
 سورة الرحمن

 
 :أسماء هللا الحسنىأصول 

	هللا .1
	الرب .2
	الرحمن  .3

 
 

 : الرحمن الرحیم
o الخالق والمخلوقین،العالقة بین الرب والمربوبین، بین  ھذا االسم یُبَین 

	وھي بالرحمة.
o  :َرِحَم وھو اظھار الرحمةالرحمن	
o ممتلئ بصفة الرحمة  فعالن أيعلى وزن : الرحمن	
o أفعال العباد، فھو رحمن بذاتھ غیر مقیدة برحمتھ  :الرحمن	
o رحمة هللا الواسعة :الرحمن	
o من العبد وال فعل من غیر طلب رحمة :الرحمن	
o لذلك الرحیم رحمة هللا الواصلة، ورحیمالرحیم: رحمة ُمقیدة بفعل العبد ، 

	.فعلالطلب والب رحمة
 

 تمألإنھ سبحانھ وتعالي أرحم الراحمین، أرحم من األم الى أوالدھا، رحمتھ 

 الواسعة. السماوات واألرض وكل شيء في ھذا الكون من آثار رحمة هللا 
	
 

 بأسماء هللا:  تبدأ السور التي
	علىاأل .1
	الرحمن  .2
	فاطر  .3
	غافر .4



 
 ما یُمیز سورة الرحمن: 

	سمیت باسم من أسماء هللا الحسنى ومن أصول أسماء هللا  .1
	" فبأي آالء ربكما تكذبانتكرار اآلیة " .2

، َحدَّثَنَا اْلَوِلیدُ ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن  َحدَّثَنَاحدیث:  ْحَمِن ْبُن َواِقٍد أَبُو ُمْسِلٍم السَّْعِديُّ َعْبدُ الرَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، رضى هللا عنھ قَاَل َخَرَج  ٍد، َعْن ُمَحمَّ ُزَھْیِر ْبِن ُمَحمَّ

ِ صلى هللا علیھ وسلم َعلَى أَْصَحاِبھِ  َّfِلَھا  َرسُوُل ا ْحَمِن ِمْن أَوَّ فَقََرأَ َعلَْیِھْم سُوَرةَ الرَّ
لَقَْد قََرأْتَُھا َعلَى اْلِجّنِ لَْیلَةَ اْلِجّنِ فََكانُوا أَْحَسَن َمْردُودًا  " ِإلَى آِخِرَھا فََسَكتُوا فَقَاَل 

بَاِن فبأَّىِ آالَِء َربِّكُ  ( : ُ◌لََّما أَتَْیُت َعلَى قَْولِھِ ِمْنكُْم كُْنُت ك قَالُوا الَ بَِشْيٍء  )َما تَُكذِّ
ُب فَلََك اْلَحْمدُ   . " ِمْن نِعَِمَك َربَّنَا نَُكذِّ

 
 

 
 سورة الرحمن: 

o  سورة مكیة	

o الواسعة تظھر في السورة آثار رحمة هللا	
 

 
 

 المناسبة بین سورة القمر وسورة الرحمن:
	محور السورتین:  .1

	 "ل النقمسورة القمر "تعرف على هللا من خال -
	" ونعمھ تعرف على هللا من خالل آالئھسورة الرحمن "  -

 
	سورتین: الالقرآن في  .2

	ولقد یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر" ورة القمر تكرر "سفي  -
في سورة الرحمن "الرحمن * علم القرآن"، من آثار رحمة هللا الواسعة  -

	تعلیم القرآن 
	سور: البدایة  .3

	بصریة) مرئیةنشقاق القمر (وھي معجزة سورة القمر بدأت بمعجزة ا -
	سورة الرحمن بدأت بالمعجزة الخالدة "القرآن"  -



	نھایة سورة القمر وبدایة سورة الرحمن: .4
 ْدقٍ ِص  َمْقعَدِ  ِفيبلیغین في الُملك والقدرة (( بإسمینسورة القمر انتھت  -

ْحَمنُ )) ومن ثم قل تعالى: ((ُمْقتَِدرٍ  َمِلیكٍ  ِعْندَ  یك المقتدر لمل)) أي االرَّ
	ھو الرحمن. ال یملك الرحمة ویقدر علیھا اال ملیك مقتدر. 

 َونََھٍر * ِفي َجنَّاتٍ  ِفي اْلُمتَِّقینَ  ِإنَّ في نھایة سورة القمر قال تعالى: (( -
ا ھذ=> كیف وصلوا ھؤالء المتقین الى  ))ُمْقتَِدرٍ  َمِلیكٍ  ِعْندَ  ِصْدقٍ  َمْقعَدِ 

ْحَمُن ((؟؟ الجزاء العظیم )) ما وصلوا الیھا اال برحمة اْلقُْرآنَ  * َعلَّمَ الرَّ
	هللا عن طریق تعلم ھذا القرآن. 

 
 

 مناسبات في سورة الرحمن: 
ْحَمنُ نفسھ باسمھ ((بدأت السورة بتمجید هللا ل .1  ْسمُ ا تَبَاَركَ وانتھت (( ))الرَّ

ْكَراِم) اْلَجَاللِ  ِذي َربِّكَ  	) َواْإلِ
وقال بعض العلماء بأن ن في السورة )) مرتیالجالل واإلكرام ذيتكرر (( .2

السورة تدور حول ذو الجالل واإلكرام. فھو ذو الجالل للمسیئین، واإلكرام 
فمن الناس من ھو  للُمحسنین. فمع كونھ الرحمن ھو ذو الجالل واإلكرام.

م قد یرحم الُمخطئ لرحمتھ فال ولكن في العدل والُحكقد یكون رحیما 
فھو الرحمن وفي نفس الوقت ذو الجالل یعدل. وz المثال األعلى 

	واإلكرام. 

	مرحومین. قبل أن یوجد  الرحمنهللا  .3
الرحمن على العرش استوى: فھو استوى على أوسع المخلوقات بأوسع  .4

	الصفات.
 

