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  الطور سورة

  4– 1 آيات الطور سورة

 أهله و الباطل مطاردة :السورة محور 

 المرات بعض المغرب صالة في يقرأها  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان :فضائلها من 

 الباطل مطاردة و الرسالة و العقيدة اثبات عن تتكلم المكية السور. الهجرة قبل نزلت مكية سورة هي و 

 و السالم، عليه موسى هللا كلم الذي المكان هو. السالم عليه موسى رسالة به نزلت الذي الجبل اسم ؟الطور معنى ما 

 .المباركة األماكن من هي

 السورة أجزاء: 

o السورة محور و األقسام بين عالقة الزم (القسم جواب و بها هللا أقسم التي األقسام: 8 - 1 آيات( 

o اآلخرة: 88 - 9 آيات 

 9 - 11 :القيامة يوم أهوال   

 11 - 11: المكذبين حال 

  28-11 :المتقين حال 

ور   1 –  َوٱلطُّ

 الكلمة  معناها
 القسم واو  
 عظيم شئ فهذا به قسم اذا و مخلوقاته بأي يقسم هللا و 

 وَ 

 طور+  ال 
o العهد ال التعريف، ال :ال 
o السالم عليه موسى به هللا كلم الذي الجبل: الطور . 

 السالم عليه موسى به كلم هللا ألن المكانة و الشرف من له 

ور    ٱلطُّ

 

ب    2 – ـٰ َت ۡسُطور    َوك   مَّ

 الكلمة  معناها 
 وَ   للقسم تكملة  , عطف 

 ب    الكتاب؟ هذا صفة ما. مكتوب شيء: 'كتب' من ـٰ َت   ك 

 ترتيب و دقه و نظام، جمال، في أن يدل السطر، على الكتابة سطور، ذات 
 العلماء يقول الكتاب؟ هذا هو ما: 

o شيء كل به هللا كتب الذي :المحفوظ اللوح 

o ملسو هيلع هللا ىلص النبى على نزل كتاب أفضل: الكريم القرآن  
o الطور ألن :التوراة 
o المالئكة كتب  

ۡسُطور     مَّ

 

  ف ى 3 – 
 
نُشور    َرق   مَّ
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 الكلمة  معناها 
 ف ى جر حرف  

 الرق؟ هذا كيف به، يكتب ما كل جلد، و ورق من تكون اما الورق   
 
  َرق 

 قارئ كل بيد يكون الذي: مفّرق ، فّرق :أي' نشر' من  
 منتشر القرآن أن يدل. القرآن فقط يكون المعاني كل من و 
 واضح خفي، غير ظاهر: النشور و البعث يوم 

نُشور     مَّ

 

 ٱۡلَمۡعُمور   َوٱۡلَبۡيت   4 – 

 الكلمة  معناها  
 وَ   للقسم تكملة  , عطف 

 بيت+  ال 
o التعريف ال :ال 
o مبات من: بيت  

  ٱۡلَبۡيت  

 مستمرة صفة للبيت، صفة: المعمور 
 يخرجون و يدخلون الناس أي' َعمر' من . 
 هللا بيت فوق السابعة السماء في بيت أنه يقال المالئكة، خروج و بدخول البيت هذا ُعمر و 

 .األرض على الحرام
 يعودون ال و آخر ملك ألف 11 الثاني اليوم و يخرجون و يتعبدون ملك ألف 11 يوم كل يدخله 

 . آخرة مرة
 حجم تخيل و هللا اال يحصيه ال عدد. سبحانك آخره، الى يوم أول من المالئكة عدد كم فتخيل 

  يعبدونه مالئكة ففي هللا يعبد لم فمن. المالئكة

 ٱۡلَمۡعُمور  

 

  10– 5 آيات الطور سورة

 السورة أجزاء: 

o السورة محور و األقسام بين عالقة الزم (القسم جواب و بها هللا أقسم التي األقسام: 8 - 1 آيات( 

o اآلخرة: 88 - 9 آيات 

 9 - 11 :القيامة يوم أهوال   

 11 - 11: المكذبين حال 

  28-11 :المتقين حال 

ۡقف   5 – وع   َوٱلسَّ
 ٱۡلَمۡرفُ

 الكلمة  معناها
 القسم واو  
 سقف+  ال 

o التعريف ال :ال 
o السماء هو و فوقنا الذي :سقف 

 األرض سقف الدنيا سماء 

ۡقف     َوٱلسَّ

 ترونها عمدا بغير السماء سقف لكن و عامود و ركن من البد الدنيا في سقف أي 
 رفعها الذي هللا 

 ٱۡلَمۡرفُوع  
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 فروج من لها ما ، نقص ال و فيها عيب ال 
 العظيمة اآليات من المرفوع السقف 

 

 ٱۡلَمۡسُجور   َوٱۡلَبۡحر   6 –

 الكلمة  معناها
 القسم واو  
 بحر+  ال 

o التعريف ال :ال 
 البحر؟ هذا صفة ،ما االنسان جسم أيضا و ماء أساسا األرضية الكرة 

  َوٱۡلَبۡحر  

 معنيين له سجر: 
o بالك فما حد عنده البحر.  يفيض هللا بإذن لكن و حد له البحر العادية أوقات في: الممنوع 

 هللا سبحان ؟ يطغى الذي بالكافر
o القيامة يوم نارا الى الماء يتحول و نارا يشتعل: سيوقد الذي 

 ٱۡلَمۡسُجور  

 

 لََوٲق ع    َربِّكَ  َعَذابَ  إ نَّ  7 –

 الكلمة  معناها
 القسم جواب 
 توكيد 

  إ نَّ 

 الكافرين به وعد الذي هللا عذاب 
 ك+  رب 

o التربية في الناس .عباده يربي الذي هو المدبر المصلح هو :رب: 
 المؤمن: بالتربية المنتفع .1
 الكافر :منتفع الغير .8

o القرآن يقرأ من و  ملسو هيلع هللا ىلص النبي:  ك 

  َربِّكَ  َعَذابَ 

 واقع+  ل 
o القسم الم 
o الكافر على العذاب يقع أن البد: واقع 

 لََوٲق ع   

 

ا 8 – ن ۥ لَهُ  مَّ  َداف ع    م 

 الكلمة  معناها
 نفي: ما 
 للعذاب: الم  

ا   ۥ لَهُ  مَّ

 أحد يمنعه لم و جاء اذا العذاب يدفع أحد ال 
 الكافر عذاب ليدفع حميم ال و شفيع ال و صديق يوجد ال 
 يعذب الكافر لكن و هللا مشيئة حسب على يعذب العاصي للمؤمن  . 
 العذاب؟ يرفع كيف 

o للمؤمن و هللا بإذن فقط: بالشفاعة  
o َبةَ  َعن   :حديث. القرآن الصيام، الرحمة، صلة الوالدين، بر :الصالحة األعمال ن   ُعق  ر   ب   َعام 

تُ   : َقالَ  ع  ، َثالَثُ  لَهُ  َكانَ  َمن    : َيقُولُ  وسلم عليه هللا صلى هللا   َرُسولَ  َسم  ، َوَصَبرَ  َبَنات  ه نَّ  َعَلي 

ن  َداف ع    م 
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ن   َوَكَساُهنَّ  نَ  ح َجاًبا لَهُ  ُكنَّ  ج َدت ه ، م  ار م    النَّ
 سبحان ، أياما مرض طور سورة من األيات هذه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر يقرأ عندما 

 .بأنفسهم يثقون لم هللا، مكر من أمن عندهم ما الصحابة. هللا
 

َمآءُ  َتُمورُ  َيۡومَ  9 – ا ٱلسَّ  َمۡوًر 

 الكلمة  معناها 
 َيۡومَ   القيامة يوم  

 المرفوع السقف هو السماء 
 عليه كانت عما تختلف و تنشق و تدور و تضطرب: تمور 

  َتُمورُ 

 َمآءُ   للسماء يحصل بما مطلق توكيد ا ٱلسَّ  َمۡوًر 
 

يرُ  10 –  ا ٱۡلج َبالُ  َوَتس   َسۡيًر 

 الكلمة  معناها 
 يرُ  كالسحاب أماكنها من تزول و الثابته الجبال تتحرك ا ٱۡلج َبالُ  َوَتس   َسۡيًر 

 

