
 تدبر سورة النمل
 
 

: سورة مكیة، نزلت قبل ھجرة النبي صلى هللا علیھ وسلمسورة النمل  
 

سلیمان  –الھدھد  –: النمل أسماء السورة  
 

ط الدین لیس فق –التفوق الحضاري مع تذكر هللا المحور األساسي لسورة النمل: 
علیھ  یمانالنمل وسلمثال: عناصر المملكة الراقیة ( –عبادة وانما علم وعبادة 

 حذار من أن یلھینا التفوق عن تذكر هللا.  –) السالم
 

 : الحشرة التي نجحت في األداء وحسن التنظیم والتفوقالنمل
 

o ال تعني شیئا.من غیر ذكر هللا  التقدم والتفوق 
o  ھو علم وعبادة.  انماالدین لیس فقط عبادة 
o  ُال تلھیھم قدم الحضارة والتباد متقدمون ومتحضرون. وھذه ھؤالء النمل ع

ھم وینسوا حیات لم ینشغلوا فقط بالعبادةذكر هللا. أو من الجھة الثانیة،  عن
 والعمل لھا.

o  واحد من نحقر أصغر الخلق، هللا تعالى سمى ھذه السورة باسم أالعلینا 
ھذه السورة (سلیمان  أصغر الخلق مع ذكر أعظم الملوك في التاریخ في

 )وداوود علیھما السالم
o  ق كما فعل سلیمان علیھ السالم وعدم یأتي باھتمام بأصغر الخلالتقدم
 تقارھم.حا

 
 أحادیث عن النمل: 

عن ابن عباس رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى  حدیث:
 .والنحلة والھدھد والصرد النمل قتلعن 

 
إنَّ هللا ومالئكتھ وأھل السَّموات : َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم رُسول هللاِ  حدیث: قالَ 

 .رلُّون علٰى ُمعلِّم النَّاس الخیفي جحرھا وحتَّٰى الحوت لیص النَّملةواألرض حتَّى 
 
 
 



 
 

 محاور سورة النمل: 
 (6-1)القرآن مبشر للمؤمنین ومنذر الكافرین  .1
o تأتیان من غیر القرآن  التحضر والتقدم ال 

 
 (58-7) األنبیاء .2
i. موسى وبعض معجزاتھ 
ii.  وسلیمان ونعم هللا علیھماداوود 
iii. سلیمان مع الھدھد 
iv. سلیمان مع ملكة سبأ 
v. صالح مع قومھ 
vi. لوط مع قومھ 

 
 )65-59( من مظاھر قدرة هللا في الكون .3
 )75-66( موقف المشركین من البعث .4
 (78-76)مھام القرآن  .5
 (81-79) تأثیره في الناسمھمة الرسول وحدود  .6
 (90-82)من مشاھد یوم القیامة  .7
 (93-91)مھمة النبي ومن تبعھ  .8

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 ُمبِینٍ  َوِكتَابٍ  اْلقُْرآنِ  آیَاتُ  تِْلكَ  ) طس1(آیة 
 

لم بمرادھاالحروف المقطعة وهللا أع  طس 

: اسم إشارة بعید تلك  
 

: (آیة) عالمة واضحة من هللا تعالى تدلنا الیھ آیات  
 

: (قرأ) ھذه اآلیات تقرأالقرآن  
 

: (كتب) وھو مكتوب وكتاب  
o  في اللوح المحفوظ 
o مكتوب في المصاحف 

 
الوضوح یھدي  وھذا: ال شيء أوضح من آیات القرآن مبین

 واألخالق.االعمال  العقائد،الى أفضل 
 

 یشیرو القرآن عظمة على عباده تعالى ینبھ تفسیر السعدي:
 ِكتَابٍ وَ  اْلقُْرآنِ  آیَاتُ  تِْلكَ : ( فقال یمالتعظ على دالة إشارة إلیھ

 وأوضح البینات وأقوى اآلیات أعلى ھي: أي)  ُمبِینٍ 
 روخی المقاصد، وأفضل المطالب أجل على وأبینھا الدالالت
 الصادقة األخبار على تدل آیات األخالق، وأزكى األعمال
 ذمیم، وخلق وخیم عمل كل عن والنھي الحسنة واألوامر
 الشمس مبلغ النیرة للبصائر وبیانھا وضوحھا في غتبل آیات

 إلى للوصول ودعت اإلیمان على دلت آیات لألبصار،
 على والمستقبلة، الماضیة الغیوب عن وأخبرت اإلیقان،
 العظیم الرب معرفة إلى دعت آیات. ویكون كان ما طبق

 رفتناع آیات الكاملة، وأفعالھ العلیا وصفاتھ الحسنى بأسمائھ
 ارنا،بأبص إلیھم ننظر كأننا حتى ووصفتھم وأولیائھ برسلھ
 ھاب یھتد ولم العالمین من كثیر بھا ینتفع لم ھذا مع ولكن
 صالح وال فیھ خیر ال من عن لھا صونا المعاندین جمیع
 باإلیمان هللا خصھم من بھا اھتدى وإنما قلبھ، في زكاء وال

 .سرائرھم وصفت قلوبھم بذلك واستنارت

رآن تلك آیات الق
 وكتاب مبین



 
 الفوائد:

ل قراءة جبریالنبي صلى هللا علیھ وسلم تلقى القرآن عن طریق السمع ( .1
) ولم یأخذه بالكتابة. وھذا یبین أھمیة االستماع اذا قرئ القرآن علیھ السالم

 ونَ مُ تُْرحَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصتُوا لَھُ  فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذامن غیر لعب ولھو ((
 ))204األعراف  –

الوضوح یھدي الى أفضل العقائد  وھذا ال شيء أوضح من آیات القرآن،:  .2
 واالعمال واالخالق

 القرآن والكتاب ھو كالم هللا (صفة هللا)  .3
 الكتابة الحقة (في المصاحف) وسابقة (في اللوح المحفوظ) .4
 القرآن مقروء قراءة الحقة  .5
 القرآن مبین لكل شيء  .6
 لما فیھا من األحكام واألخبارالقرآن آیة  .7

  
 

 لِْلُمْؤِمنِینَ  َوبُْشَرى ) ھًُدى2(آیة 
 

o  ذكر تعالى في ھذه اآلیة تأثیر ھذا القرآن على
 المؤمنین

 
 : ھدایة التوفیقھدى

 
 : یستبشرون بھ وبشرى

 أَیُُّكمْ  یَقُولُ  َمنْ  فَِمْنھُمْ  ُسوَرةٌ  أُْنِزلَتْ  َما َوإَِذا :124سورة التوبة 
ا إِیَمانًا ھَِذهِ  ھُ َزاَدتْ   َوھُمْ  إِیَمانًا فََزاَدْتھُمْ  آَمنُوا الَِّذینَ  فَأَمَّ

 یَْستَْبِشُرونَ 
 كلما كمل االیمان كمل االھتداء بالقرآن. .1
 كلما كمل اإلیمان كمل االستبشار بالقرآن.  .2
o والتمكین  ة=> النصر في الدنیا 
o   <= دخول الجنةواآلخرة 

 

 ھدى وبشرى
 للمؤمنین



 –زادت الھدایة واالستبشار : كل ما زاد االیمان للمؤمنین
 كل على حسب ایمانا

 
 تفسیر السعدي: 

 سلوك إلى تھدیھم: أي)  لِْلُمْؤِمنِینَ  َوبُْشَرى ًدىھُ : (قال فلھذا
 تركوه،ی أو یسلكوه أن ینبغي ما لھم وتبین المستقیم الصراط
 .الطریق لھذا الھدایة على المرتب هللا بثواب وتبشرھم

 
فوائد: ال  

  وبشارة. ٢ ھدایة. ١لمؤمنین من آثار القرآن على ا .3
. ھدایة التوفیق ٢. ھدایة عامة للناس ١القرآن لھ نوعان من الھدایة  .4

 .للمؤمنین
 یستبشرون بالقرآن.المؤمنین فقط  .5
الصحابة: تعلمنا االیمان قبل القرآن، ألن االیمان ھو أساس  أحد قالكما  .6

 .یُضل بالقرآنقد من االیمان تعلیم القرآن. القلب الخالي 
 من عالمات زیادة االیمان ھو االستبشار بالقرآن.  .7
 على المرء أن یجعل ھمھ زیادة االیمان كي یھتدي بھذا القرآن. .8
 ھتداء بالقرآن.كلما كمل االیمان كمل اال .9

 كلما كمل اإلیمان كمل االستبشار بالقرآن. .10
 من نواقص االیمان الذنوب والمعاصي. .11

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



َالةَ  یُقِیُمونَ  ) الَِّذینَ  3(آیة  َكاةَ  َویُْؤتُونَ  الصَّ  َوھُمْ  الزَّ
 یُوقِنُونَ  ھُمْ  بِاْآلِخَرةِ 

 

o  ذكر تعالى في ھذه اآلیة صفات المؤمنین 
 
 . الذین یقیمون الصالة ١

o  .جمیع الصلوات من المفروضة والسنة 
o ین العبد وربھ. الصالة ھي الصلة ب 

 
 . ویؤتون الزكاة ٢

 ھ وبین الناس بین )1
 الزكاة تزكي االنسان )2
 الزكاة المفروضة لمستحقیھا )3

 
 . وھم باآلخرة یوقنون٣

 الیقین باآلخرة .1
 .ء وصل بھم ایمانھم لدرجة الیقینھؤال .2
 الیقین: العلم التام الواصل للقلب الداعي للعمل.  .3

 
 

 یقبل ھلف اإلیمان مدعو یكثر لعلھ: قیل ربماتفسیر السعدي: 
 دلیل؟ من لذلك بد ال أم ذلك؟ مؤمن نھأ ادعى أحد كل من
 نَ (الَِّذی: فقال المؤمنین صفة تعالى بین فلذلك الحق وھو

الةَ) یُقِیُمونَ   من ة،الظاھر بأفعالھا فیأتون ونفلھا فرضھا الصَّ
 وأفعالھا ومستحباتھا، بل وواجباتھا وشروطھا أركانھا
 قرب باستحضار ولبھا روحھا الذي الخشوع وھو الباطنة
 .ویفعلھ المصلي یقول ما وتدبر هللا
َكاةَ) َویُْؤتُونَ (  ھُمْ  بِاآلِخَرةِ  َوھُمْ . (لمستحقیھا المفروضة الزَّ

 درجة إلى وصل أن إلى اإلیمان معھم بلغ قد: أي یُوقِنُوَن)
. عملال إلى الداعي القلب إلى الواصل التام العلم وھو الیقین
 من رھموحذ لھا، سعیھم كمال یقتضي باآلخرة ویقینھم
 .خیر كل أصل وھذا العقاب وموجبات العذاب أسباب

 الذین یقیمون الصالة 

 



 الفوائد:
 فضل إقامة الصالة والزكاة وإنھا من اوصاف المؤمنینفي ھذه اآلیة یبین:  .1
 اإلیمان  نتیجةاألعمال  .2
 الزكاة ینافي االیمان تضیع الصالة و .3
 .الیقین باآلخرة یجعل االنسان یسعى لآلخرة .4
ان لیس فقط في القلب ولكن ھو سبب جمیع االعمال الصالحة في االیم .5

 اللسان والجوارح.
 إقامة الصالة تزید كل ما زاد االیمان.  .6
إقامة الصالة = األركان والواجبات + كمال الصالة (السنن في الصالة  .7

 والخشوع)
 نفسیزكون بطیب لم یقل تعالى ((یزكون)) بل ھم ((یؤتون الزكاة)) أي  .8

 والرغبة.
 من أعظم أسباب االبتعاد عن الغفلة ھو الیقین بیوم القیامة.  .9

 إذا لمس الیقین القلب، الجوارح تسارع في الخیرات بال توقف.  .10
 نسأل هللا أن یجعل ھمنا اآلخرة.  .11
 الیقین یأتي بزیادة العلم بتفاصیل اآلخرة  .12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أَْعَمالَھُمْ  لَھُمْ  َزیَّنَّا ةِ بِاْآلِخرَ  یُْؤِمنُونَ  َال  الَِّذینَ  ) إِنَّ 4(آیة 
 یَْعَمھُونَ  فَھُمْ 

 

 في سورة النمل، ذكر تعالى الكافرین باآلخرة .4
 

 (ھذا فعلھم) : یكذبون بھاالذین ال یؤمنون باآلخرةإن 
 

 رأوا أعمالھم القبیحة حسنا : زیّنا لھم أعمالھم
 

: أعمال الكفار قبیحة (من الذنوب أو األعمال أعمالھم
 الدنیا) ھمھم غیر االیمان فھم الصالحة من

 
 : حائرین مترددینفھم یعمھون

 
 تفسیر السعدي: 

 من ویكذبون بھا ویكذبون )بِاآلِخَرةِ  یُْؤِمنُونَ  ال الَِّذینَ  إِنَّ (
 حائرین )یَْعَمھُونَ  فَھُمْ  أَْعَمالَھُمْ  لَھُمْ  َزیَّنَّا( بإثباتھا، جاء

 معلیھ بتانقل قد رضاه، على هللا سخط مؤثرین مترددین
 .باطال والحق حقا الباطل فرأوا الحقائق

الذین ال یؤمنون 
زینا لھم بآلخرة 

 أعمالھم فھم یعمھون

 
 

 الفوائد: 
 من لم یؤمن باآلخرة یُزین لھ عملھ السيء.  .1
 كل ما آمن االنسان باآلخرة اتضح لھ الحق.  .2
 من كفر بركن من أركان اإلیمان كأنما كفر بجمیع أركانھ.  .3
 آلخرة توقع منھ أي عمل سيء وقول شنئ. من كفر با .4
أعمال الكفار قبیحة (من الذنوب والمعاصي أو األعمال الصالحة من غیر  .5

 االیمان)
 . من یستحسن القبائح یبین ضعف ایمانھ بالیوم اآلخرة .6
الكفر و (االیمان باآلخرة سبب للیقین والنور) االیمان سبب األمان والثبات .7

(عدم اإلیمان باآلخرة یس لھ من الثبات شيء. یجعل المرء حائرا مترددا ل
 سبب الحیرة)

 



 اْآلِخَرةِ  فِي َوھُمْ  اْلَعَذابِ  ُسوءُ  لَھُمْ  الَِّذینَ  ) أُولَئِكَ 5(آیة 
 اْألَْخَسُرونَ  ھُمُ 

 
أشده وأسوأه وأعظمھ (في  أولئك الذین لھم سوء العذاب:

 من الھزیمة والقتل،...) –الدنیا 
 

ألنھم  فیھم : حصر الخساررونوھم في اآلخرة ھم األخس
وخسروا االیمان الذي دعتھ الیھ  خسروا أنفسھم وأھلیھم

 األكثر خساره – الرسل
 

 أقسام الناس: 
 & التوابین) الرابحون (المؤمنون .1
 الخاسرون (أصحاب الذنوب) .2
 األخسرون (الكفار) .3

 
  تفسیر السعدي:

 وأعظمھ، وأسوأه شدهأ: أي)  اْلَعَذابِ  ُسوءُ  لَھُمْ  الَِّذینَ  أُولَئِكَ ( 
 فیھم الخسار حصر)  األْخَسُرونَ  ھُمُ  اآلِخَرةِ  فِي َوھُمْ ( 

 اإلیمان وخسروا القیامة یوم وأھلیھم أنفسھم خسروا لكونھم
 .الرسل إلیھ دعتھم الذي

أولئك الذین لھم 
سوء العذاب وھم في 

اآلخرة ھم 
 األخسرون

 
 الفوائد: 

ن باآلخرة في اآلخرة سیكونون الجزاء من جنس العمل (الذین ال یؤمنو .1
 ھم األخسرون)

ولكن  النفس أمانة لدینا، ((قد أفلح من زكاھا وقد خاب من دساھا)) .2
 الذین خسروا أنفسھم وأھلیھم.  الكفار ھم

 قدر االنسان بإیمانھ.  .3
 التوبة واالستغفار من أكبر أسباب المسارعة الى الخیرات والفوز.  .4
ة ال یخلدون في النار.، ھذه اآلیة الرد منون باآلخرأھل الكبائر الذي یؤ .5

 على الخوارج. 
 ، ویخلد في النار. من لم یؤمن باآلخرة ھو األخسر من الناس .6
 بالغة القرآن أن یبین أحوال الكافرین للحذر. ھنا یبین  .7



 َعلِیمٍ  َحِكیمٍ  لَُدنْ  ِمنْ  اْلقُْرآنَ  لَتُلَقَّى َوإِنَّكَ ) 6(آیة 
 

 ھ وسلم: یا محمد صلى هللا علیوإنك
 

 : (الم المزحلقة)لتلقى
 

 : التلقین واالعطاء بشدةتلقى
 

 : من عند من لدن
  

: حكیم یضع األمور مواضعھا، علیم بأسرار حكیم علیم
 األمور 

 
 تفسیر السعدي: 

 ھذا وإن: أي)  َعلِیمٍ  َحِكیمٍ  لَُدنْ  ِمنْ  اْلقُْرآنَ  لَتُلَقَّى َوإِنَّكَ ( 
 َحِكیمٍ (  ندع من ینزل وتتلقنھ وتتلقفھ علیك ینزل الذي القرآن

)  َعلِیمٍ . ( منازلھا وینزلھا مواضعھا، األشیاء یضع) 
(  عند من كان وإذا. كظواھرھا وبواطنھا،  األمور بأسرار

 الذي من للعباد، ومصالح حكمة كلھ أنھ علم)   َعلِیمٍ  َحِكیمٍ 
 منھم؟ بمصالحھم أعلم] ھو[

وإنك لتلقى القرآن 
 من لدن حكیم علیم

 
 الفوائد: 

 في سورة النمل یبین أن الدین لیس فقط عبادة، بل ھو علم وعبادة.  .1
 الغیب. ب باإلیمانالقرآن مصدر جمیع العلوم. وفیھ من تفاصیل كل ما یتعلق  .2
 اتباع ما في القرآن یجعل المرء حكیما یضع األمور في مواضعھا.  .3
جارب في . بالت٢. بالقرآن (الطریق المختصر) ١طرق اكتساب الحكمة:  .4

 الحیاة 
 القرآن من عند هللا سبحانھ وتعالى.  .5
 ھذه اآلیة تثبت النبوة والرسالة.  .6
 ھذه اآلیة تبین أن حكمة هللا مبنیة على العلم.  .7

 
 
 



 ِمْنھَا َسآتِیُكمْ  نَاًرا آنَْستُ  إِنِّي ِألَْھلِھِ  ُموَسى قَالَ  ) إِذْ 7(آیة 
	تَْصطَلُونَ  ُكمْ لََعلَّ  قَبَسٍ  بِِشھَابٍ  آتِیُكمْ  أَوْ  بَِخبَرٍ 

 
 بن موسى أحوال من الشریفة الفاضلة الحالة ھذه اذكر: إذ

  إیاه هللا وتكلیم برسالتھ واصطفائھ إلیھ الوحي ابتداء عمران،
 

بردان،  :ى علیھ السالم قبل تكلیم هللا لھحال موس .5
 ضائع، یحتاج الى الضوء في لیلة مظلمة. 

