
	تفسیر سورة النجم
	
	ھي سورة مكیة نزلت في مكة -

	
. زینة للسماء (ولقد زینا السماء الدنیا ١ما وظیفة النجوم:  -

. ٣الھدایة (وبالنجم ھم یھتدون)  -. اإلستھداء ٢بمصابیح) 
حفظ (ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح  -رجوما للشیاطین 

	وجعلناھا رجوما للشیاطین)
	

 المحور األساسي لسورة النجم: َمصادر العلم من هللا 	@
 
	العلم ذكر في سورة النجم في مواِقع ِعدَّة: -
	)٥علمھ شدید القوى (آیة  .1
	) ٢٨وما لھم بھ من علم (آیة  .2
إن ربك أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو أعلم بمن اتقى (آیة  .3

٣٠(	
ھو أعلم بكم إذ انشأكم من األرض و إذ انتم اجنة في بطون  .4

	)٣٢ھاتكم فال تزكوا انفسكم ھو أعلم بمن اتقى (آیة أم
	)٣٥أعنده علم الغیب فھو یرى (آیة  .5

	
	أقسام السورة: -المحاور األساسیة 

	)18-1إثبات الوحي   ( .1
	)30-19ُمناِقشة َعبَدَة األصنام  ( .2
	)32-31جزاء الُمسیئین والُمحِسنین ( .3
	)41-33توبیخ للَولید ابن الُمغیرة ( .4
ف َوحدَهُ (هللا ھو  .5 	)62-42الُمتََصّرِ



	والنجم اذا ھوى) ١(آیة 
	

		Oathوالنجم: واو القسم 	@
	
	. جواب القسم ٢. الُمقسم بھ ١اقسام القسم:  -
	الَھدَف من القََسم تأكید جواب القسم وبیان أھمیة الُمقِسم  -
	النجم من آیات هللا العظیمة -

	أقسم هللا بحالة من حاالت النجم.
	

	إذا ھوى:	@
	ھناك معنیین: 

فظ ح -َسقََط: أقسم هللا بالنجم حال سُقوِطھا (رجوماً للشیاطین)  .1
	الوحي

تَغیُب النجوم في آخر اللیل (أدبار النُّجوم) وِعقبال  -غاب  .2
	النھار (الحق دائماً موجود)

	الُمقسم بھ: النجم إذا ھوى 
	جواب القسم: النبي صلى هللا علیھ وسلم 

	
	َصاِحبُكُْم َوَما َغَوىَما َضلَّ ) ٢(آیة 

	
	ما الذي َمذكور عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؟؟؟ 

	ما َضلَّ (نفي) .1
	ما غوى (نفي) .2
	وما ینطق عن الھوى (نفي) .3
	إن ھو اال وحي یوحى (إثبات) .4

	



النجم ھوى كي یَحفَظ الوحي، كذلك َحِفَظ هللا نَبیھ من الضالل  -
	والغوایة وحتى النُّطق بالھوى. 

: نفى هللا عن نبیھ الضالل 	@ 	ما ضلَّ
	
	الضالل ضد العلم و الھدایة -
	الجھل  -ضل = ضاع عن طریق الصحیح  -
	
أي حامل الرسالة نفى هللا عنھ الجھل والضَّالل وھو أن یَتَكلم  -

	ِبما الیَعلمھ أو یتكلم عن الَجِھل 
	

. أن قَُریش تَعِرف النبي صلى هللا علیھ وسلم ١صاحبكم: 	@
	ونََسبَھُ وصدقَھ و أمانتھ.

	. ِمن ُمقتضى الصُّحبة الُمناصرة والیكونوا أعداء لھ ٢
	

في التربیة نَستَخِدم ھذا اإلسلوب أللفة بین القلوب بین األطفال  -
	الُمتَخاِصمین. 

	
 ھي الُمعانَدة  الغى -وما غوى: نفى هللا عن نبیھ الِغوایة 	@

 
	. أو عناداً ٢. جاھالً ١الذي ال یَتَِّبع الحق أو  -
	
	النبي لم یأتي كي یُعاِندكم أي لیس َغَرَضھُ الِعناد بل الھدایة  -
	
	. الھدایة ٢. العلم ١َمنَھج النبي صلى هللا علیھ وسلم  -
 
	



	من فوائد اآلیة: 
ھو الذي یَحِفظُنا من الضالل  كما َحِفَظ هللا الوحي و نبیھ -

	والِعناد. 
	

	َوَما یَْنِطُق َعِن اْلَھَوى) ٣(آیة 
	

 تََكلم بكلمة أو حرف  -وما ینَطُق: نُطق 	@
 

 ھوى نفسھ -عن الھوى: مصلحة نفسھ @
 
 ما فعل عن -أي النبي صلى هللا علیھ وسلم ما تكلم عن الھوى  -

	َسَكت عن الھوى ما َحَكَم عن الھوى و ما -الھوى 
	
	

	فوائد اآلیة:
	البد علینا أن نختار أطایب الكالم  -
القُدوة یجب أن یكون فقط رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألن  -

كل إنسان یمیل إلى القریب،  -ال أحد ساِلٌم من الھوى غیره 
	… .الغني، القوي، الصاحب،

	ھذه اآلیة تزید ایماننا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم  -
	
	ِإْن ھَُو ِإالَّ َوْحٌي یُوَحى) ٤(آیة  
	

ة أي القرآن والسن -إن ھو: إثبات (النبي صلى هللا علیھ وسلم) 	@
 (كُل ما یَفعَلَھُ ویَقولُھ وحتى ُصمتُھُ سُنَّة)

 



	 وحي: إلھاٌم من هللا@
 
  الوحي للنحل و أم موسى إلھاٌم من هللا	•	
 

إلى النبي صلى هللا هللا أوحى  -یوحى: (فعل لم یسمى فاعلھ) @
 علیھ وسلم بواسطة جبریل.

 
المعنى اإلجمالي: كُل ما جاء بھ النبي صلى هللا علیھ وصلم 	•	

 قوٍل أو فعل أو تقریر ھو وحي من هللا (القرآن وسنة).
 
فكالمھ لیس عن ضالل أو غوایة أو ھوایة (كالمھ وحي 	•	

 وصدق)
	

 من شروط العمل الصالح اإلخالص واإلتباع.	•	
 

	كیف أطبق ھذه اآلیة في حیاتي؟
ال أحد یستحق أن یُتبع في الحیاة غیر النبي صلى هللا علیھ 	•	

	وسلم
	الیُرد اي من أحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم.	•	
	النَّھي عن تقلید األعمى.	•	
ھذه اآلیة رد للذین الیأخذون بحدیث النبي صلى هللا علیھ 	•	

	وسلم.
	اء.كُل الناس عُرضھ للخط	•	

 
 
	



	َعلََّمھُ َشِدیدُ اْلقَُوى) ٥(آیة 
	
بَعدَ ما ذََكَر تعالى صفات الطالب ذََكَر صفات الُمعَِّلم ألن قلب 	•	

 الطالب ھو األھم في التعلیم.
 

  َعلََّمھُ: َعلََّم النبي صلى هللا علیھ وسلم@
 

شدید القوى: (صفات جبریل علیھ والسالم) شدید أي لیس 	@
 ضعیف

 
ط في العلم ألنَّھُ یتأثر بالناس)إذا 	•	 دَِرس كان ضعیفاً یُفَّرِ  المُّ
 

 القوي: الظاھرة والباطنة (الشَّخصیة)@
 
. ٢. في تنفیذ أوامر هللا ١جبریل علیھ السالم أقوى المالئكة: 	-	

  قوي في إیصال الوحي للنبي صلى هللا علیھ وسلم.
 
یھ (سواًء اإلنسان الضعیف في الدعوة والتعلیم الیُكمل ف	•	

	طُالب العلم أو معلم)
	

 تقویة اإلیمان من داخل والجسد من خارج	•	
 
 
 
 
	



ةٍ فَاْستََوى) ٦(آیة  	ذُو ِمرَّ
	
ذو ھیئة جمیلة  -جماٌل ظاھر وباطن  -ذو مرة: صاحب مرة @

 وُخلٍُق َحَسن.
 
	 حتى القلوب َمجبولة على السَّماع من الشكل الجمیل.	•	
	صورة وُخلُق.حتى األنبیاء في أحسن 	•	
 اإلسالم دین النظافة والُخلُق الحسن.	•	
 

. َكُمَل (فَُھَو كامٌل في القوة ٢. عال في األفق ١فاستوى: 	@
 والھیئة)

 
	كیف أطبق ھذه اآلیة في حیاتي؟

	في طلب العلم یھتم اإلنسان بالخارج والداخل.	•	
َل أنفسنا.	•	 	من السُّنة أن نَُجّمِ

	
	ِباْألُفُِق اْألَْعلَىَوھَُو ) ٧(آیة 

	
 وھو: جبریل علیھ السالم@
  أعلى من األرض -باألفق األعلى: األرفع إلى السماء 	@

 
	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) ٨(آیة 

	
	ثم: الترتیب والتعقیب@
	

 دنا: اقترب من النبي صلى هللا علیھ وسلم (إلیصال الوحي)	@



(مصدر العلم من من األفق األعلى  -فتدلى: قَُرَب من الفوق 	@ 
 هللا فالتعلق یكون فَقَط با� سبحانھ وتعالى)

	
	كیف أطبق اآلیة ھذه في حیاتي؟

	القُرب الى المعلم عند طلب العلم والتعلیم.	•	
	

	فََكاَن قَاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدنَى) ٩(آیة 
	

 فكان: جبریل علیھ السالم في قُربھ	@
 قاب: مقدار	@
	 قوسین: قوس	@
	
یَدُل على كمال الُمباِشرة بَبنَھُ  -أقرب من القوسین أو أدنى: @

 وبَین النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
اإلنطباع األول في الوحي للنبي صلى هللا علیھ وسلم كان 	•	

 بالشدة والخوف إلنَّھُ یَبقى في الذَّاِكرة.
 