 مقاطع سورة الرحمن: 
 (13-1)             نعم هللا الظاھرة                .1
 (16-14)    نعمة الخلق                           .2
                              (25-17)                   نعم هللا في اآلفاق .3
                                   (32-26)      لطائف النعم  .4
                            (36-33)تحدي واعجاز     .5
                   (45-37)عاقبة المجرمین والكفار  .6
                                 (78-46)ن   نعیم المتقی .7

 (13-1)المقطع األول: نعم هللا الظاھرة 



ْحَمنُ 1 آیة(  ) الرَّ
 

 

 
 

 

 الكلمة معناھا
o  الرحمن على وزن "فعالن" أي ممتلئ بالرحمة 
o  واسعة الرحمن ذو رحمة 
o رحمة هللا المطلقة 
o  هللا تعالى رحمن قبل أن یكون مرحومین 
o أوسع المخلوقات بأوسع  هللا تعالى استوى على

  ((الرحمن على العرش استوى)).  الصفات
o رحمة هللا سبقت غضبھ 
o  :تسعة وتسعون رحمة y 

، قَاَل، قَاَل َرُسوُل  - حدیث: َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ
ِ صلى هللا علیھ وسلم  ِ ِمائَةَ َرْحَمٍة  " هللاَّ َّyِ َّإِن

ُم اْلَخْلُق بَْینَھُْم َوتِْسَعةٌ فَِمْنھَا َرْحَمةٌ بِھَا یَتََراحَ 
 ."َوتِْسُعوَن لِیَْوِم اْلقِیَاَمِة 

o  .أھل الجنة ال یدخلون الجنة اال برحمة هللا 
حدیث: َعْن أَبِي، ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَل النَّبِيُّ صلى هللا  -

 . "لَْیَس أََحٌد ِمْنُكْم یُْنِجیِھ َعَملُھُ  "علیھ وسلم 
ِ قَاَل قَالُوا َوالَ  َوالَ أَنَا إِالَّ أَْن  "أَْنَت یَا َرُسوَل هللاَّ

ُ ِمْنھُ بَِمْغفَِرٍة َوَرْحَمٍة  َدنَِي هللاَّ  . "یَتََغمَّ
o  فال یُطلق على y غیرهالرحمن اسم خاص. 

  السعدي: تفسیر

 أعظم وھذا عباده، على ویسرھا ومعانیھ، ألفاظھ عباده علم أي: } اْلقُْرآنَ  َعلَّمَ  { أنھ فذكر

 ،تفسیر وأحسن ألفاظ، بأحسن عربیا قرآنا علیھم أنزل حیث عباده، بھا رحم ورحمة منة

 شر. كل عن زاجر خیر، كل على مشتمل

 الفوائد: 
 طلب رحمة هللا. .1
 رحمة الغیر. .2
 



 
 َعلََّم اْلقُْرآنَ ) 2 آیة(

 
 الكلمة معناھا

ن أل قي المخلوقات،خلق اإلنسان وبا ذكر تعالى تعلیم القرآن قبل 
  شقاء. تكونالحیاة من غیر القرآن 

 
 أي علَّم هللا القرآن لإلنسان:  

 
 معنى َعلََّم: 

o  تیسیر تعلمھ	
o  تالوتھ	
o تدبرا	
o حفظا و	

 
 علم من شاء من عباده القرآن، فیعلمھ: 

	الفاظھ  .1
	معانیھ  .2
 العمل بھ .3

 

 
 

 
 َعلََّم اْلقُْرآنَ 

 

 
 

 
 

  السعدي: تفسیر

 عباده، على ویسرھا ومعانیھ، ألفاظھ عباده علم أي: } اْلقُْرآنَ  َعلَّمَ  { أنھ فذكر

 بأحسن عربیا قرآنا ھمعلی أنزل حیث عباده، بھا رحم ورحمة منة أعظم وھذا

 شر. كل عن زاجر خیر، كل على مشتمل تفسیر، وأحسن ألفاظ،



 
 
 

ْنَسا3(آیة   نَ ) َخلََق اْإلِ
 

 الكلمة معناھا
 

 مالرحمن اإلنسان في أحسن تقوی خلق
 

ْنَسانَ  َخلَقَ   اْإلِ
 

 

 
 

 الفوائد: 
 أوسع نعمة من نعم هللا تعالى تعلیم القرآن. .1
هللا تعالى ھو األول الذي علمنا ھذا القرآن، وھو اآلخر الذي یتم نعمتھ علینا  .2

 بتطبیق ھذا العلم ودخول الجنة. 
خلق الحسن". كما قیل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، "كان نتیجة تعلیم القرآن "ال.3

 ُخلُقُھ القرآن". 
قال تعالى في سورة القمر: ((ولقد یسرنا القرآن للذكر)) وھذا تمھید لسورة .4

 الرحمن، بأن القرآن میسر للتعلم. 
 علََّم تعالى القرآن لمن شاء من عباده.   .5
 وب الصادقة والممتلئة بالھمة.هللا تعالى یعامل القلوب، فھو یستجیب للقل.6
على المرء أن یكون حریصا على تعلم القرآن. كما قال صلى هللا علیھ وسلم: .7

 ((خیركم من تعلم القرآن وعلمھ)). 
معلم القرآن یجب أن یكون ذو رحمة على التالمیذ. وال یلیق بمعلم القرآن أن یكون .8

ا َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَنا آتَْینَاهُ َرْحَمةً فََوَجدَ  ((كما قال تعالى عن خضر، فظا غلیظ القلب. 
)) ومعنى الرحمة، أنھ إذا أخطأ التلمیذ یرحمھ ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن َلدُنَّا ِعْلًما

 بالصبر علیھ واإلعانة لھ. 

 السعدي: تفسیر

ْنَسانَ  َخلَقَ  {  قد البناء، محكم األجزاء، مستوفي األعضاء، كامل تقویم، أحسن في } اْإلِ

 إتقان،. أي خلقھ البدیع  تعالى البدیع أتقن



 
 
 

 َعلََّمھُ اْلبَیَانَ ) 4 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 هللا تعالى علم اإلنسان 
 

 اإلفصاح والوضوح: 
	یبین عّما في قلبھ  .1
	یتبین ما یقولھ لآلخر .2

 
 :البیان ھو

	.  إشارةأو  التعبیر عما في قلبھ، نطقا، كتابة .1
	الُمخاطب یفھم المعنى.  .2

 
 تمیز اإلنسان عن باقي المخلوقات ب: 

	الفھم  .1
	اإلفھام  .2
	التعبیر عن مطالبھ  .3
 اإلعراب عن مشاعره .4

 

 علمھ
 

 البیان 
 

 الفوائد: 
 ال یتعلم یكون أسوء من البھائم.  الذي االنسان.1
 ُحرم من أوسع أبواب رحمة هللا الواسعة.  قدالذي ال یتعلم .2
، فیمل المرء ویتركھ اال العلم بالقرآن ال ةمحدود اجمیع علوم الدنیا مھما تعلمناھ.3