  16– 11 آيات الطور سورة

 السورة أجزاء: 

o السورة محور و األقسام بين عالقة الزم (القسم جواب و بها هللا أقسم التي األقسام: 8 - 1 آيات( 

o اآلخرة: 88 - 9 آيات 

 9 - 11 :القيامة يوم أهوال   

 11 - 11: المكذبين حال 

  28-11 :المتقين حال 

ب ينَ  َيۡوَمٮ  ذ    َفَوۡيل    11 –  لِّۡلُمَكذِّ

 الكلمة  معناها
 ويل+  ف 

o الوعيد و التهديد: ويل 
o باهلل العياذ و جهنم في وادي أنه يقال و 

  َفَوۡيل   

 َيۡوَمٮ  ذ    القيامة يوم  

 المكذبين+  ل 
o الكذب على اإلصرار و الكذب كثير: كّذب 

 المؤمن للصادق األمن لكن و تعالى هللا أخبر بما و القيامة بيوم لمكذب تهديد و فويل. 
 11 - 18 آيات المكّذبون؟ هم من 

ب ينَ   لِّۡلُمَكذِّ

 

ينَ  12 –  َيۡلَعُبونَ  َخۡوض    ف ى ُهمۡ  ٱلَّذ 
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 الكلمة  معناها
 ينَ  موصول اسم   ٱلَّذ 

 ُهمۡ  للمكذبين للتوكيد، فصل ضمير  

 خوض+  في 
o األحاطة و به منغمس: في 
o باطله علوم و باطله أعمال و باطل كالم :خوض   التكذيب 

 و ذنوب و هلل ملخلص غيرالعمل  و نافع غير العلم الباطل في منغمسين الدنيا؟ في حالهم ما 

 .عليه تعبانين
 المؤمن عمل و كالم. اإليمان نقص و التكذيب الى يؤدي الباطل العمل و بالكالم المشغول 

 .هللا يريده كما يمشون. بركه يكون و صادق

  َخۡوض    ف ى

 الجد يتعلمون ال و الجد يعلمون ال و الجد يقولون ال 
 شيء آخر ينهدم و فائدة له ما رمل من قصر يبني يلعب صغير كطفل 
 لعب فهو غيره شيء أي و لنعبده هللا خلقنا. 

 َيۡلَعُبونَ 

 

ونَ  َيۡومَ  13 – مَ  َنار   إ لَىٰ  ُيَدعُّ ا َجَهنَّ  َدّعً

 الكلمة  معناها
 َيۡومَ  القيامة يوم  

 ونَ  الشدة فيحتاجون الدنيا في يلعبون كانوا ألنهم عنف و بشدة يدفعون   ُيَدعُّ

 مَ  َنار   إ لَىٰ  النار من بك نعوذ ان اللهم   َجَهنَّ

 مطلق مفعول 
 أي هو اللعب. هللا سبحان القيامة؟ يوم عندك و تعلب فكيف تلعب لم غدا امتحان عندك اذا 

 .هللا لوجه ليس شيء

ا  َدّعً

 

ه  هَ   14 – ذ  ارُ  ـٰ ُبونَ  ب َہا ُكنُتم ٱلَّت ى ٱلنَّ  ُتَكذِّ

 الكلمة  معناها
 ه   قريب اشارة اسم ذ  ـٰ   َه

 ارُ  جهنم نار   ٱلنَّ

 موصول اسم: التي 
 باآلخرة يكذبون حالهم؟ ما الدنيا، في المكذبون: كنتم 
 و الجزاء يكذبون كانوا ألنهم ’تكذبون كنتم التي النار هذه‘ توبيخا العذاب مالئكة لهم يقال 

 .الدنيا في النار و الحساب و البعث

ُبونَ  ب َہا ُكنُتم ٱلَّت ى  ُتَكذِّ

 

ۡحر   15 – َذآ  أََفس  ـٰ ُرونَ  اَل  أَنُتمۡ  أَمۡ  َه  ُتۡبص 

 الكلمة  معناها
 سحر+  ف+  أ 

o استفهام أ 
o حقيقي غير وهمي، شيء: سحر 

 سحر؟ ترون التي النار هل‘ استهزاء، لهم يقال النار يرون عندما ‘ 

ۡحر   َذآ  أََفس  ـٰ   َه

 أَمۡ  الثاني اإلحتمال ، أو  

 النار تبصرون ال عمي أنتم المكذبون أيها 
 حديد اليوم بصرهم ألن عمي غير هم حقيقي و لكن و سحر ليس النار: الجواب 

ُرونَ  اَل  أَنُتمۡ   ُتۡبص 
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َما    َعلَۡيُكمۡ  َسَوٓاء   َتۡصب ُروا   اَل  أَۡو  َفٱۡصب ُرٓوا   ٱۡصلَۡوَها 16 –  َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما ُتۡجَزۡونَ  إ نَّ

 الكلمة  معناها 
 ها+  اصلوا 

o النار في احترقوا :اصلوا 
o النار :ها 

  ٱۡصلَۡوَها

 النار على تصبر ال أو تصبر  
 الفرج مفتاح الصبر الدنيا في للمؤمن 

 اَل  أَۡو  َفٱۡصب ُرٓوا  
  َتۡصب ُروا  

 َعلَۡيُكمۡ  َسَوآء    الصبر من فائدة ال    

 جزائهم فهذا الدنيا في يكذبون و يلعبون كانوا 
 العمل جنس من الجزاء 

َما  ُكنُتمۡ  َما ُتۡجَزۡونَ  إ نَّ
 َتۡعَملُونَ 

 

  20– 17 آيات الطور سورة

 السورة أجزاء: 

o السورة محور و األقسام بين عالقة الزم (القسم جواب و بها هللا أقسم التي األقسام: 8 - 1 آيات( 

o اآلخرة: 88 - 9 آيات 

 9 - 11 :القيامة يوم أهوال   

 11 - 11: المكذبين حال 

  28-11 :المتقين حال 

 اآلخرة في المتقين جزاء الدينا في المتقين صفات
 تكون أهلك مع تكون عندما قلوبهم، حال: مشفقين 

 هللا سبحان خائفين، أهلهم بين لكن و مرتاح
 نيعم و جنات 

 الرحيم البر يدعون ألسنتهم، حال: هللا يدعون   َين ه  ك  ـٰ ُهمۡ  َءاَتٰٮُهمۡ  ب َمآ  َف  َربُّ

   ُۡہمۡ  َوَقٰٮُهم  ٱۡلَجح يم   َعَذابَ  َربُّ

 

ق ينَ  إ نَّ  17 – ت    ف ى ٱۡلُمتَّ ـٰ يم    َجنَّ  َوَنع 

 الكلمة  معناها
 إ نَّ  توكيد  

 متقين+  ال 
o أعمالهو كالمه، قلبه، في التقوي في مستغرق :اإلستغراق ال 
o سخطه و هللا عذاب بين و بينك وقاية جعل :التقوى اتقى، من : ين+  متقي 

 الناس أو هواه اتباع هو العكس و الجنة يدخل الذي التقوى. 
 و هللا محبة هللا؟ من نور معنى ما. هللا من نور على النواهي اجتناب و األوامر فعل: التقوى 

 رجائه و خوفه

ق ينَ    ٱۡلُمتَّ

 جنات+  في 
o منها تخرج لم: في 
o من هللا نسأل ،بشر قلب على خطر ال و سمعت أذن ال و رأت عين ال ما جنة، جمع: جنات 

 فضله

ت    ف ى ـٰ   َجنَّ
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 الدنيا تصغر الجنة همك يكون عندما. الجنة على عينك لكن و الناس عيون في تتزين الدنيا 
 .عينك في
 المؤمنين لعباده هللا أعدها التي الدار 
 عندما و السماوات الى يرفع و الجنة من بكفن يكفن الموت عند و القبر في الجنة يرى المتقي 

 .الجنة من له يفرش القبر في يضع

 دائمة سعادة و صحة و سرور 
 الجنة في النعيم من نوعين: 

o البدن نعيم 
o القلب نعيم 

 النعيم فيها الجنة لكن و مملة الدنيا. يزول أن اإلنسان يخاف كلما الدنيا في النعيم يزيد كلما. 

يم     َوَنع 

 

ينَ  18 – ه  ك  ـٰ ُهمۡ  َءاَتٰٮُهمۡ  ب َمآ  َف ُہمۡ  َوَوَقٰٮُهمۡ  َربُّ  ٱۡلَجح يم   َعَذابَ  َربُّ

 الكلمة  معناها
 آخذين' الذاريات سورة في' 
 بماذا؟ ، متمتعين مسرورين معجبين  :فكه فاكه، جمع 

ينَ (1)  ه  ك  ـٰ   َف

 ما+  ب 
o المصاحبة و اإللصاق: ب 
o جميع و كل: ما 

 الجنة في النعم و النعيم من أوالهم و أعطاهم: هم+  آتى 
 هللا لمجاورة الصالح العمل و باإليمان أصلحهم و رّباهم الذي: ربهم  
 هواه على يمشي من و. بالتقوى األقدار من استفادوا المؤمنين و باألقدار الناس هللا يربي 

 .يزعل و يغضب
 حرام و حالل يجد الدنيا في لكن و الجنة في ممنوع شيء يجد ال. 