	فَأَْوَحى ِإلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى )١٠(آیة 
	فأوحى: هللا تعالى أوحى	@
	

 إلى عبده: إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم (بواِسَطة ِجبریل)	@
 

 ولَم یُبَیِّن ما للتَعظیم -من الشَّرع  -ما أوحى: الذي أوحى @
 جبریل علیھ السالم فقط َسبَب ولكن َمصدَر العلم ھُو هللا.	•	
 



. ما غوى ٢بدون علم)  . ما َضلَّ (الیتكلَّم١صفات الُمتَعَلِّم: 	•	
. عبدهللا ٤. وما ینطق عن الھوى (یتقي هللا) ٣(لیس ُمعانداً) 

 (لیس عبدا للمعلم وال الناس)
	

	
	َما َكذََب اْلفَُؤادُ َما َرأَى) ١١(آیة 

	
	ما: ما النافیة (أي لم)	@
	

دق	@ 	كذب: َعكس الّصِ
	

	ما َكذََب قلب النبي صلى هللا علیھ وسلم  -الفؤاد: قلب 	@
	

 ً 	اإلنسان الصادق قلبھ ولسانھ وعملھ یكون صادقا
 

	الفؤاد = السمع = البصر 
	

	تواطأ/ إتفق فؤاد النبي صلى هللا علیھ وسلم وبََصَرهُ 
	
	ما رأى: الوحي في عینھ @
	

 َكمال الوحي وأنَّھُ تلقاه ال شك وال شُبھھ 
	

	اإلسراء والِمعراج كانت ببدن و روح النبي صلى هللا علیھ وسلم 
 
	



	حوال القلب والبصر:أ
ب => كالحلم => ھُنا إثبات أنھ ما كان  العین قَد ترى والقلب یَُكذِّ

	یحلم 
بھ => كالخیال => لم یَتََخیَّل 	القلب قَد یرى والعین تَُكذِّ

	
ذُكر في القرآن السمع والبصر والفؤاد ُمتَقاِرنین => أساس الفؤاد 

	ھو الصدق والكذب 
	
في عام الُحُزن وبعد حاِدثة الطائف => َحدَثَت حادثة اإلسراء 	-	

	نادیككأنَّ یُقال لھ إذا جافاك أھل األرض فإنَّ من في السَّماء یُ 
	
	

	كیف أطبق اآلیة ھذه في حیاتي؟
	ُمواِفقَة القلب اللسان من صفات المؤمنین، فأصدق بكل ھؤالء.

	
	أَفَتَُماُرونَھُ َعلَى َما یََرى) ١٢(آیة 

	
 -أفتمارونھ: أ + ف + تمارون + ه  (الِمراء: الِجدال بالباطل) @

	تُجاِدلونھ ِبما رآه حقیقةً 
	

	على ما یرى: من الوحي واآلیات (یَرى بالُمضارع)	@
	

	لكان في الماضي فَنَسي ولكنھ أمامھ كأنَّھُ یَراهُ.” رأى“إذا كان 
 

	ِمن درجة اإلحسان أن ترى الغیبیات. 
	



	ه في حیاتي؟كیف أطبق اآلیة ھذ
	ال أجادل (الِجدال من صفات الكافرین والُمناِفقین)

	
	َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى) ١٣(آیة 

	
	ولقد: تؤكیدات (و + ل + قد) => َحدََث، تحقیق 	@
	

في صورتھ  -رآه: النبي صلى هللا علیھ وسلم رأى جبریل 	@
	الحقیقیة

	
األولى: في غار نزلة أخرى: نََزَل إلیھ مرة أخرى (المرة 	@

	المرة الثانیة: في السَّماء السابعة، اإلسراء والِمعراج) -حراء 
	

	ِعْندَ ِسْدَرِة اْلُمْنتََھى) ١٤(آیة 
	

	عند: مكان	@
 

	سدرة: شجرة السدرة (شجرة واحدة)	@ 
	

نَبقُھا كالقالل،  -سدرة فوق السَّماء السابعة وھي شجرة عظیمة 
	أوراقھا كآذان الفیل 

	
	
. ِسدرة یَنتَھي إلَیھا مایَعُرُج من األرض ١: انتھى أي المنتھى@

 -وما یَنِزُل من السَّماء (ما الذي تَصعَد: األرواح المؤمنة 
ما الذي ینزل: األرزاق،  -األعمال الصالحة  -المالئكة 



. سدرة ینتھي ِعندھا علم ٢األوامر، األقدار، المالئكة) 
	الخالئق. 

		
 

رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم جبریل علیھ السالم في ھذا المكان 
كیة الیَقَربُھا الشیطان وال  وھو َمَحُل األرواح العَلَویة والزَّ

	أرواح خبیثة.
	
	

	كیف أطبق اآلیة ھذه في حیاتي؟
	أعرف حدودي

	العمل الصالح یُرفَع الى السَّماء فأزید من األعمال الّصالحة.
	

	عندھا جنة المأوى  )١٥(آیة 
	

درة 	@ 	عندھا: ِعندَ الّسِ
	

	َجنَّة المأوى: فَوَق السَّماء الّساِبعة 	@
	

. تَنتَھي وتأوي إلَیھا ٢. ھي الجنة الجاِمعة ِلكُل نعیم ١المأوى: 	@
َغبات  . مأوى الذین آمنوا وَعِملوا الصالحات ٣األماني والرَّ

	. الَمكان النِّھائى واإلقامة الدّائمة٤
	
	

	كیف أطبق اآلیة ھذه في حیاتي؟
 نأوى الى القُرآن والسُّنة في الدنیا، ألنَّھا الحفظ لنا.



درة مایَغشى  )١٦(آیة  	إذ یغشى الّسِ
	

درة؟؟؟ 	ما صفة الّسِ
	

	إذ یغشى: یُغَّطي علیھا 	@
	

درة: الُمنتَھى 	@  الّسِ
	

 أبَھمَ  -َوصفَھُ إال هللا  مایَغشى: ِمن أمر هللا شيٌء َعظیم الیَعلَمُ 	@
ِمن الُحسن والبَھاء ال أحد یستطیع  -ھذا األمر للتَعظیم 

		َوصفَھُ 
	
	

	ما زاغ البصر وما طغى  )١٧(آیة 
	

یغ ھو اإلنحراف البَسیط 	@ ما  -أقل حركة البََصر  -ما زاغ: الزَّ
	انَحَرَف بََصَرهُ یمیناً وِیسارا

	
ھذا یُبین َكمال  -عَدّى ُحدودَهُ وما طغى: ما تَجاَوَز أماَمھُ وماتَ 	@

 -أدَب النبي صلى هللا علیھ وسلم (وإنك لعلى ُخلٍُق عظیم) 
	وأنھ كان ُمتوازن ِجداً 

	
 َزیغِ البََصر یَُؤدّي الى تَعَدّي الحدود

	
	َزیغِ البََصرمن عوامل نَقص اإلیمان 

	



	َزیغِ البََصر یؤدّي إلى الكبر والَحَسد والُحقد 
	

اإلنسان َعندما یرى شيًء َعظیماً تَختَل تواُزنُھُ ولكن المؤمن 
 التَختَل تَواُزنُھ بالعَواِمل الخاِرجیة 

	
. ما غوى (لیس ٢. ما َضلَّ (الیتكلَّم بدون علم) ١صفات الُمتَعَلِّم: 

. عبدهللا (لیس ٤. وما ینطق عن الھوى (یتقي هللا) ٣ُمعانداً) 
	. والیَطغى ٦ا یَزیغ البََصر . م٥عبدا للمعلم وال الناس) 

	
	كیف أطبق اآلیة ھذه في حیاتي؟

	إحِفظي بََصَرك => َكي الیَطغى قَلبُك ِبُحب ما الیَسوى 
	إحِفظي بََصَرك => هللا یحفظ لك قَلبَك وإیمانك 

	
	لقد رأى من آیات ربھ الكُبرى )١٨(آیة 

	
	لقد: التؤكید@
	

	 علیھ وسلمرأى: النبي صلى هللا	@
	

	آیات ربھ: الجنة والنار واألمور التي رآھا في الِمعراجمن 	@
	

 ھذا یُبَیِّن كمال تواُز النبي صلى هللا علیھ وسلم 
	

اإلنسان المؤمن ُمتوازن في كُل األحیان، الفرح، الحزن، الخوف، 
 … .النقص،

	



 النبي لَم یتغیر َعقلھ وال إتزانھ مع رؤیة اآلیات
	

	(21-19)سورة النجم 
 

النجم مضيء في ظلمة اللیل مع وجودھا دائما => كذلك األنبیاء 
	في ظلمات الكفر والجھل.  یضیئون

The	stars	shine	in	the	darkness	of	the	night	=>	this	
is	the	case	with	the	prophets	as	well,	they	shine	in	
darkness	of	the	disbelieve	and	ignorance.		
	

 
 : محاور سورة النجم

	در العلم من هللا وهللا یختار من یشاء لیعلمھامص
	

Main	subject	of	Surah	Al	Najim:	
Source	of	the	knowledge	is	from	Allah	and	Allah	
teaches	whomever	He	wills.	

 
بعد أن ذكر هللا آیاتھ العظیمة في السماء في رحلة إلسراء 

ا مع ذلك تتعلق بھا والمعراج ذكر تعالى األصنام التي ال قیمة لھ
الناس والیوجد مقارنة بین اآلیات الكبرى واألصنام، وھناك فرق 

	 شاِسع (انِحطاط األصنام)!
After	mentioning	the	great	signs	of	Allah	which	
were	shown	to	Al	Nabi	(may	peace	be	upon	him)	
during	Al	Isra	journey	Allah	mentioned	the	fake	



Gods	of	the	disbelievers	to	show	their	low	
position. 