 . هللاكالم حدود لھ ألنھ 
 الجنة.  دخولأن یأذن لھ بهللا تعالى علَّم آدم قبل من أھمیة العلم أن .4
 لمرواه مس -)) "من سلك طریقًا یلتمس فیھ علما سھل هللا لھ بھ طریقًا إلى الجنة((حدیث: .5
 تعلم القرآن. ت من القرآن "اقرأ" یبین أھمیة أول آیة نزل.6
 قیمة لھ.  بدون تعلیم القرآن، اإلنسان یكون ال.7
 عربي هللا أعطاه القدرة على تعلم القرآن. ما كانت جنسیة المرء ولو كان غیر مھ .8
 ھذه اآلیة دعوة الى تعلم القرآن. .9



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعدي: تفسیر

 املش وھذا ضمیره، في عما التبیین أي: } اْلبَیَانَ  َعلََّمھُ  { بأن الحیوانات سائر على ومیزه

 نعمھ، جلأ من غیره على اآلدمي بھ هللا میز الذي فالبیان الخطي، والتعلیم النطقي للتعلیم

 علیھ. وأكبرھا

 الفوائد: 
 خلق اإلنسان بین تعلیمین ((تعلیم القرآن)) & ((تعلیم البیان)) .1
 الناس من والدتھم الى موتھم علیھم تعلم القرآن. .2
 تعلم القرآن سبب تعلم البیان. .3
ألول اعلم فقط العلوم الدنیویة، أن الفرق بین من فقط تعلم القرآن، من الذي ت.4

 . ھ وأفكارهكالمواضحا في  یكون
  كالم هللا تعالى یؤثر في حامل القرآن فیجعلھ واضحا بینا..5
 من رحمة الواسعة تعلم التعبیر والوضوح في البیان. .6
اإلفصاح والوضوح عند الكالم ال یأتي اال بتعلم القرآن وبرحمة هللا الواسعة، .7

 حمن أن یعلمنا ھذا القرآن والبیان. فنسأل هللا الر



 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ ) 5 آیة( 
 

 الكلمة معناھا
ن وما علمھ الرحمن من ھو محور الكو الذيبعد ذكر اإلنسان  

جل ألُخلقوا  الذینالقرآن والبیان انتقل تعالى الى ذكر المخلوقات 
 . اإلنسان ھذا

 
 خلق هللا الشمس والقمر وسخرھما لإلنسان. 

 
 أي الحسبان ال ینفك عنھما  –ب: الُمصاحبة 

 
 أي ممتلئ بھذه الصفة.  –حسبان: على وزن فعالن 

 
 تظم.وم منُحسبان أي نظام دقیق معل

  

 
 
 
 

 الشَّْمُس َواْلقََمُر 
 

 بُِحْسبَانٍ 
 

 

 
 

  السعدي: تفسیر

 بحساب یجریان وسخرھما والقمر، الشمس هللا خلق أي: } بُِحْسبَانٍ  َواْلقََمرُ  الشَّْمسُ  {
 یقوم، ما مصالحھم من بذلك ولیقوم بھم، وعنایة بالعباد، رحمة مقدر، وتقدیر مقنن،

 والحساب. السنین عدد العباد ولیعرف
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د: الفوائ
من نعم هللا على اإلنسان ورحمتھ علیھ أنھ علمھ القرآن والبیان، بكونھما .1

 السببان الرئیسان للتراحم وإقامة النظام في الكون. 
 سخر هللا كل الكون رحمة بھذا اإلنسان. .2
قال تعالى: علم القرآن => وھذا یبین أنھ تعالى علم الخاصة من البشر القرآن، .3

 علم جمیع الناس البیان. ثم قال علمھ البیان => 
 الشمس تجري ولیست ثابتة. .4
  جمیع المخلوقات غیر الثقلین ُمسیرین. .5
  متناسقین. ولكنمع تضادد الذي بین الخلقین .6
 والتقویم الحساب علم كشف اإلنسان استطاع والتناسق النظام ھذا بسبب.7

 نوي. والس والشھري الیومي ونظامھ حیاتھ في تنفعھ مھمة ودراسات
اإلنسان أن یتعلم من ھذه المخلوقات النظام والتناسق واللطف مع الغیر  على.8

 ولو كانوا ضده في الطبع واألخالق واالسلوب. 
مھما بذكرھما .9 هللا الشاكر الشكور، شكر للشمس والقمر طاعتھما z تعالى فكرَّ

 في القرآن، مع أنھما ال حساب وال جنة لھم. 
 كل ما قرأ اإلنسان القرآن علم بأن لھ مسئولیة عظیمة على عاتقیھ. .10
 نظام الشمس والقمر یدالن على كمال قدرة هللا وسلطانھ وعلمھ. .11

 



 َوالنَّْجُم َوالشََّجُر یَْسُجَدانِ ) 6 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 (النجم جمع) 

 
 في السماء.  النجم

 
 وظائف النجوم: 

	حفظ للسماء  .1
	زینة للسماء  .2
	ھدایة للناس  .3

 
 وظائف الشجر: 

	بیوت النحل .1
	توقدون  .2
	يالرع .3

 
o حقیقیا ال نعلم كیفیتھ.  ادان سجودیسج	
o  .السجود = الطاعة والخشوع واالنقیاد واالستسالم 

 
 

 سجود النجم والشجر: 
َماَواِت َوَمْن فِي : 18سورة الحج  َ یَْسُجُد لَھُ َمْن فِي السَّ أَلَْم تََر أَنَّ هللاَّ

َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلِجبَالُ  َوالنُُّجومُ اْألَْرِض َوالشَّْمُس َواْلقََمُر 
ُ فََما لَھُ ِمْن  َوَكثِیٌر ِمَن النَّاِس َوَكثِیٌر َحقَّ َعلَْیِھ اْلَعَذاُب َوَمْن یُِھِن هللاَّ

َ یَْفَعُل َما یََشاءُ   ُمْكِرٍم إِنَّ هللاَّ
 
 

 َوالنَّْجُم 
 
 
 
 
 
 
 
 

َجُر   َوالشَّ
 
 
 
 

 یَْسُجَدانِ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  السعدي: تفسیر

 لھ، وتسجد ربھا تعرف األرض، وأشجار السماء، نجوم أي: } یَْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ  {
 ومنافعھم. عباده مصالح من لھ رھاسخ لما وتنقاد  وتخشع وتطیع

 الفوائد: 
للنجوم ثالثة وظائف، وال غیرھا. فھي ال عالقة لھا بالحوادث األرضیة .1

 واإلیمان بھا من الشرك. 
ذكر تعالى النجم الذي ھو عال ومرتفع، والشجر الذي ھو في األرض ولكن .2

 كالھما یسجدان.
 السجود یبین قمة االستسالم والخضوع. .3
 م ُحرم السجود لغیر هللا. في اإلسال.4
 الطاعة واالستسالم من أسباب االستقرار في الكون، والمجتمعات والرحمة..5