ُهمۡ  َءاَتٰٮُهمۡ  ب َمآ    َربُّ

 هم+  وقى+  و 
 الشرور من الوقاية و النار عذاب من السالمة: وقى 
 العمل جنس من الجزاء النار، عذاب هللا فوقاهم الدنيا في متقين كانوا 

  َوَوَقٰٮُهمۡ (2) 

 النار يدخلوا ال لكي أصلحهم و رّباهم الذي 
 الفتنة في نفسك تضع ال فتكذب،' أكذب لم أن' تقول مثال تمتحن، الزم تدعي اذا. 
 بأنفسهم يعتمدون ال معصية، في يقعون أن يخافون حتى 

ُہمۡ    َربُّ

 الجحيم هو النعيم عكس النار، عذاب 
 النار من النجاة و بالجنة الفوز ربهم؟ آتاهم ماذا 
 نوعين السعادة: 

o الجنة دخول: إيجابية سعادة 
o النار من النجاة النار، تدخل ال: سلبية سعادة 

 بالغيبيات الشعور=  اإليمان 

 ٱۡلَجح يم   َعَذابَ 

 

ا َوٱۡشَرُبوا   ُكلُوا   19 –  َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  ب َما َهن ٓيـ ََۢٔ

 الكلمة  معناها
 أمر فهو الدنيا في أما تكريم و تشريف أمر األمر هذا لكن و الجنة في للمتقين هللا من أمر 

 .تكليف
 األوامر من نوعين: 

o عليك واجب تكليف أمر: الدنيا 
o تكريم و تشريف أمر: الجنة 

  َوٱۡشَرُبوا   ُكلُوا  
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 للنعيم الجنة في لكن و للعبادة تأكل الدنيأ في. 
 األعين تلذ و األنفس تشتهيه مما الشرب و األكل. 
 ضيق، بألم، تبعة ال و تجاوز ال و سيئة عاقبة له يكون ال الذي الشراب و الطعام: هنيء 

 تعب وزن، زيادة فضالت،
 ألخ تشتهيه، ال تشبع، تمرض، ألن هنيئا ليس الدينا في الطعام. 

ا   َهن ٓيـ ََۢٔ

 ما+  ب 
o الصالح العمل هو السبب السببية، باء: ب 
o الموصولة ما: ما 

 الدنيا في عملك على يدل هذا و 
 اذا تحس الدنيا في لكن و راضي تكون و عملك حسب على الدرجة و هللا برحمة الجنة دخول 

 . الجنة في ليس لكن و أقل أنت
 هللا اال اله ال و هلل الحمد و هللا سبحان'. الجنة في كنز' باهلل اال قوة ال و حول ال' تقول عندما 

 الجنة في بيتك فأبني. الجنة في غراس' أكبر هللا و

  ب َما

 ُكنُتمۡ  الدنيا في: كنتم  

 التجدد و االستمرار: تعملون 
 للجنة الموصلة األعمال 
 الجوارح و اللسان و القلب: العمل 

 َتۡعَملُونَ 

 

ـ  ينَ   20 – ك  ۡصُفوَفة    ُسُرر    َعلَىٰ  ُمتَّ ُهم   مَّ ـٰ ۡجَن ين    ب ُحور   َوَزوَّ  ع 

 الكلمة  معناها
 ـ  ينَ  االنشغال و التعب عدم و الطمأنينة و الراحة و السرور على يدل: اّتكأ: متكيء ك    ُمتَّ

 بالخارج؟ بالك فما استبرق من نهابطائ الزينة، بأنواع المزينة األرائك هي: سرير جمع 

 مصفوفة السرر؟ صفة ما .هللا سبحان
 أهلها تقابل على و كثرتها على يدل و تنظيمها على يدل صّف، من: مصفوفة 
 السرر ينظمون الذي المخلدون الولدان 

ۡصفُوَفة    ُسُرر    َعلَىٰ     مَّ

 هم+  نا+  زّوج+  و 
 الجنة من يحرمنا الفعل هذا ألن لضحك مجال أو لماذا نقول أن نحن من فمن زوجهم الذي هللا. 
 العين الحور من أعلى امنزلته تكون و زوجها مع هللا فيجمعها مؤمنة كانت الزوجة اذا. 
 الغل من صدورهم في ما نزعنا و 

ُهم ـٰ ۡجَن   َوَزوَّ

 في المؤمنة بجمال فماباك. الجنة في كخلق هللا خلقهم أوصافهن و جمالهن في كامالت النساء 
 هللا سبحان الجنة؟

 الوجوه حسان هن السواد، شديد الواسعة، العين ذات الجميلة المرأة هي حوراء جمع: الحور .
 و صلت التي المؤمنة تكون فكيف. رائحتها و بجمالها الدنيا مألت السماء من نظرت اذا

 هللا سبحان صامت؟
 العين الحور على ملكة تكون المؤمنة و الجنة في منتضرين موجودين العين حور. 

ين    ب ُحور    ع 

 

  23– 21 آيات الطور سورة

 

ينَ  21 – َبَعۡتُہمۡ  َءاَمُنوا   َوٱلَّذ  ُتُہم َوٱتَّ يَّ ن   ُذرِّ ـٰ مۡ  أَۡلَحۡقَنا ب إ يَم َتُہمۡ  ب ہ  يَّ ُهم َوَمآ  ُذرِّ ـٰ نۡ  أََلۡتَن ن َعَمل ه م مِّ   ُكلُّ   َۚشۡىء    مِّ
   
ى  َكَسبَ  ب َما ٱۡمر 

ين     َره 

 الكلمة  معناها
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 أبائهم وتباع اإليمان :العمل 
  َين  الجنة أصحاب هم :َءاَمُنوا   َوٱلَّذ 

o موصول اسم: الذين 
o االيمان فالشرط العمل مع التصديق هو: اإليمان 

  َۡبَعۡتُہم ُتُہم َوٱتَّ يَّ ن   ُذرِّ ـٰ  :ب إ يَم
o العطف واو: واو 
o هم+  ت+  اتبع: اتبعتهم  آباء يجد ألن .باإليمان آباءهم الذرية اتبعت هو الشرط 

 .السالم عليه نوح مثل ذريتهم تتبعهم لم لكن و مؤمنين
o هم+  ذرية: ذريتهم  آمنوا الذين ذرية 
o إيمان+  ب: بإيمان : 

o اإللصاق: ب 
o المؤمنين آلبائها تبعا إيمانها الذرية 

 بالغيب، اإليمان: اإليمان حقائق اإليمان؟ األبناء تعلّم كيف اإلتباع، و اإليمان: شرطين يوجد 
 المواقف هذه من و ملموس شيء يحتاجون األطفال ألن بالمواقف تعلمهم و هللا، أفعال

 .األبناء بتربية يعيننا أن هللا نسأل. هللا أفعال و الغيب عن تعلمهم الملموسه

ينَ   َءاَمُنوا   َوٱلَّذ 
َبَعۡتُہمۡ  ُتُہم َوٱتَّ يَّ  ُذرِّ

ن   ـٰ   ب إ يَم

 الجزاء 
 مۡ  أَۡلَحۡقَنا َتُہمۡ  ب ہ  يَّ  :ُذرِّ

o نا+  ألحق: ألحقنا أعمالهم اختلفت ان و واحدة درجة في هللا جمعهم  
o حسب على الجنة في الدرجات توزيع. الجنة في اآلبناء درجة عن غير اآلباء درجة ممكن 

 فضل من هذا و األعلى الدرجة الى هللا ألحقه تحت درجته فالذي. الصالح العمل و اإليمان
 . فضله من هذا و الجنة في أحد هللا ينزل لم. اإليمان هو الشرط لكن و. هللا
o باآلباء: هم+  ب: بهم 

مۡ  أَۡلَحۡقَنا(1)   ب ہ 

َتُہمۡ  يَّ   ُذرِّ

 الجزاء 
  ُٓهم َوَما ـٰ ۡن  أَلَۡتَن م مِّ ن َعَمل ه   : َۚشۡىء    مِّ

o نفي: ما و 
o هم+ نا+  ألت :ألتناهم حتى اآلباء من ننقص لم. منهم خصمنا ال و نقصناهم ما 

 .األبناء تلحقهم
o الصالح العمل اآلباء، عمل من: عملهم من 
o اآلباء من تنقص ال حسنة ذرة ال و: شيء من 

ُهم َوَمآ (2)  ـٰ ۡن  أَلَۡتَن  مِّ

م ن َعَمل ه     َۚشۡىء    مِّ

 الشر و الخير عاملين - العاملين لجميع عامة قاعدة هذه. 
 درجات يرفعهم أن الجنة ألصحاب فقط هذا. النار أصحاب عن الشك يزيل هذا. 
  ُُّكل  

