذبوا  بالذين  َل عِ فُ   مثلام  ،واآلخرة  الدنيا   يف  شديدال   عذاببال  املتكربين  املكذبني  ديهتد .1
 . اآلخرة  يف شديًدا  عذاًبا هلم   وأعدَّ  ،الدنيا  يفاهلل   أغرقهم حيث السالم،

 . ﴾ ِشيًبا  اْلِوْلَدانَ   جَيَْعُل  َيْوًما ﴿بيان هول يوم القيامة وشدته،  .2

 من أحكام وأخالق ومواعظ تذكرة ملن أراد سلوك طريق اخلري والصالح.   ُيمله  وما الكريم،   القرآن .3

 

 
 

  

 تعاىل هلل طاعة ملسو هيلع هللا ىلص معصية هلل جل وعال، موجبة لغصبه، وطاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معصية الرسول
 وحي إال هو إن)*( اهلوي عن ينطق وما قال تعاىل: نفسه، من يرشع ال مبلغ رسول ألنه أيضا؛
أطاع  فقد الرسول يطع من: تعاىل اهلل قال وقد القرآن، مثل وحي فُسنَّته ،[4 ،3: النجم] يوحى

 [.80]النساء:  اهلل

 

 

دلرل عىل هذا ُتبنير اآلية األخرية يف هذا املقطع إثبات مشيئة العبد ومسؤوليته الكاملة عىل أفعاله. 
 املعنى من خالل سورة الزمر.

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

َلمُ   َربََّك   إِنَّ ﴿ َنى   َتُقومُ   َأنََّك   َيعم يملِ   ُثُلَثِي   ِمنم   َأدم َفهُ   اللَّ رُ   َواهللَُّ   َمَعَك   الَِّذينَ   ِمنَ   َوَطائَِفةٌ   َوُثُلَثهُ   َونِصم يمَل   ُيَقدِّ   اللَّ
ُصوهُ   َلنم   َأنم   َعلِمَ   َوالنََّهارَ  َرُءوا  َعَليمُكمم   َفَتاَب   ُُتم َ   َما  َفاقم آنِ   ِمنَ   َتَيْسَّ َض   ِمنمُكمم   َسَيُكونُ   َأنم   َعلِمَ   المُقرم  َوآَخُرونَ   َمرم

ُبونَ  ِ ضِ   ِِف   َيْضم َرم لِ   ِمنم   َيبمَتُغونَ   األم َرُءوا  اهللَِّ  َسبِيلِ   ِِف   ُيَقاتُِلونَ   َوآَخُرونَ   اهللَِّ  َفضم َ   َما  َفاقم اَلةَ   َوَأقِيُموا  ِمنمهُ   َتَيْسَّ  الصَّ
َكاةَ   َوآُتوا ِرُضوا  الزَّ ا  اهللََّ   َوَأقم ضا ُموا  َوَما   َحَسناا  َقرم ُفِسُكمم   ُتَقدِّ ٍ   ِمنم   أِلَنم ا   ُهوَ   اهللَِّ   ِعنمَد   ََتُِدوهُ   َخريم ا َظمَ   َخريم ا   َوَأعم را  َأجم

ِفُروا َتغم  . ﴾(20) َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اهللََّ  إِنَّ  اهللََّ  َواسم
 (1)

 معناها الكلمة 
 ُتصيل بِالليِل.  ﴿َتُقوُم﴾:  
 َأَقل.  ﴿َأْدَنى﴾:  

 يعلم مقاديرمها، ويدبر أمرمها.  ﴿ُيَقّدُر الليَل والنهاَر﴾:  
 لن تطيقوا قيام الليل كله.  ﴿َلْن ُُتُْصوُه﴾:  

 فرَحكم، وخفَّف عنكم.  ﴿َفتاَب َعلْيُكم﴾:  
َ ِمَن الُقرآِن﴾:    فصلوا ما استطعتم، واقرؤوا من القرآن ما استطعتم.  ﴿َفاْقَرُؤوا َما َتيرسَّ

 ُيسافرون يف البالد للتجارة، ونحوها.   ﴿يرْضُبوَن يِف األََرِض﴾: 
قوا يف أعامل اخلري؛ طلًبا ملرضاة اهلل عز وجل.  ﴿َوَأْقِرُضوا اهللَ َقْرًضا َحَسنًا﴾:    وتصدَّ
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  َونِْصَفهُ   اللَّْيلِ   ُثُلَثِي   ِمنْ   َأْدَنى  َتُقومُ   َأنََّك   َيْعَلمُ   َربََّك   إِنَّ ﴿بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  سبحانه وتعاىل   اهلل  َياطب
ِذينَ   ِمنَ   َطائَِفةٌ َوُثُلَثُه وَ    ،إخالصك   ويعلم  ، معك  املؤمنني  من  طائفة   وقيام  ، قيامك  يعلم  ربَّك   إنَّ أي:    ﴾َمَعَك   الَّ

 . َأصابتكم التي  املشقة  ومقدار ، وإِخالصهم
أن رسول اهلل    واألصل  ثلثيه،   أو  ثلثه،  أو  الليل،  نصف  بقيام  رسوله  أمر  أنه  السورة  هذه  أول  يف  اهلل  وذكر

  كان  املؤمنني؛ وملا   من  معه   وطائفة   هو  ذلك  امتثل  أنه  املوضع   هذا   يف  ألمته يف األحكام، ثم ذكر   أسوة   ملسو هيلع هللا ىلص
رُ   َواهللَُّ ﴿:  فقال  التسهيل،  غاية  ذلك  يف   عليهم   سهل  أنه   أخرب   الناس،  عىل  مشقة  به   املأمور  الوقت  ُترير   ُيَقدر
ْيَل    من   مقداره   تعرفوا   لن :  أي ﴾  ُُتُْصوهُ   َلنْ   َأنْ   َعلِمَ ﴿ ويبقى،    منهام   يميض   وما   مقاديرمها   يعلم :  أي ﴾  َوالنََّهارَ   اللَّ
 عليكم.   تيرس   بام   وأمركم   عنكم،   فخفف :  أي   زائدًا،   وعناءً   انتباهاً   يستدعي   ذلك   لكون   نقص؛   وال   زيادة   غري 

  صالة  عليهم  يشق﴾  َمْرىَض   ِمنُْكمْ   َسَيُكونُ   َأنْ   َعلِمَ ﴿:  فقال  للتخفيف،  املناسبة  األسباب  بعض  ذكر  ثم
ُبونَ   َوآَخُرونَ ﴿  عليه، املتسهل  املريض  فليصل  ثلثه، أو  نصفه  أو الليل  ثلثي  َفْضلِ   ِمنْ  َيْبَتُغونَ   األْرضِ   يِف  َيرْضِ
  فاملسافر،   الناس،  عن  ويتكففوا  اخللق،  عن  ليستغنوا  للتجارة؛  يسافرون  مسافرين  منكم  أن  وعلم:  أي﴾  اهللَِّ

  وقرص   واحد،   وقت  يف   الصالتني  مجع  له  فأبيح  الفرض،  صالة  يف   عنه  خفف   وهلذا   التخفيف؛  تناسب  حاله
َ   َما  َفاْقَرُءوا  اهللَِّ  َسبِيلِ   يِف   ُيَقاتُِلونَ   آَخُرونَ ﴿  الرباعية، وكذلك  الصالة  ختفيفاً   ختفيفني:  تعاىل  فذكر﴾  ِمنْهُ   َتَيرسَّ

 وهي   الفاضلة،   الصالة  يتحرى  بل  الوقت،  ُترير  عليه يكلف  أن غري من نشاطه،  فيه   يراعي  املقيم،   للصحيح
  ذلك،   ونحو  للعبادة،  أم  للتجارة،  سفره  كان  سواء   املسافر،  أو  للمريض  األول، وختفيفاً   نصفه  بعد  الليل  ثلث
 يكلفه.  ال  ما  يراعي أيضاً  فإنه

  وإيتاء   هبا،  إال  الدين   يستقيم  ال   التي   الصالة،  إقامة:  وعامدها   العبادات   أم  مها:   بعبادتني   العباد  أمر   ثم
الةَ   َوَأِقيُموا ﴿  : قال   وهلذا   واملساكني؛   للفقراء   املواساة   ُتصل  وهبا   اإليامن،   برهان   هي   التي  الزكاة  ﴾ الصَّ

َكاةَ   َوآُتوا﴿  ومكمالهتا  ورشوطها   بأركاهنا    َقْرًضا  اهللََّ   َوَأْقِرُضوا ﴿  املفروضة عليكم ألصحاهبا،  أي: أدوا ﴾الزَّ
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  عىل   حث  ثم  واملستحبة،  الواجبة  الصدقة  هذا  يف  ويدخل  صادقة،  نية  من  اهلل،  لوجه   خالصاً :  أي  ﴾َحَسنًا
ُموا  َوَما﴿:  فقال  وأفعاله  اخلري  عموم ا  ُهوَ   اهللَِّ  ِعنْدَ   جَتُِدوهُ   َخرْيٍ   ِمنْ   ألْنُفِسُكمْ   ُتَقدر   احلسنة  ﴾َأْجًرا  َوَأْعَظمَ   َخرْيً
 .(1) كثرية  أضعاف  إىل ضعف،   سبعامئة   إىل أمثاهلا، بعرش
 

 
 

 

 . املكتوبة الصلوات بفرض ،ليالً   القيام فرض  بتخفيف ،وباملؤمنني  برسوله اهلل  رَحة .1

  من  ما دامت  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  كثواب  ثواب  وهلا  مرشوعة،  الرزق  طلب  وسائل  من  ونحوها  التجارة .2
 حالل.  طريٍق 

  أعظم   فالصالة  الزكاة،   وكذلك  الشهادتني،  بعد  اإلسالم  أركان  أهم   هي  التي   الصالة   إقام  وجوب .3
 املالية.  العبادات  أعظم والزكاة  اجلسمية، العبادات 

  َوَما  َحَسنًا  َقْرًضا  اهللََّ  َوَأْقِرُضوا﴿  العبادات، ومنها الصدقات النافلة؛ لقوله:   بسائر  التطوع  يف   الرتغيب .4
ُموا ا ُهوَ  اهللَِّ ِعنْدَ  جَتُِدوهُ   َخرْيٍ  ِمنْ   أِلَْنُفِسُكمْ   ُتَقدر  . ﴾َأْجًرا  َوَأْعَظمَ  َخرْيً

 .(2) التقصري من ُيصل  ملا األوقات؛ سائر  يف واستحبابه  وندبه، الذنب، عند  االستغفار وجوب .5

 
(  894- 892( وتفسري السعدي )ص:  593( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  627/  3للجصاص )   ، ( أحكام القرآن1)

 (. 416/  3)  وصفوة التفاسري، للصابوين 
 (. 329- 326/  4اجلزائري )  - ( أيرس التفاسري 2)

الصالة والزكاة يف حد ذاهتام مرشوعتان من أول اإلسالم، قبل اهلجرة النبوية وقبل اإلرساء 
َلْت أحكامهام بعد ذلك؛ ففرضت الصلوات اخلمس بشكلها احلايل يف اإلرساء  واملعراج، وإن ُفصر

 .واملعراج؛ ثم فرضت الزكاة ذات األنصبة يف العام الثاين من اهلجرة
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احتوت السورة عىل ناسخ ومنسوخ. بالتعاون مع زمالئك، بنير ذلك مستعينا بام يتاح لك من 
 .مصادر للتعلُّم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 :تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل                       

 املزمل وأهم اهلدايات واألحكام فيها.سورة  ملخًصا موجًزا ملقاصد -أ

ملخًصا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من مقاطع السورة؛ بحيث ال يزيد ملخص املقطع  -ب
 الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
ُل﴾  مِّ   ﴿َكثِيباا﴾  ﴿املمُزَّ

يمِل﴾    ﴿ُيَقدُر الليَل والنهاَر﴾  ﴿َناِشَئَة اللَّ
 ﴾ ُبوَن ِِف األََرِض﴾   ﴿َوَتَبتَّلم   ﴿يْضم
 ﴾   ﴿َلنم ُُتمُصوُه﴾   ﴿َأنَكالا
ٍة﴾   بِِه﴾ ﴿ُمنَفطِرٌ  ا َذا ُغصَّ   ﴿َوَطَعاما

 

 ضع رقم العبارة ِف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من القائمة األوىل: :2س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل
ةٍ   َذا َوَطَعاًما﴿)     (  أقرب  (1) ﴾ ُغصَّ حيث  مقصود  ُتصيل  إىل  هي    عىل   يتواطأ  القرآن، 

 الشواغل.  وتقل واللسان، القلب  القرآن
 .دونه  حائل وال  وقوعه،  من  بد  (  ال2) ﴾َتْرتِيال   اْلُقْرآنَ  َوَرترلِ ﴿)     ( 
 رشعه.  باتباع وذلك إليه؛ موصالً   طريقاً  (3) ﴾  النَّْعَمةِ  ُأويِل ﴿)     ( 
َذَ   َشاءَ   َفَمنْ ﴿ )     (  هِ  إِىَل   اختَّ  . خبيثة منتنة ورُيهوطعمه كريه،  وبشاعة، به مرارة (4) ﴾  َسبِيال َربر
  عليهم   اهلل  وسع  حني  طغوا  الذين   والغنى،  النعمة   ( أصحاب5) ﴾ ِقيال َوَأْقَومُ  َوْطًئا  َأَشدُّ  ِهَي ﴿)     ( 

 رزقه  من
 القلوب  وُتريك  والتفكر،  التدبر ( هو ما ُيصل به6) ﴾ َمْفُعوال  َوْعُدهُ  َكانَ ﴿ )     ( 
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 اذكر من سورة املزمل ما ُيستدل به عىل ما ييل: :3س
 فضل قيام الليل بعد نوم أول الليل.  -

 ُيبعث الناس يوم القيامة عىل أعامرهم التي ماتوا عليها.  -

 حفظ الصحة من مقاصد اإلسالم.  -
 

  

 بالتعاون مع زمالئك اكتب بحثًا موجزًا عن واحدة فقط مما ييل، ثم ضعه يف ملف إنجازك:

 آداب الصدقة، مع بيان ملاذا سميت الصدقة قرضا. -

 آداب قيام الليل وفوائده. -
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة  
 أن:
 يناقش أسباب نزول سوريت املدثر والقيامة.   -
 يبني عهد نزول سوريت املدثر والقيامة    -
 يستخرج مقاصد سوريت املدثر والقيامة.   -
 يناقش حماور سوريت املدثر والقيامة.   -
 والقيامة. يفرس معاين مفردات سوريت املدثر   -
 يفرس املعنى اإلمجايل لسوريت املدثر والقيامة.   -
 . يستخرج هدايات وأحكام سوريت املدثر والقيامة  -

 

 : املدثرأول: سورة 
 مقاصد سورة املدثر.   -  بني يدي سورة املدثر.   - 

بالنهوض بأعباء الدعوة،    األمر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص املوضوع األول: 
 والقيام بمهمة التبليغ 

الثاين:   شديد،  املوضوع  عصيب  بيوم  املجرمني  هتديد 
 ومنهم الوليد بن املغرية 
الثالث:   األشداء،  املوضوع  وخزنتها  النار،  وصف 

 وعددهم، واحلكمة من ختصيص هذا العدد 
عرض احلوار بني املؤمنني واملجرمني، يف  املوضوع الرابع: 

 سبب دخول املجرمني اجلحيم 
 راض املرشكني عن اإليامن. بيان سبب إع املوضوع اخلامس:  

 : القيامة: سورة ثانيا
 مقاصد سورة القيامة.  - بني يدي سورة القيامة.  -

القَسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة  املوضوع السادس:  
 عىل قرب البعث 

 بعض عالمات يوم القيامة املوضوع السابع: 
بضبط القرآن عند    ملسو هيلع هللا ىلص اهتامم الرسول  املوضوع الثامن:  

 تالوة جربيل 
التاسع:   اآلخرة، وأحواهلم  املوضوع  الناس يف  انقسام 

 وقت االحتضار والبعث 
 إثبات احلرش واملعاد باألدلة والرباهني املوضوع العارش:   

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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كذلك   أهوال،  من  فيها  وما  القيامة  عن  احلديث  يف  اشرتكتا  املكية،  السور  من  والقيامة  املدثر  سورة 
وضحتا أن القرآن الكريم كالم اهلل تعاىل، وأنه حمفوظ من التبديل والتغيري، ثم ذكرتا حتمية املوت جلميع 

 اشتملت سورة املدثر عىل بعض  املخلوقات، وانقسام الناس يف اآلخرة إىل أهل السعادة وأهل الشقاء، كام 
نفس عام كسبت وثقلها بأوزارها، وهكذا يف سورة القيامة    كل  ومسؤولية  ،ملسو هيلع هللا ىلصالتوجيهات اإلهلية للرسول  

 . ُرسمت صورة للحظات االحتضار واملوت، وختمت بإيراد الدليل الواقعي عىل إثبات احلرش واملعاد
 

ل يف سورة   . املدثر؛ بنير ما جيب عىل الداعي أن يتصف به من خالل التأمُّ
 .......................................................................................................
 ....................................................................................................... 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

) ( 1) باإلمجاع   مكية   املدثر   سورة  آياهتا  وعدد    الفاُتة،   سورة   بعدها   ت ونزل   املزمل،   سورة   بعد   نزلت (،  56، 
َا   َيا ﴿ وُسميت بسورة املدثر؛ لقول اهلل تعاىل يف مطلعها:   رُ   َأَيُّ ثر   موصوفاً   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   وهو   ، بثيابه   املتغطي   أي   ، ﴾ امْلُدَّ

 .   بتعاليمها   مجيعاً   الناس   ومبادأة   ، هبا   واجلهر   ، الدعوة   انطالق   ملرحلة   تؤرخ ، وهذه السورة  هبا   نودي   التي   باحلالة 
 

   التبليغ. بمهمة والقيام الدعوة،  بأعباء بالنهوض ملسو هيلع هللا ىلص األمر للنبي  .1
 البرش.  كالم الكريم  القرآن بأن االّدعاء  زيف  بيان .2
 منها.  عباده  اهلل  حذر التي جهنم نار دخول أسباب   بيان .3
   اإليامن.  إىل والدعوة الذكر ألهل تعاىل  اهلل  بشارة إىل اإلشارة .4
 املغرية.  بن الوليد  شديد، ومنهم عصيب بيوم املجرمني هتديد .5
 هذا العدد.  ختصيص من  واحلكمة  وعددهم،  األشداء، وخزنتها  وصف النار، .6
 . (2) اجلحيم دخول املجرمني واملجرمني يف سبب  املؤمنني  بني  عرض احلوار .7

 
  

 
 (. 59/ 19( وتفسري القرطبي ) 358/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 392/  5( تفسري ابن عطية ) 1)
 (. 423/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوين ) 575/ 1( ينظر: املخترص يف تفسري القرآن الكريم )2)

 

نت سورة املدثر أسلوب الوعظ بالرتغيب والرتهيب، دلرل عىل ما تقول  .تضمَّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

 
َا   َيا﴿ رُ   َأُّيُّ ثِّ ِذرم   ُقمم (  1)  املمُدَّ م   َوَربََّك (  2)  َفَأنم رم   َوثَِياَبَك (  3)  َفَكربِّ زَ (  4)  َفَطهِّ جم ُجرم   َوالرُّ منُنم   َوَل (  5)  َفاهم   ََت
ثِرُ  َتكم رِبم  َولَِربَِّك ( 6) َتسم  . ﴾ (7) َفاصم

 (1)

 معناها الكلمة 
ثرُر﴾:   ُر، َوُهَو املَُتَغطرِي بِثَِيابِِه.  ﴿املُْدَّ  َأْصُلُه: املَُتَدثر

ْجَز﴾:   ِك، واملَعايِص.  ﴿َوالرُّ ْ  األَْصنَاَم، َوَأْعاَمَل الرشر
 أي: اْتُرك.  ﴿َفاْهُجْر﴾:  

 اَل ُتْعِط الَعطِيََّة َكْي َتْلَتِمَس َأْكَثَر ِمنَْها.  ﴿َواَل مَتْنُن َتْسَتْكثُِر﴾:  

  أنا  فبينا  فرتة،   الوحي  عني   فرت  ثم»  يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   سمع  عنهام أنه  اهلل   ريض  اهلل   عبد   بن  روي عن جابر
 كريس  عىل   قاعد   بحراء  جاءين  الذي   امللك  فإذا  السامء،  ِقَبل  برصي   فرفعت  السامء،   من  صوتاً   سمعُت   أميش 
 فأنزل   زملوين،  زملوين،  فقلت:  أهيل،  فجئت  األرض،   إىل  هويت   حتى  ،(2) منه  َفُجئِْثُت   واألرض،   السامء   بني

 
 (. 122( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  375-373آن )ص:  ( الرساج يف بيان غريب القر 1)
 (. 232/ 1( أي: ذعرت وخفت. النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 2)
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َا ﴿تعاىل:    اهلل رُ   َيا َأَيُّ ثر ْ   * َوَربََّك  َفَأْنِذرْ   * ُقمْ  املُْدَّ رْ   * َوثَِياَبَك  َفَكربر ْجزَ   َفَطهر وهذا يعني: أّن    .(1)«﴾َفاْهُجرْ   * َوالرُّ
  مرة،   أول بالوحي  (  جربيل )   امللك   نزول   من   رعب   أصابه   أنه بثيابه، بسبب    ملسو هيلع هللا ىلص هذه السورة نزلت بسبب تدثر النبي  

  فخاطبه أي: غطوين،    « زملوين   زملوين، » فرجع إىل أهله وقال هلم:    ثانية؛   مرة   الوحي   فرتة   بعد   منه   بالرعب   أصيب   ثم 
ـ   ، اهلل  َا ﴿ ب رُ   َيا َأَيُّ ثر      . شيًئاً   ختش   وال   ربك،   إىل   وادع   الثياب،   هذه   عنك   وانفض   ﴿ُقْم﴾   ، ثيابه   يف ﴾    امْلُدَّ

