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 62 - 1 آيات النجم سورة

 النجم سورة - مقدمة

 وسلم عليه هللا صلى النبي هجرة قبل نزلت مكية سورة . 

 

 النجوم؟ وظيفة ما

 للسماء زينة .1

 لإلستهداء .2

 للشياطين رجوم .3

 حفظ و هداية و زينة النجوم كأن . 

 

 : النجم لسورة األساسي المحور

 هللا من العلم مصادر  

 

 :ورةالس في' العلم' كلمة تكرار

 القوى شديد علمه: 5 آية 

 علم من به لهم وما: 22 آية 

 اهتدى بمن أعلم هو و سبيله عن ضل بمن أعلم هو ربك إن العلم من مبلغهم ذلك: 33 آية 

 هو أنفسكم تزكوا فال...األرض من أنشاكم اذ بكم أعلم هو المغفرة واسع ربك ان: 32 آية 

 أتقى بمن أعلم

 يرى فهو الغيب علم أعنده: 35 آية 

 المحاور

 12-1 آيات  الرسالة و الوحي إثبات .1

 32-11 آيات الكفار معبودات على هجوم/  شيئا الحق من يغني ال الظن .2

 22-33 آيات  وسلم عليه هللا صلى النبي خطاب .3

 المشركين ذم 

 التوحيد رسالة وحدة 
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ۡجم   1 -  َهَوى   إ َذا َوٱلنَّ

 الكلمة  معناها
 السورة في مرة فقط تذكر' النجم' كلمة  
 القسم واو: و 

o هوى اذا النجم: به المقسم  
o غوى ما و صاحبكم ضل ما: القسم جواب 
 به المقسم أهمية بيان و القسم جواب لتأكيد القسم من الهدف 
 من حالة لكن و بالنجم فقط هللا يقسم لم العظيمة، هللا آيات من :النجم 

 . غاب/ سقط أي هوى اذا - النجم حاالت

ۡجم     َوٱلنَّ

 هوى : 
o لرجوم النجوم تسقط و سقوطها، حال بالنجم تعالى هللا أقسم: سقط 

 . الوحي لحفظ النجوم سقوط فكأن الشياطين،
o تظهر ولكن. النهار وإقبال الليل آخر في النجوم تغيب: غاب 

 .الباطل ظالم على يظهر الحق لذلك الليل بسبب النجوم
 غاب أو سقط أي هوى اذا النجم: به المقسم 
 سلم و عليه هللا صلى النبي: القسم جواب 

o ضل ما 
o غوى ما 
o الهوى عن ينطق ما 
o يوحى وحي اال هو ان 
 اثبات صفة و نفي صفات 3 توجد 

 الشياطين من تحفظ النجوم ما مثل الدين و  ملسو هيلع هللا ىلص النبي هللا حفظ. 

 َهَوى   إ َذا

 

ُبُكمۡ  َضلَّ  َما 2 –  َغَوى   َوَما َصاح 

 الكلمة  معناها
 الهداية / العلم عكس الضالل 
 الصحيح الطريق عن ضاع=  ضل  

 أو يعلمه ال بما يتكلم أن وهو الضالل و الجهل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيه عن هللا نفى 

 . جهل يتكلم

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيه هللا حفظ و الشياطين على النجوم بسقوط الوحي هللا حفظ  
 .الجهل و الضالل من

  َضلَّ  َما
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 سلي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي. وأمانته وصدقه نسبه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي تعرف قريش أن 

 .قريش على غريب
 لهم أعداء يكونوا ال و المساعدة و المناصرة الصحبة مقتضى من. 
 أخوان أنتم‘ لهم تقل األخوان، بين نزاع يكون عندما: التربية من’ 

ُبُكمۡ    َصاح 

 الغواية ملسو هيلع هللا ىلص نبيه عن هللا نفى 
 المعاندة: الغي 
 عنادا أو جهال أما الباطل يتبع من . 

 واحد بإله تؤمن أن ملسو هيلع هللا ىلص رسالة النبي و كثيره بآلهة يؤمنون  الكفار. 

 و العلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي فمنهج. العناد و الضالل ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن هللا نفى 

 .الهداية
 العناد و الجهل و الضالل من ليحفظنا هللا نحتاج. 

 َغَوى   َوَما

 

قُ  َوَما 3 –  ٱۡلَهَوى    َعن   َينط 

 الكلمة  معناها
 قُ  َوَما حرف أو بكلمة يتكلم: نطق   َينط 

 نفسه مصلحة: وىه  

 فمابالك الهوى عن ينطق لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي اذا نفسه يمسك قوله يمسك من 

 بأفعاله؟

 النبي و هللا من العلم مصادر. آخر شخص ال و ملسو هيلع هللا ىلص النبي نتبع لذلك 

 .معلمنا ملسو هيلع هللا ىلص
 سكت ال و هوى عن حكم ال و هوى عن فعل ال و هوى عن تكلم ما 

 .  هوى عن
 الفرقه سبب الهوى. 
 الصاحب القوي، الغني، القريب، الى يميل الهوى من سالم ليس األنسان 

 . مصلحته الى يميل. الخصام عند خاصة
 أنفسنا هوى من يحفظنا أن هللا نسأل. 

 ٱۡلَهَوى    َعن  

 

 ُيوَحى   َوۡحى    إ الَّ  ُهوَ  إ ۡن   4 -

 الكلمة  معناها
 ُهوَ  إ ۡن   إثبات: إن  
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 السنة و القرآن عن يخبرنا ملسو هيلع هللا ىلص النبي: هو 
 نفسه من ليس و هللا من هامإل: وحي 
 هللا من هداية و إلهام أي: موسى أم الى أوحينا و النحل الى أوحينا و. 

 َوۡحى    إ الَّ 

 السالم عليه جبريل بواسطة ملسو هيلع هللا ىلص النبي الى أوحى هللا 

 هللا من وحي فهو تقرير او فعل او قول من ملسو هيلع هللا ىلص النبي به جاء ما كل. 
 ال لذلك. صدق و وحي ولكن هوى أو غواية أو ضالل عن ليس فكالمه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي اال نتبعه أن يستحق أحد

 له كمال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمية. 

 ُيوَحى  

 

يدُ  ۥ َعلََّمهُ  5 –  ٱۡلقَُوى   َشد 

 الكلمة  معناها

 فيجب. السالم عليه جبريل هو ملسو هيلع هللا ىلص للنبي المعلم و هللا من العلم مصدر 

 نهأل ملسو هيلع هللا ىلص النبي بصفات هللا بدأ. السالم عليه جبريل المعلم صفات نرى

 المالئكة و ملك هو ملسو هيلع هللا ىلص النبي علم الذي و. لنا الوحي يوصل الذي هو

 .شهوات ال و أهواء عندهم ليس
 كلها األسماء آدم علّم هللا. 

 ملسو هيلع هللا ىلص للنبي معلم أحسن أختار هللا. 

  ۥ َعلََّمهُ 

 و ظاهرا قوي السالم عليه جبريل. بالوحي يفرط ال ضعيف، ليس 
 .باطنا

 المالئكة أقوى من جبريل: 
o تعالى هللا أوامر تنفيذ في قوي 

o ملسو هيلع هللا ىلص للنبي الوحي إيصال في قوي  
 يقويك القوي هللا أسأل معلم أنت اذا. 

يدُ (1)   ٱۡلقَُوى   َشد 

 

ة    ُذو 6 – رَّ  َفٱۡسَتَوى   م 

 الكلمة  معناها
 مرة صاحب :مرة ذو 
 حسن خلق و جميلة هيئة ذو أي باطن و ظاهر جمال. 
 القلوب ألن األخالق أحسن و صورة أحسن على األنبياء أختار هللا 

 سبحان كفر، و كذب من في لكن و جميل هو من سماع على مجبولة

رَّ  ُذو(2)    ة   م 
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 .هللا
 صورة أحسن في بشر الى يتحلون نور من مالئكة . 

 صورته على ملسو هيلع هللا ىلص النبي راءه و جناح 233 له السالم عليه جبريل 

 .السابعة السماء في مرة و حراء غار في مرة - مرتين الحقيقية
 استوى 

o يصعد ثم السماء من ينزل السالم عليه جبريل ألن األفق في عال 
o الهيئة و القوة في كامل فهو كمل 

 َفٱۡسَتَوى   (3) 

 

 ٱأۡلَۡعلَى   ب ٱأۡلُفُق   َوُهوَ  7 –

 الكلمة  معناها
 َوُهوَ   السالم عليه جبريل  

 األرض من أعلى ، السماء إلى األرفع 
 الشياطين هاتصل لم العلوية األرواح 

 ب ٱأۡلُفُق   (4) 

 ٱأۡلَۡعلَى  

 

 َفَتَدلَّى   َدَنا ُثمَّ  8 –

 الكلمة  معناها
 ُثمَّ  التعقيب و الترتيب  

 َدَنا(5)  الوحي إليصال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي من إقترب  

 األعلى األفق من فوق من قرب 
 بالسماء صلته يبين و منقطع غير و متعلق شيء. 

 َفَتَدلَّى  

 

 أَۡدَنى   أَۡو  َقۡوَسۡين   َقابَ  َفَكانَ  9 –

 الكلمة  معناها
 َفَكانَ  السالم عليه جبريل  

 َقابَ  قربه في مقدار  

 َقۡوَسۡين   قوس :المفرد  
 قوسين من أقرب 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي بين و بينه المباشرة كمال على يدل هذا  

 أَۡدَنى   أَۡو 
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ه ۦ إ لَى   َفأَۡوَحى    10 –  أَۡوَحى   َما   َعۡبد 

 الكلمة  معناها
 َفأَۡوَحى    أوحى تعالى هللا  

 السالم عليه جبريل بواسطة ملسو هيلع هللا ىلص النبي الى 

 هللا عبد ملسو هيلع هللا ىلص النبي  
 عملنا الذي هو ألن هللا نحمد الوقت نفس في لكن و المعلم تحترم. 

