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 الكلمة معناها

 طس هللا أعلم بمرادها  –حروف مقطعة 

 
 للتعظيم –اسم إشارة بعيد 

 
 تلك

 آيات  )آية( عالمة واضحة من هللا تدلنا اليه سبحانه وتعالى 

 القرآن  )قرأ( هذه اآليات تُقرأ

 وكتاب   )كتب( وهو مكتوب 

 مكتوب في اللوح المحفوظ  .1
 مكتوب في المصاحف .2
 الكتابة الحقة )في المصاحف( وسابقة )في اللوح المحفوظ( .3

 

 

 )مبين: واضح بليغ ، بي ِّن ظاهر(
ال شيء أوضح من آيات القرآن وهذا الوضوح يهدي الى أفضل  

 العقائد، االعمال واألخالق.
 

 مبين

 
 

 ) :فقال التعظيم على دالة إشارة إليه ويشير القرآن عظمة على عباده ىتعال ينبه : السعدي: تفسير

 أجل على وأبينها الدالالت وأوضح البينات وأقوى اآليات أعلى هي :أي ( ُمبِّين   و كِّت اب   اْلُقْرآنِّ  آي اتُ  تِّْلك  

 واألوامر الصادقة األخبار على تدل آيات األخالق، وأزكى األعمال وخير المقاصد، وأفضل المطالب

 مبلغ النيرة للبصائر وبيانها وضوحها في بلغت آيات ذميم، وخلق وخيم عمل كل عن والنهي الحسنة

 الماضية الغيوب عن وأخبرت اإليقان، إلى للوصول ودعت اإليمان على دلت آيات لألبصار، الشمس

 الحسنى بأسمائه العظيم الرب معرفة إلى دعت آيات .ويكون كان ما طبق على والمستقبلة،

 بأبصارنا، إليهم ننظر كأننا حتى ووصفتهم وأوليائه برسله عرفتنا آيات الكاملة، وأفعاله العليا وصفاته

 خير ال من عن لها صونا المعاندين جميع بها يهتد ولم العالمين من كثير بها ينتفع لم هذا مع ولكن

 قلوبهم بذلك واستنارت باإليمان هللا خصهم من بها اهتدى وإنما قلبه، في زكاء وال صالح وال فيه

 .سرائرهم وصفت



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 هدى العمل بالعلم  –وهذه هي هداية التوفيق 

 وبشرى خبر سار( يستبشرون به –)بشرى: هناء مسرة 

 للمؤمنين اإليمان هو الشعور بالغيبيات 

يستبشرون به في الدنيا بالنصرة والتمكين، وفي اآلخرة  .1

 بدخول الجنة 

 

 

 
 

 الفوائد

النبي صلى هللا عليه وسلم تلقى القرآن عن طريق السمع )قراءة جبريل عليه السالم( ولم  .1
إِّذ ا ُقرِّئ   يأخذه بالكتابة. وهذا يبين أهمية االستماع اذا قرئ القرآن من غير لعب ولهو ))و 
ُمون   لَُّكْم تُْرح  ُتوا ل ع  أ ْنصِّ  ((204األعراف  –اْلُقْرآُن ف اْست مُِّعوا ل ُه و 

: ال شيء أوضح من آيات القرآن، وهذا الوضوح يهدي الى أفضل العقائد واالعمال واألخالق،  .2
 فعلينا أن نتدبره 

 

  : السعدي: تفسير

بُ  ُهًدى ) قال: فلهذا نِّين   ْشر ىو   المستقيم الصراط سلوك إلى تهديهم أي: ( لِّْلُمْؤمِّ

 الهداية على المرتب هللا بثواب وتبشرهم يتركوه، أو يسلكوه أن ينبغي ما لهم وتبين

 الطريق. لهذا



 

 
 
 

 الكلمة معناها

فرضها ونفلها فيأتون بأفعالها الظاهرة، من أركانها وشروطها 
وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي وواجباتها بل ومستحباتها، 

 –روحها ولبها باستحضار قرب هللا وتدبر ما يقول المصلي ويفعله 
 الصالة صلة العبد وربه

الذين يقيمون 
 الصالة

 ويؤتون الزكاة الزكاة بين المرء والناس –يعطون الزكاة المفروضة لمستحقيها 

)اليقين: العلم التام الواصل للقلب الداعي للعمل( وصل ايمانهم 
 واليقين ال يتغير بالشك  –باآلخرة الى درجة اليقين 

وهم باآلخرة هم 
 يوقنون

  

 

 :الفوائد

 . وبشارة ٢. هداية ١من آثار القرآن على المؤمنين  .1
 . هداية التوفيق للمؤمنين.٢للناس . هداية عامة ١القرآن له نوعان من الهداية  .2
 فقط المؤمنين يستبشرون بالقرآن. .3
كما قال أحد الصحابة: تعلمنا االيمان قبل القرآن، ألن االيمان هو أساس تعليم  .4

 القرآن. القلب الخالي من االيمان قد ُيضل بالقرآن.
 من عالمات زيادة االيمان هو االستبشار بالقرآن.  .5
 زيادة االيمان كي يهتدي بهذا القرآن.على المرء أن يجعل همه  .6
 كلما كمل االيمان كمل االهتداء بالقرآن. .7
 كلما كمل اإليمان كمل االستبشار بالقرآن. .8
 من نواقص االيمان الذنوب والمعاصي. .9
 



 
 

  

 السعدي: تفسير

 من لذلك بد ال أم ذلك؟ مؤمن أنه ادعى أحد كل من يقبل فهل اإليمان مدعو يكثر لعله: قيل ربما
يُمون   الَّذِّين  : )الفق المؤمنين صفة تعالى بين فلذلك الحق وهو دليل؟  ونفلها فرضها( الصَّالة   ُيقِّ
 وهو الباطنة وأفعالها ومستحباتها، بل وواجباتها وشروطها أركانها من الظاهرة، بأفعالها فيأتون

 .ويفعله المصلي يقول ما وتدبر هللا قرب باستحضار ولبها روحها الذي الخشوع
ر ةِّ  و ُهمْ ) .لمستحقيها المفروضة (الزَّك اة   و ُيْؤتُون  )  أن إلى اإليمان معهم بلغ قد :أي (ُيوقُِّنون   ُهمْ  بِّاآلخِّ

 باآلخرة ويقينهم .العمل إلى الداعي القلب إلى الواصل التام العلم وهو اليقين درجة إلى وصل

 .خير كل أصل وهذا العقاب وموجبات العذاب أسباب من وحذرهم لها، سعيهم كمال يقتضي

 في هذه اآلية يبين: فضل إقامة الصالة والزكاة وإنها من اوصاف المؤمنين .1
 األعمال نتيجة اإليمان  .2
 تضيع الصالة والزكاة ينافي االيمان  .3
 ها.اليقين باآلخرة يجعل االنسان يسعى ل .4
االيمان ليس فقط في القلب ولكن هو سبب جميع االعمال الصالحة في اللسان  .5

 والجوارح.
 إقامة الصالة تزيد كل ما زاد االيمان.  .6
 خشوع(إقامة الصالة = األركان والواجبات + كمال الصالة )السنن في الصالة وال .7
 لم يقل تعالى ))يزكون(( بل هم ))يؤتون الزكاة(( أي يزكون بطيب نفس والرغبة. .8
 من أعظم أسباب االبتعاد عن الغفلة هو اليقين بيوم القيامة.  .9

 إذا لمس اليقين القلب، الجوارح تسارع في الخيرات بال توقف.  .10
 نسأل هللا أن يجعل همنا اآلخرة.  .11
 صيل اآلخرة اليقين يأتي بزيادة العلم بتفا .12

 



 
 
 

 

 الكلمة معناها

إن الذين ال يؤمنون  أي يُكذبون بها 

 باآلخرة

 زينا لهم  انقلبت عليهم الحقائق -  رأوا أعمالهم القبيحة حسنة

 أعمال الكفار قبيحة )من الذنوب والمعاصي والفساد(

 
 حائرين مترددين

 أعمالهم

 
 فهم يعمهون

  

 

 
 

 
 
 
 

 السعدي: تفسير

ي إِّنَّ ) ُنون   ال ن  الَّذِّ ر ةِّ  ُيْؤمِّ يَّنَّا) بإثباتها، جاء من ويكذبون بها ويكذبون( بِّاآلخِّ ال ُهمْ  ل ُهمْ  ز   أ ْعم 
ُهون   ف ُهمْ   عليهم انقلبت قد رضاه، على هللا سخط مؤثرين مترددين حائرين( ي ْعم 

 .باطال والحق حقا الباطل فرأوا الحقائق

 الفوائد: 
 

o  .من لم يؤمن باآلخرة ُيزين له عمله السيء 

o ما آمن االنسان باآلخرة اتضح له الحق. كل 
o   كن من أركان اإليمان كأنما كفر بجميع أركانه. رُ بِّ  ر  ف  من ك 
o   باآلخرة توقع منه أي عمل سيء وقول شنئ.  ر  ف  من ك 
o  ير غ ولكن منأعمال الكفار قبيحة )من الذنوب والمعاصي أو األعمال الصالحة

 االيمان(

o  .من يستحسن القبائح يبين ضعف ايمانه باليوم اآلخرة 
o  االيمان سبب األمان والثبات )االيمان باآلخرة سبب لليقين والنور( والكفر يجعل

عدم اإليمان باآلخرة سبب  ا ليس له من الثبات شيء.المرء حائرا متردد
 .الحيرة

 



 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

عذابهم في الدنيا بالهزيمة والقتل  –أشده وأسوأه وأعظمه 
 والخذالن 

أولئك الذين لهم سوء 
 العذاب

 
حصر الخسارة فيهم ألنهم خسروا  –هم األكثر خسارة 

 أنفسهم وأهليهم وخسروا االيمان الذي دعته اليه الرسل 

 
وهم في اآلخرة هم 

 األخسرون 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 السعدي: تفسير

ول ئِّك  ) 
ُ
ين  الَّ  أ ابِّ  ُسوءُ  ل ُهمْ  ذِّ ر ةِّ  فِّي و ُهمْ )  وأعظمه، وأسوأه أشده: أي(  اْلع ذ   ُهمُ  اآلخِّ

ُرون    القيامة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا لكونهم فيهم الخسار حصر(  األْخس 
 .الرسل إليه دعتهم الذي اإليمان وخسروا

 الفوائد: 

في اآلخرة سيكونون هم الجزاء من جنس العمل )الذين ال يؤمنون باآلخرة  .1
 األخسرون(

النفس أمانة لدينا، ))قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(( ولكن الكفار  .2
 هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 

 قدر االنسان بإيمانه.  .3

 التوبة واالستغفار من أكبر أسباب المسارعة الى الخيرات والفوز.  .4
رد على  ن في النار.، هذه اآليةأهل الكبائر الذي يؤمنون باآلخرة ال يخلدو .5

 الخوارج. 
 من لم يؤمن باآلخرة هو األخسر من الناس، ويخلد في النار.  .6

 هنا يبين بالغة القرآن أن يبين أحوال الكافرين للحذر. .7

  
 



 
 

 

 الكلمة معناها

 وإنك  يا محمد 

 
 تلقى: التلقين واإلعطاء بشدة

 
 لتلقى القرآن

 من لدن  من عند 

 حكيم عليم  حكيم يضع األمور مواضعها، عليم بأسرار األمور

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 السعدي: تفسير

إِّنَّك  )  كِّيم   ل ُدنْ  مِّنْ  اْلُقْرآن   ُتل قَّىل   و  لِّيم   ح   عليك ينزل الذي القرآن هذا وإن: أي(  ع 
كِّيم  )  عند من ينزل وتتلقنه وتتلقفه لِّيم  . ) منازلها وينزلها مواضعها، األشياء يضع(  ح   ع 

كِّيم  )  عند من كان وإذا. كظواهرها وبواطنها،  األمور بأسرار(  لِّيم   ح   كله أنه علم(   ع 
 منهم؟ بمصالحهم أعلم[ هو] الذي من للعباد، ومصالح حكمة

 

 الفوائد: 
o  .في سورة النمل يبين أن الدين ليس فقط عبادة، بل هو علم وعبادة 
o  .القرآن مصدر جميع العلوم. وفيه من تفاصيل كل ما يتعلق باإليمان بالغيب 
o  .اتباع ما في القرآن يجعل المرء حكيما يضع األمور في مواضعها 
o  :بالتجارب في الحياة ٢. بالقرآن )الطريق المختصر( ١طرق اكتساب الحكمة .

 )هو الطريق األشق أحيانا(
o  .القرآن من عند هللا سبحانه وتعالى 
o  .هذه اآلية تثبت النبوة والرسالة 

o  على العلم.هذه اآلية تبين أن حكمة هللا مبنية 



 
 

 الكلمة معناها

اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن 
 عمران، ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم هللا إياه 

 

 إذ 

 قال موسى ألهله شاور أهله وذكر لهم ما سيفعله

فلما كان في أثناء الطريق ضل وكان في ليلة   -أبصرت نارا 
فلم يخوفهم  –مظلمة باردة فقال لهم: ) إِّن ِّي آن ْسُت ن اًرا ( 

 من هذه النار بل قال آنست )أنس(
 

 إني آنست نارا

قد م الخبر على )آتيكم بشهاب قبس(  -بخبر عن الطريق 

 وهداية منهم.وهذا يبين أنه اهتم أكثر بأن يحصل على خبر 
 

 )شهاب: شعله ساطعة من النار( )قبس: مأخوذة( 
 

 الصالء هي النار العظيمة –)اصطلى( تدفأون 

 سآتيكم منها بخبر

 
 

أو آتيكم بشهاب 
 قبس 

 

 لعلكم تصطلون

 
 
 

 
 

 السعدي: تفسير

ْهلِّهِّ إِّن ِّي آن ْسُت ن اًرا  إلى آخر قصته، يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة 
ى أل  إِّْذ ق ال  ُموس 

الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الشريفة من أحوال موسى بن عمران، ابتداء 
هللا إياه، وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجها إلى 
مصر، فلما كان في أثناء الطريق ضل وكان في ليلة مظلمة باردة فقال لهم: ) إِّن ِّي 

ب ر   ا بِّخ  ْنه  آتِّيُكْم مِّ عن الطريق،  أ ْو آتِّيُكْم  آن ْسُت ن اًرا ( أي: أبصرت نارا من بعيد  س 
لَُّكْم ت ْصط لُون   أي: تستدفئون، وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده  اب  ق ب س  ل ع  ه  بِّشِّ

 هو وأهله.



 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 فلما جاءها ذهب الى النار  

  
 ناداه هللا تعالى

 
 نودي 

 
 هللا تعالى بشره بكونه في مكان مبارك 

 
 من في النار: موسى عليه السالم 

 من حولها: المالئكة كانوا حول النار 
 
 

 تنزيه هللا من كل عيب ونقص
 

 مربيهم، مصلحهم

 
 أن بورك 

 
من في النار ومن 

 حولها 
 
 

 وسبحان هللا 
 

 رب العالمين  

 

 الفوائد: 
بداية نزول القرآن على النبي صلى هللا عليه وسلم كان من غير موعد )وإنك  .1

 لتلقى القرآن(، كذلك تكليم هللا لموسى. 
خلق موسى عليه السالم، أنه كلم أهله بما يهم الجميع ولم  من حسن .2

 يخوفهم منها بل بشرهم.
 يبين في هذه اآلية أن الزوجة من األهل.  .3
 األنبياء بشر مما يصيبهم من األحوال البشرية )ضل، أصابه البرد( .4

 ألسباب وهذا ال ينقض التوكل.ااالنسان ال يالم على اتخاذ الوقاية و .5
 خبر الثقة.على المرء قبول  .6
لكم(( ضياع موسى في وسط الليل المظلم  ))عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير .7

فعلينا أن ننظر الى األقدار التي تقع ، كان فيه من الخير الكثير ال يحصى وال يعد

 من الخير الكثير. افيه يفه علينا بحسن الظن



 
 

 
 

 
 

 الكلمة معناها

 يا موسى مالطفة  

  
 هللا:
 اسم هللا األعظم  .1

 المعبود المألوههو  .2
 هو قبلة قلبك بالمحبة، والرجاء والخوف  .3
 يشمل جميع أسماء هللا  .4

 
 إنه أنا هللا 

 السعدي: تفسير

ا أي: ناداه هللا تعالى وأخبره أن هذا  ْول ه  ْن ُبورِّك  م ْن فِّي النَّارِّ و م ْن ح 
ا نُودِّي  أ  اء ه  ا ج  ل مَّ ف 

أن جعله هللا موضعا لتكليم هللا لموسى وندائه  محل مقدس مبارك، ومن بركته
 وإرساله.