للقيام بالدعوة، واإلنذار، ونرش اإلسالم،    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بانتداب   العلوي   النداء بدئت هذه السورة الكريمة ب
، دون االلتفات ألكاذيب املرشكني ومكرهم.  واملشقة  والكفاح  اجلهاد  إىل   والدفء   والتدثر  النوم  من  وانتزاعه 

َا   ﴿َيايقول اهلل تعاىل:   ثرُر﴾  َأَيُّ   ونشاط،  بجد  أي:﴾  ُقمِ ﴿واحد، وهو املتغطي بثيابه،    بمعنى   واملدثر  واملزمل  املُْدَّ
  أن  ينبغي  التي   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليها  كان   التي  احلالة   إىل  نظرٍ   َلْفُت   وفيهاواألفعال.    باألقوال  الناس﴾  َفَأْنِذرْ ﴿

ة   من   فزع  أو  البداية،  يف   رهبة   هناك   يكون   أن   مانعفال    اآلن،   تنتهي   يزول  أن  ُبدَّ   ال   هذا   لكن   الثقيلة،  املهمَّ
ْ   َوَربََّك ﴿  .للعمل  النشيط  القيام   ويعقبه   برسعة،  رْ   َوثَِياَبَك ﴿  بالتوحيد،   عظمه :  أي﴾  َفَكربر   أن   ُيتمل﴾  َفَطهر

  املبطالت  عن   وتنقيتها  الوجوه،  أكمل  عىل   وإيقاعها   هبا،  والنصح   ختليصها  وبتطهريها   كلها،   أعامله   بثيابه   املراد
  يف   خصوصاً   لألعامل،  التطهري  متام  من  ذلك  فإن  النجاسة،  من  الثياب  تطهري  ذلك  يف   ويدخل  واملفسدات،

ْجزَ ﴿  الصالة،  برتكها،   فأمره  اهلل،  مع  عبدت  التي  واألوثان،  األصنام  بالرجز  املراد  أن  ُيتمل﴾  َفاْهُجرْ   َوالرُّ
  َوال ﴿وأقواله،    كلها  الرش  أعامل  بالرجز  املراد  أن  وُيتمل:  عمل،  أو  قول  من  إليها  نسب  ومما  منها،  والرباءة

  َولَِربرَك ﴿   املنة،   بتلك   فتتكثر   والدنيوية،   الدينية   النعم   من   إليهم  أسديت   بام   الناس  عىل   متنن  ال :  أي  ﴾َتْسَتْكثِرُ   مَتْنُنْ 
   اهلل.   وجه   به   واقصد   بصربك،   احتسب :  أي   ﴾ َفاْصرِبْ 

 
( ومسلم يف كتاب اإليامن، باب بدء الوحي  2999( ) 15/  11( أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة ) 1)

 (. 232( )382/  1)  ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهلل 
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 عىل املسلم، والداعية عىل وجه اخلصوص، التحيل باجلد واالجتهاد يف دعوة الناس لدين اهلل تعاىل.   .1
 .شعائره  وتعظيم  وكتابه، كالمه، وتعظيم وصفاته، أسامء اهلل تعاىل  تعظيم وجوب .2
والروح،  الطهارة  وجوب .3 للنفس  واملأكل    املعنوية  واملكان،  والثوب  للبدن  احلسية  الطهارة  وكذلك 

 واملرشب وامللبس والفراش. 
 وحرمة املنة بالعطية.   نفسه،   به   يزكي   وال   بعمله،   املؤمن   يعجب   فال   العُجب،   حرمة  . 4

 وجوب ترك الرشك، وسائر املعايص والذنوب.  .5
 بالتسليم والرضا.  البالء وعىل املعايص، وعىل ترك فعل الطاعات، عىل  الصرب وجوب .6

 

 
  

 

بينت اآليات أن املنَّ يفسد العمل واألجر. بالتعاون مع زمالئك، استخدم ما يتاح لك من مصادر 
 .للتعلُّم يف ذكر ثالثة أدلة أخرى من القرآن الكريم عىل ذم املنر ودوره السيئ يف إبطال العمل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ا من الصرب املطلوب ُتقيقه من املسلم ِف حياته الدنيا  د ِف عبارات واضحة صورا  .عدِّ
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َمئِذٍ   َفَذلَِك (  8)  النَّاُقورِ   ِِف   ُنِقرَ   َفإَِذا﴿ مٌ   َيوم ُ   المَكافِِرينَ   َعىَل (  9)  َعِسريٌ   َيوم يِن (  10)   َيِسريٍ   َغريم ُت   َوَمنم   َذرم   َخَلقم
ا ا  َمالا   َلهُ   َوَجَعلمُت (  11)  َوِحيدا مُدودا ا  َوَبننِيَ (  12)  مَم ُت (  13)  ُشُهودا دم ا  َلهُ   َوَمهَّ مِهيدا  َأِزيَد   َأنم   َيطمَمعُ   ُثمَّ (  14)  ََت

هُ   َكالَّ (  15) ا  آِلَياتِنَا  َكانَ   إِنَّ ِهُقهُ (  16)  َعنِيدا ا  َسُأرم هُ (  17)  َصُعودا رَ   إِنَّ رَ   َفكَّ رَ   َكيمَف   َفُقتَِل    َوَقدَّ  ُقتَِل   ُثمَّ (  19)  َقدَّ
رَ   َكيمَف  َبرَ   ُثمَّ (  22)  َوَبَْسَ   َعَبَس   ُثمَّ (  21)  َنَظرَ   ُثمَّ (  20)  َقدَّ رَبَ   َأدم َتكم رٌ   إِلَّ   َهَذا  إِنم   َفَقاَل (  23)  َواسم َثرُ   ِسحم (  24)  ُيؤم

ُل  إِلَّ   َهَذا إِنم   .﴾(25) المَبرَشِ  َقوم
 (1)

 معناها الكلمة 
وِر َنْفَخُة الَبْعِث. ﴿ُنِقَر يِف النَّاُقوِر﴾:    ُنِفَخ يِف الصُّ

 َواملَُراُد بِِه: )الَولِيُد ْبُن املَغرَيِة(.َفِريًدا اَل َماَل َلُه، َواَل َوَلَد،   ﴿َوِحيًدا﴾:  
 َمْبُسوًطا َواِسًعا.   ﴿َمااًل مَمُْدوًدا﴾: 

َة، اَل َيِغيُبوَن َعنُْه.   ﴿َوَبننَِي ُشُهوًدا﴾:   ُحُضوًرا َمَعُه يِف َمكَّ
دتُّ َلُه مَتِْهيًدا﴾:   ُت َلُه ُسُبَل الَعْيِش َتْيِسرًيا.  ﴿َوَمهَّ ْ  َيرسَّ
ا اَل َراَحَة فِيِه.  ﴿َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا﴾:   ُفُه َعَذاًبا َشاقًّ  َسُأَكلر

َر﴾:    َهيََّأ َما َيُقوُلُه يِف الطَّْعِن يِف الُقْرآِن.  ﴿َوَقدَّ
 ُغلَِب َوُقِهَر.  ﴿َفُقتَِل﴾:  

 
 (. 122( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  375-373( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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 قطََّب َوْجَهُه.  ﴿َعَبَس﴾:  
 :﴾  اْشَتدَّ يِف الُعُبوِس.  ﴿َوَبرَسَ
.  ﴿َأْدَبَر﴾:   َرَجَع ُمْعِرًضا َعِن احلَقر
لنَِي.  ﴿ُيْؤَثُر﴾:    ُينَْقُل َعِن األَوَّ

  ﴾ النَّاُقورِ   يِف   ُنِقرَ   َفإَِذا﴿:  لوق يف  ، القيامة  يوم  أهوال  من  جانباً يف هذه اآليات الكريمة    سبحانه  يذكر اهلل
  لكثرة   ﴾ َعِسريٌ   َيْومٌ   َيْوَمئِذٍ   َفَذلَِك ﴿والنشور،    للبعث  اخللق  ومجع  القبور،  من  للقيام  الصور   يف  نفخ   فإذا:  أي

 والبوار.   باهلالك   وأيقنوا   خري،   كل   من   أيسوا   قد   ألهنم   ؛ ﴾ َيِسريٍ   َغرْيُ   اْلَكاِفِرينَ   َعىَل ﴿ وشدائده،    أهواله، 
  مل  ذماً   اهلل  فذمه  واملشاقة،  باملحاربة  ولرسوله  هلل  واملبارز  احلق،  معاند  املغرية،  بن   الوليد  يف  ثم نزلت آيات

  بال  منفرداً  خلقته: أي﴾ َوِحيًدا َخَلْقُت  َوَمنْ  َذْريِن ﴿: فقال  ونابذه، احلق عاند من كل  جزاء وهذا غريه،  ُيَذّمه
﴾ ُشُهوًدا ﴿   ذكوراً :  أي﴾  بنني﴿  له  وجعلت  كثريًا،:  أي﴾  مَمُْدوًدا  َماال  َلهُ   َوَجَعْلُت ﴿  غريه،  وال  أهل،  وال  مال،
ْدُت ﴿هبم،    ويستنرص  حوائجه،  هبم  ويقيض  هبم،  يتمتع  الدوام،  عىل  عنده  دائامً   حارضين:  أي ﴾  مَتِْهيًدا  َلهُ  َوَمهَّ
  نعيم  ينال   أن  يطمع:  أي ﴾  َأِزيدَ   َأنْ   َيْطَمعُ ﴿  واإلمدادات   النعم   هذه  مع ﴾  ُثمَّ ﴿  وأسباهبا  الدنيا،   من  مّكنته :  أي

 وذلك  ومطلوبه؛  مقصوده،  بخالف  هو   بل  طمع،  كام  األمر  ليس:  أي﴾  َكال﴿الدنيا،    نعيم  نال  كام  اآلخرة،
رَ   إِنَّهُ ﴿أنكرها،    ثم  عرفها،  معاندًا،:  أي﴾  َعنِيًدا  آلَياتِنَا  َكانَ ﴿  ألنه رَ ﴿  نفسه،  يف :  أي﴾  َفكَّ   فيه؛   فكر  ما﴾  َوَقدَّ

َر *  َكْيَف   َفُقتَِل ﴿القرآن،    به  يبطل   قوالً   ليقول رَ   َكْيَف   ُقتَِل   ُثمَّ   َقدَّ   وتسور   طوره،  يف   ليس  أمراً   قّدر   ألنه  ؛ ﴾َقدَّ
  احلق،  عن  نفرة  وظاهره  وجهه،   يف   ﴾َوَبرَسَ   َعَبَس   ُثمَّ ﴿  يقول،  ما﴾  َنَظرَ   ُثمَّ ﴿  أمثاله،   وال  هو،  يناله   ال   ما   عىل

  إِال  َهَذا  إِنْ ﴿  :قال  أن  والقويل  والعميل  الفكري  سعيه  نتيجة   ؛﴾َواْسَتْكرَبَ ﴿  توىل:  أي﴾  َأْدَبرَ   ُثمَّ ﴿  له،  وبغٌض 
 البرش.  كالم  بل اهلل، كالم هذا ما : أي ﴾اْلَبرَشِ  َقْوُل  إاِل   َهَذا * إِنْ   ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ 
 



 (170 ( 

 

 

(1)

 .يكون بعدها احلساب واجلزاء يبأمر اهلل تعاىل النفخة الت يف الصور إرسافيل إثبات نفخ  .1

 . وبأنبيائه  باهلل وا كفرالذين  الكافرين عىلبيان شدة يوم القيامة، وأنه يوم عسري شديد   .2

 . فتنتها من عبده  اهلل ُيسّلم أن إالّ  الطغيان،  عوامل  من واجلاه والبنون أّن املال  .3
   .هدايتها وإبطال  عنها،   الناس  ِصف ويريد اهلل، آيات  يف  يعاند َمن   الناس أكفر  ِمن .4
 الكرب، حيث ِصف الوليد بن املغرية عن اإليامن باهلل تعاىل بعد ما تبني له احلق. خطورة  .5
 . شديد  وعذاب لعنة  من  املغرية  بن  الوليد قريش طاغية لقيه  ما  بيان .6

 
  

 
 (. 2186أخرجه مسلم برقم: )  ((1

رُشعت يف اإلسالم العديد من األذكار أو الرقى التي تقي املسلم من السحر والسحرة وأفعاهلم، 
َأْرِقيك، من كل َشء يؤذيك، من رش كل نفس أو عني حاسد، اهلل باسم اهلل )): ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ومن ذلك

 .(1)((يشفيك، باسم اهلل أرقيك

 

 

قال اهلل تعاىل: ﴿َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا﴾. بالتعاون مع زمالئك، ارجع ألحد كتب التفسري 
ورقيًا أو إلكرتونيًا، ثم بنير َمْن هو املراد هنا، وما قصته، وما الدروس التي نتعلمها املتاحة لك 

 .كمسلمني من تلك القصة
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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لِيهِ ﴿ َراكَ   َوَما(  26)  َسَقرَ   َسُأصم اَحةٌ (  28)  َتَذرُ   َوَل   ُتبمِقي  َل (  27)  َسَقرُ   َما  َأدم َبرَشِ   َلوَّ َعةَ   َعَليمَها(  29)  لِلم   تِسم
نَا  َوَما(  30)  َعرَشَ  َحاَب  َجَعلم نَا َوَما  َماَلئَِكةا   إِلَّ   النَّارِ   َأصم مم   َجَعلم َِتُ َتيمِقنَ   َكَفُروا  لِلَِّذينَ   فِتمنَةا   إِلَّ  ِعدَّ  ُأوُتوا   الَِّذينَ   لَِيسم

َدادَ   المكَِتاَب  ا  آَمنُوا   الَِّذينَ   َوَيزم َتاَب   َوَل   إِياَمنا ِمنُونَ   المكَِتاَب   ُأوُتوا  الَِّذينَ   َيرم  َمَرٌض   ُقُلوِِّبِمم   ِِف   الَِّذينَ   َولَِيُقوَل   َواملمُؤم
َذا  اهللَُّ َأَرادَ  َماَذا َوالمَكافُِرونَ  َلمُ  َوَما َيَشاءُ  َمنم   َوَُّيمِدي َيَشاءُ  َمنم   اهللَُّ ُيِضلُّ  َكَذلَِك  َمَثالا  ِِّبَ   َوَما وَ هُ  إِلَّ   َربَِّك  ُجنُودَ  َيعم

َرى   إِلَّ   ِهيَ  َبرَشِ   ِذكم يملِ (  32)  َوالمَقَمرِ   َكالَّ (  31)  لِلم َبرَ   إِذم   َواللَّ بمِح (  33)  َأدم َفرَ   إَِذا  َوالصُّ َا(  34)  َأسم َدى   إهِنَّ  المُكرَبِ   إَلِحم
ا( 35) َبرَشِ  َنِذيرا مَ  َأنم  ِمنمُكمم  َشاءَ  ملَِنم ( 36) لِلم رَ  َأوم  َيَتَقدَّ  . ( ﴾37) َيَتَأخَّ

 

 معناها الكلمة 
َها.   ﴿َسُأْصلِيِه َسَقَر﴾:   َسُأْدِخُلُه َجَهنََّم؛ َكْي َيْصىَل َحرَّ
  :﴾ ْلَبرَشِ اَحٌة لر ِة، وظاهرة للناس يروهنا  ﴿َلوَّ ٌة لِْلَبرَشَ َ حُمِْرَقٌة لِْلُجُلوِد، ُمَغرير

 من بعد. 
 خزنتها من املالئكة.  ﴿َأْصَحاَب النَّاِر﴾:  

هَتُْم﴾:    عددهم، وهو تسعة عرش.  ﴿ِعدَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب﴾:   ليعلم أهل الكتب الساموية أن هذا الرسول حق.   ﴿لَِيْسَتْيِقَن الَّ

 وال يشك.  ﴿َواَل َيْرَتاَب﴾:  
  :﴾ كي   ﴿َوَما ِهَي إِالَّ ِذْكَرى لِْلَبرَشِ للناس  تبصري  إال  النار  هذه  عن  احلديث  وما 

 يؤمنوا. 
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 أقسم اهلل بالقمر.  ﴿َواْلَقَمِر﴾:  
ْيِل إِْذ َأْدَبَر﴾:    والليل حني ذهب بظلمته.  ﴿َواللَّ

ْبِح إَِذا َأْسَفَر﴾:    وأقسم بالصبح إذا أضاء.   ﴿َوالصُّ
َا﴾:    .  جهنم ﴿إِهنَّ

  :﴾ ْحَدى اْلُكرَبِ ْحَدى الَعَظائِِم واملصائب الكبرية.  ﴿إَلِ  إَلِ
  :﴾  ختويًفا حقيقيًّا بام ينتظر الناس.  ﴿َنِذيًرا لِْلَبرَشِ

َم﴾:   ب إىل اهلل بالطاعة.  ﴿َأْن َيَتَقدَّ  أن يتقرَّ
َر﴾:  ر بفعل املحرمات.   ﴿َأْو َيَتَأخَّ  أو يتأخَّ

 

  َسأُْصلِيهِ ﴿   : اآليات ُيوّجه اهلل تعاىل وعيداً شديداً ملن أنكر القرآن، وكّذب به، فيقول تعاىل يف هذه  
َوَما  ْدَراكَ   َسَقَر *    إال   شيئاً   املعذب   عىل   وال   الشدة،   من   تبقي   ال :  أي   ﴾ َتَذرُ   َوال   ُتبِْقي   * ال   َسَقُر   َما   أَ

اَحةٌ ﴿ وبلغته،   بَرَشِ   َلوَّ   َعَليَْها ﴿ وقرها،    حرها   بشدة   وتقلقهم   عذاهبا،   يف   وتصليهم   تلوحهم :  أي ﴾  لِْل
  وقوهتم،   لشدهتم   وذلك ﴾  َمالئَِكةً   إِال   النَّارِ   أَْصَحاَب   َجَعْلنَا   َوَما ﴿   هلا،   خزنة   املالئكة   من ﴾  َعرَشَ   تِْسَعةَ 

هَتُمْ   َجَعْلنَا   َوَما ﴿  نَةً   إِال   ِعدَّ ِذينَ   فِتْ   اآلخرة   يف   عذاباً وعقاباً وما جعلنا عّدة هؤالء اخلزنة إال  ﴾  َكَفُروا   لِلَّ
  من   لنعلم   إال هؤالء اخلزنة  بعدة    أخربناكم   وما :  املراد   إن   ، وقيل: للذين كفروا باهلل من ُمرشكي قريش 

ِذينَ   لِيَْستَيِْقنَ ﴿ :  قوله   يف   بعده   ذكر   ما   هذا   عىل   ويدل   يكذب،   ومن   يصدق    َوَيْزَدادَ   اْلكِتَاَب   أُوُتوا   الَّ
ِذينَ    كلام   واملؤمنون   باحلق،   يقينهم   ازداد   وطابقه   عندهم   ما   وافق   إذا   الكتاب   أهل   فإن   ﴾ إِياَمًنا   آَمنُوا   الَّ
ِذينَ   َيْرَتاَب   َوال ﴿   إيامهنم،   ازداد   وصدقوا،   هبا   فآمنوا   آية   اهلل   أنزل  ُْؤِمنُونَ   اْلكِتَاَب   أُوُتوا   الَّ :  أي ﴾  َواملْ

ِذينَ   َولِيَُقوَل ﴿   والشك،   الريب   عنهم   ليزول    ونفاق،   وشبهة   شك :  أي   ﴾ َمَرٌض   ُقُلوهِبِمْ   يِف   الَّ
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َرادَ   َماَذا   َواْلَكافُِرونَ ﴿  َذا   اهللَُّ   أَ   َكَذلَِك ﴿   اهلل،   بآيات   منهم   والكفر   والشك   احلرية   وجه   عىل   وهذا ﴾  َمثَال   هِبَ
  وزيادة   حقه،  يف  رَحة   رسوله   عىل   اهلل   أنزله   ما  جعل   اهلل   هداه   فمن  ﴾ َيَشاءُ   َمنْ   َوََيِْدي  َيَشاءُ   َمنْ   اهللَُّ   ُيِضلُّ 

  وما يعلم   حقه،   يف   وظلمة  وحرية،   عليه  شقاء  زيادة  رسوله  عىل  أنزله  ما  جعل  أضله  ومن   ودينه،   إيامنه  يف 
  اخلبري،   العليم   هبا   وأخربكم   بجنوده،   جاهلني   كنتم   فإذا   ، ﴾ ُهوَ   إال ﴿   وغريهم،   املالئكة   من   ربك   جنود 

  املوعظة   هذه   وما :  أي ﴾  لِْلبَرَشِ   ذِْكَرى   إِال   ِهَي   َوَما ﴿   ارتياب،   وال   شك   غري   من   خربه   تصدقوا   أن   فعليكم 
  وما   فيفعلونه،   ينفعهم   ما   البرش   به   يتذكر   أن   به   املقصود   وإنام   واللعب،   العبث   به   مقصوداً   والتذكار 
 فيرتكونه.   يرضهم 

  آيات   عىل  املذكورات  الشتامل   إسفاره،  وقت  والنهار  إدباره،  وقت  وبالليل  بالقمر،   ثم أقسم اهلل تعاىل
َا﴿ :  قوله   عليه  واملقسم   سلطانه،  وسعة   وحكمته،  اهلل،   قدرة  كامل  عىل  الدالة   العظيمة   اهلل   النار   أي  ﴾إِهنَّ
 املهمة اهلائلة.  واألمور الطامة،  العظائم إلحدى: أي﴾ اْلُكرَبِ  إلْحَدى﴿

 

 
 

تبارك -الدنيا منهج رباين دائم للبرش، من لُدن آدم عليه السالم، لكن اهلل اختبار اإلنسان يف احلياة 
خلق اإلنسان عاقالً مميرًزا، ثم أرسل اهلل تعاىل رسله للبرش مبرشين ومنذرين؛ ليكون ذلك كله  -وتعاىل
باً هلم يف طريق اخلري، ثم عىل كل إنسان بعد ذلك أن َيتار طريقهمعينً ، إما شاكرًا ا للبرش ومرشدًا ومرغر

 .وإما كفوراً 
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اهلل  .1 إىل  والتقرب  واملعايص،  الكفر  عن  بالبعد  اخللق،  ليتجنبها  هوهلا؛  وشدة  بالنار،  باإليامن،    التخويف 
 والعمل الصالح. 