 
 سورة النجم: 

 
النجم مضيء في ظلمة اللیل مع وجودھا دائما => كذلك األنبیاء 

 یضيٌء في ظلمات الكفر والجھل. 
 

 محاور سورة النجم: 
 در العلم من هللا وهللا یختار من یشاء لیعلمھامص

 
رحلة إلسراء  بعد أن ذكر هللا آیاتھ العظیمة في السماء في

والمعراج ذكر تعالى األصنام التي ال قیمة لھا والناس تتعلق بھا 
والیوجد مقارنة بین اآلیات الكبرى واألصنام، وھناك فرق شاسع 

  (انحطاط األصنام)!
 

تَ  أَفََرأَْیتُمُ ) 19(آیة  ى الالَّ   َواْلعُزَّ
َّاِلثَةَ  َوَمنَاةَ ) 20(آیة   اْألُْخَرى الث

 
v  و احتقار أفرأیتم: أ االستفھام تعجب واإلنكار	
v  ف : حرف	
v  رأى: أنتم أیھا الكفار العابدین غیر هللا	

 
v  هللا تعالى الیسأل ألنھ یرید الجواب بل یرید من الناس

 التفكر 
 



v  الالت: أسماء األصنام مشتقة من أسماء هللا ولكن مؤنث
	الالت من الھ  –
v العزى: العزیز	
v  ،ومناة الثالثة األخرى: منان (األخرى: ثالثة ومتأخره

	عندھم أكثر من مناة واحدة) –جاءت في اآلخر 
v  ھذا یبین أنھم كان عندھم علم بأسماء هللا	

 
 فوائد اآلیة: 

v  لم یذكر هللا بطالن آلھتھم في البدایة، بل ذكر عن رؤیة
النبي صلى هللا علیھ وسلم اآلیات ومن ثم دعاھم الى التفكر 
	في ما عندھم من اآللھة الباطلھ (بإسلوب السؤال والمقارنة)

 
	اْألُْنثَى َولَھُ  الذََّكرُ  أَلَكُمُ ): 21(آیة 
v نات، الب الكفار كانوا یكرھون البنات والیحبون ألنفسھم

ولكن كانوا یسمون اآللھة أسماء اإلناث وكذلك یقولون أن 
	 المالئكة إناث) 

v  ألكم: أ االستفھام تعجب وانكار	
v  الذكر: للكفار	
v ولھ األنثى: اتجعلون � االنثى	
v  یرید هللا منھم أن یفكروا في حالھم واعمالھم	
v  أیضا في ھذه اآلیة یبین هللا عدم تعظیمھم � سبحانھ

	ى وتعال
v  أنھم تعدوا في العلم عن الغیبیات، ألنھم لم یشھدوھا	

 
 ِضیَزى ِقْسَمةٌ  ِإذًا ِتْلكَ ) 22(آیة 

	
v  َیبین انحطاط المرتبة  –: اسم إشارة بعید ِتْلك	



 	
v جعلوا  أن –ضیزى: جائرة ومائلة عن الحق  قسمة

	(فھذا ظلم) األدنى للخالق واألعلى للمخلوق 
 

v 	
 

ْیتُُموَھا أَْسَماءٌ  ِإالَّ  ِھيَ  ِإنْ ) 23(آیة  ُ  أَْنَزلَ  َما َوآبَاُؤكُمْ  أَْنتُمْ  َسمَّ  ِبَھا ا�َّ
 ِمنْ  َجاَءھُمْ  َولَقَدْ  اْألَْنفُسُ  تَْھَوى َوَما الظَّنَّ  ِإالَّ  یَتَِّبعُونَ  ِإنْ  سُْلَطانٍ  ِمنْ 

	اْلُھدَى َربِِّھمُ 
 

v  إن ھي: الالت والعزى ومناة	
	

v  اال: ھي ال شيء اال أسماء	
 

v  أسماء: فارغة من المعنى	
 

v  سمیتموھا: أعطى اسم لھا	
 

v  أنتم وآباءكم: ھي أسماء مخترعة	
 

v  :ة ما أنزل هللا بھا من سلطان لم یُنزل لھا دلیالً أو ُحجَّ
	قویة 

 
v  برئ هللا نفسھ من ھذه األسماء 
v  كل المصادر من هللا، والكفار من أین جاءوا بھذه

 األسماء والمعلومات؟؟
 



ما المشكلة الحقیقیة التي أدت الى عبادتھم األصنام من غیر 
 سلطان: 

	إن یتبعون اال الظن  .1
	وما تھوى األنفس .2

 
v   ان یتبعون اال الظن: الظن، الوھم الذي ال حقیقة لھ	

	
v  عكس ھذا التقوى  -وما تھوى األنفس: (ھوى) ما تمیل الیھ	

 
v  النفوس تمیل الى الباطل لھذا یجب أن نجاھد أنفسنا	

 
v  (واو + ل + قد) ولقد: ثالثة مؤكدات	

	
v  ولقد جاءھم من ربھم الھدى: اسم الرب ذُكر ھنا ألن هللا

یُربینا بالھدایة (من غیر الھدایة اإلنسان یَتَِّبع الظن وھوى 
	الھدى من طرق ُمختلفة  –النفس) 

 
 فوائد اآلیة: 

 األسماء یجب أن تكون حقیقیة و ال نَُسّمي كُل ما َخَطَرعلى .1
	أنفسنا (یجب أن تكون لھا معنى) ولو ذكرت في القرآن 

	 عدم تسمي األشیاء على غیر حقیقتھا (تََسّمي الرباء بفوائد) .2
الذي عنده دلیل عنده سلطان (الكفار لیس لھم مصدر و  .3

	دلیل على ما یفعلون فكذلك لیس لھم دلیل)
	الشریعة فقط تأتي من الرب .4
	ى الظن والھوىالھدى من هللا السبیل على القضاء عل .5

	
	



 
 
 
 
 
 

ْنَسانِ  أَمْ ) ٢٤(ایة   تََمنَّى َما ِلْإلِ
 

v (استفھام لإلنكار) أم: بل	
	

v  أي مع إرسال الھدایة من هللا اتبع الھوى والظن و حالھ	
	

v  :ل + االنسانلإلنسان	
v ...،اإلنسان الذي متعلم، یكون من المتقین، المحسنین	
v  اإلنسان في القرآن للذي لیس لھ ھدایة	
v ا السَِّبیلَ  َھدَْینَاهُ  ِإنَّا ا َشاِكًرا ِإمَّ ): ٣(اإلنسان  َكفُوًرا َوِإمَّ

	یكون كفورا مع كل ھذه الھدایات، 
	

v  ما تمنى: لیس كل ما یتمناه االنسان یحصل علیھ– 
	التدبیر من هللا 

v  <= ھل كل ما یتمناه اإلنسان یحصل علیھ؟ طبعا ال
	فالبد أن یكون مدبر یدبر أموره 

v ؤالء الكفار یتمنون بعبادتھم ھذه األصنام؟ماذا ھ	
v  من أماني الكفار رسول على ھواھم ولكن الیحصلون

	علیھ.
 

 فوائد اآلیة:



الرضاء من األقدار، ألن اإلنسان لن یحصل على كل 	.１
	ما یریده في ھذه الدنیا.

 
ُ  فَِللَّھِ ) ٢٥(آیة   َواْألُولَى اْآلِخَرة

	
v  فللھ: ف (حرف عطف) + ل (ملكیة) + هللا	
v  :نھایة ٢لك هللا في اآلخرة یظھر أكثر . مُ ١اآلخرة .

	� األمور 
v  ألنھ أھم، (لیس بمھم البدایة بل الحكمة بدأ من اآلخرة

	بالخواتیم) 
v األول: ھو الذي یأتي باألسباب، هللا ھو األول واآلخر ،

 ولم ینجح كلاآلخر: یأتي بالنتائج (لیس كل من زرع حصد 
	من درس)

v  الناس یتمنون أشیاء كثیرة ولكن لیس لھم من األمر
	بل هللا مدبرھم الذي لھ اآلخرة واألولى  شيء

 
 فوائد اآلیة:
نفك عن هللا طرفة عین، وال یتكل على نفسھ اإلنسان ال ی	.１

	ألنھ ال یعلم ما یكون نھایتھ 
 

 ِإالَّ  َشْیئًا َشفَاَعتُُھمْ  تُْغِني الَ  السََّماَواتِ  ِفي َملَكٍ  ِمنْ  َوَكمْ ) ٢٦(اآلیة 
ُ  یَأْذَنَ  أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  	َویَْرَضى یََشاءُ  ِلَمنْ  ا�َّ

 
v  في ھذه اآلیة ذكر هللا عن الشفاعة	
v  بعد الملك ذكر هللا الشفاعة	
v  الشفاعة: تغیر الحكم مع أمر هللا	



v  ،من أشیاء التي تبین "و� اآلخرة واألولى" ھي الشفاعة
	مر كلھ � ألن األ

v  الشفاعة تكریم للشافعین مع أن هللا ھو الذي یحكم ویأذن
	من عباده من یشاء سبحانھ وتعالى بتغیر الحكم ولكن یُكرم

 
v  وكم: الكثرة	
v  من ملك: المخلوقین من نور (الذین یعبدون هللا وال

	یبین أنھم كرام عند هللا  –یعصون هللا) 
v  الكفار كانوا یكرمون المالئكة فیعبدونھم ویستعینون

	بشفاعتھم. 
 