ه ۦ إ لَى     َعۡبد 

 الشرع من 
 للتعظيم ما يبين لم و 

 أَۡوَحى   َما  

 

 َرأَى    َما ٱۡلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما  11 -

اهامعن  الكلمة  

 لم لكن و ,السالم عليه جبريل السبب ,للعلم الوسيلة رأى ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .هللا - العلم مصدر يرى
 النافية: ما 
 الصدق عكس: كذب 

  َكَذبَ  َما

 اللسان أن نتوقع الكذب نسمع عندما ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي قلب كذب ما 

 .الفؤاد كذب ما لكن و يكذب
 الصدق=  البصر=  السمع=  القلب 
 القلب داخل: فؤاد/  صدر / قلب 

  ٱۡلفَُؤادُ 

 للوحي 

 من في ألن رسالته صدق و السالم عليه جبريل رأى  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 .تصدقه لم لكن و برسالة يأتيك
 قلبه و وبصره سمعه تواطأ  و الوحي كمال و المباشرة كمال يبين 

 .شبهة ال و شك ال تلقاه أنه

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي وروح ببدن كانت المعراج و األسراء 
 يكذبه القلب و ترى قد العين ااذ  الحلم 
 تكذبه العين و يرى قد اذا القلب  خيال 
 رأى ما الفؤاد كذب ما لكن و حلم المعراج و األسراء أن يقول من في 

 َرأَى    َما

 

ُروَنهُ  12 – ـ   َيَرى   َما َعلَى   ۥ أََفُتَم
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 الكلمة  معناها
 ه+  تمارون+  ف+  أ 

o راإلنكا و للتعجب استفهام: أ 
o حقيقة رآه بما تجادلونه: تمارون 

ُروَنهُ  ـ    ۥ أََفُتَم

 اآليات و الوحي من 
 لنسى بالماضي كان لو أمامه، كأن بالمضارع يرى 

 َيَرى   َما َعلَى  

 

 أُۡخَرى   َنۡزلَة   َرَءاهُ  َولََقدۡ  13 –

 الكلمة  معناها
 َولََقدۡ  قد/  الم/  و - توكيدات  

 َرَءاهُ  مالسال عليه جبريل رأى  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

 في السالم عليه جبريل فنزل أخرى مرة السالم عليه جبريل اليه نزل 
 األسراء في الثانية المرة و حراء غار في مرة. الحقيقية مرتين صورته

 .السابعة السماء في المعراج و

 أُۡخَرى   َنۡزلَة  

 

ندَ  14 – ۡدَرة   ع   ٱۡلُمنَتَهى   س 

 الكلمة  معناها
 ندَ  مكان   ع 

 عظيمة شجرة هي و السابعة السماء فوق لسدرةا شجرة 
 الفيل كآذان أوراقها و كالقالل ثمارها أي نبقها 

ۡدَرة     س 

 المنتهى‘ السدرة اسم’ 
 شيء آخر نهاية،: انتهى 

o ترتفع .السماء من ينزل ما و األرض من يعرج ما إليها ينتهي 

 قداراأل المالئكة، تنزل و المؤمنين أرواح الصالح، الععل المالئكة،

 .حدهم فهذا
o الخالئق علم عندها ينتهي سدرة 

 األرواح محل وهو المكان هذا في السالم عليه جبريل ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى 

 .خبيثة أرواح ال و شيطان يقربها ال .الزكية و العلوية

 ٱۡلُمنَتَهى  

 

نَدَها 15 – ةُ  ع   ٱۡلَمۡأَوى    َجنَّ
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 الكلمة  معناها
 نَدَها السدرة عند   ع 

 نعيم لكل الجامعة والجنة السابعة لسماءا فوق الجنة  
 الرغبات و األماني إليها تأوي و تنتهي  
 األصلي مكانهم هذا الصالحات، عملوا و آمنوا الذين مأوى هي 
 الدائمة األقامة و النهائي المكان. 
 و القرآن أي الوحي من مطمئن تكون أن فيجب األمان يعطيك المأوى 

 .السنة و القرآن الى تأوي أن يجب. السنة

ةُ   ٱۡلَمۡأَوى    َجنَّ

 

ۡدَرةَ  َيۡغَشى إ ذۡ  16 –  َيۡغَشى   َما ٱلسِّ

 الكلمة  معناها
 السدرة؟ صفة ما  
 عليها يغطي 

  َيۡغَشى إ ذۡ 

 ۡدَرةَ  المنتهى سدرة   ٱلسِّ

 للتعظيم األمر هذا ابهم اال وصفه يعلم ال عظيم شيء هللا أمر من 
 فهوص يستطيع أحد ال البهاء و الحسن من 

 َيۡغَشى   َما

 

 َطَغى   َوَما ٱۡلَبَصرُ  َزاغَ  َما 17 –

 الكلمة  معناها
 يسارا ال و يمينا بصره انحرف ما ، قليل انحراف: زاغ 

 طغى ما و البصر زاغ ما ألن الجنة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي توازن يبين .

 .توازينه يقل عظيم شيء يرى عندما اإلنسان

 األعين خائنة عندها ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي  
 يراه لم يعنيه ال الذي الشيء و تزيغ لم عينه حتى متأدب لوحيا فمبلّغ . 

  ٱۡلَبَصرُ  َزاغَ  َما

 حدوده تعدى ما و أمامه تجاوز ما 
 الحد يتعدى البصر زاغ اذا 
 عينك حفظت اذا. البصر زيغ من الكبر؟ و الحقد و الحسد يحصل لماذا 

 .لسانك ستحفظ

 األدب و الثبات -  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أدب كمال يبين هذا. 

 َطَغى   َوَما
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ۡن  َرأَى   لََقدۡ –  18 ت   م  ـ  ه   َءاَي  ٱۡلُكۡبَرى    َربِّ

 الكلمة  معناها
 لََقدۡ  التوكيد  

 َرأَى    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

 المعراج في رآها التي األمور و النار و الجنة من اآليات من. 
 شيء كل على قادر هللا أن يعلم و قوي إيمانه ألن هللا بأمر يتعجب لم  

 اإليمان بسبب اإلتزان و األدب كامل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي. 
 الكبرى اآليات رأى انه مع اتزانه ال و عقله يتغير لم 

ۡن  ت   م  ـ  ه   َءاَي  َربِّ
 ٱۡلُكۡبَرى   

 

تَ  أََفَرَءۡيُتمُ   19 - ـ  ى   ٱللَّ  َوٱۡلُعزَّ

 الكلمة  معناها
 تم+  رأى+  ف+  أ 

o احتقار و إنكار و لتعجب اإلستفهام: أ 

o عطف حرف: ف 

o رأى: 

o هللا غير العابدين الكفار أيها أنتم :تم 

 أفرأيتم اآلن والسماوات  في الكبرى ربه آيات ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى 

 و الكبرى ربه آيات بين مقارنة ليس أن فيدل ؟األرض على األصنام
 . تضر ال و تنفع ال التي األصنام

 أعماله حسب على ينحط أو يرتقي فاإلنسان 

  أََفَرَءۡيُتمُ 

 هللا سبحان هللا، أسماء من انشق صنم اسم ,اله 
 أيضا مؤنث اللفظ و 

تَ  ـ    ٱللَّ

 ى   عزيز من إنشق صنم اسم  َوٱۡلُعزَّ
 

ةَ  20 – ال َثةَ  َوَمَنو      ٱأۡلُۡخَرى    ٱلثَّ

 الكلمة  معناها

 ةَ  منان من انشق صنم اسم   َوَمَنو 

 صنم من األخيرة و الثالثة النسخة هذه أن على تدل اآلخرى الثالثة 
 .هللا اال التفاصيل هذه يعطينا أن قادر أحد ال و .المناة

 آخر و مؤمن أنت مثال ضدك أحد ترى عندما ,الحوار إسلوب إلى انظر 

ال َثةَ   ٱأۡلُۡخَرى    ٱلثَّ
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 هذا و. باطل عليه الذي أن ليفكر السؤال اطرح لكن و تعارض ال كافر،
 .النفس تزكية يعلمنا

 

َكرُ  أَلَُكمُ  21 –  نَثى  ٱأۡلُ  َولَهُ  ٱلذَّ

 الكلمة  معناها
 لكم+  أ 

o اإلنكار و لتعجب اإلستفهام: أ  
o الكفار: لكم 

  أَلَُكمُ 

َكرُ     ٱلذَّ

 األله أو المالئكة من سواء األنثى هلل أتجعلون 
 خلق. العلم في يتعدى اإلنسان أن و تعظيمهم عدم و استهزائهم يبين هنا 

 .العلم هذا في يدخل فال الغيب من شيء المالئكة

 ٱأۡلُنَثى   هُ َولَ 

 

ا ت ۡلكَ  22 –
  إ ذ  

يَزى    ق ۡسَمة    ض 

 الكلمة  معناها
 ت ۡلكَ  بعيد إشارة اسم  

ا 
  إ ذ  

 الكلمة هذه ثقل و' ضيزى' لفظ إلى انظر 
 للخالق األدنى جعلوا بأنهم الحق عن مائلة و جائرة قسمة :ضيزى قسمة 
 ظلم فهذا  .هللا سبحان للمخلوق، األعلى و

 
يَزى    ق ۡسَمة    ض 

 

ىَ  إ ۡن  23 – ۡيُتُموَها   أَۡسَما ء    إ الَّ   ه  ا   َوَءاَبا ُؤُكم أَنُتمۡ  َسمَّ ُ  أَنَزلَ  مَّ ن ب َہا ٱهللَّ ن   م  ـ  ب ُعونَ  إ ن  ُۚسۡلَط نَّ  إ الَّ  َيتَّ  ٱلظَّ