يؤمن ويسلم،  ، وهي ليعلم اهلل من  ن احلكمة من ُتديد عدد خزنة النار من املالئكة الغالظ الشدادابي .2
 ومن يشكك ويكذب بذلك. 

 سبحانه وتعاىل.  اهلل قدرة عىل   للداللة  كالقمر، والليل، والصبح؛  الكونية  الظواهر ببعض  القَسم .3

 

 
 

  

 

 اإليامن يزيد وينقص. اذكر أسباب زيادة اإليامن ونقصانه.

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 
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سٍ   ُكلُّ ﴿ َحاَب   إِلَّ (  38)  َرِهينَةٌ   َكَسَبتم   باَِم   َنفم ِرِمنيَ   َعنِ (  40)   َيَتَساَءُلونَ   َجنَّاٍت   ِِف (  39)  المَيِمنيِ   َأصم   املمُجم
م   َقاُلوا(  42)   َسَقرَ   ِِف   َسَلَكُكمم   َما( 41) كِنيَ   ُنطمِعمُ  َنُك   َوََلم ( 43)  املمَُصلِّنيَ   ِمنَ  َنُك   ََل  َمعَ  َنُخوُض   َوُكنَّا(  44)  املمِسم

ائِِضنيَ  ُب   َوُكنَّا(  45)   اخلمَ مِ   ُنَكذِّ ينِ   بَِيوم افِِعنيَ   َشَفاَعةُ   َتنمَفُعُهمم   َفاَم (  47)     المَيِقنيُ   َأَتاَنا  َحتَّى(  46)   الدِّ  . ﴾( 48)   الشَّ
 

 (1)

 معناها الكلمة 
 حَمُْبوَسٌة بَِعَملَِها.  ﴿َرِهينٌَة﴾:  

 إال السعداء من املؤمنني.   ﴿إاِلَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي﴾: 
 أي َشء َأدخَلُكْم جهنم؟   ﴿َما َسَلَكُكْم يِف َسَقر﴾: 

 بالباطل. وكنا نتحدث  ﴿َوُكنَّا َنُخوُض﴾:  
 مع أهل الضالل والكذب.  ﴿َمَع اخلَائِِضنَي﴾:  

 حتى جاءنا املوت.  ﴿َحتى َأَتاَنا الَيِقني﴾:  

  فوز   إىل  أدت  يالت  األسباب  بيان  ويف  ،أحكامه  يف  عدله  مظاهر  من  جانباً اهلل تعاىل يف هذه اآليات    بنير يُ 
  هبا،﴾  َرِهينَةٌ ﴿  الرش   وأفعال   السوء،  أعامل  من ﴾  َكَسَبْت   باَِم   َنْفسٍ   ُكلُّ ﴿، فيقول:  الكافرين   وهالك  املؤمنني، 

  مل  فإهنم ﴾  اْلَيِمنيِ   َأْصَحاَب   إاِل ﴿   العذاب،  به  واستوجبت  رقبتها،  يف  وغل   عنقها،   ألزم  قد  بسعيها،  موثقة
  مجيع   هبا  هلم  حصل  قد  جنات  يف:  أي   ﴾املُْْجِرِمنيَ   * َعنِ   َيَتَساَءُلونَ   َجنَّاٍت   يِف ﴿  وفرحوا،  أطلقوا،  بل  يرهتنوا،
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ْ   َقاُلوا ﴿فـ  استحققتموها؟   ذنب:  وبأي   فيها؟  أدخلكم  َشء  أي:  أي﴾  َسَقرَ   يِف   َسَلَكُكمْ   َما﴿  مطلوباهتم،   َنُك   مَل
ْ   املَُْصلرنيَ   ِمنَ  َومَل بالصالة    إخالص  فال ﴾  املِْْسكنِيَ   ُنْطِعمُ   َنُك   *    نفع  وال  إحسان   وال   والعبادات،للمعبود 

بالصدقات،    للخلق  احلق،   به  ونجادل  بالباطل،   نخوض:  أي﴾  اخْلَائِِضنيَ   َمعَ   َنُخوُض   َوُكنَّا﴿املحتاجني 
ُب   َوُكنَّا﴿ ينِ   بَِيْومِ   ُنَكذر   املوت، :  أي ﴾  اْلَيِقنيُ   َأَتاَنا   َحتَّى﴿باحلق،    التكذيب  وهو  بالباطل،  اخلوض  آثار  هذه﴾  الدر
األمل،    وجوههم   يف   وانسد   احليل،   عليهم   حينئذٍ   تعذرت   الكفر   عىل   ماتوا   فلام    َشَفاَعةُ   َتنَْفُعُهمْ   َفاَم ﴿ باب 

اِفِعنيَ   عن أعامهلم.    اهلل   يرىض   ال   وهؤالء   ارتَض،   ملن   إال   يشفعون   ال   ألهنم ﴾  الشَّ

 
 

 . أوبقها وإما ، صهاخلّ   إماف بعملها، مأخوذة  بكسبها، مرهتنة كسبت  بام نفس  كلبيان أن   .1

  ، املساكني   وإطعام  ،الصالة  عن  اإلعراض  وأنّ   منها،  عباده  اهلل  حذر  التي  جهنم  نار  دخول  أسباب  بيان .2
 . الدين بيوم التكذيب إىل  باإلضافة دخوهلا،  أسباب   أهم من  اخلائضني مع واخلوض

 الدين. نفي الشفاعة عن الكافرين، املكذبني بيوم  .3

 
  

 استحّق دخوهلا.للشفاعة الرشعية أنواع سبعة، ومنها الّشفاعة التي ال يدخل هبا النار من 

ولكن هذه الشفاعة ال تنفع إال برشط رضا اهلل عز وجل عن املشفوع واإلذن له، ولذا أخرب اهلل 
 .جل وعال عن أولئك املضيعني للصالة، املكذبني باآلخرة أهنا ال تنفعهم شفاعة الشافعني

 

د أربعة تطبيقات عملية   ذكرت اآليات أربعة أسباب لدخول النار. من خالل اطالعك عليها، حدِّ
 .ترى َضورة اللتزام العميل ِّبا ِف حياتك للنجاة من النار
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مم   َفاَم ﴿ كَِرةِ   َعنِ   ََلُ ِرِضنيَ   التَّذم ُمم (  49)  ُمعم َتنمِفَرةٌ   ُْحُرٌ   َكَأهنَّ تم (  50)  ُمسم َوَرةٍ   ِمنم   َفرَّ  ُكلُّ   ُيِريُد   َبلم (  51)  َقسم
ِرئٍ  َتى  َأنم   ِمنمُهمم   امم ا   ُيؤم ةا   ُصُحفا َ ِخَرةَ   ََيَاُفونَ   َل   َبلم   َكالَّ (  52)  ُمنَرشَّ هُ   َكالَّ (  53)  اآلم كَِرةٌ   إِنَّ  َذَكَرهُ   اءَ َش   َفَمنم (  54)  َتذم

ُكُرونَ  َوَما( 55) ُل   ُهوَ  اهللَُّ َيَشاءَ  َأنم  إِلَّ  َيذم َوى  َأهم ُل  التَّقم ِفَرةِ  َوَأهم  . ﴾(56) املمَغم
 

 معناها الكلمة 
 القرآن وآياته.  ﴿التَّْذكَِرِة﴾:  

ُْم َُحٌُر ُمْسَتنِْفَرٌة﴾:    هؤالء الكفار مثل احلمري الوحشية الشاردة.  ﴿َكَأهنَّ
ْت ِمْن َقْسَوَرٍة﴾:    هربت من األسد، وممن يريد اصطيادها.  ﴿َفرَّ

ًة﴾:   َ  . ملسو هيلع هللا ىلصأن ينزل عليه كتاب من اهلل، مثل حممد  ﴿َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمنَرشَّ
 وجل مستحق ألن ُيتقى ويطاع. اهلل عز  ﴿ُهَو َأْهُل التَّْقَوى﴾:  

واملوعظة   التذكرةيف هذه اآليات الكريمة تعجٌب واستفهاٌم واستنكار من حال هؤالء الكفار، مع هذه 
﴾ ُمْعِرِضنيَ   التَّْذكَِرةِ   َعنِ   هَلُمْ   َفاَم ﴿، يقول اهلل تعاىل:  والتذكري  الوعظ  سامعحاهلم عند    الواضحة، التي تصف

ُمْ ﴿ عنها،  غافلني  صادين :  أي   نفرت  وحش  َحر كأهنم:  أي﴾ ُمْسَتنِْفَرةٌ  َُحُرٌ ﴿  منها،   الشديدة نفرهتم  يف ﴾  َكَأهنَّ
ْت ﴿  عْدوها،  فزاد  بعضًا،   بعضها   فنّفر   وهذا  ونحوه،  أسد  من  أو  يريدها،   ورامٍ   صائدٍ   من:  أي﴾  َقْسَوَرةٍ   ِمنْ   َفرَّ
ةً   ُصُحًفا  ُيْؤَتى  َأنْ   ِمنُْهمْ   اْمِرئٍ   ُكلُّ   ُيِريدُ ﴿فـهل    احلق،   عن  النفور  من  يكون  ما  أعظم  من َ   من  عليه  نازلة﴾  ُمنَرشَّ

  التعجيز،   إال  بذلك  قصدوا  ما  وهم  طلبوا،  ما  نعطيهم  أن﴾  َكال﴿   بذلك؟!  إال  للحق  ينقاد  ال  أنه  يزعم  السامء،
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جرى،    ما  منهم   جرى  ملا  َيافوهنا  كانوا   فلو ﴾  اآلِخَرةَ   ََيَاُفونَ   ال  َبْل ﴿ثم بنّي سبب إعراضهم ونفورهم، بقوله:  
  َشاءَ   َفَمنْ ﴿   املوعظة،   هذه   من   عليه   اشتملت   ما  عىل  أو  السورة،  هذه  عىل  يعود  أن  إما  الضمري ﴾  َتْذكَِرةٌ   إِنَّهُ   َكال﴿

 َيرج   ال  نافذة،  مشيئته   فإن ﴾  اهللَُّ   َيَشاءَ   َأنْ   إِال  َيْذُكُرونَ   َوَما ﴿ الدليل،   له  ووضح   السبيل،  له  بني  قد  ألنه  ﴾ َذَكَرهُ 
 العبادة  تنبغي  ال الذي اإلله ألنه  وُيعبد؛  ُيتقى  ألنْ   أهٌل  هو:  أي﴾  املَْْغِفَرةِ   َوَأْهُل   التَّْقَوى  َأْهُل   ُهوَ ﴿َشء،    عنها
 .(1) رضاه  واتبع اتقاه  ملن يغفر ألن  وأهٌل  له،   إال

 
 

  الرماة   أو   األسد   رأت   بُحُمر  القرآن   عن  ونفورهم   إعراضهمهؤالء املعرضني عن اإليامن باهلل، وتشبيه   .1
  كاحلمر  رسوله  به  اهلل  بعث  بام  جهلهم  يف  القوم  فإن  والتمثيل،  القياس  بديع  من  وهذا  أو منهم،  منه  ففرت
  هلؤالء، الذم   غاية  وهذا  ، النفور أشد  منه   نفرت الرامي  أو  األسد   صوت سمعت  فإذا ،شيًئا  تعقل   الالتي  
 . ويعقرها َيلكها عام  احلمر كنفور وحياهتم  سعادهتم فيه الذي اهلدى عن نفروا فإهنم

  يف  فإن  ، بعضاً   بعضها   استنفر  قد  نفورها  لشدة  فإهناألهنا أبلغ،    ( دون النافرة؛املستنفرةاستعامل لفظة ) .2
 . عليه   وتواطأت ،بالنفور  تواصت فكأهنا املجرد، الفعل  عىل  زائًدا قدًرا الطلب من االستفعال

 . املْغِفرة وأْهُل  الّتْقوى أْهُل  فإنه ؛والغفران  ،بالرَحة  اهلل بوعد التذكري  .3

 

 
التفسري، أَحد شاكر )ص:  630/  3للجصاص )  ،( أحكام القرآن1) التفاسري، للصابوين )600( وعمدة  /  3( وصفوة 

423 .) 

ُيعدُّ الكِرْبُ والعناُد أكرب مانٍع حقيقي التباع احلق يف كل زمان ومكان، ولذا مل يذكر اهلل يف القرآن سببًا 
 .مقنعًا لتكذيب الكفار للرسول وإعراضهم عن دعوة اإلسالم التي بلغتهم بوضوح إال الكرب والعناد
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 وردت يف اآليات صورة للواقعني يف الصد عن سبيل اهلل والغفلة عن طريق احلق.

 .الصورةاذكر ما يمكن أن تستفيده يف حياتك العملية من فهمك هلذه 
........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 بنّي وصف حال اإلنسان يوم القيامة، كام وردت يف السورة. 
 ..................................................................................................

...................................................................................... ............ 

آياهتا )(1)باإلمجاع  مكية  القيامة  سورة   القيامة«»تسمى سورة    ،القارعة   سورة  بعد  نزلت(،  40، وعدد 
وهي من السور    ،فيه   واألهوال  ،القيامة   يوم  لتصويرهاو  ،﴾اْلِقَياَمةِ   بَِيْومِ   ُأْقِسمُ   اَل ﴿لقول اهلل تعاىل يف مطلعها:  

 القسم. بأسلوب دأتالتي ب

  أركان  أحد  هو  الذي  واجلزاء  البعثتقرير   .1
   وأهواهلا. وذكر القيامة اإليامن،

 بيان آداب قراءة القرآن.  .2
بيان عبوس الكفار يوم القيامة، ورسور املؤمنني   .3

 برؤية اهلل. 
 بيان أن كل إنسان مرهون بعمله، وبيان احلكمة من خلق اإلنسان.  .4
 .(2) واملتاعب املصاعب  من  اآلخرة يف  الكافر يلقاه وما  االحتضار،  عند  اإلنسان بيان حالة  .5

  

 
 (. 368/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 401/  5( تفسري ابن عطية ) 1)
 (. 432/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوين )577/  1ري القرآن الكريم ) ( املخترص يف تفس2)
 

 

 

للتعلم، وضح من خالل ما يتاح لك من مصادر 
 .الرابط بني موضوعي سورة القيامة وسورة املدثر

..................................................
.................................................. 

..................................................
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ِسمُ   َل ﴿ مِ   ُأقم ِسمُ   َوَل (  1)  المِقَياَمةِ   بَِيوم سِ   ُأقم اَمةِ   بِالنَّفم وَّ َسانُ   َأََيمَسُب (  2)  اللَّ نم ِ َمعَ   َألَّنم   اإلم   َبىَل (  3)  ِعَظاَمهُ   َنجم
يَ  َأنم  َعىَل  َقاِدِرينَ   . ﴾(4)  َبنَاَنهُ  ُنَسوِّ

 (1)

 معناها الكلمة 
 أي: أقسُم بيوم القيامة، و)ال( هنا زائدة للتوكيد.  ﴿اَل ُأْقِسُم﴾:  

اَمِة﴾:   تِي َتُلوُم َصاِحَبَها.  ﴿بِالنَّْفِس اللَّوَّ  النَّْفِس الَّ
ْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه﴾:    أي: نعيدها خلقًا جديدًا، للبعث واحلساب، بعد أن صارت رفاتًا.  ﴿َألَّ

َي َبنَاَنُه﴾:   ُنِعيَد   ﴿نَُّسور َأْو  الَبِعرِي،  َكُخفر  ُمْسَتِوًيا؛  َشْيًئا  َوِرْجَلْيِه  َيَدْيِه  َأَصابَِع  َنْجَعَل 
 َخْلَقَها َكاَم َكاَنْت. 

ث  ال  تتحدَّ اآليات، يف مطلع هذه    َخْلق  إعادة  عىل  تعاىل  اهلل  وُقدرة  ا، أهواهل و  ،القيامةعن    سورةهذه 
 وعدم  ،سبحانه وتعاىل َعْدلِه  متام ِمن  وهذا أعامهلم،  عىل  وحساهبم الُقدرة، هذه عىل  الرباهني  وَبعضِ  النَّاس، 
اَمةِ   بِالنَّْفسِ   ُأْقِسمُ   اْلِقَياَمِة * َوال  بَِيْومِ   ُأْقِسمُ   ﴿ال، يقول اهلل تعاىل:  النَّاس   َخْلق  َعَبثِيَّة  وهذا قسٌم من اهلل  ﴾  اللَّوَّ

بيوم وسميت  ريب  ال  حٌق   البعث  أن  عىل  اللوامة،  وبالنفس  القيامة،  تعاىل   لكثرة  ﴾لوامة﴿النفس    فيه، 
   أحواهلا. من   حالة عىل ثبوهتا  وعدم وتلومها،  ترددها،
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﴾  ِعَظاَمهُ   َنْجَمعَ   لَّنْ   أن  اإلْنَسانُ   َأَُيَْسُب ﴿:  فقال  القيامة،  بيوم  يكذب   املعاندين   بعض   أنّ   هذا   مع  أخرب   ثم
َي   َأنْ   َعىَل   َقاِدِرينَ   َبىَل ﴿  املوت؟  بعد  مجيع   خللق  ذلك  املستلزم  وعظامه،  أصابعه،  أطراف:  أي﴾  َبنَاَنهُ   ُنَسور

 اجلسد.  خلقة متت فقد والبنان األنامل وجدت إذا  ألهنا البدن؛  أجزاء

 
 

 واجلزاء، وبيان أهوال القيامة.  البعث عقيدة تقرير .1
  ذاهتا،   لوم  من  تكثر   ،مستقيمة  كريمة   بأهنا   لإِلشعار   ؛ املبالغة   بصيغة   ،باللوامة   النفس   سبحانه   َف َص وَ  .2

 . عليها  وأثنى ،هبا اهلل  أقسم، وهلذا  اخلريات فعل يف املسارعة عىل صاحبها  وُتض

 . أعضائه  وتركيب خلقه،  يف  العبد عىل اهلل فضل بيان .3
 . خطوط األصابع  تسوية عدم  احلديث، وهي العلم أثبتها  قرآنية، بيان معجزة .4

 
  

البْعُث ليس خلقًا جديدًا، وإنام هو مجع لعظام امليت ورفاته وإعادته عىل ما كان عليه، وهو يسرٌي 
 َوُهَو الَِّذي َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَليْهِ قال تعاىل:  عىل اهلل تعاىل لكامل قدرته وعظمته،

 [.27]الروم: 

 

 

ح، من خالل فهمك لآليات، كيف رضب اهلل مثال عىل متام قدرته عىل البعث؟  وضر

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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نمَسانُ   ُيِريُد   َبلم ﴿ ِ ُجرَ   اإلم َأُل (  5)  َأَماَمهُ   لَِيفم انَ  َيسم مُ   َأيَّ (  8)  المَقَمرُ   َوَخَسَف (  7)  المَبََصُ   َبِرَق   َفإَِذا(  6)  المِقَياَمةِ   َيوم
ُس   َوَُجِعَ  مم نمَسانُ   َيُقوُل (  9)  َوالمَقَمرُ   الشَّ ِ َمئِذٍ   اإلم َمئِذٍ   َربَِّك   إىَِل (  11)  َوَزرَ   َل   َكالَّ (  10)  املمََفرُّ   َأيمنَ   َيوم َتَقرُّ   َيوم   املمُسم

ِ  ُينَبَّأُ ( 12) َمئِذٍ  نمَسانُ اإلم مَ  باَِم  َيوم رَ  َقدَّ َسانُ  َبلِ ( 13) َوَأخَّ نم ِ ِسهِ  َعىَل  اإلم  .﴾(15) َمَعاِذيَرهُ  َألمَقى َوَلوم ( 14) َبِصرَيةٌ  َنفم
 

 (1)

 معناها الكلمة 
 يستمر عىل فجوره مدة عمره. ﴿لَِيْفُجَر َأَماَمُه﴾:  

اَن َيْوُم اْلِقَياَمِة﴾:   أي: متى قيام الساعة؟  ﴿َيْسَأُل َأيَّ
  :﴾ َ الَبرَصُ َوُدِهَش أِلَْهَواِل الِقَياَمِة.  ﴿َبِرَق اْلَبرَصُ  َُتَريَّ

 ذهب نوره.   ﴿َوَخَسَف اْلَقَمُر﴾: 
ْمُس َواْلَقَمُر﴾:  . ُقِرَن َبْينَُهاَم يِف الطُُّلوِع ِمَن املَْغِرِب  ﴿َومُجَِع الشَّ   ُمْظلَِمنْيِ

 اَل َمْلَجَأ َواَل َمنَْجى َلُه ِمَن اهللِ.  ﴿اَل َوَزَر﴾:  
  :﴾  املَْرجُع َواملَِصرُي.  ﴿املُْْسَتَقرُّ

 َشاِهٌد َتنْطُق َجَواِرُحُه بَِعملِِه.  ﴿َعىَل َنْفِسِه َبِصرَيٌة﴾:  
 َمْعِذَرٍة َيْعَتِذُر هِبَا َما ُقبَِلْت. َلْو َجاَء بُِكلر   ﴿َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه﴾:  
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﴾  َبِرَق   َفإَِذا﴿  :فيقول  القيامة،  يف هذه اآليات يذكر اهلل سبحانه وتعاىل بعض أحوال َ    إذا:  أي  اْلَبرَصُ َُتَريَّ
ْمُس   َومُجِعَ ﴿  وسلطانه،  نوره  ذهب:  أي﴾  اْلَقَمرُ   َوَخَسَف ﴿  العظيم،  اهلول  منالَبرَصُ َوُدِهَش   ﴾ َواْلَقَمرُ   الشَّ

  يقذفان  ثم   الشمس،   وتكور  القمر،   وَيسف  القيامة،   يوم  بينهام  اهلل  فيجمع  تعاىل،  اهلل  خلقهام   منذ   جيتمعا   مل  ومها
﴾ اإلْنَسانُ   َيُقوُل ﴿كاذبني،    كانوا   أهنم   قام بعبادهتام  من  ولريى   مسخران،   عبدان  أهنام  العباد   لريى  النار؛  يف