   
ى ين    َكَسبَ  ب َما ٱۡمر   :َره 

o جميع: كل 
o شر و خير عامل نفس، و شخص: امريء 
o جميع: ما+  ب: بما 
o شر أو خير من كسب: كسب 
o و هللا يزيدك و مربوط يكون صالح عمل اذا. شيء ينقص ال بعمله، مقيد و مربوط: رهين 

 الذرية هللا يلحق أن مستحيل فلذلك هللا يزيده لم لكن و مربوط يكون شر عمل اذا لكن
 .جهنم في بآباٮهم
o هللا عدل هذا ,يزيد ال: الشر 
o هللا فضل هذا ,يزيد بل ينقص ال: الخير 

 أخرى وزر وازرة تزروا فال 
 سعى ما اال لإلنسان ليس ان و 

  ُكلُّ 
   
ى  َكَسبَ  ب َما ٱۡمر 

ين     َره 

 

ُهم 22 – ـٰ َهة    َوأَۡمَدۡدَن ك  ـٰ ا َولَۡحم    ب َف مَّ  َيۡشَتُہونَ  مِّ
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 الكلمة  معناها
 العطف واو 
 هم+  نا+  أمدد 

o الجنة ألصحاب األبد الى ممنوعة ال و مقطوعة ال هللا من مستمر عطاء: أمدد 

ُهم ـٰ   َوأَۡمَدۡدَن

 َهة    المأكوالت من يتفكه ما ك  ـٰ   ب َف

 َولَۡحم    طير لحم  

 ون+  يشتهى+  ما+  من:  
o شهواتهم به تعلقت و الجنة أصحاب يريدون مما 

 الجنة في جاهز يكون الطعام ، الطعام إلعداد تعب يحتاج ال.. 
 العمل جنس من الجزاء. الجنة في يشتهي مما هللا فأعطاه الدنيا في نفسه يمسك المتقي. 
 الشهوات تكميل مكان ليست الدنيا 

ا مَّ  َيۡشَتُہونَ  مِّ

 

َزُعونَ  23 – ـٰ ا ف يَہا َيَتَن  َتۡأث يم    َواَل  ف يَہا َلۡغو    الَّ  َكۡأًس 

 الكلمة  معناها
 َزُعونَ  األنس و المداعبة سبيل على بعضا بعضهم ينازعون الجنة أهل: يتنازعون ـٰ   َيَتَن

 خمر من 
 هللا سبحان اآلخرة، في اسراف يجد فلم يقّدر سوف . 
 سالم يكون الجنة في الخمر. يلغون و يتصدعون الدنيا في يشربون الذي الناس. 

ا ف يَہا   َكۡأًس 

 منه فائدة ال فاضي كالم 
 الجنة في يكون فائدة له كان اذا ألن الدنيا في محبب غير اللغو أن يبين هذا و 

  ف يَہا لَۡغو    الَّ 

 بعض على بعضهم يعتدي ال 
 الشراب وقت عند الدنيا في الكالم أكثر يأتي و الجنة في غيبة ال و كذب كالم يوجد ال. 

 َتۡأث يم    َواَل 

 

  28– 24 آيات الطور سورة

 السورة أجزاء: 

 28-11 :المتقين حال 

 الجنة في النعيم : 82 – 11 آيات 

 الدنيا في حالهم :88 – 81 آيات 

مۡ  َوَيُطوفُ  24 – ۡلَمان    َعَلۡيہ  ُہمۡ  لَُّهمۡ  غ  ۡكُنون    لُۡؤلُؤ    َكأَنَّ  مَّ

 الكلمة  معناها
 و اآلخرة عيش اال عيش ال أن و اآلخرة همنا يكون حتى الجنة؟ تفاصيل عن يخبرنا هللا لماذا 

 .الدنيا نعظم ال
 العطف واو: واو 
 يترددون و عليهم فيدورون اإلستمرار، على يدل مضارع فعل هو و طاف، من: يطوف. 
 و يأتيك تشتهيه ما كل اآلخرة في لكن و .تريد ماذا تقول و الخادم تنادي أن تحتاج الدنيا في 

 . تريد ماذا يعلمون
 لكن و سليمه غير قلوبهم ألن الوقت طول عليك يطوف اإلنسان أن تستحمل لم الدنيا في 

 .العين حور مثل الجنة أهل لخدم فقط هللا خلقهم الغلمان

  َوَيُطوفُ 
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 مۡ  هم+  على   َعلَۡيہ 

 ۡلَمان    يتعبون ال و يمرضون ال' مخلدون ولدان' آخرة آية في و. للخدمة نشاط له الذي الصبي: غالم   غ 

 فقط أنت يخدمك الجنة ألهل: لهم 
 الثاني عن غير وظيفه عنده واحد كل و المخلدون الولدان من آلف عنده الجنة في واحد كل .

 .بينهم نزاع أو حسد من تخاف فال سليمة قلوبهم و

  لَُّهمۡ 

 ُہمۡ  لهم وصف   َكأَنَّ

 لُۡؤلُؤ    البياض و النضارة و البريق و الصفاء  

 جمالهم يتغير ال ،الغبار و الرياح و الشمس من محفوظ 
 يتعب اإلنسان يجعل عمل أي الدنيا في 
 هللا سبحان الجنة؟ أهل فكيف الخدم وصف هذا اذا. 

ۡكُنون     مَّ

 

 َيَتَسآَءلُونَ  َبۡعض    َعلَىٰ  َبۡعُضُہمۡ  َوأَۡقَبلَ  25 –

 الكلمة  معناها
 نحتاجه الذي المستقبل هذا الجنة؟ أهل يتكلمون ماذا 
 العطف واو: واو 

 لكل وجهه يقبل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان. بأدب يتكلم و لوجه وجها متقابلين بعضهم الى يأتون: أقبل 

 .تكلم لمن وجهك تقبل أن األدب على يدل فهذا .يكلمه من

  َوأَۡقَبلَ 

 َبۡعض    َعلَىٰ  َبۡعُضُہمۡ  حالهم؟ ما .يتجالسون و يتزاورون الجنة في  

 بعضا بعضهم يسأل 
 النعيم هذا الى أوصلهم الذي ما و الدنيا في حالهم عن يتساءلون 
 عمل و القلب عمل الجنة؟ أدخلهم الذي األساسي العمل ما لكن و بالواجبات قاموا هم أكيد 

 .يدعون و مشفقين. اللسان

 َيَتَسآَءلُونَ 

 

ا َقالُٓوا   26 – ا إ نَّ  ُمۡشف ق ينَ  أَۡهل َنا ف ىٓ  َقۡبلُ  ُڪنَّ

 الكلمة  معناها
 َقالُٓوا   الجنة أهل  

 ،الدنيا في توكيد 
 العمل بهذا قاموا أن متأكدين هم 

ا ا إ نَّ   ُڪنَّ

 
 الدنيا في 

  َقۡبلُ 

 مشفقين، لكنهم و أهله مع أمان في و مرتاح يكون األنسان. الدنيا في حالهم هنا وصفوا 
 .وجلين

 الرياء عدم و اإلخالص يبين هذا 

  أَۡهل َنا ف ىٓ 

 الدنيا في وجلين خائفين: قلوبهم عمل. 
 من خائفين: 

o لقائه و هللا 
o هللا عذاب 
o الخاتمة سوء 
o القلب زيغ 

 الظن سوء و باهلل الظن حسن عندهم .مغترين ليس و أنفسهم في ثقتهم عدم يبين هذا 

 .الشفقه التقوى مفتاح. هللا يتقي سوف خائف و مشفق كان اإلنسان اذا.بأنفسهم

 ُمۡشف ق ينَ 
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ُ  َفَمنَّ  27 –
ُموم   َعَذابَ  َوَوَقٰٮَنا َعَلۡيَنا ٱهللَّ  ٱلسَّ

 الكلمة  معناها
 هللا؟ عاملهم كيف اإلشفاق هذا بسبب 
 قلبك في قام ما على يعاملك هللا. 
 منّ +  ف 

o التعقيب و ترتيب: ف 
o  ّالفضل و بالمنة هللا معاملة: من 

 هللا من فضل و منة لكن و اإلشفاق أو أعمالهم بسب يقولوا لم شكرهم و تواضعهم يبين هذا .
 .  سبب فقط اإلشفاق