v في السماوات: أھل السماوات 
	ذكر هللا السماوات، وھذا یبین علو مكانتھم -

 
v ال تغني: ال یفید وال ینفع	

 
v  شفاعتھم: شفاعة المالئكة 
v  الشفع (صالة الشفع) جاء من الشفاعة فھي ركعتان

	كالشافع والمشفوع
v  المالئكة ولم یذكر الرسول، ألن الكفار كانوا ذكر هللا

	یعظمون المالئكة ولم یكونوا یؤمنوا بالرسول.
 

v  اال: فقط في ھذه الحالة	
 

v  وفق علمھ –من بعد أن یأذن هللا لمن یشاء: بعد إذن هللا 
 وحكمتھ 



v  كل المخلوقات، خاضعة � مع تكرار واجباتھم
	بإذن هللا واعمالھم ال یتكلون على انفسھم بل یعملون 

 
v  ویرضى: للشافع والمشفوع 

 
 أنواع الشفاعات: 

الشفاعة الكبرى (لتخلیص الناس من كربات یوم القیامة، 	.１
	للناس جمیعا) وھذه الشفاعة

	شفاعة لقوم تساوت حسناتھم وسیئاتھم 	.２
َّبَعَتُْھمْ  آَمنُوا َوالَِّذینَ رفع درجات من یدخل الجنة (	.３  َوات

یَّتُُھمْ  یَّتَُھمْ  ِبِھمْ  أَْلَحْقنَا ِبإِیَمانٍ  ذُّرِ  ِمنْ  َعَمِلِھمْ  ِمنْ  أَلَتْنَاھُمْ  َوَما ذُّرِ
	)َرِھینٌ  َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  كُلُّ  َشْيءٍ 

ألف من أمة النبي صلى  ٧٠دخول الجنة بدون حساب (	.４
	هللا علیھ وسلم)

	استفتاح باب الجنة (شفاعة النبي صلى هللا علیھ وسلم)	.５
	النبي صلى هللا علیھ وسلم)تخفیف العذاب (مثل عم 	.６
خروج من النار، ألقوام مسلمین كثرت ذنوبھم (بدون 	.７

	شرك ونفاق)
 

 الشفعاء:
	الرسول صلى هللا علیھ وسلم 	.１
المالئكة (أمر هللا المالئكة أن یخرجوا من النار من ال 	.２

	ابحثي عن الحدیث) -یشرك با� شیئا
نا، المؤمنین (حدیث: یا رب ھؤالء كانوا معنا، یصلون مع	.３

فلذلك  یصومون معنا فیقال لھم، أخرجوا من عرفتم،...)
	صحبة أھل اإلیمان خیر في الدنیا واآلخرة 

	(حدِیث، ابحثي عنھ) هللا أرحم الراحمین 	.４



 
 شروط الشفاعة: 

	اإلذن (للشافع)	.１
	عن المشفوع)للشافع والرضا (	.２

 
 فوائد اآلیة:
الناس ألن من الناس من یدخل الجنة من  نتكبر علىال 	.１

	لم یفعل خیرا في حیاتھ أبدا 
	ھناك شافعین ولكن في الدنیا ال أتعلق بھم للشفاعة 	.２
	البحث عن رضى هللا سبحانھ وتعالى 	.３

	
 

ونَ  ِباْآلِخَرةِ  یُْؤِمنُونَ  الَ  الَِّذینَ  ِإنَّ ) ٢٧(آیة   تَْسِمیَةَ  اْلَمَالِئَكةَ  لَیَُسمُّ
 اْألُْنثَى

 
 

v إن الذین ال یؤمنون باآلخرة	
v  إن: توكید	
v  ال یصدقون بما  –ال یؤمنون باآلخرة: ال یصدقون بھا

	فیھا من الحساب والجزاء (أي ینكرون الیوم اآلخر) 
v یؤمنون ألنھم ال یؤمنون با� وبأخباره والطریقة  إنھم ال

	لإلیمان باآلخرة خبٌر من هللا سبحانھ وتعالى  الوحیدة
v  كن في الدنیا العب یبحث عن الھدف والتكن حكم

	یبحث عن الخطأ 
v  المحاسبة في الدنیا یجب أن تكون للنفس فقط	
v  اإلنسان الذي ال یؤمن باآلخرة یسيء العمل والقول

	ویتجرأ في األقوال واألفعال على هللا والناس و



v  الذي مؤمن بالحساب في الیوم اآلخرة یحاسب أقوالھ
	وأفعالھ 

 
v  لو آمنوا باآلخرة لما المالئكة تسمیة األنثى: لیسمون

	قالوا ھذا الكالم 
	

v هللا ھغبیة على الشخص فقط تصدیق ما قالاألخبار ال 
	وعدم التجريء باألقوال الظنیة

v  :المالئكة ٢. المالئكة إناث ١األخطاء التي وقعوا فیھا .
. تسمیة ٤. أن المالئكة بنات هللا ٣یشفعون لنا عند هللا 

 األصنام باإلناث 
 

 الفوائد:
اإلنسان ال یقول اال بما قال هللا وال یفعل اال بما أمرنا هللا 	.１

	سبحانھ وتعالى
 

 الَ  الظَّنَّ  َوِإنَّ  الظَّنَّ  ِإالَّ  تَِّبعُونَ یَ  ِإنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبھِ  لَُھمْ  َوَما) ٢٨(ایة 
 َشْیئًا اْلَحقِّ  ِمنَ  یُْغِني

 
v نفى هللا عنھم العلم لھم بھ من علم وما :	
v  في بدایة السورة نفى هللا عن نبیھ صلى هللا علیھ وسلم

	النطق بالھوى (وما ینطق عن الھوى)
v  الكالم من أنواع الشھوة	

	
v  :لیس معھم –ما یتبعون اال الظن إن یتبعون اال الظن 

	دلیل.



v  :للكفار ٢. للمؤمنین یقین ١معنى الظن في القرآن .
	الشك

v  :كالم ٢. كالم حق (قائم على العلم) ١أنواع الكالم .
	باطل (قائم على الظن)

v  ٥٠، الشك٪٨٠ =/= الظن ٪١٠٠الیقین ھو الحق٪ ،
	٪١٠، الریب ٪٣٠الوھم 

 
v الظن المبني على الوھم، ال على الدلیل وإن  الظن :	
v  ال یأخذ مكانھ  -ال یغني: ال یفید شیئا ألنھ باطل	
v  الحق یغني القلب والباطل یسبب الفقر	

	
v  من الحق شیئا: الحق مع الدلیل والعلم	
v  التقلید ھو اتباع الحق من غیر دلیل	
v  المنافقین أیضا یتبعون الحق	

 
 فوائد اآلیة:
	عدم التكلم بدون علم أبدا 	.１
	دلةالتربیة تكون بالنصوص واأل	.２

 
 اْلَحیَاةَ  ِإالَّ  یُِردْ  َولَمْ  ِذْكِرنَا َعنْ  تََولَّى َمنْ  َعنْ  فَأَْعِرضْ  )٢٩(آیة 
 الدُّْنیَا

 
v  ھذه اآلیة خطاب لنبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحاب

	الحق
 

v  فأعرض: تولى عنھ وال تتبعھ وال یھمك أمره وال
	ولكن استمر بالنصح والتذكیر تحزن 



	
v عن: المجاوزة	(crossing)	 	

 
v  :صفات من تتولى عنھم 
v ذكر هللا والقرآن  –. تولى عن ذكرنا: ترك ١ <=

	العلوم النافعة 
v اعرض عنھم ألنھم تولوا عن العلوم النافعة	

	
v ال ھم لھ اال الدنیا. ولم یرد اال الحیاة الدنیا: ٢	
v  ذكر هللا یؤدي الى عدم إرادة الدنیا	
v  التولي عن ذكر هللا یؤدي الى اإلقبال على الدنیا

	وإرادتھا
v معنى إرادة الدنیا: تعلق القلب بھا ولو لم یحصل علیھا	
v  كان النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا عجبھ شيء في الدنیا

	كان یقول: اللھم ال عیش اال عیش اآلخرة 
v  اللھم ال تجعل الدنیا أكبر ھمنا وال مبلغ علمنا وال الى

	النار مصیرنا 
v  الدنیا: الدنو والسفل و القرب	
v  حدیث: لموضع سوط في الجنة خیر من الدنیا و ما فیھا	
	

 فوائد اآلیة:
وظیفة الداعي فقط التذكیر والنصح وال ینتظر النتائج 	.１

	.ویجبر الناس
 ) فال تكون ھمةدنیا قریبال( ومسخرة لإلنسانالدنیا مذللة 	.２

	(كشخص الذي یجعل خادمھ سیده!!!) وھدفھاإلنسان 
 



 َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ھُوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َمْبلَغُُھمْ  ذَِلكَ ) ٣٠(آیة 
 اْھتَدَى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  َوھُوَ  َسِبیِلھِ 

 
v  :ھذا منتھى علمھم ذلك مبلغھم من العلم	
v  المحسوسعلمھم قاصر على	

	
v ھذا الرب من تربیتھ لعباده ھو أعلم إن ربك ھو أعلم :

	=> ھذا یؤدي الى مراقبة هللا سبحانھ وتعالى بھم 
v 	
v اإلنسان الذي یستحق الضاللبمن ضل عن سبیلھ :	
v اإلنسان الذي استمسك بالطریق : بمن اھتدى وھو اعلم

	المستقیم
	هللا بالبشر وقلوبھم ونیاتھم  علمالھدایة تأتي على أساس  -
	ذكر هللا علمھ  ٣١قبل ذكر الجزاء والحساب في آیة  -

 
 فوائد اآلیة: 
	وعباد الرحمن الذین یمشون في األرض... قالوا سالما 	.１
	النحكم على الناس 	.２
یجب علینا أن نصلح سریرتنا مع هللا لعلمھ بنا سبحانھ 	.３

	(مراقبة هللا)وتعالى 
	الدعاء لطلب للھدایة	.４

 
 الَِّذینَ  ِلیَْجِزيَ  اْألَْرِض  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما َوِ�َِّ ) ٣١(آیة 

 ِباْلُحْسنَى أَْحَسنُوا الَِّذینَ  َویَْجِزيَ  َعِملُوا ِبَما أََساُءوا
 

v هللا ھو المعبود ُملك هللا تعالى  –واو العطف : و�)
د بالُملك  –المألوه)  	الُمتَفَّرِ



v  ما في السماوات: كُل َشيء في السماوات	
v  یبین عموم  –وما في األرض: كُل شيء في األرض

	ُملك هللا تعالى
ف  - 	=> یُبین غنى هللا تعالى ھو المالك الذي یَملك ویَتََصرَّ

 
 ھو الملك الذي یتصرف: 

	باألقدار => الرضا	.１
	باألوامر والنواھي (الشرع) => سمعنا واطعنا 	.２
	. العقاب ٢. الثواب ١عین بالجزاء => وھو نو	.３

	
ف  - 	لیس كُل َمِلك یَتََصرَّ

 
v الجزاء على حسب العمل من الخیر والشرلیجزي :	
v خالَفوا ١: السیئات تنقسم على نوعین: الذین أساؤوا .