فيجيب اهلل    ?وأصابنا  طرقنا   مما  والفكاك  اخلالص  أين  ؟﴾املََْفرُّ   َأْينَ ﴿:  املزعجات  القالقل  تلك  يرى  حني
 إىل اهلل املرجع واملآب لسائر   ﴾املُْْسَتَقرُّ   َيْوَمئِذٍ   َربرَك   إِىَل ﴿  اهلل،  دون  ألحد  ملجأ  ال:  أي﴾  َوَزرَ   ال  َكال﴿بقوله:  
مَ   ِباَم   َيْوَمِئذٍ   اإلْنَسانُ   ُينَبَّأُ ﴿:  قال  وهلذا  املوضع؛  ذلك  عن  َيرب   أو  يسترت،   أن  بإمكانه فال أحد    العباد،  رَ   َقدَّ ﴾  َوَأخَّ

   ينكره.   ال   بخرب   وينبأ   وآخره،   وقته   أول   يف   والسيئ،   احلسن   عمله   بجميع :  أي 
 َبلِ ﴿فقال:    ،به  عليه   ويشهدون  بعمله،   يرقبونه  رقباء  نفسه  من  نفسه  عىل  لإلنسانأّن    تعاىل  اهلل  أخرب  ثم
  أتى   قد   مما   بالقول  اعتذر  ولو أي:  ﴾  َمَعاِذيَرهُ   َأْلَقى  َوَلوْ ﴿  وحماسب،  شاهد :  أي  ﴾َبِصرَيةٌ   َنْفِسهِ   َعىَل   اإلْنَسانُ 

   ُتقبل.   ال معاذير ، فإهنابالباطل وجادل املعايص، من  وركب  املآثم، من
 

 
 

 

قمر ينريان، وإنام هي أنوار اإليامن والعمل أرض القيامة ظالمها مطبق؛ فال شمس وال 
ِزي اَل  َيْومَ   الصالح، كٌل نوره عىل قدر إيامنه وعلمه وعمله وصالحه، ُ َُيْ ِذينَ  النَّبِيَّ  اهللَّ  َوالَّ

ْيِدَيِمْ  َبنْيَ  َيْسَعٰى  ُنوُرُهمْ   َمَعهُ  آَمنُوا مْ  أَ اَمهِنِ ْي نَا ُنويَ  َوبِأَ ِْم َل مْت نَا أَ نَا ُقوُلوَن َربَّ  َعىَلٰ  إِنََّك َرَنا َواْغِفْر َل
ءٍ  ُكلر   [.8: التحريم] َقِديرٌ  ََشْ
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  لفظ   وتكرر   ، واملآل   احلال   يف   القيامة   بيوم   وتكذيبه   ، فجوره   يف   يستمر   أن   يريد بيان حال هذا اإلنسان، وأنه   .1
 . عليه  واجلحود الظلم وتسجيل وتقريعه، توبيخه  يقتَض املقام ألن ؛ اآليات هذه  يف اإِلنسان

  عىلمن بروق البرص، وخسوف القمر، ومجع الشمس والقمر، وكل ذلك   :القيامة  يوم  أهوالِذْكر بعض   .2
 . املكذبني هلؤالء  والوعيد التهديد   سبيل

 للحساب واجلزاء. ال مفر لإلنسان يوم القيامة مما قدمه من األعامل السيئة، وال بد من املثول أمام ربه   . 3

  حجة   بأية   أدىل  ولو  السيئة،  األعامل   من  منه  كان   بام  وشاهدة   بينة  حجةعىل نفسه    اإِلنسان جعل اهلل تعاىل   .4
 . ذلك ينفعه  مل، عنها وجيادل ،نفسه  عن   هبا يعتذر

 

 

 
  

  

 

ح ذلك  بالتعاون مع بيَّنت اآليات كامل عدل اهلل تبارك وتعاىل، وأنه ال حساب دون إنذار. وضر
 زمالئك

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



 (186 ( 

 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص
 

كم   َل ﴿ رِّ َجَل   لَِساَنَك   بِهِ   ُُتَ َعهُ   َعَليمنَا  إِنَّ (  16)  بِهِ   لَِتعم آَنهُ   ََجم بِعم   َقَرأمَناهُ   َفإَِذا (  17)  َوُقرم آَنهُ   َفاتَّ   إِنَّ   ُثمَّ (  18)  ُقرم
 .﴾(19) َبَياَنهُ  َعَليمنَا

 معناها الكلمة 
ْك بِِه لَِساَنَك﴾:   رر أي: ال تستعجل يا حممد فتحرك لسانك بالقرآن عند إلقاء   ﴿اَل ُُتَ

 الوحي عليك بواسطة جربيل.
 لَِتْسَتْعِجَل ِحْفَظ َما ُيوَحى إَِلْيَك.  ﴿لَِتْعَجَل بِِه﴾:  

 يِف َصْدِرَك.  ﴿مَجَْعُه﴾:  
 ِقَراَءَتُه بِلَِسانَِك َمَتى ِشْئَت.   ﴿َوُقْرآَنُه﴾:

بِْع ُقْرآَنُه﴾:   يَل، ُثمَّ اْقرْأُه َكاَم َأْقَرَأَك.  ﴿َفاتَّ  اْسَتِمْع لِِقَراَءتِِه ِمْن ِجرْبِ
 َتْفِسرَي َما َأْشَكَل َعَلْيَك َفْهُمُه.  ﴿َبَياَنُه﴾: 

  به   ُيرك   مما   كان   بالوحي،  جربيل   عليه   نزل  إذا   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  عباس ريض اهلل عنهام قال:   ابن  ُروي عن
كْ   اَل ﴿ تعاىل:    اهلل   فأنزل   منه،   ُيعرف   ذلك   فكان   عليه،   فيشتد   وشفتيه،   لسانه  رر  .  (1) ﴾بِهِ  لَِتْعَجَل   لَِساَنَك   ِبهِ   ُُتَ

  تالوته  يف  وحني يرشع  بالوحي،   يف حال جميء جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذه اآليات يذكُر اهللُ تعاىل ما كان من النبي  
عىل أال يفوته    حرصًا منه  إياه،  جربيل  تالوة  مع  ويتلوه  يفرغ،  أن  بالقراءة، قبل  كان يبادره  ملسو هيلع هللا ىلص  فإن النبي  عليه،
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كْ   ال﴿:  هنا   هذا، وقال  عن  اهلل  َشء منه، فنهاه رر   ُيفظه،   أن  بد  ال  أنه  تعاىل   له   ضمن  ثم﴾  بِهِ   لَِتْعَجَل   لَِساَنَك   بِهِ   ُُتَ
  حذر  له   الداعي   إنام  خاطرك  يف   الذي  فاحلرص﴾  َوُقْرآَنهُ   مَجَْعهُ   َعَلْينَا  إِنَّ ﴿:  فقال   صدره،  يف  اهلل  وجيمعه  ويقرأه،
بِعْ   َقَرْأَناهُ   َفإَِذا﴿لذلك،    موجب  فال  لك  اهلل  ضمنه  فإذا  والنسيان،  الفوات   جربيل   كمل  إذا:  أي﴾  ُقْرآَنهُ   َفاتَّ

  معانيه،   بيان:  أي﴾  َبَياَنهُ   َعَلْينَا  إِنَّ   ُثمَّ ﴿ واقرأه. ثم قال تعاىل:    قرأه  ما   اتبع   فحينئذٍ   إليك،  اهلل   أوحى  ما   قراءة
 يكون.  ما  أعىل وهذا  معانيه،  وحفظ لفظه، بحفظ  فوعده

 

  يف   معلمه  إىل   أوالً   يستمع وإنام    املسألة،  من   يفرغ  أن  قبل  املعلمَ   املتعلمُ   يبادر  ال  بأن   العلم   أخذ   بيان أدب .1
  برفع   غريه  عىل  تشويًشا  ُيدث  وأال  كالمه،  من  ينتهي  أن  بعد  يناقشه  أو  ،بعده  يقرأ  ثم  ،وإنصات   تدبُّر

ث من مقاطعة   أو صوته،   . يتحدَّ
 . يف صدره القرآن  حفظب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  ل اهلل تعاىل  نيتطم .2

 . ﴾َبَياَنهُ  َعَلْينَا   إِنَّ   ُثمَّ ﴿: اهلل  قال كام  كتابه،  من  إليه  أنزل ما ببيان ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  لرسوله  اهلل  تكفل .3

 
  

ُيعدُّ هذا املقطع من اللفتات التي خاطب اهلل تعاىل هبا رسوله يف تلقيه الوحي، وهو أمر خارج سياق 
ُب اهلل تعاىل فيها عىل نبيه أو يعاتبه  موضوع السورة التي ُتقرر صدق يوم القيامة، ومثل تلك اللفتات التي ُيعقر

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وليس من عند النبي حممد فيها هي من أقوى األدلة عىل أن القرآن الكريم وحي من اهلل

 

 .بالتعاون مع زمالئك، اذكر َخس فوائد عملية من هذا املقطع من السورة 
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ِخَرةَ   َوَتَذُرونَ (  20)   المَعاِجَلةَ   ُُتِبُّونَ   َبلم   َكالَّ ﴿ َمئِذٍ   ُوُجوهٌ (  21)  اآلم ةٌ   َيوم ا   إىَِل (  22)  َناَِضَ َ (  23)  َناظَِرةٌ   َرِّبِّ
َمئِذٍ   َوُوُجوهٌ  ةٌ   َيوم َعَل   َأنم   َتُظنُّ (  24)  َباِِسَ ا   ُيفم اقِيَ   َبَلَغِت   إَِذا  َكالَّ (  25)  َفاقَِرةٌ   ِِّبَ َ (  27)  َراٍق   َمنم   َوقِيَل (  26)   الَتَّ

هُ   َوَظنَّ  ِت (  28)  المِفَراُق   َأنَّ اُق   َوالمَتفَّ اِق   السَّ َمئِذٍ   َربَِّك   إىَِل (  29)  بِالسَّ َق   َفاَل (  30)  املمََساُق   َيوم (  31)  َصىلَّ   َوَل   َصدَّ
َب  َوَلكِنم  لِهِ  إىَِل  َذَهَب  ُثمَّ ( 32)  َوَتَوىلَّ  َكذَّ ىَل ( 33) َيَتَمطَّى َأهم ىَل  َلَك  َأوم ىَل  ُثمَّ ( 34) َفَأوم ىَل  َلَك  َأوم  .﴾(35)  َفَأوم

 (1)

 معناها الكلمة 
ٌة﴾:   َقٌة َحَسنٌَة.  ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َنارِضَ  ُمرْشِ

َا  َا يِف اجلَنَِّة.   َناظَِرٌة﴾: ﴿إِىَل َرهبر  َتَرى َرهبَّ
ٌة﴾:    َعابَِسٌة َكاحِلٌَة.  ﴿َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َبارِسَ

 ُمِصيَبٌة َعظِيَمٌة َتْقِصُم َفَقاَر الظَّْهِر.   ﴿َفاِقَرٌة﴾:
اِقَي﴾:   َ ْدِر.  ﴿َبَلَغْت الرتَّ وُح إِىَل َأَعايِل الصَّ  َوَصَلِت الرُّ

 ْن َراٍق َيْرِقيِه َوَيْشِفيِه؟ َهْل مِ  ﴿َمْن َراٍق﴾:  
اِق﴾:   اُق بِالسَّ ِت السَّ ْت إِْحَدى َساَقْيِه بِاألُْخَرى ِعنَْد املَْوِت.  ﴿َواْلَتفَّ  اْلَتفَّ

 َسْوُق الِعَباِد لِْلَجَزاِء.  ﴿املََْساُق﴾:  
  :﴾  َأْعَرَض َعِن اإِلياَمِن.  ﴿َوَتَوىلَّ

 َيَتَبْخرَتُ يِف ِمْشَيتِِه خُمَْتااًل.  ﴿َيَتَمطَّى﴾:  
 َكلَِمُة َوِعيٍد، َأْي: َهاَلٌك لَِك َفَهاَلٌك.  ﴿َأْوىَل َلَك َفَأْوىَل﴾:  

 
 (.  123( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  377-376( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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سبب غفلة الناس عن هذا اليوم،    وعن  فيه،  الناس  أحوال  وعن  القيامة،  يوم  عن  تتحدث هذه اآليات
، فيقول  واجلزاء  واحلساب   البعث  يف  وحكمته   ، تعاىل  قدرته  مظاهر  وعن   االحتضار،   وقت   يف   اإِلنسان  حالة و

  وتذكريه،  اهلل،  وعظ   عن   واإلعراض  الغفلة،  لكم  أوجب  الذي   هذا:  أي  اْلَعاِجَلَة﴾   ُُتِبُّونَ   َبْل   َكال ﴿اهلل تعاىل:  
 فتذرون  اآلخرة،  عىل  وتؤثروهنا  وشهواهتا،  لذاهتا  ويف  ُيصلها،  فيام  وتسعون﴾  اْلَعاِجَلةَ   ُُتِبُّونَ ﴿  وهو أنكم

 لآلخرة  املؤثرين  جزاء  يف  فقال  فيها،  وتفاوهتم  أهلها،  حال   ببيان  اآلخرة  إيثار  إىل  يدعو   ما  ذكر  هلا، ثم  العمل
ةٌ   َيْوَمئِذٍ   ُوُجوهٌ ﴿:  الدنيا   عىل َا   إِىَل ﴿   هبية،   حسنة :  أي  ﴾َنارِضَ : مراتبهم  حسب   عىل   رهبا  إىل  تنظر:  أي﴾  َناظَِرةٌ   َرهبر

 وجهه  إىل   بالنظر  فيتمتعون  واحدة،   مرة  مجعة   كل  ينظره  من   ومنهم  وعشيًا،  بكرة  يوم  كل  ينظره  من  منهم
ةٌ   َيْوَمئِذٍ   َوُوُجوهٌ ﴿  َشء،  كمثله  ليس  الذي  الباهر،  ومجاله  الكريم،   ذليلة،  خاشعة  مكدرة،  عابسة:  أي  ﴾َبارِسَ

 وجوههم.  تغريت فلذلك أليم، وعذاب شديدة،  عقوبة :  أي﴾ َفاِقَرةٌ  هِبَا ُيْفَعَل  َأنْ  َتُظنُّ ﴿
اِقَي﴾  َبَلَغِت   إَِذا  َكال ﴿ثم يذكر حال اإلنسان عند املوت فيقول:   َ   حال  بذكر  عباده  اهلل تعاىل  فيعظ  الرتَّ

  الكرب،  يشتد   فحينئذٍ   النحر،  لثغرة   املكتنفة   العظام  وهي  الرتاقي،   روحه   بلغت   إذا  وأنه   السياق،   عند   املحترض
 يرقيه   من :  أي﴾  َراٍق   َمنْ   َوِقيَل ﴿:  قال  وهلذا  والراحة؛  الشفاء  به  ُيصل  أن   يظن   وسبب،  وسيلة   كل  ويطلب

هُ   َوَظنَّ ﴿اإلهلية،    األسباب  إال  يبق  فلم  العادية،  األسباب  من  آماهلم  انقطعت  ألهنم  ويعاجله؟ وال أحد؛  َأنَّ
ِت ﴿ للدنيا، ﴾اْلِفَراُق  اُق  َواْلَتفَّ اِق  السَّ الكرب،   وصعب األمر وعظم والتّفت، الشدائد اجتمعت: أي﴾  بِالسَّ

َق   َفال﴿ ﴾   َوال﴿  ورشه،   خريه  والقدر  اآلخر،   واليوم  ورسله،  وكتبه،  ومالئكته،  باهلل،  آمن  ال :  أي   ﴾َصدَّ  َصىلَّ
َب   ﴿َوَلكِنْ أي: ومل يؤد ما افرتضه اهلل عليه من الصلوات،     عن﴾  َوَتَوىلَّ ﴿  التصديق،  مقابلة  يف  باحلق ﴾  َكذَّ

  * ُثمَّ   َفَأْوىَل   َلَك   َأْوىَل ﴿:  بقوله   ثم توعده  َشء،   باله  عىل  ليس :  أي ﴾  َيَتَمطَّى  َأْهلِهِ   إِىَل ﴿  وذهب  والنهي،  األمر
 وعيده.  لتكرير كررها وعيد،  كلامت  وهذه ﴾َفَأْوىَل  َلَك  َأْوىَل 
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,  الصرب   وختلف,  اآلجل  عن  العاجل  وإيثار   ، العاجلة  الدنيا   بلذات   - إال من رحم اهلل-  قلوب ال  ق تعلُّ بيان   .1
 . قليل  زائف نعيم  من  فيها وما  ، بالدنيا واالغرتار

 ؟ ﴾َراٍق  َمنْ  َوِقيَل ﴿الطيب؛ لقوله:  الكلم أو  بالقرآن كانت  إذا الرقية  اإلشارة إىل مرشوعية .2

 إظهار ما يالقيه اإلنسان من كروب هائلة شديدة عند املوت واالحتضار.   .3
 . ونوافل، وأهنا من أسباب ختفيف سكرة املوت فرائض  بأمهية وعظمة الصالة: التنويه .4
 . امليش  يف والتبخرت والكربياء العجب ُتريم .5

وهي: ترك الصلوات، والتكذيب بيوم القيامة،    للحق،  املكذبني   عاقبة  سوء   إىل  أدت   ي الت  األسباب   ن ابي .6
 والفرح والبطر. 

 

 
  

ر اإلنسان يف خلق اهلل عبادة، وهو يف نفس  الوقت من أعظم بواعث اإليامن باهلل واليوم تفكُّ
 .اآلخر، وله أمهية كربى يف دعوة املسلم وغري املسلم، وهذا يوجب عىل املسلم أال َيجر هذه العبادة

 

 

ق بني املحبة املذمومة واملحبة املحمودة للدنيا  .حمبة الدنيا أمر جمبول عليه اإلنسان. فرر
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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نمَسانُ   َأََيمَسُب ﴿ ِ كَ   َأنم   اإلم َ ى  ُيَتم م (  36)  ُسدا نَى  َمنِي    ِمنم   ُنطمَفةا   َيُك   َأََل ى   َفَخَلَق   َعَلَقةا   َكانَ   ُثمَّ (  37)  ُيمم   َفَسوَّ

ِ  ِمنمهُ   َفَجَعَل ( 38) َجنيم وم َكرَ   الزَّ َثى الذَّ ُنم يِيَ  َأنم  َعىَل  بَِقاِدرٍ  َذلَِك   َأَليمَس ( 39) َواألم َتى َُيم  . ﴾(40) املمَوم
 

 (1)

 معناها الكلمة 
َك ُسًدى﴾:    أن يرتك مهاًل ال يؤمر وال ُينهى، وال ُيَتَعبَّد بعبادة.  ﴿َأْن ُيرْتَ

ِحِم.   ﴿َأمَلْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمنِي  ُيْمنَى﴾:   ماء قلياًل يف صلب الرجل ُيَصبُّ يِف الرَّ
 ِقْطَعًة ِمْن َدٍم َجاِمٍد.  ﴿َعَلَقًة﴾:  

ى﴾:   َل  ﴿َفَسوَّ  َخْلَقُه َوَأْعَضاَءُه. َعدَّ

  مظاهر  من   جانب   وببيان  واجلزاء،   البعث  من  احلكمة  إىل   باإِلشارة  الكريمة  السورة  سبحانهاهلل    ختم
كَ   َأنْ   اإلْنَسانُ   َأَُيَْسُب ﴿:  فقال   األول،  بخلقه  اإلنسان  مذكراً   ،قدرته    وال   يؤمر  ال  معطالً :  أي  ﴾ُسًدى  ُيرْتَ
  الرجل  من   تصب  ماء   قطرة  األصل  يف  يك   أمل أي:    ُيْمنَى﴾  َمنِي    ِمنْ   ُنْطَفةً   َيُك   َأمَلْ ﴿  يعاقب؟  وال   يثاب   وال   ينهى، 

  منها   اهلل﴾  َفَخَلَق ﴿  دمًا،:  أي﴾  َعَلَقةً ﴿   املني  بعد﴾  َكانَ   ﴿ُثمَّ ،  كذلك   كان   إنه  بل  فيه؟   وتراق  ،املرأة  رحم   يف
  أي   مضغة  ثم  ،دم  قطعة  علقة  صار  الذي  املني  منأي:    ِمنُْه﴾  َفَجَعَل ﴿  وأحكمه،  أتقنه:  أي  وسواه،  احليوان
﴾  حلم  قطعة ْوَجنْيِ َكرَ   النوعني   ﴿الزَّ واملعنى:   .تارة  اآلخر  عن   منهام  كل   وينفرد  ،تارة  جيتمعان َواألْنَثى﴾    ﴿الذَّ

 
 (.  123( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  377-376( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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اهُ   ما  بعد  اإلنسان  هذا   من  َجَعَل أن اهلل   ا  َخْلًقا   سوَّ  خلق   الذي  ﴾َذلَِك   ﴿َأَلْيَس ،  وإِناًثا  ذكوًرا ,  له  أوالًدا  سويًّ
يَِي  َأنْ  َعىَل  بَِقاِدرٍ ﴿ اإلنسان  .(1) قدير َشء كل عىل إنه بىل ؟﴾املَْْوَتى ُُيْ

 

وإدارته، فلم َيلق اهلل اخللق    بيان الغاية واحلكمة من خلق البرش، وهي عبادة اهلل وحده، وإعامر الكون .1
 سدى، وال عبثًا. 