  َفَمنَّ 

 اإلشفاق بسبب خير كل الى التوفيق و بالهداية  ُ
  َعلَۡيَنا ٱهللَّ

 الشديد الحار النار عذاب من هللا أبعدنا 
 المسام في يدخل الذي الحار الهواء: السموم  
 االستغفار و التوبة الى هدانا و الفتن و الذنوب من الدنيا في هللا أبعدنا 
 فيبعدك النار من تعوذ عندما و الجنة تدخلك التي االعمال الى هللا فيقربك للجنة تسأل عندما 

 .النار تدخلك التي االعمال عن هللا

ُموم   َعَذابَ  َوَوَقٰٮَنا  ٱلسَّ

 

ا 28 – ا إ نَّ ن ُڪنَّ هُ    َنۡدُعوهُ  َقۡبلُ  م  ح يمُ  ٱۡلَبرُّ  ُهوَ  ۥ إ نَّ  ٱلرَّ

 الكلمة  معناها
 الدنيا في 
 سر ليس و الرحيم البر هللا بأسم يدعون لذلك و هللا رحمة من يقنطوا لم لكن و مشفقين هم 

 .كذلك ندعوا أن علينا فيجب يدعون أسم بأي

ا ا إ نَّ ن ُڪنَّ   َقۡبلُ  م 

 هللا يدعون كانوا فعلهم، هذا 
 نوعين الدعاء: 

o للجنة يسألون: المسألة دعاء  
o الذكر و الصيام، و بالصالة،: العبادة دعاء  

 هللا الى التقرب و بالدعاء االوقات كل في مشغول المشفق اإلنسان. 

    َنۡدُعوهُ 

 هُ   للتوكيد   ُهوَ  ۥ إ نَّ

 هو الب ر. الواسع الفسيح المكان هو البر لذلك. الفضل و الرحمة و اإلحسان واسع هو البر 
 . اإلحسان كثير

 و اليك يحسن البر باسم هللا تدعي اذا. اإلسم بهذا يعاملك سوف بأسمائه هللا تدعي عندما 
 . مثيل ال و هللا لبر حدود ال. لك يوسع

 يعفو بره من و. واسعة جنة هللا فأعطاهم مشفقين كانوا و القليل العمل منهم يتقبل هللا بر من 

 .111 الى 11 مضاعفه الحسنة األعمال، يضاعف بره من و.السيئات كثير عن
 البر هللا اسم من اآلثار من : 

o ُتَولُّوا   أَن ٱۡلب رَّ  لَّۡيسَ  :111 البقرة سورة. البر أفعال من فتعمل األبرار و البر يحب هلل 

ق   ق َبلَ  ُوُجوَهُكمۡ  ب   ٱۡلَمۡشر  نَّ  َوٱۡلَمۡغر  ك  ـٰ ٓٮ  ڪَة   ٱأۡلَخ ر   َوٱۡلَيۡوم   ب ٱهللَّ   َءاَمنَ  َمۡن  ٱۡلب رَّ  َولَ ـٰ  َوٱۡلَملَ
ب   ـٰ َت نَ  َوٱۡلك  ـۧ ب يِّ ه ۦ َعلَىٰ  ٱۡلَمالَ  َوَءاَتى َوٱلنَّ ى ُحبِّ ينَ  َمىٰ َوٱۡلَيتٰـَ  ٱۡلقُۡرَبىٰ  َذو  ك  ـٰ ب يل   َوٱۡبنَ  َوٱۡلَمَس  ٱلسَّ

آٮ  ل ينَ  َقاب   َوف ى َوٱلسَّ لَٰوةَ  َوأََقامَ  ٱلرِّ َڪٰوةَ  َوَءاَتى ٱلصَّ مۡ  َوٱۡلُموفُونَ  ٱلزَّ ه  َهُدوا   إ َذا ب َعۡهد  ـٰ    َع
ينَ  ب ر  ـٰ آء   ٱۡلَبۡأَسآء   ف ى َوٱلصَّ رَّ ٓٮ  كَ   ۗٱۡلَبۡأس   َوح ينَ  َوٱلضَّ ـٰ لَ ينَ  أُو  ٓٮ  كَ    َصَدُقوا   ٱلَّذ  ـٰ لَ  ُمتَّقُونَ ٱلۡ  ُهمُ  َوأُو 

ا ُتنف قُوا   َحتَّىٰ  ٱۡلب رَّ  َتَنالُوا   لَن : 92عمران   آل سورة و مَّ ن ُتنف قُوا   َوَما  ُۚتح بُّونَ  م   َشۡىء    م 

َ  َفإ نَّ 
  .َعل يم   ب ه ۦ ٱهللَّ

o من يكونون و البر يعملون يعني اإلسم، هذا بمقتضى عملوا و البر هللا باسم آمنوا هم 
 . األبرار

  ٱۡلَبرُّ 
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o آمين. منهم نكون أن هللا نسأل .هللا يبرك سوف برك حسبك على 

 ح يمُ  .شر كل من العصمة و خير كل الى الهداية الخاصة رحمته للمؤمنين رحيم  ٱلرَّ

 

  34– 29 آيات الطور سورة

 أهله و الباطل مطاردة السورة محور  

 الحق صاحب فيتهمون الحق يتهموا أن يقدرون لم الكفار و  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي هو الحق صاحب 

رۡ  29 –  َمۡجُنون   َواَل  ب َكاه ن    َربِّكَ  ب ن ۡعَمت   أَنتَ  َفَمآ  َفَذڪِّ

 الكلمة  معناها
 أمر  فعل الذكرى، في اإلستمرار: ذّكر+  ف 
 هللا اال اله ال'ب ذكرهم' 
 الدعوة عن تتوقف ال ,بكالمهم تهتم ال و الباطل مطاردة عن تتكاسل ال 
 التوازن يأتي حتى الذكرى - مقال مقام لكل - حاله بحسب الدعوة 

رۡ    َفَذڪِّ

 بالدعوة يستمر حتى  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن تعالى هللا نفى 
 يرفع أن يحتاج ضعف حالة في اإلنسان يكون عندما 

  أَنتَ  َفَمآ 

 هللا تربية من هي و الرسالة و النبوة ؟ربك نعمة هي ما 

 األمين، الصادق كان النبوة قبل لكن و بالنبوة عليه هللا أنعم ما بعد  ملسو هيلع هللا ىلص النبي اتهموا الكفار 

 غير الباطل. الهوى بسبب الباطل أهل يكرهه الحق يأتي عندما يبين هذا و. هللا سبحان
 .بتوازن يحس حتي الحق صاحب يعيب أو متوازن يكون حتى الحق يتبع أن فأما متوازن

 ا َنب ى   ل ُكلِّ  َجَعۡلَنا َوَكَذٲل كَ  :11 الفرقان سورة . الحق لصاحب عدو يكون أن هللا سنة
نَ  َعُدّوً   مِّ

ينَ  م  ا ب َربِّكَ  َوَكَفىٰ   ۗٱۡلُمۡجر  ًي  ا َهاد  يًر   َوَنص 

  َربِّكَ  ب ن ۡعَمت  

 المستقبل عن يخبر الذي: كاهن 
 متشابها قلوبهم ألن مجنون أو ساحر يقولون العصور مر على الكفار كل 

ن      ب َكاه 

 العقل فاقد: مجنون 
 بذات و آخرين تسمي ال لذلك. اإلنسان على يؤثر و العقل في يثبت سلبية بكلمات سمي من 

 .عقولهم في تثبت ألن  -ألخ غبي، كسالن،  - سلبية بأسماء أطفالك

 َمۡجُنون   َواَل 

 

ر    َيقُولُونَ  أَمۡ  30 – َتَربَّصُ  َشاع   ٱۡلَمُنون   َرۡيبَ  ب ه ۦ نَّ

 الكلمة  معناها
 أَمۡ  بل بمعنى  

 َيقُولُونَ  الكفار  

 بالشعر عنه عرف ما  ملسو هيلع هللا ىلص النبي لكن و الشعر يقول: شاعر 
 هللا سبحان قبل؟ من يكتب لم و كالم أفصح و بشعر يأتي أربعين بعمر كيف 
 القلب في أهواء - محاسيس و مشاعر فيه الشعر. 

ر      َشاع 

 َتَربَّصُ   ننتظر و نترقب: نتربص   ب ه ۦ نَّ

 الدهر حوادث  
 الموت هو: المنون 

 هللا سبحان أمره، ينتهي و يهلك و  ملسو هيلع هللا ىلص النبي سيموت متى ينتظرون 

 ٱۡلَمُنون   َرۡيبَ 
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ُصوا   قُلۡ  31 – نَ  َمَعُكم َفإ نِّى َتَربَّ ينَ  مِّ  ٱۡلُمَتَربِّص 

 الكلمة  معناها

 لهم ملسو هيلع هللا ىلص محمد يا قل 
 األدب من وهذا تسئل لم اذا ترد ال يسألك، الذي على ترد أنت 

  قُلۡ 

 الضعف يبين فلم لدينه، و هلل العزة الكالم، هذا تقولون لماذا يقل لم و انتظروا 

 الكالم هذا ليقول  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ُيعلم هللا 

  َتَربَُّصوا  

 ينتظر معكم ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن 
 بالنفس ليس و باهلل الثقة تجد هنا .الباطل صاحب أمام يلين ال الحق صاحب.  