ال مِّين  عن أن يظن به نقص أو سوء بل هو الكامل في وصفه  ِّ اْلع  ِّ ر ب  ان  اَّللَّ و ُسْبح 
 ه.وفعل

 الفوائد: 
o  .في هذه اآلية اثبات كالم هللا. وكالمه بصوت 

o  موسى عليه السالم هو الذي ذهب الى النار من غير أهله، ألن الرجال

 قوامون على النساء. 
o  .علينا ايناس المتوحش قبل التلقي 
o  البركة من هللا تعالى هو يبارك في الوقت والمكان والشخص الذي يختاره. فهو

 القدوس.
o عطيه، هل هللا تعالى يدعو الجميع في ثلث األخير من الليل ))هل من سائل فأ

 من مستغفر فأغفر له((. 
o  .وجود المالئكة سبب الطمأنينة في المكان 
o  .نسأل هللا أن يجعلنا مباركين أينما كنا فان البركة منه 
o  على المرء أن ينزه هللا من كل عيب ونقص عندما نمر في تربية من هللا وموقف

 ء. قد ال نعلم الحكمة منها، فعلينا بتنزيه هللا من أن نظن به سو
o  :تربية بالعلم والعمل ٢. تربية للعيش في الدنيا ١أنواع التربية . 
o  .هللا تعالى يربي عباده كي يصلوا الى أعلى درجات التقرب منه 
o .جميع الخلق مربوبون. ما دام العبد على قيد الحياة الرب يربيه 



 حير العقول من التسمي به    .5
 

 العزيز: الذي قهر جميع األشياء وأذعنت له كل المخلوقات
عزة هللا تأتي بحكمة، في الوقت  -الحكيم: في أمره وخلقه 

 المناسب. 
 
 

 
 

 العزيز الحكيم  
 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 السعدي: تفسير

كِّيُم  أي: أخبره هللا أنه هللا المستحق للعبادة وحده ال  زِّيُز اْلح  ُ اْلع  ن ا اَّللَّ
ى إِّنَُّه أ  ي ا ُموس 

ْكرِّي  شريك له كما في اآلية األخرى  إِّ  قِّمِّ الصَّالة  لِّذِّ
أ  ُ ال إِّل ه  إِّال أ ن ا ف اْعُبْدنِّي و  ن ا اَّللَّ

نَّنِّي أ 
كِّيُم ( في أمره  زِّيُز ( الذي قهر جميع األشياء وأذعنت له كل المخلوقات، ) اْلح  ) اْلع 
وخلقه. ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علم هللا منه أنه أهل 

كليمه. ومن عزته أن تعتمد عليه وال تستوحش من انفرادك وكثرة لرسالته ووحيه وت
 أعدائك وجبروتهم، فإن نواصيهم بيد هللا وحركاتهم وسكونهم بتدبيره.

 الفوائد: 

 اثبات العزة هلل وطلبها منه  .1
 عرف هللا نفسه  .2
 حصر األلوهية في هللا عند قول "ال اله اال انا" .3
لَّم   .4 ل ْيهِّ و س  ُ ع  ِّ ص لَّى اَّللَّ تريدين أن يذكرك هللا في المأل األعلى؟؟ ق ال  ر ُسوُل اَّللَّ

ُ ت ع ال ى ْند  ظ ن ِّ   : : " ي ُقوُل اَّللَّ ن ا عِّ
إِّْن   أ  ين  ي ْذُكُرنِّي ، ف  ُه حِّ ع  ن ا م 

أ  ْبدِّي بِّي ، و  ع 

إِّنْ  هِّ ذ ك ْرتُُه فِّي ن ْفسِّي ، و  ْير  ذ ك ر نِّي فِّي ن ْفسِّ  ذ ك ر نِّي فِّي م إل  ذ ك ْرتُُه فِّي م إل  خ 
ْبُت  اًعا اْقت ر  ر  إِّنِّ اْقت ر ب  إِّل يَّ ذِّ اًعا ، و  ر  ْبُت إِّل ْيهِّ ذِّ ْبًرا اْقت ر  إِّنِّ اْقت ر ب  إِّل يَّ شِّ ْنُهْم ، و  مِّ

ل ةً  ْرو  إِّْن أ ت انِّي ي ْمشِّي أ ت ْيُتُه ه    " إِّل ْيهِّ ب اًعا ، و 
ألرض وسمعة في السماء، فليختار المرء ماذا يريد أن لكل شخص سمعة في ا .5

 يكون سمعته في السماء؟

إن هلل العزة جميعا وهو ُيحصل باإليمان به وطاعته. هو مالك العزة، ولو لم  .6
يساندنا أحد، ولم يكن لنا أحد. لو واجهنا أصعب المواقف هو العزيز. يعز من 

 يشاء ويذل من يشاء. 
 



 
 

 
 

 

 الكلمة معناها

 وألق عصاك ألقها من يدك

 
 تتحرك

 
 وهي الحية العظيمة

 
ق ِّْب ذعرا من الحية التي رأى ل ْم ُيع  ى ُمْدبًِّرا و 

على  ,و لَّ
 .مقتضى الطبائع البشرية

 
 تلطيفا له 

 
 يبين رحمة هللا عليه

 
 ال تشعر بالخوف عندما تكون مع هللا  -
 تشجيعا له على عدم الخوف "إني ال يخاف لدي -

 المرسلون". 
 باألمن هوُيبدل القلبالقرب من هللا يمحو الخوف من  -

وهذا تبشير لموسى عليه السالم أنه من  -
 المرسلون. 

ه بهذه اآلية العظيمة تجهيزا له هللا العزيز يربي نبي -
مقابلة فرعون فعليه أن يتغلب على خوفه و يطمئن ل

 بوجود هللا وقربه

 
 فلما رآها تهتز 

 
 كأنها جان 

 
 ُمدبرا ولم ُيعقبولى 

 
 

 يا موسى 
 

 ال تخف 

 
إني ال يخاف لدي 

 المرسلون

 



 
 

 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

من ظلم نفسه بالمعاصي يخاف ولكن المرسلون المقربون 

 الى هللا ال يخافون. 
 

 بعد الظلم تاب وأصلح نفسه -
 بدل حسنا: أتى بالعمل الصالح الحسن  -
 الذنوب والمعاصي –سوء: ما يسوء اإلنسان  -

 إال من ظلم 

 
 

ثم بدل حسنا بعد 
 سوء

 
 

 
 

 السعدي: تفسير

ْلقِّ 
أ  ص اك   و  ل مَّا  فألقاها  ع  ا ف  ا ت ْهت ز   ر آه  أ نَّه  ان   ك   و لَّى  الحركة، سريع الحيات ذكر وهو  ج 

ل مْ  ُمْدبًِّرا ق ِّبْ  و   هللا فقال البشرية، الطبائع مقتضى على رأى التي الحية من ذعرا  ُيع 
ى ي ا:  له ْقبِّلْ :  األخرى اآلية في وقال  ت خ فْ  ال ُموس 

نِّين   مِّن   إِّنَّك   ت خ فْ  و ال أ   إِّن ِّي*  اآلمِّ
افُ  ال لُون   ل د يَّ  ي خ   وتصريفه وقدره قضائه في مندرجة المخاوف جميع ألن  اْلُمْرس 

 هللا غير يخافوا أن لهم ينبغي ال لوحيه واصطفاهم برسالته هللا اختصهم فالذين وأمره،
 .بتكليمه والحظوة منه القرب زيادة عند خصوصا

 الفوائد: 
تكليمه إياه  –كل تفصيل من تفاصيل سورة النمل يبين عزة هللا. )عصا موسى  -

 تدمير ملك فرعون ،...( –ارساله الى فرعون  –
 خارقة للطبيعة.  تصيبهم من الخوف والقلق نتيجة رؤية أمور األنبياء بشر -
طبيعية ولكن باستطاعة المرء تخف: وهذا يبين إن هذه المشاعر قال تعالى ال  -

 الخوف. )ال تغضب، ال تخف،...(  دفع
 القرب من هللا يمحي جميع أسباب الخوف والقلق.  -
عصا موسى تبين قدرة هللا العظيمة. إن هللا على كل شيء قدير. "كن فيكون"  -

أيضا يبين حكمته وعزته، بعزته حول عصا ال روح لها الى حية تسعى وهذا من 
 حكمة هللا أنه أختار هذه المعجزة لكون قوم فرعون مغموسين في السحر. 

 العصا ليست حية عادية بل هي حية عظيمة "جان" -
  تخف: يبين رحمة هللا بموسىيا موسى ال -

 من كان مع هللا ال يخاف.  -



  (الحسنات يذهبن السيئات)إن  : يغفر جميع الذنوبغفور
 

الهداية لكل خير والبعد عن  وهي ،خاصةهللا ال: رحمة رحيم
 كل شر

 
 

 فإني غفور رحيم 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 السعدي: تفسير

 بسبب والوحشة الخوف محل هو الذي فهذا: أي  ُسوء   ب ْعد   ُحْسًنا ب دَّل   ثُمَّ  ظ ل م   م نْ  إِّال
 وللوحشة لهم فما المرسلون وأما الجرم، من له تقدم وما الظلم من أسدى ما

 حسنات سيئاته فبدل وأناب تاب ثم هللا، بمعاصي نفسه ظلم من هذا ومع والخوف؟

 يغفر فإنه ومغفرته رحمته من أحد ييأس فال رحيم، غفور هللا فإن طاعات ومعاصيه
 .بولدها الوالدة من بعباده أرحم وهو جميعا الذنوب

 الفوائد: 
 ، هو ظلم المرء نفسه بالمعاصيوالوحشة من أسباب الخوف .1
 هللا من أسباب األمن.  طاعة .2
كل ما زادت الطاعة زاد الشعور باألمان، وكل ما زادت المعاصي زاد الشعور  .3

 بالخوف. 
 من ظلم ثم عمل صالحا فإن هللا يمحو العمل السيء. .4
 هذه اآلية فيها اثبات المغفرة والرحمة هلل.  .5
 رسالة. موسى عليه السالم ُبشر بال .6
 الظلم ظلمات والظلم خوف.  .7
العمل الصالح ال يكون فقط في اليسر وعند السراء بل المرء عليه أن يحسن  .8

 . للمرأتينفي جميع أحواله، كما فعل موسى عندما سقى 
 العصا ليست حية عادية بل هي حية عظيمة "جان" .9

 يا موسى ال تخف: يبين رحمة هللا بموسى .10
 من كان مع هللا ال يخاف.  .11
 األخذ باآليات يحتاج للشجاعة. فطالب العلم شجاع ال يخاف.   .12



 
 
 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 جيب: طوق القميص
 
 

  تخرج بيضاء من غير برص وال نقص 
 
 

 أي هاتان ثنتان من تسع آيات في تسعة آيات: 
 

 . الجراد ٤. الطوفان ٣. اليد ٢. العصا ١اآليات التسع هي: 
 . نقص الثمرات ٩. السنين ٨. الدم ٧. الضفادع ٦. القمل ٥

وأدخل يدك في 
 جيبك

  
تخرج بيضاء من غير 

 سوء
 

في تسع آيات الى 
 فرعون وقومه

 
 خرجوا عن طاعة هللا وفسقوا بكفرهم وعلوهم 

 

 
إنهم كانوا قوما 

 فاسقين
 

 

 
 

  السعدي: تفسير

أ ْدخِّلْ  ْيبِّك   فِّي ي د ك   و  اء   ت ْخُرجْ  ج  ْيرِّ  مِّنْ  ب ْيض   يبهر بياض بل نقص، وال برص ال  ُسوء   غ 
ْون   إِّل ى آي ات   تِّْسعِّ  فِّي  شعاعه. الناظرين  العصا انقالب اآليتان هاتان أي:  و ق ْومِّهِّ  فِّْرع 

 بها تذهب آيات تسع جملة في بيضاء فتخرج الجيب من اليد وإخراج تسعى حية
 وعلوهم وعتوهم بشركهم فسقوا  ف اسِّقِّين   ق ْوًما ك انُوا إِّنَُّهمْ   وقومه، فرعون وتدعو
 .الحق بغير األرض في واستكبارهم هللا عباد على



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 آيات  9 .1
 وهي آيات هللا )للتعظيم( .2

اآليات أي العالمات الدالة على صدق موسى  .3
 عليه السالم 

 
 اآليات بنفسها ظاهرة وواضحة .1
 والذي يراها ُيبصر بها  .2

 
 فرعون وقومه

  
 اآليات الُمبصرة

 

 غير حقيقي
 

 ظاهر لكل أحد 

 فلما جاءتهم آياتنا
  

 
 
 

 ُمبصرة
 

 
 قالوا 

 
 هذا 
 

 سحر 
 

 مبين

 وهذا يدل على العناد والمكابرة .1

 

 

 الفوائد: 

o  أدخل يدك في جيبك( فعلينا األخذ بها. –أتي باألسباب )ألقي عصاك يكل شيء 
o  :أنواع الفسق 

o  فسق أكبر وهو: الخروج عن ُمطلق الطاعة 
o فسق أصغر وهو: الخروج عن الطاعة المطلقة  

o  االحتراز في الكالم، عندما يوهم الشيء ألمر ُيحترز منه، لقوله ))من غير
فإن البيضاء قد تكون من سوء، ولكنه احترز بقوله ))من غير سوء(( ففي سوء(( 

 اآلية دليٌل على مبدأ االحتراز في الكالم.
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 الكلمة معناها

ر وا بها  –أي وكذبوا بها    لم ُيقِّ
 

أنه  –استيقنوها استيقاناً كامال ليس عندهم فيها شك 
 يقين بلغ نفوسهم حتى تمكن منها ومع ذلك أنكروها

 
 ظلما  .1
الظلم هو النقص، وكل من نقص حق غيره أو نفسه  .1

 فهو ظالم
 وضع الشيء في غير موضعه الظلم أيضا  .2

 
 علوا  .2
ُفًعا .3  على الحق  ت ر 

 وجحدوا بها
 

 واستيقنتها أنفسهم
 
 

 ظلما وعلوا
  
 
 
 
 
 

  السعدي: تفسير

 .اآليات وأراهم تعالى هللا إلى ودعاهم وملئه فرعون إلى السالم عليه موسى فذهب
ا ل مَّ ْتُهمْ  ف  اء  ر ةً  آي اتُن ا ج   األبصار تبصر كما بها ويبصر الحق على تدل مضيئة ُمْبصِّ

ا ق الُوا  .بالشمس ذ  ْحرٌ  ه   ( ُمبِّينٌ  ) :قالوا بل سحر بأنه القول مجرد يكفهم لم ُمبِّينٌ  سِّ
 تجعل الساطعات، واألنوار المبصرات اآليات العجائب أعجب من وهذا .أحد لكل ظاهر
 .السفسطة وأوقح المكابرة أعظم من إال هذا هل !السحر وأظهر الخزعبالت بين من

 الفوائد: 

 كل هذه اآليات حجة قامت على فرعون ألنها مبصرة. -
 آيات القرآن كلها مبصرة وعلينا االنقياد له.  -
 آيات هللا مبصرة باصرة تبصرغيرها. -
 التقدم الذي كان فيه فرعون لم يدم ألنه لم يقبل العلم االلهي الذي نُزل هللا. -

 



ُفًعا .4  على العباد )بنو إسرائيل(  ت ر 
ُفًعا .5  على االنقياد للرسول )موسى عليه السالم(  ت ر 

 
 

 فانظر: :أيها المخاطب نظر اعتبار 
 

 –األمر الُمتأخر  –عاقبة: العاقبة في األصل التأخر )الع قِّب( 
 النهاية 

 
الُمراد باإلفساد هنا االفساد  –الذين صار شأنهم اإلفساد 

 إفساد األخالق والعقائد المعنوي، 
 

 الفساد العمراني )الحسي( يتبع الفساد المعنوي  .2

 
 
 
 

 فانظر 
 

 كيف كان عاقبة
 
 

 المفسدين

 أنواع الفساد: 
 فساد معنوي: فساد العقيدة واألخالق  .1
 فساد حسي: فساد العمران والزروع والحرث .2

 
 

 

 
 

 

  السعدي: تفسير

ُدوا ح  ا و ج  ا لها، جاحدين هللا بآيات كفروا: أي بِّه  ن ْته  ْيق   جحدهم ليس: أي أ ْنُفُسُهمْ  و اْست 

 منهم ظُْلًما بصحتها ويقينهم علمهم مع جحدهم وإنما والريب، الشك إلى مستندا
 ف اْنظُرْ   للرسل، االنقياد وعلى العباد وعلى الحق على و ُعلُوًّا وألنفسهم، ربهم لحق
اقِّب ةُ  ك ان   ك ْيف   ين   ع  دِّ  وأخزاهم البحر في وغرقهم هللا دمرهم عاقبة أسوأ  اْلُمْفسِّ
 .عباده من المستضعفين مساكنهم وأورث

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 هللا تعالى آتاهمولقد آتيانا: 

 
 علما: علما واسعا

 
 وقاال: داوود وسليمان قاال

 
 االعتراف بنعمة هللا –هو الثناء والمدح  الحمد

 

  .أعلى درجة من المؤمنين من غير علم العلماء

 ولقد آتينا
 
 داوود وسليمان علما 
  

 وقاال
  

 الحمدهلل 
 

الذي فضلنا على 
كثير من عباده 

 المؤمنين 
  

 الفوائد: 
 له في الجوارح.  في القلب واالنقياد عندما يأتي العلم، على المرء قبوله .1
 على المرء أال يعلو على الحق.  .2

 مفسدالجحود + اإلستيقان =  .3
 الفساد هو سبب نزع النعم.  .4
 قوة اآليات التي جاء بها موسى. علىواستيقنتها:  .5
 .وجحدوا بها: جحدهم كان عنادا ال على شبهة أو جهل .6
 .فرعونيةو  يحعل االنسان من األمة الم والعلالظلاالتصاف بهذين الصفتين  .7

 التواضع للحق عكس الظلم والعلو وهي صفات محمودة  .8
هنا يبين فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى وأن دراسة التاريخ من  .9

 األشياء التي جاء بها الشرع.