 
 ا سیفعلھشاور أھلھ وذكر لھم م: قال موسى ألھلھ

 
 قالطری أثناء في كان فلما  - نارا أبصرت: إني آنست نارا

 ًرانَا آنَْستُ  إِنِّي: ( لھم فقال باردة مظلمة لیلة في وكان ضل
 فلم یخوفھم من ھذه النار بل قال آنست (أنس) – )
 
 قّدم الخبر على -بخبر عن الطریق : . سآتیكم منھا بخبر١

اھتم أكثر بأن یحصل  (آتیك بشھاب قبس) وھذا یبین أنھ
 على خبر وھدایة منھم.

  
 :. أو آتیكم بشھاب قبس٢
 

 : شعلة ساطعة من النار شھاب
 

 مأخوذة  –: استفاد قبس
 

 : (اصطلى) تدفأون لعلكم تصطلون
 (الصالء: ھي النار العظیمة)

 
 إلى  نَاًرا آنَْستُ  إِنِّي ألَْھلِھِ  ُموَسى قَالَ  إِذْ تفسیر السعدي: 

 من الشریفة الفاضلة الحالة ھذه اذكر: عنيی قصتھ، آخر
 واصطفائھ إلیھ الوحي ابتداء عمران، بن موسى أحوال

 إذ قال موسى



 دةع مدین في مكث لما أنھ وذلك إیاه، هللا وتكلیم برسالتھ
 يف كان فلما مصر، إلى متوجھا مدین من بأھلھ وسار سنین
 : (لھم فقال باردة مظلمة لیلة في وكان ضل الطریق أثناء
 ِمْنھَا َسآتِیُكمْ   بعید من نارا أبصرت: أي)  نَاًرا نَْستُ آ إِنِّي

  لُونَ تَْصطَ  لََعلَُّكمْ  قَبَسٍ  بِِشھَابٍ  آتِیُكمْ  أَوْ   الطریق، عن  بَِخبَرٍ 
 ھو برده ومشتد تائھ أنھ على دلیل وھذا تستدفئون،: أي

 .وأھلھ
 

 الفوائد: 
علیھ وسلم كان من غیر موعد بدایة نزول القرآن على النبي صلى هللا  .1

 (وإنك لتلقى القرآن)، كذلك تكلیم هللا لموسى. 
كلم أھلھ بما یھم الجمیع ولم یخوفھم من حسن خلق موسى علیھ السالم، أنھ  .2

 منھا بل بشرھم.
 یبین في ھذه اآلیة أن الزوجة من األھل.  .3
 البرد) ھاألنبیاء بشر مما یصیبھم من األحوال البشریة (ضل، أصاب .4
 لألسباب وھذا ال ینقض التوكل.و یالم على اتخاذ الوقایة نسان الاال .5
 قبول خبر الثقة.على المرء  .6
ضیاع موسى في وسط اللیل  ((عسى أن تكرھوا شیئا وھو خیرا لكم)) .7

كانت فیھ من الخیر الكثیر ال یحصى وال یعد (تكلم هللا لھ) فعلینا أن  المظلم
 ر.الظن با£ فھو فیھ من الخیر الكثی ننظر الى األقدار التي تقع علینا بحسن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا8(آیة   َوَمنْ  النَّارِ  فِي َمنْ  بُوِركَ  أَنْ  نُوِديَ  َجاَءھَا ) فَلَمَّ
ِ  َوُسْبَحانَ  َحْولَھَا  اْلَعالَِمینَ  َربِّ  هللاَّ

 
 ذھب الى النار : فلما جاءھا

 
 هللا تعالى ناداه: نودي

 
 تعالى بشره بكونھ هللا: بورك من في النار ومن حولھا

 بمكان مبارك 
البركة من هللا تعالى ھو یبارك في الوقت والمكان الذي  -

 یختاره. فھو القدوس. 
 

 مباركأو المكان  –: المالئكة كانوا حول النار ومن حولھا
 )واد المبارك طوى(

 الذي ھو في النار موسى علیھ السالمعلى  البركة .6
 حولھا. الذینوالمالئكة 

  
 تنزیھ هللا من كل عیب ونقص :هللا وسبحان

لن یحصل لك من مكروه ولكن ھذه اللحظة التي  .1
 سوف تبدأ لك كل خیر

  فھو الحكیم العلیمأو ھذا أمر لموسى أن ینزه هللا   .2
 

علینا تسبیح هللا عند تربیتنا ألن قد ال نري : رب العالمین
 الحكمة منھا في حینھا بنقص علمنا

 
 تفسیر السعدي: 

ا : أي  َحْولَھَا َوَمنْ  النَّارِ  فِي َمنْ  بُوِركَ  أَنْ  نُوِديَ  َجاَءھَا فَلَمَّ
 ومن مبارك، مقدس محل ھذا أن وأخبره تعالى هللا ناداه
 وندائھ لموسى هللا لتكلیم موضعا هللا جعلھ أن بركتھ
 .وإرسالھ
ِ  َوُسْبَحانَ   لب سوء أو نقص بھ یظن أن اْلَعالَِمیَن عن َربِّ  هللاَّ

 وفعل وصفھ في لالكام ھو

 فلما جاءھم نودي



 الفوائد: 
 في ھذه اآلیة اثبات كالم هللا. وكالمھ بصوت.  .1
موسى علیھ السالم ھو الذي ذھب الى النار من غیر أھلھ، ألن الرجال  .2

 قوامون على النساء. 
 علینا ایناس المتوحش قبل التلقي.  .3
. الذي یختارهالبركة من هللا تعالى ھو یبارك في الوقت والمكان والشخص  .4

 فھو القدوس.
هللا تعالى یدعو الجمیع في ثلث األخیر من اللیل ((ھل من سائل فأعطیھ،  .5

 ھل من مستغفر فأغفر لھ)). 
 وجود المالئكة سبب الطمأنینة في المكان.  .6
 نسأل هللا أن یجعلنا مباركین أینما كنا فان البركة منھ.  .7
نمر في تربیة من هللا  على المرء أن ینزه هللا من كل عیب ونقص عندما .8

 علینا بتنزیھ هللا من أن نظن سوء. ف الحكمة منھا،وموقف قد ال نعلم 
بلنا ھل نحن تقفسك، ھل نحن نستحق أن یصلنا هللا؟ یا أخت الغالیة اسألي ن .9

دما ال اقبلي تربیة هللا ونزھي هللا عنهللا الیھ؟ یقربنا تربیة هللا أن نستحق أن 
واالقدار ألنھا السبب في القربة الى هللا ورفع  تعلمین سبب ھذه التربیة

 الدرجات عنده سبحانھ وتعالى. 
 . تربیة بالعلم والعمل ٢ للعیش في الدنیا. تربیة ١أنواع التربیة:  .10
 هللا تعالى یربي عباده كي یصلوا الى أعلى الدرجات لتقرب منھ.  .11
 ھ.جمیع الخلق مربوبون. ما دام العبد على قید الحیاة الرب یربی .12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ُ  أَنَا إِنَّھُ  ُموَسى ) یَا9(آیة   اْلَحِكیمُ  اْلَعِزیزُ  هللاَّ
 

 مالطفة : یا موسى
 
 :نھ أنا هللاإ
 :هللا

 عظم اسم هللا األ .7
 المعبود المألوه ھو .8
 ھو قبلة قلبك بالمحبة، والرجاء والخوف  .9

 یشمل جمیع أسماء هللا  .10
 حیر العقول من التسمي بھ    .11

 
هللا تعالى ذكر اسمین عظیمین یبین أنھ في  :العزیز الحكیم

المستقبل سوف یحدث لبني إسرائیل تمدن ومجتمع عظیم 
 بعزة هللا فقط ولیس بحولھم وقوتھم. 

 ةوكثر انفرادك من تستوحش وال علیھ تعتمد أن عزتھ ومن
 وحركاتھم هللا بید نواصیھم فإن وجبروتھم، أعدائك
 .بتدبیره وسكونھم
 أتي بحكمة، في الوقت المناسب. : عزة هللا توحكیم

 
 تفسیر السعدي: 

ُ  أَنَا إِنَّھُ  ُموَسى یَا  هللا أنھ هللا أخبره: أي  اْلَحِكیمُ  اْلَعِزیزُ  هللاَّ
  األخرى اآلیة في كما لھ شریك ال وحده للعبادة المستحق
ُ  أَنَا إِنَّنِي الةَ  َوأَقِمِ  فَاْعبُْدنِي أَنَا إِال إِلَھَ  ال هللاَّ  (  ِذْكِريلِ  الصَّ

 كل لھ وأذعنت األشیاء جمیع قھر الذي)  اْلَعِزیزُ 
 أن حكمتھ ومن. وخلقھ أمره في)  اْلَحِكیمُ (  المخلوقات،

 أھل أنھ منھ هللا علم الذي عمران بن موسى عبده أرسل
 وال علیھ تعتمد أن عزتھ ومن. وتكلیمھ ووحیھ لرسالتھ
 إنف وجبروتھم، أعدائك وكثرة انفرادك من تستوحش
 .بتدبیره وسكونھم وحركاتھم هللا بید نواصیھم

 یا موسى 

 



 
 

 الفوائد: 
 علینا تعیین الشخص لالیناس. .1
 اثبات العزة £ وطلبھا منھ  .2
 عرف هللا نفسھ  .3
 حصر األلوھیة في هللا عند قول "ال الھ اال انا" .4
ُ  تریدین أن یذكرك هللا في المأل األعلى؟؟ .5 ِ َصلَّى هللاَّ ِھ َوَسلََّم  َعلَیْ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ تََعالَى َعْبِدي بِي ، َوأَنَا َمَعھُ ِحیَن یَْذُكُرنِي ، فَإِْن   أَنَا ِعْنَد ظَنِّ   : : " یَقُوُل هللاَّ
َذَكَرنِي فِي نَْفِسِھ َذَكْرتُھُ فِي نَْفِسي ، َوإِْن َذَكَرنِي فِي َمٍإل َذَكْرتُھُ فِي َمٍإل َخْیٍر 

تََرَب إِلَيَّ ِشْبًرا اْقتََرْبُت إِلَْیِھ ِذَراًعا ، َوإِِن اْقتََرَب إِلَيَّ ِذَراًعا ِمْنھُْم ، َوإِِن اقْ 
  " اْقتََرْبُت إِلَْیِھ بَاًعا ، َوإِْن أَتَانِي یَْمِشي أَتَْیتُھُ ھَْرَولَةً 

المرء ماذا یرید  فلیختار، في السماء وسمعةفي األرض  سمعةلكل شخص  .6
 ؟السماء أن یكون سمعتھ في

ھو مالك العزة، ولو لم بھ وطاعتھ.  باإلیمان یُحصل إن £ العزة جمیعا وھو .7
یعز  یساندنا أحد، ولم یكن لنا أحد. لو واجھنا أصعب المواقف ھو العزیز.

 من یشاء ویذل من یشاء. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا َعَصاكَ  َوأَْلقِ  )10(آیة   َولَّى َجانٌّ  َكأَنَّھَا تَْھتَزُّ  َرآھَا فَلَمَّ
 لََديَّ  یََخافُ  َال  إِنِّي تََخفْ  َال  ُموَسى یَا یَُعقِّبْ  َولَمْ  ْدبًِرامُ 

 اْلُمْرَسلُونَ 
 
 

 : ألقھا من یدكوألق عصاك
 

 تتحرك : فلما رآھا تھتز
 

 : وھو الحیة العظیمة كأنَّھا جان
 

  یَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدبًِرا َولَّى: ولم یعقب فلما رآھا تھتز ولى مدبرا
 .البشریة الطبائع مقتضى على ,رأى التي ةالحی من ذعرا

 
 : تلطیفا لھیا موسى

 
 : یبین رحمة هللا علیھ ال تخف

 
: ال تشعر بالخوف عندما تكون ني ال یخاف لدي المرسلونإ

 مع هللا 
لى عدم الخوف "إني ال یخاف تشجیعا لھ ع .12

 المرسلون".  لدي
الخوف یكون عندما نكون بعاد عن هللا لیس في  .13

 قربھ.
تبشیر لموسى علیھ السالم أنھ من  وھذا .14

 المرسلون. 
هللا العزیز یربي نبیھ بھذه اآلیة العظیمة  .15

تجھیزا لھ بمقابلة فرعون فعلیھ أن یتغلب على خوفھ 
 و یطمئن بوجود هللا وقربھ.

 
 تفسیر السعدي: 

فلما وألق عصاك 
رآھا تھتز كأنھا جان 
ولى مدبرا ولم یعقب 

یا موسى ال تخف 
إني ال یخاف لدي 

 رسلونالم



ا  فألقاھا  َعَصاكَ  َوأَْلقِ   ذكر وھو  َجانٌّ  َكأَنَّھَا تَْھتَزُّ  َرآھَا فَلَمَّ
 من ذعرا  یَُعقِّبْ  َولَمْ  ُمْدبًِرا َولَّى  الحركة، سریع حیاتال

:  لھ هللا فقال البشریة، الطبائع مقتضى على رأى التي الحیة
 تََخفْ  َوال أَْقبِلْ :  األخرى اآلیة في وقال  تََخفْ  ال ُموَسى یَا

 جمیع ألن  اْلُمْرَسلُونَ  لََديَّ  یََخافُ  ال إِنِّي*  اآلِمنِینَ  ِمنَ  إِنَّكَ 
 وأمره، وتصریفھ وقدره قضائھ في مندرجة المخاوف
 لھم غيینب ال لوحیھ واصطفاھم برسالتھ هللا اختصھم فالذین
 والحظوة منھ القرب زیادة عند خصوصا هللا غیر یخافوا أن

 .بتكلیمھ
 

 الفوائد: 
كلیمھ ت –كل تفصیل من تفاصیل سورة النمل یبین عزة هللا. (عصا موسى  .1

 تدمیر ملك فرعون ،...) –ارسالھ الى فرعون  –إیاه 
 عة. خارقة للطبیلخوف والقلق نتیجة رؤیة أموراألنبیاء بشر تصیبھم من ا .2
ة ستطاعولكن باقال تعالى ال تخف: وھذا یبین إن ھذه المشاعر الطبیعیة  .3

 (ال تغضب، ال تخف،...)  مدافعة الخوف.المرء 
 القرب من هللا یمحي جمیع أسباب الخوف والقلق.  .4
"كن عصا موسى تبین قدرة هللا العظیمة. إن هللا على كل شيء قدیر.  .5

فیكون" أیضا یبین حكمتھ وعزتھ، بعزتھ حول عصا ال روح لھا الى حیة 
المعجزة لكون قوم فرعون  تسعى وھذا من حكمة هللا أنھ أختار ھذه

 مغموسین في السحر. 
 العصا لیست حیة عادیة بل ھي حیة عظیمة "جان" .6
 یا موسى ال تخف: یبین رحمة هللا بموسى .7
 من كان مع هللا ال یخاف.  .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 رٌ َغفُو فَإِنِّي ُسوءٍ  بَْعدَ  ُحْسنًا بَدَّلَ  ثُمَّ  ظَلَمَ  َمنْ  إِالَّ  )11(آیة 
 َرِحیمٌ 

 : مإال من ظل
موسى علیھ السالم عندما قتل نفسا، الخوف  .16

(عمل  المرأتانأحسن  ، وفي مدیندفعھ الى الفرار
صالح) ثم ظھر £ فقره (قال رب إني بما أنزلت الي 

. ، ..وظیفةمن خیر فقیر) فعوضھ هللا األمن، زوجة، 
 . 
ولكن من ظلم نفسھ بالمعاصي یخاف  .17

 المرسلون المقربون الى هللا ال یخافون. 
 