 
 أحادیث عن السجود:  

v صلى هللا علیھ وسلم ِ َّfقَاَل كُْنُت أَبِیُت َمَع َرسُوِل ا ، َحدَّثَِني َربِیعَةُ ْبُن َكْعٍب األَْسلَِميُّ
 "قَاَل  .فَقُْلُت أَْسأَلَُك ُمَرافَقَتََك فِي اْلَجنَِّة  . "َسْل  "تِِھ فََقاَل ِلي فَأَتَْیتُھُ بَِوُضوئِِھ َوَحاجَ 

رواه (( "فَأَِعنِّي َعلَى َنْفِسَك بَِكْثَرةِ السُُّجوِد  "قَاَل  .قُْلُت ھَُو ذَاَك  . "أََوَغْیَر ذَِلَك 
 .))مسلم

vسمعت  :مولى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ثوبان -أبو عبد الرحمن عن
علیك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد z  "  :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

 .))رواه مسلم(( ."سجدة إال رفعك هللا بھا درجة، وحط عنك بھا خطیئة
vـ صلى هللا علیھ ِ َّfلَْو أََمْرُت أََحدًا أَْن یَْسُجدَ  " وسلم ـ قَاَل  َعْن َعاِئَشةَ، أَنَّ َرسُوَل ا

ألََحٍد ألََمْرُت اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجدَ ِلَزْوِجَھا َولَْو أَنَّ َرُجالً أََمَر اْمَرأَةً أَْن تَْنقَُل ِمْن َجبٍَل 
 ."اَن نَْولَُھا أَْن تَْفَعَل لَكَ  -أَْحَمَر إِلَى َجَبٍل أَْسَودَ َوِمْن َجَبٍل أَْسَودَ إِلَى َجَبٍل أَْحَمَر 

v أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد ھ قال: ((النبي صلى هللا علیھ وسلم أنعن
 ))مسلم اهروء. ((فأكثروا الدعا

 



َماَء ) 7 آیة(  َرفََعھَا َوَوَضَع اْلِمیَزانَ َوالسَّ
 

 الكلمة معناھا
 
 ارتفع.  - أي عال ء:سماال
 

o  .رفع هللا السماء بغیر عمد ترونھا	
o  َد على السماء المعروفة التي ھي سقف رِ السماء قد ی

	 األرض أو السحاب (وأنزلنا من السماء).
o واالحكام. نرفع هللا السماء باإلتقا	

 
 بین العباد: ألرض هللا تعالى وضع العدل على ا

	المكاییل والموازین .1
	القوانین واألحكام  .2
 الحقوق بین الناس .3

 
 َرفََعَھا َوالسََّماءَ 
 
 
 
 
 
 

 َوَوَضَع اْلِمیَزانَ 

 

 
 

 :السعدي تفسیر

 عباد،ال بین العدل أي: المیزان هللا ووضع األرضیة، للمخلوقات سقفھا } َرفََعھَا َوالسََّماءَ  {
 یدخل ذكرنا، كما ھو بل وحده، المعروف المیزان بھ المراد ولیس واألفعال، لاألقوا في
 ضبطت التي والمساحات والمقادیر، األشیاء بھ تكال الذي والمكیال المعروف، المیزان فیھ
 بینھم. العدل بھا ویقام المخلوقات، بین بھا یفصل التي والحقائق المجھوالت، بھا



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفوائد: 
 السماء في یومین. وفي أربعة أیام األرض تعالى خلق .1

o قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اْألَْرَض فِي یَْوَمْیِن : 11-9سورة فصلت
َوَجَعَل فِیَھا َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِھا *  َوتَْجعَلُوَن لَھُ أَْندَادًا ذَِلَك َربُّ اْلعَالَِمینَ 

ََّر فِیَھا  تََوى ثُمَّ اسْ *  أَْقَواتََھا فِي أَْربَعَِة أَیَّاٍم َسَواًء ِللسَّائِِلینَ َوبَاَرَك فِیَھا َوقَد
إِلَى السََّماِء َوِھَي دَُخاٌن فََقاَل لََھا َوِلْألَْرِض ائْتَِیا َطْوًعا أَْو َكْرًھا َقالَتَا أَتَْینَا 

 َطاِئِعینَ 
 

 السماء كانت الصقة باألرض قبل رفعھا: .2
o لَْم َیَر الَِّذیَن َكَفُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرتْقًا أَوَ : 30سورة األنبیاء

  فَفَتَْقَناھَُما َوَجعَْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ أَفََال یُْؤِمنُونَ 
o .الفتق سبب نزول الماء والحیاة على األرض 
 

 یبین اإلتقان واالبداع. نراھارفع السماء بغیر عمدا .3
السماء مطیعین منقادین z سبحانھ وتعالى لذلك المیزان ُوضع في األرض  أھل.4

 للثقلین. 
 الطفل الصغیر لكونھ على الفطرة یحب النظام والقانون واتباعھ. .5
ھناك میزان وعدل في الكون ولكن عدم التوازن یسببھ اإلنسان. ((ظھر الفساد .6

 في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس.)) 
 ى جعل لإلنسان ما یكیل بھ.  هللا تعال.7
 وجود المكاییل یحد اإلنسان ویضبطھ ویمنع الطغیان. .8
 المیزان من رحمة هللا بالعباد كونھ یمنعھم من الطغیان. .9

مع علم هللا بنھایة العباد من النار والجنة، ولكن ھناك میزان في یوم .10
 القیامة. 

فالموازین قدیما لم  كلما زاد طغیان اإلنسان كلما تقدمة نوعیة الموازین..11
 تكن بدقة الموازین اآلن ، وھذا رحمة بھذا االنسان كي یضبط نفسھ وحیاتھ. 

 قوم شعیب كانوا ینقصون المیزان، فأھلكھم هللا تعالى. .12



 أَالَّ تَْطَغْوا فِي اْلِمیَزانِ ) 8 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 ان ال 

 
 ال تجاوزوا الحد  –تجاوز وتعدى الحد 

 
 
 
 

 أَالَّ 
 
 ْواتَْطغَ 
 

 فِي اْلِمیَزانِ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعدي: تفسیر

 نفإ المیزان، في الحد تتجاوزوا لئال المیزان، هللا أنزل أي: } اْلِمیَزانِ  فِي تَْطَغْوا أَالَّ  {

 ولفسدت علیم، بھ هللا ما الخلل من لحصل وآرائكم، عقولكم إلى یرجع كان لو راألم

 واألرض. السماوات

 الفوائد: 
 المسلمین أولى بأن یتبعوا القوانین. .1
على اإلنسان أن یوزن نفسھ ویضبطھا والیطغى یبصره وال بسمعھ وال في .2