	. ارتََكبُوا الَمحظور ٢الَمأمور 
v   :ا عن یعفو –سیئة بمثلھا (ویَعفوا عن كثیر) بما عملوا

	الذین یستحقون العفو
	یؤاخذھم هللا بما كسبوا ما ترك ....لو  -
إذا تبین ُملك هللا الناس یكونون على نوعین الُمسیئین أو  -

	الُمحسنین 
	
v :إذا لم یَكُن ُمحسنا یكون ُمسیئ  ویجزي الذین أحسنوا

	وال یوجد عمل في بین اإلساءة واإلحسان 
	اإلحسان في عبادة هللا والى الناس  -
كأنك تراه وإن لم تكن تراه واإلحسان مع هللا: أن تعبد هللا  -

	فإنھ یراك 
- 	



v ىبالُحسن:	
	أفضل من أعمالنا و أحسنھا (الحسنة بعشر أمثالھا)	.１
	الحالة الَحَسنة في الدنیا واآلخرة 	.２

 
 حسنة الدنیا: 

	رزق ھنيء واسع حالل	.１
	زوجة صالحة 	.２
	ولد تقر بھ العین 	.３
	علم نافع 	.４
	عمل صالح 	.５

	ھل جزاء اإلحسان اال اإلحسان -
 

 حسنة اآلخرة: 
	السالمة من العُقوبات 	.１
	وحصول رضا هللا 	.２
	والفوز بالنعیم المقیم 	.３
	القرب من الرب الرحیم 	.４

 
 فوائد اآلیة:
	 وكامل الصفاتالشكر � ألن لنا ملك غني متصرف 	.１
	نرضى من أقداره 	.２
	سمعنا واطعنا في األقدار 	.３
	محاسبة النفس => الرجوع والتوبة واالستغفار	.４
	 اإلحسان مع هللا و مع الناس	.５

 
	ثم ذكر تعالى صفات الذین أحسنوا  -

 



ثْمِ  َكبَاِئرَ  یَْجتَِنبُونَ  الَِّذینَ ) ٣٢(آیة   بَّكَ رَ  ِإنَّ  اللََّممَ  ِإالَّ  َواْلفََواِحشَ  اْإلِ
 ِفي أَِجنَّةٌ  أَْنتُمْ  َوِإذْ  اْألَْرِض  ِمنَ  أَْنَشأَكُمْ  ِإذْ  ِبكُمْ  أَْعلَمُ  ھُوَ  اْلَمْغِفَرةِ  َواِسعُ 
َھاتِ  بُطُونِ   اتَّقَى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  ھُوَ  أَْنفَُسكُمْ  تَُزكُّوا فََال  كُمْ أُمَّ

	
v  الذین یجتنبون: یَبتعدون	
v  كبائر اإلثم: كل الكبائر، وھذا یَحتاج الى العلم بالكبائر	

	كل ما ابتعدنا من الكبائر نُحسن  -
v  ،الكبیرة: كُل ذنب ُرتِّب علیھ، لعنة، غضب، سخط

(ومن الكبائر ذنوب الصغیرة التي یستصغرھا  تبرؤ، عقاب.
	اإلنسان)

	الكبائر تحتاج الى التوبة  -
	

v  ،الفواحش: دالة على القُبح (اللواط، نكاح و زنا المحارم
	زنا،...)

v  ر الصغائ –اال اللمم: یَِلم بھا اإلنسان بین فترة وأخرى
	التي ال یَُصرُّ علیھا 

ھذه الذنوب أصال تُكفر باألعمال الصالحة مثل الصالة،  -
	الوضوء، الجمعة، رمضان، العمرة،...

	
v  إن ربك واسع المغفرة: إن اللمم داخل في مغفرة هللا

	. الكبائر إذا تاب اإلنسان منھا ٢. للمم ١الواسعة 
v  المغفرة: الوقایة والستر	
v  ھو: ربك واسع المغفرة	
v  علم هللا الواسع المحیط  –أعلم: أكثر علما من أي أحد

	الشامل 
v  اللمم ١وما بھا من الضعف في  –بكم: بأحوالكم كلھا .

	. فعل الُمحرمات ٣. التھاون في الواجبات ٢



	. علیم٢. واسع المغفرة ١من صفات المربي  -
	ھو أعلم بكم: ھو أعلم بحالكم ویعلم من یستحق المغفرة  -
	اإلنسان الذنوب الصغیرة  سبب الضعف یلموب -

 
	ثم ذكر تعالى سببین لضعف اإلنسان:

v األلوان أنشأ آدم من األرض إذ انشأكم من األرض: . ١)
	و الطبائع)

	ضعیف ألنھ مخلوق من األرض  -
	أرضیة  وألوانھمالناس وجوھھم  -
	وأیضا الطبائع أرضیة (الناس معادن) -

 
v اال آدم  –كل الناس انتم أجنة في بطون امھاتكم:  . واذ٢

	و حواء 
v  جن: أيمستور عن األعین  –أجنة: جمع جنین) 

	مجنون)مستور ومخفي كالجن والجنة وال
	من عرف ضعفھ اجتھد في: -
	اجتناب الكبائر 	.１
	محتاج لعفو هللا ومغفرتھ 	.２

  
v  (ثالثة أشیاء) :فال تزكوا أنفسكم	
	ال تمدحوھا	.１
	تُخبرون النّاس بَطھاَرة أنفُسكم 	.２
	ھذا كل بالكالم "من َكثُر كالَمھ قَلَّ عملھ"  §
	الذین یزكون أنفسھم ھم ابعد الناس عن الزكاة  §
العجب الذي بین الشخص و نفسھ یُھبط العمل ما بالك  §

	بالمن و تزكیة النفس أمام الناس 
	تزكیة النفس سببھ طلب المدح و الریاء شرك األصغر  §



 
v  :بینك وبین عذاب هللا جعل التقوى ھو أعلم بمن اتقى

	وقایة 
	من فوائد اآلیة عدم التجھیر في النیة §

 
 فوائد اآلیة:
	معرفة الكبائر 	.１
	واإلصرار على الصغائر 	.２
	هللا سبحانھ وتعالى ومغفرة عدم القنوت من رحمة 	.３
	المربي یجب علیھ أن یغفر كثیرا 	.４
 اقتراب الكبائرمعرفة اإلنسان نفسھ الضعیفة یمنعھ من 	.５

	لضعفھ یحتاج لعفو هللا ومغفرتھ و ألنھ سیقع فیھ،
	ھو اعلم بمن اتقى => أي ال یحتاج اإلنسان تجھیر بالنیة 	.６

 
 تََولَّى الَِّذي أَفََرأَْیتَ ) ٣٣(آیة 
 َوأَْكدَى قَِلیًال  ) َوأَْعَطى٣٤(آیة 
 یََرى فَُھوَ  اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  ) أَِعْندَهُ ٣٥(آیة 

 
v  َن و لم –: الخطاب للنبي صلى هللا علیھ وسلم أَفََرأَْیت

	أي أخبرني)( –یتوجھ لھ الخطاب 
العمل یجب أن یكون على أساس العلم ولكن ھذا الشخص  §

	یَعمل بدون علم 
 

 صفات ھذا الشخص: 
 

v ولي الذي یلیك وینصرك ویلبي حاجة تََولَّى: . ١)
وعن طاعة هللا ھذا الفعل تولي أي اإلعراض عن  –الناس) 



وإقامة شعائر اإلسالم (اإلعراض من الداخل اإلیمان 
	قُبح حالَھُ  –والخارج) 

 
	

v ھو یَعطي قلیالً . وأعطى قلیال: ٢	
v یَُمنُّ بھ (یُبطل العمل) –. وأكدى: یَبَخل بھ (یمنع) ٣	

	
	الذي یعطي قلیال ویبخل عطاؤه ال یستمر  §
ھناك عالقة بین التولي والبخل والمن، لزن المتولي لعدم  §

	اخالصھ � عملھ ال یستمر ویمنع الخیر 
	

 یََرى فَُھوَ  اْلغَْیبِ  ِعْلمُ  ) أَِعْندَهُ ٣٥(آیة 
 

v  ُاستفھام انكاري ِبَمعنى النَفي أَِعْندَه :	
v  ُالمستقبلما یَحدث في : اْلغَْیبِ  ِعْلم	

. ٣. ویَُصد عن طاعة هللا ٢. یزكي نفسھ ١ھذا اإلنسان:  -
ھذا اإلنسان َجَمَع بین تزكیة نفسھ  –ویمنع الخیر من الناس 

	واإلساءة 
الشخص الذي یُزكي نفسھ تأتیھ اآلیات فیتولى ویُعرض و  -

 یعمل من غیر اخالص مع المن.
 