 : بعد الظلم تاب واصلح نفسھثم بدل حسنا بعد سوء
 

 : العمل الصالح الحسنبدل حسنا
 

 الذنوب والمعاصي –یسوء االنسان  :سوء
 

ن مموسى علیھ السالم ظلم نفسھ بقتل النفس و .18
 اتھسیئ فبدل وأناب تاب ثم هللا، بمعاصي نفسھ ظلم

 رحیم غفور هللا فإن طاعات ومعاصیھ حسنات
 

 :  یمفإني غفور رح
 –ألنھ بدل حسنا بعد سوء  : یغفر جمیع الذنوبغفور

 الحسنات یذھبن السیئات 
 

 الھدایة لكل خیر والبعد عن كل شر  –: رحمة خاصة رحیم
 

  تفسیر السعدي: 
 محل ھو الذي فھذا: أي  ُسوءٍ  بَْعدَ  ُحْسنًا بَدَّلَ  ثُمَّ  ظَلَمَ  َمنْ  إِال

 من لھ تقدم ماو الظلم من أسدى ما بسبب والوحشة الخوف

ثم بدل  لمإال من ظ
حسنا بعد سوء فإني 

 غفور رحیم



 ھذا ومع والخوف؟ وللوحشة لھم فما المرسلون وأما الجرم،
 ھسیئات فبدل وأناب تاب ثم هللا، بمعاصي نفسھ ظلم من

 ییأس فال رحیم، غفور هللا فإن طاعات ومعاصیھ حسنات
 مأرح وھو جمیعا الذنوب یغفر فإنھ ومغفرتھ رحمتھ من أحد
 .بولدھا الوالدة من بعباده

 
 الفوائد: 

 => الظالم یخافمن أسباب الخوف، ھو ظلم المرء نفسھ بالمعاصي .1
 معیة هللا من أسباب األمن.  .2
كل ما زادت الطاعة زاد الشعور باألمان، وكل ما زادت المعاصي زاد  .3

 الشعور بالخوف. 
 من ظلم ثم عمل صالحا فإن هللا یمحو العمل السيء. .4
 ھذه اآلیة فیھا اثبات المغفرة والرحمة £.  .5
 موسى علیھ السالم بُشر بالرسالة.  .6
 الظلم ظلمات والظلم خوف.  .7
العمل الصالح ال یكون فقط في الیسر وعند السراء بل المرء علیھ أن یحسن  .8

 في جمیع أحوالھ، كما فعل موسى عندما سقى لھما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 َغْیرِ  ِمنْ  بَْیَضاءَ  تَْخُرجْ  َجْیبِكَ  فِي كَ یَدَ  َوأَْدِخلْ  )12(آیة 
 قَْوًما َكانُوا إِنَّھُمْ  َوقَْوِمھِ  فِْرَعْونَ  إِلَى آیَاتٍ  تِْسعِ  فِي ُسوءٍ 

	فَاِسقِینَ 
 

 : وأدخل یدك في جیبك
 

تخرج الید بیضاء ال برص : تخرج بیضاء من غیر سوء
 وال نقص

 
 ت : أي ھذه اآلیتین في جملة تسع آیافي تسع آیات

 العصا )1
 الید )2
 الطوفان  )3
 الجراد )4
 القمل  )5
 الضفادع )6
 الدم )7
 السنین  )8
 نقص الثمرات  )9

 
فسقوا  –: خرجوا عن طاعة هللا نھم كانوا قوما فاسقینإ

 بكفرھم وعلوھم 
 

 تفسیر السعدي: 
 برص ال  ُسوءٍ  َغْیرِ  ِمنْ  بَْیَضاءَ  تَْخُرجْ  َجْیبِكَ  فِي یََدكَ  َوأَْدِخلْ 
 یَاتٍ آ تِْسعِ  فِي.  شعاعھ ظرینالنا یبھر بیاض بل نقص، وال
 حیة العصا انقالب اآلیتان ھاتان: أي  َوقَْوِمھِ  فِْرَعْونَ  إِلَى
 سعت جملة في بیضاء فتخرج الجیب من الید وإخراج تسعى
 قَْوًما َكانُوا إِنَّھُمْ   وقومھ، فرعون وتدعو بھا تذھب آیات

 هللا عباد على وعلوھم وعتوھم بشركھم فسقوا  فَاِسقِینَ 
 .الحق بغیر األرض في واستكبارھم

 وأدخل یدك في جیبك
تخرج بیضاء من 

غیر سوء في تسع 
آیات الى فرعون 
وقومھ إنھم كانوا 

 قوما فاسقین



 
 الفوائد: 

ألخذ فعلینا ا أدخل یدك في جیبك) –كل شيء تأتي باألسباب (ألقي عصاك  .1
 بھا.

 . تخرج بیضاء من غیر سوء: ھذا یبین االحتراز في الكالم .2
 ھو كفر (الفسق یطلق على الكفر) األكبرالفسق  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا )13(آیة  	ینٌ ُمبِ  ِسْحرٌ  ھََذا قَالُوا ُمْبِصَرةً  آیَاتُنَا َجاَءْتھُمْ  فَلَمَّ
 
 

 (للتعظیم) وھي من آیات هللا – آیات ٩: فلما جاءتھم آیاتنا
 

 تبصر كما بھا ویبصر الحق على تدل مضیئة: مبصرة
 بالشمس األبصار

 
 فرعون وقومھقالوا: 

  
 اآلیات المبصرةھذا: 

 
 غیر حقیقي: سحر

 
 ظاھر لكل أحد: مبین
o یدل على العناد والمكابرة 

 
 تفسیر السعدي: 

 هللا إلى ودعاھم وملئھ فرعون إلى السالم علیھ موسى فذھب
 .اآلیات وأراھم تعالى
ا  رویبص الحق على تدل ةمضیئ ُمْبِصَرةً  آیَاتُنَا َجاَءْتھُمْ  فَلَمَّ
 مل ُمبِینٌ  ِسْحرٌ  ھََذا قَالُوا.  بالشمس األبصار تبصر كما بھا
 للك ظاھر)  ُمبِینٌ : ( قالوا بل سحر بأنھ القول مجرد یكفھم
 واألنوار المبصرات اآلیات العجائب أعجب من وھذا. أحد

 ھل! السحر وأظھر الخزعبالت بین من تجعل الساطعات،
 .السفسطة وأوقح لمكابرةا أعظم من إال ھذا

فلما جاءتھم آیاتنا 
مبصرة قالوا ھذا 

 سحر مبین

 
 

 الفوائد: 
 كل ھذه اآلیات حجة قامت على فرعون ألنھا مبصرة. .1
 آیات القرآن كلھا مبصرة وعلینا االنقیاد لھ.  .2
 .غیرھاآیات هللا مبصرة باصرة تبصر .3
 .هللا اللھي الذي نُزلام ألنھ لم یقبل العلم التقدم الذي كان فیھ فرعون لم ید .4



ا ظُْلًما أَْنفُُسھُمْ  َواْستَْیقَنَْتھَا بِھَا َوَجَحُدوا	)14(آیة   َوُعلُّوً
 اْلُمْفِسِدینَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْیفَ  فَاْنظُرْ 

 
 كفروا بآیات هللاوجحدوا بھا: 

 
 یقین من غیر أدنى شك :استیقنتھا أنفسھم

 
 سبب كفرھم باآلیات: 

 ظلما  .1
o  غیر موضعھ ظلما ألنفسھم وضع الشيء في 

 
 علوا  .2
o  ارتفاع على الحق 
o  (بنو إسرائیل) ارتفاع على العباد 
o (موسى علیھ السالم)  ارتفاع على االنقیاد للرسول 

 
 : نظر االعتبارفانظر

 
 : كیف كان عاقبة المفسدین

 
 أنواع الفساد: 

 فساد العقیدة واألخالق فساد معنوي:  )1
 والحرث فساد حسي: فساد العمران والزروع )2

 
 

 تفسیر السعدي: 
 اَواْستَْیقَنَْتھَ   لھا، جاحدین هللا بآیات كفروا: أي  بِھَا َوَجَحُدوا
 وإنما والریب، الشك إلى مستندا جحدھم لیس: أي  أَْنفُُسھُمْ 
 ربھم لحق منھم  ظُْلًما  بصحتھا  ویقینھم علمھم مع جحدھم

ا  وألنفسھم،  االنقیاد ىوعل العباد وعلى الحق على  َوُعلُّوً
 عاقبة أسوأ  اْلُمْفِسِدینَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْیفَ  فَاْنظُرْ   للرسل،

 وجحدوا بھا
واستیقنتھا أنفسھم 
ظلما وعلوا فانظر 

كیف كان عاقبة 
 المفسدین



 مساكنھم وأورث وأخزاھم البحر في وغرقھم هللا دمرھم
 .عباده من المستضعفین

 
 
 

 الفوائد: 
 مرء قبولھا في القلب واالستسالم في الجوارح. عندما یأتي العلم، على ال .1
 یعلو على الحق.  أالعلى المرء  .2
 الجحود + استیقان = المفسدین  .3
 . الفساد ھو سبب نزع النعم .4
 واستیقنتھا: یبین قوة اآلیات التي جاء بھا موسى. .5
 وجحدوا بھا: جحدھم كان عنادا ال على شبھة أو جھل .6
 الظلم والعلم = صفات فرعونیة  .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ِ  اْلَحْمدُ  َوقَاَال  ِعْلًما َوُسلَْیَمانَ  َداُوودَ  آتَْینَا ) َولَقَدْ 15آیة ( َّ£ِ 
لَنَا الَِّذي  اْلُمْؤِمنِینَ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  َكثِیرٍ  َعلَى فَضَّ

 
 هللا تعالى آتاھمولقد آتیانا: 

 
 علما واسعاعلما: 

 
 : داوود وسلیمان قاالوقاال

 
 الدعاء : أفضل الحمد�

 
 : لنا على كثیر من عباده المؤمنینالذي فض
o  علم.العالمین أعلى درجة من المؤمنین من غیر 

 
 
 

ولقد آتینا داوود 
وقاال  وسلیمان علما

الحمد� الذي فضلنا 
على كثیر من عباده 

 المؤمنین

 
 الفوائد: 

 . شكرهلك من النعم خصوصا نعمة العلم، الواجب علینا هللا عندما یھب  .1
 یمان من غیر علم.خیر من اال مع العلم الیمانا .2
 من العلم.  في ھذه اآلیة بین هللا ما منھ على داوود وسلیمان .3
 اوود وسلیمان أھال للنعمة، ألنھم حمدوا هللا علیھا. د .4
 في ھذه اآلیة بیان فضیلة العلم.   .5
 وشكرھما £.وأیضا یبین فضیلة داوود وسلیمان  .6
 ارح. الشكر بالقلب واللسان والجو .7
 هللا علیك نعمة یشرع في حمد هللا. إذا من  .8
 ثبات علم هللا. إھذه اآلیة  .9

 ثناء هللا على نفسھ. .10
 كل ما زاد العلم النافع كل ما زاد االیمان.  .11
 على المرء أن یدقق في كل نعم هللا لھ في حیاتھ. .12

 



 ْمنَاُعلِّ  النَّاسُ  أَیُّھَا یَا َوقَالَ  َداُوودَ  ُسلَْیَمانُ  ) َوَوِرثَ 16(آیة 
 اْلفَْضلُ  لَھُوَ  ھََذا إِنَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِینَا الطَّْیرِ  َمْنِطقَ 

 اْلُمبِینُ 
 
  ونبوتھ علمورث : وورث سلیمان داوود

 
 : سلیمان علیھ السالم تحدث بنعمة هللا وقال یا أیھا الناس

 
 النعم التي ذكرھا: 

 فقھی] والسالم[ الصالة علیھ فكان: لمنا منطق الطیرعُ  .1
 وكما وراجعھ، الھدھد راجع كما بھ وتتكلم تقول ما
 رغی ألحد یكن لم وھذا یأتي كما للنمل النملة قول فھم

 .والسالم الصالة علیھ سلیمان
o  منطق الطیر: لغة الطیر 

 
 –اعطى هللا سلیمان كل شيء : وأوتینا من كل شيء .2

كل أسباب الملك والسلطة (من الجنود واألموال 
  والخیول ،...)

o  الریح 
o  الشیاطین 

 
لم  اعترف بأن ھذا كلھ من هللا  :إن ھذا لھو الفضل المبین

 ینسب النعمة لنفسھ وجھده واستحقاقھ وصالحھ أبدا 
 

وورث سلیمان داوود 
وقال یا أیھا الناس 

 علمنا

 
 الفوائد: 

 سلیمان متأخر عن داوود .1
 العلم أفضل ورث ألنھ ال یموت .2
 تعالى. وھذا یبین التواضع والشكر.  على المرء أن یتحدث بنعم هللا .3
 : ُعلمنا .4

o .ظھر للجمیع فضل هللا علیھ، ولم یجعلھ سر فقط. وھذا یبین تواضعھ 



o  .وقال علمنا (جمع) أي النعم التي تُؤتى للولي األمر ینفع الجمیع 
 

فقط سلیمان یفقھ كالم  - منطق الطیر: الطیور تنطق نطقھا مفھوم ومعلوم .5
 الطیور. 

ا وأم -فتكلم بنعم هللا كل شيء: اعطى هللا سلیمان كل شيء وأوتینا من  .6
 بنعمة ربك فحدث.

 (قال إن ھذا لھو الفضلقبل ذكر قصة سلیمان علیھ السالم وشكره بنعم هللا  .7
(قال عن آیات هللا "إن ھذا ذكر تعالى فرعون وجحوده بنعم هللا المبین) 

 ظلمھ. فلم ینفعھ ملكھ بل هللا تعالى أھلكھ بسحر المبین") 
 في األرض بسبب الشكر.  نزع الملك بسبب الجحود والتمكین .8
 تعلم لغة میزة.  .9

 رب زدني علما  –الذي یبقى بعد مرت االنسان علم ینتفع بھ  .10
 فضیلة العلم وانھ میراث النبي صلى هللا علیھ وسلم. .11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ُجنُوُدهُ  لُِسلَْیَمانَ  ) َوُحِشرَ 17(آیة   َواْإلِ
 یُوَزُعونَ  فَھُمْ  َوالطَّْیرِ 

 
هللا تعالى ھو الذي جمع لھ جنوده ونظمھم : وُحشر لسلیمان

 لسلیمان.
o رب ھب لي ملكا ال  ھذا ما استجابة لدعائھ " قال

 من بعدي" ینبغي ألحد 
o .نظم مملكتھ غایة التنظیم 

 
ھ جنود ل) من الجنود ُجنده: فقط لإلنس ونوع واحد(جنوده: 
 ة منظمة مطیعةھائل

 
  الجن .1
o .من أصعب المخلوقات تسلطا 
 واإلنس .2
o .التسلط على الجن أصعب من اإلنس 
  والطیر .3
o .من أصعب الحیوانات تنظیما وتسلطا 

 
یٌجمعون ویساقون من التنظیم في جمعھم : فھم یوزعون

 وھذا یحفظ الوقتوسیرھم 
 

 تفسیر السعدي: 
 فَھُمْ  َوالطَّْیرِ  َواِإلْنسِ  نِّ اْلجِ  ِمنَ  ُجنُوُدهُ  لُِسلَْیَمانَ  َوُحِشرَ 

 من المتنوعة الھائلة الكثیرة جنوده لھ جمع: أي  یُوَزُعونَ 
 یوزعون فھم الطیور ومن والشیاطین الجن ومن آدم، بني

 يف التنظیم غایة وینظمون آخرھم، على أولھم ویرد یدبرون
 لھ وأعد لذلك استعد قد وترحالھم وحلھم ونزولھم سیرھم
 .عدتھ
 وال عصیانھ على تقدر ال بأمره مؤتمرة الجنود ذهھ وكل
: أي  أَْمِسكْ  أَوْ  فَاْمنُنْ  َعطَاُؤنَا ھََذا:  تعالى قال عنھ، تتمرد

وُحشر لسلیمان 
جنوده من الجن 

واإلنس والطیر فھم 
 یوزعون



 بعض في الضخمة الجنود بھذه فسار حساب، بغیر أعط
 .أسفاره

 
 الفوائد: 

 لھ ملك عظیم، مع التنظیم العظیم.  سلیمان علیھ السالم كان .1
 معرفة لغة الغیر سبب في تنظیم وتسلط.  .2
 من أسباب حفظ الوقت ویحفظ العمل.التنظیم  .3

 

 مملكة النمل

 ال یعملون لوحدھم بل في جماعات  .1
 النمل أقدم مملكة على سطح األرض .2
 النمل أطول عمرا من باقي الحشرات.  .3
زن جمیع البشر على سطح وزن جمیع النمل على سطح األرض یساوي و .4

 األرض
 مرة أكثر من وزنھم 50النمل باستطاعتھم حمل .5
 النمل والبشر ھما الوحیدین الذین لھم مزارع.  .6
 النمل ال ینامون ودائما لھم ھدف. .7
 النمل لھم معدتین، معدة لھم ومعدة إلطعام الغیر .8
 أكثرھم من اإلناث  .9

 النمل لھم مستعمرات  .10
 تماسیحأسنان النمل أحد من أسنان ال .11
 نتعلم النظام والترتیب منھم  .12
 النمل من أفضل الحشرات ذكاء وارتباط العالقات ولھم لغة ذكیة  .13

 
 
 

 



 أَیُّھَا یَا نَْملَةٌ  قَالَتْ  النَّْملِ  َوادِ  َعلَى أَتَْوا إَِذا َحتَّى) 18(آیة 
 مْ َوھُ  َوُجنُوُدهُ  ُسلَْیَمانُ  یَْحِطَمنَُّكمْ  َال  َمَساِكنَُكمْ  اْدُخلُوا النَّْملُ 

 یَْشُعُرونَ  َال 
 

 سلیمان وجنوده یوزعون حتى توقفوا عند ھذا المكان: حتى
 

واد النمل (وھو تحت  الى: وصلوا ا على واد النملإذا أتو
 األرض) 

 
 : قالت نملة

o  ملكتھم أو واحدة منھم 
o النمل تتكلم 
o النمل لھم ذكاء ویتكلمون بمنطق وفكر 
o  یستعبدون النمل لیسوا من جنود سلیمان، بل ھم

 الحشرات األخرى وال یُستعبدون. 
o  نملة واحدة تكلمت، والبقیة أطاعوھا. فانظري الى فن

 الحوار.
 