 

 

 
 
 

 
 
 

 السعدي: تفسير

يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير بدليل 
اُود  و ُسل يْ  ن ُم التنكير كما قال تعالى:  و د  ْت فِّيهِّ غ  ْرثِّ إِّْذ ن ف ش  انِّ فِّي اْلح  ان  إِّْذ ي ْحُكم  م 

ْلًما  اآلية. ان  و ُكال آت ْين ا ُحْكًما و عِّ ا ُسل ْيم  ْمن اه  هَّ ين  * ف ف  دِّ اهِّ هِّْم ش  ُكنَّا لُِّحْكمِّ ْومِّ و   اْلق 
ِّ الَّذِّي َّ ْمُد َّللِّ ل ى ك ثِّير   ) و ق اال ( شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما: ) اْلح  ل ن ا ع 

ف ضَّ
نِّين  ( فحمدا هللا على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة وأنهما كانا  هِّ اْلُمْؤمِّ ب ادِّ مِّْن عِّ

 من خواصهم.
وال شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون 

كانوا دون درجة أولي العزم ثم فوقهم األنبياء، وداود وسليمان من خواص الرسل وإن 
بذكرهم ومدحهم لفضالء الكرام الذين نوه هللا ]الخمسة[، لكنهم من جملة الرسل ا

في كتابه مدحا عظيما فحمدوا هللا على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد 
أن يكون شاكرا هلل على نعمه الدينية والدنيوية وأن يرى جميع النعم من ربه، فال 

ر بها وال يعجب بها بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا، فلما مدحهما يفخ

مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون هللا أعطاه ملكا عظيما وصار له من 
 الماجريات ما لم يكن ألبيه صلى هللا عليهما وسلم فقال: ) و و رِّث  ُسل ْيم اُن د اُود  ( .

 الفوائد: 
 عندما يهب هللا لك من النعم خصوصا نعمة العلم، الواجب علينا شكره.  .1
 االيمان مع العلم خير من االيمان من غير علم. .2
 . حمدوا هللا عليه اداوود وسليمان أهال للنعمة، ألنهم .3

 تواضع داود وسليمان. .4
 .في هذه اآلية بيان فضيلة العلم .5
 الشكر بالقلب واللسان والجوارح.  .6
 هذه اآلية إثبات علم هللا.  .7
 ألن كونه يتمدح بإيتاء داود وسليمان علما فهذا من الثناء. ثناء هللا على نفسه .8

 كل ما زاد العلم النافع كل ما زاد االيمان.  .9
 على المرء أن يدقق في كل نعم هللا له في حياته. .10



 
 
 

 الكلمة معناها

 ورث العلم والنبوة 

 
 بنعم هللا عليه وعلى قومه تحدث سليمان عليه السالم

 
  سليمان عليه السالم: النعم التي ذكرها

: فكان عليه الصالة ]والسالم[ ُعلمنا منطق الطير .1
 يفقه ما تقول وتتكلم 

 منطق الطير: لغة الطير  .6
 

اعطى هللا سليمان كل  وأوتينا من كل شيء: .2
كل أسباب الملك والسلطة )من الجنود  –شيء 

 ( الريح، الشياطين،...واألموال والخيول ،.
 

 مةحسان بال مقابل ، هِّبة ، نعالفضل: اإل

 ُمبين: واضح 

لم ينسب النعمة لنفسه وجهده واعترف بأن هذا كله من هللا 
 واستحقاقه وصالحه أبدا 

 

 وورث سليمان داود 
 

 وقال يا أيها الناس
  

ُعلمنا منطق الطير 
 وأوتينا من كل شيء

 
  
 

 
 
 
 

إن هذا لهو الفضل 

 المبين
  
  
  

 

 
 



 
 
 

  السعدي: تفسير

 لم كذلك كان لو إذ المال وراثة المراد وليس والنبوة الملك في أي  داود سليمان وورث
 ولكن امرأة مائة اودلد كان قد فإنه داود أوالد سائر بين من وحده سليمان يخص

 هللا رسول بذلك أخبر كما أموالهم تورث ال األنبياء فإن والنبوة الملك وراثة بذلك المراد
 " صدقة فهو تركناه ما نورث ال األنبياء معاشر نحن " قوله في وسلم عليه هللا صلى
 نعمب سليمان أخبر أي " شيء كل من وأوتينا الطير منطق علمنا الناس أيها يا " وقال
 اإلنس له سخر إنه حتى العظيم والتمكين التام الملك من له وهبه فيما عليه هللا

 البشر من أحد يعطه لم شيء وهذا أيضا والحيوان الطير لغة يعرف وكان والطير والجن

 كانت الحيوانات أن والرعاع الجهلة من زعم ومن ورسوله به هللا أخبر مما علمناه فيما
 قول فهو الناس من كثير به يتفوه قد كما داود بن سليمان لقب آدم بني كنطق تنطق
 يسمع كلهم إذ فائدة بذلك انسليم لتخصيص يكن لم كذلك األمر كان ولو , علم بال

 تزل لم بل قالوا كما وال زعموا كما األمر وليس تقول ما ويعرف والبهائم الطيور ،كالم
 الشكل هذا على هذا زماننا ىإل خلقت وقت من المخلوقات وسائر والطيور البهائم

 وما الهواء في الطيور به يتخاطب ما سليمان أفهم قد كان سبحانه هللا ولكن والمنوال
 وأوتينا الطير منطق علمنا تعالى" قال ولهذا أصنافها اختالف على الحيوانات به تنطق
 رالظاه أي المبين" الفضل لهو هذا إن " الملك إليه يحتاج مما أي " شيء كل من
 عمرو عن الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا قتيبة حدثنا أحمد اإلمام قال علينا هلل البين
 عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن المطلب عن عمرو أبي بن

 األبواب أغلقت خرج إذا فكان شديدة غيرة فيه السالم عليه داود كان " : قال وسلم
 فأقبلت األبواب وأغلقت يوم ذات فخرج قال يرجع حتى أحد أهله على يدخل فلم
 دخل أين من البيت في لمن فقالت الدار وسط قائم رجل فإذا الدار إلى تطلع امرأة
 وسط قائم الرجل فإذا " داود فجاء بداود لنفتضحن وهللا ؟ مغلقة والدار ،الرجل هذا
 فقال الحجاب من متنعي وال الملوك يهاب ال الذي فقال ؟ أنت من داود له فقال الدار

 نفسه قبضت حتى مكانه داود فتزمل هللا بأمر مرحبا الموت ملك وهللا إذا أنت داود
 أظلي للطير السالم عليه سليمان فقال الشمس عليه وطلعت شأنه من فرغ حتى
 جناحا اقبضي سليمان لها فقال األرض عليه أظلمت حتى الطير عليه فظللت داود
 هللا صلى هللا رسول فقبض ؟ الطير فعلت كيف هللا رسول يا هريرة أبو قال " جناحا
 المضرحية : الجوزي ابن الفرج أبو قال المضرحية يومئذ عليه وغلبت يده وسلم عليه

 . الحمراء النسور هي
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 الكلمة معناها

 ونظمهم جنوده له جمع الذي هو تعالى هللا: لسليمان وُحشر
 .لسليمان

 ينبغي ال ملكا لي هب رب قال"  لدعائه استجابة هذا .7
 " بعدي من ألحد

 .التنظيم غاية مملكته نظم .8
 

 من واحد ونوع لإلنس فقط تُستخدم "ُجنده" كلمة: )جنوده
 مطيعة منظمة هائلة جنود له( الجنود

 
  الجن •

 .تسلطا المخلوقات أصعب من .9

 واإلنس •
  والطير •

وُحشر لسليمان 
جنوده من الجن 

واإلنس والطير فهم 
 يوزعون 

 
  
 
 
 
 
  

 الفوائد: 
 سليمان متأخر عن داوود. .1
 .يزولالعلم أفضل ورث ألنه ال  .2
 على المرء أن يتحدث بنعم هللا تعالى، وهذا يبين التواضع والشكر.  .3
 لولي األمر ينفع الجميع. )جمع( أي النعم التي تُؤتى  ((لمناعُ ))وقال  .4
يفقه كالم  كان سليمانفقط و منطق الطير: الطيور تنطق نطقها مفهوم ومعلوم .5

 الطيور. 
، كما قال بنعم هللا فتكلموأوتينا من كل شيء: اعطى هللا سليمان كل شيء  .6

   11(( سورة الضحىأما بنعمة ربك فحدثتعالى))ف
ذكر تعالى فرعون  ,مان عليه السالم وشكره بنعم هللاقبل ذكر قصة سلي .7

 عالى أهلكه بظلمه. تفلم ينفعه ملكه بل هللا وجحوده بنعم هللا 
 في األرض بسبب الشكر.  لك بسبب الجحود والتمكيننزع المُ  .8
  غيره فله ميزة على غيره ألنه تمدح.أن من تعلم لغة   .9

لذلك نسأل هللا أن يزيدنا ت االنسان علم ينتفع به والذي يبقى بعد م .10
  علما.

 .األنبياءفضيلة العلم وانه ميراث اآلية الكريمة تبين  .11
 



منظمين في ج معهم  – ساقونيُ ثم  يٌجمعون: يوزعون فهم
  وسيرهم

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  السعدي: تفسير

ْيرِّ ف ُهْم ُيوز ُعون   أي: جمع له جنوده 
الطَّ ان  ُجُنوُدُه مِّن  اْلجِّن ِّ و اإلِّْنسِّ و  ر  لُِّسل ْيم  و و ُحشِّ

من بني آدم، ومن الجن والشياطين ومن الطيور فهم يوزعون الكثيرة الهائلة المتنوعة 
يدبرون ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم 

 وترحالهم قد استعد لذلك وأعد له عدته.

ا  ذ  وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره ال تقدر على عصيانه وال تتمرد عنه، قال تعالى:  ه 
ط اُؤن ا ف   ْك  أي: أعط بغير حساب، فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض ع  اْمُنْن أ ْو أ ْمسِّ
 أسفاره.

 

 الفوائد: 
 سليمان عليه السالم كان له ملك عظيم، مع التنظيم العظيم.  .1
 معرفة لغة الغير سبب في تنظيم وتسلط.  .2
 العمل. من أسباب حفظ الوقتالتنظيم  .3

 



 
 

 مملكة النمل

 ال يعملون لوحدهم بل في جماعات  .1
 النمل أقدم مملكة على سطح األرض .2

 النمل أطول عمرا من باقي الحشرات.  .3
وزن جميع النمل على سطح األرض يساوي وزن جميع البشر على سطح  .4

 األرض
 مرة أكثر من وزنهم 50النمل باستطاعتهم حمل .5
 النمل والبشر هما الوحيدين الذين لهم مزارع.  .6
 نامون ودائما لهم هدف.النمل ال ي .7
 النمل لهم معدتين، معدة لهم ومعدة إلطعام الغير .8
 أكثرهم من اإلناث  .9

 النمل لهم مستعمرات  .10
 أسنان النمل أحد من أسنان التماسيح .11
 نتعلم النظام والترتيب منهم  .12
 ولهم لغة ذكية  النمل من أفضل الحشرات ذكاء .13

 
 

 الكلمة معناها

حتى توقفوا عند هذا  بنظامساروا : سليمان وجنوده حتى
 المكان

 
: وصلوا الى واد النمل )وهو تحت إذا أتوا على واد النمل

 األرض( 

 
 : قالت نملة

 ملكتهم أو واحدة منهم  .10
 النمل لهم ذكاء ويتكلمون بمنطق وفكر .11
دون ستعبِّ النمل ليسوا من جنود سليمان، بل هم ي   .12

 الحشرات األخرى وال ُيستعبدون. 

 حتى
 
 
 إذا أتوا على واد النمل 
 

  
 قالت نملة 

 
 
 

 
 



، والبقية أطاعوها. فانظري الى نملة واحدة تكلمت .13
 فن الحوار.

 
 سمعها الجميع  –التنبيه  –: صفارات اإلنذار البعيد يا أيها النمل

 
 : )جمع مذكر(أدخلوا مساكنكم

 أمر لإلرشاد .14
 يبين كل نملة لها مسكن .15
 جمع المذكر للعقالء .16

 
 : )نهي( ال يحطمنكم سليمان وجنوده

( )حطم، ويستخدم يبين أنهم عقالء –: )جمع مذكر يحطمنكم
 للزجاج( جسد النمل مكون من مادة السيليكون وهو من زجاج. 

 
يعرفون سليمان  –: لهم األخبار العالمية سليمان وجنوده

 وعظمته 
 
 : من الجن واإلنس والطيرجنودهو
 

وهذا اعتذار لسليمان وجنوده أنهم لن : وهم ال يشعرون
 ي ت ق صَّدوا أن يحطموكم ولكن بغير شعور منهم 

 
 
 
 

 
 

 يا أيها النمل
 
 ادخلوا مساكنكم 
  
 
 
 

 ال يحطمنكم
 
  
 

 سليمان وجنوده 
 
 
 
 

 وهم ال يشعرون 
 
  

 
 

 
 
 

  السعدي: تفسير

تَّى ل ى أ ت ْوا إِّذ ا ح  ادِّ  ع  ا ي ا  جنسها: وبني لرفقتها منبهة  ن ْمل ةٌ  ق ال تْ  النَّْملِّ  و   النَّْملُ  أ ي ه 
اكِّن ُكمْ  اْدُخلُوا نَُّكمْ  ال م س  م  انُ  ي ْحطِّ  النملة هذه فنصحت  ي ْشُعُرون   ال و ُهمْ  و ُجُنوُدهُ  ُسل ْيم 

 ألن للعادة، خارقة أسماعا النمل أعطى قد هللا ويكون بنفسها إما النمل وأسمعت
 بأنها وإما العجائب. أعجب من واحدة نملة بصوت الوادي مأل قد الذي للنمل التنبيه

 الجميع بلغ حتى لبعض بعضهن من الخبر سرى ثم نملال من حولها من أخبرت
 مساكنهن. دخول وهو ذلك في والطريق بالحذر، وأمرتهن
 حطموكم إن أنهم عنهم واعتذرت سلطانه، وعظمة وجنوده سليمان حالة وعرفت
 وفهمه. قولها والسالم الصالة عليه سليمان فسمع شعور، وال منهم قصد عن فليس



 
 

 
 
 

 الفوائد: 
أذكى الحشرات، في هندسة بناء المدن ونظام المرور سبحان هم من  •

 . %0هللا، ونسبة الحوادث في جحورهم 

قالت نملة: علينا عدم استصغار شخص واحد، قد يكون هذا الشخص   •
 سبب نجاة أمة من الهالك. 

 النملة تتكلم. سمعها النمل وسليمان.  •
ما الذي جعل سليمان يسمع نملة؟؟ يبين أنه لم يستصغر أصغر  •

المخلوقات وكالمها، وأيضا يبين أنه لم يكن يمشي مرتفع الرأس بل كان 
 يمشي بتواضع. 

عندما ينادي هللا المؤمنين والناس في كتابه ب "يا أيها" بمعنى إنذار  •
 للتنبيه أي استمعوا وأنصتوا.  