 كالمھ وال في تفكیره وال في طعامھ وال في نومھ وال... .
 ا طغى اإلنسان في المیزان فسدت السماوات واألرض بسببھ.إذ.3



 َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزانَ ) 9 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 أقام: اجعلوھا مستقیمة

 
وسجودھا  ا(اقامة الصالة: اجعلوا صالتكم مستقیمة بأركانھ

 وركوعھا وخشوعھا)
 

 الوزن: الكمیة 
 

 یھ األشیاء المیزان: الذي یوزن ف
 
 

 ب: الُمصاحبة ـ أي أقیموا الوزن مصحوبا بالقسط.
 القسط: عدل 

 
 الخسران: النقص

 
 أال تطغوا في المیزان + وال تخسروا المیزان=>

 اإلنسان یكون بین: 
 

 الطغیان (زیادة) .1
 أو الخسران (نقص)  .1

 

 َوأَقِیُموا
 
 
 
 

 اْلَوْزنَ  
 
 

 
 

 بِاْلقِْسِط  
 
 

َوَال تُْخِسُروا 
 یَزانَ اْلمِ 

 

 

  السعدي: تفسیر

 { م،وإمكانك مقدرتكم إلیھ تصل الذي بالعدل، قائما اجعلوه أي: } بِاْلقِْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِیُموا} 

 والطغیان. والظلم الجور وھو بضده، وتعملوا تنقصوه ال أي: } اْلِمیَزانَ  تُْخِسُروا َوَال 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وائد: الف
 بعد ذكر النھي "أال تطغوا في المیزان" أكد تعالى أمره بقول، "وأقیموا الوزن"..1
قال رسول هللا صلى هللا علیھ  :عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما قال.2

الذین یعدلون في حمكھم وأھلیھم وما  :إن المقسطین عند هللا على منابر من نور"  :وسلم
 .))رواه مسلم (( "ولوا

 . أو باإلحسان وإن تعفوا أقرب للتقوى. ٢. بالقسط ١المعاملة مع الناس یكون .3
 العدل في السالم ھو الرد علیھ، واإلحسان فیھ ھو التبسم، الُمصافحة، الكلمة الطیبة. .4
 إقامة المیزان من أسباب جلب رحمة هللا. .5
 لباطن ھو قضاء الدیون.من آثار اسم هللا األول اآلخر الظاھر وا.6
إذا رأى اإلنسان في نفسھ مصائب وفي حیاتھ عدم التوازن، علیھ أن یرجع أوال نفسھ .7

 فیوازن طغیانھ أو خسرانھ. 
 االنسان یحجب الرحمة عن نفسھ بالطغیان أو الُخسران. .8
سلم وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلمى هللا علیھ وسلم هللا علیھ .9

دیث ح :رواه الترمذي وقال(( "نفس المؤمن معلقة بدینھ حتي یقضي عنھ" :هللا علیھ وسلم قال
 .))حسن

على المرء أن یوزن طعامھ، الموازنة في الطعام یؤثر على أخالق المرء ومشیھ .10
 وتزكیة نفسھ. 

 



 
 َواْألَْرَض َوَضَعھَا لِْألَنَامِ ) 10 آیة(

 
 الكلمة معناھا

 وضع هللا األرض  
 

 َوَضَع: أنزلھا للخلق 
 

 المخلوقات (الھدوء والسكون) 
 
 

 َواْألَْرَض َوَضَعَھا
 
 
 

 لِْألَنَامِ  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  السعدي: تفسیر

 [أوصافھا واختالف واالستقرار الكثافة من علیھ نتكا ما على هللا } َوَضَعھَا َواْألَْرضَ  {

 ھا،ب یبنون وفراشا مھادا لھم وتكون علیھا، یستقروا لكي للخلق، أي: } لِْألَنَامِ  { أحوالھا و]

 فیھا، ام وجمیع بمعادنھا وینتفعون فجاجا، سبلھا ویسلكون ویحفرون ویغرسون ویحرثون

 ضرورتھم. بل حاجتھم، إلیھ تدعو مما

 ئد: الفوا
 علینا أن نسھل على الخلق العیش على األرض. .1
 عدم الفساد في األرض. .2
 علینا أن نعیش في األرض بھدوء والسالم. .3
 أحسن كما أحسن هللا الیك. .4



 اْألَْكَمامِ  فِیھَا فَاِكھَةٌ َوالنَّْخُل َذاتُ ) 11 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 في األرض 
 
 )تحبب وتودد: فكھ(
 

 (جمع نخلة) 
 

 ذات الوعاء اذي تفلق (ُكم) 

 فِیَھا 
 

 فَاِكَھةٌ 
 

 َوالنَّْخُل 
 

 َذاُت اْألَْكَمامِ 
 

 
 
 

 
 
 

  السعدي: تفسیر

 التي األشجار جمیع وھي } فَاِكھَةٌ  فِیھَا { فقال: الضروریة، األقوات من فیھا ما ذكر ثم

 { لك،ذ وغیر والتفاح، والرمان والتین العنب من العباد، بھا كھیتف التي الثمرات تثمر

 حتى افشیئ شیئا تخرج التي القنوان عن ینفلق الذي الوعاء ذات أي: } اْألَْكَمامِ  َذاتُ  َوالنَّْخلُ 

 الفواكھ. أحسن من لذیذة وفاكھة والمسافر، المقیم منھ یتزود ویدخر، یؤكل قوتا فتكون تتم،

 الفوائد: 
 الفواكھ في الصباح قبل أي طعام آخر.  یُؤكل.1
 نوع من أنواع النخل. ٣٠٠ھناك .2
 التمر من أفضل الثمار وھو فاكھة وغذاء وحلوه. .3
ِ صلى هللا علیھ وسلم .4 َّfیَا َعاِئَشةُ َبْیٌت الَ تَْمَر فِیِھ ِجیَاعٌ أَْھلُھُ َیا  " قَاَل َرسُوُل ا

تَْیِن أَْو ثَالَثًا  . "أَْھلُھُ أَْو َجاَع أَْھلُھُ  َعائَِشةُ بَْیٌت َال تَْمَر فِیِھ ِجیَاعٌ   .قَالََھا َمرَّ
شبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم المؤمن بالنخلة لكونھا شجرة تستخدم كل أعضائھا، .5

من الورق والجذور والفاكھة واألغصان. وھي ذات جذور قویة كذلك المؤمن 
 ذات االیمان القوي. 