ھا سمع –التنبیھ  –: صفارات اإلنذار البعید یا أیھا النمل
 الجمیع 

 
 (جمع مذكر): أدخلوا مساكنكم

o أمر لإلرشاد 
o یبین كل نملة لھا مسكن 
o جمع المذكر للعقالء 

 
 : (نھي) یمان وجنودهال یحطمنكم سل

(حطم، ویستخدم یبین أنھم عقالء)  –: (جمع مذكر یحطمنكم
سیلیكون وھو من مادة الللزجاج) جسد النمل مكون من 

 . زجاج
 

حتى إذا أتوا على واد 
قال نملة یا أیھا النمل 

النمل ادخلوا 
مساكنكم ال یحطمنكم 
سلیمان وجنوده وھم 

 ال یشعرون



یعرفون سلیمان  –لعالمیة ا: لھم األخبار سلیمان وجنوده
 وعظمتھ 

 
 : من الجن واإلنس والطیرجنودهو
 

 قدمت االعتذار : وھم ال یشعرون
o كالمھا وذكره في كتابھ الكریمشكر هللا  

 
 

 : الفوائد
ھم من أذكى الحشرات، في ھندسة بناء المدن ونظام المرور سبحان هللا،  .1

 . %0الحوادث في جحورھم ونسبة 
ذا الشخص سبب دم استصغار شخص واحد، قد یكون ھقالت نملة: ع  .2

  نجاة أمة من الھالك.
 النملة تتكلم. سمعھا النمل وسلیمان.  .3
ما الذي جعل سلیمان یسمع نملة؟؟ یبین أنھ لم یستصغر أصغر  .4

المخلوقات وكالمھا، وأیضا یبین أنھ لم یكن یمشي مرتفع الرأس بل كان 
 یمشي بتواضع. 

 نذارإنین والناس في كتابھ ب "یا أیھا" بمعنى ھذا عندما ینادي هللا المؤم .5
 .  وأنصتواللتنبیھ أي استمعوا 

وال یتساءلون بل یسمعون النمل یتخذون القرارات بسرعة فائقة،  .6
=> وھذا ھو التطور أن نسمع ونطیع ما ویطیعون ویأخذون بالنصیحة.

  اھي. لنوهللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم وال نتكابر على األوامر وا قال
 النمل مع عملھم الدائم، لھم أخبار العالم وھذا بسبب نظامھم وترتیبھم.  .7
حسن الظن  –وھم ال یشعرون: أعذروا الناس الكبار في عدم رؤیتھم  .8

 یشتكون. (التشكي والسوء الظن یمنعان التطور)ال  –من صفاتھم 
 

 فوائد في قول النملة: 
 نبھت  .1
 أمرت  .2
 نھت  .3
 أكدت  .4
 نصحت  .5



 بالغت  .6
 ادت ن .7
 أحست  .8
 بادرت  .9

 بینت  .10
 أنذرت  .11
 نفت  .12
 وأعذرت  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ  َوقَالَ  قَْولِھَا ِمنْ  َضاِحًكا فَتَبَسَّمَ  )19(آیة 
 أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ 
الِِحی ِعبَاِدكَ  فِي بَِرْحَمتِكَ  نِيَوأَْدِخلْ  تَْرَضاهُ  َصالًِحا 	نَ الصَّ

	
 : فتبسم ضاحكا من قولھا

o صاحتھا ونصحھا وُحسن فسمعھا وفھمھا وأعجب ب
 تعبیرھا

o التبسم بدون صوت 
o حالھ ضحك 
o حال األنبیاء والملوك ضحكھم ابتسامة 
o  األدب الكامل 
o  التواضع وعدم الكبر 

 تبسما شكرا £:
 فھمھا سمعھا وتعرف على صوتھا وألنھ  •
 النمل یعرفون سلیمان  •

 
 اھعند سماعھ النملة، وھذه نعمة غیر ظاھره للناس، فلم یُعلن

 شكره لھ:  مبیناللناس بل دعاء هللا تعالى 
 

 دعاء سلیمان:
  :وقال رب

 أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي .1
o  ِّبقوة وفقنيأرشدني وو ألھمني: أي أَْوِزْعنِي َرب 

 
 ه وأن أعمل صالحا ترضا .2
o أي وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه 
  
  متك في عبادك الصالحینأدخلني برحو .3
o  سبب صالح المرءهللا رحمة 

 

فتبسم ضاحكا من 
قولھا رب أوزعني 

أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل 

صالحا ترضاه 
وأدخلني برحمتك في 
  عبادك الصالحین



 
 : الفوائد

 المصاحف.دیث: أدیموا النظر في ح .1
a.  .قال ابن مسعود: من سره أن یحب هللا ورسولھ فلیقرأ في المصحف 
b.  .قال النووي: القراءة من المصحف أفضل من القراءة حفظا 
c. .النظر في المصحف عبادة 

سلیمان علیھ السالم كان سریع المالحظة، دقیقا لما یحصل حولھ، مع كونھ  .2
 مع جنوده لم یمنعھ ذلك من أن یستمع الى نملة.

 ألصغر خلق هللا جعلھ شاكرا لنعم هللا. استماعھ .3
 من األدب الكامل أن سلیمان تسلط على ضحكھ فأصبح ابتسامة. .4
 میت القلب.ث: كثرة الضحك یحدی .5
 على المرء أن یتذكر نعم هللا علیھ كي یشكره.  .6
 أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي .7

o  ِّةبقو وفقنيأرشدني وو ألھمني: أي أَْوِزْعنِي َرب 
o  وھذا یبین أن الشكر ال یحصل بحول وقوة المرء بل ال حول وال قوة

 اال با£
o  عند نعم العظیمة علینا الشكر والخوف من الغرور 
o  على المرء االعتراف بنعم هللا 
o الولد الصالح یدعوا لوالدیھ 
o نعمة على الوالد نعمة على الولد 
o دعاء. الحضارة والتقدم في تذكر الوالدین واإلحسان لھم بال 

 وأن أعمل صالحا ترضاه: .8
o أي وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه 
o  .نتیجة الشكر ُحسن العبادة 
o  أن نعمل صالحا  دعاء هللاعلینا 
o  <= النتیجة: رضا هللا تعالى السبب: ھو العمل الصالح 
o عمل صالحا ترضاه: أ 

 مخلصا  §
 موافقا ألمرك  §
 سالما من المفسدات §

 : حینبادك الصالعوأدخلني برحمتك في  .9
o  .رحمة هللا سبب صالح المرء ولیس حولھ وقوتھ وعملھ 

 الشكر من أسباب التواضع ونسیان النعم تؤدي الى الكبر. .10



 ھذا دعاء العاجز الفقیر لربھ.  .11
 

 :  15دعاء في سورة األحقاف 
ْینَا ْنَسانَ  َوَوصَّ ھُ  َحَملَْتھُ  إِْحَسانًا بَِوالَِدْیھِ  اْإلِ  َوفَِصالُھُ  َوَحْملُھُ  ُكْرھًا َوَوَضَعْتھُ  ُكْرھًا أُمُّ
هُ  بَلَغَ  إَِذا َحتَّى َشْھًرا ثََالثُونَ   ْعَمتَكَ نِ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ  قَالَ  َسنَةً  أَْربَِعینَ  َوبَلَغَ  أَُشدَّ
یَّتِي فِي لِي َوأَْصلِحْ  تَْرَضاهُ  َصالًِحا أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي  ُذرِّ
 اْلُمْسلِِمینَ  ِمنَ  َوإِنِّي إِلَْیكَ  تُْبتُ  إِنِّي
o  والدیھ: الوالدة والمولود لھ 

o  .یذكرنا ھذا بالصلة الوالدة التي بیننا 
o  وإذا بلغ أشده: في العمر األربعین 
o  .الشكر یأتي بالعمل، نتیجة الشكر العمل 
o تذكر الوالدین وما عملوه لنا یؤدي الى الدعاء للذریة 
o  إني تبت الیك: من التقصیر والذنوب التي قد حصلت مع الوالدین 
o  .وإني من المسلمین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َكانَ  أَمْ  اْلھُْدھُدَ  أََرى َال  لِيَ  َما فَقَالَ  الطَّْیرَ  َوتَفَقَّدَ  )20(آیة 
 اْلَغائِبِینَ  ِمنَ 

 
 ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبتھ للطیر

 
دھد یدل على كمال حزمھ وتدبیره فقده الھ: رالطیوتفقد 

 للملك بنفسھ وكمال فطنتھ 
 

 : ھدھدالفقال ما لي ال أرى 
 عدم رؤیتي لھ لكونھ خفیا. ١
 كان غائبا من غیر إذني وال أمري . أو ألنھ٢
  

 امَ  فَقَالَ  الطَّْیرَ  َوتَفَقَّدَ 
 أَمْ  اْلُھْدُھدَ  أََرى َال  لِيَ 

 اْلَغائِبِینَ  ِمنَ  َكانَ 

	
 الفوائد: 

 وتفقد الطیر:  .1
a. على فطرة سلیمة من ربھم، مع  ةھؤالء الطیور والحیوانات الصغیر

ھذا نزل هللا علینا القرآن وكرم بني آدم لذلك على االنسان أن یكرم 
 نفسھ من المعاصي والشرك والكفر. 

b.  .£ على المرء إن أوتي سلطة وملك أن یراقبھا باھتمام شكرا 
c.  سلیمان علیھ السالم كان یتفقد كل ال یكلف هللا نفسا اال وسعھا <=

 شيء بنفسھ.
 فقال مالي ال أرى الھدھد:  .2

a. .عدم الحكم واالتھام بدون دلیل 
b.  یبین تواضعھ 

 
 

 
 



بَنَّھُ ) 21(آیة   لَیَأْتِیَنِّي أَوْ  َألَْذبََحنَّھُ  أَوْ  َشِدیًدا َعَذابًا َألَُعذِّ
 ُمبِینٍ  بُِسْلطَانٍ 
 

 :فحینئذ تغیظ علیھ وتوعده
 
 دون القتل: عذبنھ عذابا شدیداأل. ١
 
 : القتلأو ألذبحنھ. ٢
 
 : حجة واضحة على تخلفھ: أو لیأتیني بسلطان مبین. ٣
 

وھذا من كمال ورعھ وإنصافھ أنھ لم یقسم على مجرد 
عقوبتھ بالعذاب أو القتل ألن ذلك ال یكون إال من ذنب، 
وغیبتھ قد تحتمل أنھا لعذر واضح فلذلك استثناه لورعھ 

 تھ.وفطن
 

بَنَّھُ   َشِدیًدا َعَذابًا َألَُعذِّ
 لَیَأْتِیَنِّي أَوْ  َألَْذبََحنَّھُ  أَوْ 

 ُمبِینٍ  بُِسْلطَانٍ 

 
 الفوائد: 

 على المرء عدم اتخاذ القرار قبل النظر في الدالئل والتوكید. .1
 التقدم في المجتمعات یحتاج الى نظام صارم ومحكم.   .2
 العدل في الحكم.  .3

 
 ھِ بِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحْطتُ  فَقَالَ  بَِعیدٍ  َغْیرَ  فََمَكثَ ) 22(آیة 

ٍ  ِمنْ  َوِجْئتُكَ  ٍ  َسبَإ  یَقِینٍ  بِنَبَإ
 

لم یتغیب زمنا طویال لھیبة سلیمان وشدتھ  فمكث غیر بعید: 
 یبین سرعة رجوعھ  –
 

 عن نفسھ  مدافعاالھدھد : فقال

 الَ فَقَ  بَِعیدٍ  َغْیرَ  فََمَكثَ 
 بِھِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحْطتُ 
ٍ  ِمنْ  َوِجْئتُكَ  ٍ  َسبَإ  بِنَبَإ

 یَقِینٍ 



 
عندي من العلم ما أحطت على علمك : أحطت بما لم تُحط بھ

 اسع وعلو درجتك وجنودك. الو
o !متعجبا بعدم علم سلیمان عن ھذه المملكة الكافرة 

 
 : رجعت الیك وجئتك

 
 خبر ال شك فیھ  –: الخبر العظیم بنبأ یقین

 
 الفوائد: 

 بعید:  فمكث غیر .4
a. لم یسئ استخدام عذره في الغیاب لمدة طویلة 
b.  لھیبة سلیمان وشدتھ لم یتغیب زمنا طویال 
c. یبین سرعة رجوعھ 

 
 على المرء إذا غاب ورجع أن یشرح سبب غیابھ. فقال:  .5
 ترى أدب سلیمان علیھ السالم بأنھ لم یقاطع الھدھد وھو یدافع عن نفسھ. .6
 كل ذي علم علیم. وفوق  .7
 ضعیفا => ولكن هللا تعالى كرمنا ((ولقد كرمنا بني آدم))  ُخلق االنسان .8
 ھذه السورة تمنع المرء من التكبر: .9

a.   مع علمنا بُملك سلیمان وتواضعھ 
b. العظیم لم یُحط بكل شيء وأیضا أنھ مع ُملكھ 

 
بنبأ یقین: یبین أن وظیفتھ التفقد على الممالك  من سبأ وجئتك .10

 والتجسس. 
a. ء المخلوقات الصغیرة، فانظر الى على المرء أال یستصغر ھؤال

سلیمان علیھ السالم، وأنھ استمع الى النمل والھدھد => تواضع 
 سلیمان مع سعة ملكھ. 

b.  .ضعف االنسان مع عظمة ملكھ 
c.  .االحترام للقائد 
d.  اإلشاعات.  نشرتأكید الخبر وعدم 
e. إخبار السلطة 

 



 ُكلِّ  ِمنْ  یَتْ َوأُوتِ  تَْملُِكھُمْ  اْمَرأَةً  َوَجْدتُ  إِنِّي) 23(آیة 
 َعِظیمٌ  َعْرشٌ  َولَھَا َشْيءٍ 

 
 أسب قبیلة تملك )تأكید الخبر( :إني وجدت امرأة تملكھم

وھي  –تعجب الھدھد من أن امرأة تملكھم  - امرأة وھي
 بلقیس 

 
 الملوك َشْيٍء یؤتاه ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِیَتْ وأوتیت من كل شيء: 

 .الخدمو قالعوال والحصون والجنود والسالح األموال من
 

 : ولھا عرش عظیم
o ھائل عرش علیھ تجلس الذي ملكھا كرسي 
o وقوة المملكة عظمة على تدل العروش وعظم 

 .الشورى رجال وكثرة السلطان
 

 اْمَرأَةً  َوَجْدتُ  إِنِّي
 ِمنْ  َوأُوتِیَتْ  تَْملُِكُھمْ 

 َعْرشٌ  َولََھا َشْيءٍ  ُكلِّ 
 َعِظیمٌ 

 
 الفوائد: 

 وأوتیت من كل شيء:   .1
a.  الى هللا تعالى النعمنسب 
b. الملك هللا تعالى ھو الذي یؤتي 

 ولھا عرش عظیم:  .2
a.  الجمال،...) –الھدھد یمیز (بین العظمة 

 
 
 
 
 
 



ِ  ُدونِ  ِمنْ  لِلشَّْمسِ  یَْسُجُدونَ  َوقَْوَمھَا ) َوَجْدتُھَا24(آیة   هللاَّ
 َال  فَھُمْ  بِیلِ السَّ  َعنِ  فََصدَّھُمْ  أَْعَمالَھُمْ  الشَّْیطَانُ  لَھُمُ  َوَزیَّنَ 

 یَْھتَُدونَ 
  

بلقیس : من دون هللا وقومھا یسجدون للشمس وجدتھا
 وقومھا مشركون 

 
 :وزین لھم الشیطان أعمالھم

o  قال تعالى: زینا لھم أعمالھم => زین هللا لھم 4(آیة (
 أعمالھم قدرا

o  قال الھدھد: زین لھم الشیطان أعمالھم => 24(آیة (
 نوھو سبب التزیی

 
 الشیطان صدھم عن السبیل : ن السبیلفصدھم ع

o  د سبیل هللا واح –السبیل: (معرف) سبیل هللا تعالى– 
 وھو العلم + العمل  –الصراط المستقیم 

