
 أقسام في سورة البروج 

 بروج في السماء ) ھناك : ارتفع وظھر: (برجبروج -
 

 أخدود: ُحفر عمیقة -
 

 المقسم بھ: 
 والسماء ذات البروج  .1
 القیامة یوم وھو -والیوم الموعود  .2
 كل الخلق  –وشاھد ومشھود  .3

 
 جواب القسم: 

 قُتل أصحاب األخدود
 

 تدبر السورة: 
 

 اْلبُُروجِ  َذاتِ  َوالسََّماءِ ) 1(آیة 
 والظھور  السماء تُظھر العلو -
وھذا القسم، عكس ما فعلھ ھؤالء المجرمین بالمؤمنین (أخدود حفر في  -

 األرض =/= بروج في السماء) 
 اإلیمان علو النفس والكفر دنوھا  -
من الظلم، على المظلوم أن یتفكر في السماء وال ینظر الى الذي ھو فیھ  -

 ویعلوا بنفسھ باإلیمان باo تعالى ووعده.
 

 اْلَمْوُعودِ  مِ َواْلیَوْ ) 2(آیة 
 أولھم فیھ ویضم فیھ، یجمعھم أن الخلق هللا وعد الذي القیامة، یوم وھو -

 .ادالمیع هللا یخلف وال یتغیر، أن یمكن ال الذي ودانیھم، وقاصیھم وآخرھم،
على فعل ما یریدون ولكن في الیوم ؤالء المجرمین في الدنیا قادرین ھ -

موازین القسط لیوم القیامة فال الموعود ترجع الحقوق الى أھلھا. (ونضع 
 تظلم نفس شیئا)

 یرى الجمیع ملك هللا تعالى. س في یوم القیامة -



 
 َوَمْشھُودٍ  َوَشاِھدٍ ) 3(آیة 
 وحاضر ومبصر، مبصر: أي الوصف بھذا اتصف من كل ھذا وشمل -

 .ومرئي وراء ومحضور،
 –األرض  –الجدران  –المالئكة  –شاھد: النبي صلى هللا علیھ وسلم  -

 أجسادنا  –القمر  –الشمس  –لسماء ا
 والشھود تمنع من الظلم والعصیان.  -

 
 شھود في سورة البروج: 

 :َوَمْشھُودٍ  َوَشاِھدٍ  -
o  .الجمیع شاھد على فعلھم 

 
 ُشھُودٌ  بِاْلُمْؤِمنِینَ  یَْفَعلُونَ  َما َعلَى َوھُمْ  -

o الكفار ھو شھود على فعلھم، وھذا سیكون ضدھم 
 

َماَواتِ ال ُمْلكُ  لَھُ  الَِّذي - ُ  َواْألَْرضِ  سَّ  َشِھیدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ
o  هللا ھو الشھید  –شھید: صیغة مبالغة 

 
 اْألُْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُتِلَ ) 4(آیة 
 .بالھالك علیھم دعاء وھذا -
 وھذا أمل عظیم لجمیع المظلومین.  -

 
 ھُمْ َولَ  َجھَنَّمَ  َعَذابُ  فَلَھُمْ  یَتُوبُوا لَمْ  ثُمَّ  اتِ َواْلُمْؤِمنَ  اْلُمْؤِمنِینَ  فَتَنُوا الَِّذینَ  إِنَّ ) 10(آیة 

 اْلَحِریقِ  َعَذابُ 
 ثم لم یتوبوا: أي سیقبل هللا توبتھم إذا تابوا بعد فعلتھم  -

 
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذینَ  إِنَّ ) 11(آیة   اْألَْنھَارُ  تَْحتِھَا ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٌ  لَھُمْ  الصَّ
 اْلَكبِیرُ  ْلفَْوزُ ا َذلِكَ 
الفوز الكبیر: لم یُذكر الفوز الكبیر اال في سورة البروج، وھذا ھو جزاء من  -

 لم یتبدل ولو بعد فتنھ أصابھ في دینھ. 
 
 
 



 
 أسماء وصفات هللا في سورة البروج: 

 هللا العزیز الحمید .1
 ھ ملك السماوات واألرضالذي ل .2
 وهللا على كل شيء شھید .3
 وھو الغفور الودود .4
 إن بطش ربك لشدید  .5
 ذو العرض المجید .6
 فعال لما یرید .7
 وهللا من ورائھم محیط  .8

 
	