 فوائد اآلیة:
	العمل یَِجُب أن یكون على أساس العلم 	.１
	اإلخالص یجعل العمل یَستَِمر 	.２

	
 ُموَسى ُصُحفِ  ِفي ِبَما یُنَبَّأْ  لَمْ  ) أَمْ ٣٦(آیة 

 



الشخص ھذا كالمھ لیس على أساس أي علم (ال علم الغیب  -
	وال العلم بالكتب)

 
v أي بل –م: لإلضراب أ	

	
v  أي لم یُخبره أحد ھذا الخبر العظیم –لم ینبؤ: نفي  

	(أنبأ: أخبر الخبر العظیم) 
 

المفاھیم االساسیة التي یجب علینا العلم بھا أن الدنیا من  -
	اختبار والناس اختبار ولیس لعب.

	عتاب لھذا الشخص  -
 

v  بما: بكل شيء	
	

v  و الجزاءفي صحف موسى: سنن هللا والشرائع	
 

) إذا فعلت ھذا ھذه ھي النتیجة x+y=zسنن هللا: معاملة هللا ( -
	(اكتبي مثال االستغفار یؤدي الى الرزق)

	الشرائع ھي القوانین (من األوامر والنواھي)  -
 

 َوفَّى الَِّذي َوِإْبَراِھیمَ ) ٣٨(آیة 
 

v  و إبراھیم: و ُصُحف إبراھیم	
صحف إبراھیم وموسى ھي الصحف األولى  وتشمل  -

	األحكام 
	

v  ّوفى بكُل ما أمر بھ (أكمل الشي) ى: الذي وف	



	من أعظم األوامر ذبح ابنھ -
ت لنفسھ في األوامر وعقبااإلنسان ال یحط صعوبات  -

	ختبارنا فق اإلستسالم � تعالى واألقدار => ا
	سمعنا واطعنا  –: اإلستسالم ومن الوفاء للعبد -

 
 من أھم الشرائع الموجود في الصحف األولى: ثم ذكر تعالى 

	اال تزر وازرة وز أخرى .1
	ان لیس لإلنسان اال ما سعىو .2
 وأن سعیھ سوف یُرى .3

 
 

 أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  ) أَالَّ ٣٨(آیة 
 

v  :تحمل الحاملة الذنوب أن ال اال تزر وازرة وزر أخرى
	تُحاسب علیھ ال –حمل اآلخرین 

v  اإلثم والذنب  –الوزر: الحمل الثقیل	
	ة واحدة یحمل دعاة الضاللة وزر الذین یتبعونھ.اال في حال -
ما ثقلت الحقیبة كل ما صعب على الذنوب كالحقیبة، كُل  -

	اإلنسان المشي والتحرك.
	تلوث البیئي یحصل من الذنوب  -

 
 كیف اآلیة: 

	ھذا یُعلم اإلنسان المسئولیة . ١
 

ْنَسانِ  لَْیسَ  ) َوأَنْ ٣٩(آیة   َسعَى َما ِإالَّ  ِلْإلِ
 

	كما جاء في سورة اللیل، إن سعیكم لشتى -



 
v  وان لیس لإلنسان ما سعى: كُل انسان لھ ما سعاه في

	الدنیا (سواء خیر أو شر) 
	

	اإلنسان = ما سعاه -
 

 ھناك استثناءات: 
  الخیرداعي الى . ١
(الناس یأخذون حسنات بعض في  ةمالقصاص یوم القیا. ٢

  القنطرة)
ھدایا للمیت (من الصدقة، حج واجب، صوم واجب، الدعاء . ٣
 غیر الصالة والقرآن التي ال تصل) –
 

 فوائد اآلیة:
 . سارعوا الى مغفرة من ربك و جنة١
 
	
 یَُرى  َسْوفَ  َسْعیَھُ  َوأَنَّ ) ٤٠(آیة 

 
v  وان سعیھ سوف یُرى: في اآلخرة سوف یُرى ما سعاه

	في الدنیا
من فضائح اآلخرة أن یُحشر الشخص مع الذین معھ في الدنیا  -

	(اإلنسان نفسھ واآلخرین)ویرى أعمالھ عند الكُل 
 

 فوائد اآلیة:
 
 عمال في الدنیا تؤدي الى العُجب  . رؤیة اال١



 
 اْألَْوفَى اْلَجَزاءَ  یُْجَزاهُ  ثُمَّ ) ٤١(آیة 

 
ساعین في الحیاة ان نكون طائفین والسعي: نحن یجب علینا 

 لمرضاة هللا تعالى ونكون في خدمتھ في كل الوقت. 
v  ثم: بعد السعي	

	
v یجزي هللا  –: یُجزى (فعل لم یُسمى فاعلھ) یُجزاه

	االنسان على السعي  
 

	االنسان = سعیھ (صالحا او شرا) -
 

v  :األفضل  -االوفى  الوفاء (تكمیل)الجزاء األوفى- 
	االكمل

 
	الوفاء: -

 => بالفضل والزیادة (الحسنة بعشر امثالھا) . السعي الخیر١ 
هللا برحمتھ (ابحثي عن  حدیث: لن یدخل الجنة اال ان یتغمدني -

 الحدیث)
 
 العدل => . السعي بالشر ٢ 
 

 اْلُمْنتََھى َربِّكَ  ِإلَى َوأَنَّ ) ٤٢(آیة 
	

v  وأن: توكید	
	

v  :الُمصلح المربي (یُربینا من حال الى حال)الى ربّك	



 
	الربك یشمل كل أفعال هللا من الحفظ والرزق،... -

 
v االوامر  –تَنتَھي الیھ األمور، الدین (الشرع : اْلُمْنتََھى

	الدنیا والنواھي) و
 مثال: 
	في مسائل العلم  .1
	الُحكم بین الناس  .2
	ُمنتھى الخالئق (بعد الموت)  .3
 و جمیع ما یحدث في حیاتنا من األقدارُمنتھى األحوال  .4

 
	فاجعلي هللا المنتھى في حیاتك  -
	واألوامر والخلق.فقط ما یُریده هللا یَحصل من األحكام  -
	المنتھى الى هللا الذي ھو مصدر العلم (هللا أعلم). -
المتوكلین عائشین في حیاتھم على "ان الى ربك المنتھى" في  -

	كل صغیرة أو كبیرة یرجعون الى هللا تعالى.
	.الدعاءهللا یُحب اإللحاء في  -
	
 

 فوائد اآلیة:
1.  ُ ھ رجع الیالرجوع الى هللا تعالى في كل وقت، ألنھ تعالى ت

	(فإذا سألت فسأل هللا)كل األمور 
أنھ یحب أن یرجع الیھ االمور كلھا اإللحاح في الدعاء  .2

	وااللحاح من الرجوع الدائم الیھ تعالى.
عدم النزاع و َرد األمور الى هللا (وإذا تنازعتم في شید فرده  .3

	الى هللا والرسول) في أمور الدین
	قول هللا أعلم في أمور الدنیا  .4



	الُحكم على الناس ودخولھم الجنة والنار (هللا أعلم)عدم  .5
 

 َوأَْبَكى أَْضَحكَ  ھُوَ  َوأَنَّھُ ) ٤٣(آیة 
 

v  :توكید (فقط ھو)و أن ھو	
v  ولھ َحكمة  –أضَحَك: هللا ھو الذي أوجد أسباب الضحك

	 في ذلك
 

من الصغیر الضحك من موقف لموقف، من شخص لشخص  -
(ِبغَض النظر ما الذي ھذا قدرة هللا الى الكبیر یتغیر => و

	أضحكھم)
	

	 الضحك: انبساط الوجھ حتى تَظَھر األسنان -
 

 من التعجب، من الفرح والسرور، في الدنیا: الضحك -
 السُخریة

 
 الضحك في اآلخرة: فقط المؤمنین (ضاحكة ُمستبشرة) -

 
هللا یضحك تعالى ولكن لیس كمثلھ شيء. (حدیثین: من  -

حدیث ثاني االنسان الذي یقول  –رجلین یقتل أحد آخر 
	اغفرلي فإنھ الیغفر الذنوب اال انت)

	حدیث: كثرة الضحك تُمیت القلب -
	القرد یَضحك والَجَمل یبكي. -
	السماء واألرض والشجر كلھم یبكون  -
	هللا تعالى ھو وتركل الخالئق زوجین ولكن  -

 



v وأبكى: أوجد أسباب البكاء	
. الرحمة ٤لم األ. ٣. الحزن ٢. خشیة هللا ١أسباب الحزن:  -

	. النفاق٧. الضعف ٦. المحبة والفرح ٥
	الضحك والبكاء ُمتقابلین وھذا من قُدرة هللا  -
	� كُل ما مشاعرنا كانت فقط � تعالى اً كُل ما كنا عبد -
	
 

 الفوائد اآلیة:
كل ما رأینا الضحك كل ما تذكرنا الضحك في اآلخرة  .1

	وسؤال هللا الجنة
  

  َوأَْحیَا أََماتَ  ھُوَ  َوأَنَّھُ ) ٤٤(آیة 
 

v  :د بالعَدَم (امات) واإلیجاد (أحیا)أمات الموت  – الُمتَفَّرِ
	مرتین  

	العَدَم یُعتَبَر موت  -
 

	الموتة الُصغرى: النوم 
v دائمة وأحیا: دنیویة و	

ابن تیمیة: في الدنیا الروح والبدن ولكن التأثیر على البدن  -
قبل الروح، في البرزخ، التأثیر یكون على الروح قبل البدن، 

	وفي اآلخرة تأثیر یكون على الروح والبدن مع بعض. 
 