ة فائقة، وال يتساءلون بل يسمعون النمل يتخذون القرارات بسرع •
ويطيعون ويأخذون بالنصيحة =< وهذا هو التطور أن نسمع ونطيع ما قال 

 هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وال نتكابر على األوامر والنواهي.  
 النمل مع عملهم الدائم، لهم أخبار العالم وهذا بسبب نظامهم وترتيبهم.  •
 –س في عدم رؤيتهم ولو أدى الى هالكهم وهم ال يشعرون: أعذروا النا •

ال يشتكون. )التشكي والسوء الظن يمنعان  –حسن الظن من صفاتهم 
 التطور(

 
 : النملة قول في فوائد
 نبهت  .1
 أمرت  .2
 نهت  .3
 أكدت  .4
 نصحت  .5
 بالغت  .6
 نادت  .7
 أحست  .8
 بادرت  .9

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

 
 
 
 



 
 

 

 الكلمة معناها

 : فتبسم ضاحكا من قولها

سمعها وفهمها وأعجب بفصاحتها ونصحها وُحسن  .17
 تعبيرها

 التبسم بدون صوت .18
 حاله ضحك .19
 حال األنبياء والملوك ضحكهم ابتسامة .20

 األدب الكامل  .21
 التواضع وعدم الكبر  .22

 شكرا هلل: تبسم
 ألنه سمعها وتعرف على صوتها وفهمها  .1
 

 عند سماعه النملة، وهذه نعمة غير ظاهره للناس، فلم يُعلنها
 .شكره له هللا تعالى مبينا اللناس بل دع

 
 دعاء سليمان:

 : وقال رب
o أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي 

ْوزِّْعنِّي أي: ألهمني وأرشدني ووفقني بقوة .23
ِّ أ   ر ب 

 
o  وأن أعمل صالحا ترضاه 

 أي وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه .24
  
o وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  

 صالح المرءرحمة هللا سبب  .25
 

َم َضاِحًكا ِمْن  َفَتبَسَّ

 َقْولَِها
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ِ أَْوزِْعنِي أَْن  َوَقاَل َرب 
أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي 
أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى 

َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا 
تَْرَضاُه َوأَْدِخْلنِي 

بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك 
 الصَّالِِحينَ 

  
 

 

 
 



 
 
 

  السعدي: تفسير

م   ت ب سَّ ًكا ف  ا مِّنْ  ض احِّ  حال وهذا تعبيرها. وحسن ونصحها  بفصاحتها منه إعجابا  ق ْولِّه 
 بهم يبلغ ال وأن موضعه في والتعجب الكامل، األدب والسالم الصالة عليهم األنبياء

 التبسم، ضحكه جل وسلم عليه هللا صلى الرسول كان كما التبسم، إلى إال الضحك
 يتعجب مما والعجب التبسم وعدم األدب. وسوء العقل خفة على تدل القهقهة فإن
 ذلك. عن منزهون والرسل والجبروت. الخلق شراسة على يدل منه،
ِّ   الحال: هذه إلى أوصله الذي هلل راشاك وقال ْوزِّْعنِّي ر ب 

 أ نْ   ووفقني ألهمني أي:  أ 
ل يَّ  أ ْنع ْمت   الَّتِّي نِّْعم ت ك   أ ْشُكر   ل ى ع   على نعمة الوالدين على النعمة فإن  و الِّد يَّ  و ع 

 و أ نْ  والديه، وعلى عليه والدنيوية يةالدين نعمته بشكر للقيام التوفيق ربه فسأل الولد.
الًِّحا أ ْعم ل    مخلصا ألمرك موافقا لكونه ترضاه صالحا أعمل أن ووفقني أي:  ت ْرض اهُ  ص 
ْلنِّي  والمنقصات، المفسدات من سالما فيه أ ْدخِّ   فِّي  الجنة منها التي  بِّر ْحم تِّك   و 

ب ادِّك    جملة ين   عِّ  درجاتهم اختالف على للصالحين مجعولة الرحمة فإن  الصَّالِّحِّ
 ازلهم.ومن

 ونداءها. النملة خطاب سماعه عند سليمان حالة من هللا ذكره نموذج فهذا
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفوائد: 
 حديث: أديموا النظر في المصاحف. .1

o  .قال ابن مسعود: من سره أن يحب هللا ورسوله فليقرأ في المصحف 
o  .قال النووي: القراءة من المصحف أفضل من القراءة حفظا 
o  عبادة.النظر في المصحف 

سليمان عليه السالم كان سريع المالحظة، دقيقا لما يحصل حوله، مع كونه  .2
 مع جنوده لم يمنعه ذلك من أن يستمع الى نملة.

 استماعه ألصغر خلق هللا جعله شاكرا لنعم هللا. .3
 ن األدب الكامل أن سليمان تسلط على ضحكه فأصبحت ابتسامة.م .4
ْير ة  ق ال  حديث:  .5 بِّي ُهر 

ْن أ  إِّنَّ  :ق ال  النَّبِّي  صلى هللا عليه وسلم :ع  ك ، ف  قِّلَّ الضَّحِّ
أ 

ْلب   يُت اْلق  ْثر ة  الضَّحِّكِّ تُمِّ  .ك 
  تذكر النعم تؤدي الى شكرها. .6
 :علي وعلى والدي التي أنعمت أوزعني أن أشكر نعمتك .7

a.  بتوفيق من هللا.هذا يبين أن الشكر ال يحصل بحول وقوة المرء بل 
b. ة علينا الشكر والخوف من الغرور عند نعم العظيم 
c.  على المرء االعتراف بنعم هللا 
d. الولد الصالح يدعوا لوالديه 
e. نعمة على الوالد نعمة على الولد 
f.  .الحضارة والتقدم في تذكر الوالدين واإلحسان لهم بالدعاء 

 وأن أعمل صالحا ترضاه: .8
g. أي وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه 
h.  .كما قال صلى هللا عليه وسلم: ))أعنا على نتيجة الشكر ُحسن العبادة

 ذكرك وشكرك وُحسن عبادتك((.
i.  ُيسهل علينا العمل الصالح.هللا أن  نسألعلينا  
j. رضا هللا تعالى الوصول الى  هو سبب العمل الصالح 
k. ما هو العمل الصالح؟ 

 مخلصا  ▪
 موافقا ألمرك  ▪
 سالما من المفسدات ▪

 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين:  .9
l.  .رحمة هللا سبب صالح المرء وليس حوله وقوته وعمله 

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



 
 

 

 الكلمة معناها

 ة سليمان عليه السالممخاطب من آخر نموذجاتعالى  ذكر ثم
 للطير

 
 وتدبيره حزمه كمال على يدل الهدهد فقده: الطير وتفقد

  فطنته وكمال بنفسه للملك
 

 )اسم استفهام( : الهدهد أرى ال لي ما فقال
 خفيا لكونه له رؤيتي عدم. ١
 أمري وال إذني غير من غائبا كان ألنه أو. ٢

 
 أي بل 

 
 فلم أره لِّغ يب ته

 
 
 

َد الطَّْيرَ وَ   تََفقَّ

 
 

َفَقاَل َما لَِي اَل أََرى 
 اْلُهْدُهدَ 
 

 
 أَْم 
 

 َكاَن ِمَن اْلَغائِبِينَ 
 

 

 
 



 
 
 

  السعدي: تفسير

د    فقال: للطير مخاطبته من آخر نموذجا ذكر ثم ت ف قَّ  عزمه كمال على هذا دل  الطَّْير   و 

 لم إنه حتى والكبار، الصغار لألمور بنفسه هوتدبير لجنوده تنظيمه وحسن وحزمه
 منها مفقود أم كلها موجودة هي هل والنظر: الطيور تفقد وهو األمر هذا يهمل
 أين لينظر الطير فقدت إنه قال: من شيئا يصنع ولم لآلية. المعنى هو وهذا شيء؟
 تحت لماءا يبصر أنه الهدهد عن زعموا كما وقربه، الماء بعد على ليدله منها الهدهد
 على دال واللفظي العقلي الدليل بل دليل عليه يدل ال القول هذا فإن الكثيفة، األرض
 الحيوانات هذه أن والمشاهدات والتجارب بالعادة عرف قد فإنه العقلي أما بطالنه،
 األرض تحت الماء ينظر للعادة، الخارق البصر هذا يبصر شيء منها ليس كلها،

 اآليات. ،أكبر من ألنه هللا لذكره كذلك كان ولو الكثيفة،
 فلما الماء له لينظر الهدهد وطلب " لقال: المعنى هذا أريد فلو اللفظي الدليل وأما

 العبارات، من ذلك "ونحو عنه بحث " "أو: الهدهد عن فتش " أو " قال ما قال فقده
 لها. عينها التي والمواضع للمراكز ولزومها والغائب منها الحاضر لينظر الطير تفقد وإنما
 لهندسة يحتاج بحيث الماء إلى يضطر وال يحتاج ال السالم عليه سليمان فإن وأيضا

 العمق في بلغ ولو الماء، له يحفرون ما والعفاريت الشياطين من عنده فإن الهدهد،
 إلى يحتاج -ذلك مع- فكيف شهر، ورواحها شهر غدوها الريح له هللا وسخر بلغ. ما

 الهدهد؟"
 عن األقوال هذه تنقل غيرها، يعرف ال أقوال بها وتشتهر توجد التي لتفاسيرا وهذه
 على وتطبيقها الصحيحة للمعاني مناقضتها عن الناقل ويغفل مجردة إسرائيل بني

 فيقع الحق، أنها يظن حتى للمتقدم مسلما المتأخر وينقلها تتناقل تزال ال ثم األقوال،
 الكريم القرآن هذا أن يعرف الفطن واللبيب يقع، ما التفاسير في الردية األقوال من

 في بالتفكر وأمرهم وجاهلهم عالمهم كلهم الخلق به هللا خاطب الذي المبين العربي
 العرباء، العرب تجهلها ال التي المعاني المعروفة العربية ألفاظه على وتطبيقها معانيه،

 األصل، هذا إلى ردها وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول غير عن منقولة أقواال وجد وإذا
 معنى أو لفظا أو ومعنى لفظا خالفته وإن عليها، داال اللفظ لكون قبلها وافقته فإن
 الكالم معنى من يعرفه ما وهو لها مناقضا معلوما أصال عنده ألن ببطالنها، وجزم ردها

 وداللته.
 حزمه كمال على يدل الهدهد وفقده للطير، السالم عليه سليمان تفقد أن والشاهد
 أ ر ى ال لِّي   م ا ف ق ال    الصغير الطائر هذا فقد حتى فطنته وكمال بنفسه للملك وتدبيره
ائِّبِّين   مِّن   ك ان   أ مْ  اْلُهْدُهد    بين خفيا لكونه به فطنتي لقلة إياه رؤيتي عدم هل أي:  اْلغ 
 ؟.أمري وال إذني غير من غائبا كان بأن بابها على أم الكثيرة؟ األمم هذه



 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 فحينئذ تغيظ عليه وتوعده .26
 هذه الجملة مؤكدة بثالثة مؤكدات  .27

 
 : دون القتلألعذبنه عذابا شديدا. ١

الهدهد: نتف ريشه وذ ن به ور ميه في الشمس فال عذاب  .1
 ي مت نِّع من الهوام.

 الذبح بقطع الحلقوم من عند الرقبة. – : القتلأو ألذبحنه. ٢
 
 : حجة واضحة على تخلفهأو ليأتيني بسلطان مبين. ٣

 
 
 
بَنَُّه َعَذابًا  َشِديًدا أَلَُعذ ِ
  
 

 أَْو أَلَْذبََحنَّهُ 
 
تِيَن ِي 

ْ
بُِسْلطَاٍن أَْو لَيَأ

 ُمبِينٍ 

 

 
 

 الفوائد: 
 وتفقد الطير:  •

o من ربهم، مع هذا  هؤالء الطيور والحيوانات الصغيرة على فطرة سليمة

لذلك على االنسان أن يكرم كرم هللا بني آدم بنزول القرآن عليهم، 
 نفسه من المعاصي والشرك والكفر. 

o  .على المرء إن أوتي سلطة وملك أن يراقبها باهتمام شكرا هلل 
o  هللا نفسا اال وسعها =< سليمان عليه السالم كان يتفقد كل ال يكلف

 شيء بنفسه.

 فقال مالي ال أرى الهدهد:  •
o .عدم الحكم واالتهام بدون دليل 
o  يبين تواضعه 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 وشدته سليمان لهيبة طويال زمنا يتغيب لم: بعيد غير فمكث
  رجوعه سرعة يبين –
 

  نفسه عن مدافعا الهدهد: فقال
 

 علمك على أحط ما العلم من عندي: به تُحط لم بما أحطت
 . وجنودك درجتك وعلو الواسع
متعجبا بعدم علم سليمان عن هذه المملكة  .28

 الكافرة!
 

  اليك رجعت: وجئتك
 
 القبيلة المعروفة في اليمن : َسبَإٍ  نْ م
 
 

 فيه شك ال خبر – العظيم الخبر: يقين بنبأ

 َبِعيدٍ  َغْيرَ  َفَمَكثَ 
 
 
 َفَقالَ 
 

 بِهِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحْطتُ 
 
 
 

 َوِجْئُتكَ 
 
 َسبَإٍ  ِمنْ 

 
 
 يَِقينٍ  بَِنبَإٍ 

 

  السعدي: تفسير

ب نَّهُ   فقال: وتوعده عليه تغيظ فحينئذ ذ ِّ ابًا ألُع  ذ  دِّيًدا ع  نَّهُ  أ وْ   القتل، دون  ش   أ وْ  أل ْذب ح 
 وإنصافه ورعه كمال من وهذا تخلفه، على واضحة حجة أي:  ُمبِّين   بُِّسْلط ان   ل ي ْأتِّي ن ِّي

 ذنب، من إال يكون ال ذلك ألن القتل أو بالعذاب عقوبته مجرد على يقسم لم أنه
 .وفطنته لورعه تثناهاس فلذلك واضح لعذر أنها تحتمل قد وغيبته

 

 الفوائد: 
 على المرء عدم اتخاذ القرار قبل النظر في الدالئل والتوكيد. .1
 حتاج الى نظام صارم ومحكم.  ت الُمتقدمة المجتمعات .2
 العدل في الحكم.  .3
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السعدي: تفسير

ْير   ف م ك ث   يد   غ   حتى ألمره، ائتمارهم وشدة منه جنوده هيبة على يدل وهذا جاء ثم ب عِّ
ال    كثيرا، زمنا التخلف على يقدر لم الواضح العذر خلفه الذي الهدهد هذا إن   ف ق 

ا أ ح ْطتُ   لسليمان:  علمك على به أحطت ما علم العلم عندي أي:  بِّهِّ  تُحِّطْ  ل مْ  بِّم 
ْئُتك    فيه، درجتك وعلى الواسع ب إ   مِّنْ  و جِّ   ي قِّين   بِّن ب إ    اليمن في المعروفة القبيلة  س 
 متيقن. خبر أي:

 الفوائد: 

 فمكث غير بعيد:  .1

 يسئ استخدام عذره في الغياب لمدة طويلةلم  •
 لم يتغيب زمنا طويال لهيبة سليمان وشدته  •

 فقال: على المرء إذا غاب ورجع أن يشرح سبب غيابه.  .2
 ترى أدب سليمان عليه السالم بأنه لم يقاطع الهدهد وهو يدافع عن نفسه. .3
 وفوق كل ذي علم عليم.  .4
 منا ))ولقد كرمنا بني آدم(( ُخلق االنسان ضعيفا =< ولكن هللا تعالى كر .5
 هذه السورة تمنع المرء من التكبر: .6

 مع علمنا بُملك سليمان وتواضعه   •
 وأيضا أنه مع ُملكه العظيم لم ُيحط بكل شيء •

 وجئتك من سبأ بنبأ يقين:  .7

 يبين أن وظيفته التفقد على الممالك والتجسس.  .1
الى سليمان على المرء أال يستصغر هؤالء المخلوقات الصغيرة، فانظر  •

 .م، وأنه استمع الى النمل والهدهدعليه السال
 ملكه.  تعظم مهما ضعيف االنسان •
 لقائد. ااحترام  •

 تأكيد الخبر وعدم نشر اإلشاعات.  •
 وعدم نشرها في المجتمع. إخبار السلطة •

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 سبأ قبيلة تملك( الخبر تأكيد: )تملكهم امرأة وجدت إني
 وهي – تملكهم امرأة أن من الهدهد تعجب - امرأة وهي
  بلقيس

 
وتِّي تْ : شيء كل من وأوتيت

ُ
أ ْيء   ُكل ِّ  مِّنْ  و   من الملوك يؤتاه ش 

 .والخدم والقالع والحصون والجنود والسالح األموال
 

 : عظيم عرش ولها
 كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل .29

المملكة وقوة وعظم العروش تدل على عظمة  .30
 السلطان وكثرة رجال الشورى.