  صار  ثم  األرحام،  يف  ويصب  يراق  مهني  ماء  من  ضعيفة   نطفةوأنه ُخلق من    ،اإلنسان بيان أصل ِخلقة   .2
ى بقدرته اهلل  فخلقه  جامد، دم من  قطعة  . تقويم أحسن يف  صورته  وسوَّ

  عىل  قادر   واألنثى،   الذكرمن النطفة وجعل منه املخلوق السوي    اإلنسان   هذاأن اهلل تعاىل الذي خلق   .3
 . فنائهم  بعد اخللق إعادة

 

 
(  900- 898( وتفسري السعدي )ص:  608( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  632/  3للجصاص )   ، ( أحكام القرآن1)

 . ( 432/  3وصفوة التفاسري، للصابوين ) 

ُتبنير اآليات مساوة الرجل واملرأة يف أصل اخللق؛ فهام شقيقان ال فرق بينهام يف املنشأ من النطفة 
 زوجني، أي: كل منهام يكمل اآلخر، وال تقوم حياة أحدمها وال تستمر إال باآلخر.والعلقة؛ وهلذا ساممها 

 ةيومعنو ةيالرجل واملرأة، فبينهام فوارق جسد نيومع ذلك؛ فال بد من معرفة  الفوارق ب
َكُر َكاأْلُنَثٰى قال تعاىل:  ثابتة قدًرا ورشًعا، وحًسا وعقاًل. ة،يورشع [، 36]آل عمران:  َوَليَْس الذَّ

 عليها،اإلنسان يف انسجام تام مع طبيعته التي ُجبل وُفطر  شيعيواهلدف من معرفة هذه الفوارق أن 
 تمنىيملسلم وال مسلمة أن  وزجيوال  ات،يما عليه من مسؤول تحمليما عليه من واجبات و ؤدييوأن 

 .اهلل، وعدم الرضا بحكمه ورشعه ما خص اهلل به اآلخر من الفوارق، ملا يف ذلك من السخط عىل قدر
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م ما تقوله بالقرآن َوّجه النصح ملن ال يرىض من اآلباء بام وهبه اهلل  تعاىل له من جنس البنات. دعر
 .الكريم أو بالسنة النبوية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 

 تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:

ا عن -أ ا موجزا  مقاصد سوريت املدثر والقيامة وأهم اَلدايات واألحكام فيهام. ملخصا

ا عن املعنى اإلَجال لكل مقطع من مقاطع السورتني؛ بحيث ل يزيد ملخص املقطع  -ب ملخصا
 الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
َز﴾  جم يَ   ﴿َوالرُّ   َبَناَنُه﴾   ﴿نَُّسوِّ

  ﴿َل َوَزَر﴾   ﴿ُنِقَر ِِف النَّاُقوِر﴾ 
 ﴾ َبرَشِ اَحٌة لِّلم َجَل بِِه﴾   ﴿َلوَّ   ﴿ِلَتعم

اِقَي﴾   ﴿َرِهينٌَة﴾  َ   ﴿َبَلَغتم الَتَّ
ةا﴾ ﴿َأنم   َ ا ُمَنرشَّ َتى ُصُحفا ﴾   ُيؤم   ﴿َعَلَقةا

 

 :أمام اَلملة اخلاطئة( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )  ضعم عالمة  :2س
 ( )   عىل الداعية التحيل باجلد واالجتهاد يف دعوة الناس لدين اهلل تعاىل.   (1
 ( )  أكفر الناس َمْن ُيعاند يف آيات اهلل، ويريد ِصف الناس عنها، وإبطال هدايتها.   (2
 ( )   ال توجد حكمة من ُتديد عدد خزنة النار من املالئكة الغالظ الشداد.  (3
 ( )      الشفاعة منفية عن الكافرين املكذبني بيوم الدين.  (4
اُفوَن اآلِخَرَة.  (5  ( )     سبب إعراض الكافرين ونفورهم أهنم ال ََيَ
 ( ) .ذاهتا لوم  من  تكثر بأهنا لإِلشعار  املبالغة؛  بصيغة باللوامة  النفس -سبحانه– وصف  (6
 ( )   ليس عىل اإِلنسان حجة بيرنة وشاهدة بام كان منه من األعامل السيئة.  (7
 ( )      بحفظ القرآن يف صدره.   ملسو هيلع هللا ىلصمل ُيطمئن اهلل تعاىل نبيه  (8
 ( )     الرقية الرشعية هي التي تكون بالقرآن أو بالكلم الطيب. (9

 ( )    .الغاية واحلكمة من خلق البرش ال يعلمها إال اهلل عز وجل (10
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 : اذكر من سورة املدثر ما ُيستدل به عىل ما ييل:3س
 ارتقاء، ومعصيته اضمحالل. طاعة اهلل تعاىل  -

 أهل اجلنة يتزاورون ويتخاطبون.  -

 أهل اجلنة يرون أهل النار وَياطبوهنم.  -

 

 : اذكر من سورة القيامة ما ُيستدل به عىل رؤية املؤمنني رِّبم يوم القيامة. 4س
 

 
 
 

  

املناقشة يف بالتعاون مع زمالئك، بني بإجياز آداب تالوة وحفظ القرآن الكريم، ثم دون نتائج 
 .نقاط، وضعها يف ملف إنجازك
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الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة  يتوقع من  
 أن:
 يوضح فضل سورة اإلنسان.  -
 يبني عهد نزول سورة اإلنسان.  -
 يستخرج مقاصد سورة اإلنسان.    -
 يناقش حماور سورة اإلنسان األساسية.  -
 يفرس معاين مفردات سورة اإلنسان.  -
 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة اإلنسان.  -
 . أحكام سورة اإلنسانيستخرج هدايات و  -

 

 بني يدي السورة.  -
 فضل السورة.  -
 مقاصد السورة.  -

 املوضوع األول: بيان قدرة اهلل ِف خلق اإلنسان وأطواره 
 املوضوع الثاين: حال الكفار واألبرار وصفاِتم. 

 املوضوع الثالث: نعيم أهل اَلنة.
املوضوع الرابع: التذكري بالقرآن الكريم ألصحاب القلوب  

 الواعية. 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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خلق   مبدأ  عن  بالكالم  بدأت  وقد  العظيم،  اجلنة  ونعيم  باآلخرة  بالتذكري  اإلنسان  سورة  اهتمت 
انقسام اخللق   بأعامل اإلنسان، ثم ذكرت  أشادت  ثم  الكافرين،  بجزاء  فئتني، شاكر وكفور، وأخربت  إىل 

بينت ما هلم عند اهلل تعاىل من اجلنات   الطعام لوجه اهلل عز وجل، ثم  بالنذر وإطعام  الوفاء  الشاكرين من 
 .  والكرامات، ثم ختمت السورة بإعالن أن القرآن الكريم تذكرة وعظة ملن أراد طريق السعادة

 

 من خالل البحث النَِّشط، بنير العالقة بني هذه السورة ويوم اجلمعة؟ 
........................................................................................................  
 ........................................................................................................  
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وُسميت بسورة    الرَحن،   سورة   بعد  نزلت(،  31، وعدد آياهتا ) (1) مدنية يف قول اجلمهور  اإلنسان   سورة 
ْنَسانِ  َعىَل  َأَتى   َهْل ﴿اإلنسان؛ لقول اهلل تعاىل يف مطلعها:  ْهرِ  ِمنَ   ِحنيٌ  اإْلِ ْ  الدَّ   غالبية، ول﴾َمْذُكوًرا  َشْيًئا  َيُكنْ  مَل

ِج   النَْشَأةِ   منذ   ، فيها  اإلنسان   أحوال  ،  الدهر   سورة   أيًضا  وُتسمى ،  العذاب  م يف أ  النعيم   يف  سواء   ، معه  والَتَدرُّ
 (. األبرار)و(، األمشاج) و (،اإلنسان عىل أتى هلوسورة )

 

  الركعة   يف   تنزيل(  بـ)امل  اجلمعة   يوم   الصبح   يف   يقرأ  كان   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   ريض اهلل عنه أنَّ هريرة    أيب  ُروي عن
ْنَسانِ  َعىَل  َأَتى  َهْل ﴿ الثانية: ويف  األوىل، ْهرِ   ِمنَ   ِحنيٌ  اإْلِ ْ  الدَّ  .(2)﴾ َمْذُكوًرا َشْيًئا َيُكنْ  مَل

 بيان مراحل خلق اإلنسان.  .1
 وعقاب الفجار األرشار.   األبرار، املتقني ذكر نعيم  .2
 . والنار اجلنة بيان وصف .3

 . بالليل  والتهجد  اهلل، وذكر بالصرب، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أمر .4
 . (3)ذكر القرآن، وما أنزل فيه من الوعد والوعيد .5

 
 (.  118/ 19( وتفسري القرطبي ) 374/ 4زاد املسري يف علم التفسري ) ينظر:    (1)
 (. 1456( )384/  4( أخرجه مسلم يف كتاب اجلمعة، باب ما يقرأ يف يوم اجلمعة )2)
 (. 437/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوين )578/  1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم ) 3)
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 .بالتعاون مع زمالئك، اذكر امليزة التي متيزت هبا سورة اإلنسان من حيث موضوعها وأسلوهبا
........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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نمَسانِ   َعىَل   َأَتى  َهلم ﴿ ِ رِ   ِمنَ   ِحنيٌ   اإلم هم م   الدَّ ا  َشيمئاا  َيُكنم   ََل ُكورا نَا  إِنَّا(  1)  َمذم نمَسانَ   َخَلقم ِ َشاٍج   ُنطمَفةٍ   ِمنم   اإلم  َنبمَتلِيهِ   َأمم
نَاهُ  ا َفَجَعلم ا َسِميعا  .﴾( 2)  َبِصريا

 (1)

 معناها الكلمة 
ْهِر﴾:  ْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ  لقد مَض عىل اإلنسان وقت طويل من الزمان.   ﴿َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

ُجِل َوَماِء املَْرَأِة.  ﴿َأْمَشاٍج﴾:    أخالط ممتزجة ِمْن َماِء الرَّ
 نختربه.  ﴿َنْبَتلِيِه﴾:  

 

  وجه   عىل  وجود  له  يكن  مل  أنه  كيف  ويتدّبر  فكرت لي  اإلنساناهلل تعاىل    يدعو  الكريمة  السورة  هذه  مطلعيف  
  ، العدم   من  أوجدته  التي  اإلهلية  القدرة  لتلك  متنانباال  شعوراً   نفسه  يف  اإلجياد  هذا يثري  أفال ِجد،وُ   ثم  االرض

ْهرِ   ِمنَ   ِحنيٌ   اإلْنَسانِ  َعىَل   َأَتى   ﴿َهْل فيقول اهلل تعاىل:  ؟ اً مذكور   شيئاً  يكن  ومل    اهلل  فذكر  َمْذُكوًرا﴾   َشْيًئا   َيُكنْ  مَلْ   الدَّ
  قبل   طويل   دهر   عليه   مر   أنه   ومنتهاها، فذكر   ومتوسطها،   ومبتدأها،   اإلنسان،   حالة   أول   الكريمة   السورة   هذه   يف 

  نسله   جعل   ثم   طني،   من   آدم   أباه   خلق   خلقه،   تعاىل   اهلل   أراد   ملا   مذكورًا، ثم   ليس   بل   عندما كان عدما،   وجوده، 
  هلا،   ويتفطن   األوىل،   حاله   يرى   هل   لنعلم   بذلك ﴾  َنْبَتِليهِ ﴿   مستقذر،   مهني   ماء :  أي ﴾  َأْمَشاٍج   ُنْطَفةٍ   ِمنْ ﴿   متسلسالً 

 
 (. 124( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  380-378( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  ذلك   أجل   من   جعناه أي:    ﴾ َبِصرًيا   َسِميًعا   َفَجَعْلَناهُ ﴿   ، الرشعية   بالتكاليف   نختربه نفسه؟ وكذا ل   وتغره   ينساها   أو 
بالذكر دون غريمها من    والبرص   السمع   سبحانه   اهلل   خّص و   ,الدالئل   ويرى ,  اآليات   ليسمع   ؛ بصرية   وذا   ، سمع   ذا 

 وتدبره وتعقله.   وإدراكه   لعقله   احلواس األخرى؛ ألهنام األداة 

 

 بعد أن مل يكن شيئًا مذكورًا.   اإِلنسان، وأّن اهلل أوجده من العدم  نشأة بيان .1

 التذكري بقدرة اهلل تعاىل عىل ابتداء اخللق وإعادته بعد املوت.   .2

عىل عبده، حيث أوجده من العدم، وجعله ذا سمع وبرص، خلقًا سويًا    وإكرامه  اهلل تعاىل،  التذكري بفضل .3
 مكتماًل عاقاًل. 

 
 

  

ر يف بصريً ا جعل اهلل تبارك وتعاىل اإلنسان سميعً  ل والتفكُّ ا؛ ليكون السمع والبرص وسيلة للتعقُّ
 .قدرة اهلل عز وجل وعظمته يف خلقه للبرش

 

 

دها بالتعاون مع زمال ر والتأمُّل يف خلق اهلل العجيب يثمر أمورا عظيمة. عدر  .ئكالتفكُّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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نَاهُ   إِنَّا﴿ بِيَل   َهَديم ا  السَّ ا  إِمَّ ا  َشاكِرا ا  َوإِمَّ َنا  إِنَّا(  3)  َكُفورا َتدم َكافِِرينَ   َأعم اَللا   َساَلِسَل   لِلم ا  َوَأغم   إِنَّ (  4)   َوَسِعريا
َرارَ  َبم ُبونَ   األم َ ا  ِمَزاُجَها  َكانَ   َكأمسٍ   ِمنم   َيرشم ُب   َعيمناا(  5)  َكاُفورا َ ا  َيرشم ُروهَنَا  اهللَِّ  ِعَبادُ   ِِّبَ ا   ُيَفجِّ ِجريا رِ   ُيوُفونَ (  6)  َتفم   بِالنَّذم

ا  َوََيَاُفونَ  ما هُ   َكانَ   َيوم ا  رَشُّ َتطرِيا كِيناا  ُحبِّهِ   َعىَل   الطََّعامَ   َوُيطمِعُمونَ (  7)  ُمسم ا  َوَيتِياما   ِمسم اَم (  8)  َوَأِسريا هِ   ُنطمِعُمُكمم   إِنَّ   لَِوجم
اُش   َوَل  َجَزاءا  ِمنمُكمم  ُنِريُد  َل  اهللَِّ نَا  ِمنم   َنَخاُف   إِنَّا(  9) ُكورا ا َربِّ ما ا َيوم ا َعُبوسا َطِريرا  . ﴾(10)  َقمم

 (1)

 معناها الكلمة 
بِيَل﴾:    بينَّا له طريق اهلداية والضالل.  ﴿إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

 قيوًدا.  ﴿َأْغاَلالً﴾:  
 ناًرا مشتعلة ُيرقون هبا.  ﴿َسِعرًيا﴾:  
 املؤمنني الصاحلني.   ﴿األَْبَراَر﴾:  

 مخر ممزوجة بأفضل أنواع الطيب وهو الكافور.  ﴿َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا﴾:  
ُروهَنَا﴾:    جُيُْروهَنَا إِْجَراًء َسْهاًل َحْيُث َشاُؤوا.  ﴿ُيَفجر
ا َعىَل النَّاِس.  ﴿ُمْسَتطرًِيا﴾:    َفاِشًيا ُمنَْترِشً
 مع رغبتهم فيه وحاجتهم إليه.  ﴿َعىَل ُحبرِه﴾:  
 َتْكَلُح فِيِه الُوُجوُه هِلَْولِِه.  ﴿َعُبوًسا﴾:  

 َشِديَد الُعُبوِس.  ﴿َقْمَطِريًرا﴾:  

 
 (. 124( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  380-378( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  منهام،اجلزاء، وما أعده لكل    األبرار، والفجار الكفار، عند  الفريقني:  يف هذه اآليات حال  اهلل تعاىل  يذكر
  املعايص  عىل  وجترأ   رسله،   وكذب  باهلل،   كفر  ملن  وأرصدنا   هيأنا   إنا :  أي   لِْلَكافِِريَن﴾  َأْعَتْدَنا   إِنَّا﴿   : فيقول

  أجسامهم  هبا  تستعر  ناراً :  أي﴾  َوَسِعرًيا﴿،  هبا  ويوثقون  أعناقهم  إىل  أيدَيم  هبا  تغل  جهنم،   نار   يف﴾  َساَلِسَل ﴿
 . رسمداً  فيه  خملدون ، أبداً  هلم دائم  العذاب وهذا أبداهنم، هبا وُترق

 
فقال:   لألبرار،  أعده  ما  ذكر    وجوارحهم،   وأخالقهم  قلوهبم   بّرت  الذين  وهم﴾  األْبَرارَ   ﴿إِنَّ ثم 

ُبونَ ﴿  بأهنم  أخرب  الرب،   يف أعامل  واستعملوها يرشبون يوم القيامة  أي:  ﴾  َكاُفوًرا   ِمَزاُجَها  َكانَ َكْأٍس    ِمنْ   َيرْشَ
ُب   َعْيًنا ﴿ ،  ممزوجة بأحسن أنواع الطيب, وهو ماء الكافور   ، فيها مخر من كأس     الرشاب   هذا أي:  اهللَِّ﴾    ِعَبادُ   هِبَا   َيرْشَ

ُروهَنَا ﴿   , اهلل   عباد   منها   يرشب   عني   هو   ، الكافور ب   مزج   الذي    وهنا يسرّي :  ي أ   للعني،   أخرى   صفة   ﴾ َتْفِجرياً   ُيَفجر
 فالتعبري،  إليه   يتوجهون   مكان  كل   إىل   ماؤها   ويتبعهم   يشاؤون،   كام   هبا   وينتفعون   ،   يريدون   حيث   إىل   وجيروهنا 

ُروهَنَا﴿:  بقوله    أعامهلم  من  ذكر مجلة  . وقدعليها  حصوهلم  وسهولة  وسعتها  ،كثرهتا  إىل  إشارة  ﴾َتْفِجرياً   ُيَفجر
 مل وهو بالنذر، يوفون  كانوا  وإذا واملعاهدات، النذور من  هلل  أنفسهم  به ألزموا بام: أي ﴾ بِالنَّْذرِ  ُيوُفونَ ﴿أهنم 
 وأحرى،   أوىل  باب  من  األصلية  بالفروض  وقيامهم  فعلهم  كان  أنفسهم،  عىل  بإجياهبم  إال  عليهم  جيب

هُ   َكانَ   َيْوًما  َوََيَاُفونَ ﴿   فرتكوا   رشه،   يناهلم   أن   فخافوا   فاشيًا،  َيشون يومًا كان رشه منترشاً :  أي ﴾ُمْسَتطِرًيا  رَشُّ
  لكنهم  والطعام،  املال فيها  ُيبون  حال  يف  وهم:  أي﴾  ُحبرهِ   َعىَل   الطََّعامَ   َوُيْطِعُمونَ ﴿ لذلك،  موجب  سبب  كل

 َوَيتِياًم   ِمْسكِينًا﴿ وهم    وأحوجهم،   الناس  أوىل  إطعامهم  يف  ويتحرون  نفوسهم،  حمبة  عىل  اهلل  حمبة  قدموا

 اَلداية نوعان:      

هداية إرشاد: وتكون من اهلل تعاىل جلميع البرش، وهي اهلداية املذكورة يف اآلية النوع األول: 
 األوىل من هذا املقطع. 

َوَلْو  قال تعاىل: هداية التوفيق: وهي ال تكون إال ملن شاء له اهلل تعاىل االهتداء والصالح.: النوع الثاين
 [.99]يونس:   ُكلُُّهْم مَجِيًعا َأَفأَنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّٰى َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمن يِف اأْلَْرِض 
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 ال  اهللَِّ لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّاَم ﴿:  احلال  بلسان ويقولون  تعاىل، اهلل  وجه وإطعامهم بإنفاقهم ويقصدون ﴾َوَأِسرًيا
نَا  ِمنْ   َنَخاُف   إِنَّا﴿قوليًا،    ثناءً   وال  ماليًا،   جزاءً   ال:  أي﴾  ُشُكوًرا  َوال  َجَزاءً   ِمنُْكمْ   ُنِريدُ  : أي  ﴾َعُبوًسا  َيْوًما  َربر

 ضيقًا.  ضنكاً : أي ﴾َقْمَطِريًرا﴿ والرش، اجلهمة شديد

 

 . اخلري   طريق   يف   فليجاهد   الرش،   أو   ، اخلري   طريق   يف   يسري   أن   هبام   يستطيع   واختيار،   إرادة   له   اإلنسان أّن   . 1
د  وعبادته، سبحانه وتعاىل    اهلل   معرفة   هي   ، لغاية  خملوق  الدنيا  يف   اإلنسان أن   .2   من  املعرفة   هذه   بوسائل   ومزوَّ

 . والعقل واللسان والبرص السمع 
 . تعاىل   اهلل   من   واخلوف   ، العمل   يف   واإلخالص   ، الطعام   طعام إ و   ، بالنذر   الوفاء   : اجلنة   دخول   أسباب   من  . 3
 . وأسري  ،ويتيم  ،فقري  من ، إليه  للمحتاجني الطعام إطعام  يف الرتغيب .4

 
  

 

. من خالل فهمك هلذه اآلية َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبرِه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًياقال اهلل تعاىل: 
 اإلسالم بأنه ديٌن لإلرهاب؟التي تبني سامحة اإلسالم، كيف ترد عىل من يتهم 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم يف كتب الفقه، اذكر حكم إنشاء 
 .النَّذر، وحكم الوفاء به

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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مِ   َذلَِك   رَشَّ   اهللَُّ   َفَوَقاُهمُ ﴿ اُهمم   المَيوم ةا   َوَلقَّ َ ا  َنْضم ورا وا  باَِم   َوَجَزاُهمم (  11)   َوُِسُ ا  َجنَّةا   َصرَبُ  ُمتَّكِئِنيَ (  12)  َوَحِريرا
ََرائِِك   َعىَل   فِيَها نَ   َل   األم ا   فِيَها  َيَروم سا ا  َوَل   َشمم َهِريرا ا   َعَليمِهمم   َوَدانَِيةا (  13)   َزمم لِيالا   ُقُطوُفَها  َوُذلَِّلتم   ظاَِلَُلَ (  14)  َتذم

ةٍ   ِمنم   بِآنَِيةٍ   َعَليمِهمم   َوُيَطاُف  َواٍب   فِضَّ ةٍ   ِمنم   َقَواِريرَ (  15)  َقَواِريَرا  َكاَنتم   َوَأكم ُروَها  فِضَّ ا  َقدَّ ِديرا نَ (  16)  َتقم َقوم  َوُيسم
ا  فِيَها َجبِيالا   ِمَزاُجَها  َكانَ   َكأمسا ى  فِيَها   َعيمناا(  17)  َزنم َسبِيالا   ُتَسمَّ   إَِذا  ُُمَلَُّدونَ   ِولمَدانٌ   َعَليمِهمم   َوَيُطوُف (  18)  َسلم