ن َجا َءُهم َولََقدۡ   ۖٱأۡلَنفُسُ  َتۡهَوى َوَما مُ  مِّ ہ  بِّ  ٱۡلُهَدى    رَّ

 الكلمة  معناها
 األصنام؟ صفة ما
 مناة و العزى و االت - األصنام 

ىَ  إ ۡن    ه 

 أَۡسَما ء    إ الَّ  (1)  قيمة غير من أسماء فقط ,المعنى من فارغة أسماء  

 ۡيُتُموَها  (2)  لها إسم أعطى   َسمَّ

 َوَءاَبا ُؤُكم أَنُتمۡ  هللا من ليس و مخترعة أسماء  

 قوية حجة أو دليال لها ينزل لم هللا إن 
 هللا من العلم مصدر أهمية يبين ناه و 

ا  (3)  ُ  أَنَزلَ  مَّ  ٱهللَّ
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 ن ب َہا حجة و سلطان فعنده دليل عنده من ن   م  ـ     ُۚسۡلَط

 مشكلتهم؟ هي ما
 له حقيقة ال الذي الوهم: الظن 
 الحياة تطيب ال و تستقيم فال ضنكة معيشة فله هللا غير يعبد و يذكر من 

 .بالتوحيد إال

ب عُ  إ ن(1)   ونَ َيتَّ

نَّ  إ الَّ    ٱلظَّ

 إليه تميل ما 
 للتقوى يحتاج ولذلك الحقيقي العلم يتبع أن اإلنسان يمنع الهوى . 
 أنفسنا عبودية و الهوى من أنفسنا ليحرر أتى اإلسالم. 
 لمجاهدة نحتاج لذلك الباطل إلى تميل النفوس .التقوى عكس الهوى 

 النفس

 َتۡهَوى َوَما(2) 

   ۖٱأۡلَنفُسُ 
 

 لمؤكداتا: ولقد  قد+  ل+  و 
 الظن اإلنسان يتبع هللا من هداية بدون. منه بهداية يربينا هللا. 
 الهوى و الظن على للقضاء سبيل هللا من الهدى. 

ن َجا َءُهم َولََقدۡ   مِّ
مُ  ہ  بِّ   رَّ
 ٱۡلُهَدى   

 

ن   أَمۡ   24 - ـ  نَس  َتَمنَّى   َما ل إۡل 

 الكلمة  معناها
 لإلنكار إستفهام , بل: أم 
 اإلنسان حقيقة نرى هنا 

  أَمۡ 

 اإلنسان+  ل :لإلنسان 
 إنظر اإلنسان حقيقة تعلم أن تريد اذا و الهدى يتبع لم و ينسى اإلنسان 

 و السمع هللا أتاه و نطفة هو و مذكورا شيء يكن لم. اإلنسان سورة إلى
 . الكفر كثير أي كفورا ليكون ليس و يشكر لكي البصر

 أي في يذكر لم و كفضة الجنة في زاءالج يذكر اإلنسان سورة في 
 .هللا سبحان أخرى، سورة

ن   ـ  نَس   ل إۡل 

 هللا من الهداية و العلم و التدبير .عليه يحصل اإلنسان يتمناه ما كل ليس. 
 الهدى يتبع أن فاألمر صحيح ليس يتمناه ما كل لكن و يتمنى قد اإلنسان 
 .األماني ليس و

 َتَمنَّى   َما

 

   َوٱأۡلُولَى   ٱأۡلَخ َرةُ  َفل لَّه   25 –

 الكلمة  معناها

 َفل لَّه   هللا+  ل+  ف: فلله  
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o عطف: ف 
o ُملك: ل 
 األمر نهاية في أو القيامة يوم في أكثر يظهر اآلخرة في هللا ملك . 
 نَ  لَّكَ  َخۡير    َولَۡۡلَخ َرةُ  :تعالى قال كما. أهم النهاية ألن باآلخرة بدأ  ٱأۡلُولَى   م 
 الذي اآلخر هو و باألسباب يأتي الذي األول هو. اآلخر و األول هو هللا 

 ، نجح درس من كل ليس و حصد زرع من كل ليس. النتيجة يعطيك
 .هللا سبحان

  ٱأۡلَخ َرةُ 

 أيضا األولى وهلل 
 يريد ما يفعل هللا و أريد أنا و تريد أنت. 

 َوٱأۡلُولَى  

 

ن َوَكم 26 – لَك    مِّ َوٲت   ف ى مَّ ـ  َم َعُتُہمۡ  ۡغن ىتُ  اَل  ٱلسَّ ـ  ن   إ الَّ  َشۡيـ  ا َشَف ُ  َيۡأَذنَ  أَن َبۡعد   م   َيَشا ءُ  ل َمن ٱهللَّ

 َوَيۡرَضى   

 يشفع ثم النار في يكون الشخص مثال. هللا بإذن لكن و الحكم يتغير أن الشفاعة؟ معنى ما 
 .  أعلى درجة إلى فيرفع يشفع و الجنة في يكون أو الجنة فيدخل

 الشافعين و لۡلعمال تكريم ت؟شفاعا هنالك لماذا. 
  
 الشفاعات أنواع: 

 القيامة يوم كربات من الناس تخليص و الحساب يبدأ لكي الناس لجميع: الكبرى الشفاعة .1
 الجنة يدخلون: سيئاتهم و حسناتهم تساوت قوم .2
  الجنة يدخل من درجات رفع .3

 .آمين. منهم أجعلنا اللهم حساب، بدون الجنة دخول .4

  ملسو هيلع هللا ىلص لمحمد إال الجنة باب يفتح لم أن الملك أمر. ةالجن باب استفتاح .5

 العذاب تخفيف .2

 نفاق ال و شرك بدون ذنوبهم كثرة بسبب مسلمين ألقوام النار من الخروج .7

 

 الشفعاء: 

  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول .1



 بسم هللا الرحمن الرحيم

األنبياء ميراث  

 

 Page 13 

 و سوداء النار. شيئا باهلل يشرك ال من النار من يخرجوا أن المالئكة هللا أمر: المالئكة .2

 يصب و النار من فيخرجون السجود موضع أكل النار هللا حرم لكن و متفحمين الناس

 .الحياة ماء عليهم

 من أخرج' لهم فيقال الدنيا في معنا يصومون و يصلون هؤالء رب يا يقولون: المؤمنين .3
 الدنيا في لك خيرا اإليمان أهل صحبة لذلك. أحد يبقى فلم كثيرا خلقا فيخرجون' عرفتم

 . اآلخرة و الدينا في لك شرا الشر أهل صحبة و اآلخرة و
 من قبضة فيقبض الراحمين أرحم آال يبقى لم و المؤمنون و المالئكة شفاعة بعد: هللا .4

 عمال بال الجنة يدخلهم و كالؤلؤ يخرجون قط خيرا يعلموا لم أقوام فتخرج النار أهل

 نأ فيجب علما يزداد من . الجنة يدخلون لن المتكبرون. بحكمة هللا قبضة أكيد و. عملوه

 . طغيانا ليس و تواضعا و رحمة يزداد
 

ُنونَ  َخلَصَ  إ َذا َحتَّى: حديث نَ  اْلُمْؤم  ار   م  ي النَّ ي َفَوالَّذ  ه   َنْفس  ْنُكمْ  َما ب َيد  نْ  م   ُمَناَشَدة   ب أََشدَّ  أََحد   م 
  َّ نَ  اْلَحقِّ  اْست ْقَصاء   ف ي هلل  ن ينَ  م  َّ   اْلُمْؤم  مُ إل خْ  اْلق َياَمة   َيْومَ  هلل  ينَ  َوان ه  ار   ف ي الَّذ  َنا َيقُولُونَ  النَّ  َربَّ

ونَ  َوُيَصلُّونَ  َمَعَنا َيُصوُمونَ  َكاُنوا ُجوا لَُهمْ  َفُيَقالُ   .  َوَيُحجُّ مُ   .  َعَرْفُتمْ  َمنْ  أَْخر   ُصَوُرُهمْ  َفُتَحرَّ
ار   َعلَى ُجونَ  النَّ ا َخْلق ا َفُيْخر  ارُ  أََخَذت   َقدْ  َكثير   َيقُولُونَ  ُثمَّ  ُرْكَبَتْيه   َوإ لَى َساَقْيه   ْصف  ن   إ لَى النَّ
َنا نْ  أََحد   ف يَها َبق يَ  َما َربَّ مَّ ْثَقالَ  َقْلب ه   ف ي َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  اْرج ُعوا َفَيقُولُ   .  ب ه   أََمْرَتَنا م  يَنار   م  نْ  د   م 
ُجوهُ  َخْير   ُجونَ   .  َفأَْخر  ا َخْلق ا َفُيْخر  َنا قُولُونَ يَ  ُثمَّ  َكث ير  ا ف يَها َنَذرْ  لَمْ  َربَّ نْ  أََحد  مَّ  ُثمَّ   .  أََمْرَتَنا م 
ْثَقالَ  َقْلب ه   ف ي َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  اْرج ُعوا َيقُولُ  يَنار   ن ْصف   م  نْ  د  ُجوهُ  َخْير   م  ُجونَ   .  َفأَْخر  ا َفُيْخر   َخْلق 
ا َنا َيقُولُونَ  ُثمَّ  َكث ير  نْ  ف يَها َنَذرْ  لَمْ  َربَّ مَّ ا أََمْرَتَنا م   َقْلب ه   ف ي َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  اْرج ُعوا َيقُولُ  ُثمَّ   .  أََحد 
ْثَقالَ  ة   م  نْ  َذرَّ ُجوهُ  َخْير   م  ُجونَ   .  َفأَْخر  ا َخْلق ا َفُيْخر  َنا َيقُولُونَ  ُثمَّ  َكث ير  ا ف يَها َنَذرْ  لَمْ  َربَّ   .   "  َخْير 
يد   أَُبو َوَكانَ  يُّ اْلُخدْ  َسع  قُون ي لَمْ  إ نْ  َيقُولُ  ر  يث   ب َهَذا ُتَصدِّ ْئُتمْ  إ نْ  َفاْقَرُءوا اْلَحد  َ  إ نَّ   }  ش   الَ  هللاَّ
ْثَقالَ  َيْظل مُ  ة   م  ْفَها َحَسَنة   َتكُ  َوإ نْ  َذرَّ نْ  َوُيْؤت   ُيَضاع  ا لَُدْنهُ  م  ا أَْجر  يم  ُ  َفَيقُولُ   "   { َعظ   َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَّ
ب يُّونَ  َوَشَفعَ  َمالَئ َكةُ الْ  َشَفَعت   ُنونَ  َوَشَفعَ  النَّ ينَ  أَْرَحمُ  إ الَّ  َيْبقَ  َولَمْ  اْلُمْؤم  اح م   َقْبَضة   َفَيْقب ضُ  الرَّ
نَ  ار   م  جُ  النَّ ْنَها َفُيْخر  ا م  ا َيْعَملُوا لَمْ  َقْوم  ا َعاُدوا َقدْ  َقطُّ  َخْير  مْ  ُحَمم  ة  ا أَْفَواه   ف ي َنْهر   ف ي َفُيْلق يه   ْلَجنَّ