 اْمَرأَةً  َوَجْدتُ  إِن ِي

  تَْملُِكُهمْ 
 
 

وتِيَتْ 
ُ
  َشْيءٍ  ُكل ِ  ِمنْ  َوأ

 
 

  َعِظيم   َعْرش   َولََها
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  السعدي: تفسير

ْدتُ  إِّن ِّي  فقال: النبأ هذا فسر ثم   امرأة وهي سبأ قبيلة تملك أي:  ت ْملُِّكُهمْ  اْمر أ ةً  و ج 
وتِّي تْ 

ُ
أ ْيء   ُكل ِّ  مِّنْ  و   والقالع والحصون والجنود والسالح األموال من ملوكال يؤتاه  ش 

ا  ذلك. ونحو ل ه  ْرشٌ  و  يمٌ  ع  ظِّ  هائل، عرش عليه تجلس الذي ملكها كرسي أي:  ع 
 الشورى. رجال وكثرة السلطان وقوة المملكة عظمة على تدل العروش وعظم



 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

  مشركون وقومها بلقيس
 

 
 

( قال تعالى: زينا لهم أعمالهم =< زين هللا لهم 4)آية  
 أعمالهم قدرا

( قال الهدهد: زين لهم الشيطان أعمالهم =< 24)آية 
 سبب التزيين نفالشيطا

 

  السبيل عن صدهم الشيطان
 

 –سبيل هللا واحد  –رف( سبيل هللا تعالى ع  السبيل: )مُ 
 وهو العلم + العمل  –الصراط المستقيم 

 

 عمل وال علمليس لهم  
 

  يهتدونهم الذين =<  باآلخرة الموقنين
  يهتدون الهم الذين =<  باآلخرة يؤمنون الذي ال

 

 َوَقْوَمَها َوَجْدتَُها

ْمسِ  يَْسُجُدونَ   ِمنْ  لِلشَّ

ِ  ُدونِ    اّللَّ
 

ْيطَانُ  لَُهمُ  َوَزيَّنَ   الشَّ

  أَْعَمالَُهمْ 
 
 
 

ُهمْ    َفَصدَّ
 

بِيلِ  َعنِ   السَّ
 
 

  يَْهَتُدونَ  اَل  َفُهمْ  

 
 

 الفوائد: 
 وأوتيت من كل شيء:  .1

 نسب النعم الى هللا تعالى •

 تعالى هو الذي يؤتي الملكهللا  •
 ولها عرش عظيم:  .2

 الجمال،...( –الهدهد يميز )بين العظمة  •
 إخبار السلطة وعدم نشرها في المجتمع. •

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

  السعدي: تفسير

ا ْدتُه  ا و ج  ْمسِّ  ي ْسُجُدون   و ق ْوم ه  ِّ  ُدونِّ  مِّنْ  لِّلشَّ   الشمس. يعبدون مشركون هم أي:  اَّللَّ

يَّن   ْيط انُ  ل ُهمُ  و ز   يرى الذي ألن  ي ْهت ُدون   ال ف ُهمْ   الحق، هو عليه ما فرأوا  ل ُهمْ أ ْعم ا الشَّ
 عقيدته. تتغير حتى هدايته في مطمع ال حق عليه الذي أن

 الفوائد: 

 وجدتها وقومها يسجدون للشمس:   .1
a.  الهدهد ال يقبل الشرك 
b.  الشمس معبودة 
c.  الخلق مفطورين على التوحيد وانكار الشرك 
d.  عظمت مع الشرك هي ال شيءالمملكة مهما 

e.  الُمشركين شر البرية 
. 

حديث: عن أبي هريرة قال: نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل  .2
 الصرد والضفدع والنملة والهدهد. 

 

 وزين لهم الشيطان أعمالهم:  .3
a. الشيطان يزين العمل القبيح ليراه حسنا 
b. األدب مع هللا 
c.  الهدهد يعلم من هللا 
d.  الهدهد أعذرهم  

e. يعلم أن الشيطان هو السبب 
f. أعمالهم: االنسان مسئول عما يعمل 

 فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون: .4
a.  من منع الناس من العلم أو العمل به فهو من أولياء الشيطان الذين

 يصدون الناس عن السبيل. 

m. زيين الشيطان األعمال السيئة =< ثم يصدهم عن العلم والعمل =< ي
 فهم ال يهتدون الى عبادة هللا 

 وزين لهم الشيطان أعمالهم:  .5
a.  باختياره أما مجبرا فال يمدح وال  أفعاله التياالنسان يُمدح أو يذم على

 يذم )كالجمال والمنصب والنسب،...( 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 : الربوبية توحيد عن اآلية هذه
 

ِّ  ي ْسُجُدوا هال َّ  ( القوم لهؤالء الحل هو هذا) َّللِّ
 

 : المستحق للعبادة هللا .31

 
 هللا؟؟؟ هو من
 : واألرض السماوات في الخبء ُيخرج الذي.١

 الخبء: .32
a.  من صغار المخلوقات 

b.  وبذور النباتات 
c. وخفايا الصدور 
d.   وإخراج األموات من األرض ليجازيهم بأعمالهم 

 
 تعلنون وما تخفون ما ويعلم. ٢

 

 
 
ِ  يَْسُجُدوا أاَلَّ    ّلِلَّ
 
 
 
 

 فِي اْلَخْبءَ  ُيْخرِجُ  الَِّذي

َماَواتِ    َواأْلَْرضِ  السَّ
 
 
 
 
 

 َوَما تُْخُفونَ  َما َويَْعلَمُ 

  تُْعلُِنونَ 

 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 الكلمة معناها

 : األلوهية توحيد عن اآلية هذه
 

 اال هلل  والمحبةال تنبغي العبادة واالنابة والذل 

 
 فهذا والسماوات، األرض ووسع المخلوقات سقف هوالعرش 

 ويخضع له يذل الذي هو الشأن كبير لسلطانا عظيم لكالمُ 
 .ويركع له ويسجد

 
 

 ُ   ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  اّللَّ
 

  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب  
 
 

 
 

  السعدي: تفسير

ِّ  ي ْسُجُدوا  هال أي:  أ ال  قال: ثم َّ ْبء   ُيْخرِّجُ  الَّذِّي َّللِّ او اتِّ  فِّي اْلخ  م   أي:  و األ ْرضِّ  السَّ
 وبذور المخلوقات صغار من األرض، وأنحاء سماواتال أقطار في الخبيء الخفي يعلم

 النباتات، وإنبات المطر بإنزال والسماء األرض خبء ويخرج الصدور، وخفايا النباتات
  بأعمالهم ليجازيهم األرض من األموات وإخراج الصور في النفخ عند األرض خبء ويخرج
ي ْعل مُ   .  تُْعلُِّنون   و م ا تُْخُفون   م ا و 

 الفوائد: 

َ يَْسُجدُ لَهُ َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلقََمُر  .1 أَلَْم تََر أَنَّ اَّللَّ

َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكثِيٌر ِمَن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعَذَاُب 

ُ فََما لَهُ ِمنْ  َ يَْفعَُل َما يََشاُء )الحج( َوَمْن يُِهِن اَّللَّ   ُمْكِرٍم إِنَّ اَّللَّ
a.  االهانة كل االهانة، أن يُسجد لغير هللا تعالى 
b. كرامة المرء وشرفه في السجود واالستسالم هلل وحده 

 
على المرء أن يطهر قلبه وأن يطبقه مع لسانه وجوارحه، فإذا لم يصلح سريرته  .2

 يظهر في جوارحه.
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 قال سليمان عليه السالم لهدهد
 
 لم يتسرع في الحكم 
 

 )فعل ماضي( بدء بالتصديق
 

 يبين اللباقة في الكالم بدون أي اتهام
 
 

 َقالَ 
 

 َسَنْنظُُر 
 

 أََصَدْقتَ 
 

 أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبِينَ 
 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 ُ  له لما المألوه ألنه له إال والحب والذل واإلنابة العبادة تنبغي ال أي:  ُهو   إِّال إِّل ه   ال اَّللَّ
يمِّ  اْلع ْرشِّ  ر ب    لك.لذ الموجبة والنعم الكاملة الصفات من  سقف هو الذي  اْلع ظِّ

 هو الشأن كبير السلطان عظيم الملك فهذا والسماوات، األرض ووسع المخلوقات
 النبأ هذا إليه ألقى حين الهدهد فسلم ويركع، له ويسجد ويخضع له يذل الذي

 عليه. خفي كيف سليمان وتعجب العظيم

 الفوائد: 
 ربه، فما بالك بغيره من المخلوقات الضعيفة.العرش يحتاج الى هللا  .1
 .ووسع السماوات واألرضالعرش سقف المخلوقات  .2
 .والسلطة األسبابعلم البشر محدود مهما أوتوا من  .3

 أهمية السماع لآلخرين ولو كان فاسقا ولكن بالتبين. .4
 
 
 

  السعدي: تفسير

ن ْنظُرُ   ورزانته عقله لكمال مثبتا وقال بِّين   مِّن   ُكْنت   أ مْ  أ ص د ْقت   س   اْلك اذِّ



 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

  )فعل أمر(

 
 رسالتي 

 
 أمره أن ُيلقي الرسالة إليهم 

 

 الى بلقيس )ملكة سبأ(
 

 قف بعيدا وتحسس األخبار  –استأخر غير بعيد 
 

 ماذا يجيبون
 
 

 اْذَهبْ 

 
 بِكَِتابِي َهَذا  
 

 َفأَْلِقْه 
 

 إِلَْيِهْم 
 

 ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم 
 

 َفاْنظُْر َماَذا َيْرِجُعونَ 

 

 

 

 الفوائد: 
 قال سننظر:  .1

n. رفضهي لملم يقبل كالمه و. 
o. يحكم بدون دليل مل. 
p. في الحكم. تسرعي لم 
q. يبين كمال عقل سليمان. 

 أصدقت:  .2
r. .بدء بالتصديق 
s. التلطف في الكالم. 
t. اللباقة بدون اتهام. 
u. االحترام. 

 
 
 

  السعدي: تفسير

ا بِّكِّت ابِّي اْذه بْ  ذ  هْ   نصه وسيأتي  ه  ْنُهمْ  ت و لَّ  ثُمَّ  إِّل ْيهِّمْ  ف أ ْلقِّ   بعيد غير خراستأ أي  ع 
اذ ا ف اْنظُرْ  ُعون   م   .به يتراجعون وما إليك  ي ْرجِّ



 

 

 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 ملكة سبأ

 
 )بعيد( يبين علو مرتبتهم. 

 

 أشراف دولتها والرؤساء من الرجال. 
 

 أي جليل المقدار من أكبر ملوك األرض 
 

 َقالَتْ 

 
 يَا أَي َها  
 

 اْلَمََلُ 
 

ْلِقَي إِلَيَّ كَِتاب  
ُ
إِن ِي أ
 َكرِيم  

 

 

 الفوائد: 
سليمان عليه السالم، تعامل مع الهدهد بثقة، وهذا هو أسلوب كل ولي أمر  .1

في التربية، أن يعامل حتى الكاذبين مع الثقة واللين والمشاورة وهذا سيكون 
 سبب في تغييرهم واصالحهم. 

 اذهب بكتابي هذا: .2
v.  الطيور تفهم وتعقل ما يقال لها. 
w. الخطة فصَّل  له.  
x. البيان والتوضيح.  
y. بهم. الثقة بالجنود وحسن الظن  

 

 الفوائد: 

 ثم تول عنهم:  فألقه إليهم .3
z. الجندي أمره أن يلقي الرسالة ويبتعد.حماية ل  

aa. علينا التعامل مع الناس بالثقة. 
 فانظر ماذا يرجعون: .4

bb. على المرء أن يتابع أموره. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 الكتاب 
 

 الملك العظيم سليمان
 

 بدأت الرسالة باسم هللا تعالى

 إِنَُّه 
 

 ِمْن ُسلَْيَماَن 
 

ِ الرَّْحَمِن  َوإِنَُّه بِْسِم اّللَّ

 الرَِّحيمِ 

 

  السعدي: تفسير

ْلقِّي   إِّن ِّي  لقومها فقالت عليها فألقاه به فذهب
ُ
 المقدار جليل أي  ك رِّيمٌ  كِّت ابٌ  إِّل يَّ  أ

 .األرض ملوك أكبر من

 الفوائد: 
 قالت يا أيها المأل:  .1

a.  لم تأخذ القرار من غير المشاورة مع المقربين اليها من الوزراء. )سياسة
 الشورى والمشاورة(

b. يبين أيضا قوة المأل. 
 إني ألقي الي:  .2

a. يبين وضوحها في شرح الموقف. 
 كتاب كريم .3

a.  :وصفت الكتاب بالكريم 
i. ياشكل  
ii. اني العظيمة في الكتابعالم.  
iii.  لعظيمالملك ا –من سليمان. 
iv.  .مع ملكها وسلطتها شكرت رسالة سليمان  

 



 
 

 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 ال تكونوا فوقي

 
 انقادوا ألمري  –بل اخضعوا تحت سلطاني 

 أاَلَّ تَْعلُوا َعلَيَّ 

 
تُونِي ُمْسلِِمينَ 

ْ
 َوأ

 

 

  السعدي: تفسير

ان   مِّنْ  إِّنَّهُ   فقالت مضمونه بينت ثم ِّ  بِّْسمِّ  و إِّنَّهُ  ُسل ْيم  يمِّ  الرَّْحم نِّ  اَّللَّ  .الرَّحِّ

 الفوائد: 
 إنه من سليمان:  .1

a.  .بينت مضمون الرسالة 
b.   .الرسالة من سليمان الملك العظيم 
c.  سليمان )معروف( إنه رسول أعطاه هللا الملك لم يعطي أحد من

 العالمين.
 علينا البدأ ب"بسم هللا الرحمن الرحيم" في كل األمور. .2
 سليمان أول من كتب "بسم هللا الرحمن الرحيم" في رساالته الرسمية. .3
 الرسالة وذكرته للمأل.بلقيس لم تحذف بداية  .4
 يبين شكرها لهذا اللفظ الجليل.  .5
 اسم هللا إذا ذكر على أي شيء زاده بركه.  .6
 علينا دائما البدأ ب"بسم هللا الرحمن الرحيم" في كل األمور .7
 من الكفار من يتأثر بأسماء هللا فعلينا استخدامها للدعوة. .8

 

  السعدي: تفسير

 
ل يَّ  ت ْعلُوا أ ال ْأتُونِّي ع   سلطاني، تحت اخضعوا بل فوقي تكونوا ال أي: ُمْسلِّمِّين   و 

 مسلمين. إلي وأقبلوا ألوامري وانقادوا
 على والبقاء عليه، العلو عن نهيهم تضمن فإنه التام البيان مع الوجازة ايةغ في وهذا
 ودعوتهم إليه ومجيئهم طاعته، تحت والدخول ألمره واالنقياد عليها هم التي حالهم
 أول في االسم وتقديم كاملة بالبسملة الكتب ابتداء استحباب وفيه اإلسالم، إلى

 الكتاب. عنوان



 

 
 

 
 

 
 

 الكلمة معناها

 من حزمها وعقلها أنها شاورت كبار مملكتها. 
  

 ألقيت الرسالة ألن) لها الخاص األمر هذ في فتوى سألتهم
 ( القرار اتخاذ عن مسئولة وهي عليها

 

 .ومشورتكم رأيكم دون بأمر مستبدة كنت ما
 

 "حاكمة كنت ما" تقل مول "قاطعةقالت "

 قاطع: العزيمة في األمر  .2
 

 

 َقالَْت يَا أَي َها اْلَمََلُ 
 

 أَْفُتونِي فِي أَْمِري 
 
 

َما ُكْنُت َقاِطَعًة أَْمًرا 
 َحتَّى تَْشَهُدونِ 

 

 الفوائد: 
 تعلوا عليأال  .1

a.  .من أسباب التولي والتكذيب هو االستكبار 
 رسالة سليمان:  .2

a.   الحكمة. –الوجازة مع البيان التام 
b. النهي عن العلو.  
c. االيجاز بدون تقصير.  
d. سليمان دعاهم الى هللا وال يريد السيطرة والتملق.  
e.  يبين قوة سليمان )لم يقل أسلموا =< بل أتوني فيه من االحترام

 واللين( 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  السعدي: تفسير

ا ي ا  وقالت: مملكتها ورجال دولتها كبار جمعت أن وعقلها حزمها فمن  أ ْفُتونِّي اْلم ألُ  أ ي ه 
ْمرِّي فِّي
 .  أ 
 ُكْنتُ  م ا  نفعل؟ ماذا أم وننقاد؟ طاعته تحت ندخل وهل به؟ نجيبه ماذا أخبروني أي:

ع ةً  تَّى أ ْمًرا ق اطِّ ُدونِّ  ح   ومشورتكم. رأيكم دون بأمر مستبدة كنت ما أي:  ت ْشه 

 الفوائد: 
 قالت يا أيها المأل:  .1

cc.  وهي ملكة تكلمت مع من معها بأدب واحترام وهذا  –األدب في الخطاب
من صفات المجتمع المتطور أن الصغير يحترم الكبير، والكبير يحترم 

 الصغير والعامل وجميع الناس. 
dd. علو مكانتهم بينت.  
ee. يبين أن حولها مأل من أشراف قومها.  