َتُهمم  ا  َحِسبمَتُهمم   َرَأيم ُلؤا ا  ُلؤم َت   َوإَِذا(  19)  َمنمُثورا َت   َثمَّ   َرَأيم ا  َنِعياما   َرَأيم ا َوُملمكا ٌ  ُسنمُدسٍ  ثَِياُب   َعالَِيُهمم ( 20) َكبرِيا  ُخْضم
ٌق  َ َتربم ةٍ   ِمنم   َأَساِورَ   َوُحلُّوا  َوإِسم ُمم   اُهمم َوَسقَ   فِضَّ ا  َرِّبُّ ابا ا  رَشَ ُيُكمم   َوَكانَ   َجَزاءا   َلُكمم   َكانَ   َهَذا  إِنَّ (  21)  َطُهورا   َسعم
ا ُكورا  .﴾(22) َمشم

 

 (1)

 معناها الكلمة 
اُهْم﴾:    َأْعَطاُهْم.  ﴿َوَلقَّ
ًة﴾:    ُحْسًنا َوُنوًرا وهبجة يف وجوههم.  ﴿َنرْضَ
 مضطجعني يف اجلنة.    ﴿ُمَتكِئنَي﴾: 

ُتوِر.  ﴿َعىَل اأْلََراِئِك﴾:   نَِة ِبَفاِخِر الثرَياِب َوالسُّ ِة امُلَزيَّ  اأَلرِسَّ
 َبْرَدًا َشِدَيَدًا.  ﴿َزْمَهِريًرا﴾:  

 قريبة منهم ظالل أشجار اجلنة.  ﴿َدانِيًة َعَلْيِهم ظاَِلهُلا﴾:  
َلْت ُقُطوُفَها﴾:   َل هَلُْم َأْخُذ   ﴿َوُذلر  ثاَِمِرَها. ُسهر

 
 (. 124( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  380-378بيان غريب القرآن )ص:   ( الرساج يف 1)
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َجاِج شفافة صافية.    ﴿َقَواِريَرا﴾:   ِمَن الزُّ
ُروَها َتْقِدَيرًا﴾:  اِرُبوَن.    ﴿َقدَّ َقاُة َعىَل ِمْقَداِر َما َيْشَتِهي الشَّ َرَها السُّ  َقدَّ

 ممزوجة بالزنجبيل؛ لطيب رائحته.    ﴿ َكاَن ِمَزاُجَها َزْنجبِياَل﴾: 
ى َسْلَسِبياًل﴾:    يوصف رشاهبا بالسالسة والعذوبة.  ﴿ُتَسمَّ
َلَُّدوَن﴾:   ْم.  ﴿ِوْلَداٌن خمُّ  ِغْلاَمٌن لِْلِخْدَمِة َداِئُموَن َعىَل َحاهِلِ

 ظننتهم لشدة حسنهم، وإرشاقة وجوههم.  ﴿َحِسْبَتُهم﴾:  
ق يف أحسن منظر.  ﴿ُلْؤَلًؤا َمْنُثوًرا﴾:    كاللؤلؤ املتفرر

 هناك يف اجلنة.  ﴿َثّم﴾:  
 َيْعُلوُهْم.  ﴿َعالَِيُهْم﴾:  

؛ َوَهَذا َباِطُن الثرَياِب.  ﴿ِثَياُب ُسنُدٍس﴾:   ِقيُق األَْخرَضُ  احَلِريُر الرَّ
ٌق﴾:    احَلِريُر الَغِليُظ؛ َوَهَذا َظاِهُر الُثَياِب.  ﴿َوِإْسَترْبَ

 ألبسوا يف اجلنة.  ﴿َوُحلُّوا﴾:  
 يف أيدَيم.  ﴿َأَساوَر﴾:  

 وكان عملكم مقبوالً تشكرون عليه.  ﴿ وَكاَن َسعيُكم َمشًكوًرا﴾:  

﴾  اْلَيْومِ  َذلَِك   رَشَّ  اهللَُّ َفَوَقاُهمُ ﴿ فيقول اهلل تعاىل:    الُشكور،   وأهل  ، األبرار  جزاء  عن ما زال احلديث مستمرًا 
اُهمْ ﴿ األكرب،    الفزع  ُيزهنم  فال  ةً ﴿  وأعطاهم  أكرمهم:  أي   ﴾ َوَلقَّ وًرا﴿  وجوههم  يف﴾  َنرْضَ   قلوهبم،  يف ﴾  َورُسُ

وا  باَِم   َوَجَزاُهمْ ﴿  والباطن،  الظاهر  نعيم  بني  هلم  فجمع   أقدار  وعىل   اهلل،  معايص   وعن   اهلل،   طاعة   عىل ﴾  َصرَبُ
 احلرير؛   خّص   إنام  اهلل  ولعل﴾  َوَحِريًرا﴿  ومنغص،   مكدر  كل   من   ساملة  نعيم،   لكل  جامعة   ﴾َجنَّةً ﴿  املؤملة   اهلل
 صاحبه.   حال عىل  الدال  الظاهر لباسهم  ألنه

  اجللوس   من  التمكن:  واالتكاء ﴾  األَرائِِك   َعىَل   فِيَها  ُمتَّكِئنِيَ ﴿ثم انتقل إىل احلديث عن جمالسهم، فقال:  
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:  أي ﴾  فِيَها  َيَرْونَ   ال﴿  املزين،  اللباس  عليها  التي  الرسر  هي  واألرائك  والراحة،  والطمأنينة  الرفاهية  حال  يف
 حر   ال  ظليل،  ظل  يف  أوقاهتم  مجيع  بل  شديدًا،  برداً :  أي﴾  َزْمَهِريًرا  َوال﴿  حرها،  يرضهم﴾  َشْمًسا﴿  اجلنة  يف

  قريبة   اجلنة  أشجار  ظالل  نإ :  يأ،  اجلنة   ىلع   يعود  (ضالهلا)   يف  الضمري  ظاِلهُلَا﴾  َعَلْيِهمْ   َوَدانَِيةً ﴿  برد،  وال
َلْت ،  إكرامهم   يف   زيادة  ؛هبم  وحميطة   منهم،   يناهلا،   تقريبًا،  مريدها  من   ثمراهتا  قربت:  أي﴾  َتْذلِيال  ُقُطوُفَها  ﴿َوُذلر
ةٍ   ِمنْ   بِآنَِيةٍ ﴿والولدان    اخلدم  عليهم  يدور:  أي  اجلنة  أهل   عىل  مضطجع، ويطاف  أو  قاعد،  أو  قائم،  وهو  فِضَّ

﴿َقَواِريَرا  َكاَنْت   َوَأْكَواٍب  ةٍ   ِمنْ   َقَواِريرَ ﴾   من  وهذا  القوارير،  صفاء  عىل   وهي   فضة،  من  مادهتا:  أي   ﴾فِضَّ
ُروَها﴿القوارير،    صفاء  عىل   معدهنا   وطيب   جوهرها،  صفاء   من   الكثيفة   الفضة  تكون   أن   األشياء   أعجب   َقدَّ
  ولو   لذهتا،  نقصت  زادت   لو  ألهنا  تنقص؛  وال  تزيد   ال  رَيم  قدر  عىل  املذكورة  األواين  قدروا :  أي  ﴾َتْقِديًرا
 قدروا   ما   عىل  فأتتهم  لذاهتم،   يوافق  بمقدار   بنفوسهم  اجلنة  أهل  قدرها :  املراد  أن  وُيتمل  برَيم،  تف  مل  نقصت

﴾  ِمَزاُجَها  َكانَ ﴿  ورحيق،  مخر   من   اململوء  اإلناء  وهو   كأس،  من   اجلنة  يف:  أي  ﴾ فِيَها  َوُيْسَقْونَ ﴿خواطرهم،    يف
ى﴿  اجلنة   يف:  أي﴾  فِيَها  َعْينًا﴿ورُيه،    طعمه  ليطيب  ؛﴾ َزْنَجبِيال﴿  خلطها:  أي   سميت   ،﴾ َسْلَسبِيال  ُتَسمَّ

  ِوْلَدانٌ ﴿وخدمتهم    ورشاهبم  طعامهم  يف  اجلنة  أهل  عىل﴾  َوَيُطوُف ﴿وحسنها،    ولذهتا  لسالستها،  بذلك
 منترشين﴾  َرَأْيَتُهمْ   إَِذا﴿  احلسن،  غاية  يف  وهم  يكربون،  وال  يتغريون  ال  للبقاء،  اجلنة  من  خلقوا:  أي  ﴾خُمَلَُّدونَ 

 خدامهم   يكون  أن  اجلنة   أهل  لذة  متام  من  وهذا   ،﴾َمنُْثوًرا  ُلْؤُلًؤا﴿  حسنهم   من   ﴾َحِسْبَتُهمْ ﴿  خدمتهم،   يف
  وتطلبه   يدعون،   بام   ويأتوهنم   تبعتهم،   من   آمنني   مساكنهم   عىل   ويدخلون   رؤيتهم،   ترس   الذين   املخلدون   الولدان 

  فتجد ﴾  َكبرًِيا   َوُمْلًكا   َنِعياًم   َرَأْيَت ﴿   النعيم،   من   فيه   هم   ما   ورمقت   اجلنة،   يف   هناك :  أي ﴾  َثمَّ   َرَأْيَت   َوِإَذا ﴿   نفوسهم، 
  قد :  أي ﴾  ُخرْضٌ   ُسْنُدسٍ   ِثَياُب   َعالَِيُهمْ ﴿ ووصف ما يلبسون فقال:    الوصف،   يدركه   يف نعيم ال   منهم   الواحد 
  الديباج،   من   غلظ  ما : فالسندس   احلرير،   أنواع  أجل  مها  اللذين  األخرضين،   واإلستربق  السندس  ثياب   جللتهم 

ةٍ   ِمنْ   َأَساِورَ   َوُحلُّوا ﴿   منه،   رق   ما :  واإلستربق    وإناثهم،   ذكورهم   الفضة،   أساور   أيدَيم   يف   حلوا :  أي ﴾  ِفضَّ
ُمْ   َوَسَقاُهمْ ﴿  اًبا   َرهبُّ   ِإنَّ ﴿ وقذى،    أذى   كل   من   بطوهنم   يف   ملا   مطهراً   الوجوه،   من   بوجه   فيه   كدر   ال :  أي ﴾  َطُهوًرا   رَشَ
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  َسْعُيُكمْ   َوَكانَ ﴿   األعامل،   من   أسلفتموه   ما   عىل   ﴾ َجَزاءً   َلُكمْ   َكانَ ﴿   اجلميل   والعطاء   اجلزيل   اجلزاء   ﴾ َهَذا 
 اجلنة.   نعيم   من   حرصه   يمكن   ال   ما   املقيم   النعيم   من   به   لكم   اهلل   جيعل   منه   القليل :  أي   ﴾ َمْشُكوًرا 

 

 . مغبونة كاحلة  عابسة القيامة  يوم  الفجار وجوه، بينام مرسورة  نارضة  القيامة  يوم األبرار  وجوه  أنّ  .1

 . هبا العناية  ينبغي التي  الوعظ  أساليبوأوصافها من  نعيمها واحلديث عن ،اجلنة   يف الرتغيب .2
 بيان وصف رشاب أهل اجلنة، وسهولة تناوله.  .3

الذين   .4 الغلامن  كان هذا هو حال  البهاء واجلامل؛ وإذا  اجلنة، وما هم عليه من  أهل  بيان وصف غلامن 
 َيدمون يف اجلنة وهم هبذا اجلامل، فكيف بأهل اجلنة أنفسهم؟! 

  

 

ختتلف خصائص ما خلقه اهلل يف احلياة الدنيا عنها يف احلياة اآلخرة. بالتعاون مع زمالئك، اذكر 
 .مع التوضيح مخسة أمور من أحوال اجلنة ختتلف فيها عن أحوال اآلخرة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 وصف اهلل تعاىل نفسه بالرب ووصف املالئكة بالربرة، وبني علو منزلة األبرار.  

د  بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل التأمل ِف بعض آيات سور البقرة، وآل عمران، واإلنسان، حدِّ
 .املطلوب من املؤمن عمليا ليصل إىل درجة األبرار
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نُ   إِنَّا﴿ لمنَا  َنحم آنَ   َعَليمَك   َنزَّ رِبم (  23)  َتنمِزيالا   المُقرم مِ   َفاصم كم ا  َأوم   آثاِما   ِمنمُهمم   ُتطِعم   َوَل   َربَِّك   ِْلُ ُكرِ (  24)  َكُفورا   َواذم

مَ  َرةا   َربَِّك   اسم يملِ   َوِمنَ (  25)   َوَأِصيالا   ُبكم ُجدم   اللَّ هُ   َلهُ   َفاسم  المَعاِجَلةَ   َُيِبُّونَ   َهُؤَلءِ   إِنَّ (  26)  َطِويالا   َليمالا   َوَسبِّحم
ا  َوَراَءُهمم   َوَيَذُرونَ  ما نُ (  27)  َثِقيالا   َيوم نَاُهمم   َنحم َنا  َخَلقم ُهمم   َوَشَددم َ لمنَا  ِشئمنَا  َوإَِذا  َأِسم مم   َبدَّ َثاََلُ   َهِذهِ   إِنَّ (  28)  َتبمِديالا   َأمم
كَِرةٌ  َذ   َشاءَ   َفَمنم   َتذم َ هِ   إىَِل   اَتَّ ِخُل (  30)  َحكِياما   َعلِياما   َكانَ   اهللََّ  إِنَّ   اهللَُّ  َيَشاءَ   َأنم   إِلَّ   َتَشاُءونَ   َوَما(  29)  َسبِيالا   َربِّ  ُيدم

تِهِ  ِِف  َيَشاءُ  َمنم  َ مم   َأَعدَّ  َوالظَّاملنِِيَ  َرْحم ا ََلُ  .(﴾31) َألِياما  َعَذابا
 

 (1)

 معناها الكلمة 
 جمرًما.  ﴿آثاًِم﴾:  

 أو شديد الكفر والضالل.  ﴿َأْو َكُفوًرا﴾:  
، وأكثر من العبادة، والطاعة هلل، والذكر.  ﴿َواْذُكْر اِسم َربرَك﴾:    صلر

 أول النهار وآخره، أو دائاًم. ﴿ُبْكَرًة َوَأِصياًل﴾:  
 الدنيا.  ﴿الَعاِجَلة﴾:  

 َوَْيملون العمَل الصالَح ليوٍم شديد األهواِل.  ﴿َوَيَذُروَن َوَراءُهم﴾:  
 يوم القيامة.  ﴿َيْوًما َثِقياَلً﴾:  

ُهم﴾:   اء.  ﴿َوَشَددَنا َأرْسَ  أحكمنا خلقهم حتى كانوا أشدَّ

 
 (. 124( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  380-378( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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لنا َأْمَثاهَلُم َتبِدياًل﴾:   هتديد   ﴿َبدَّ )وفيها  اهلل  يطيعون  بخلق  جئنا  حتى  أهلكناهم 
 للكافرين(. 

إىل   ﴿َسبيِاَل﴾:   القرآن، ويتخذ طريًقا موصاًل  بآيات  فليعترب  أراد  فمن 
 ربه بطاعته. 

 شديًدا مؤملا.  ﴿َألياًِم﴾:  

:  العظيمَ   الكتاَب   هذا  عليه  وأنزَل   ، لرسالتِه  اصطفاهُ   هأنْ وهو    ، ُعظمى  نعمةب  نبيره  عىل  تناً يقول اهلل تعاىل مم
  وفيه   العباد،  ُيتاجه  ما  كل  وبيان  والوعيد،  هذا الكتاب الوعد  ، ويف﴾ َتنزيال  اْلُقْرآنَ   َعَلْيَك   نزْلنَا  َنْحنُ   إِنَّا﴿

  حِلُْكمِ  َفاْصرِبْ ﴿: قال  وهلذا  ذلك؛  عىل  والصرب تنفيذها،   يف والسعي القيام، أتم ورشائعه بأوامره بالقيام األمر
  َوال﴿  عائق،  عنه   يعوقك  وال  عليه،  فامض  الديني  وحلكمه  تسخطه،  فال  القدري  حلكمه  اصرب:  أي  ﴾َربرَك 
  طاعة  فإن   ، ﴾َكُفوًرا﴿   وال  ومعصية،  إثامً   فاعالً :  أي﴾  آثاًِم ﴿  يصدوك   أن  يريدون  الذين  املعاندين  من﴾  ُتطِعْ 

  يساعده  الصرب  كان  وملا  أنفسهم؛  هتواه  بام  إال  يأمرون  فال  املعايص،  يف  تكون  أن  بد  ال  والفساق  والفجار  الكفار
َك   اْسمَ   َواْذُكرِ ﴿:  فقال  بذلك،  اهلل   أمره  ذكره  من   واإلكثار  اهلل،  بعبادة  عىل القيام  أول :  أي﴾  َوَأِصيال  ُبْكَرةً   َربر

 والتهليل،   والتسبيح،  والذكر،  النوافل،  من  يتبعها  وما  املكتوبات،  الصلوات  ذلك  يف  فدخل  وآخره،  النهار
  باإلكثار  إال  ذلك  يكون  وال  السجود،  من   له   أكثر:  أي﴾  َلهُ   َفاْسُجدْ   اللَّْيلِ   َوِمنَ ﴿األوقات،    هذه  يف  والتكبري 

َا  َيا﴿:  بقوله  املطلق  هذا  تقييد  تقدم  وقد﴾  َطِويال  َلْيالً   َوَسبرْحهُ ﴿  الصالة،  من ُل   َأَيُّ مر ْيَل   ُقمِ   املُْزَّ ﴾ َقلِيال  إِال  اللَّ
  شيئًا،  ذلك  فيهم  يفد  مل  اآليات   هلم  بينت  بعدما  -الرسول  أَيا-  لك  املكذبني:  أي﴾  َهُؤالءِ   إِنَّ ﴿   وقوله:  اآلية،

﴾ َوَراَءُهمْ ﴿  وَيملون  العمل  يرتكون:  أي﴾ َوَيَذُرونَ ﴿ إليها، ويطمئنون  ،﴾اْلَعاِجَلةَ ﴿  يؤثرون  يزالون  ال  بل
 عليهم  استدل  ثم  تعدون،   مما   سنة  ألف   مخسون   مقداره  الذي  القيامة   يوم  وهو   ،﴾ َثِقيال  َيْوًما ﴿  أمامهم:  أي

  َوَشَدْدَنا﴿  العدم،  من  أوجدناهم :  أي﴾  َخَلْقنَاُهمْ   َنْحنُ ﴿ :  فقال   االبتداء،   دليل  وهو  عقيل،   بدليل  بعثهم  وعىل
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ُهمْ    اجلسم  تم   حتى   والباطنة،  الظاهرة  والقوى  والعروق،  باألعصاب،  خلقتهم   أحكمنا :  أي  ﴾َأرْسَ
ْلنَاَوإَِذا ِشْئنَا    ﴿واستكمل،     بعد   يعيدهم  أن  عىل  قادر  احلالة،  هذه  عىل  أوجدهم  فالذي  ،﴾َتْبِديال  َأْمَثاهَلُمْ   َبدَّ

   أخرى.  بأعياهنم نشأة موهتم
  والرتغيب،  التخويف   من  فيها   بام  فينتفع  املؤمن   هبا   يتذكر:  أي﴾  َتْذكَِرةٌ   َهِذهِ   إِنَّ ﴿ ثم يقول اهلل تعاىل:  

َذَ   َشاءَ   َفَمنْ ﴿ هِ   إِىَل   اختَّ   اهلل   مشيئة   فإن﴾  اهللَُّ  َيَشاءَ   َأنْ   إِال  َتَشاُءونَ   َوَما﴿  إليه،  موصالً   طريقاً :  أي﴾  َسبِيال  َربر
 يِف   َيَشاءُ   َمنْ   ُيْدِخُل ﴿  الضال،  وإضالل  املهتدي،  هداية  يف  احلكمة  فله  ﴾َحكِياًم   َعلِياًم   َكانَ   اهللََّ  إِنَّ ﴿  نافذة،
  عىل  الشقاء  اختاروا   الذين﴾  َوالظَّاملنِِيَ ﴿لطرقها،    وَيديه  السعادة،  ألسباب   ويوفقه   بعنايته،   فيختصه   ﴾ َرَْحَتِهِ 
 .(1) وعدواهنم بظلمهم﴾ َألِياًم  َعَذاًبا  هَلُمْ   َأَعدَّ ﴿ اهلدى 

 

 وعىل أمته بإنزال هذا الكتاب العظيم.   ملسو هيلع هللا ىلصبيان املنة عىل رسول اهلل   .1

 .والكفر  اإِلثم  بالصرب عىل مشاق الدعوة، وعدم طاعة أهل ملسو هيلع هللا ىلص أمر اهلل تعاىل نبيه  .2
  وكثرة  باهلل،  االستعانة   الدين  أعداء  مواجهة   يف  والصرب  الصمود  عىل  اإلنسان   تعني   التي  الوسائل   من .3

 وقت.  كل يف وتسبيحه اهلل  وذكر الصالة،
 . وقدره اهلل مشيئة عن  َيرج أن  يستطيع  من   هناك وليس  اهلل، بإرادة  الكون   هذا يف يتم َشء  كل .4

 
(  903- 900( وتفسري السعدي )ص:  614( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:  633/  3للجصاص )   ، ( أحكام القرآن1)
 (. 437/  3صفوة التفاسري، للصابوين ) و

لنا(، ثم تكراره مما يستدل به عىل تعظيم القرآن الكريم يف هذه السورة، التعبري اللفظي بلفظ  )نزَّ
 للمبالغة )تنزيال(، ثم نسبة ذلك هلل تعاىل مؤكدًا )إنا نحن(.
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أرشد اهلل تبارك وتعاىل نبيه ِف هذه اآليات إىل مصدر الطمأنينة والقوة. وضح بإُياز اخلطوات  
 .العملية لتحقيق طمأنينة املسلم كام بينتها اآليات

 

 

 تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:        

ا عن فضل سور -أ  .اومقاصدهة اإلنسان ملخصا
ا عن املعنى اإلَجال لكل مقطع من املقاطع التي درستها ِف الوحدة -ب بحيث ل  ،ملخصا

 يزيد ملخص املقطع الواحد عن سطرين.
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 ِف اَلدول اآليت: الواردة هات معنى كل كلمة من الكلامت :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
َشاٍج﴾    ﴿ َكاَن ِمَزاُجَها َزنمجبياَِل﴾  ﴿َأمم

ا﴾  َطِريرا ٌق﴾   ﴿َقمم َ َتربم   ﴿َوإِسم
ا﴾ َتطرِيا   ﴿الَعاِجَلة﴾  ﴿ُمسم
ا﴾ َهِريرا ُهم﴾   ﴿َزمم َ   ﴿َوَشَددَنا َأِسم

 :أمام اَلملة اخلاطئة( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )  ضعم عالمة : 2س
 ( )  العدم، وجعله ذا سمع وبرص، خلقًا سويًا مكتماًل عاقاًل. أوجد اهلل اإلنسان من   (1
 ( )  اإلنسان ليس له إرادة واختيار، يستطيع هبام أن يسري يف طريق اخلري، أو الرش.  (2
 ( )  من متام لذة أهل اجلنة أن يكون خدامهم الولدان املخلدون الذين ترس رؤيتهم.   (3
 ( )  من أعجب األشياء يف اجلنة أن تكون الفضة الكثيفة صافية صفاء القوارير.   (4
 ( )        رشاب أهل اجلنة صعب تناوله.  (5
 ( )    طاعة الكفار والفجار والفساق ال بد أن تكون يف املعايص.   (6
 ء يتم يف هذا الكون بإرادة اهلل، وليس هناك من يستطيع أن َيرج عن  كل َش (7

 ( )          مشيئة اهلل وقدره. 
 

