
 
 
 

: 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  النمل وسلیمانمثال: 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 الحضارة والتقدم باد 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 
ة (سلیمان ھذه السور أصغر الخلق مع ذكر أعظم الملوك في التاریخ في

 )وداوود علیھما السالم
o ق كما فعل سلیمان علیھ السالم وعدم التقدم یأتي باھتمام بأصغر الخل
 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 

 .رُمعلِّم النَّاس الخی لُّون علىٰ في جحرھا وحتَّٰى الحوت لیص النَّملةواألرض حتَّى 
 
 
 



 
 

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

 
 (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) مھمة الرسول وحدود تأثیره في الناس .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 التعظیم 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 بلغت 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

تلك آیات القرآن 
 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

 نَ تُْرَحُمو 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
 القرآن آیة لما فیھا من األحكام واألخبار .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  َزاَدْتھُ   َ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



 –: كل ما زاد االیمان زادت الھدایة واالستبشار 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

 
 الفوائد: 

  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 تعلیم القرآن. القلب الخالي من االیمان 
 االیمان ھو االستبشار بالقرآن. من عالمات زیادة  .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

 بینھ وبین الناس  )1
 الزكاة تزكي االنسان )2
 المفروضة لمستحقیھاالزكاة  )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 أنھ 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 وحذرھم 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
سبب جمیع االعمال الصالحة في االیمان لیس فقط في القلب ولكن ھو  .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.
 لغفلة ھو الیقین بیوم القیامة. من أعظم أسباب االبتعاد عن ا .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 بِاْآلِخَرةِ  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 الصالحة من غیر االیمان فھم

 
 : حائرین مترددینفھم یعمھون

 
 تفسیر السعدي: 

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

 معلیھ انقلبت 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
 من كفر باآلخرة توقع منھ أي عمل سيء وقول شنئ.  .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 یجعل المرء حائرا مترددا لیس لھ من الثبات شيء. 
 سبب الحیرة)

 



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

 
أشده وأسوأه وأعظمھ (في  أولئك الذین لھم سوء العذاب:

 والقتل،...)من الھزیمة  –الدنیا 
 

ألنھم  فیھم : حصر الخساروھم في اآلخرة ھم األخسرون
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 أشده: 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: 

الجزاء من جنس العمل (الذین ال یؤمنون باآلخرة في اآلخرة سیكونون  .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
منون باآلخرة ال یخلدون في النار.، ھذه اآلیة الرد أھل 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 ) 6ة (آی
 

 : یا محمد صلى هللا علیھ وسلموإنك
 

 : (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
. بالتجارب في ٢. 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

 
 