 أفتوني في أمري:  .2
ff. :أنواع األمور 

i.  ستشارة االعامة =< يحتاج الى 
ii.  يحتاج لالستشارةخاصة =< ال  

gg. .كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
 

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

hh. اعطائهم أهميتهم.  
ii.  االتحاد يهنتيجة المشورة –االتحاد قوة. 
jj.  بالعلم وعمليكون التفوق الحضاري.  

 حتى تشهدون:  .5
b.  يبين أنها دائمة التشاور معهم وهذا هو استراتيجيتها الدائمة مع وزرائها

 وهذا من صفات المجتمع المتقدم. 
c. من كمال ذكائها شاورتهم أال يكون اللوم عليها وحدها.  
d. "سياستها قائمة "المسئولية على الجميع. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 القتال على أقوياء إنا المأل قال 
 

 :جوابهم
 : نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد قالوا .1
 عرضوا عليها رأيهم بكل احترام ومن غير اجبار  .1
 األدب في الخطاب .2
 المعنى أنهم مالوا الى القتال  .3
 :واألمر إليك .2
 االحترام واألدب  .4
 

 : تأمرين ماذا فانظري
 يبين مكانة الملكة بين قومها  .5

 وتدبر م اذ ا ت ْأُمرِّين  ف اْنظُرِّي نظر فكر  .6
 

 

ولُو ُقوٍَّة 
ُ
َقالُوا نَْحُن أ

سٍ َشِديٍد 
ْ
ولُو بَأ

ُ
 َوأ
 
 
 
 
 

 َواأْلَْمُر إِلَْيِك 
 
 

ُمرِينَ 
ْ
 َفاْنظُِري َماَذا تَأ

 

 
 

  السعدي: تفسير

الُوا ولُو ن ْحنُ  ق 
ُ
ولُو ُقوَّة   أ

ُ
أ يد   ب ْأس   و  دِّ  طاعته في تدخلي ولم قوله عليه رددت إن أي:  ش 

 دمارهم، فيه لكان تم لو الذي الرأي هذا إلى مالوا فكأنهم القتال، على أقوياء فإنا

 لعلمهم رأيت ما الرأي أي:  إِّل ْيكِّ  و األ ْمرُ   قالوا: بل عليه يستقروا لم أيضا ولكنهم
 . ت ْأُمرِّين   م اذ ا  وتدبر فكر نظر  ف اْنظُرِّي  لهم ونصحها وحزمها بعقلها



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفوائد: 
 قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد:  .1

e.  .يبين ُحسن استماعهم للملكة 
f.  عرضوا عليها رأيهم بكل احترام ومن غير اجبار 
g.  األدب في الخطاب 
h.  المأل مالوا الى القتال وهي اختارت ارسال الهدية وهذا يبين "وليس

 الذكر كاألنثى" 
i.  .حلول الرجل بالقوة الجسمية والمادية 
j.  .حلول المرأة بالكيد والمشاعر 

 واألمر إليك: .2
k. أدب معها. كمال الت 
l.  ويبين أنها ذات منصب واحترام وعزه بين هؤالء الرجال بأنهم أقبلوا اتباعها

كامرأة، وأيضا يبين أنها ذات سياسة عالية وأخالق عال جعلهم يتبعونها. 
 )يعظمونها ويطيعونها( 

m. .يبين ذكائها وقدرتها على تجميع هؤالء الرجال لطاعتها واحترامها 
n. هم بعقلها وحزمها ونصحها.المأل اتبعوا بلقيس لعلم 
o.  مع ملكها العظيم متواضعة، فتواضع لها الجميع باالنقياد واالتباع

 واالحترام والعزة. 
p. .من تواضع هلل رفعه 

 فانظري ماذا تأمرين: .3
q. كمال األدب واالحترام للملكة. 
r.  يبين أنهم يثقون بذكائها وآرائها وفطانتها في اتخاذ القرارات المصيرية

 .لمملكتها
s. مكانة الملكة بين القوم يبين. 
t.  إذا قدم شخص مشورته لشخص أكبر قدرا او فهما أو علما أن يقول مثل

 هذا ))األمر اليك فانظري ماذا تأمرين(( تأدبا. 
u. سببا هذا االحترام والتأدب والتعظيم لها. ها ر اتكبسوعدم ا تواضعها 
v.  دمار األمم واألقوام.  يسببانالتكبر والتجبر 

 
 



 
 

 الكلمة معناها

 .القتال مغبة سوء ومبينة رأيهم عن لهم مقنعة- لهم فقالت 
 
 

 نتيجة القتال قد يكون:
 –: قتال وأسرا ونهبا ألموالها، وتخريبا لديارها أفسدوها .1

 ألن عندهم القدرة والغلبة  –بسبب طلب الدنيا والقدرة 
 

: جعلوا الرؤساء السادة أشراف أذلة وجعلوا أعزة أهلها
 وأالملك أو باألموال  ،في الدنيا تكون العزة - الناس من األذلين

 لعلم ا

 
 توكيد: يفعلون وكذلك

 

َقالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إَِذا 
 َدَخلُوا َقْرَيةً 

 
َة   أَْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّ

 أَْهلَِها أَِذلًَّة 

 
 
 
 
 

 
 َوَكَذلَِك يَْفَعلُونَ 

 

 
 

  السعدي: تفسير

لُوا إِّذ ا اْلُملُوك   إِّنَّ   -القتال مغبة سوء ومبينة رأيهم عن لهم مقنعة- لهم فقالت  ق ْري ةً  د خ 
ا ُدوه  لُوا  لديارها، وتخريبا ا،ألمواله ونهبا وأسرا قتال أ ْفس  ع  زَّة   و ج  ا أ عِّ لَّةً  أ ْهلِّه   أي:  أ ذِّ

 وأيضا سديد، غير رأي فهذا أي: األذلين، من الناس أشراف السادة الرؤساء جعلوا
 نكون وحينئذ ويتدبرها، أحواله عن يكشف من وإرسال االختبار قبل له بمطيعة فلست
 أمرنا. من بصيرة على
 



 
 

 
 
 

 الكلمة معناها

 ( توكيد) االختيار لهذا مقررة
 

 ( الثبوت على يدل االسم) :مرسلة
 

 قومها عقالء من رسل مع هدية له فأرسلت - كبيرة هدية 
 منهم: الرأي وذوي

 
 فكرته وتتبدل الهدية تخدعه أم وقوله؟ رأيه على يستمر هل

 وجنوده؟ أحواله وكيف

 َوإِن ِي
 
 ُمْرِسلَة   
 

 إِلَْيِهْم بَِهِديٍَّة 
 
 

َفَناِظَرة  بَِم يَْرِجُع 
 اْلُمْرَسلُونَ 

 

 
 

 الفوائد: 
 جعلوا أعزة أهلها أذلة:وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها  .1

w.  وهذا حال طالب الدنيا، أنهم بسببها ُيفسدون في الُقرى بالقتل

 والسرقة، وتذليل الناس.
x. تكلمت بالعلم والخبرة واالطالع.  

 وكذلك يفعلون: .2
y. يبين الثقة بما تقول بالدالئل. 
z. التأني في الحكم.  

aa. أت العواقبحزم الملكة ألنها ر. 
bb.  يجوز للمستشير أن ُيخالف المستشار. 

 

  السعدي: تفسير

إِّن ِّي  فقالت: ل ةٌ  و  يَّة   إِّل ْيهِّمْ  ُمْرسِّ دِّ ر ةٌ  بِّه  عُ  بِّم   ف ن اظِّ لُون   ي ْرجِّ  على يستمر هل منه.  اْلُمْرس 
 هدية له فأرسلت وجنوده؟ أحواله وكيف فكرته وتتبدل الهدية تخدعه أم وقوله؟ رأيه
 منهم الرأي: وذوي قومها عقالء من رسل مع



 
 

 
 

 الكلمة معناها

   سليمان الى الرسول جاء
 

 : ال تقع عندي موقعا وال أفرح بهاأتمدونني .7
 : يبين عظم الهديةبمال .8
لِّم المقصد من  .9 غضب لعدم اجابتهم على سؤاله وع 

 الهدية 
 
 هفموق تغير لم فالهدية – النعم على وأكثر أغناني هللا
 

 : من هللا آتاني ما

  النبوة. ١
  العلم. ٢
  المال. ٣
 

  هللا أعطاني لما بالنسبة أيديكم في ما وقلة للدنيا لحبكم
 

ا َجاَء ُسلَْيَمانَ   َفلَمَّ
 
 َقاَل أَتُِمد ونَِن بَِماٍل  
 
 

 
 

ا  ُ َخْير  ِممَّ َفَما آتَانَِي اّللَّ
 آتَاُكْم 

 

 
 
 
 

بَْل أَْنُتْم بَِهِديَّتُِكْم 
 تَْفَرُحونَ 

 

 الفوائد: 
 وإني:  .1

cc. .يبين الثقة برأيها 
 ُمرسلة إليهم بهدية:  .2

dd. وهذا اختبارا لسليمان لمعرفة نواياه: 
i. إذا قبل الهدية =< يبين أنه يريد الدنيا 
ii.  إذا لم يقبل الهدية =< فهو صادق فيما قال في الرسالة "واتوني

 مسلمين"
ee. جواز االختبار لمعرفة الهدف. 
ff. وهذا يبين ذكاء الملكة. 

gg. الدنيا اختبار لمعرفة الصادق والكاذب. 
 فناظرة بما يرجع المرسلون:  .3

hh. الوضوح والبيان 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  السعدي: تفسير

ا ل مَّ اء   ف  ان   ج   عدم على ومتغيظا عليهم منكرا  ق ال    بالهدية الرسل جاءه أي:  ُسل ْيم 
ون نِّ أ تُمِّ   إجابتهم:

ال   د  ا بِّم  ُ  آت انِّ  ف م  ْيرٌ  اَّللَّ  وال موقعا عندي تقع فليست  آت اُكمْ  مِّمَّا خ 
يَّتُِّكمْ  أ ْنُتمْ  ب لْ   النعم، علي وأكثر عنها هللا أغناني قد بها أفرح دِّ  لحبكم  ت ْفر ُحون   بِّه 
 هللا. أعطاني لما بالنسبة بأيديكم ما وقلة للدنيا

 الفوائد: 

 لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال: ف 
ii.  المصلحة عندجواز الغلظة في القول. 
jj. الهدية مال )ثروة( =< وهذا يبين عظم الهدية.  

kk.  علم المقصد من الهدية فغضب لعدم اجابتهم على سؤاله وعدم
 .صراحتهم

 ما آتاني هللا خير مما آتاكم: ف 
ll. يادةيبين غناه بما آتاه هللا، فال يريد أموال الغير لز.  

mm. الغني الحقيقي هو القنوع بما آتاه هللا.  
nn. اهداء العمال ال يجوز.  
oo. دث بنعم هللا افتخارا أمام العدويجوز التح. 
pp. يجوز الغلظة في القول للمصلحة.  
qq. في السورة شكر سليمان عليه السالم  : 

i. شكر ف ،ا على كثير من عباده المؤمنين"قال:" الحمدهلل الذي فضلن
  .هللا للعلم

ii. :ْيء  إِّنَّ  قال وتِّين ا مِّْن ُكل ِّ ش 
ُ
أ ْيرِّ و 

ْنطِّق  الطَّ ا النَّاُس ُعل ِّْمن ا م  "ي ا أ ي ه 
ْضُل اْلُمبِّيُن" =< فأما بنعمة ربك فحدث ا ل ُهو  اْلف  ذ   ه 

iii.  قال: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك" =< ولهذه النعمة العظيمة
 ظهر عجزه للشكر فدعا هللا أن يوزعه أن يشكره.

 هديتكم تفرحون: ل أنتم بب 
rr. الفرح بالدنيا مذموم.  
ss. الفرح بفضل هللا وبرحمته فرح محمود.  
tt. الحياة الدنيا وال تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة. 

uu. الفرح بالدنيا من صفات الكفار.  
vv.  .المؤمن يفرح بفضل هللا ورحمته 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 الى القوم بالهديةرجع أن يسليمان أوصى الرسول 
 
. ١ :مملكة سبأ ليس لهم طاقة بجنود سليمان - )توكيد)

 . المالية٢العسكرية 
 

 الرسول إليهم فرجع - مسلمين يأتوه لم إذا الثاني الحل
 وعلم سليمان، إلى للذهاب وتجهزوا سليمان قال ما وأبلغهم
 .إليه يسيروا أن بد ال أنهم سليمان

 
 : مملكتهم من خرجوا إذا حالهم

 ( داخلي ذل) أذلة. ١
 ( الخارج في صاغرون) صاغرون وهم. ٢
 

 اْرِجْع إِلَْيِهمْ 
 
تِيَنَُّهْم بُِجُنوٍد اَل قِبََل  

ْ
َفلََنأ

 لَُهْم بَِها 
 

َولَُنْخرَِجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلًَّة 
 َوُهْم َصاِغُرونَ 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 وجهه على كالمه سينقل وأنه عقله من رأى لما كتاب غير من الرسول أوصى ثم
عْ   فقال: ا  لهم طاقة ال أي:  ل ُهمْ  قِّب ل   ال بُِّجُنود   ف ل ن ْأتِّي نَُّهمْ   بهديتك أي:  إِّل ْيهِّمْ  اْرجِّ  بِّه 

نَُّهمْ  ل ُنْخرِّج  ا و  ْنه  لَّةً  مِّ ُرون   و ُهمْ  أ ذِّ  وتجهزوا سليمان قال ما وأبلغهم إليهم فرجع  ص اغِّ

 إليه. يسيروا أن بد ال أنهم سليمان وعلم سليمان، إلى للمسير



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الفوائد: 
 ارجع إليهم:  .1

ww.  .الوصية تكون لواحد حتى يتحمل المسئولية 
xx.  .إذا حملت المسئولية لجماعة ضاعت المسئولية 
yy. لم يقبل الهدية واعتبرها في مقام رشوة. 

 فلنأتينهم بجنود ال قبل لهم بها:  .2
zz. اظهار القوة لألعداء. 

aaa.  شيطان عدو مبين لنا لذلك علينا أال نُظهر أمامه الضعف ونتوكل
 على هللا دائما. 

bbb. هر ونتكلم بأخطائنا ونستر اآلخرين أيضا. علينا أال نش 
ccc. لقلب )من الحسد عدم الصبر والتقوى من أسباب كشف عورات ا

 .والكبر والرياء(
 ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون:  .3

ddd. بية: )التربية تأتي بالكتاب المبين =< ثم هكذا يعاملنا هللا في التر
إذا لم نستسلم سوف تقع علينا أقدار تجعلنا نستسلم للتربية وهذا 

 أصعب وأشق على النفس(
eee.  :إنذار بالحرب٢. كتاب كريم ١الطالق مرتان .. 
fff. والذل والخزي في عبادة غير هللا ، العزة في اإلسالم واتباع الرسول

 .والشرك
ggg. الذل من آثار الذنوب.  
hhh.  اإلساءة ألنهم شكوا بدعوته.بهم بدأوا 

iii.  قالت بلقيس، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 34في آية :
ع أعزة أهلها أذلة =< وهذا الذي حصل، علينا أال نتوقع السلبيات فتق

 علينا
jjj.  .الذنوب سبب مقت النعم وخسارتها 

 
 



 
 

 الكلمة معناها

 واإلنس الجن من حضره لمن فقال
 

 .القوة اظهار يريد إنما العرش كيملت يريد ال – بلقيس عرش

 
   لمينتسمس هسيأتون أنهم إليه أوحي

 َقاَل يَا أَي َها اْلَمََلُ 
 

تِينِي بَِعْرِشَها 
ْ
 أَي ُكْم يَأ

 
تُونِي 

ْ
َقْبَل أَْن يَأ
 ُمْسلِِمينَ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  السعدي: تفسير

ا ي ْأتِّينِّي أ ي ُكمْ   واإلنس: الجن من حضره لمن فقال ه    ُمْسلِّمِّين   ي ْأتُونِّي أ نْ  ق ْبل   بِّع ْرشِّ
 محترمة. أموالهم فتكون وايسلم أن قبل فيه نتصرف أن ألجل أي:

 الفوائد: 

لى المرء أن يرجع الى هللا تعالى في هذه الدنيا اختيارا وهذا هو العزة واذا ع 
 لم يفعل، يرجع اليه اجبارا في يوم القيامة صاغرا ذليال. 

 ال يا أيها المأل: ق 
kkk.  التخاذ قرارات مهمة، على المرء أن يختار من هم قادرون على

 النصح واإلرشاد. 
lll. سليمان لديه مجلس شورى. 