ةُ  َتْخُرجُ  َكَما َفَيْخُرُجونَ  اْلَحَياة   َنْهرُ  لَهُ  ُيَقالُ  يل   ف ي اْلح بَّ ْيل   َحم   123 مسلم رواه - السَّ
 

 و لك ليس, هللا قال ماذا. هللا إال إله ال قال من النار من أخرج أن لي أُذن رب ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقول

 .  هللا اال إله ال الق من ألخرجن عظمتي و كبريائي و جاللي و وعزتي لكن

 الشفاعة شروط: 
o للشافع هللا من األذن 

o للمشفوع هلل رضا 
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 الكلمة  معناها
 َوَكم الكثرة: وكم  

 يؤمرون ما يفعلون و النور من مخلوقين المالئكة  
 هللا عند كرام وهم 

لَك    مِّن   مَّ

 َوٲت   ف ى السماوات أهل المالئكة ـ  َم   ٱلسَّ

 ۡغن ىتُ  اَل  تفيد ال و تنفع ال  

 َعُتُہمۡ  بشروط إال فائدة لها ليس و المالئكة شفاعة ـ    َشَف

 َشۡيـ  ا ؟المالئكة يعبدون فلماذا شيئا، تنفع ال 

 إ الَّ  فقط  

ن      َبۡعد   م 

 َيۡأَذنَ  أَن هللا أذن بعد  ُ   ٱهللَّ

 حكمته و علمه وفق 
 الشفاعة يستحق من يعلم هللا 

 َيَشا ءُ  ل َمن

 َوَيۡرَضى    آمين. عنا يرضى رب يا .المشفوع و عالشاف عن هللا يرضى 

 

ينَ  إ نَّ  27 - ُنونَ  اَل  ٱلَّذ  ونَ  ب ٱأۡلَخ َرة   ُيۡؤم  ـ  ٮ  َكةَ  لَُيَسمُّ َيةَ  ٱۡلَملَ  ٱأۡلُنَثى   َتۡسم 

 الكلمة  معناها
 توكيد: إن 
 موصول اسم: الذين 
 يماناإل. الجزاء و الحساب من فيها بما يصدقون ال: باآلخرة يؤمنون ال 

 اإليمان أركان من ركن اآلخر باليوم
 ال هم و هللا من خبر إال شيء عليه يدل لمإلن  اآلخر؟ يوم ينكرون لماذا 

 . أصال باهلل يؤمنون
 الجزاء دار ليس و العمل دار الدنيا . 
 الخطأ عن يبحث حاكم تكن ال و الهدف عن يبحث العب كن. 
 و نفسه نسى الناس ةبمحاسب وقته شغل من ألن نفسك تحاسب أن المهم 

 .يعمل لم
 و األقوال في يتجرأ و القول و العمل يسيء باآلخرة يومن ال من 

 . هللا على و الناس على األفعال
 ليصمت أو خيرا فليقل اآلخر اليوم و باهلل يؤمن كان من. 

ينَ  إ نَّ   اَل  ٱلَّذ 
ُنونَ  َرة   ُيۡؤم    ب ٱأۡلَخ 

 باألقوال تجرؤ 
 هللا قال. هللا قال ما إال عنهم شيء قول جوزي فال الغيب من المالئكة 

ونَ  ـ  ٮ  َكةَ  لَُيَسمُّ  ٱۡلَملَ
َيةَ   ٱأۡلُنَثى   َتۡسم 
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 .أنثى ليس و نور المالئكة
  ؟يقولون ماذا 

 أنثى المالئكة أن يقولون .1
 هللا أستغفر هللا، بنات المالئكة أن يقولون .2
 كشفعاء المالئكة يأخذون وكانوا .3
 اإلنسان كلما. الكالم هذا يقولوا لم باآلخرة آمنوا لو ,ضمتناق قولهم 

 . أكثر يصمت أو خيرا يقلكلما  أكثر اآلخر اليوم و باهلل يؤمن
 اآلية من فوائد: 

 باآلخرة اإليمان .1
 .هللا أمر ما اال يفعل ال و هللا قال ما اال يقول ال .2

 

ۡن  ب ه ۦ لَُهم َوَما 28 – ۡلم   م  ب ُعونَ  إ ن  ۖع  نَّ  إ الَّ  َيتَّ نَّ  َوإ نَّ   ۖٱلظَّ نَ  ُيۡغن ى اَل  ٱلظَّ ا ٱۡلَحقِّ  م   َشۡيـ   

 الكلمة  معناها

 العلم عنهم هللا نفى 
 شهوة الكالم و الشرب و األكل 

 الهوى عن ينطق ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ۡن  ب ه ۦ لَُهم َوَما  م 
ۡلم      ۖع 

 الظن إال يتبعون . 
 دليل معهم ليس أي: الظن 
 لكن و واحده كلمة إلى نظرا. للمؤمنين اليقين و للكفار الشك :الظن 

 .السياق حسب على المعنى عكس
 ينَ  :42 البقرة سورة ُہم َيُظنُّونَ  ٱلَّذ  قُواْ  أَنَّ ـ  لَ مۡ  مُّ ہ  ُهمۡ  َربِّ  َرٲج ُعونَ  إ لَۡيه   َوأَنَّ
 ظن على قائم الباطل و علم على قائم الحق. 
 اليقين عكس متأكد،% 133 حق: اليقين: 

 %23:الظن .1
 %53:الشك .2
 %33:الوهم .3
 %13: الريب .4

ب ُعونَ  إ ن  إ الَّ  َيتَّ
نَّ     ۖٱلظَّ

 دليل على وليس الوهم على مبني الظن 
 باطل ألنه شيئا يفيد ال 
 قلبه يغني الحق يتبع من لكن و مطمئن غير قلبه يكون الظن يتبع من  . 
 هللا غير يعبد من تجد لذلك الفقر يعطينا الباطل و الغنى يعطينا الحق 

 .كثيرة آلهة عنده

نَّ  َوإ نَّ   اَل  ٱلظَّ
  ُيۡغن ى
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 العلم و الدليل مع الحق 
 يغني ال كثر ولو الباطل و يغني الحق . 
 هللا لوجه ليس لكن و كريم إنسان مثال تقليد يكون دليل بدون الحق. 
 قلبهم من ليس دليل، بدون ولكن الحق يتبعون المنافقين. 
 العلم مع الحق تتبع أن المهم. 

نَ   اَشۡيـ     ٱۡلَحقِّ  م 

 

ۡض  29 – ن َعن َفأَۡعر  َنا َعن َتَولَّى   مَّ ۡكر  دۡ  َولَمۡ  ذ  ةَ  إ الَّ  ُير  ۡنَيا ٱۡلَحَيو   ٱلدُّ

 الكلمة  معناها
 نزاع يكون الباطل يصادم الحق لما . 
 يعرضوا أن الحق أصحاب يأمر هللا 
 تحزن ال و أمره يهمك ال و تتبعه ال و عنه تولى: فأعرض 
 التذكير و بالنصح استمر لكن و تنصح ال أن المعنى ليس و  . 

ۡض    َفأَۡعر 

 َعن المجاوزة  

 القرآن و هللا ذكر أي 
 نافع علما فهذا القلب يحرك و حياة يعطيك هللا كالم. 

 َتَولَّى   مَّن(1) 

َنا َعن ۡكر   ذ 

 إلخ الشرب و األكل و السفر و البيت و المال فقط إرادته. 
 الدنيا تجعل ال اللهم. الدنيا إال له هم ال.الظن على ماشي اإلنسان هذا 

 . علمنا مبلغ ال و همنا أكبر
 باآلخرة لتذكرك الدنيا فاستخدم. اآلخرة عيش اال عيش ال اللهم. 
 هدفك و سيدك الدنيا تجعل فال لك خادم الدنيا. 

دۡ  َولَمۡ (2)   إ الَّ  ُير 

ةَ  ۡنَيا ٱۡلَحَيو   ٱلدُّ

 

نَ  َمۡبلَُغُهم َذٲل كَ  30 – ۡلم   مِّ  ٱۡهَتَدى   ب َمن   أَۡعلَمُ  َوُهوَ  َسب يل ه ۦ َعن َضلَّ  ب َمن أَۡعلَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  نَّ إ    ۚٱۡلع 

 الكلمة  معناها
 نَ  َمۡبلَُغُهم َذٲل كَ   علمهم منتهى هذا  مِّ

ۡلم      ۚٱۡلع 

 نوح ابن مثل. يهتدي من و يضل من يعلم هللا الحساب و الجزاء قبل 
 . كفر لحظة آخر و معهم مسلم كان
 يعلم هللا فقط. هللا يضلهم كاذبه قلوبهم اذا و هللا يهديهم صادقه قلوبهم اذا .