نَ  َمَعُكم َفإ نِّى  مِّ
ينَ   ٱۡلُمَتَربِّص 

 

ُمُهم َتۡأُمُرُهمۡ  أَمۡ  32 – ـٰ َذآ  أَۡحلَ ـٰ  َطاُغونَ  َقۡوم    ُهمۡ  أَمۡ   ۚ ب َہ

 الكلمة  معناها
 َتۡأُمُرُهمۡ  أَمۡ   الكالم؟ بهذا أتوا أين من ،بالباطل  استهزاء و تحدي تجد هنا  

 نفس حديث أهوائهم، من تفكير فقط أحالمهم، من يأتي الباطل كالمهم أن فيجوز. 
 أساس على ليست و حقيقية غير ألنها ال أحالمهم؟ تأمرهم هل 

ُمُهم ـٰ   أَۡحلَ

 َذآ  الباطل الكالم بهذا ـٰ    ۚب َہ

 ظالمون قوم ; الحد تجاوزا قوم: طاغون 
 أحالمهم تأمرهم أن بسبب ليس و الباطل لكالمهم السبب هو الطغيان. 
 يقول و الحق يأتي عندما متوازن؟ يكون كيف و متوازن كالمه يكون متوازن اإلنسان اذا 
 'أطعنا و سمعنا'
 لكن و .التوازن يرجع حتى هللا الى تتوب أن يجب. التوازن بعدم اإلنسان تصيب الذنوب كل 

 .المفاهيم انعكاس عنده بخطأه، يحس فلم قلبه  على ران من

 َطاُغونَ  َقۡوم    ُهمۡ  أَمۡ 

 

لَهُ  َيقُولُونَ  أَمۡ  33 – ُنونَ  الَّ  َبل  ۚۥ َتَقوَّ  ُيۡؤم 

 الكلمة  معناها
 َيقُولُونَ  أَمۡ  الكفار  

 لَهُ  اختلقه    ۚۥ َتَقوَّ

 ُنونَ  الَّ  َبل اإليمان عدم  ُيۡؤم 

 

يث    َفۡلَيۡأُتوا   34 – ۡثل ه ۦۤ ب َحد  ق ينَ  َكاُنوا   إ ن مِّ د  ـٰ  َص

 الكلمة  معناها
 القرآن بمثل يأتوا أن أمر - تحدي هنا 
 ينزل لم قدر و عالية مكانة له الحق. 

  َفۡلَيۡأُتوا  

 يث    القرآن مثل ۡثل ه ۦۤ ب َحد    مِّ

 ق ينَ  َكاُنوا   إ ن يقولونه فيما و دعواهم في صادقين كانوا ان د  ـٰ  َص
 

  38– 35 آيات الطور سورة

نۡ  ُخل قُوا   أَمۡ  35 – ل قُونَ  ُهمُ  أَمۡ  َشۡىء   َغۡير   م  ـٰ  ٱۡلَخ
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 الكلمة  معناها
 ُخل قُوا   أَمۡ  هم - فاعله يسم لم  

 ۡن  خلقهم أحد ال   َشۡىء   َغۡير   م 

 ؟ أنفسهم خلقوا هم هل 
 محدث من له البد حدث كل: حسية قاعدة 
 منطقي غير شيء الخالقون هم أن و منطقي غير شيء خالق يكون أن 
 يفهم لم ألن بالغيب ال و بالقرآن ليس بالمنطق الملحد تكلم. 

 وصل عندما و الصالة في الطور سورة يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع عنه هللا رضي مطعم ابن جبير 

 .هللا سبحان ’يطير أن قلبي كاد‘: قال و أسلم اآلية هذه الى

ل قُونَ  ُهمُ  أَمۡ  ـٰ  ٱۡلَخ

 

َوٲت   َخلَقُوا   أَمۡ  36 – ـٰ َم   ُيوق ُنونَ  الَّ  َبل  َۚوٱأۡلَۡرضَ  ٱلسَّ

 الكلمة  معناها
 هللا سبحان اإليمان، من فمنعهم األرض و السماوات خلقوا أنهم يجوز يؤمنوا؟ لم لماذا . 
 ؟ األرض و السماوات خلقتم أنتم هل 
 بالخبر ليس و بالسؤال الملحد أسلوب. 

َوٲت   َخلَقُوا   أَمۡ  ـٰ َم  ٱلسَّ
   َۚوٱأۡلَۡرضَ 

 َبل األرض و السماوات يخلقوا لم هم - لإلضطراب بل  

 اليقين عدم هو اإليمان من المانع 
 شك بدون اإليمان شدةهو  اليقين 
 هللا تربية من اإلنتفاع+  العلم=  اليقين 
 العلم هذا يثبت حتى األقدار من عليك يجري و معلومة عندك عندما يبين اليقين . 
 واسع، العلم ترى: هللا يربيك كيف ترى و الواسع هللا اسم تعلمت مثال اليقين؟ يأتي كيف 

 حتى شدة أو ضيق يأتي كيف؟ ،الواسع  بإسمه هللا يختبرك ثم واسع، هللا خلق واسع، الرزق
 .يقين وليكون باهلل الظن لحسن اختبار هذا. واسع هللا أن تعلم

 و السماوات خلقوا أن مستحيل أنفسهم، خلقوا أن مستحيل شيء، غير من خلقوا أن مستحيل 
 هللا هو الخالق أن بأنفسهم يصلون فهم< -- األرض

 ُيوق ُنونَ  الَّ 

 

نَدُهمۡ  أَمۡ  37 – ُرونَ  ُهمُ  أَمۡ  َربِّكَ  َخَزٓاٮ  نُ  ع  ۡيط  َ   ٱۡلُمص 

 الكلمة  معناها
 
 المنكرين الكفار عند 

نَدُهمۡ  أَمۡ    ع 

  خزينة جمعخزائن 
 المدبر و المصلح هو الرب 
 ؟ شاءوا من عن ويمنعوا شاءوا من يعطوا األرزاق خزائنعندهم  هل  
 الممات ال و الحياة ال و الضر ال و النفع يملكون ال 

كَ  َخَزآٮ  نُ   َربِّ

 على يشاءون ما يفعلون أن قدرة عندهم هل هللا، خلق على المتسلطين هم أم: الثاني اإلحتمال 
 . ال أكيد هللا؟ خلق

 عاجزون فقراء هم بل. ال أكيد هللا؟ ملكوت في والسلطة الغلبة لهم أم 

ُرونَ  ُهمُ  أَمۡ  ۡيط  َ  ٱۡلُمص 

 

ُعونَ  ُسلَّم    لَُهمۡ  أَمۡ  38 – ُعُهم َفۡلَيۡأت     ف يه   َيۡسَتم  ن    ُمۡسَتم  ـٰ ب ين   ب ُسۡلَط  مُّ

 الكلمة  معناها
 لَُهمۡ  أَمۡ  في ألننصبر  أن يجب األبناء تربية في أيضا و التدرج و بالصبر عباده يعامل هللا كيف انظر  
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 .مرة أول يسمع ال من في و الكالم يسمع من
 الكفار :لهم أم 
 ُسلَّم    السماء الى توصلهم وسيلة  

 ُعونَ  الغيب يستمعون    ف يه   َيۡسَتم 

 َفۡلَيۡأت   بمستمعهم فليأتوا سيحصل ماذا ويعلمون الغيب ليستمعون سلم عندهم اذا تحدي هذا  

 ُعُهم لهم يستمع الذي   ُمۡسَتم 

 ن    السماء من استمع انه على واضحة حجة ـٰ ب ين   ب ُسۡلَط  مُّ

  42– 39 آيات الطور سورة

 حد له ما الذي الباطل يحصر حد له الذي الحق 

 األقدار و النواهي و األوامر في لإلنسان مطلوبه التقوى. التقوى هي فهذا لألقدار اإلستسالم يجب. 

تُ  لَهُ  أَمۡ  39 - ـٰ  ٱۡلَبُنونَ  َولَُكمُ  ٱۡلَبَن

 الكلمة  معناها
 أَمۡ  بل  

 البنات+  ه+ل 
 تعالى هللا :ه 
 يولد ولم يلد لم هللا .كبيرا علوا ذلك عن هللا تعالى هللا، بنات المالئكة أن يقولون الكفار. 