 
 : (ال علم وال عمل) فھم ال یھتدون

 الیقین باآلخرة => یھتدون 
 ال یؤمنون باآلخرة => ال یھتدون 

 

 َوقَْوَمَھا َوَجْدتَُھا
 ِمنْ  ْمسِ لِلشَّ  یَْسُجُدونَ 

ِ  ُدونِ   لَُھمُ  َوَزیَّنَ  هللاَّ
ْیطَانُ   أَْعَمالَُھمْ  الشَّ
 السَّبِیلِ  َعنِ  فََصدَُّھمْ 

 یَْھتَُدونَ  َال  فَُھمْ 

 
 الفوائد: 

 وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس:   .1
a.  الھدھد ال یقبل الشرك 
b.  الشمس معبودة 
c.  الخلق مفطورین على التوحید وانكار الشرك 
d. ع الشرك ھي ال شيءالمملكة مھما عظمت م 
e.  البریةالُمشركین شر  

. 
عن أبي ھریرة قال: نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن قتل حدیث:  .2

 . الصرد والضفدع والنملة والھدھد



 وزین لھم الشیطان أعمالھم:  .3
a.  لیراه حسناالشیطان یزین العمل القبیح 
b.  العمل السيء یزین 
c. األدب مع هللا 
d.  الھدھد یعلم من هللا 
e. طي األعذار (وزین لھم الشیطان) یع 
f. یعلم أن الشیطان ھو السبب 
g. أعمالھم: االنسان مسئول عما یعمل 

 فصدھم عن السبیل فھم ال یھتدون: .4
o  من منع الناس من العلم أو العمل بھ فھو من أولیاء الشیطان الذین

 یصدون الناس عن السبیل. 
o العمل تزیین الشیطان األعمال السیئة => ثم یصدھم عن العلم و= <

 الى عبادة هللا فھم ال یھتدون 
 وزین لھم الشیطان أعمالھم:  .5

a.  یذم على فعلھ باختیاره أما مجبرا فال یمدح وال یذم االنسان یُمدح أو
 (كالجمال والمنصب والنسب،...) 

b.  .اإلنسان لیس مجبورا على عملھ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ِ  یَْسُجُدوا أَالَّ 	)25(آیة   فِي اْلَخْبءَ  یُْخِرجُ  الَِّذي ِ£َّ
 تُْعلِنُونَ  َوَما تُْخفُونَ  َما َویَْعلَمُ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ 

 

 ھذه اآلیة عن توحید الربوبیة: 
 

ِ  یَْسُجُدوا ھالأال یسجدوا �:   (ھذا ھو الحل لھؤالء القوم)  ِ£َّ
 

o  المستحق للعبادة :£ 
 

 من ھو هللا؟؟؟
 : اوات واألرضالذي یُخرج الخبء في السم.١

o :الخبء 
o المخلوقات صغار من  
o النباتات وبذور  
o الصدور وخفایا 
o لیجازیھم األرض من األموات وإخراج 

   بأعمالھم
 
 : ویعلم ما تخفون وما تعلنون. ٢
 

ِ  یَْسُجُدوا أَالَّ   الَِّذي ِ�َّ
 فِي اْلَخْبءَ  یُْخِرجُ 

 َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ 
 َماوَ  تُْخفُونَ  َما َویَْعلَمُ 

 تُْعلِنُونَ 

 
 الفوائد: 

َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ  .1 َماَواتِ  فِي َمنْ  لَھُ  یَْسُجدُ  هللاَّ  َواْلقََمرُ  َوالشَّْمسُ  اْألَْرضِ  فِي َوَمنْ  السَّ
 َذابُ اْلعَ  َعلَْیھِ  َحقَّ  َوَكثِیرٌ  النَّاسِ  ِمنَ  َوَكثِیرٌ  َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلِجبَالُ  َوالنُُّجومُ 

ُ  یُِھنِ  َوَمنْ  َ  إِنَّ  ُمْكِرمٍ  ِمنْ  لَھُ  فََما هللاَّ  (الحج)  یََشاءُ  َما یَْفَعلُ  هللاَّ
a.  االھانة كل االھانة، أن یُسجد لغیر هللا تعالى 
b. كرامة المرء وشرفھ في السجود واالستسالم £ وحده 

 
على المرء أن یطھر قلبھ وأن یطبقھ مع لسانھ وجوارحھ، فإذا لم یصلح  .2

 جوارحھ. سریرتھ یظھر في
 
 



ُ 	)26(آیة   اْلَعِظیمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  هللاَّ
 
 

 توحید األلوھیة:  ھذه اآلیة عن
 

 : هللا ال الھ اال ھو
o  ال تعبد اال هللا 
o  £ ال تنبغي العبادة واالنابة والذل والحب اال 

 
 ووسع المخلوقات سقف ھو الذي: رب العرش العظیم

 الشأن كبیر السلطان عظیم الملك فھذا ت،والسماوا األرض
 .ویركع لھ ویسجد ویخضع لھ یذل الذي ھو

 ُ  َربُّ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  هللاَّ
 اْلَعِظیمِ  اْلَعْرشِ 

 
 الفوائد: 

 ، فما بالك بغیره من المخلوقات الضعیفة.ھربهللا العرش یحتاج الى   .1
 العرش سقف المخلوقات ووسع األرض والسماء. .2
 لم البشر مھما أوتوا من العلم والسلطةمحدود ع .3
 أھمیة السماع لآلخرین ولو كان فاسقا ولكن بالتبین.  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	اْلَكاِذبِینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ  أََصَدْقتَ  َسنَْنظُرُ  قَالَ 	)27(آیة 
 

 
 : قال سننظر

 
 : (فعل ماضي) بدء بالصدق صدقتأ
 
  : (جملة كانت)كنت من الكاذبین أم
 

 أََصَدْقتَ  َسنَْنظُرُ  قَالَ 
 اْلَكاِذبِینَ  ِمنَ  ُكْنتَ  أَمْ 

 
 الفوائد: 

 قال سننظر:  .1
o  لم یقبل كالمھ وال رفضھ 
o  ال یحكم بدون دلیل 
o  عدم التسرع 
o یبین كمال عقل سلیمان 

 أصدقت:  .2
o .بدء بالتصدیق 
o  التلطف في الكالم 
o  اللباقة بدون اتھام 
o  االحترام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َعْنھُمْ  تََولَّ  ثُمَّ  إِلَْیِھمْ  فَأَْلقِھْ  ھََذا ابِيبِِكتَ  اْذھَبْ 	)28(آیة 
	یَْرِجُعونَ  َماَذا فَاْنظُرْ 

 
 

  فانظر –تول  –ألقھ  –اذھب  أفعال األمر:
 

الطیور تفھم وتعقل ما  –أمر سلیمان الھدھد : اذھب بكتابي ھذا
 ألنھ علم منطق الطیر سلیمان بمنزلة العاقلھدھد  –یقال لھا 

 
 لحمایة الجنود  :إلیھم فألقھ

 
 یقف بعیدا عنھم تحس االخبار متابعا : ثم تول عنھم

 
 یردون الجواب: فانظر ماذا یرجعون

 

 َھَذا بِِكتَابِي اْذَھبْ 
 لَّ تَوَ  ثُمَّ  إِلَْیِھمْ  فَأَْلقِھْ 
 َماَذا فَاْنظُرْ  َعْنُھمْ 

 یَْرِجُعونَ 

 
 الفوائد: 

كل ولي أمر ھو أسلوب  سلیمان علیھ السالم، تعامل مع الھدھد بثقة، وھذا .1
ین مع الثقة واللین والمشاورة وھذا سیكون اذبعامل حتى الكفي التربیة، أن ی

 سبب في تغییرھم واصالحھم. 
 :اذھب بكتابي ھذا .2

o  الطیور تفھم وتعقل ما یقال لھا 
o الخطة  لتفصی 
o  البیان والتوضیح 
o  الثقة بالجنود وحسن الظن 
o  كل شيء بحسبھ 

 فألقھ إلیھم:  .3
o لجنود حمایة ا 

 ثم تول عنھم:  .4
o ثقةلعلینا التعامل مع الناس با 

 فانظر ماذا یرجعون: .5
o على المرء أن یتابع أموره 



 

 َكِریمٌ  ِكتَابٌ  إِلَيَّ  أُْلقِيَ  إِنِّي اْلَمَألُ  أَیُّھَا یَا ) قَالَتْ 29(آیة 
 

 : قالت یا أیھا المأل
 (بعید) یبین علو مرتبتھمیا أیھا: 

 والرؤساء من الرجال: (مليء) اشراف دولتھا مأل
 

 ملوك أكبر من المقدار جلیل أي: إني ألقي الي كتاب كریم
 األرض
o  مع ملكھا وسلطتھا ولكن شكرت رسالة سلیمان 

 

 اْلَمَألُ  أَیَُّھا یَا قَالَتْ 
 ِكتَابٌ  إِلَيَّ  أُْلقِيَ  إِنِّي

 َكِریمٌ 

 
 الفوائد: 

 قالت یا أیھا المأل:  .1
a.  مع المقربین الیھا من الوزراء. لم تأخذ القرار من غیر المشاورة

 (سیاسة الشورى والمشاورة)
b. یبین أیضا قوة المأل 

 إني ألقي الي:  .2
a. یبین وضوحھا في شرح الموقف 
b.  وإخفاء بعض المعلومات 

 كتاب كریم .3
a.  :وصفت الكتاب بالكریم 

i.  شكلھ 
ii.  المعاني العظیمة في الكتاب 
iii.  الملك العظیم  –من سلیمان 

 
 
 
 
 
 



ِ  بِْسمِ  َوإِنَّھُ  ُسلَْیَمانَ  ِمنْ  ) إِنَّھُ 30(آیة  ْحَمنِ  هللاَّ ِحیمِ  الرَّ  الرَّ
 

 الملك العظیم سلیمان: إنھ من سلیمان
 

 وإنھ بسم هللا الرحمن الرحیم: 
o  فقط سورة النمل "بسم هللا الرحمن الرحیم" یشمل في

 السورة كآیة 
o بلقیس لم تحذف بدایة الرسالة وذكرتھ للمأل 
o یل یبین شكرھا لھذا اللفظ الجل 
o  اسم هللا إذا ذكر على أي شيء زاده بركھ 
o  علینا دائما البدأ ب"بسم هللا الرحمن الرحیم" في كل

 األمور
o .من الكفار من یتأثر بأسماء هللا فعلینا استخدامھا للدعوة 

 ُسلَْیَمانَ  ِمنْ  إِنَّھُ 
ِ  بِْسمِ  َوإِنَّھُ   هللاَّ

ْحَمنِ  ِحیمِ  الرَّ  الرَّ

  
 الفوائد: 

  إنھ من سلیمان: .1
a.  بینت مضمون الرسالة 
b.   الرسالة من سلیمان 
c.  سلیمان (معروف) إنھ رسول أعطاه هللا الملك لم یعطي أحد من

 العالمین
 علینا البدأ ب"بسم هللا الرحمن الرحیم" في كل األمور  .2
 سلیمان أول من كتب "بسم هللا الرحمن الرحیم" في رساالتھ الرسمیة .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ُمْسلِِمینَ  َوأْتُونِي َعلَيَّ  تَْعلُوا ) أَالَّ 31(آیة 
 

 ال تكونوا فوقيأال تعلوا علي: 
 

 : اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا ألمري. واتوني مسلمین

 َعلَيَّ  تَْعلُوا أال
 ُمْسلِِمینَ  َوْأتُونِي

 

 
 الفوائد: 

 أال تعلوا علي .1
a.  .من أسباب التولي والتكذیب ھو االستكبار 

 سالة سلیمان: ر .2
a.  الحكمة. –ان التام الوجازة مع البی 
b.  النھي عن العلو 
c.  االیجاز بدون تقصیر 
d.  سلیمان دعاھم الى هللا وال یرید السیطرة والتملق 
e.  لم یقل أسلموا => بل أتوني فیھ من االحترام یبین قوة سلیمان)

 واللین) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ُكْنتُ  َما أَْمِري فِي أَْفتُونِي اْلَمَألُ  أَیُّھَا یَا قَالَتْ ) 32(آیة 
 تَْشھَُدونِ  َحتَّى أَْمًرا قَاِطَعةً 

 
 تحت ندخل وھل بھ؟ نجیبھ ماذا أخبرونيقالت یا أیھا المأل: 

 (تفسیر السعدي)  نفعل؟ ماذا أم وننقاد؟ طاعتھ
  

ن (أل : سألتھم فتوى في ھذ األمر الخاص لھاافتوني في أمري
 مسئولة عن اتخاذ القرار) الرسالة ألقیت علیھا وھي 

 
 دون بأمر مستبدة كنت ما ة أمرا حتى تشھدون:ما كنت قاطع

 .ومشورتكم رأیكم
 قاطعة: (لم تقل "ما كنت حاكمة")

 الفرق بین حكم وقطع:
o  األمر قاطعة: العزیمة في 
 

 اْلَمَألُ  أَیَُّھا یَا قَالَتْ 
 أَْمِري فِي أَْفتُونِي
 أَْمًرا قَاِطَعةً  ُكْنتُ  َما
 تَْشَھُدونِ  َحتَّى

 

 
 الفوائد: 

 ا أیھا المأل: قالت ی .1
o  ام وھي ملكة تكلمت مع من معھا بأدب واحتر –األدب في الخطاب

أن الصغیر یحترم الكبیر، والكبیر  وھذا من صفات المجتمع المتطور
 یحترم الصغیر والعامل وجمیع الناس. 

o  یبین علو مكانتھم 
o  یبین أن حولھا مأل من أشراف قومھا 

 أفتوني في أمري:  .2
o :أنواع األمور 

 => یحتاج الى استشارة عامة  §
 => ال یسأل خاصة  §

o  عن رعیتھ. مسؤولكلكم راع وكلكم 
 

 من أھم األمور في المجتمعات المتطورة الوضوح في العالقات والكالم. .3
 ما كنت قاطعة أمرا حتى تشھدون: .4



o  اعطائھم أھمیتھم 
o  ھو االتحادمشورة ال نتیجة–االتحاد قوة 
o  علم وعمل بالالتفوق الحضاري 

 ون: حتى تشھد .5
o  یبین أنھا دائمة التشاور معھم وھذا ھو استراتیجیتھا الدائمة مع

 وزرائھا وھذا من صفات المجتمع المتقدم. 
o یكون اللوم علیھا وحدھا  أال شاورتھم من كمال ذكائھا 
o "سیاستھا قائمة "المسئولیة على الجمیع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةٍ  أُولُو نَْحنُ  قَالُوا) 33(آیة   َواْألَْمرُ  َشِدیدٍ  بَأْسٍ  َوأُولُو قُوَّ
 تَأُْمِرینَ  َماَذا فَاْنظُِري إِلَْیكِ 

 
 أقویاء فإناقال المأل : قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید

 القتال على
 

 :: قالواجوابھم
 : نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید .1
o  عرضوا علیھا رأیھم بكل احترام ومن غیر اجبار 
o األدب في الخطاب 
o الى القتال لمعنى أنھم مالوا ا 
 :واألمر إلیك .2
o  االحترام واألدب 

 
 : فانظري ماذا تأمرین

o یبین مكانة الملكة بین قومھا  
o تَأُْمِرینَ  وتدبر َماَذا فكر فَاْنظُِري نظر 

 

 أُولُو نَْحنُ  قَالُوا
ةٍ   بَأْسٍ  َوأُولُو قُوَّ

 إِلَْیكِ  َواْألَْمرُ  َشِدیدٍ 
 َماَذا فَاْنظُِري

 ینَ تَأُْمرِ 

 
 الفوائد: 

 قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شدید:  .1
o  للملكة. یبین ُحسن استماعھم 
o  عرضوا علیھا رأیھم بكل احترام ومن غیر اجبار 
o  األدب في الخطاب 
o  ھذا یبین "ولیس اختارت ارسال الھدیة والمأل مالوا الى القتال وھي

 الذكر كاألنثى" 
o حلول الرجل بالقوة الجسمیة والمادیة . 
o  .حلول المرأة بالكید والمشاعر 

 واألمر إلیك: .2
o  .كمال التأدب معھا 



o  ویبین أنھا ذات منصب واحترام وعزه بین ھؤالء الرجال بأنھم أقبلوا
أخالق عال عالیة واتباعھا كامرأة، وأیضا یبین أنھا ذات سیاسة 

 جعلھم یتبعونھا. (یعظمونھا ویطیعونھا) 
o ؤالء الرجال لطاعتھا واحترامھا.یبین ذكائھا وقدرتھا على تجمیع ھ 
o .المأل اتبعوا بلقیس لعلمھم بعقلھا وحزمھا ونصحھا 
o  اع تبتواضع لھا الجمیع باالنقیاد واالفمتواضعة، مع ملكھا العظیم

 واالحترام والعزة. 
o .من تواضع £ رفعھ 

 
 فانظري ماذا تأمرین: .3

o كمال األدب واالحترام للملكة 
o ئھا وفطانتھا في اتخاذ القرارات یبین أنھم یثقون بذكائھا وآرا