 .هللا مع سريرتنا نصلح و صادقين نكون أن يجب
 الضالل يستحق من و الهدى يستحق من يعلم هللا. 

 ُهوَ  َربَّكَ  إ نَّ 
 َضلَّ  ب َمن أَۡعلَمُ 
 َوُهوَ  َسب يل ه ۦ َعن
 ٱۡهَتَدى   ب َمن   أَۡعلَمُ 
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نَ  َمۡبلَُغُهم ل كَ َذٲ 30 – ۡلم   مِّ  ٱۡهَتَدى   ب َمن   أَۡعلَمُ  َوُهوَ  َسب يل ه ۦ َعن َضلَّ  ب َمن أَۡعلَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إ نَّ   ۚٱۡلع 

 الكلمة  معناها
 نَ  َمۡبلَُغُهم َذٲل كَ   علمهم منتهى هذا  مِّ

ۡلم      ۚٱۡلع 

 نوح ابن مثل. يهتدي من و يضل من يعلم هللا الحساب و الجزاء قبل 
 . كفر لحظة آخر و معهم مسلم كان
 يعلم هللا فقط. هللا يضلهم كاذبه قلوبهم اذا و هللا يهديهم صادقه قلوبهم اذا .

 .هللا مع سريرتنا نصلح و صادقين نكون أن يجب
 الضاللة يستحق من و الهدى يستحق من يعلم هللا. 

 ُهوَ  َربَّكَ  إ نَّ 
 َضلَّ  ب َمن أَۡعلَمُ 
  َسب يل ه ۦ َعن

 القلب مراقبة فيجب الحق يريد من يعلم هللا 
 سيهتدي من و سيضل من يعلم هللا و الناس و األقدار و بالعلم يربيك هللا 
 أنت اال ألحسنها يهدنا ال األعمال و األخالق أحسن الى إهدنا اللهم. 
 هللا هداية إلى إنك فقير تحس أن يجب. 

 ب َمن   أَۡعلَمُ  َوُهوَ 
 ٱۡهَتَدى  

 

 - 31   َّ َوٲت   ف ى َما َوهلل  ـ  َم ىَ  ٱأۡلَۡرض   ف ى َوَما ٱلسَّ ينَ  ل َيۡجز  ـ  ُواْ  ٱلَّذ  ـ  لُواْ  ب َما أََس ىَ  َعم  ينَ  َوَيۡجز   ٱلَّذ 

 ب ٱۡلُحۡسَنى أَۡحَسُنواْ 

 الكلمة  معناها
 وهلل : 

o العطف واو 
o المألوه المعبود هو هللا ,تعالى هللا ملك: هلل 
 بالملك متفرد ل،الشام الملك له ,شيء كل يعلم الذي الرب 

  َّ   َوهلل 

 َوٲت   ف ى َما نفسها السماوات و األرواح و المالئكة من السماوات في شيء كل ـ  َم   ٱلسَّ

 إلخ المعادن، النباتات، الحيوانات، اإلنسان، من األرض في شيء كل 
 تعالى هللا ملك عموم 

 يملك .4
 يتصرف .5

 األقدار  الرضا  
 النواهي و األوامر  أطعنا و سمعنا 
 لجزاءا  طاعتك و رضاك حسب على العقاب و الثواب 

 ال لكن و يملك من هنالك و ملكه ليس لكن و يتصرف من هنالك 
  .يشاء كيف يتصرف يستطيع

 ٱأۡلَۡرض   ف ى َوَما
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 أحد يظلم ال و الصفات كامل ملك هللا 

 شر أو بخير يحاسبك أن الجزاء :ليجزي. 
  َين ـ  ُواْ  ٱلَّذ  ـ   :أََس

 المأمور خالفوا .3
 المحظور ارتكبوا .4
 عن يعفو هللا و هللا عدل يبين وهذا بمثلها سيئة عملوا بما هللا يجازيهم 

 . ذنب  113 يعفو مثال هللا و اليوم في ذنب 1333 تذنب مثال. كثير
 اذا. زوجتي و جاريتي و بدابتي ذنبي أرى اني الصالح السلف يقول 

ُ  َؤاخ ذُ يُ  َولَۡو  :45 فاطر سورة. الذنوب فبسبب تخرب السيارة  ٱلنَّاسَ  ٱهللَّ

َها َعلَى   َتَركَ  َما َڪَسُبواْ  ب َما ن َظۡهر  ة    م  ڪ ن َدا بَّ ـ  ُرُهمۡ  َولَ  أََجل    إ لَى    ُيَؤخِّ
ىۖ  َسّم    مُّ

 يعفو كلما هللا عند أعلى مقامك كان فكلما العفو يستحق من عن يعفو 
 . األلواح ألقى عندما السالم عليه موسى مثل أكثر عنك

ىَ ل َيجۡ  ينَ  ز   ٱلَّذ 
ـ  ُواْ  ـ   ب َما أََس
لُواْ    َعم 

 ُكمۡ  ل َيۡبلَُوُكمۡ  :2 الملك سورة. اإلحسان إختبارنا: أحسنوا الذين  أَۡحَسنُ  أَيُّ

  ۚ َعَمال   
 عندهم ما أحسن عملوا: 

 هللا عبادة في اإلحسان .1
 المحسنين من نكون أن هللا نسأل. الناس مع اإلحسان .2
 بالحسنى لكن و' عملوا بما' يقل لم: بالحسنى 

. مئة سبع إلى أمثالها بعشر الحسنة. أحسنها و أعمالنا من أفضل .1
 ذلك فوق و هللا بقوة و بحول إال نصوم ال و نصلي ال نحن

 من. شيء ال و نحن و هللا من شيء كل. هللا سبحان يجزينا،
 . هللا عن مستغنى تحس أن المصائب

 . اآلخرة و الدنيا في الحسنة الحالة .2
 الدنيا في الحسنة: 

 حالل واسع هنيء رزق .1
 صالحة زوجة .2
 العين به تقر ولد .3
 راحة .4
 نافع علم .5
 صالح عمل .2
 اآلخرة في الحسنة: 

 هللا رضا حصول .1

ىَ  ينَ  َوَيۡجز   ٱلَّذ 
 أَۡحَسُنواْ 
 ب ٱۡلُحۡسَنى
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 . فضله من هللا نسأل. بالجنة الفوز .2
 هللا من القرب .3
 أحسنوا؟ الذين صفات ما 

 

ينَ  32 – ـ  ٮ  رَ  ونَ َيۡجَتن بُ  ٱلَّذ  عُ  َربَّكَ  إ نَّ   ۚٱللََّممَ  إ الَّ  َوٱۡلَفَوٲح شَ  ٱإۡل ۡثم   َكَب  إ ذۡ  ب ُكمۡ  أَۡعلَمُ  ُهوَ   ۚٱۡلَمۡغف َرة   َوٲس 

نَ  أَنَشأَُكم   أَنُتمۡ  َوإ ذۡ  ٱأۡلَۡرض   مِّ
ة   نَّ ت ُكمۡ  ُبُطون   ف ى أَج  ـ  َه اْ  َفاَل   ۖأُمَّ و  َقى    َمن  ب   أَۡعلَمُ  ُهوَ   ۖأَنفَُسُكمۡ  ُتَزكُّ  ٱتَّ

 الكلمة  معناها

 يبتعدون: يجتنبون 
 تعلم لم اذا الكبائر تجتنب لم. المحسنين من تكون حتى ضروري العلم 

 . اإلحسان قل كلما العلم قل فكلما. الكبائر هي ما
 عقاب تبرؤ، سخط، غضب، لعنة، عليه رتب ذنب كل: الكبيرة: كبائر .

 . التوبة إلى فقير يكون أن يجب و توبة إلى يحتاج بالكبائر وقع من
 الذنوب من: األثم 
 اللواط و الزنا مثل القبح على دالة الكبائر من: الفواحش 
 صالة، إلى صالة بالوضوء، تكفر اللمم. أخرى فترة بين بها يلم: اللمم 

 عليها يصر ال التي الصغائر.  رمصان إلى رمضان جمعة، إلى جمعة

 :15 النور سورة. هللا ندع كبيرة تكون الصغائر يحتقر من لكن و
ا ۥ َوَتۡحَسُبوَنهُ  ن   ندَ  َوُهوَ  َهيِّ يم    ٱهللَّ   ع   َعظ 

ينَ   َيۡجَتن ُبونَ  ٱلَّذ 
ـ  ٮ  رَ   ٱإۡل ۡثم   َكَب

 إ الَّ  َوٱۡلَفَوٲح شَ 
   ۚٱللََّممَ 

 تاب اذا والكبائر المغفرة واسع اللمم يكفّر الذي . 
 الذنب من تحفظك و تسترك هللا مغفرة الستر، و الوقاية: المغفرة 
 الكبائر إجتناب و الكبائر معرفة ؟منك المطلوب ما 

عُ  َربَّكَ  إ نَّ   َوٲس 
   ۚٱۡلَمۡغف َرة  

 ُهوَ  المغفرة واسع ربك: هو  

 أحد أي من علما أكثر هو تفضيل، اسم: أعلم . 
 الشامل و المحيط الواسع هللا علم 

  أَۡعلَمُ 

 الضعف من بها وما كلها بحالكم: بكم: 
o ممالل  
o الواجبات في التهاون 
o المحرمات تحتاج ال ألن حال أضعف هنا : المحرمات فعل 
 باهلل ظن سوء فهذا غدا أستغفر يقول ثم يذنب من. 

  ب ُكمۡ 

 العام الخلق هنا 
 األرض من آدم أبانا أنشأ 
 الناس كل - أصفر أحمر، أسود، أبيض، هو من ترى آدم ذرية ومن 

 أَنَشأَُكم إ ذۡ (1) 

نَ    ٱأۡلَۡرض   مِّ
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 أرضية ألوانهم
 الصعب و السهل الذهب، من و الفضة من في عادنم الناس :الطبائع .