تُ  لَهُ  ـٰ   ٱۡلَبَن

 البنون+  كم+  ل 
 الكفار: كم 
 أن تزعمون و ألنفسكم األوالد تفضلون فكيف. العار أو الفقر بسبب البنات يحبون لم الكفار 

 .هلل شيء أفضل قدم المتقي قابيل، و هابيل قصة في .هللا تعظيم عدم تجد هنا هلل؟ البنات
 يولد أنه هلل نسبوا: األولى الجريمة  
 بنات أنهم: الثانية الجريمة 
 هللا سبحان يحبونهم، لم ألنهم هلل البنات وتركوا ألنفسهم شيء أفضل أختاروا. 
 بين و بينك مشكلة عندك اذا  .الناس بين و بينك هللا ُيصلح< -- هللا وبين بينك أصلحي 

 عندهم الكفار .هللا وبين بينك أصلح الخدم مع مشكلة عندك اذا. هللا بين و بينك أصلح زوجك،

 .خطأ هللا مع عالقتهم ألن ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع مشكلة
 شيء أي فيقول هللا من يعلم ال من. 
 َوَيۡجَعلُونَ  :21 النحل سورة   َّ ت   هلل  ـٰ َنهُ  ٱۡلَبَن ـٰ ا َولَُهم  ۙۥ ُسۡبَح  َيۡشَتُہونَ  مَّ

 ٱۡلَبُنونَ  َولَُكمُ 

 

ا َتۡسـ َلُُهمۡ  أَمۡ  40 – ن َفُهم أَۡجًر  ۡغَرم    مِّ ۡثَقلُونَ  مَّ  مُّ

 الكلمة  معناها

 لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أجرا؟ تسألهم أم ملسو هيلع هللا ىلص للنبي يقول فاهلل باهلل؟ يؤمنون ال الكفار أن السبب ما 

 .مقابل بال اإليمان و اإلسالم. منهم أجر يريد ال. الناس من شيء أي يطلب
 اإليمان عدم على لهم عذر ال. 
 لكن' لنفسك تقول تحضر تريد ال أنت و دين لدرس دفعت اذا مثال. النية فتتغير أجر هناك اذا 

 .  النفوس تغير الفلوس .مخلصة غير نيتك ولكن فتحضر' دفعت أنا
  الناس من أجر يطلب لم هللا الى الداعي . 

 للهجرة راحلة رفض حتى  ملسو هيلع هللا ىلص النبي . 

ا َتۡسـ َلُُهمۡ  أَمۡ    أَۡجًر 

 الكفار: فهم 
 الَدين: مغرم من 

ن َفُهم ۡغَرم    مِّ  مَّ
ۡثَقلُونَ   مُّ
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 الثقيل الدين: مثقلون 
 ديون؟ عنده ألن األموال يعطي أن يستطيع ال و بمقابل الدعوة ألن يؤمن لم الكافر هذا هل 

 .الكافر على حجة فهذه يؤمن؟ ال فلماذا ال، طبعا
 

نَدُهُم ٱۡلَغۡيُب َفُهۡم َيۡكُتُبونَ  41 –  أَۡم ع 

 الكلمة  معناها
 الباطل حصر على أدلة اإليات هذه. 
 ال أكيد يؤمنون؟ ال لذلك الغيب الكفار عند هل. 

نَدُهمُ  أَمۡ    ٱۡلَغۡيبُ  ع 

 الجنة؟ يدخلون أنهم يعلمون هل. الغيب يعلمون لم ألنهم الغيب يكتبون أن مستحيل 
 يؤمنون؟ ال فلذلك ويحفظونه يكتبونه هم حالهم؟ ما 
 أعمالك يكتبون المالئكة و المحفوظ اللوح في مكتوب شيء كل. 

 َيۡكُتُبونَ  َفُهمۡ 

 

يُدونَ  أَمۡ  42 – ا ُير  ينَ    َكۡيًد  يُدونَ  ُهمُ  َكَفُروا   َفٱلَّذ   ٱۡلَمك 

 الكلمة  معناها

 غير الباطل و واضح الحق. دعوته إلبطال ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي يكيدون. كيدا يريدون أنهم حقيقة 

 .الحق حامل بإتهام بأفواههم هللا نور ليطفئوا يريدون. غير كالمهم يوم كل ألنهم واضح
 يقولون فكانوا. الحق تسمع فال المعلم سمعة شوه اذا ألن المعلم سمعة يخرب يحاول الشيطان 

 .  مجنون أو ساحر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن

يُدونَ  أَمۡ  ا ُير      َكۡيًد 

 إليهم تعود مضرتهم و عليهم عائد كيدهم . 
 ُہمۡ  :11-12 الطارق سورة يُدونَ  إ نَّ ا َيك  يدُ ( ٥١) َكۡيًد  ا َوأَك  ل  ( ٥١) َكۡيًد  ينَ  َفَمهِّ ف ر  ـٰ ۡلُهمۡ  ٱۡلَك ا أَۡمه   ُرَوۡيَدَۢٔ

(٥١) 
 المكيدون هم أنهم هللا قال ألن الكفار كيد من تخاف فال. 

ينَ   ُهمُ  َكَفُروا   َفٱلَّذ 
يُدونَ   ٱۡلَمك 

 

  47– 43 آيات الطور سورة

ه   لَُهمۡ  أَمۡ  43 - ـٰ نَ   ۚٱهللَّ   َغۡيرُ  إ لَ ـٰ ا ٱهللَّ   ُسۡبَح ُكونَ  َعمَّ  ُيۡشر 

 الكلمة  معناها
 هللا غير اله لهم أن الحقيقة و كيدا يريدون الحقيقة. 
 للكافرين بل 

 لَُهمۡ  أَمۡ 

 تعظيما و محبة به يتعلقون الذي 
 يخافونه و يرجونه 

ه   ـٰ   إ لَ

 نساناال حيوان،ال قمر،ال شمس،ال ،كالسماء المخلوقات، من 
 واحد اله من أكثر يحاتجون ألن شركاء هم أن هللا يذكر دائما و هللا غير آلهه لهم نعم 
 في الشرك 

o الربوبية: هللا أفعال 
o هللا لغير تكون العبادات: العبد أفعال 
o السمع و كالعلم صفاته تنكر أو أخرى أسماء هللا تسمي أن: الصفات و األسماء 

 هللا اال اله ال أن نؤمن أن يريدنا هللا ولكن 

   ۚٱهللَّ   َغۡيرُ 

 نَ  األلوهية في الشركاء عن هللا تنزيه ـٰ   ٱهللَّ   ُسۡبَح
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 ا الشركاء كل عن ُكونَ  َعمَّ  ُيۡشر 

 

ا َيَرۡوا   َوإ ن 44 –
 
ۡسًف نَ  ك  َمآء   مِّ ا ٱلسَّ

 
ۡرُكوم    َسَحاب    َيقُولُوا   َساق ًط  مَّ

 الكلمة  معناها
 الكفار 
 علمي تفسير يفسره لكن و هللا الى يرجع حتى االيات تأتيه الكافر أن يبين هنا . 
 أشد بأقدار نافيربي تأدبن لم اذا ولكن بالخير يربينا هللا. شر أو خير األقدار و بالنعم يربينا هللا .

 .هللا سنة هذه .عليك يتسلط و آخر أحد يأتي احد تظلم اذا مثال

  َيَرۡوا   َوإ ن

 العذاب من كبار قطع 
 هللا الى ليرجعوا الباهرة اآليات 

ا
 
ۡسًف   ك 

 تفسيرات يفسر أيضا الناس من عذاب أتى اذا و تفسيرات يفسر السماء من العذاب جاء اذا  . 
 اليه الرجوع و هللا من بالتربية يحس فال علمية بطريقة يفسرها عندم و. 
 رُ  ُهوَ  قُلۡ : 12 األنعام سورة ا َعلَۡيُكمۡ  َيۡبَعثَ  أَن َعلَىٰٓ  ٱۡلَقاد  ن َعَذاًب  ن أَۡو  َفۡوق ُكمۡ  مِّ  أَۡو  أَۡرُجل ُكمۡ  َتۡحت   م 

ا َيۡلب َسُكمۡ  َيًع  يقَ  ش  فُ  َكۡيفَ  ٱنُظرۡ   َۗبۡعض   َبۡأسَ  َبۡعَضُكم َوُيذ  ت   ُنَصرِّ ـٰ  َيۡفَقُهونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱأۡلََي

نَ  َمآء   مِّ ا ٱلسَّ
 
  َساق ًط

 َيقُولُوا   الكفار  

 بعض على متراكب سحاب 
 ما' تقول هي زوجته على متسلط زوج مثال. يرتاحون و يخافوا ال حتى علميبتفسير يأتون 