 :اذكر من سورة اإلنسان ما ُيستدل به عىل ما ييل :3س
 إثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل.  -
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ح بإجياز: كيف  يمكن للشباب بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر، وضر
ن ذلك يف نقاط، وضعه يف ملف  مقاومة الشهوات، واالنتصار يف حرب اإلغراءات املعاِصة، ثم دور

 .إنجازك
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اسة هذه الوحدة  يتوقع من الدارس بعد النتهاء من در
 أن:
 يوضح فضل سورة املرسالت   -
 يبني عهد نزول سورة املرسالت.   -
 يستخرج مقاصد سورة املرسالت.   -
 يناقش حماور سورة املرسالت األساسية.   -
 يفرس معاين مفردات سورة املرسالت.   -
 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة املرسالت.   -
 . املرسالتيستخرج هدايات وأحكام سورة   -

 

 بني يدي السورة.  -
 فضل السورة.  -
 مقاصد السورة.  -

لوا به  املوضوع األول: بيان أَهية املالئكة، والعمل الذي ُوكِّ
 من خالل القَسم ِّبم عىل وقوع البعث. 

 املوضوع الثاين: التذكري بالقيامة، وبعض أهواَلا. 
الثالث: لفت األنظار إىل خلق اإلنسان   واألرض  املوضوع 

 واَلبال. 
 املوضوع الرابع: وصف النار وأهوال يوم الفصل.  

 املوضوع اخلامس: التذكري بام أعده اهلل للمتقني واملكذبني. 

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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اليوم،   القيامة، وعن أحوال املكذبني يف هذا  يوم  باحلديث عن أهوال  سورة املرسالت سورة زاخرة 

 .  ، وعن حسن عاقبة املتقني-تعاىل -وعن مظاهر قدرة اهلل
 

 . ذكرت السورة أربعة أمور تقع يوم القيامة. اذكرها
  ........................................................................................................
 ........................................................................................................  
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مكية املرسالت  )(1) اجلمهور  قول  يف   سورة  آياهتا  وعدد  وسميت  اهلمزة   سورة   بعد   نزلت (،  50،   ،
  من   العقائدي   اجلانب   تتناول   التي   السور   من   وهي   . ﴾ ُعْرًفا   َوامْلُْرَساَلِت ﴿   : تعاىل   اهلل   باملرسالت ألهنا بدئت بقول 

   . اإلسالمية   الرشيعة 

  قال:  ِشْبَت!   قد  اهلل   رسول  ريض اهلل عنه: يا   بكر  أبو  قال   ريض اهلل عنهام أنه قال:   عباس   ابن   ُروي عن
  ورد  ما  هو  :ذلك  يف  والسبب  .(2) كورت(  الشمس  وإذا  يتساءلون،  وعم  واملرسالت،  والواقعة،  هود،  )شيبتني

  املكذبة  املاضية  األمم  عىل  بَّ ُص   الذي  العذاب  إىل  إضافة  ،وأهواهلا   ،الساعة  أخبار  من  املذكورة  السور  يف
 .للرسل

لوا والعمل  املالئكة، وعظم أمهية  بيان .1  البعث.  وقوع هبم عىل القَسم خالل من  به الذي ُوكر

 .  أهواهلا وبعض  ، بالقيامة التذكري  .2
 . واجلبال واألرض اإلنسان   خلق إىل  األنظار لفت .3

    الفصل. يوم  النار وأهوال وصف .4
 التذكري بام أعده اهلل للمتقني وللمكذبني.  .5

 
 (. 382/  4( وزاد املسري يف علم التفسري ) 416/  5( تفسري ابن عطية ) 1)
 وصححه األلباين. ( 3219( ) 106/  11( أخرجه الرتمذي يف كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة الواقعة ) 2)
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بالتعاون مع زمالئك، اذكر ما متيزت به السورة، من حيث: وسائل التأكيد للمعنى، حشد 
 .وسائل اإلقناع، أسلوب اخلطاب واحلوار

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َساَلِت ﴿ ا   َواملمُرم فا ا   َفالمَعاِصَفاِت (  1)  ُعرم فا اِت (  2)  َعصم ا  َوالنَّارِشَ ا ا  َفالمَفاِرَقاِت (  3)  َنرشم قا ِقَياِت (  4)   َفرم   َفاملمُلم

ا را ا ( 5)  ِذكم را ا  َأوم  ُعذم را اَم ( 6)  ُنذم  ﴾.(7) َلَواقِعٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ
 (1)

 معناها الكلمة 
باملعروف  ﴿َواملُْْرَساَلِت ُعْرًفا ﴾:   ُأرسلت  التي  َياِح أرسلت متتابعة، وقيل: املالئكة  الرر

 من أمر اهلل وهنيه. 
﴿َفاْلَعاِصَفاِت  

 َعْصًفا﴾: 
تعاىل،    اهلل  يرسلها  التي  املالئكة  وقيل:  اهلُُبوِب،  َشِديَدِة  َياِح  الرر

 وصفها باملبادرة ألمره، ورسعة تنفيذ أوامره، كالريح العاصف. 
ا﴾:   اِت َنرْشً الرياح التي تنرش السحاب وتأيت باملطر، وقيل: املاََلئَِكِة ينرشون   ﴿َوالنَّارِشَ

 آدم.الكتب التي فيها أعامل بني 
تِي َتنِْزُل باِم يفرُق   ﴿َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا﴾:   الرياح تفرق السحاب وتبدده، وقيل: املاََلئَِكِة الَّ

 َبنْيَ احلَقر َوالَباطِِل. 
ى الَوْحَي ِمَن اهللِ، َوَتنِْزُل بِِه َعىَل األَْنبَِياءِ  ﴿َفاملُْْلِقَياِت ِذْكًرا﴾:   تِي َتَتَلقَّ  . املاََلئَِكِة الَّ

 إِْعَذاًرا ِمَن اهللِ إِىَل َخْلِقِه.  ﴿ُعْذًرا﴾:  
 لإِِلْنَذاِر ِمَن اهللِ َإىَل َخْلِقِه.  ﴿ُنْذًرا﴾:  

 
 (. 125( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  382-381( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  تنتهي  الذي   املوعد   وهي  واألرض،   السامء  يف  اهلائلة   الكونية   االنقالبات  تصورنزلت سورة املرسالت، ل 
 به   توحي  وما  ،األوىل  النشأةوتذكر    ،املكذبني  يف  اهلل  سنن  من  إليه  تشري  وما،  البرش  مع  بحساهبا   الرسل  إليه
  وما  املتقني،وختتم بذكر    ،وتأنيب  ،عذاب  من  الفصل  يوم  يلقونه  وما  ،املكذبني ، وتشري إىل  وتدبري   تقدير  من
 . نعيم  من هلم أعد 

  املالئكة   وهي  عرفًا،  باملرسالت  األعامل:عىل    واجلزاء  البعث  يف مطلع هذه السورة عىل  اهلل تعاىل  أقسم
 من   حال ﴾  ُعْرًفا﴿رسله، و  إىل  ووحيه  الرشعية،   وبشؤونه  العامل،  وتدبري   القدرية،  بشؤونه  اهلل   يرسلها   التي

 أيضاً   وهي﴾  َعْصًفا  َفاْلَعاِصَفاِت ﴿والعبث،    باملنكر  ال  واملصلحة،  واحلكمة  بالعرف  أرسلت:  أي  املرسالت،
  أن   أو  العاصف،  كالريح  أوامره،   تنفيذ  ورسعة  ألمره،  باملبادرة  وصفها  تعاىل،  اهلل  يرسلها  التي  املالئكة

اِت ﴿،  هبوهبا  يرسع  التي  الشديدة،  الرياح  العاصفات: ا  َوالنَّارِشَ   عىل  دبرت  ما  تنرش  املالئكة  أهنا  ُيتمل  ﴾َنرْشً
 تأيت   املالئكةأي:  ﴾  َفْرًقا  َفاْلَفاِرَقاِت ﴿موهتا،    بعد   فيحييها  األرض،  اهلل  هبا  ينرش  التي  السحاب  أهنا   أو   نرشه،

  الذي  الذكر  وهو  األوامر،  أرشف  تلقي   املالئكة   هي﴾  ِذْكًرا   َفاملُْْلِقَياِت ﴿  ،الباطل  و  احلّق   بني  ُفرقاناً   بالوحي
﴾ ُنْذًرا  َأوْ   ُعْذًرا﴿تلقيه املالئكة إىل الرسل عليهم السالم، رَحة من اهلل بعباده إذ فيه بيان منافعهم ومصاحلهم،  

  للناس.   وإنذاراً  إعذاراً : أي
اَم ﴿    ُتقيق   لتقوية  مؤكدة  هبا   ء جي   القسم،  جواب وهذه مجلة    األعامل،   عىل   واجلزاء  البعث   من ﴾  ُتوَعُدونَ  ِإنَّ
 ارتياب.   وال   شك   غري   من   وقوعه،   متحتم :  أي   ﴾ َلَواِقعٌ ﴿   ، واحلساب   البعث   هو   به   وعدوا   وما   اجلواب،   وقوع 

 . اهلل  وعد كام  حتاًم  سيحدث  وأنه  ،باملالئكة  و أ الرياحب القسمواجلزاء من خالل  إثبات البعث .1
 واملعاد. عظم هذه األشياء، حيث أقسم اهلل هبا، عىل أمر البعث  .2
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  لإلعذار  ُعذراً   نذرًا،  أو  عذراً   ُيرَسلونفهم    ﴾ُنْذًرا  َأوْ   ُعْذًرا﴿بقوله تعاىل:    ،املالئكةبيان احلكمة من إرسال   .3
 . ومنذرين مبرشين  لإلنذار  ونذراً  ،احلجة  وإقامة

 

 
  

 

وكذلك ِف سورة الرياح آية عظيمة من آيات اهلل تعاىل؛ ولذا أقسم اهلل تعاىل ِّبا ِف هذه السورة، 
بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث ورقياً أو الكرتونيًا،  الذاريات.

وضح ما ورد يف القرآن الكريم عن عمل الرياح يف كل من: سورة القمر، وسورة سبأ، وسورة 
 .األحزاب، وسورة األنبياء

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اَمءُ   َوإَِذا(  8)  ُطِمَستم   النُُّجومُ   َفإَِذا﴿ َباُل   َوإَِذا(  9)  ُفِرَجتم   السَّ ِ ُسُل   َوإَِذا(  10)  ُنِسَفتم   اَلم َتتم   الرُّ ( 11)  ُأقِّ

مٍ   أِلَيِّ  َلتم   َيوم مِ (  12)  ُأجِّ لِ   لَِيوم َراكَ   َوَما(  13)  المَفصم مُ   َما   َأدم لِ   َيوم ٌل (  14)  المَفصم َمئِذٍ   َويم بنِيَ   َيوم ُمَكذِّ م (  15)  لِلم  َأََل
لِنيَ  هُنملِِك  َوَّ ِخِرينَ  ُنتمبُِعُهمُ  ُثمَّ ( 16) األم َعُل  َكَذلَِك (  17) اآلم ِرِمنيَ  َنفم ٌل (  18) بِاملمُجم َمئِذٍ  َويم بنِيَ  َيوم ُمَكذِّ  . ﴾لِلم

 (1)

 معناها الكلمة 
َيْت َوَذَهَب ُنوُرَها.  ﴿َفإَِذا النُُّجوُم ُطِمَسْت﴾:    حُمِ
اَمُء ُفِرَجْت﴾:   َقْت.  ﴿َوإَِذا السَّ َعْت َوَتَشقَّ  َتَصدَّ
َباُل ُنِسَفْت﴾:    َتَطاَيَرْت َوَتنَاَثَرْت.  ﴿َوإَِذا اجْلِ
ُسُل ُأقرَتْت﴾:   َ هَلُْم َوْقٌت َوَأَجٌل لِْلَفْصِل َبْينَُهْم َوَبنْيَ ُأمَمِِهْم.  ﴿َوإَِذا الرُّ  ُعنير

َلْت﴾:  ُسُل.   ﴿أِلَير َيْوٍم ُأجر َرِت الرُّ  أِلَير َيْوٍم َعظِيٍم ُأخر
 لَِيْوٍم ُيْفَصُل فِيِه َوُيْقََض َبنْيَ اخلاََلئِِق.  ﴿لَِيْوِم اْلَفْصِل﴾:  

أهوال شديدة  عالماتيف هذه اآليات  سبحانه وتعاىل  اهلل    بنّي  فيه من  القيامة، وبعض ما ُيصل    يوم 
  أماكنها،  عن   وتزول  تتناثر:  أي﴾  ُطِمَسْت   النُُّجومُ   َفإَِذا﴿فقال:    الكروب،   هلا  وتشتد  منها القلوب،  تنزعج 

اَمءُ   َوإَِذا﴿ َباُل   َوإَِذا﴿ ، ، ووهت أطرافهاأرجاؤها ت  قت أو فتحت، وتدلّ : ُش ي أ  ﴾ ُفِرَجْت   السَّ ﴾ ُنِسَفْت   اجْلِ

 
 (. 125( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  382-381( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  أمتًا، وال عوجًا، فيها ترى ال  صفصفًا، قاعاً  واألرض  هي وتكون املنثور، كاهلباء  فتكون اجلبال، أي: تنسف
ُسُل   َوإَِذا﴿ َتْت   الرُّ ؛  أقوامهم  وبني  بينهم  للقضاء  ؛القيامة  يوم  وهو  تنتظره،  كانت  الذى  وقتها  بلغت:  يأ﴾  ُأقر

َلْت   َيْومٍ   ألير ﴿  : قال  وهلذا    لكافرين، ل  تعذيب  من  بالرسل  متعلقة   كانت  ي الت  األمور  أخرت   يوم  ي أل:  يأ﴾  ُأجر
استفهام  املتقني؟  وإثابة ثم  والتفخيم  للتعظيم  وهو    بني:  أي﴾  اْلَفْصلِ   لَِيْومِ ﴿:  بقوله  أجاب  والتهويل، 

  إنه   ؟ ﴾ الفصل   َيْومُ   َما ﴿   ،املخاطب  أَيا  ﴾َأْدَراكَ   َوَما﴿منفردًا،    منهم  كل  وحساب   لبعض،  بعضهم   اخلالئق، 
   . أهواله   مقدار   وحده   تعاىل   اهلل   إال   يعلم   وال   بكنهه،   العبارة   ُتيط   ال   شديد،   هائل   يوم 

بنِيَ   َيْوَمئِذٍ   َوْيٌل ﴿:  ، فقالواحلساب   والبعث  والنبوةِ   اهللب  املكذبني  سبحانهثم توعد اهلل     يا:  أي﴾  لِْلُمَكذر
   منقلبهم. وسوء  عذاهبم، وشدة حرسهتم،

لنَِي﴾  هُنْلِِك   َأمَلْ ﴿   اآلخرين،   من  كذب  من   بإهالك  نتبعهم  ثم  السابقني،  املكذبني  أهلكنا  أما:  أي  األوَّ
 كرر   ثموتسمعون؟    ترون  بام   تعتربون  ال  َفلِمَ   عذابه،  من   بد  ال  جمرم  كل  يف  والالحقة  السابقة  سنته  وهذه

بنِيَ   َيْوَمئِذٍ   َوْيٌل ﴿فقال:    ، يتعظون  أو   يرتدعون   لعلهم  هلم،  والوعيد  التهديد  سبحانه   شاهدوا   بعدما ﴾  لِْلُمَكذر
 واملثالت.  والعقوبات البينات، اآليات من

 

 

 من أهوال القيامة طمس النجوم، وهو قد يعني ما ييل:

إما أن يكون املعنى: ُذِهَب بنورها وضوئها فأظلمت، وعىل هذا يكون املعنى أن اجلرم باق والذي 
 ذهب هو الضوء.

وإما أن يكون املعنى: ُذِهَب هبا وبنورها فُأزيلت وحُميت، مثلام تقول: ُطِمَس الكتاب: إذا كان  
 عليه كتابة فُمِحيَْت، فاملعنى ذهب الضوء واجلرم معًا.
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 . اجلبال ونسف السامء، وانفراج النجوم، ضوء انطامس ومنها: القيامة،  بيان بعض عالمات .1
 للمكذبني بألوهية اهلل، وبالبعث واجلزاء.  بالويل الشديد  الوعيد .2
  الكافرين   َيلك  فهو  الرسل؛  لتكذيبهم  السابقة  األمم  اهلل  أهلك  فكام  تتخلف،  ال  الكون  يف  اهلل  سننأن   .3

  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عهد  يف  املسلمني  مع   املختلفة   املعارك   يف  بالفعل  ذلك  حدث  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا   كذبوا  الذين
 . الباقني الكافرين  اهلل  هلكوسيُ  ،اإلسالم  وسيعود وصحابته، 

 

 
  

 بيَّنت اآليات كيف يفعل اهلل تعاىل باملجرمني واملكذبني. 

 .اذكر ثالثة أمور من املعينات العملية والقلبية عىل اجتناب سبيل املجرمني واملكذبني وطريقهم
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ُكمم   َأََلم ﴿ ُلقم نَاهُ (  20)  َمِهنيٍ   َماءٍ   ِمنم   َنخم ُلومٍ   َقَدرٍ   إىَِل (  21)  َمكِنيٍ   َقَرارٍ   ِِف   َفَجَعلم َنا(  22)  َمعم   َفنِعممَ   َفَقَدرم
ٌل ( 23) المَقاِدُرونَ  َمئِذٍ  َويم بنِيَ  َيوم ُمَكذِّ َعلِ  َأََلم ( 24) لِلم َض   َنجم َرم ا األم َياءا ( 25) كَِفاتا ا  َأحم َواتا نَا (26) َوَأمم  فِيَها  َوَجَعلم

َقيمنَاُكمم  َشاُِمَاٍت  َرَواِسَ  ا َماءا  َوَأسم ٌل ( 27) ُفَراتا َمئِذٍ  َويم بنِيَ  َيوم ُمَكذِّ  .(﴾28)  لِلم
 

 (1)

 معناها الكلمة 
ِهنٍي﴾:   اٍء مَّ  النُّْطَفُة.َضِعيٍف َحِقرٍي؛ َوُهَو  ﴿مَّ

كِنٍي﴾:    وهو الرحم، أي: حمفوظة من الفساد والريح، وغري ذلك.  ﴿َقَراٍر مَّ
 أي: إىل وقت معلوم خلروجه من الرحم، وهو وقت الوالدة.  ﴿إِىَل َقَدٍر َمْعُلوٍم﴾:  

 َواألَْمَواَت. أي: ِوَعاًء َتُضمُّ األَْحَياَء  ﴿َأمَلْ َنْجَعِل اأْلَْرَض كَِفاًتا﴾:  
 ِجَبااًل َثَوابَِت ُمْرَتِفَعاٍت.   ﴿َرَوايِسَ َشاخِمَاٍت﴾:  

 َعْذًبا َسائًِغا.  ﴿ُفَراًتا﴾:  
  (2).