 .هللا سبحان اإلنسان، صفات بكل متكون آدم

 الخاص الخلق هنا 
 حواء و آدم إال الناس لكل 
 األعين عن مستور جنين جمع: أجنة 
 له رحمة هذا و الرحم داخل مستور الجنين الشديد الضعف من . 
 يجب لذلك الضعف غاية في نحن : 

o الكبائر اجتنب 
o مغفرته و هللا لعفو نحتاج  

 أَنُتمۡ  َوإ ذۡ (2) 

 
ة   نَّ  ُبُطون   ف ى أَج 

ت ُكمۡ  ـ  َه    ۖأُمَّ

 أنفسكم تمدحوا ال  
 مخلصه، أنا أبيض، قلبي' تقولين ال. أنفسكم بطهارة الناس تخبرون ال و 

 .'متوكله أنا
 عمله قل كالمه كثر من . 
 بأعمالهم أعجبوا ألن الزكاة عن الناس أبعد فسهمأن يزكون من. 
 نفسه يزكي اإلنسان. الناس من المدح يريد ألن أصغر شرك الرياء 

 .األرض من هو - أصله ينسى عندما

اْ  َفاَل  و   ُتَزكُّ
   ۖأَنفَُسُكمۡ 

 التقوى فتحتاج الهوى من هذا - نفسها تزكي أن تحب النفس 
 وقاية هللا عذاب بين و بينك جعل: التقوى. 
 أَُتَعلُِّمونَ  قُلۡ  :12 الحجرات سورة  َ ين ڪُمۡ  ٱهللَّ ُ  ب د  َوٲت   ف ى َما َيۡعلَمُ  َوٱهللَّ ـ  َم  ٱلسَّ

ُ   ۚٱأۡلَۡرض   ف ى َوَما  َعل يم    َشۡىء   ب ُكلِّ  َوٱهللَّ
 باهلل ظن سوء فهذا يعلم لم هللا كأن أعماله عن يتكلم من. 
 الفوائد من: 
 القلب النية محل ، بالنية يجهر ال 

 ب َمن   أَۡعلَمُ  ُهوَ 
َقى     ٱتَّ

 

ى أََفَرَءۡيتَ  33 –  َتَولَّى   ٱلَّذ 

 الكلمة  معناها
 الخطاب له يتوجه لمن و وسلم عليه هللا صلى للنبي الخطاب 
 اإلنسان هذا حال قبح عن أخبرني أي 

  أََفَرَءۡيتَ  

 ٱلَّذ ى  اإلنسان هذا  

 اإلعراض 
 عن تولى: 

 َتَولَّى  (1) 
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o هللا طاعة 
o اإليمان 
o الزكاة و الصالة مثل اإلسالم شعائر مةإقا 

 

 َوأَۡكَدى    َقل يال    َوأَۡعَطى   34 - 

 الكلمة  معناها
 َوأَۡعَطى  (2)  قليال يعطي هو 

  َقل يال   

 أكدى : 
o قلب غير من يعطي ألن يمنع و يعطي ,به يبخل 
o به ويمن 
 يستمر ال عطاؤه 
 لصمخ غير هللا طاعة عن المتولي و المعرض 

 َوأَۡكَدى   (3) 

 

نَدهُ  35 – ۡلمُ  ۥ أَع   َيَرى    َفُهوَ  ٱۡلَغۡيب   ع 

 الكلمة  معناها

 اذا يعلم هل .علم عنده ليس أي النفي؛ بمعنى إنكاري إستفهام: أعنده 

 ال الجنة؟ يدخل
نَدهُ ۥ   أَع 

 المستقبل في يحدث ما ماذا؟ عن الغيب علم 
 قليال طييع و فيتولى نفسه يزكي و يمدح عمله؟ كيف . 
 العمل إلى يدفعك بالغيب تؤمن عندما . 
 و التزكية بين فجمع اآليات عن فيعرض نفسه يزكي تولى الذي 

 .اإلساءة
 وليها أنت زكاها، من خير أنت وزكها تقواها، نفسي آت اللهم: دعاء 

 وموالها

ۡلُم ٱۡلَغۡيب   ع 
 َفُهَو َيَرى   

 

 

أۡ  لَمۡ  أَمۡ  36 –  ُموَسى   ُصُحف   ف ى ب َما ُيَنبَّ

 الكلمة  معناها
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 أَمۡ  ليس و بل بمعنى لإلضراب: أم  

 نفي: لم 
 العظيم الخبر أخبر أي أنبأ: ينبؤ 
 العظيم الخبر هذا أحد يخبره لم 
 القيامة يوم وجزاء حساب و هللا تعبد أن العظيم؟ الخبر هو ما 
 اإذ. األساسية المفاهيم من هذا و إختبار الناس و إبتالء و أختبار الدينا 

 و اللعب لكن و تمل ال هللا عبادة. تريد ما ستفعل إختبار الدنيا أن تفهم لم
 .يمل الدنيا في اللهو

أۡ  لَمۡ    ُيَنبَّ

 ب َما شيء بكل: بما  

 الجزاء و الشرائع و هللا سنن . 
o النتيجة و عمل المعادالت، أي: هللا سنن . 
o نواهي و أوامر القوانين، أي: الشرائع. 
o العذاب و النعيم يستحق من: الجزاء 
 عظيم بشأن ينبؤن المرسلون ولكن لعب ليس الدين: فائدة 

 ُصُحف   ف ى
 ُموَسى  

 

يمَ  37 – ى َوإ ۡبَرٲه   َوفَّى    ٱلَّذ 

 الكلمة  معناها
 يمَ  إبراهيم صحف   َوإ ۡبَرٲه 

 له قدر و به هللا أمر ما كل أكمل :وفى 
 هللا أمر بإمتثال وفى و إبنه بذبح أمر عندما أعظمها من 
 األحكام فيها التي األولى الصحف هي موسى و إبراهيم صحف 
 أطعنا و سمعنا' لۡلوامر أسلوبنا يكون أن يجب: فائدة'. 
 األساسية؟ األحكام هي ما 

ى  َوفَّى    ٱلَّذ 

 

 

 :موسى و إبراهيم صحف في التي األحكام

رُ  أاَلَّ  38 -  َرة    َتز  ۡزرَ  َواز   أُۡخَرى   و 

 الكلمة  معناها
 رُ  أاَلَّ (1)  أحد أثم يحمل أحد ال  َتز 
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 الذنب و األثم الثقيل، الحمل أي: الوزر 
 و اإلنسان على تثقل الذنوب. ثقيلة أو خفيفة أما الحقيبة مثل الذنوب 

 .الصالح العمل في بطيء و كسالن تجعله
 ذنبا أحد   من أحد يتحمل ال و 
 كالبدعة الضاللة دعاة إال عليه تحاسب ال. 
 ذنوبه ثقل حسب على الصراط يعبر اإلنسان . 
 في تسبب الذنوب. الذنوب بسبب فهذا لك يتوقف خير عمل ترى اذا 

 .يتغيرون حولك ناس ترى و الرزق و العلم من اإلنسان حرمان
 ى َكَسَبۡت  ب َما َوٱۡلَبۡحر   ٱۡلَبرِّ  ف ى ٱۡلَفَسادُ  َظَهرَ  :41 الروم سورة  ٱلنَّاس   أَۡيد 

يَقُهم ى َبۡعضَ  ل ُيذ  لُواْ  ٱلَّذ   َيۡرج ُعونَ  ُهمۡ لََعلَّ  َعم 
 غيرهم أخطاء الناس تحمل فال: فائدة. 

َرة    ۡزرَ  َواز   و 
 أُۡخَرى  

 

ن   لَّۡيسَ  َوأَن 39 – ـ  نَس  َسَعى   َما إ الَّ  ل إۡل 

 الكلمة  معناها

 الدنيا في سعاه ما له إنسان كل 
o خير من 
o شر من 
 سعاه ما=  اإلنسان 

o للشر مغاليق للخير مفاتيح نكون أن هللا نسأل الخير داعي 
o القنطرة أي القيامة يوم القصاص 
o دعاء الواجب، صوم واحب، حج صدقة: للميت هدايا 
 للدنيا ليس و لآلخرة و هلل سعينا نجعل أن يجب: فائدة 

 لَّۡيسَ  َوأَن(2) 
ن   ـ  نَس  َما إ الَّ  ل إۡل 
 َسَعى  

 

 ُيَرى   َسۡوفَ  ۥ َسۡعَيهُ  َوأَنَّ   40 –

 الكلمة  معناها

 الدنيا في سعاه ما يرى سوف اآلخرة في 
 ا ٱلنَّاسُ  َيۡصُدرُ  َيۡوَمٮ  ذ    :8-6 الزلزلة سورة لَُهمۡ  لُِّيَرۡواْ  أَۡشَتات   ـ   َفَمن( ٦) أَۡعَم

ۡثَقالَ  َيۡعَملۡ  ة   م  ا َذرَّ ۡثَقالَ  َيۡعَملۡ  َوَمن( ٧) ۥ َيَرهُ  َخۡير   ة    م  ا َذرَّ  (٨) ۥ َيَرهُ  َشّر  
 فضيحة أكبر لذلك الدنيا في معهم حشرنا الذين مع لقيامةا يوم سنحشر 

 .اآلخرة و الدنيا في  يسترنا أن هللا نسأل. القيامة يوم
 اآلخرين و عمله يرى نفسه اإلنسان 

 َوأَنَّ (3) 
 َسۡوفَ  ۥ َسۡعَيهُ 

 ُيَرى  
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هُ  ُثمَّ  41 –  ٱأۡلَۡوَفى   ٱۡلَجَزا ءَ  ُيۡجَزٮ 

 الكلمة  معناها

 ُثمَّ  فترة بعد السعي، بعد : ثم  

 هُ  .بعملك أنت سعيه،=  اإلنسان السعي، على اإلنسان هللا ُيجزى: يجزاه   ُيۡجَزٮ 

 هلل نسعي لذلك األحسن و األكمل الجزاء هو هللا جزاء. الوفاء: األوفى . 
 األوفى الجزاء: 

o هللا برحمة الجنة يدخل اإلنسان الزيادة، و الفضل: بالخير السعي .
 . الكبأعم تعجب ال لذلك

o يغفر و يعفو هللا و العدل: بالشر السعي. 