 



ْیَحانُ ) 12 آیة(  َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ
 

 الكلمة معناھا
 البُر والذرة والشعیر 

 
 مع النُخالة – لساق الذي قطع منھذو ا

 
 یدخل فیھا جمیع الروائح التي تُسر األرواح 

 
 

 َواْلَحبُّ 
 

 ُذو اْلَعْصِف 
 

ْیَحانُ   َوالرَّ

 

 
 

 

  السعدي: تفسیر

 خلوید وغیرھا، لألنعام بتبنھ فینتفع یداس، الذي الساق ذو أي: } اْلَعْصفِ  ُذو َواْلَحبُّ  {

ْیَحانُ  { ذلك، وغیر والدخن، [واألرز] والذرة والشعیر البر حب ذلك في  نأ یحتمل } َوالرَّ

 على العام عطف باب من ھذا فیكون اآلدمیون، یأكلھا التي األرزاق جمیع بذلك المراد

 أن ویحتمل وخصوصا، عموما والرزق، بالقوت عباده على امتن قد هللا ویكون الخاص،

 من األرض في یسره بما عباده على امتن هللا وأن المعروف، الریحان بالریحان، المراد

 النفوس. لھا وتنشرح األرواح، تسر التي الفاخرة، والمشام الطیبة، الروائح أنواع

 الفوائد: 
 ذي فیھ من النشویات (كربوھیدرات) ذكر تعالى ھنا الحب ال.1
 الشعیر ضد االكتئاب. وھو مفید لتنظیف الكلى. .2
 الحب غذاء كامل مع النُخالة. .3
 أنواع السموم التي تدخل الجسد: .4

a.السكر األبیض 
b.القمح األبیض 
c.الملح األبیض 

 نصف الشفاء في الطعام الصحي. .5
 الروائح تُستخدم لعالج األمراض. .6



بَانِ ) 13 آیة(  فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
 

 الكلمة معناھا
 فبأي نعم هللا الدینیة والدنیویة تكذبان؟

 
ُكَما فَبِأَيِّ آَالِء َربِّ 
بَانِ   تَُكذِّ

 

 
 

 
 

والثقل جاء من  الجن واإلنسخاطب فھي تسورة الرحمن سورة موجھھ للثقلین، 
 مالنھا. األمانة التي یح

النعم المذكورة في السورة أولھا نعمة المنھج (القرآن)، ومن ثم نعمة الوجود ومن 
  . سر نجاح االنسانتھدي الى المنھج الذي ھو ثم النعم األخرى التي 

 

  السعدي: تفسیر

 ین،للثقل الخطاب وكان والبصائر، باألبصار تشاھد التي نعمھ من كثیرة جملة ذكر اولم

بَانِ  َربُِّكَما آَالءِ  فَبِأَيِّ  { فقال: بنعمھ، تعالى قررھم والجن، اإلنس  هللا منع فبأي أي: } تَُكذِّ

 تكذبان؟ والدنیویة الدینیة

 مر فما السورة، ھذه وسلم علیھ هللا صلى النبي علیھم تال حین الجن جواب أحسن وما

بَانِ  َربُِّكَما آَالءِ  فَبِأَيِّ  { بقولھ:  لحمد،ا فلك نكذب، ربنا آالئك من بشيء وال  قالوا إال } تَُكذِّ

 علیھا. هللا ویحمد ویشكر، بھا یقر أن وآالؤه، هللا نعم علیھ تلیت إذا للعبد  ینبغي الذي فھذا

 الفوائد: 
 رم فما السورة، ھذه وسلم علیھ هللا صلى النبي لیھمع تال حین الجن جواب أحسن وما.1

بَانِ  َربُِّكَما آَالءِ  فَبِأَيِّ  { بقولھ:  لكف نكذب، ربنا آالئك من بشيء وال  قالوا إال } تَُكذِّ

 ویحمد ،ویشكر بھا یقر أن وآالؤه، هللا نعم علیھ تلیت إذا للعبد  ینبغي الذي فھذا الحمد،

 علیھا. هللا



ارِ ) 14 آیة( ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ  َخلََق اْإلِ
 

 الكلمة معناھا
 هللا الخالق –ابتدأه 

 
  أول انسان أبو البشر –آدم علیھ السالم ي) سِ نس & نَ (انسان: أُ 

 
 بسبب الجوف الذي –الطین الیابس الذي لھ صوت كالصلصلة 

 فیھ یكون لھ صوت 
 

 ) مسنون الطین المشوي (حمأ
 

 خلق آدم: 
صلصال كالفخار =>  + (الحرارة) => طین(الماء) + تراب

=> آدمي (أدم كالحمإ مسنون => تسویتھ => نفخ الروح 
 تراب األرض)  –األرض 

 

 َخلَقَ 
 

ْنَساَن    اْإلِ
 

 ِمْن َصْلَصاٍل 
 
 

ارِ   َكاْلفَخَّ

 

 
 

  :السعدي تفسیر

 لھب من أي: } نَارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  {  اللعین إبلیس وھو الجن، أبا أي: } اْلَجانَّ  َوَخلَقَ } 

 المخلوق اآلدمي عنصر شرف على یدل وھذا الدخان، خالطھ قد الذي أو الصافي، النار

 وھو الجان عنصر بخالف والمنافع، والثقل الرزانة محل ھو الذي والتراب، الطین من

 والفساد. والشر والطیش الخفة محل ھي التي النار،



 
 
 

 َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن نَارٍ ) 15 آیة(
 

 الكلمة اھامعن
 خلق هللا تعالى

 
 ابلیس  –(جن: الخفاء) أبو الجن 

 
لھب النار الصافي  –المختلط الذي یكون في اللھب إذا ارتفع 

 ولونھ بین حمرة والصفرة
 

 نار السموم  –النار 

 َوَخلََق 
 

 اْلَجانَّ 
 

 ِمْن َماِرجٍ 
 
 

 ِمْن نَارٍ  
 

 الفوائد: 
هللا تعالى خالق كل شيء، فھو خالق الكون، واالنسان واألخالق خلٌق من خلق .1

 هللا. 
هللا تعالى خلق آدم بیدیھ، وz یدین وكلتا یدي هللا یمین، فھو لیس كمثلھ شيء .2

 سبحانھ وتعالى. 
داخل الذي لھ مسامات وفراغات  خلق االنسان من الطین المجفف األجوف من.3

 في خلقھ. 
ذكر خلق االنسان في القرآن تذكرة لإلنسان أال یتكبر، فإنھ في حین من الدھر .4

 لم یكن شیئا مذكورا. بل وخلقھ كان من صلصال من حمأ مسنون. 
من خلق االنسان من الماء یجب على االنسان أن یشرب كثیرا   %70كون .5

 منھ. 
وكلما ینفعھ من الطعام یجب أن یكون من األرض، آدم ُخلق من األرض، .6

 والماء أنزل من السماء.
7.  