 المصیریة لمملكتھا
o یبین مكانة الملكة بین القوم 
o  إذا قدم شخص مشورتھ لشخص أكبر قدرا او فھما أو علما أن یقول

 مثل ھذا ((األمر الیك فانظري ماذا تأمرین)) تأدبا. 
o لھا.  میتعظالالتأدب ووفي ھذا االحترام  االتواضع وعدم التكبر سبب 
o  والتجبر سببا دمار األمم واألقوام. التكبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أَْفَسُدوھَا قَْریَةً  َدَخلُوا إَِذا اْلُملُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ ) 34 (آیة
ةَ  َوَجَعلُوا  یَْفَعلُونَ  َوَكَذلِكَ  أَِذلَّةً  أَْھلِھَا أَِعزَّ

 
 عن لھم مقنعة- لھم فقالتقالت إن الملوك إذا دخلوا قریة: 

 .القتال مغبة ءسو ومبینة رأیھم
 

 –لدیارھا  وتخریبا ألموالھا، ونھبا وأسرا قتال: أفسدوھا .1
 ألن عندھم القدرة والغلبة  –بسبب طلب الدنیا والقدرة 

 
 أشراف السادة الرؤساء جعلوا: أذلة وجعلوا أعزة أھلھا .2

 األذلین من الناس
 
 العزة: 

 باألموال  .1
 الملك  .2
 والعلم  .3

 
 كیدتو: یفعلونوكذلك 

 

 
 إَِذا اْلُملُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ 
 قَْریَةً  َدَخلُوا

 َوَجَعلُوا أَْفَسُدوَھا
ةَ   أَِذلَّةً  أَْھلَِھا أَِعزَّ

 یَْفَعلُونَ  َوَكَذلِكَ 
 

 
 الفوائد: 

 :جعلوا أعزة أھلھا أذلة إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا تقال .1
o  بسببھا یُفسدون في القُرى بالقتل وھذا حال طالب الدنیا، أنھم

 قة، وتذلیل الناس.والسر
o العلم والخبرة واالطالع ب تكلمت 

 وكذلك یفعلون: .2
o یبین الثقة بما تقول بالدالئل 
o  التأني في الحكم 
o (حكمتھا وعلمھا بالعواقب)  حزم الملكة ألنھا رأت العواقب 
o  المستشار فیجوز للمستشیر أن یُخال 

 



 یَْرِجعُ  بِمَ  ِظَرةٌ فَنَا بِھَِدیَّةٍ  إِلَْیِھمْ  ُمْرِسلَةٌ  َوإِنِّي) 35(آیة 
 اْلُمْرَسلُونَ 

 
 مقررة لھذا االختیار (توكید)  :وإني

 
 (االسم یدل على الثبوت) مرسلة: 

 
 من رسل مع ھدیة لھ فأرسلت -ھدیة كبیرة إلیھم بھدیة:  

 منھم: الرأي وذوي قومھا عقالء
 

 أم وقولھ؟ رأیھ على یستمر ھل: فناظرة بما یرجع المرسلون
 وجنوده؟ أحوالھ وكیف فكرتھ تبدلوت الھدیة تخدعھ

 إِلَْیِھمْ  ُمْرِسلَةٌ  َوإِنِّي
 بِمَ  فَنَاِظَرةٌ  بَِھِدیَّةٍ 
 اْلُمْرَسلُونَ  یَْرِجعُ 

 
 

 الفوائد: 
 وإني:  .1

o .یبین الثقة برأیھا 
 

 ُمرسلة إلیھم بھدیة:  .2
o لسلیمان لمعرفة نوایاه وھذا اختبارا: 

 إذا قبل الھدیة => یبین أنھ یرید الدنیا §
قال في الرسالة  فیمام یقبل الھدیة => فھو صادق إذا ل §

 "واتوني مسلمین"
o جواز االختبار لمعرفة الھدف 
o وھذا یبین ذكاء الملكة 
o الدنیا اختبار لمعرفة الصادق والكاذب 

 فناظرة بما یرجع المرسلون:  .3
o الوضوح والبیان 

 
 
 



ا) 36(آیة   آتَانِيَ  فََما بَِمالٍ  أَتُِمدُّونَنِ  قَالَ  ُسلَْیَمانَ  َجاءَ  فَلَمَّ
 ُ ا َخْیرٌ  هللاَّ  تَْفَرُحونَ  بِھَِدیَّتُِكمْ  أَْنتُمْ  بَلْ  آتَاُكمْ  ِممَّ

 
  جاء الرسول الى سلیمان : فلما جاء سلیمان

 
 : بمال يأتمدوننقال 
o ال تقع عندي موقعا وال أفرح بھاأتمدونني : 
o یبین عظم الھدیةبمال : 
o  من الھدیة م المقصد على سؤالھ وَعلِ غضب لعدم اجابتھم 

 
 – هللا أغناني وأكثر على النعمفما آتاني هللا خیر مما آتاكم: 

 فالھدیة ال تغیر موقعھ
 

 ما آتاني هللا: 
 . النبوة ١
 . العلم ٢
 . المال ٣
 

: لحبكم للدنیا وقلة ما في أیدیكم بل أنتم بھدیتكم تفرحون
 بالنسبة لما أعطاني هللا 

 

ا  ُسلَْیَمانَ  َجاءَ  فَلَمَّ
ونَنِ  قَالَ   بَِمالٍ  أَتُِمدُّ
ُ  آتَانِيَ  فََما  َخْیرٌ  هللاَّ
ا  أَْنتُمْ  بَلْ  آتَاُكمْ  ِممَّ

 تَْفَرُحونَ  بَِھِدیَّتُِكمْ 

 
 

 الفوائد: 
 فلما جاء سلیمان قال أتمدونني بمال:  .1

o  جواز المصلحةجواز الغلظة في القول 
o  الھدیة مال (ثروة) => وھذا یبین عظم الھدیة 
o یة فغضب لعدم اجابتھم على سؤالھ وعدم علم المقصد من الھد

 صراحتھم
 
 



 فما آتاني هللا خیر مما آتاكم:  .2
o  یبین غناه بما آتاه هللا، فال یرید أموال الغیر لزیادة 
o  بما آتاه هللا الغني الحقیقي ھو القنوع 
o العمال ال یجوز  اھداء 
o  یجوز التحدث بنعم هللا افتخارا أمام العدو 
o لمصلحة یجوز الغلظة في القول ل 
o  :درجات شكر سلیمان علیھ السالم  

قال:" الحمد£ الذي فضلنا على كثیر من عباده المؤمنین" =>  §
 شكر هللا للعلم 

 إِنَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِینَا الطَّْیرِ  َمْنِطقَ  ُعلِّْمنَا النَّاسُ  أَیُّھَا یَا": قال §
 ربك فحدث" => فأما بنعمة اْلُمبِینُ  اْلفَْضلُ  لَھُوَ  ھََذا

نعمة قال: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك" => ولھذه ال §
 ه.هللا أن یوزعھ أن یشكر العظیمة ظھر عجزه للشكر فدعا

 
 بل أنتم بھدیتكم تفرحون:  .3

o  الفرح بالدنیا مذموم 
o  الفرح بفضل هللا وبرحمتھ فرح محمود 
o  وال تمدن عینیك لما متعنا بھ أزواجا منھم زھرة الحیاة الدنیا 
o  بالدنیا من صفات الكفار الفرح 
o  .المؤمن یفرح بفضل هللا ورحمتھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ھَابِ  لَھُمْ  قِبَلَ  َال  بُِجنُودٍ  فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ  إِلَْیِھمْ  اْرِجعْ ) 37(آیة 
 َصاِغُرونَ  َوھُمْ  أَِذلَّةً  ِمْنھَا َولَنُْخِرَجنَّھُمْ 

 
 

 : إلیھمارجع 
o   سلیمان أوصى الرسول 
o تاب الرسالة بدون ك 
o ارجع الى القوم بالھدیة 

 
  )توكید(:فلنأتینھم بجنود ال قبل لھم بھا

o   مملكة سبأ لیس لھم طاقة بجنود سلیمان 
o  :المالیة٢. العسكریة ١جنود سلیمان . 

 
الحل الثاني إذا لم یأتوه : صاغرون ولنخرجنھم منھا أذلة وھم

 ریللمس وتجھزوا سلیمان قال ما وأبلغھم إلیھم فرجع -مسلمین 
 .إلیھ یسیروا أن بد ال أنھم سلیمان وعلم سلیمان، إلى

 
 حالھم إذا خرجوا من مملكتھم: 

 (ذل داخلي)  . أذلة ١
 (صاغرون في الخارج)  . وھم صاغرون٢
 
 
 
 

 إِلَْیِھمْ  اْرِجعْ 
 َال  بُِجنُودٍ  فَلَنَأْتِیَنَُّھمْ 

 بَِھا لَُھمْ  قِبَلَ 
 ِمْنَھا َولَنُْخِرَجنَُّھمْ 

 مْ َوھُ  أَِذلَّةً 
 َصاِغُرونَ 

 
 الفوائد: 

 ارجع إلیھم:  .1
o  .الوصیة تكون لواحد حتى یتحمل المسئولیة 
o  .إذا حملت المسئولیة لجماعة ضاعت المسئولیة 
o لم یقبل الھدیة واعتبرھا في مقام رشوة 

 فلنأتینھم بجنود ال قبل لھم بھا:  .2
o  اظھار القوة لألعداء 



o امھ الضعف ونتوكل شیطان عدو مبین لنا لذلك علینا أال نُظھر أم
 على هللا دائما. 

o  .علینا أال نشتھر ونتكلم بأخطائنا ونستر اآلخرین أیضا 
o  عدم الصبر والتقوى من أسباب كشف عورات القلب (من الحسد

 والكبر والریاء،) 
 ولنخرجنھم منھا أذلة وھم صاغرون:  .3

o  ذا لم إھكذا یعاملنا هللا في التربیة: (التربیة تأتي بالكتاب المبین => ثم
نستسلم سوف تقع علینا أقدار تجعلنا نستسلم للتربیة وھذا أصعب 

 وأشق على النفس)
o  :إنذار بالحرب٢. كتاب كریم ١الطالق مرتان . 
o  العزة في اإلسالم واتباع الرسول 
o  والذل والخزي في عبادة غیر هللا والشرك 
o  الذل من آثار الذنوب 
o .ھم بدأوا اإلساءة ألنھم شكوا بدعوتھ 
o قالت بلقیس، إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا وجعلوا 34آیة  (في :

ع قأعزة أھلھا أذلة => وھذا الذي حصل، علینا أال نتوقع السلبیات فت
 علینا)

o  .الذنوب سبب مقت النعم وخسارتھا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نْ أَ  قَْبلَ  بَِعْرِشھَا یَأْتِینِي أَیُُّكمْ  اْلَمَألُ  أَیُّھَا یَا قَالَ ) 38(آیة 
	ُمْسلِِمینَ  یَأْتُونِي

	
 

 واإلنس الجن من حضره لمن فقال: قال یا أیھا المأل
 

 ال یرید ملك العرش إنما –عرش بلقیس  :أیكم یأتیني بعرشھا
 یرید اظھار القوة.

 
  أوحي إلیھ أنھم سیأتون مسلمین : قبل أن یأتوني مسلمین

  
 

 اْلَمَألُ  أَیَُّھا یَا قَالَ 
 ینِيیَأْتِ  أَیُُّكمْ 

 أَنْ  قَْبلَ  بَِعْرِشَھا
 ُمْسلِِمینَ  یَأْتُونِي

 
 الفوائد: 

ذا عزة واالعلى المرء أن یرجع الى هللا تعالى في ھذه الدنیا اختیارا وھذا ھو  .1
 لم یفعل، یرجع الیھ اجبارا في یوم القیامة صاغرا ذلیال. 

 قال یا أیھا المأل:  .2
o  م قادرون على من ھالتخاذ قرارات مھمة، على المرء أن یختار

 النصح واإلرشاد. 
o سلیمان لدیھ مجلس شورى 

 أیكم یأتیني بعرشھا:  .3
o  ملك العرش إنما یرید اظھار القوة أمام األعداء. ال یرید 
o  المؤمن القوي خیر على المسلمین أن یظھروا للكفار عزة اإلسالم)

 من المؤمن الضعیف) 
 
 
 
 



 ومَ تَقُ  أَنْ  قَْبلَ  بِھِ  آتِیكَ  أَنَا اْلِجنِّ  ِمنَ  ِعْفِریتٌ  قَالَ ) 39(آیة 
	أَِمینٌ  لَقَِويٌّ  َعلَْیھِ  َوإِنِّي َمقَاِمكَ  ِمنْ 

	
 

 : قال عفریت من الجن
o عفریت: الجن القوي النشیط 
o تسخیر الجن لھ 

 
  : قبل أن تقوم من مقامك آتیك بھ اأن

o قوة الجن في حمل العرش 
 

 : وإني علیھ لقوي أمین
o  عیف (في القلب مؤمن الضالالمومن القوي خیر من

 والجسد) 
 

 
 ِمنَ  ِعْفِریتٌ  قَالَ 

 بِھِ  آتِیكَ  أَنَا اْلِجنِّ 
 ِمنْ  تَقُومَ  أَنْ  قَْبلَ 

 َعلَْیھِ  َوإِنِّي َمقَاِمكَ 
 أَِمینٌ  لَقَِويٌّ 

 
 الفوائد: 

 آتیك بھ قبل أن تقوم من مقامك:   اأن قال عفریت من الجن .1
o قوة الجن في حمل العرش 
o یجوز لإلنسان أن یصف نفسھ  
o  یأتیھ بوقت عینھ 
o  رتب سلیمان شؤون حیاتھ 
o  المبادرة في تنفیذ األمر 

 
 وإني علیھ لقوي أمین:  .2

o  من مؤمن الضعیف (في القلب و أحب الى هللا المومن القوي خیر
 والجسد) 

 
 



 لَ قَبْ  بِھِ  آتِیكَ  أَنَا اْلِكتَابِ  ِمنَ  ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الَِّذي قَالَ ) 40(آیة 
ا طَْرفُكَ  ْیكَ إِلَ  یَْرتَدَّ  أَنْ  ا َرآهُ  فَلَمَّ  نْ مِ  ھََذا قَالَ  ِعْنَدهُ  ُمْستَقِّرً

 یَْشُكرُ  افَإِنَّمَ  َشَكرَ  َوَمنْ  أَْكفُرُ  أَمْ  أَأَْشُكرُ  لِیَْبلَُونِي َربِّي فَْضلِ 
	َكِریمٌ  َغنِيٌّ  َربِّي فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسھِ 

	
 

 :قال الذي عنده علم من الكتاب
 صفاتھ: 

 ده علم . عن١
 كتاب سماوي  –. من الكتاب ٢
 برخیا بن آصف: " لھ یقال سلیمان عند صالح عالم رجل ھو
 وإذا أجاب بھ هللا دعا إذا الذي األعظم هللا اسم یعرف كان"

 .أعطى بھ سأل
 
 :  یرتد إلیك طرفكآتیك بھ قبل أن  اأن

o الثقة بوعد هللا 
o یأتیھ بالعرش من الیمن الى الشام كلمح البصر 
o بأمر هللا، كن فیكون تيیأ 
o )(إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون)( 
o ((وما أمرنا إال واحة إال واحدةٌ كلمح بالبصر)) 

 
 : ه مستقرا عندهرآ فلما
o  رآه: رأي العین 
o  :على أفضل ھیئتھ من غیر نقص وال عیبمستقرا 
o  كن فیكون لھ أمر هللا إذا أراد شیئا أن یقول 

 
 :ضل ربيقال ھذا من ف

o .االتیان بالعرش لم یجعلھ یغتر بھ 
o فضل: العطاء الزائد 
o  ربي: التربیة الخاصة 

 ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الَِّذي قَالَ 
 آتِیكَ  أَنَا اْلِكتَابِ  ِمنَ 
 یَْرتَدَّ  أَنْ  قَْبلَ  بِھِ 

ا طَْرفُكَ  إِلَْیكَ   فَلَمَّ
ا َرآهُ   ِعْنَدهُ  ُمْستَقِّرً
 فَْضلِ  ِمنْ  َھَذا قَالَ 
 َربِّي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : لیبلوني
o یبین بصیرتھ 
o  أنھ لیس بغافل عن أفعال هللا 
o  علم أنھ اختبار 

 
  أأشكر. ١
 
 تنفر منھا النفوس كلمة كفر : . أم أكفر٢

o أو قدرتھ  سلیمان خاف على نفسھ ولم یغتر بملكھ
 یسرةواألسباب الم

 
  ومن شكر => فإنما یشكر لنفسھ

o  یعود شكره لنفسھ 
o إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم 
o  :ولئن شكرتم ألزیدنكم 

 
 => فإن ربي غني كریم ومن كفر
o الشاكر بھ یعم الخیر كثیر كریم أعمالھ عن غني 

 داع وكفرھا منھا للمزید داع نعمھ شكر أن إال والكافر،
 .لزوالھا

 
 مْ أَ  أَأَْشُكرُ  لِیَْبلَُونِي 

 َشَكرَ  َوَمنْ  أَْكفُرُ 
 ھِ لِنَْفسِ  یَْشُكرُ  فَإِنََّما

 َربِّي فَإِنَّ  َكفَرَ  نْ َومَ 
 َكِریمٌ  َغنِيٌّ 

 
 الفوائد: 