 ٱأۡلَۡوَفى   ٱۡلَجَزا ءَ 

 

 ٱۡلُمنَتَہى   َربِّكَ  إ لَى   َوأَنَّ  42 –

 الكلمة  معناها
 َوأَنَّ  توكيد: أن  

 َربِّكَ  إ لَى   المربي المصلح: ربك  

 القيامة يوم هللا الى الرجوع ، األمور إليه تنتهي: المنتهى: 
o الحرام و الحالل: الدين 
o األقدار: الدنيا 
 اإلنسان المشكلة ولكن .شيء لكل له يرجعون أن عبداه من يحب هللا 

 .عجول
 أكثر هللا سألت كلما. مرات ثالث شيء أقل بالدعاء، اإللحاح يحب هللا 

 أعلى درجتك كلما
 األمور اليه تنتهي عن أمثلة: 

 العلم مسائل في .1
 الناس بين الحكم .2
 الخالئق منتهى .3
 والاألح منتهى .4
 شيء لكل هللا الى إرجعي: الفائدة. 

 ٱۡلُمنَتَہى  

 

هُ  43 -   َوأَۡبَكى   أَۡضَحكَ  ُهوَ  ۥ َوأَنَّ

 الكلمة  معناها
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 الحصر و للتوكيد: هو وأنه 
 باألسباب أبكاك و أضحكك الذي هللا 
 الجمل و يضحك القرد. تبكي و تضحك الخالئق و الحيوانات و اإلنسان 

 .يبكي و يضحك األم بطن في الجنين. يبكي

هُ    ُهوَ  ۥ َوأَنَّ

 ذلك في الحكمة وله الضحك أسباب هللا أوجد 
 األسنان تظهر حتى الوجه إنبساط: الضحك 
 ؟ الدنيا في الضحك أسباب ما 

o السرور و الفرح من 
o يضّحك شيء 
o السالم عليه إبراهيم امرأة مثل: التعجب 
o السخرية 
 سورة.  اآلخرة يف يضحكنا أن هللا نسأل .باآلخرة يضحك المؤمن فقط 

ينَ  َفٱۡلَيۡومَ  34 : المطففين نَ  َءاَمُنواْ  ٱلَّذ   َيۡضَحُكونَ  ٱۡلُكفَّار   م 
 شيء كمثله ليس لكن و يضحك هللا . 
 ملك هو و السالم عليه سليمان: ضاحكا فتبسم 
 ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللاَّ   َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُهَرْيَرَة، أَب ي َعنْ : حديث   "  

ح كَ  ْكث ُرواتُ  الَ  ح ك   َكْثَرةَ  َفإ نَّ  الضَّ يتُ  الضَّ  ماجه ابن سنن - اْلَقْلبَ  ُتم 

 4333 حديث 37كتاب
 هللا سبحان الدنيا؟ في بكاء و ضحك في ما اذا تخيل 

  أَۡضَحكَ 

 البكاء أسباب أوجد 
 تبكي الشجرة و تبكي السماء 
 ؟ الدنيا في البكاء أسباب ما 

o هللا خشية 
o الحزن 
o قالشف و الرحمة 
o المحبة  
o األلم  
o الضعف 
o يبكي أن يدعي: النفاق 
 هللا قدرة يبين البكاء و الضحك 

 َوأَۡبَكى  

 

 

هُ  44 –  َوأَۡحَيا أََماتَ  ُهوَ  ۥ َوأَنَّ
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 الكلمة  معناها

 ُهوَ  ۥ َوأَنَّهُ  الحصر و للتوكيد: هو أنه و  
 اإليجاد و بالعدم المتفرد: أمات 
 مرتين الموت: 

o الموته بهذه حسن لم ولكن قبل ميتين كنا 
o الحياة بعد موت و الحياة قبل موت 
 الكبرى و الصغرى الموتة : 

o هللا سبحان نموت، يوم فكل النوم : الصغرى الموتة . 
o كامل إنفصال : الكبرى الموتة 

  أََماتَ 

 دائمة و دنيوية حياة 
 الروح ثم البدن على التأثير: الدنيا في 
 البدن ثم الروح على التأثير: القبر في 
 و بالنعيم فاإلحساس. الوقت نفس الروح و البدن على التأثير: اآلخرة في 

 كامل يكون العذاب
 عمال أحسن أيكم ليبليكم الحياة و الموت من الحكمة . 
 الحياة و بالموت متفرد هللا: الفائدة. 

 َوأَۡحَيا

 

هُ  45 – ۡوَجۡين   َخلَقَ  ۥ َوأَنَّ َكرَ  ٱلزَّ  َوٱأۡلُنَثى   ٱلذَّ

 الكلمة  معناها

 هُ  بالخلق متفرد هللا: خلق وانه   َخَلقَ  ۥ َوأَنَّ

 الصنف وهو زوج مثنى: زوجين 
 لم ،األشياء تعرف باإلضداد .بعض يكملون ولكن بعض عكس الزوجين 

 النهار تعرف لم اذا الليل تعرف

ۡوَجۡين    ٱلزَّ

 بهيمها و ناطقها المخلوقات، لجميع شامل جنس اسم: األنثى و الذكر 
 كيف؟ األنثى، و الذكر طلعوا حواء و آدم من 
 األشياء تعرف باإلضداد: الفائدة. 

َكرَ   َوٱأۡلُنَثى   ٱلذَّ

 

ن 46 – ۡطَفة   م   ُتۡمَنى   إ َذا نُّ

 الكلمة  معناها
 ن واحدة مادة من الزوجين خلق: نطفة من ۡطَفة   م    نُّ
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 المرأة رحم في تصب و تراق: تمنى اذا 
 مشاعر و اتصال تجد لذلك رحمة و مودة على مخلوق مخلوق كل. 
 خلقك لذلك. مهين ماء في موجوده هذه و نطفة أساسهم المخلوقات كل 

 . السباق فزت كأنك متميز،
 سافلين أسفل في أو عليين أعلى في النطفة هذه تكون أما . 
 الحيوانات لعدد مقارنة قليلة نسبة إنسان نكون أن اإلحتمال. 
 نفسك وزكي السباق لكم لذلك. تكريم فهذا انسان خلقت: الفائدة. 

 ُتۡمَنى   إ َذا

 

ۡشأَةَ  َعلَۡيه   َوأَنَّ  47 -   ٱأۡلُۡخَرى   ٱلنَّ

 الكلمة  معناها
 اإلعادة على بالبداءة استدل 
 آخر أحد وال إعادتنا هللا على 
 نفسه على هللا اوجب 

  َعلَۡيه   َوأَنَّ 

 الجزاء و للحساب الموت بعد اآلخر الخلق. 
 تمنى اذا نطفة من األولى النشأة. األولى نشأةال عن غير األخرى النشأة 

 .هللا سبحان لحاله، ينبت الكل القيامة يوم لكن و عالقة وفي
 على يجب. الحكمة مضاد فهذا نرجع لم لو. ترجع الحيوانات حتى 

 عندك شيء كل. هللا الى سيرجع و إختبار الدنيا هذه يحس أن اإلنسان
 .فلينسا أسفل أو األعلى الفردوس الى يوصلك

 هللا اال اله ال' سؤال لكل اإلجابة و إختبار الدنيا هذه: الفائدة'. 

ۡشأَةَ   ٱأۡلُۡخَرى   ٱلنَّ

 

هُ  48 –  َوأَۡقَنى   أَۡغَنى   ُهوَ  ۥ َوأَنَّ

 الكلمة  معناها

 ُهوَ  ۥ َوأَنَّهُ  المتفرد هللا ,الحصر و للتوكيد: هو وأن  
 األسباب أوجد هللا: أ 
 يكفيه ما يعطيه: أغنى 

  ۡغَنى  أَ 

 أقنى معاني: 
o بحكمة الرزق يقدر 
o يملكه 
o الكفاية عن زاد 
 شيء كل على هللا تشكر: الفائدة. 

 َوأَۡقَنى  
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هُ  49 –  ٱلشِّۡعَرى   َربُّ  ُهوَ  ۥ َوأَنَّ

 الكلمة  معناها

 هُ  المتفرد هللا ,الحصر و للتوكيد: هو وأنه   ُهوَ  ۥ َوأَنَّ

 الكمال الى النقص حال من ينقل المربي السيد المصلح المدبر. 
 هللا أفعال جميع 

  َربُّ 

 الجاهلية في يعبد و الحر في يخرج مضيئ نجم 
 هللا سبحان الشعرى؟ رب هو هللا و الشعرى تعبدون لماذا . 
 مخلوق مدبَّر  مربوب هللا عدى ما كل. 
 التربية يقبل ال من هنالك و التربية يقبل من هنالك لكن و مربوبين كلنا .