ةِ   بعَض   ذلك  بعدَ   ذكرَ   ،القيامةِ   وأحداَث   ،البعِث   أمرَ تعاىل    اهللُ  ذكرَ   لـامَّ  لِ   كاخللِق   البعِث،  عىل   األدلَّ   األوَّ
 َماءٍ   ِمنْ ﴿   اآلدميون  أَيا   خلقناكم   أما:  أي   ﴾ َمِهنيٍ   َماءٍ   ِمنْ   َنْخُلْقُكمْ   َأمَلْ ﴿فقال:    نطفٍة،  من   اإلنسانِ   خلُق وهو  

 
 (. 125( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  382-381( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
 (. 400( ومسلم برقم ) 6581( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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  وهو   ﴾َمكِنيٍ   َقَرارٍ   يِف ﴿  اهلل  جعله   حتى  والرتائب،  الصلب  بني  من   خرج  احلقارة،  غاية  يف :  أي   ؟﴾ َمِهنيٍ 
و  أي: وقت﴾  َمْعُلومٍ   َقَدرٍ   إِىَل ﴿وينمو    يستقر  به  الرحم،   ،أشهر  تسعة  أو  ،أشهر  ستة   من   معينة   مدةمقدر 

  أن  إىل  املضغة،  إىل  العلقة،  إىل   النطفة  من  ونقلناه  الظلامت،  تلك   يف  اجلنني   ذلك  ودبرنا  قدرنا :  أي﴾  َفَقَدْرَنا﴿
 تعاىل  منه   ثناء وهذا  ﴾  اْلَقاِدُرونَ   َفنِْعمَ ﴿ذلك،    قبل  يموت  من   ومنهم  الروح،  فيه  نفخ   ثم   جسدًا،   اهلل  جعله
رنا :    يأ  ،أهله   هو   بام  ذاته   عىل    فنعم  متعددة،   أطوار   يف  إجياده  من   ومتّكنا   ، منضبطاً   حكيامً   تقديراً   اخللق   ذلك   فقدَّ

 . خملوقات من نوجده ملا نحن  املوجدون  ونعم نحن، املقدرون
بِنيَ   َيْوَمئِذٍ   َوْيٌل ﴿ ب  لكل  القيامة   يوم  شديد  وعذاب  هالكأي  ﴾  لِْلُمَكذر   ، وباليوم اآلخر، بعدما باهلل  مكذر

 . للتأكيدوالبينات، وكرر هذه اآلية مرارًا   العرب وأراهم اآليات، هلم   اهلل بنّي 
:  أي  ﴾كَِفاًتا  األْرَض   َنْجَعلِ   َأمَلْ ﴿  :فقال آخر،    بطريق  البعث   إمكانية   عىل   االستدالل  إىل   سبحانه  انتقل  ثم

 ي الذ   للمكان   اسم:  والكِفاتلكم،    ﴾ كَِفاًتا﴿  فجعلناها   ملصاحلكم،  األرض  بتسخري  وأنعمنا  عليكم  امتننا  أما 
  فِيَها َوَجَعْلنَا﴿ القبور،  يف﴾ َوَأْمَواًتا ﴿ الدور  يف ﴾ َأْحَياءً ﴿  ،فيه ويوضع ، ويضم جيمع ي:أ  ء،اليش فيه كفتيُ 

  الطوال :  أي  الشاخمات   الراسيات  باجلبال  اهلل   فثبتها  بأهلها،   متيد  لئال   األرض؛  تريس   جباالً :  أي  ﴾َرَوايِسَ 
بِنيَ   َيْوَمئِذٍ   َوْيٌل ﴿   زالالً،  عذباً :  أي ﴾  ُفَراًتا  َماءً   َوَأْسَقْينَاُكمْ ﴿  العراض،   التي  النعم  من  اهلل   أراهم   ما  مع ﴾  لِْلُمَكذر

 بالتكذيب!   فقابلوها هبا، واختصهم هبا، انفرد
 
 

 

د آداب التعامل الصحيح من املاء من نعم اهلل   العظيمة عىل حياة البرش. بالتعاون مع زمالئك، حدِّ
 .املسلم مع هذه النعمة والقتصاد فيها من خالل القرآن والسنة
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 نطفة. من  هخلق يف  اهلل بقدرة  االعتبار  ىل إ ةالدعوبخلق اإلنسان، و واجلزاء البعث عىل االستدالل .1

  بطنها،   يف  وأمواًتا  ،ظهرها  عىل  أحياءً  إليها البرش  تضم  التي  األرض  خلق  يف  سبحانه وتعاىل  اهلل  قدرةبيان   .2
 . مرتفعات ثوابت  جبال من فيها خلقه وما

  سائغاً   عذباً :  يأ﴾  ُفَراًتا  ﴿َماءً   هورَحت   هبفضل  م هسقاوهي أنه    ،خلقه   عىل   نعمه  أجّل   من  أخرى  نعمة   بيان  .3
 . للشاربني

 

 
  

 

رنا اهلل تبارك وتعاىل أن كل بني آدم ُخلُِقوا من ماء مهني، وذلك لكي جيتنبوا الكرِْب.  ذكَّ

 .دلل من القرآن والسنة عىل ذم الكرب واملتكربين
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ُبوَن ) َطلُِقوا إىَِل َما ُكنمُتمم بِِه ُتَكذِّ َطلُِقوا إىَِل ظِل  ِذي َثاَلِث ُشَعٍب )(  29﴿انم نِي ِمَن  30انم ( َل َظلِيٍل َوَل ُيغم
َهِب ) ِ )31اللَّ ٍر َكالمَقَصم ِمي برَِشَ َا َترم ٌر )32( إهِنَّ ُه َِجَاَلٌت ُصفم بنَِي )33( َكَأنَّ ُمَكذِّ َمئٍِذ لِلم ٌل َيوم ُم َل  34( َويم ( َهَذا َيوم

َذنُ 35َينمطُِقوَن ) َتِذُروَن )( َوَل ُيؤم مم َفَيعم بنَِي )36 ََلُ ُمَكذِّ َمئٍِذ لِلم ٌل َيوم لِنَي 37( َويم َوَّ نَاُكمم َواألم ِل ََجَعم ُم المَفصم ( َهَذا َيوم
بنَِي ) 39( َفإِنم َكاَن َلُكمم َكيمٌد َفكِيُدوِن )38) ُمَكذِّ َمئٍِذ لِلم ٌل َيوم  (﴾. 40( َويم

 (1)

 معناها الكلمة 
ُبوَن﴾  أي: من العذاب.   :﴿اْنَطلُِقوا إىَِل َما ُكنُْتْم بِِه ُتَكذر

 :﴾  أي: اذهبوا إىل ظل، وُهَو ُدَخاُن َجَهنََّم.  ﴿اْنَطلُِقوا إىَِل ظِل 
 أي: دخان جهنم إذا ارتفع انقسم إىل ثالث شعب؛ لعظمته. ﴿ِذي َثاَلِث ُشَعٍب﴾:  

 اَل ُيظِلُّ ِمْن َحرر َذلَِك الَيْوِم.   ﴿اَل َظلِيٍل﴾:
 أي وال يرد شيئا من احلر.  ﴿َواَل ُيْغنِي ِمَن اللََّهِب﴾: 

َا﴾:    أي: النار.  ﴿إِهنَّ
 أي:  تقذف.   : ﴿َتْرِمي﴾

ٍر﴾:  اَرُة: َما َيَتَطاَيُر ِمَن النَّاِر. ﴿بِرَشَ َ  الرشَّ
  :﴾  املَُشيَِّد يِف الِعَظِم َوااِلْرتَِفاِع. َكالبِنَاِء  ﴿َكاْلَقرْصِ

ْفَرِة.  ﴿مِجَاَلٌت ُصْفٌر﴾:  َر إِبٌِل ُسوٌد َيِميُل َلْوهُنَا إىَِل الصُّ َ  َكَأنَّ الرشَّ
 ِحيَلٌة يِف اخلاََلِص ِمَن الَعَذاِب. ﴿َكْيٌد﴾:  

 
 (. 125( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  382-381( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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  اْنَطلُِقوا ﴿  : القيامة  يوم  هلم   يقال  نهإ  : والنار  واجلنة  ،واجلزاء  باملعاد  املكذبني  الكفار  عن  خمرباً   تعاىل  يقول
ُبوَن﴾  بِهِ   ُكنُْتمْ   َما  إِىَل  :  بقوله  ذلك   فرس  ثم   ،الدنيا   يف  تكذبون   به  كنتم   الذي  جهنم  عذاب  إىل  سريواأي:    ُتَكذر
 قطع:  أي   شعب،   ثالث  خالله   من  تتاميز   الذي  جهنم،   نار  ظل   إىل :  أي  ﴾ُشَعٍب   َثالِث   ِذي   ظِل    إِىَل   اْنَطلُِقوا﴿
  َوال ﴿   طمأنينة،   وال   فيه  راحة  ال:  أي  الظل،  ذلك﴾  َظلِيلٍ   ال﴿ به،    وجتتمع  وتتناوبه  تتعاوره:  أي  النار،  من

   جانب.   كل   ومن   ويرسة،   يمنة   به   أحاط   قد   اللهب   بل ﴾  اللََّهِب   ِمنَ ﴿   فيه   مكث   من ﴾  ُيْغنِي 
َا﴾ ﴿   : فقال   عظمها،   عىل   الدال   النار   رشر   عظم   ذكر   ثم  رٍ   ﴿َتْرِمي   النار   أي   ِإهنَّ ﴾    ِبرَشَ أي تقذف جنهم  َكاْلَقرْصِ

فكيف بجنهم نفسها،    ,وارتفاعه  كربه   يف   كالقرص   الواحدة   الرشرة برشر من نار، والرشر ما يتطاير من نار جهنم، و 
  مظلمة،   النار   أنّ   عىل   يدل   وهذا   صفرة،  فيه  لون  إىل  ترضب التي   السود وهي ﴾ ُصْفرٌ   مجالٌت   ﴿َكَأنَّهُ عياذًا باهلل، 

   احلرارة.   شديدة   املرأى،   كرَية   سوداء،   وأهنا   ورشرها،   ومجرها   هلبها 
  ال  َيْومُ   َهَذا﴿  :تعاىل   فقال  فيها،   هبم  وُيوَشُك أن يقذف   النار،  عىل  يردون  عندما  حاهلم  سبحانه  صور  ثم
  َوال ﴿  الشديد،   والوجل  اخلوف  من   فيه  ينطقون  ال   املكذبني  عىل   الشديد  العظيم  اليوم  هذا :  أي  ﴾َينْطُِقونَ 

لنِيَ   مَجَْعنَاُكمْ   اْلَفْصلِ   َيْومُ   َهَذا﴿اعتذروا،    ولو  معذرهتم،   تقبل  ال :  أي ﴾  َفَيْعَتِذُرونَ   هَلُمْ   ُيْؤَذنُ   لنفصل   ﴾َواألوَّ
 عذايب   من  به  وتنجون   ملكي،   منبه    اخلروج  عىل   تقدرون﴾  َكْيدٌ   َلُكمْ   َكانَ   َفإِنْ ﴿  اخلالئق،  بني  ونحكم  بينكم،

 سلطان.   وال قدرة لكم  ليس: أي﴾ َفكِيُدونِ ﴿

 

بالتعاون مع زمالئك، تأمل يف سور: الواقعة، واألنعام، واالنشقاق، ثم دلل من خالهلا عىل سعة 
 .أرض املحرش

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . جهنم يف  العذاب ألوان من   ينتظرهم  وما اآلخرة،  يف املجرمني مصريبيان   .1

القيامة للمكذبني، ومن ذلك قول اهلل   يوم الروحي العذاب أنواع  من   والتبكيت  والسخرية  التهكم  .2
ُبونَ   ِبهِ   ُكْنُتمْ   َما   ِإىَل   اْنَطلُِقوا ﴿ هلم:     ُيْغنِي   َواَل   َظِليلٍ   اَل (  30)   ُشَعٍب   َثاَلِث   ِذي   ِظل    ِإىَل   اْنَطلُِقوا (  29)   ُتَكذر
 . ﴾ اللََّهِب   ِمنَ 

  من  الرسل  ألسنة   عىل   رهبم  به  أخربهم   ملا   تصديقهم  وعدم   ،كفرهم  يف  اهلل   عند   للناس   عذر   الأنه   .3
 . اهلل  عن بلغوا فيام صدقهم عىل  الدالة  باملعجزات الرسل هؤالء دأيّ  ألنه وذلك غيب؛

 
  

 

خ كيف يمكن أن يكون هناك نفي للنطق عن أهل النار، عىل الرغم من إثبات الكالم هلم؟  وضر

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َّا  َوَفَواكِهَ (  41)  َوُعُيونٍ   ظاَِللٍ   ِِف   املمُتَِّقنيَ   إِنَّ ﴿ َتُهونَ   مِم ُبوا   ُكُلوا(  42)  َيشم َ َمُلونَ   ُكنمُتمم   باَِم   َهنِيئاا  َوارشم (  43)   َتعم

ِزي  َكَذلَِك   إِنَّا ِسننِيَ   َنجم ٌل (  44)  املمُحم َمئِذٍ   َويم بنِيَ   َيوم ُمَكذِّ ٌل (  46)  جُممِرُمونَ   ُكمم إِنَّ   َقلِيالا   َوََتَتَُّعوا  ُكُلوا(  45)  لِلم   َويم
َمئِذٍ  بنِيَ   َيوم ُمَكذِّ مُ   قِيَل   َوإَِذا(  47)  لِلم َكُعوا  ََلُ َكُعونَ   َل   ارم ٌل (  48)  َيرم َمئِذٍ   َويم بنِيَ   َيوم ُمَكذِّ َدهُ   َحِديٍث   َفبَِأيِّ (  49)  لِلم  َبعم

ِمنُونَ   .( ﴾50) ُيؤم
 

 (1)

 معناها الكلمة 
أوامره،    : املُْتَِّقنَي﴾﴿إِنَّ  بامتثال  عذابه  واتقوا  الدنيا،  يف  رهبم  خافوا  الذين  أي: 

 واجتناب نواهيه. 
 أي: يكونون يف ظالل أشجار اجلنة، وظالل القصور.    : ﴿يِف ظاَِلٍل﴾ 
 أي: يف عيون املاء اجلارية.  ﴿َوُعيون﴾:  

ُهون به، وتطلبه أنفُسهم، وتستدعيه شَهواهُتم.    : ﴿َوَفَواكَِه مِمَّا َيْشَتُهوَن﴾  أي: مما ُيتفكَّ
عظياًم   ﴿ُكُلوا َومَتَتَُّعوا َقلِياًل إِنَُّكْم جُمِْرُموَن﴾:   وزجرًا  وتقريعًا  وتوبيخًا  هتديدًا  للمكذبني  هذا  يقال  أي 

 بسبب حاهلم يف الدنيا.  
 ال يصلُّون.  -أو يف اآلخرة-أي: وإذا ُأِمروا بالصالة يف الدنيا    :﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعوَن﴾ 

م بعد هذا القرآن يصدقون، إذا مل يصدقوا بالقرآن  فبأي كتاب وكال ﴿َفبَِأير َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُوَن﴾:  
 الذي هو غاية يف البيان واإلعجاز. 

 
 (. 125( وكلامت القرآن تفسري وبيان )ص:  382-381( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)
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﴾  املُْتَِّقنيَ   إِنَّ ﴿   : فقال  املجرمني،   وحال   املتقني،  حال  بني   باملوازنة   الكريمة   السورة هذه    سبحانه اهلل    ختم  ثم
 وتركهم  الواجبات،   بأدائهم  إال  كذلك  يكونون  وال  وأعامهلم،  وأفعاهلم  أقواهلم  يف  بالتصديق  املتصفني

 والرحيق  السلسبيل   من   جارية﴾  َوُعُيونٍ ﴿  البهية،   الزاهية  املتنوعة  األشجار   كثرة  من   ﴾ظِاللٍ   يِف ﴿املحرمات  
ُبوا  ُكُلوا﴿ :  هلم  ويقال  وأطيبها،  الفواكه  خيار  من:  أي﴾  َيْشَتُهونَ   مِمَّا  َوَفَواكِهَ ﴿  وغريمها،   املآكل  من  ﴾َوارْشَ
 الطعام  يسلم  حتى  هناؤه  يتم  وال   مكدر،  وال   منغص،  غري  من:  أي﴾  َهنِيًئا﴿  اللذيذة،  واألرشبة   الشهية،

  هي  فأعاملكم   ﴾َتْعَمُلونَ   ُكنُْتمْ   باَِم ﴿  زائل،  وال   منقطع،  غري   أنه  جيزموا  وحتى  ونقص،  آفة  كل  من   والرشاب 
  وهلذا   اهلل؛   عباد  إىل  وأحسن  اهلل،   عبادة  يف  أحسن   من  كل  وهكذا  املقيم،   النعيم  هذا  إىل  لكم   املوصل  السبب

ملا سبق،    املُْْحِسننَِي﴾   َنْجِزي  َكَذلَِك   إِنَّا ﴿:  قال تعليل    من  وصفنا   بام   املتقني  هؤالء   جزينا   كام  إنا :  يقولهذا 
  الدنيا   يف  لنا   وعبادهتم  إيانا،   طاعتهم   يف   اإلحسان  أهل  ونثيب   نجزي  كذلك   الدنيا،   يف   إيانا   طاعتهم  عىل  اجلزاء
 . أجرهم  اآلخرة يف  نضيع  الف ، إحساهنم  عىل

بِنيَ   َيْوَمئِذٍ   ﴿َوْيٌل ثم توعد املكذبني بقوله:     النعيم  هذا  فوات  إال  الويل  هذا  من  هلم  يكن  مل  ولو﴾  لِْلُمَكذر
  أكلوا   وإن  بأهنم  للمكذبني  ووعيد  هتديد  هذا  ﴾جُمِْرُمونَ   إِنَُّكمْ   َقلِيال  َومَتَتَُّعوا  ُكُلوا﴿وخرسانًا،    حرماناً   به  لكفى

  املجرمون،   يستحقه  ما   يستحقون  جمرمون  فإهنم  القربات،  عن  وغفلوا  باللذات،  ومتتعوا  ورشبوا،   الدنيا،  يف
 أرشف  هي   التي   بالصالة   أمروا  إذا  أهنم  إجرامهم   ومن  التبعات،  عليهم   وتبقى   اللذات،  عنهم   فستنقطع
 . ذلك  من أي: امتنعوا ﴾َيْرَكُعونَ  اَل   اْرَكُعوا﴿: هلم وقيل العبادات،

بِنيَ   َيْوَمئِذٍ   َوْيٌل ﴿ثم كرر الوعيد، فقال:     التوفيق،  أبواب  عليهم  تنسد   أهنم  عليهم   الويل   ومن﴾  لِْلُمَكذر
اإلطالق،  عىل   واليقني الصدق مراتب   أعىل  هو الذي  الكريم  القرآن هذا  كذبوا  إذا فإهنم  خري، كل  وُيرمون 

 يؤمنوا   مل   إِن  يصّدقون  الواضح  املعجز  القرآن  هذا   بعد  وكالم  كتاٍب   فبأي  :يأ  ؟﴾ُيْؤِمنُونَ   َبْعَدهُ   َحِديٍث   َفبَِأير ﴿
 فبأي  البيان،  وروعة   احلجة،  ونصوع  اإِلعجاز،   يف   الغاية  بلوغه  مع   به،   يؤمنوا   ومل  بالقرآن  كذبوا   فإِذا   بالقرآن؟ 



 (234 ( 

 

 

  األدلة   قامت   الذي   الصدق   بعد   وال   الظلامت،   دياجي   إال   املبني   النور   فإنه ليس بعد   يؤمنون؟  ذلك  بعد  َشءٍ 
 . ( 1) يناسبه   بمن   إال   يليق   ال   الذي   املبني،   واإلفك   الرصاح،   الكذب   إال   صدقه   عىل   والرباهني 

 

مصري  و   هممصري  بنيواملقارنة    ، واإلكرام  النعيم  أنواع، من  اآلخرة   يف وما أعده اهلل هلم    ، مصري املتقنيبيان   .1
 . جهنم يف  العذاب  ألوان  من  ينتظرهم  وما اآلخرة، يف املجرمني

 . وإجرامهم ،تكذيبهم عىل وهتديدهم الكافرين، توبيخ  .2
ب  منأن   .3   وروعة،   وإعجاًزا  بياًنا  الكالم  أعظم  القرآن   ألن  آخر؛  بيشء   يصدق  أن  يمكن  ال  بالقرآن   يكذر

 . خلفه  من وال ،يديه   بني من  الباطل يأتيه ال  حق وهو

 

 
 

(  905- 903( وتفسري السعدي )ص:  621، أَحد شاكر )ص:  ( وعمدة التفسري634/  3للجصاص )   ، ( أحكام القرآن1)
 (. 444/  3صفوة التفاسري، للصابوين ) و

 

املتقون بالتعاون مع زمالئك، تأمل يف سوريت: النحل، واحلجرات، ثم بني من خالهلام ما ُوعد به 
 .من اهلل عز وجل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

د بعض أعامل القلوب، وبعض أعامل اَلوارح املوصلة إىل مرتبة املحسنني   .حدِّ

 



(235( 

 

 

 

   

 

 تكتَب ِف دفَتك وُتت إرشاف معلمك ما ييل:        

ا عن فضل  -أ  .اومقاصده سورة املرسالتملخصا
ا عن املعنى اإلَجال لكل مقطع من املقاطع التي درستها ِف الوحدة؛ بحيث ل  -ب ملخصا

 يزيد ملخص املقطع الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت ِف اَلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
ا﴾  فا   ﴿َرَواِسَ َشاُِمَاٍت﴾   ﴿َفالمَعاِصَفاِت َعصم

ا﴾  را ِقَياِت ِذكم   ﴿ِذي َثاَلِث ُشَعٍب﴾   ﴿َفاملمُلم
﴾ َتتم ُسُل ُأقِّ ٌر﴾   ﴿َوإَِذا الرُّ   ﴿َِجَاَلٌت ُصفم

كِنٍي﴾ َدهُ  َحِديٍث  َفبَِأيِّ ﴿  ﴿َقَراٍر مَّ ِمنُونَ  َبعم   ﴾ُيؤم
 

 :    اَلملة اخلاطئةأمام ( ×)وعالمة  ( أمام اَلملة الصحيحة، )  ضعم عالمة  :2س

 ( )     بني اهلل تعاىل يف هذه السورة احلكمة من إرسال املالئكة.  (1
 ( )      سنن اهلل يف الكون تتبدل، وتتغري، وتتخلف.  (2
ر اهلل تعاىل اخللق تقديرًا حكياًم منضبطًا.   (3  ( )      قدَّ
 ( ) والسخرية، والتبكيت.ليس من أنواع العذاب الروحي يوم القيامة للمكذبني التهكم،  (4
 ( ) ال عذر للناس عند اهلل يف كفرهم، وعدم تصديقهم ملا أخربهم به رهبم عىل ألسنة رسله.  (5
ب بالقرآن ال يمكن أن يصدق بيشء آخر (6  ( )      .َمْن يكذر

 

ح بإجياز: ترابط معاين  بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر، وضر
ن ذلك يف نقاط، وضعها يف ملف إنجازكومقاصد   .آيات سورة املرسالت، ثم دور
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