 : أنا آتیك بھ قبل أن یرتد الیك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب .1
o  "مأل سلیمان شمل "القوي األمین" ،"و الذي عنده علم من الكتاب 
o  عندھم القدرة على العلم والتعلم  البشرفقط 
o دة في أي شيء اال العلم. لم یسأل النبي صلى هللا علیھ وسلم زیا

 ((رب زدني علما))
o  القرآنإذا كان من الكتاب (العلم ال یكون نافعا لصاحبھ اال( 
o  والعلم بھالتقدم العلمي في أي مجتمع ال یكون اال بالقرآن 
o  َل العلومجَ العلم عن هللا من أ  
o  العلم ھو الطریق المختصر الى األجور العظیمة 
o  في أقصر األوقات  افعالمنالعلم ھو السبب في جلب 



o د هللا ولدعاء ووععلم، یعطي المرء الثقة باستجابة اال 
o  ُلإلجابةعرف الصیغ التي تكون أقرب بالعلم ی 
o  .ربنا ما عبدناك حق عبادتك، علینا أن نتواضع الى العظیم 
o  هللا تعالى ال یقبل منك التردد والشك، مع هللا علیك بالتوكل والثقة

 والیقین.
o ان لیس بالقدرة الجسدیة بل بقوتھ بالتوكل واالستعانة اختبار االنس

 با£. 
o ستعجل ھو الذي لھ القوى ھ العلم ال یستعجل بالرأي، الذي االذي ل

 الجسدیة. 
o  .العلم أسرع من الجن 

 
 أحادیث عن اسم هللا األعظم: 

 
 في سورة البقرة وآل عمران وطھحدیثك اسم هللا األعظم  
ُ  َعْن أَنٍَس أَنَّھُ حدیث:   ِ َصلَّى هللاَّ َوَرُجٌل   َعلَْیِھ َوَسلََّم َجالًِساَكاَن َمَع َرُسوِل هللاَّ

یَُصلِّي ثُمَّ َدَعا " اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحْمُد َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت اْلَمنَّاُن بَِدیُع 
ْكرَ  َمَواِت َواْألَْرِض یَا َذا اْلَجَالِل َواْإلِ اِم یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم " ، فَقَاَل النَّبِيُّ السَّ

َ بِاْسِمِھ اْلَعِظیِم الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِھ أََجاَب  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : ( لَقَْد َدَعا هللاَّ َصلَّى هللاَّ
 ) َوإَِذا ُسئَِل بِِھ أَْعطَى

ِ َصلَّىحدیث:   ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َسِمَع  عن بَُرْیَدةَ بِن الُحَصْیب أَنَّ َرُسوَل هللاَّ هللاَّ
ُ َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت اْألََحُد  َرُجًال یَقُوُل " اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك أَنِّي أَْشھَُد أَنََّك أَْنَت هللاَّ

َمُد الَِّذي لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفًُوا أََحٌد " ، فَقَاَل : ( لَقَدْ  َ َسأَْلتَ  الصَّ  هللاَّ
 أجاب)بِاِالْسِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِِھ أَْعطَى َوإَِذا ُدِعَي بِِھ 

 
 
 
 رآه مستقرا عنده: فلما  .2

o  علینا أن ندعوا هللا تعالى أن یعیننا بھذا االسم العظیم على أن نؤدي
 ما علینا من األوامر المفروضة علینا.

o بالعرش كان "مستقرا  قال سلیمان أیكم یأتیني => ولكن لما جيء
 عنده" وھذا من غنى هللا وكرمھ أنھ یعامل عباده باإلحسان.

o .كمال قدرة هللا تعالى 
o  .وھل جزاء اإلحسان اال اإلحسان 



 
 قال ھذا من فضل ربي:  .3

o  إذا طلبت شیئا وجاءك بسھولة ویسر وسرعة علیك بالتقوى وتذكر
ة ونسیان بأنھ اختبار الشكر وعدم الخوض واللعب واللھو بالنعم

 الُمنعم الكریم. 
o  ،كان بإمكان سلیمان أن یأتي بالعرش بسبب من األسباب التي آتاه هللا

جة أعظم فترى في ھذا بركة الشورى ولكن شاور المأل وخرج بنتی
 تواضع سلیمان علیھ السالم. و
o ھالك ودمار المجتمعات الكبر والمتكبرین. ن أعظم أسباب م 

 
 لیبلوني:  .4

o كي یشكر ومن ثم ذكرھا بابتالء النعم وھذا دافع ذكر نفسھ بفضل هللا 
  .عظیم لعدم الكفر

o  إذا آتاك هللا نعم كبیرة كثیرة متعددة علینا التذكر بأن الدنیا دار
 الوقت – لالنفاقاالبتالء وھذه النعم تحتاج الى شكر أكثر. (المال 

 ...) ،الصحة للعبادة والتقرب  –غیر الالعلم لتعلیم  –للقربة الى هللا 
o  إذا طلبت شیئا من أحدھم ولو أطفالك وأطاعوك في فعلھا ال تغتر

 بنفسك، بل تذكر أنھ من فضل هللا ونعمة علیك شكرھا بالعمل. 
o  

 أأشكر أم أكفر:  .5
o  نتیجة االختبار تكون الشكر أو الكفر 
o  الكفر كلمة عظیمة لعدم الشكر تنفر منھ النفوس 
o یكفرن بالعشیر. ھنفار والصدقة ألنالنساء علیھم باالستغ 

 
 ومن شكر فإنما یشكر لنفسھ:  .6

o ن أحسنتم أحسنتم ألنفسكمإ 
o  یعود شكره لنفسھ 
o  ولئن شكرتم ألزیدنكم 

 كل ما زاد في شكر زاده الغني الكریم:  – درجات شكر سلیمان §
ِ  اْلَحْمدُ  َوقَاَال  ِعْلًما َوُسلَْیَمانَ  َداُوودَ  آتَْینَا َولَقَدْ :   15آیة  • َّ£ِ 

 فضلنا على كثیر من عباده المؤمنینالذي 



 ُعلِّْمنَا النَّاسُ  أَیُّھَا یَا َوقَالَ  َداُوودَ  ُسلَْیَمانُ  َوَوِرثَ : 16آیة  •
 اْلفَْضلُ  لَھُوَ  ھََذا إِنَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأُوتِینَا الطَّْیرِ  َمْنِطقَ 
 اْلُمبِینُ 

 أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ  َوقَالَ  قَْولِھَا ِمنْ  َضاِحًكا فَتَبَسَّمَ  :19آیة  •
 أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ 
الِِحینَ  ِعبَاِدكَ  فِي بَِرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلنِي تَْرَضاهُ  َصالًِحا  الصَّ

 قَْبلَ  بِھِ  آتِیكَ  أَنَا اْلِكتَابِ  ِمنَ  ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الَِّذي قَالَ  :40یة آ •
ا طَْرفُكَ  إِلَْیكَ  یَْرتَدَّ  نْ أَ  ا َرآهُ  فَلَمَّ  ِمنْ  ھََذا قَالَ  ِعْنَدهُ  ُمْستَقِّرً

 ْشُكرُ یَ  فَإِنََّما َشَكرَ  َوَمنْ  أَْكفُرُ  أَمْ  أَأَْشُكرُ  لِیَْبلَُونِي َربِّي فَْضلِ 
 َكِریمٌ  َغنِيٌّ  َربِّي فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنْ  لِنَْفِسھِ 

 
o  :شكر ٢في كل وقت &  –مطلق  –. شكر عام ١أنواع الشكر .

 لنعم خاصة  –خاص 
 

 ومن كفر فإن ربي غني كریم:  .7
o كفر وبخل وتولى یعطي ویعطي االنسان ولو  من غناه ال یزال

 واستغنى.
o  .التواضع یؤدي الى الشكر 
o .الكبر یؤدي الى نزع النعم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تَُكونُ  أَمْ  ِديأَتَْھتَ  نَْنظُرْ  َعْرَشھَا لَھَا نَكُِّروا قَالَ ) 41(آیة 
	یَْھتَُدونَ  َال  الَِّذینَ  ِمنَ 

	
 

 : قال نكروا لھا عرشھا
o ونقصان فیكون نكره بزیادة غیروه 
o اختبار لقواھا العقلیة  

 
 ر: ننظ
 . أتھتدي ١
 
 یھتدون. أم تكون من الذین ال ٢

 

 
ُروا قَالَ   لََھا نَكِّ

 نَْنظُرْ  َعْرَشَھا
 تَُكونُ  أَمْ  أَتَْھتَِدي

 َال  ینَ الَّذِ  ِمنَ 
 یَْھتَُدونَ 

 
 الفوائد: 
o  :قال نكروا لھا عرشھا 

o السلیم یمنع المرء من عبادة غیر هللا  لاختبارا لقواھا العقلیة (العق
 فكیف بعبادة الشمس) 

o  یجوز اختبار المرء بما یظھر حقیقتھ 
o  یجوز اختبار عقل المدعو 
o  لسلیمان تسخیر الجن واالنس والطیر 

o  :ننظر 
o  مختبرین لعقلھا 

 
o أتھتدي أم تكون من الذین ال یھتدون 

o  ویكون عندھا ذكاء بملكھاتھتدي للصواب 
o  أتھتدي" (االیجابیة) ومن ثم "أم تكون من الذین ال یھتدون" ببدأ" 
o  أتھتدي: الھدایة رأي االنسان الشخصي 
o  أم تكون من الذین ال یھتدون: دعاة الضاللة یدعون بعضھم البعض

 للضاللة 



o أكثر الناس ال –ألغلبیة (أكثر الناس ال یشكرون االحتمال السلبي ل 
 یعلمون،...)

o  االمتحان لیختبر ذكائھا في الھدایة 
o  عرف من الذي یستحق العبادة یكیف ال العاقل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا) 42(آیة   ھُوَ  َكأَنَّھُ  قَالَتْ  َعْرُشكِ  أَھََكَذا قِیلَ  َجاَءتْ  فَلَمَّ
 ُمْسلِِمینَ  َوُكنَّا قَْبلِھَا ِمنْ  اْلِعْلمَ  َوأُوتِینَا

 
 بلقیس قادمة من سبأ: فلما جاءت

 
 : قیل أھكذا عرشك

o  قیل لبلقیس 
o العرش وتركتھ في بالدھا ارضت علیھع 
o سؤال بدون كذب 

 
 قالت كأنھ ھو: 

o جوابھا یبین ذكائھا وفطنتھا 
o  ألنھا عرفتھ=> لم تقل لیس ھو 
o  أتت بلفظ یحتمل األمرین 

 
قلھا وع : فقال سلیمان متعجبا بذكائھام من قبلھاوأوتینا العل

 أعطاه أعظمما وھدایتھا شاكرا £ أن 
 وأوتینا العلم من قبلھا. ١
 . وكنا مسلمین٢

 

 
ا  قِیلَ  َجاَءتْ  فَلَمَّ
 قَالَتْ  َعْرُشكِ  أََھَكَذا
 َوأُوتِینَا ُھوَ  َكأَنَّھُ 
 قَْبلَِھا ِمنْ  اْلِعْلمَ 
 ُمْسلِِمینَ  َوُكنَّا

 
 د: الفوائ
 فلما جاءت قیل أھكذا عرشك قالت كأنھ ھو:  .1

o  جوابھا یبین فطنتھا وذكائھا 
o  ردھامتوازنة جدا في  
o  عند الشك في الجواب ھو "كأنھ.."  ردأفضل 
o المشاعرغلبة بمقدار السؤال، متوازن من غیر زیادات و جوابھا 
o  التأني في الرد 

 وأوتینا العلم من قبلھا وكنا مسلمین: .2
o  هللا علیھ منعا لھا للكفر النعم.ذكر نفسھ بنعم 

 وأوتینا العلم من قبلھا => الھدایة والعقل  §
 وكنا مسلمین => الھدایة النافعة §



ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُدُ  َكانَتْ  َما َوَصدَّھَا) 43(آیة   َكانَتْ  إِنَّھَا هللاَّ
 َكافِِرینَ  قَْومٍ  ِمنْ 

 
 وإال اإلسالم، عنمنعھا : من دون هللا وصدھا ما كانت تعبد

 ولكن الباطل من الحق تعرف بھ ما والفطنة الذكاء من فلھا
 القلب بصیرة تذھب الباطلة العقائد
o  لِلشَّْمسِ  یَْسُجُدونَ  َوقَْوَمھَا َوَجْدتُھَا : ذكر ھدھد:24آیة 

ِ  ُدونِ  ِمنْ   َعنِ  فََصدَّھُمْ  أَْعَمالَھُمْ  الشَّْیطَانُ  لَھُمُ  َوَزیَّنَ  هللاَّ
 یَْھتَُدونَ  َال  فَھُمْ  السَّبِیلِ 

 
فاستمرت على دینھم، وانفراد  :إنھا كانت من قوم كافرین

یراه بعقلھ من  ،الواحد عن أھل الدین والعادة المستمرة بأمر
ضاللھم وخطئھم من أندر ما یكون فلھذا ال یستغرب بقاؤھا 

 .على الكفر
o  على المرءالبیت والبیئة لھا تأثیر 

 
 

 
َھا  َكانَتْ  َما َوَصدَّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُدُ   هللاَّ
 قَْومٍ  ِمنْ  َكانَتْ  إِنََّھا

 َكافِِرینَ 

 
 الفوائد: 
o ا ما كانت تعبد من دون هللا:وصدھ 

o عن اإلسالم؟؟ ما صّدھم 
 عبادة غیر هللا  §
 تزیین الشیطان لھم أعملھم   §

o والذكاء والفطنة المرء بصیرة القلب. العقائد الباطلة (الذنوب) تُذھب 
 بصیرة. ال تنفعھ إذا ذھبت ال

o .المجتمع قد یكون سببا في صد المرء عن عبادة هللا 
o  المشغولة بالباطل ال ترى الحق.النفس 

 
o  :إنھا كانت من قوم كافرین 

o  البیت والبیئة لھا تأثیر 
o استمرت على دین قومھا 



o َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَُد ل: هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قا عن رسول
َسانِھِ َعلَى اْلفِْطَرةِ  َرانِِھ أَْو یَُمجِّ َدانِِھ أَْو یُنَصِّ  .، فَأَبََواهُ یُھَوِّ

o  عندما یتركون بلدانھم وتأثیر المجتمع یقدرون على  الناسھؤالء
 اتخاذ القرار الصحیح بترك الكفر وقبول اإلسالم. 

o التحذیر من مصاحبة األشرار 
o المرء على دین خلیلھ ، فلینظر أحدكم من یخالل: حدیث " . 
o  .االنسان إذا لم یشغل نفسھ بالخیر شغلتھ بالشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةً ) 44(آیة  ا َرأَْتھُ َحِسبَْتھُ لُجَّ ْرَح فَلَمَّ قِیَل لَھَا اْدُخلِي الصَّ
ٌد ِمْن قََواِریَر  َوَكَشفَْت َعْن َساقَْیھَا قَاَل إِنَّھُ َصْرٌح ُمَمرَّ

ِ َربِّ قَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفْ  ِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیَماَن ِ£َّ
 اْلَعالَِمینَ 

 
  لھا ادخلي الصرح:قیل 
o أمروھا أن تدخل الصرح وھو المجلس الواسع المرتفع 
o  دخول الصرح اكرام لھا 
o اختبار الشجاعة والثقةھذا و 

 
 فلما رأتھ: 

o رأت الصرح 
o التمھل والحذرلم تستعجل بل نظرت الیھ ب  

 
 حسبتھ لجة: 

o رأت الصرح لجة، وھو ماء لھ صوت وحركة 
 

 لدخول في الصرح : وكشفت عن ساقیھا
 

 ھي بین أمرین: 
 . االكرام بدخولھا الصرح ١
 . رؤیة لجة ٢

 

 
قِیَل لََھا اْدُخلِي 

ا َرأَْتھُ  ْرَح فَلَمَّ الصَّ
ةً  َحِسبَْتھُ لُجَّ
َوَكَشفَْت َعْن 

َساقَْیَھا قَاَل إِنَّھُ 
ٌد ِمنْ   َصْرٌح ُمَمرَّ

قََواِریَر قَالَْت َربِّ 
إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي 

َوأَْسلَْمُت َمَع 
ِ َربِّ  ُسلَْیَماَن ِ�َّ

 اْلَعالَِمینَ 

 
 الفوائد:  
 
 قیل لھا ادخلي الصرح:  .1

a. ھذا اختبار الشجاعة والثقة 
b.  دخول الصرح اكرام لھا: على المرء أن یكرم ضیفھ 

 
 فلما رأتھ:  .2



a.  على المرء التمھل والحذر 
b. القرارتفكر والتمھل ومن ثم على المرء البل اتخاذ القرارات ق 

 
 حسبتھ لجة:  .3

a. وھذا اختبار الغیب لھا 
b.  أحیانا عیوننا ال ترى حقیقة األمر، فكلما زاد إیماننا بالغیب كلما

 زادت ثقتنا بأوامر هللا ولم نحكم عقولنا الضعیفة علیھا. 
 