 .’جدولك‘ يرتب الذي هو المدبر هو هللا
 هللا اال معبود ال أن هلل الحمد: فائدة 

 ٱلشِّۡعَرى  

 

هُ  50 – ا أَۡهلَكَ  ۥۤ َوأَنَّ  ٱأۡلُولَى   َعاد 

 الكلمة  معناها
 هُ  المتفرد وحده هللا   ۥۤ َوأَنَّ

 أَۡهلَكَ  انتهى و أمره انقضى: هلك  

 تيةالعا الصرصر بالريح هللا أهلكهم, هود قوم: األولى عادا 
 بالكفر سبقوا ,القديمة السابقة: األولى 
  َر  . اإلنسان يريح الذي التوحيد عكس الكفرهالك، عاقبة ليبين الهالك ُذك 
 من قوتهم تمنعهم لم ولكن قوة؟ منا أشد من قالوا و الحق عن استكبروا 

 هللا عذاب

ا  ٱأۡلُولَى   َعاد 

 أَۡبَقى   َفَما   َوَثُموَداْ  51 - 

 الكلمة  معناها
 الماء حول اجتمعوا ألن ثمود سمي صالح، ومق 
 البناء هندسة في العلم و القوة هللا أعطاهم 
 هللا ناقة - هللا من آية طلبوا 

  َوَثُموَداْ 

 تعالى هللا أبقاهم ما 
 هللا ناقة قتلوا و الرسول كذبوا , الرجفة و بالصيحة أهلكوا؟ كيف 

 أَۡبَقى   َفَما  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

األنبياء ميراث  

 

 Page 29 

 

ُہمۡ   ۖلُ َقبۡ  مِّن ُنوح    َوَقۡومَ 52 –  َوأَۡطَغى   أَۡظلَمَ  ُهمۡ  َكاُنواْ  إ نَّ

 الكلمة  معناها

 ثمود و عاد قبل من 
 هللا أهلكهم قوم أول 
 بالغرق هللا أهلكهم 

 مِّن ُنوح    َوَقۡومَ 
   َۖقۡبلُ 

 ُہمۡ  حصر و توكيد   ُهمۡ  َكاُنواْ  إ نَّ
 ثمود و عاد قوم من ظلما أشد 
 ظلم العصيان و الكفر موضعه، غير في الشيء وضع: الظلم 
 عليه نوح تكذيب و سنة 153 كفروا األرض، على أشركوا ناس أول 

 السالم

  أَۡظلَمَ 

 الحد مجاوزة 
 وسلم عليه هللا صلى للنبي تسلية هذه 
 السابقة األمم من نعتبر أن يجب: فائدة 

 َوأَۡطَغى  

 

 

 أَۡهَوى   َوٱۡلُمۡؤَتف َكةَ  53 –

 الكلمة  معناها

 كذب ؛ الحق تقليب: أفك  
 الزنا من أشد اللواط ؛ الفطرة قلّبوا ألنهم لوط قوم  
 ديارهم فقلبت العمل جنس من الجزاء 

  َوٱۡلُمۡؤَتف َكةَ 

 اإلنسان يسقط الهوى لذلك ؛ سقط معناه فعل: هوى 
 أحد قبلهم يعذب لم أسقطهم كأن شديد بعذاب هللا أصابهم 
 لوط قوم عذاب: 

o صيحة 
o تقليب 
o سجين من حجارة من مطر 

 أَۡهَوى  

 

َها 54 – ٮ   َغشَّى   َما َفَغشَّ
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 الكلمة  معناها
 التعقيب و الترتيب: ف 
 غطى: غّشى 
 وصفه يمكن ال عظيم شيء العذاب من غطاهم 
 نؤمن أن فيجب العلم في حد عندنا 

َها ٮ    َفَغشَّ

 يغشاه الذي 
 اإلبهام و للتعظيم 
 قدرة لدينا ليس ألننا غيب يبقى غيب شيء أي 

 َغشَّى   َما

 

 َتَتَماَرى   َربِّكَ  َءااَل ء   ب أَىِّ فَ  55 - 

 الكلمة  معناها
 َفب أَىِّ  للتوبيخ االستفهام  

 الكثيرة النعم وهي ألي، ألو جمع: آالء 
 يهلكهم المكذبين أن الكون في هللا سنة  

  َءااَل ء  

 َربِّكَ  بالنعم ويربينا المربي و المصلح: ربك  

 تشك: تتمارى 
 الواجب : 

o واضحة ألنها هللا بنعم تقر أن 
o الطريق عن تنحرف ال 

 َتَتَماَرى  

 

َذا56 – ـ  ير    َه نَ  َنذ  ُذر   مِّ  ٱأۡلُولَى    ٱلنُّ

 الكلمة  معناها

 َذا النذارة يقتضي الذي المقام: هذا ـ    َه
 ير    خطر أو مخيف بشيء اإلخبار: نذر   َنذ 
 السابقة األمم من النذير 
 الرسل كذبوا الذين السابقة باألمم حل الذي 
 الحال نفس في نقع ال لكي النذر نأخذ: الفائدة 

نَ  ُذر   مِّ  ٱلنُّ
 ٱأۡلُولَى   

 

َفت   57 – َفةُ  أَز   ٱأۡلَز 
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 الكلمة  معناها

 ت+  أزف 
 اقترب و الوقت حان: أزف 
 هللا صلى النبي بعث. السالم عليه هللا صلى النبي ببعث عالماتها بانت 

 كهاتين الساعة و السالم عليه
 قريبة أنها هللا قال ألن قريبة الساعة أن نؤمن أن المهم. 

َفت     أَز 

 القيامة يوم 
 فيها أن أتذكر لحظة أترك لم ألني قال إجتهاده لسبب طالب سؤل عندما 

 .عمله في أحسن اآلخرة تذكر من لذلك امتحان
 األزفة أزفت أتذكر اآلخرة؟ همي أجعل كيف 

َفةُ   ٱأۡلَز 

 

ن لََها لَۡيسَ  58 – َفة   ٱهللَّ   ُدون   م   َكاش 

 الكلمة  معناها
 لَۡيسَ  اسمية لجملة نفي  

 ها+  ل 
 لۡلزفة 

  لََها

 هللا دون أحد غير من  
 منه مستوى أقل 

ن   ٱهللَّ   ُدون   م 

 فاعل اسم  
 كشف: 

o علم 
o منع 
 كشفها و عليها أطلع أحد ال  
 يمنعها أحد ال 
 يمنعها أن يستطيع ال يعلمها ال من 

َفة    َكاش 

 

ۡن  59 -  َذا أََفم  ـ  يث   َه  َتۡعَجُبونَ  ٱۡلَحد 

 الكلمة  معناها
 من+  ف+  أ 

o استفهام: أ 
ۡن    أََفم 
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 َذا قريب اشارة اسم: هذا ـ    َه

 الخطاب و الكالم 
 أشرفه و أفضله و الحديث خير هو  الكريم القرآن 

يث     ٱۡلَحد 

 منكرا و عجبا خبرا تجعلونه 
 بتعجب الخبر هذا الى ينظر باهلل يؤمن ال من 
 عنادهم و ضاللهم و جهلهم بسبب ؟ تعجبوا لماذا 
 هللا خشية من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على أنزل لو القرآن هذا 

 يحس ال الكافر لكن و يحس فالجبل
 اإليمان يزيد وبه المسؤولية و األوامر بسبب ثقيل قول القرآن 
 كل على هللا أن يعلم ألن متوازن المؤمن ولكن متعجب دائما الكافر 

 قدير شيئا
 واحد إله هناك أن يتعجبون و رسالة و منهج و نظام أنزل هللا أن تعجبوا 
 .بشر الرسول أن و الموت بعد حياة هنالك أن و
 هللا الى يقربك رباني منهج هنا و النظام يحب اإلنسان. 

 َتۡعَجُبونَ 

 

 َتۡبُكونَ  َواَل  َوَتۡضَحُكونَ 60 –

 الكلمة  معناها

 بالكالم مهتم غير أي سخرية و استهزاء ضحك  
 هذا و اإلستهزاء كفر فهذا باألوامر و بالدين و لبالرس يستهزأ من لذلك 

 . المنافقين كفر
 اْ  قُل  :  63-66التوبة سورة ُءو  َ  إ نَّ  ٱۡسَتۡہز  ج    ٱهللَّ ا ُمۡخر  ( ٦٦) َتۡحَذُرونَ  مَّ

َما لََيقُولُنَّ  َسأَۡلَتُهمۡ  َولَٮ  ن ا إ نَّ ت ه ۦ أَب ٱهللَّ   قُلۡ   َۚوَنۡلَعبُ  َنُخوضُ  ُڪنَّ ـ   َوَرُسول ه ۦ َوَءاَي
ُءونَ  ُكنُتمۡ  ُرواْ  اَل ( ٦٦) َتۡسَتۡہز  ن ُكمۡ  َبۡعدَ  َفۡرُتمكَ  َقدۡ  َتۡعَتذ  ـ    ۚ إ يَم
 التعظيم عدم الدين في اإلستهزاء سبب 

  َوَتۡضَحُكونَ 

 تبكون أن ينبغي 
 العيون فتبكي القلوب تلين 

 َتۡبُكونَ  َواَل 

 

ُدونَ  َوأَنُتمۡ  61 – م  ـ   َس

 الكلمة  معناها

 َوأَنُتمۡ  الكفار: وأنتم  
 ُدونَ  تدبره عن الهون غافلون م  ـ   َس
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َّ   َفٱۡسُجُدواْ  62 –  ۩ َوٱۡعُبُدواْ  هلل 

 الكلمة  معناها

 على ليدل بالسجود أمر: 
o فضله 
o الخشوع ولبها العبادة سر 
o اقترب و فاسجد 
 هلل سجوده المسلم عز. هلل هخضوع بمدى هللا رفعه سجدة هلل سجد من. 

َّ   َفٱۡسُجُدواْ   هلل 

 يرضاه و هللا يحبه ما كل العبادة 
 ل َيۡعُبُدون   إ الَّ  َوٱإۡل نسَ  ٱۡلج نَّ  َخلَۡقتُ  َوَما :52 الذاريات سورة 
 الصالحة النية استحضرت اذا عبادة شي كل 
 بالمحبة يتحرك اإلنسان 

 ۩ َوٱۡعُبُدواْ 

 

 العالمين رب هلل الحمد و النجم سورة تمت

 

 