 
 

 
 
 

بَانِ فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما ) 16 آیة(  تَُكذِّ
 

 الكلمة معناھا
 فبأي نعم هللا الدینیة والدنیویة تكذبان؟

 
فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما 

بَانِ   تَُكذِّ

 

  السعدي: تفسیر

 النار لھب من أي: } َنارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  { اللعین إبلیس وھو الجن، أبا أي: }اْلَجانَّ  َوَخلَقَ {

 من المخلوق اآلدمي عنصر شرف على یدل وھذا الدخان، خالطھ قد الذي أو الصافي،

 النار، وھو الجان عنصر بخالف والمنافع، والثقل الرزانة محل ھو الذي والتراب، لطینا

 والفساد. والشر والطیش الخفة محل ھي التي

 الفوائد: 
 االنس والجن یموتون، ولكن أبو الجن لم یمت فھو یدرب ذریتھ لضالل البشر. .1
 التراب: محل الرزانة والثقل والمنافع. .2
 الطیش والفساد. النار: محل الخفة و.3
 ومن خلق الثقلین تري أن البشر ھم خیر من الجن. .4
ِ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل حدیث: .5 اْلُحمَّى ِمْن فَْیحِ َجھَنََّم فَأَْطِفئُوھَا  " َرُسوَل هللاَّ

 . "بِاْلَماِء 
وإذا رأیت من البشر من فیھ الخفة والطیش والفساد فاعلم أن الشیطان أثر .6

 ب ضعفھ. علیھ بسب



 
 

 
 

 َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْینِ ) 17 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 المربي الُمصلح

 
الشتاء  ومشرقالصیف  مشرق –المشرق مكان شروق الشمس 

 )حد الشروق(
 

 المربي والُمصلح
 

مغرب الصیف ومغرب الشتاء  – المغرب مكان غروب الشمس
 (حد الغروب)

 َربُّ 
 

 اْلَمْشِرقَْینِ  
 
 

 َوَربُّ  
 

 اْلَمْغِربَْینِ  

 

  السعدي: تفسیر

 َالءِ آ فَبِأَيِّ  { قال:  عباده على [تعالى] منھ منة ذلك وكان  ذلك ومادة الثقلین خلق بین ولما

بَانِ  َربُِّكَما  } تَُكذِّ

 الفوائد: 
بعد ذكر خلق االنسان وتذكیرنا بكونھ من التراب الذي فیھ من الرزانة والثقل .1

 نعمة. والخیر ذكرنا تعالى بشكر ھذه ال
 فمن نعم هللا على اإلنس بأنھ لھ القابلیة أن یتطور بالعلم والعمل وتزكیة النفس. .2
من خطوات الشیطان أنھ یشغل االنسان بأشیاء غیر مھمة من العلم كي ال .3

 یتطور. 



 
 

 
 

بَانِ ) 18 آیة(  فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
 

 الكلمة معناھا
 فبأي نعم هللا الدینیة والدنیویة تكذبان؟

 
فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما 

بَانِ   تَُكذِّ

 

  السعدي: تفسیر

 غربت ما وكل النیرة، والكواكب والقمر، الشمس علیھ أشرقت ما كل رب تعالى ھو أي:

 قيمشر العموم إلرادة ھنا وثناھما وربوبیتھ، تدبیره  تحت فھي فیھ] كانا ما [وكل علیھ،

 .كذلك ومغربھا وصیفا، شتاء الشمس

 الفوائد: 
هللا تعالى یربینا باألقدار واألحكام، المؤمن یقبل تربیة هللا یتعلم ویرتقي، ولكن .1

 الذي ال یقبل تربیة هللا ینزل الى أسفل سافلین. 
المغربین: في سورة الرحمن، ترى التوازن في جمیع المخلوقات المشرقین، و.2

 ((االنس والجن)) & ((السماء واألرض)). 
المشرقین والمغربین ھما حدود الشمس في الشروق والغروب وھذا یبین التوازن .3

 للشمس، فھي ال تتعدى حدودھا.
نوب، بل ذذكر باقي المخلوقات یبین للثقلین اال یطغوا ویثقلوا على أنفسكم بال.4

 ینظروا الى خلق هللا وكیف یلزمون حدودھم. 
قال تعالى رب المشرقین ورب المغربین، وھما فعل الشمس، فھو رب المخلوقات .5

وأفعالھم أیضا سبحانھ وتعالى. فھو الذي یدبر جمیع األفعال والخلق واألماكن 
 واألزمان. 

ربیة هللا، فال معرفة أن هللا ھو رب كل شيء الواجب على العبد أن یرضى بت.6
 یكون ناقدا في الحیاة، وھذا سبب التوازن لھ. 



 
 

 
 

 َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلتَقِیَانِ ) 19 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 خلط  –مزج  –مرج: أرسل 

 
 الماء المالح والعذب

 
 منافع الماء العذب: للشرب 
كثافة الماء مرتفعة فتطفوا السفن  – الماء المالح: معقم للھواء

  علیھ
 

 الى مرجهللا تع

 َمَرَج 
 

 اْلبَْحَرْیِن 
 
 
 
 

 
 یَْلتَقِیَانِ 

 

  السعدي: تفسیر

 َالءِ آ فَبِأَيِّ  { قال:  عباده على [تعالى] منھ منة ذلك وكان  ذلك ومادة الثقلین خلق بین ولما

بَانِ  َربُِّكَما  } تَُكذِّ

 الفوائد: 
  أفعال الشمس، شروقھا وغروبھا من رحمة هللا على العباد..1
الرحمة في االختالف، فاذا لم یكن اختالف في الشروق والغروب لما كان .2

 الفوائد الكثیرة من الفصول األربعة. 
 مع اختالف األوقات، األذان والصالة یقیمان في جمیع أنحاء األرض. .3
االختالف من رحمة هللا، فاختالف الشمس والقمر، والشجر والنجم، واالنس .4

 میعھا من رحمة هللا تعالى. والجن، والرجل والمرأة ج
 التربیة تكون باألضداد، فالزوجین ال یملكون طبائع متماثلة. .5
مع اختالف أطباعنا، علینا جمیعا أن نتبع ما قال هللا والرسول صلى هللا علیھ .6

 وسلم. 
 حتى وجود الباطل یبین الحق أعلى وأوضح. .7



 
 

 
 
 

 بَْینَھَُما بَْرَزٌخ َال یَْبِغیَانِ ) 20 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 بین البحران 

 
 وھو الحاجز الغیر مرئي 

 
 

 بَْینَُھَما
 

 بَْرَزخٌ  
 

 َال یَْبِغیَانِ  
 

  السعدي: تفسیر

 في العذب فیصب كالھما، یلتقیان فھما المالح، والبحر العذب، البحر بالبحرین: المراد

 ویمتزجان، ویختلطان المالح، البحر

 الفوائد: 
 الفوائد الكثیرة تخرج من المرء عندما یكون مع من ھو ضده..1
 في الحیاة على المرء أن یقبل أول اختیار من هللا وال یجادل ویعارض ویمانع. .2
نفسھم. ألن التغییر یأتي من داخل إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأ.3

 ومحاولة تغییر االقدار تزید على المرء ثقل االختبارات والفتن. 
دائما الذي ال نحبھ ھو خیر لنا. فقد یعلمنا الصبر والعبودیة واالستسالم .4

 والرجوع الى هللا. 
االنسان القوي الجريء علیھ أال یطغي على الي تحتھ، وكذلك الرقیق الطیب .5

 علیھ أال یطغى بالغیبة والكراھیة. الضعیف 
الذي قدّر التقاء األضداد في األقدار والمواقف ھو هللا، فعلى العبد أن یرضى .6

 باz ربا. 