 بسبب سواء. عليها زوجها هللا سّلط ألن هللا الى تتوب و تعترف أن يجب لكن و' الزوج؟ هذا
 .درجتها لرفع أو العبادات في تقصير أو ذنبا
 ُهم :21السجدة سورة يَقنَّ نَ  َولَُنذ    َيۡرج ُعونَ  لََعلَُّهمۡ  ٱأۡلَۡكَبر   ٱۡلَعَذاب   ُدونَ  ٱأۡلَۡدَنىٰ  ٱۡلَعَذاب   مِّ
 سورة. أليم كعذاب الريح يرون لم ممطرنا، عارض هذا قالوا الريح عاد قوم رأوا عندما 

ا: 82 األحقاف ا َرأَۡوهُ  َفلَمَّ ًض  ۡسَتۡقب لَ  َعار  مۡ  مُّ َيت ہ  َذا َقالُوا   أَۡود  ـٰ ض    َه ُرَنا َعار  ۡمط   َما ُهوَ  َبلۡ   ۚمُّ

يح      ب ه ۦ ٱۡسَتۡعَجۡلُتم  أَل يم    َعَذاب   ف يَہا ر 

ۡرُكوم    َسَحاب     مَّ

 

قُوا   َحتَّىٰ  َفَذۡرُهمۡ  45 – ـٰ ى َيۡوَمُهمُ  ُيَل  ُيۡصَعقُونَ  ف يه   ٱلَّذ 

 الكلمة  معناها

 حد في لكن و نذير و مبشر ملسو هيلع هللا ىلص النبى .اهملهم و اتركهم. 
 العذاب اال لهم دواء ال 
 يلعبون خوضهم في ذرهم 

  َفَذۡرُهمۡ 

 َحتَّىٰ  الباطل في للعب حد  

 قُوا   لقي ـٰ   ُيلَ

 أيضا موتهم يوم و القيامة يوم 
 قيامته قامت اإلنسان مات اذا .الموت عند الحقيقة يرى. 

  َيۡوَمُهمُ 

 ى اليوم هذا في   ف يه   ٱلَّذ 

 ُيۡصَعقُونَ  يعذبون 

 

ا َكۡيُدُهمۡ  َعۡنُہمۡ  ُيۡغن ى اَل  َيۡومَ  46 –  ُينَصُرونَ  ُهمۡ  َواَل  َشۡيـ ً 

 الكلمة  معناها
 َيۡومَ  يصعقون يوم  

 ُيۡغن ى اَل  ينفعهم ال و يفيدهم ال  

 َعۡنُہمۡ  الكفار  
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 الحق اصحاب و الحق ضد الباطل كيدهم 
 كيدهم ينفعهم كثير ال و قليل ال 
  عليهم عائدكيدهم 
 الوالدين عقوق و للظلم اآلخرة قبل الدنيا في العذاب يأتي و كونية سنة هذه - ُيظلم يظلم من. 

ا َكۡيُدُهمۡ    َشۡيـ ً 

 ُينَصُرونَ  ُهمۡ  َواَل  معهم الكفار و الشيطان ال ,ينصرهم أحد ال 

 

 

ينَ  َوإ نَّ  47 – ا َظلَُموا   ل لَّذ  نَّ  َذٲل كَ  ُدونَ  َعَذاًب  ك  ـٰ  َيۡعَلُمونَ  اَل  أَۡكَثَرُهمۡ  َولَ

 الكلمة  معناها
 َوإ نَّ  توكيد  

 محله غير في الشيء وضع هو الظلم 
 يشركون يؤمنون، ال يوقنون، ال يكيدون، طاغون، يلعبون، التكذيب،: كيف؟ ,أنفسهم ظلموا 
 ظالمون هم اآلية هذه في و مكذبين كانوا الطور سورة في وصف أول 

ينَ    َظلَُموا   ل لَّذ 

 هللا من تربية بعد العذاب يأتي و الدنيا عذاب أي األدنى العذاب 
 القبر في عذاب أو 

ا   َذٲل كَ  ُدونَ  َعَذاًب 

 غفلة في هم بل 
 أمرهم عاقبة يعلمون ال 

نَّ  ك  ـٰ  اَل  أَۡكَثَرُهمۡ  َولَ
 َيۡعلَُمونَ 

  49– 48 آيات الطور سورة

 َتقُومُ  ح ينَ  َربِّكَ  ب َحۡمد   َوَسبِّحۡ    ب أَۡعُين َنا َفإ نَّكَ  َربِّكَ  ل ُحۡكم   َوٱۡصب رۡ  48 -

 الكلمة  معناها
 التذكير و البيان بعد. الحجة قيام و الدليل بعد إال الباطل يحاصر ال هللا .الحق يبين ما بعد فذكر 

 .واصبر اآلن.  فذرهم
 من التوكل التقوى، من الشكر التقوى، من الصبر .فعله ينبغي ال عما النفس حبس هو: الصبر 

 .التقوى
 الصبر تريد ال عجوله النفس. هواه يتبع ال: التقوى. 
 تذرهم ما بعد و الحجة بيان و الذكرة بعد بالصبر هللا أمر  . 

  َوٱۡصب رۡ 

 هللا من تربية الحكم هذ. ربك لحكم اصبر لكن و عليهم تصبر ال . 
 هللا ربوبية آثار من ربك حكم. 
 تتربى تصبر اذا .هللا أفعال من هللا حكم. 
 الصابرين مع هللا إن و حساب غير من الصابر يوفى ألن عالي مقام الصبر مقام. 
 هللا أحكام من نوعين: 

o الرسالة ابالغ هي و هللا تربية على أصبر .هللا من أمر :الشرعي. 
o على تصبر .منهم العدوان و الظلم و الكفار استهزاء من هللا يقدره ما :الكوني القدري 

 .العمل هذا في تحصل التي األقدار و نفسه العمل

  َربِّكَ  ل ُحۡكم  

 هللا وعد هذا   
 شيء كمثله ليس ولكن ويبصر عينان هلل. بجالله تليق لكن و هلل العين إثبات هنا. 
 بك نعتني و بأعيننا نراك. 
 يحفظك و بك يعتني أن هللا وعد فهو تصبر عندما. بأعيننا فإنك اصبر: قاعدة. 
 اإلخالص على يساعد و فيستمر ملموس غير شيء الوعد. 

    ب أَۡعُين َنا َفإ نَّكَ 

 التسبيح هو الصبر على المساعدة األسباب من . 
 هللا على تشتكي فكأن الناس عن تشتكي عندما. عيب و نقص كل عن هللا تنزيه هو :التسبيح 

  َربِّكَ  ب َحۡمد   َوَسبِّحۡ 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبياء ميراث  
 

 
Page 20 

 . هللا بقدر يأتيك شيء كل ألن
 األسباب تلغي أن اإليمان من عالية درجة . 
 هلل المحامد إثبات هو الحمد. تربيته و هلل كله الحمد: ربك بحمد  . 

 المجلس من قيام دعاء. ألخ النوم، الصالة، المجلس، من القيام من: األوقات جميع في :
 . إليك أتوب و أستغفرك أنت اال اله ال أن أشهد وبحمدك هللا سبحانك

 َرةَ  أَب ي َعن   :حديث  َقالَ  َمن    "   َقالَ  وسلم عليه هللا صلى هللاَّ   َرُسولَ  أَنَّ  ـ عنه هللا رضى ـ ُهَري 

َحانَ  ه   هللاَّ   ُسب  د  م   ف ي  . َوب َحم  اَئةَ  َيو  ة   م  ت   َمرَّ لَ  َكاَنت   َوإ ن   َخَطاَياهُ، ُحطَّ ث  ر   َزَبد   م   البخاري - "  ال َبح 

1212 

 َتقُومُ  ح ينَ 

 

نَ  49 – ۡحهُ  ٱلَّۡيل   َوم  رَ  َفَسبِّ ـٰ  ٱلنُُّجوم   َوإ ۡدَب

 الكلمة  معناها
 اإلنسان يقوم أن يكره. كله وليس الليل من جزء هلل سبح .بالليل تسبح أن خاص وقت هذا 

 .رمضان من األواخر عشر في إال الليل طول
نَ    ٱلَّۡيل   َوم 

 ۡحهُ  .باهلل الظن سوء تستخرج أن أهمها و السموم تخرج و سباتا الليل   َفَسبِّ

 أن السنة من و العشاء بعد تتكلم ال أن السنة من. الفجر الى الليل من النجوم تختفي عندما 
 .بالليل المسبحات تقرأ أن السنة ومن. والوتر الشفع في األعلى سورة تقرأ

رَ  ـٰ  ٱلنُُّجوم   َوإ ۡدَب

 

 

 