 فوائد اآلیة: 
یاة تجعلنا نسعى في ھذه معرفة اننا كنا میتین قبل ھذه الح .1

	نستغل الفرص.الحیاة و



حكمة الموت والحیاة لیبلوكُم أیكم أحسن عمال => الحیاة  .2
	الحیاة المطلوب فيابتالء واإلحسان في العمل ھو 

	
ْوَجْینِ  َخلَقَ  َوأَنَّھُ ) ٤٥(آیة   َواْألُْنثَى الذََّكرَ  الزَّ

 
ْوَجْینِ  َخلَقَ  َوأَنَّھُ {تفسیر السعدي:  {  :بقولھ  الزوجین فسر}  الزَّ

 ناطقھا الحیوانات، لجمیع شامل جنس اسم وھذا}  َواْألُْنثَى الذََّكرَ 
 .بخلقھا المنفرد فھو وبھیمھا،

 
v وأنھ خلق: المتفرد بالخلق 

 
v الصنف مثنى زوج وھو  : ینالزوج 

 
	الزوجین: عكس بعض، متكملین لبعض -

 
v   : من جمیع المخلوقات الذكر واألنثى	

الشمس والقمر، اللیل (مثل: باألضداد تُعرف األشیاء  -
	)والنھار،...

	ھنا ذكر هللا كل البشر ما عادى آدم وحواء -
 

	تُْمنَى ِإذَا نُْطفَةٍ  ِمنْ ) ٤٦(آیة 
 

v من نطفة: خلق الزوجین من مادة واحدة	
	

ھذا إثبات أن الذكر واألنثى (جنس المولود) یُحدد بالنطفة  -
 (الذي ھو ِعند الرجل)

 



v إذا تُمنى: تُراق وتُصب في رحم المرأة	
 

طریق الذي خلق كل مخلوق یوجد بیننا مودة ورحمة و صلة  -
	بین بني آدم ألنھم من أصل بعض.

 
	نرى تكریم هللا  -

 
 على األدلة أعظم من وھذا}  تُْمنَى ِإذَا نُْطفَةٍ  ِمنْ { تفسیر السعدي: 

 الحیوانات، تلك أوجد حیث العظیمة، بالعزة وانفراده قدرتھ كمال
 نماھا ثم مھین، ماء من  ضعیفة نطفة من وكبیرھا صغیرھا
 أرفع إلى إما منھا اآلدمي صار ثم بلغت، ما بلغت حتى وكملھا،
 أسفل في الحاالت أدنى إلى وإما علیین، أعلى في المقامات

 .سافلین
 

 فوائد اآلیة:
 نرى تكریم هللا لنا بأنھ أختارنا كي نكون نطفة بشر و بین .1

مالیین االحتماالت اختارنا هللا كي نكون في الحیاة ھذا كلھ 
	یستوجب الحمد والثناء السعي لرضى هللا تعالى 

 
 اْألُْخَرى النَّْشأَةَ  َعلَْیھِ  َوأَنَّ ) ٤٧(آیة 

 
	بعد ما ذكر تعالى البدایة، ذكر النھایة -

 
v أوجب هللا على  - اإلعادة على بالبداءة وأن علیھ: استدل

	نفسھ 
	



v الخلق اآلخر بعد الموت للحساب : النشأة األخرى
	والجزاء 

 
ذكر تعالى لنشأة األولى أنھ "خلق من نطفة" => خلق الثاني  -

للیست كاألولى بل ذكر تعالى "نشأة" وكل انسان ینبت ھناك 
نفسي نفسي (ال أنصاب بینھم) ألن العالقات في ھذه الدنیا 

	اختبار.
	اإلقامة الدائمة فقط في الجنة   -
لو لم یكن ھناك الرجوع ھو من العبث واللعب تعالى هللا عن  -

	ذلك. 
	الغنى والفقر الحقیق بعد العرض على هللا یوم القیامة  -

 
 ْیھِ َعلَ  َوأَنَّ : { فقال اإلعادة، على بالبداءة استدلتفسیر السعدي: 

 ت،المیقا لیوم ویجمعھم األجداث، من العباد فیعید}  اْألُْخَرى النَّْشأَةَ 
 .والسیئات الحسنات على ویجازیھم

 
 فوائد اآلیة:

	من رحمة هللا أنھ لم یجعل إعادتنا على أحد   .1
من عدل هللا أنھ یرجع الجمیع، الى الحساب كي الكل یحمد  .2

	هللا تعالى على كل شيء
	العالقات في الدنیا فقط اختبار  .3
ھذه اآلیة تعطینا قوة لإلصالح ألننا عند الموت نكون بدون   .4

فال نترك طریق الصالح واالعمال الصالحة لناس  أي احد
	ة سیتركوننا من الموت الى یوم القیام

	إن أكرمكم عند هللا أتقاكم   .5
 

 َوأَْقنَى أَْغنَى ھُوَ  َوأَنَّھُ ) ٤٨(آیة 



 
v وأنھ: هللا المتفرد	

	
v  :جعلھ غنیا – أعطاه ما یكفیھأغنى	

	
 

	كل طریقة غیر مشروعة للرزق یخرب التوازن في األرض. -
	كل الناس أغنیا ولكن یشعر بالفقر عندما یقارن نفسھ بغیره. -

 
v  :یَُملَِّكھُ ٢الرزق بحكمة (ضد األغنى) . یَقدر ١أقنى .

	زاد عن الكفایة. ٣(اإلقتاء) 
	مثال: رزقك بیتك وجعلھ ُملكُك. -
	الفقر الى هللا یجعلك غنیھ -

 
 

 یربتیس العباد أغنى: أي}  َوأَْقنَى أَْغنَى ھُوَ  َوأَنَّھُ { تفسیر السعدي: 
 وغیرھا، الحرف من المكاسب، وأنواع التجارات من معاشھم أمر

 بھ یصیرون ما أنواعھا، بجمیع األموال من عباده أفاد: أي وأقنى
 دهعبا على نعمھ من وھذا األعیان، من لكثیر ومالكین لھا، مقتنین

 دوهویعب یشكروه، أن للعباد یوجب وھذا  تعالى منھ النعم جمیع أن
 لھ شریك ال وحده

 
 فوائد اآلیة:

هللا تعالى على كل  ونشكر ال نقارن األرزاق بین الناس .1
	 أرزاقھ

	بالي رزقنا هللا تعالى  فنقتنعكل شيء اختبار  .2



عینك بما متعنا بھ أزواجا منھم زھرة الحیاة الدنیا  ال تمدن .3
	لنفتنھم فیھ

لكُل المراض القلبیة من الحسد والكبر والطمع  عالج .4
	والحرص وحب الدنیا،...

	.تسألین أحد وال شيءوال  تجعلك غنیةاإلیمان بھذه اآلیة،  .5
	

 مراجعة السورة 
 

 محاور السورة: 
	  (18-1) (إثبات) -. إثبات الوحي والرسالة ١
 –على معبودات الكفارھجوم  –. الظن ال یُغني من الحق شیئا ٢

	 (32-19) (نفي)
	(62-33)خطاب للنبي صلى هللا علیھ وسلم . ٣

v (نفي) ذم الُمشركین	
v (إثبات) وحدة رسالة التوحید	

 
ْعَرى َربُّ  ھُوَ  َوأَنَّھُ ) ٤٩(آیة   الّشِ

 
v  هللا تعالى ذك في آیات "أنھ ھو أضحك وأبكى" "أنھ ھو

أمات وأحیاء" وأنھ ھو أغنى وأقنى" " وأنھ ھو رب 
الشعرى" زیادة توكید في ھذه اآلیات ألن الناس یظونون أن 

أي (ھذه األمور باید الناس فزاد هللا التوكید أنھ منھ ھو فقط. 
	الناس یظونون أنھم سبب في كل ھذه األمور)

 
v   وأنھ ھو: توكید مع الحصر	

	



v  رب: الُمدبر، المصلح، السید، الُمربي (یُنقل من حال
	أفعال هللا  –النقص الى الكمال) 

 
v  :عرى نجٌم ُمضيء یَخُرُج في الحر، یُعبد في الّشِ

تدبیر ( ربَّ دَ مُ كل ما عدى هللا َمربوب (لھ رب)  -الجاھلیة 
ُ  فكیف خلوق،مَ  األمور) 	؟هللا مع إلھا خذتَ ت

 
 فوائد اآلیة:

 تدبیر األمور)( ربَّ دَ مُ . كل ما عدى هللا َمربوب (لھ رب) ١
ُ  فكیف خلوق،مَ  	هللا مع إلھا خذتَ ت
 . الحمد� الذي ال رب غیره ٢
 

 اْألُولَى َعادًا أَْھلَكَ  َوأَنَّھُ ) ٥٠(آیة 
 

v د 	وأنھ: هللا وحده الُمتَفَّرِ
	

v ) :قضى  )الزم الیحتاج مفعول بھ  – َھلَكَ فعل أھلََك
	ُمتعدي محتاج مفعول بھ) –(فعل أھلك أمره وانتھى 

 
v  القوة  -استكبروا عن الحق  –عادا األولى: قوم ھود

	والبطش
 

v  السابقة  –األولى: القدیمة 
v وا ألنھم جعل الصرصر العاتیة أھلكھم هللا تعالى بالریح