 يكم يأتيني بعرشها: أ 
mmm.  .ال يريد ملك العرش إنما يريد اظهار القوة أمام األعداء 

nnn.  على المسلمين أن يظهروا للكفار عزة اإلسالم )المؤمن القوي
 .الضعيف(من المؤمن  وأحب الى هللا خير

 
 



 
 

 الكلمة معناها

 الجن القوي النشيط هو عفريت
 

قوة الجن في حمل أي قبل أن تقوم من مجلسك وهذا يبين 
 .العرش

 
 

 َقاَل ِعْفرِيت  ِمَن اْلجِن ِ 
 
أَنَا آتِيَك بِِه َقْبَل أَْن  

 تَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك 
 َوإِن ِي َعلَْيِه لََقوِيٌّ أَِمين  

 

 
 

 
 

 

 
 

  السعدي: تفسير

ْفرِّيتٌ  ق ال    مِّنْ  ت ُقوم   أ نْ  ق ْبل   بِّهِّ  آتِّيك   أ ن ا  جدا: النشيط القوي هو والعفريت:  اْلجِّن ِّ  مِّن   عِّ
امِّك   إِّن ِّي م ق  وِّي   ل ْيهِّ ع   و   بينه فيكون الشام في ذاك إذ سليمان أن والظاهر  أ مِّينٌ  ل ق 
 هذا يقول ذلك ومع إيابا، وشهران ذهابا شهران أشهر أربعة مسيرة نحو سبأ وبين

 مجلسك من تقوم أن قبل وبعده وثقله، كبره على به بالمجيء التزم أنا العفريت:
 يوم ثلث نحو الضحى معظم تكون أن يلةالطو المجالس من والمعتاد فيه. أنت الذي
 أكثر. أو ذلك دون يكون وقد المعتاد، نهاية هذا

 الفوائد: 

 ال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك:  ق 
ooo. قوة الجن في حمل العرش. 
ppp. يجوز لإلنسان أن يصف نفسه. 
qqq. رتب سليمان شؤون حياته. 

rrr. المبادرة في تنفيذ األمر. 

 إني عليه لقوي أمين: و 
sss.  مؤمن الضعيف )في الالمومن القوي خير و أحب الى هللا من

 القلب والجسد( 
 
 



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 : صفاته
  علم عنده. ١
  سماوي كتاب – الكتاب من. ٢
 برخيا بن آصف: " له يقال سليمان عند صالح عالم رجل هو
 وإذا أجاب به هللا دعا إذا الذي األعظم هللا اسم يعرف كان"

 )تفسير السعدي( .أعطى به سأل
   

الثقة  يبين –ر رش من اليمن الى الشام كلمح البصيأتيه بالع
 بوعد هللا

 

 
 رأي العين 

 
 .على أفضل هيئته من غير نقص وال عيب

 
 فضل: العطاء الزائد

 ربي: التربية الخاصة 
 

 أنه ليس بغافل عن أفعال هللا يبين  –علم أنه اختبار  -ليختبرني 

 
 

سليمان خاف على نفسه ولم يغتر بملكه أو قدرته واألسباب 
 له. الميسرة

 
 إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم -يعود شكره لنفسه 

 
 

َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلم  ِمَن 
 اْلكَِتابِ 

 
 
 

 
 

أَنَا آتِيَك بِِه َقْبَل أَْن يَْرتَدَّ 
 إِلَْيَك طَْرُفَك 

 

 
ا َرآُه   َفلَمَّ

 
 ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدُه 

 
 َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َرب ِي

 
 
 لِيَْبلَُونِي 

 
 
 أَأَْشُكُر أَْم أَْكُفُر  
 
 

َوَمْن َشَكَر َفإِنََّما يَْشُكُر 
 لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر 

 



كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إال أن  هغني عن أعمال
)تفسير  داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها نعمةالشكر 

 السعدي(.

 
 

 َفإِنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َكرِيم  

 

 
 

  السعدي: تفسير

 ق ال    أن ذلك من وأبلغ والقدرة القوة هذه رعيته آحاد عند الذي العظيم الملك وهذا
ْند هُ  الَّذِّي ْلمٌ  عِّ  يقال سليمان عند صالح عالم رجل هو المفسرون: قال  اْلكِّت ابِّ  مِّن   عِّ

 سأل وإذا أجاب به هللا دعا إذا الذي األعظم هللا اسم يعرف "كان برخيا بن آصف " له:
 أعطى. به
 دعا وأنه حاال فيحضر االسم بذلك هللا يدعو بأن  ط ْرُفك   إِّل ْيك   ي ْرت دَّ  أ نْ  ق ْبل   بِّهِّ  آتِّيك   أ ن ا
 على به يقتدر الكتاب من علما عنده أن أم المراد هذا ]هل أعلم فاهلل فحضر. هللا

 الشديد[ وتحصيل البعيد جلب

ا ل مَّ رًّا  سليمان  ر آهُ  ف  هُ  ُمْست قِّ ْند   األمور وتيسير وملكه إقداره على تعالى هللا حمد  عِّ
ا ق ال    و له ذ  ب ِّ  ف ْضلِّ  مِّنْ  ه   يغتر فلم بذلك. ليختبرني أي:  أ ْكُفرُ  أ مْ  أ أ ْشُكرُ  لِّي ْبلُو نِّي ير 

 ذلك أن علم بل الجاهلين، الملوك دأب هو كما وقدرته وسلطانه بملكه السالم عليه
 هللا ينتفع ال الشكر هذا أن بين ثم النعمة، هذه بشكر يقوم ال أن فخاف ربه من اختبار
ك ر   و م نْ   قال:ف صاحبه إلى نفعه يرجع وإنما به إِّنَّم ا ش  هِّ  ي ْشُكرُ  ف  ر   و م نْ  لِّن ْفسِّ  ف إِّنَّ  ك ف 

ب ِّي نِّي   ر   شكر أن إال والكافر، الشاكر به يعم الخير كثير كريم أعماله عن غني  ك رِّيمٌ  غ 
 لزوالها. داع وكفرها منها للمزيد داع نعمه



 

 الفوائد: 
 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك:  .1

ttt.  مأل سليمان شمل "القوي األمين" ،"و الذي عنده علم من
  .الكتاب"

uuu. فقط البشر عندهم القدرة على العلم والتعلم.  
vvv. وسلم زيادة في أي شيء اال  لم يسأل النبي صلى هللا عليه

 .))رب زدني علما(( العلم
www.  يكون نافعا لصاحبه اال إذا كان من الكتاب )القرآن(العلم ال. 

xxx. التقدم العلمي في أي مجتمع ال يكون اال بالقرآن والعلم به. 
yyy. العلم عن هللا من أ ج ل العلوم. 
zzz. طريق المختصر الى األجور العظيمةالعلم هو ال. 

aaaa. العلم هو السبب في جلب المنافع في أقصر األوقات.  
bbbb. ستجابة الدعاء ووعود هللاالعلم، يعطي المرء الثقة با.  
cccc.  إلجابة الدعاء.بالعلم ُيعرف الصيغ التي تكون أقرب 

dddd. ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ، علينا أن نتواضع الى العظيم 
eeee.  هللا تعالى ال يقبل منك التردد والشك، مع هللا عليك بالتوكل

 والثقة واليقين.
ffff. تعانة اختبار االنسان ليس بالقدرة الجسدية بل بالتوكل واالس

 باهلل. 
gggg.  الذي له العلم ال يستعجل بالرأي، الذي استعجل هو الذي له

 القوى الجسدية. 
hhhh.  .العلم أسرع من الجن 

iiii. ))إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون(( 
jjjj. ))وما أمرنا إال واحة إال واحدٌة كلمح بالبصر(( 

kkkk. يغتر. ل سليماناالتيان بالعرش لم يجع 
 

 : األعظم هللا اسم عن أحاديث
 

حديث: عن أبي أمامة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  .1
ث  : فِّي " الب   عظ ُم فِّي ُسو ر  مِّن  الُقرآنِّ ث ال 

ِّ األ  مر ان  " و  ) اْسُم اَّللَّ ر ةِّ " و  " آلِّ عِّ  ق 
نه األلباني في " صحيح ابن ماجه 3856رواه ابن ماجه ) ).ط ه    . " ( وحسَّ

نْ  .2 الًِّسا و ر ُجٌل ُيص ل ِّي ثُمَّ  ع  لَّم  ج  ل ْيهِّ و س  ُ ع  ِّ ص لَّى اَّللَّ أ ن س  أ نَُّه ك ان  م ع  ر ُسولِّ اَّللَّ

اأْل   و اتِّ و  م  نَّاُن ب دِّيُع السَّ ْمُد ال  إِّل ه  إِّالَّ أ ْنت  اْلم   ل ك  اْلح 
لُك  بِّأ نَّ

ُهمَّ إِّن ِّي أ ْسأ 
ا " اللَّ ْرضِّ د ع 
ال   ْد ي ا ذ ا اْلج  لَّم  : ) ل ق  ل ْيهِّ و س  ُ ع  ال  النَّبِّي  ص لَّى اَّللَّ ي وُم " ، ف ق  ْكر امِّ ي ا ح ي  ي ا ق  اإْلِّ لِّ و 

إِّذ ا ُسئِّل  بِّهِّ أ ْعط ى اب  و  ج 
ذِّي إِّذ ا ُدعِّي  بِّهِّ أ 

يمِّ الَّ ا اَّللَّ  بِّاْسمِّهِّ اْلع ظِّ صححه (.د ع 
 .) " األلباني في " صحيح أبي داود

ع  ر ُجاًل حديث: عن بُ  .1 مِّ لَّم  س  ل ْيهِّ و س  ُ ع  ِّ ص لَّى اَّللَّ ة  بنِّ الُحص ْيب أ نَّ ر ُسول  اَّللَّ ْيد  ر 

ُد  ُد الصَّم  ُ ال  إِّل ه  إِّالَّ أ ْنت  اأْل ح  ْنت  اَّللَّ
ُد أ نَّك  أ  ُهمَّ إِّن ِّي أ ْسأ لُك  أ ن ِّي أ ْشه 

ي ُقوُل " اللَّ
ل   ل ْم ُيول ْد و  ْسمِّ الَّذِّي ل ْم ي لِّْد و  ْلت  اَّللَّ  بِّاالِّ

أ  ال  : ) ل ق ْد س  ٌد " ، ف ق  ْم ي ُكْن ل ُه ُكُفًوا أ ح 
إِّذ ا ُدعِّي  بِّهِّ أجاب( ْعط ى و 

ذِّي إِّذ ا ُسئِّل  بِّهِّ أ 
 صححه األلباني -الَّ

 
 

 



 

  الفوائد:
 

 فلما رآه مستقرا عنده:  •

llll.  هللا تعالى أن يعيننا بهذا االسم العظيم على أن نؤدي ما  ندعوعلينا أن
 .من الفرائضعلينا 
mmmm. ولكن لما جيء بالعرش كان "مستقرا  ايتاء العرشسليمان  طلب

 عنده" وهذا من غنى هللا وكرمه أنه يعامل عباده باإلحسان.
nnnn.  كمال قدرة هللا تعالى.يبين 

oooo.  .وهل جزاء اإلحسان اال اإلحسان 
 قال هذا من فضل ربي:  •

pppp.  إذا طلبت شيئا وجاءك بسهولة ويسر وسرعة عليك بالتقوى
وتذكر بأنه اختبار الشكر وعدم الخوض واللعب واللهو بالنعمة ونسيان 

 الُمنعم الكريم. 

qqqq.  كان بإمكان سليمان أن يأتي بالعرش بسبب من األسباب التي
آتاه هللا، ولكن شاور المأل وخرج بنتيجة أعظم فترى في هذا بركة 

 الشورى وتواضع سليمان عليه السالم. 
rrrr.  التكبرمن أعظم أسباب هالك ودمار المجتمعات . 

 ليبلوني:  •
ssss.  ابتالءأن نعم  تذكرومن ثم . ٢بفضل هللا كي يشكر . ١ذكر نفسه 

 دافع عظيم لعدم الكفر.  وكل هذا
tttt. ة علينا التذكر بأن الدنيا دار إذا آتاك هللا نعم كبيرة كثيرة متعدد

الوقت للقربة  –ابتالء وهذه النعم تحتاج الى شكر أكثر. )المال لالنفاق 
 الصحة للعبادة والتقرب ،...(  –العلم لتعليم الغير  –الى هللا 

uuuu. لو أطفالك وأطاعوك في فعلها ال تغتر إذا طلبت شيئا من أحدهم و
  الصالح. بالعمل شكرهواعليك  تهك، بل تذكر أنه من فضل هللا ونعمبنفس

 أأشكر أم أكفر:  •
vvvv.  نتيجة االختبار تكون الشكر أو الكفر 

wwww. الكفر كلمة عظيمة تنفر منه النفوس.  
xxxx. .النساء عليهم باالستغفار والصدقة ألنهن يكفرن بالعشير 
yyyy. الى نزع النعم.يؤدي  االستكبار 

 ومن كفر فإن ربي غني كريم:  •
zzzz. .من غناه ال يزال يعطي االنسان ولو كفر وبخل وتولى واستغنى 

aaaaa.  .التواضع يؤدي الى الشكر 

 
 ومن شكر فإنما يشكر لنفسه:  •

bbbbb. إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم. 
ccccc. يعود شكره لنفسه. 

ddddd. ولئن شكرتم ألزيدنكم.  

eeeee. :شكر خاص ٢ في كل وقت –مطلق  –. شكر عام ١ أنواع الشكر .
 لنعم خاصة  –
fffff.  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 الفوائد: 
 

 : (شكر زاده الغني الكريمالكل ما زاد في ن )درجات شكر سليما
 

ْلًما  15آية  .1 اُوود  و ُسل ْيم ان  عِّ ْد آت ْين ا د  ل ق  ِ :  و   َوَقااَل اْلَحْمُد ّلِلَّ
 الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين

ii.  .قال الحمدهلل على نعمة العلم +< فآتاه هللا الملك ومنطق الطير 
 

ا النَّاُس ُعل ِّْمن ا 16آية  .1 اُوود  و ق ال  ي ا أ ي ه  اُن د  : و و رِّث  ُسل ْيم 
ْيء   وتِّين ا مِّْن ُكل ِّ ش 

ُ
أ ْيرِّ و 

ْنطِّق  الطَّ ُل إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلَفضْ م 
 .اْلُمبِينُ 

 شكر هللا على الملك ومنطق الطير فعلمه هللا لغة النمل.  .1
 

ا و ق ال  19آية  .2 ْولِّه  ْن ق  ًكا مِّ م  ض احِّ ت ب سَّ ِ أَْوزِْعنِي أَْن : ف  َرب 
أ ْن أ ْعم ل   أَْشُكَر نِْعَمَتكَ  ل ى و الِّد يَّ و  ل يَّ و ع  الَّتِّي أ ْنع ْمت  ع 

لْ  أ ْدخِّ اُه و  الًِّحا ت ْرض  ين  ص  ب ادِّك  الصَّالِّحِّ تِّك  فِّي عِّ  نِّي بِّر ْحم 
iii.  شكر هللا على تعلم لغة النمل فداله هللا على مملكة سبأ كي

 يدعوهم لإلسالم. 
 

ن ا آتِّيك  بِّهِّ ق ْبل  أ ْن  :40آية  .1
ْلٌم مِّن  اْلكِّت ابِّ أ  ُه عِّ ْند  ق ال  الَّذِّي عِّ

رًّ  آُه ُمْست قِّ ا ر  ل مَّ ا مِّْن ف ْضلِّ ي ْرت دَّ إِّل ْيك  ط ْرُفك  ف  ذ  ُه ق ال  ه  ْند  ا عِّ
هِّ  ا ي ْشُكُر لِّن ْفسِّ ك ر  ف إِّنَّم  ْكُفُر و م ْن ش 

ب ِّي لِّي ْبلُو نِّي أ أ ْشُكُر أ ْم أ  ر 
نِّي  ك رِّيمٌ   ر ب ِّي غ 

إِّنَّ ر  ف   و م ْن ك ف 
iv.  شكر هللا تعالى على مجيء العرش زاده هللا تعالى بإسالم ملكة

 سبأ وهي أيضا شكرته بذكر اسمه عند اسالمها. 
 