 : وكشفت عن ساقیھا .4
a.  عقلھا وأدبھا یبین 
b.  لباسھا كان طویال  –لتستر اأھمیة  
c.  التزاما لألوامر  ،الدخول منلم تمتنع 
d.  فلم تمتنع من الدخول  ،لإلكرامعلمت أنھا دعیت  
e.  لك سلیمان وتنظیمھ بناه على الحكمة مُ علمت بأن 
f.  لم یكن في قلبھا شك سوء 
g.  كل أوامر هللا تعالى ورائھا كثیر من اإلكرام والقربة، علینا أن نثق

 د لھ بالتقوىباg وننقا
h. :الصرح اختبار لبلقیس 

i. ال تدخل  :. جبانة١ 
ii. لدخلت وثیابھا نازلة  :. مغفلة٢ 
iii. دخلت وكشفت عن ساقیھاحازمة . شجاعة٣ : 

 
 من قواریر: ممرد رحإنھ ص .5

a. رح ممرد من قواریر = زجاجص 
b. عظمة سلیمان وأنھ ال یرید ملكھا 
c. ذكاء المرأة وشجاعتھا وحزمھا 

  :قالت رب إني ظلمت نفسي .6
a. عترفت بخطئھا بعبادة الشمسا 
b. عندما یبتعدون لذلك  بعض المشركین قد یصدھم عن الحق مجتمعھم

 عنھ ویرون الحق یقبلونھ. 
c.  النفس  تُزكىیجب أن النفس أمانة 
d. كبر والتكبر یمنعان المرء من التقدم. ال 

 



 وأسلمت مع سلیمان: .7
a.  من لم یشكر الناس لم یشكر هللا 
b.  بالھدایة لإلسالم (تكریم لسلیمان) شكرت لسلیمان كونھ سببا لھا 

 
 g رب العالمین:  .8

a.  توحید الربوبیة واأللوھیة 
b.  هللا سبحانھ وتعالى یھب األسباب لإلسالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  التفوق الحضاري مع تذكر نعم هللا

 دروس ملكیة من سورة النمل: 
 

 القائد )1
 المأل )2
 الجنود  )3
 الناس  )4
o لغیره. ر المأل، والجنود والناس ولم یتركھم القائد دائم النظر في أمو 
 

 الصفات: 
	القائد صفات  

 
 العلم  )1

a. (16) الطیر)منطق الدنیا ( علم  
b.  (42) (15) آتینا)علم رباني ( –الدین علم  
c.  (19)علم من اآلخرین 

 
 لكل شيء الشكر  )2

 
I.  تعالىهللاحمد   

 (36-16-15)نعم الماضیة  §
 شكر العلم  •
 شكر الموھبات الشخصیة •
 الدنیا شكر •

 
  نعم الحاضرة §

 (42)نعم طلبتھا  •
 (19)نعم لم تطلبھا  •

 



II. (29 - 44 – 19)ب اسبالشكر لأل 
 

 االیمان والتوحید  )3
 

 )19) (27() 26() 25(الثقة تأتي من االیمان  -
 
 مخاطبة الناس )4

 
  (16) اتصال مباشر )1
 (16)تواضع  )2
 (16)لغات مختلفة  )3
 (16)نسب النعمة الى هللا  )4
 (19) (38)االحترام  )5
 (18) عذاراأل )6
 (18)حسن الظن  )7
 (21) (20)التتھم بدون دلیل  )8
 (27)االیجابیة  )9

 
 الشدة والحزم  )5

 
 مواقع الحزم والشدة للقائد:  -

 (20) من غیر عذر الغیاب .1
 (37) )21العقاب ( .2
 (21)معرفة الحدود  .3
 (27)الثبات على المبدأ  .4
 (36) (42)الفخر بنعمة هللا  .5
 (21)التحذیر من مخالفة القوانین  .6
 (38)المھام للتحدي  إعطاء .7
 (27) (41) (35)االختبار  .8
 الشدة مع النفس  .9

 (40) (19)لتفكر واالعتبار ل الخلوة مع النفس §
 (44)ل التحدیات مع التقوى وقب §
 العبادة  §



 العدل  )6
 (22)العدل وإعطاء الفرص  .1
 (41) (27)التحري  .2
  (41)في إعطاء األوامر  .3

a. ب األوامر للجنود یجب أن تكون مفصلة مع شرح السب 
b.  األوامر لغیر الجنود یكون بإحسان 

 (19) (18) (40)توازن ال .4
i.  في القول 
ii. والفعل 

 القول یساوي الفعل  .5
 

 التنظیم )7
 المرن تحكم ال .1
 قائد لكل مجموعة  .2
 معرفة كل األفراد  .3
 التفقد  .4
 المسؤولیة  .5
 األمر بالتفصیل  .6
 الجدول .7

 
 اتخاذ القرار  )8
 عدم العجلة وال مماطلة  .1
 الطوارئ  .2
 الشورى  .3
 م بأھمیتھم اشعارھ .4
 التنفیذبعد القرار علینا  .5
 الحزم  – قرار بال ھوىاصدار ال .6
 ال تقل ال  .7
 التأكید  .8

 
 ضبط النفس )9
 

 التواضع )10



التواضع لیس ذل النفس أمام الناس بل ھو ذكر نعم هللا علیك وتعلق الناس  -
 بخالقھم ولیس بك.

 
 الثقة بالجنود  )11

 
 العرض  –التقدیم  )12

 

 الصفات: 
	 المألصفات  

 
 القائد احترام  )1
 المھمات  )2

a.  العلم 
b. القوة 
c. األمانة  

 الجنسیات  –اختالف القدرات  )3
 ھدف واحد  )4

 

	الصفات: 
	لجنود اصفات  

 
  التنظیم )1
  االحترام )2
 اتباع القوانین  -
 عدم فعل ما یزعجھم (فمكث غیر بعید)  -
 توضیح األسباب عند عندم اتباع القوانین  -
 االھتمام )3
 التواصل )4
 التواصل المباشر مع القائد -
  دلیل وبرھان االدعاء من غیر عدم  -
 االشاعات تدمر المجتمعات -



 توسط بین الجنود اآلخرین والقائد (عدم الوساطة)عدم ال   -
 اآلخرین  یعلم قبلالقائد یجب أن  -
 على الجنود إعالم القائد بتقریر واضح   -
 على الجنود إعطاء الحلول  -
  الثقة )5
-  gالثقة تأتي باإلیمان با 

 

	الصفات: 
 الناسصفات  

 
 الجماعي العمل )1
  سمعنا )2
  اطعنا )3
  االحترام )4
  الشكر )5
 من الشكر عدم التشكي  -
  :االخرین مع )6
 األعذار  -
 االحترام  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاھُْم َصالًِحا أَِن اْعبُُدوا ) 45(آیة 
َ فَإَِذا ھُْم فَِریقَاِن یَْختَِصُمونَ  	هللاَّ

 
 

 مؤكدات 3یؤكد هللا  ولقد:
o  أرسل هللا تعالى الرسل للناس بھدف االستسالم إللھ

 واحد ودخول في دینھ ودخول الجنة.
 

 هللا نفسھ عظم –أرسل هللا أرسلنا: 
o  هللا تعالى عند ارسال الرسل أرسلھم بكتاب مبین أي

 حجة قاطعة تبین صدقھم 
 

 قبیلة من العرب – وھم أصحاب الحجرإلى ثمود: 
 

لقرب أخاھم صالحا  –اھم في النسب أخأخاھم صالحا: 
 العالقة

 
  األوامر إعطاء عندولطف سھولة یعطي  ،أنأن: 

 
 : رسالة جمیع الرسل عبادة هللا هللاعبدوا 

 
 قوم ثمود : فإذا ھم

 
تصفیة الحق مستمر الى  –الحق تفرقوا  مجيءعند : فریقان

 یوم القیامة 
 

مر ما دام ھناك (فعل مضارع، أي ھذا الفعل مست: یختصمون
 یجري بینھما خصام  -متضادان) فریقان 

 

 
َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى 

ثَُموَد أََخاُھْم َصالًِحا 
َ فَإَِذا  أَِن اْعبُُدوا هللاَّ

ُھْم فَِریقَاِن 
 یَْختَِصُمونَ 

 
 
 



 الفوائد من القصص الثالثة:
 يء. بعلمھ وقوتھ وذكائھ ولكن كفره یدمر كل شالمرء قد یكون متطورا  .1
في قصة فرعون هللا تعالى أرسل إلیھم تسعة آیات لو آمنوا بھا لما دُمروا  .2

شخص واحد) وفي قصة ثمود تسعة رھط فسدوا قومھم  .vs(تسعة آیات 
 تسعة مفسدین)  .vsأجمعین (آیة واحدة 

 قوم سبأ جمیعھم نجوا بسبب شخص واحد (ھدھد) .3
دف من ارسال الرسل ت وھذا ھو الھي نھایة قصة قوم سبأ، الملكة أسلمف .4

 والكتب والدعوة.
 وائد اآلیة: ف

 ولقد:  -
o  التوكیدات في كالمنا یجب أن تستخدم في أمور مھمة نرید إظھارھا

 للغیر. 
 أرسلنا:  -

o  من نرسل الى اآلخرین بحجة وبیان یظھر صدقھم.علینا اظھار 
 خاھم صالحا: أ -

o  .یصح إطالق األخوة النسبیة بین المؤمن والكافر 
o  دعوة الناس علینا اإلحساس باألخوة معھمعند 
o أوثقن األخوة من على األم أن تكون كأخت لبناتھا واألب أخ ألبنائھ أل 

 نفسیا، مادیا، عقلیا. لذلك المسلم أخو المسلم. العالقات دعما، 
 إذا ھم فریقان یختصمون: فأن اعبدوا هللا  -

o (العلم یُظھر أمراض النفوس) الحقائق تظھر بمجيء الحق 
o ا یقال من بعض الجھال افتراء منھم أن الدین یفرق الناس كذب ال یصح م

منین من الكفار والصالحین بل الدین یزكي الناس ویصفي صفوف المؤ
 سدین. من المف

o  .أرسل هللا الرسل یدعوھم الى عبادة هللا ولیس لالختالف 
o  ي یرى الحق وال یرید بل ھذا من عمل الكافر الذالمتقین ال یختصمون

 اتباعھ
o  أصحاب الباطل بسبب رفضھم الحق یكونون غیر متوازنین لذلك یسعون

 قدر اإلمكان في النقص من الحق باالستھزاء والعداوة. 
o  ال یتمحص الحق اال بظھور العدو 
o  سبب وجود الباطل ھو اظھار الحق أكثر وبوضوح 
o  الخصام بین المؤمن والكافر أمر البد منھ 

 
 
 



قَاَل یَا قَْوِم لَِم تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّیِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة ) 46(آیة 
َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ   لَْوَال تَْستَْغفُِروَن هللاَّ

 

 
صالح علیھ السالم، عند رؤیة أخطاء قومھ أصلحھم  :قال

 بالنصیحة.
 

 ألخویةبالشفقة والرحمة ونصیحة ا: یا قوم
 

 لماذا؟لم: 
  

 وتحرصون تبادرون (استعجل)تستعجلون: 
 

 ما یسيء المرء: بالسیئة
  

  حسن: قبل الحسنة
لم تبادرون فعل السیئات وتحرصون علیھا قبل فعل  -

الحسنات التي بھا تحسن أحوالكم وتصلح أموركم 
 الدینیة والدنیویة؟

 
 َ  :لَْوَال تَْستَْغفُِروَن هللاَّ

 صالح علیھ السالم الى قومھنصیحة أخویة من  -
بأن تتوبوا من شرككم وعصیانكم وتدعوه أن یغفر   -

 .لكم
 ن)تستغفرو -علینا اللزوم باالستغفار (فعل مضارع  -

 
 :لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن  فإن رحمة هللا تعالى قریب من  -
 المحسنین والتائب من الذنوب ھو من المحسنین.

 ي الرحمة: سببا دخول ف -
 فعل الحسنات  •
 طلب االستغفار  •

 
قَاَل یَا قَْوِم لَِم 

یِّئَِة  تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّ
قَْبَل اْلَحَسنَِة لَْوَال 

 َ تَْستَْغفُِروَن هللاَّ
 لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ 



 حمة هللا: ر
 الھدایة لكل خیر وحفظ من كل شر  -

 
 فوائد اآلیة: 

 ال: ق -
o  یحة أن یصحح اآلخر في نفس الوقت وال في التربیة والنص المربيعلى

 ینتظر لمدة طویلة. 
 یا قوم:  -

o  .على المرء عند النصح أن یكون لطیفا شفیقا لینا على الناس 
o  تذكر الغیر بأنھم من مكان واحد ومنطقة واحدة ودین واحد یجعلھم

 ینتمون لبعض ویتقبلون النصح. 
 

 : َسنَةِ َم تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّیِّئَِة قَْبَل اْلحَ لِ  -
o  .فعل السیئات سبب جمیع ما یسوء المرء من العواقب الدینیة والدنیویة 
o  من الفطرة السلیمة ھو طلب الحسنة للنفس والغیر 
o  السیئات عدم مسامحة  بالسیئات، منمن أسباب عدم التقدم ھو االستعجال

 عدم االعتراف بالذنوب،... اآلخرین، الحكم علیھم، 
o  مر فیھا، ھناك حسنات أوتیت الینا كي نفعلھا ولكن في كل األقدار التي ن

 أكثر الناس یستعجلون بفعل السیئات في نفس المواقف واألقدار.
 

َ لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ لَ  - َّcْوَال تَْستَْغِفُروَن ا : 
o االستغفار سبب دخول المرء في رحمة هللا ودفع العذاب 
o  علینا اللزوم باالستغفار 
o  بھ الربرحمة بربھ، وتعلق العبد  = وسیدهالعالقة بین العبد . 
o  .من ال یرحم ال یُرحم 
o  كثیرااھل الذنوب یحتاجون الى رحمة الصالحین  
o االستغفار یلین القلب للرحمة 
o  االستغفار لرفع العقوبة وجلب الرحمة 
o م ودفع النقم عاالستغفار لجلب الن 
o  فتح العلم االستغفار سبب 
o  االستغفار سبب للفھم 
o  باألفعال٢. باألقوال ١االستغفار أنواع . 

 
 
 

 



اطَّیَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل طَائُِرُكْم ِعْنَد  قَالُوا )47آیة (
ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ  	هللاَّ

 
 

 ومعارضینمكذبین  قَالُوا لنبیھم -ثمود  :قالوا
 

أي تشاء منا "بك وبمن معك" المؤمنین معك: وبمن  اطیرنا بك
أن صالح ومن معھ زعموا  – حیث قحطوا المطر وجاعوا

 لیسوا وجوه خیر علیھم 
 ِبكَ  ومعارضین: اطَّیَّْرنَاصالح مكذبین  قَالُوا لنبیھم -

أنھم لم یروا على وجھ  -قبحھم هللا- َمعََك زعمواَوِبَمْن 
وا صالح خیرا وأنھ ھو ومن معھ من المؤمنین صار

 (تفسیر السعدي) سببا لمنع بعض مطالبھم الدنیویة
 
لم یقل لھم ھذه المصائب بسبب ذنوبكم : طائركم عند هللا قال

بل كان لینا ھینا في الخطاب بقولھ ھذه األمور جمیعھا من 
ما تشاءمتم بھ، أي المصائب التي حصلت ھي من  - أقدار هللا

 ماصابكم اال من ذنوبكما  –هللا اختبار لكم وبما كسبت أیدیكم 
 

 بالسراء - تختبرون بالخیر والشر: بل أنتم قوم تفتنون
والضراء والخیر والشر لینظر ھل تقلعون وتتوبون أم ال؟ فھذا 

 دأبھم في تكذیب نبیھم وما قابلوه بھ.
 

 

 
ا اطَّیَّْرنَا بَِك قَالُو

َوبَِمْن َمَعَك قَاَل 
ِ بَْل  طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاَّ

 أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ 

 
 الفوائد: 
 :ا اطَّیَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمَعكَ قَالُو

 التشاؤم بمسموع أو مرئي ھویر التط -
 (شرك أصغر)التطیر من الشرك  -
یترجم أفعال هللا (األقدار) على ھواه بل یرى ذنبھ ویستغفر  أالعلى المرء  -

 إذا رأى شرا في حیاتھ. 



 ِ  :قَاَل طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاَّ
 الرد على الباطل بدون سكوتعلى المصلح  -
 في الحان نفسھ  والتصحیحفي التربیة سرعة الرد  -
 زیادة الفھم والتصحیح بنفس( التي استخدموھا الناس االلفاظنفس  استخدم -

 (قالوا اطیرنا => قال طائركم)االلفاظ) 
 اآلخرین! المرء ولیس بسبب ذنوب بسببالتشاؤم  -
 المصائب:  -

o اد من هللا الخلق واالیج 
o من المخلوق السبب 

 > الخیر كلھ من هللا والشر لیس الیھ=
 نزاعال یؤدي الى بالجواب علینا عند الرد على الباطل   -

 
 بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ 

 فتن الناسأن هللا یحدث أمورا ت -
 الضراء والخیر والشرالفتنة بالسراء و -
 النتیجة ماذا تفعلون ھل تصرون أو تتوبون -
 علینا عدم اتھام الناس بل االعتراف بالذنوب  -

 
 
 