	مع هللا الھ "أنفسھم" وھذا أشد من األصنام.
v  ھنا یُبین هللا تعالى عاقبة الكفر	



v  اإلنسان الذي یشرك ویكفر ویعصي ھالك وتعذیب لھ
	حتى في الدنیا 

v  أما الراحة في التوحید وعبادة هللا	
 

 أَْبقَى فََما َوثَُمودَ ) ٥١(آیة 
 

v  أعطاھم هللا  –اجتمعوا على الماء  –وثمود: قوم صالح
	القوة والعلم في ھندسة البناء 

	
v  فما أبقى: ما أبقاھم هللا تعالى	

 
v  أھلكوا بالصیحة والرجفة	

 
 َوأَْطغَى أَْظلَمَ  ھُمْ  َكانُوا ِإنَُّھمْ  قَْبلُ  ِمنْ  نُوحٍ  َوقَْومَ ) ٥٢(آیة 

 
v  :أھلكھم هللا  –من قبل عاد وثمود وقوم نوح من قبل

	بالغرق 
v (یحیي دائما) الغریق شھید	

 
v أنھم كانوا ھم: توكید وحصر	

	
v  :وضع الشيء في  –أشد ظلما من قوم عاد وثمود أظلم

	غیر موضعھ 
 

v  أسباب ظلمھم األشد: ا. عبادة أناس صالحین (الشرك
سنة من الطغیان  ٩٥٠. ٣. أول قوم عبدوا األصنام ٢با�) 

	والكفر



 
v  :ُمجاوزة الحد وأطغى	
v علیھ وسلم ھذا تسلیة للنبي صلى هللا consolation		

 
 فوائد اآلیة:

والناس یُعتبرون من  نھایتھما الھالك. الظلم والطغیان ١
 الشخص 

 
 أَْھَوى َواْلُمْؤتَِفَكةَ ) ٥٣(آیة 

 
v  وھم قوم لوط الذین قَلَّبوا  –تقلیب الوالمؤتفكة: أفك وھو

	فَقُلِّبت دیاُرھُم الفطرة بذنبھم 
	

v  واللواط أشد من الزنا	
 
v  أھوى: (ھوى فعل معناھا َسقََط) أصابھم هللا بعذاب

	شدید لم یُعذب قبلھم أحد 
	
v  :مطر من ٣التقلیب . ٢ الصیحة. ١عذاب قوم لوط .

	حجارة 
	

v  فلذلك الھوى یُسقط اإلنسان	
 

 فوائد اآلیة:
فلنتقي هللا بعدم اتباع الھوى یؤدي الى الُخذالن والسقوط  .1

	اتباع أھوائنا
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 َغشَّى َما فَغَشَّاَھا) ٥٤(آیة 
 

v ف: الترتیب والتعقیب	
	

v  :فغشیُھم من العذاب شيء  –غّشى أي غّطى غشاھا
	عظیم ال یمكن وصفھ 

 
v  َاھم بل العبرة بما َحَصل لھم من شَّ لیس المھم ما غ

 الذيھو الذي یعلم ما  ))أن الى ربك المنتھى((و .العذاب
	غشاھم. 

v (حدوده) شيء بل أن یعلم كل لیس  منتھى اإلنسان
	. "سمعنا وأطعنا، آمنا وصدقنا" منتھاه

 
v  للتعظیم واإلبھام  –ما غشى: الذي یغشاه	

عدم رؤیة األشیاء وتغطیتھا لحكمة بالغة من هللا فال نتساءل  -
	ونبحث عن أشیاء التي تُغیب عنا.

 
 

 فوائد اآلیة:



من أخطر األمور لطالب العلم، الجدل في العلم 	.１
معرفة ما وراء ما قال هللا تعالى وھذا قد محاولة و

 یؤدي الى الشك والضاللة 
	سورة النجم تُعلمنا أال نُجاوز حدودنا في العلم 	.２
نأخذ عذابھم كعبرة والدخول الى التفاصیل تمنعنا من 	.３

	األخذ بالعبرة واصالح النفس 
عدم رؤیة األشیاء وتغطیتھا لحكمة بالغة من هللا فال 	.４

	یاء التي تُغیب عنا.نتساءل ونبحث عن أش
ِ ) ٥٥(آیة   تَتََماَرى َربِّكَ  آَالءِ  فَِبأَّي

 
v  فبأي: االستفھام للتَوبیخ	

	
	ِعبَر من أعظم نعم هللا تعالى معرفة سنن هللا وال -

 
v  :وھي الِنعم الكثیرة  )الي –ألو المفرد: (آالء	
	
v  :الُمصلح والُمربي ربك	

 
	ل ما ذُكر من النعم قبل ھذه اآلیات من نعم هللا تعالى كُ  -

 
v تتمارى: تشك	

. ال ٢ اإلقرار بنعم هللا ألنھا واضحة .١علینا  الواجب  -
	نحرف عن الطریقن

 
 فوائد اآلیة:

	الواجب لنا أن نقر بنعم هللا تعالى  .1
 الطریق  عنعدم االنحراف  .2



 
 

 : الواجب
 . معنى اآلالء ١
 . وتتمارى ٢
 
 
 

 اْألُولَى النُّذُرِ  ِمنَ  نَِذیرٌ  َھذَا) ٥٦(اآلیة 
 

v  ھذا: الَمقام الذي یَقتَضي الِنّذارة	
	

v  ف أو خطر 	نذیر: (نَذََر) أي اإلخبار بشيء ُمَخوَّ
 

v  حل باألمم السابقة  –من النذر األولى: األمم السابقة
	الذین كذبوا الرسل 

 
	النذیر ممكن أن یكون القرآن أو النبي صلى هللا علیھ وسلم  -

 
 فوائد اآلیة:

عدم العناد واتخاذ العبرة من الذین مروا بھذه التجارب  .1
	والسنن القبل

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

 اْآلِزفَةُ  أَِزفَتِ ) ٥٧(آیة 
 

v  (التأنیث) حان الوقت  –اقترب  –أزفت: أزف + ت– 
	أي بانت عالمتھا 

	اقتربت مع ظھور أول عالمة منھا  -
 

v (القریبة) اآلزفة: یوم القیامة	
	لتؤكید االمر ذُكر الفعل "بالماضي"  -

 
 فوائد اآلیة: 

	االیمان بقرب یوم القیامة وما قال هللا عنھا   .1
	اجعلي ھمك ھما واحدا "یوم القیامة"  .2
	صالح النفس  .3
	عدم االھتمام بامور الدنیا ألن ھم اآلخرة عظیم  .4
	النجاح والفالح في تذكیر یوم القیامة وجعلھا ھمنا الدائم. .5

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 َكاِشفَةٌ  ا�َِّ  دُونِ  ِمنْ  لََھا لَْیسَ ) ٥٨(آیة 
 

v  لیس: نفي	
v (اآلزفة) لھا: ل + ھا	
v  :اقل مستوى منھ  –من غیر أحد دون هللا من دون هللا	
v  :ال أحد اطلع علیھا  . علم١(اسم فاعل) أي: كاشفة)

 (ال أحد یمنعھا). منع ٢ وكشفھا)
 

 فوائد اآلیة:
الناس االیمان بما یقولھ لنا بأن ال أحد لھ علم بھا، ولو   .1

	ذكروا أشیاء عنھا واعطوا تواریخ وھمیھ لتوھیم الناس.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 تَْعَجبُونَ  اْلَحِدیثِ  َھذَا أَفَِمنْ ) ٥٩(آیة 

 
v  :أ (استفھام) + ف + منأفمن	
v ھذا: اسم إشارة قریب	
v  خیر الحدیث  –الحدیث: (حدث) ھذا الكلم والخطاب

	وأفضلھ وأشرفھ (القرآن الكریم)
v  :تعجبون ً 	وُمنكراً  تجعلونھ خبرا َعَجبا

	لماذا تعجبوا؟؟ لجھلھم، وعنادھم و ضاللھم  -
 (أجعل اآللھة الھ واحدا)تعجبوا من منھج هللا والتوحید  -

	والحیاة بعد الموت و أیضا بأن الرسول بشر 
 

 فوائد اآلیة: 
التعجب من أمر هللا من أفعال الكفار والمؤمن ال یعجب من  .1

	رحمة هللا وقدرتھ 
كل ما زاد االیمان با� المؤمن ال یعجب من أمر هللا وأقداره  .2

وط قنوال یكون في العطاء فرح فخور وال في المنع وافعالھ 
	كفور یؤوس

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تَْبكُونَ  َوالَ  َوتَْضَحكُونَ ) ٦٠(آیة 
 

v  :ضحك استھزاء وسخریة وتضحكون	
v  بسبب أن تلین القلوب –ینبغي أن تبكون تبكون: وال 

	فتبكي العیون 
 

 فوائد اآلیة: 
الذي یستھزأ بأي من شعائر هللا من الجنة، وأحكام هللا،  .1

وكل ما یتعلق بدین هللا والرسول، وأخبار القرآن، والمؤمنین 
	ھذا یبین عدم التعظیم. و كافر. وھذا من كفر المنافقین.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 َساِمدُونَ  َوأَْنتُمْ ) ٦١(آیة 
 

v  وانتم الكفار	
v  :(ھذا حال الكفار) ه  غافلون الھون عن تدبرسامدون	

 
 فوائد اآلیة: 

	التكبر یؤدي الى الغفلة   .1
	عدم تدبر القرآن أدى ھؤالء الكفار الى الضحك  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 َواْعبُدُوا ِ�َِّ  فَاْسُجدُوا) ٦١(آیة 
 

v  :امر بالسجود لیدل ترتیب والتعقیب)  –(ف فاسجدوا
. ٤الخشوع . وأنھ سر العبادة ولبھا ٢. فضل السجود ١على 

	فاسجد واقترب (القرب من هللا)
	

v  واعبدوا: كل ما یحبھ هللا ویرضاه	
 

 فوائد اآلیة: 
 �، عزة الشخص في السجود هللاما سجد عبد � اال رفعھ  .1

	تعالى 
	وال نسجد اال لھ ال نخضع اال � تعالى  .2
	ال نسجد ألسباب ثانیة مثل الطاقة ،... .3
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