 
 

 
 
 

بَ ) 21 آیة(  انِ فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
 

 الكلمة معناھا
فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما  فبأي نعم هللا الدینیة والدنیویة تكذبان؟

بَانِ   تَُكذِّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السعدي: تفسیر

 اآلخر، على أحدھما یبغي ال حتى األرض، من برزخا بینھما جعل تعالى هللا ولكن

 ھب والملح وزروعھم، شجارھمأ وتشرب یشربون منھ فالعذب منھما، بكل النفع ویحصل

 نللسف مسخرا مستقرا ویكون والمرجان، واللؤلؤ والسمك، الحوت ویتولد الھواء یطیب

 والمراكب.

 الفوائد: 
الحد والحاجز في العالقات االنسانیة ھو قال هللا وقال الرسول صلى هللا علیھ .1

 وسلم (میزان الشرع).  
  السلبیات تُزال بالتقوى والتزام الحدود..2

  السعدي: تفسیر

  التفسير. تم

 



 یَْخُرُج ِمْنھَُما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ ) 22 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 (أخرَج: شيء موجود وَخَرَج) 

 
 من البحرین 

 
 .تان من قدرة هللا تعالىوالمرجان آیتان عظیم ؤفي اللؤل

 یَْخُرُج 
 
 ِمْنُھَما

 
 اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ  
 

 

 

  .اآلیة لھذه تفسیر یوجد ال السعدي: تفسیر

 الفوائد: 
السبب في اخراج أفضل ما فیھما  وااألضداد إذا تالقوا وألزموا حدودھم یكون.1

 من الصبر والتوكل واالستعانة والدعاء.  
ان. األضداد اذا تالقوا من غیر التزام الحدود یخرج ما فیھما من األضغ.2

 ((ویخرج أضغانكم)). 
مادة الولؤ یتكون من حبة رمل دخیلھ الى داخل الصدف (المحار) فیفرز .3

فانظري الى ھذا الحیوان الحساس رمل فتتكون منھا اللؤلؤ. الحول حبة للدفاع 
إذا ذلك المؤمن . ككیف یستخدم األمور الدخیلة فیھا لیحولھا الى ما ھو مفید

سمع ورأى ما ھو غیر مناسب لھواه من االتھامات والضغوطات یستخدمھا 
 ویصنع منھا الصبر والتوكل واالستعانة والعفو واإلحسان للغیر. 

 لسالم ترتفع درجتھ.ھذا الھجوم با لما ھوجم المؤمن وردَّ ك.4
فس كذلك النو كل شيء ثمین یحتاج الى االجتھاد لكسبھ مثل البترول واللؤلؤ.5

 التوكل باالجتھاد والتزكیة. خالص وتخرج أفضل ما فیھا من اإل
نھ، یتھ ال تنفصل علھ ألوان رائعة وذرالمرجان حیوان یعیش في البحر .6

  وأیضا یتكاثر وینتفع منھ الناس. . ویعیش السمك فیھ
 وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخیھ. .7
 ترى في اللؤلؤ والمرجان رحمة هللا الواسعة لكونھا ینتفع منھم الناس. .8
 رض. كونوا من أصحاب الفضل وال تكونوا من أصحاب الف.9



 
بَانِ ) 23 آیة(  فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 
 الكلمة معناھا

فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما  ما نكذبك بآالئك یا رب 
بَانِ   تَُكذِّ

 

 
 
 

 ْنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاْألَْعَالمِ َولَھُ اْلَجَواِر اْلمُ ) 24 آیة(
 

 الكلمة معناھا
 y ُملكا تدبیرا تیسیرا  -(التخصیص والحصر) 

 
 –(جرى => یجري => جاریة) سمیت الجاریة لكونھا تجري  

 وتسمى الفلك أیضا  –وھي السفن الكبیرة
o .السفن تجري بنعمة هللا	

 
ركب خشب على خشب  –المرفوعات  –(نشأ) البواخر 

 صبحت كالجبال العظیمة. فأ
 

بین ذراتھ، وھذا جعل هللا في الماء قوة تماسك عجیبة  –الماء 
یرفض دخول أي جسم فیھ وھذا الرفض یسمى قانون التماسك 
 الطفو.  

 

 َولَھُ 
 

 اْلَجَواِر 
 
 
 

 اْلُمْنَشآُت 
 
 

 فِي اْلبَْحرِ 
 
 
 

  السعدي: تفسیر

 التفسیر. تم



 َكاْألَْعَالمِ   كالجبال

 

 
 

 
 

بَانِ  فَبِأَيِّ آَالءِ ) 25 آیة(  َربُِّكَما تَُكذِّ
 

 الكلمة معناھا
فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما  ما نكذبك بآالئك یا رب 

بَانِ   تَُكذِّ

 

 
 

  السعدي: تفسیر

 نشئھای التي هللا، بإذن وتشقھ البحر تمخر التي الجواري، السفن لعباده تعالى وسخر أي:

 الناس، فیركبھا العظیمة، الجبال وھي كاألعالم، وعظمھا كبرھا من فتكون اآلدمیون،

 وضرورتھم، حاجتھم إلیھ تدعو مما ذلك وغیر تجاراتھم، وأنواع أمتعتھم علیھا ویحملون

 الجلیلة. هللا نعم من وھذه واألرض، السماوات حافظ حفظھا وقد

 الفوائد: 
المیاه المالحة ھي التي تحمل السفن الكبیرة، كذلك الناس الذین أطباعھم حادة .1

 كالبحر المالح یقدرون على التحمل. 
 ي. مع كون السفن والبواخر منشآت من عظمتھا ولكن ھي تجر.2
 ل لمنفعة الغیر. یالكائنات جمیعھا تعامل مع الدخ.3

  

  السعدي: تفسیر

 التفسیر. تم