ا ق ال  :  44آية  .1 اق ْيه  ْن س  ف ْت ع  ًة و ك ش  ب ْتُه لُجَّ أ ْتُه ح سِّ ا ر  ا اْدُخلِّي الصَّْرح  ف ل مَّ قِّيل  ل ه 
ْن ق و ارِّير   رٌَّد مِّ أ ْسل ْمُت م ع  ُسل ْيم ان  إِّنَُّه ص ْرٌح ُمم  ِّ إِّن ِّي ظ ل ْمُت ن ْفسِّي و  ق ال ْت ر ب 

ال مِّين   ِّ اْلع  ِّ ر ب  َّ  َّللِّ
 
 

 
 
 
 



 
 

 الكلمة معناها

 سليمان عليه السالم 
 

 لقواها العقلية  اختبار –غيروه بزيادة ونقص 

 
 عرش بلقيس 

 
 : ننظر
  أتهتدي. ١

 يهتدون ال الذين من تكون أم. ٢
 
 

 َقاَل 
 

 نَك ُِروا لََها 

 
 َعْرَشَها 

 
نَْنظُْر أَتَْهَتِدي أَْم تَُكوُن 
 ِمَن الَِّذيَن اَل يَْهَتُدونَ 

 

 
 

 
 

  السعدي: تفسير

ا ن ك ُِّروا  عنده: لمن قال ثم ا ل ه  ه  ْرش    ن ْنظُرْ   ذلك ونحو ونقص، بزيادة غيروه أي:  ع 
 مِّن   ت ُكونُ  أ مْ   بملكها تليق وفطنة ذكاء هاعند ويكون للصواب  أ ت ْهت دِّي  لعقلها مختبرين
 .  ي ْهت ُدون   ال الَّذِّين  

 الفوائد: 
 قال نكروا لها عرشها:  (1

ggggg.  اختبارا لقواها العقلية )العقل السليم يمنع المرء من عبادة غير
 هللا( 
hhhhh. وز اختبار المرء بما يظهر حقيقتهيج. 

iiiii. يجوز اختبار عقل المدعو. 
 

 ننظر:  (2

jjjjj.  لعقلهامختبرين.  
 

 :أتهتدي أم تكون من الذين ال يهتدون (3
kkkkk. تهتدي للصواب ويكون عندها ذكاء بملكها. 

lllll.  "بدأ ب"أتهتدي" )االيجابية( ومن ثم "أم تكون من الذين ال يهتدون 
mmmmm.  للضاللة ابعضدعاة الضاللة يدعون بعضهم.  

nnnnn.  أكثر الناس  –االحتمال السلبي لألغلبية )أكثر الناس ال يشكرون
 يعلمون،...(ال 

 
 



 

 
 

 الكلمة معناها

 سبأ من قادمة بلقيس
 

  .قيل لبلقيس .10
 .عليها العرش وتركته في بالدها رضعُ  .11

 .سؤال بدون كذب .12
 

 .جوابها يبين ذكائها وفطنتها .13
 .ألنها عرفته ،لم تقل ليس هو .14
  .أتت بلفظ يحتمل األمرين .15

 
 ما أن هلل شاكرا وهدايتها وعقلها بذكائها متعجبا سليمان فقال
 :أعظم هللا أعطاه

 قبلها من العلم وأوتينا. ١
 مسلمين وكنا. ٢

 
 

ا َجاَءْت   َفلَمَّ
 

 قِيَل أََهَكَذا َعْرُشِك 
 

 
 

 َقالَْت َكأَنَُّه ُهَو 
 
 

 
وتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلَِها 

ُ
َوأ

 َوُكنَّا ُمْسلِِمينَ 

 

 
 

  السعدي: تفسير

ا ل مَّ اء تْ  ف   في خلفته قد به عهدها وكان عرشها عليها عرض سليمان على قادمة  ج 
ا  لها  قِّيل    و بلدها، ك ذ  ْرُشكِّ  أ ه   هو فهل عظيما عرشا لك أن عندنا استقر أنه أي:  ع 
أ نَّهُ  ق ال تْ   لك؟ أحضرناه الذي العرش كهذا  هو " تقل لم وفطنتها ذكائها من وهذا  ُهو   ك 

 لألمرين محتمل بلفظ فأتت عرفته، ألنها هو، أنه تنف ولم والتنكير فيه التغيير "لوجود

 أعطاه أن هلل اكراوش وعقلها هدايتها من متعجبا سليمان فقال الحالين، على صادق

وتِّين ا  منها: أعظم
ُ
أ ْلم   و  ا مِّنْ  اْلعِّ   الملكة، هذه قبل من والحزم والعقل الهداية أي:  ق ْبلِّه 

ُكنَّا  األصلية. النافعة الهداية وهي  ُمْسلِّمِّين   و 
 وزيادة وسلطانه سليمان ملك عن العلم وأوتينا " سبأ: ملكة قول من هذا أن ويحتمل
 المسافة من العرش إحضار على قدرته فيها رأينا التي الحالة هذه قبل من اقتداره
 ." لسلطانه خاضعين له مسلمين وجئنا له فأذعنا البعيدة



 
 

 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

ِّ  أي: عن   :ال هللا تعالى ا م ا ك ان ْت ت ْعُبُد مِّْن ُدونِّ اَّللَّ ه  و ص دَّ
اإلسالم، وإال فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من 

 الباطل ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب  
 

ْمسِّ 24آية  .3 ا ي ْسُجُدون  لِّلشَّ ا و ق ْوم ه  ْدتُه  : ذكر هدهد: و ج 
ال ُهْم  ْيط اُن أ ْعم  يَّن  ل ُهُم الشَّ ِّ و ز  نِّ  ف ص دَُّهمْ مِّْن ُدونِّ اَّللَّ ع 

بِّيلِّ ف ُهْم ال  ي ْهت ُدون    السَّ

 
 والعادة الدين أهل عن الواحد وانفراد دينهم، على فاستمرت
 ما أندر من وخطئهم ضاللهم نم بعقله يراه بأمر، المستمرة

 .الكفر على بقاؤها يستغرب ال فلهذا يكون
 

 

َها َما َكانَْت تَْعُبُد  َوَصدَّ
 ِ  ِمْن ُدوِن اّللَّ

 
 
 
 
 

 
إِنََّها َكانَْت ِمْن َقْوٍم 

 َكافِرِينَ 

 

 الفوائد: 
 فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو:  (1

ooooo. جوابها يبين فطنتها وذكائها.  
ppppp. متوازنة جدا في ردها. 
qqqqq. "..أفضل رد عند الشك في الجواب هو "كأنه.  

rrrrr. جوابها بمقدار السؤال، متوازن من غير زيادات وغلبة المشاعر. 
sssss. التأني في الرد. 

 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين: (2
ttttt. كفر النعم.عليه منعا لها ل ذكر نفسه بنعم هللا 

i. وأوتينا العلم من قبلها =< الهداية والعقل.  
ii. وكنا مسلمين =< الهداية النافعة. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

  السعدي: تفسير

ا  تعالى: هللا قال ه  ِّ  ُدونِّ  مِّنْ  ت ْعُبدُ  ك ان تْ  م ا و ص دَّ  من فلها وإال اإلسالم، عن أي:  اَّللَّ

  القلب بصيرة تذهب الباطلة العقائد ولكن لباطلا من الحق تعرف به ما والفطنة الذكاء
ا  الدين أهل عن الواحد وانفراد دينهم، على فاستمرت  ك افِّرِّين   ق ْوم   مِّنْ  ك ان تْ  إِّنَّه 

 ال فلهذا يكون ما أندر من وخطئهم ضاللهم من بعقله يراه بأمر المستمرة والعادة
 العقول يبهر ما سلطانه من ىتر أن أراد سليمان إن ثم الكفر، على بقاؤها يستغرب
 قوارير من مجلسا وكان المتسع المرتفع المجلس وهي الصرح تدخل أن فأمرها

 األنهار. تحته تجري

 الفوائد: 
 وصدها ما كانت تعبد من دون هللا: (1

a.  صد هم عن اإلسالم؟؟الذي ما 
i.  عبادة غير هللا 
ii.   تزيين الشيطان لهم أعملهم 

b.  العقائد الباطلة )الذنوب( تُذهب بصيرة القلب. والذكاء والفطنة المرء ال
 تنفعه إذا ذهبت البصيرة. 

c. .المجتمع قد يكون سببا في صد المرء عن عبادة هللا 
d. .النفس المشغولة بالباطل ال ترى الحق 

 
 إنها كانت من قوم كافرين:  (2

a. في المرء. البيت والبيئة لها تأثير  
b. ومهااستمرت على دين ق. 
c.  ل ى ود  إِّالَّ ُيول ُد ع 

ْولُ ا مِّْن م  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: م 
انِّهِّ. انِّهِّ أ ْو ُيم ج ِّس  ر  و ِّد انِّهِّ أ ْو يُن ص ِّ اُه ُيه  ب و 

أ  ، ف  ْطر ةِّ  اْلفِّ
d.  هؤالء الناس عندما يتركون بلدانهم وتأثير المجتمع يقدرون على اتخاذ

 ر وقبول اإلسالم. القرار الصحيح بترك الكف
e.  أهل الكفر.التحذير من مصاحبة 
f. المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل": حديث " . 
g.  .االنسان إذا لم يشغل نفسه بالخير شغلته بالشر 

 

 
 



 
 

 الكلمة معناها

 .أمروها أن تدخل الصرح وهو المجلس الواسع المرتفع
  .دخول الصرح اكرام لها

 .الشجاعة والثقة وهذا اختبار
 

  بل نظرت اليه بالتمهل والحذرتستعجل  لم – الصرحرأت 
 

 .له صوت وحركة ماءٌ  :لجة

 
  الصرح لدخول

 
ارِّير    فال حاجة منك لكشف الساقين مملس مِّْن ق و 

 

 
فحينئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت 

 .نبوته ورسالته تابت ورجعت عن كفرها

 قِيَل لََها اْدُخلِي الصَّْرَح 
 

 
 

ا َرأَْتُه   َفلَمَّ
 

ًة   َحِسبَْتُه لُجَّ

 
 َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها 

 
َقاَل إِنَُّه َصْرح  ُمَمرَّد  ِمْن 

 َقَوارِيَر 

 
ِ إِن ِي ظَلَْمُت  َقالَْت َرب 
نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع 

 ِ ِ َرب  ُسلَْيَماَن ّلِلَّ
 اْلَعالَِمينَ 

 



 
 

 

  السعدي: تفسير

ا قِّيل    فـ ل مَّا الصَّْرح   اْدُخلِّي ل ه  ب ْتهُ  ر أ ْتهُ  ف   الماء يرى  شفافة، القوارير ألن ماء  لُجَّةً  ح سِّ
ف تْ   شيء، دونه ليس يجري بذاته كأنه تحتها الذي نْ  و ك ش  ا ع  اق ْيه   وهذا للخياضة  س 
 هالعلم بدخوله أمرت الذي للمحل الدخول من تمتنع لم فإنها وأدبها، عقلها من أيضا
 يكن ولم الحكمة على بناه قد وتنظيمه سليمان ملك وأن لإلكرام إال تستدع لم أنها
 رأت. ما رأت ما بعد السوء حالة من شك أدنى قلبها في
 حاجة فال  ق و ارِّير   مِّنْ   مملس أي:  ُمم رَّدٌ  ص ْرحٌ  إِّنَّهُ   لها: قيل للخوض استعدت فلما
 وعلمت شاهدت ما وشاهدت سليمان إلى وصلت لما فحينئذ الساقين. لكشف منك
ِّ  ق ال تْ   و كفرها عن ورجعت تابت ورسالته نبوته أ ْسل ْمتُ  ن ْفسِّي ظ ل ْمتُ  إِّن ِّي ر ب  ع   و   م 

ان   ِّ  ُسل ْيم  َّ ِّ  َّللِّ ال مِّين   ر ب   .  اْلع 
 من ذلك عدا وما سليمان، مع لها جرى وما سبأ ملكة قصة من علينا هللا قصه ما فهذا

 األمور من وهو هللا لكالم بالتفسير يتعلق ال فإنه اإلسرائيلية والقصص ةالمولد الفروع
 الباب هذا في والمنقوالت المعصوم، عن المعلوم الدليل على بها، الجزم يقف التي
 في إدخالها وعدم عنها اإلعراض الحزم، كل فالحزم كذلك، ليس أكثرها أو كلها

 أعلم. وهللا التفاسير.

 الفوائد: 
 قيل لها ادخلي الصرح:  (1

a. هذا اختبار الشجاعة والثقة. 
b. دخول الصرح اكرام لها. 
c. على المرء أن يكرم ضيفه.  

 فلما رأته:  (2
a. على المرء التمهل والحذر.  
b. قبل اتخاذ القرارات على المرء التفكر والتمهل ومن ثم القرار. 

 حسبته لجة:  (3
a. وهذا اختبار الغيب لها. 

b.  أحيانا عيوننا ال ترى حقيقة األمر، فكلما زاد إيماننا بالغيب كلما زادت
 ثقتنا بأوامر هللا ولم نحكم عقولنا الضعيفة عليها. 

 وكشفت عن ساقيها:  (4
a.  عقلها وأدبهايبين. 
b.  لباسها كان طويال –أهمية التستر.   

c. لم تمتنع من الدخول، التزاما لألوامر.  
d. الدخول عنتمتنع  علمت أنها دعيت لإلكرام، فلم.   
e.  سوء ظنلم يكن في قلبها.  
f.  كل أوامر هللا تعالى ورائها كثير من اإلكرام والقربة، علينا أن نثق باهلل

 .وننقاد له بالتقوى

g. :الصرح اختبار لبلقيس 
i.  جبانة: ال تدخل 
ii.  مغفلة: لدخلت وثيابها نازلة 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الفوائد: 
 إنه صرح ممرد من قوارير:. 5

 .قوارير = زجاجصرح ممرد من  •

 .عظمة سليمان وأنه ال يريد ملكها •
 .ذكاء المرأة وشجاعتها وحزمها •

  قالت رب إني ظلمت نفسي:. 6
 .اعترفت بخطئها بعبادة الشمس •
بعض المشركين قد يصدهم عن الحق مجتمعهم لذلك عندما يبتعدون  •

 عنه ويرون الحق يقبلونه. 
  .النفس أمانة يجب أن تُزكى •
 الكبر والتكبر يمنعان المرء من التقدم.  •

 وأسلمت مع سليمان:. 7
  .من لم يشكر الناس لم يشكر هللا •

تكريم وهذا شكرت لسليمان كونه سببا لها بالهداية لإلسالم ) •
  .لسليمان(

 هلل رب العالمين: . 8
  .توحيد الربوبية واأللوهية •
  .األسباب لإلسالم يهيئهللا سبحانه وتعالى  •

 
 
 



 

  النمل قصة سليمان في سورة من ملكية دروس

 .هللا نعم تذكر مع الحضاري التفوق محور سورة النمل:
 

 دروس لجميع أفراد المجتمع المتطور: 
 القائد •
 المأل •
 الجنود  •
 الناس  •

 

  القائد صفات
 

 العلم  (1
o )(16) علم الدنيا )منطق الطير  
o  (42) (15) علم رباني )آتينا( –علم الدين  
o  (19)علم من اآلخرين 

 

 الشكر لكل شيء  (2
 

 حمد هللا تعالى  (1
i.  (36-16-15)نعم الماضية 

 شكر العلم  .1
 شكر الموهبات الشخصية .2
 شكر الدنيا .3

 
ii. نعم الحاضرة  

 (42)نعم طلبتها  .1

 (19)نعم لم تطلبها  .2
 

 (29 - 44 – 19)الشكر لألسباب  (2
 

 االيمان والتوحيد  (3
 

 (19) (25الثقة تأتي من االيمان ) .1
 

 مخاطبة الناس (4



 
  (16)مباشر التصال اال .1
 (16)تواضع ال .2
 (16)لغات مختلفة  .3
 (16)نسب النعمة الى هللا  .4
 (19) (38)االحترام  .5
 (18)األعذار  .6
 (18)حسن الظن  .7
 (21) (20)التتهم بدون دليل  .8
 (27)االيجابية  .9

 

 الشدة والحزم  (5
 

 مواقع الحزم والشدة للقائد:  .2
 (20)من غير عذر  الغياب .1
 (37)( 21العقاب ) .2
 (21)معرفة الحدود  .3
 (27)الثبات على المبدأ  .4

 (36) (42)الفخر بنعمة هللا  .5
 (21)التحذير من مخالفة القوانين  .6
 (38)إعطاء المهام للتحدي  .7
 (27) (41) (35)االختبار  .8
 الشدة مع النفس  .9

a.  (19)الخلوة مع النفس للتفكر واالعتبار 
b.  (44)قبول التحديات مع التقوى 
c.  (19)العبادة 

 

 العدل  (6
 

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

a.  األوامر للجنود يجب أن تكون مفصلة مع شرح السبب 
b.  كون بإحسان تاألوامر لغير الجنود 

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

 القول يساوي الفعل  .5
 
 التنظيم (7



 التحكم المرن  .1
 قائد لكل مجموعة  .2
 معرفة كل األفراد  .3
 التفقد  .4
 المسؤولية  .5
 األمر بالتفصيل  .6
 الجدول .7

 
 اتخاذ القرار  (8

 عدم العجلة وال مماطلة  .1
 الطوارئ  .2
 الشورى  .3
 اشعارهم بأهميتهم  .4
 بعد القرار علينا التنفيذ .5
 الحزم  –اصدار القرار بال هوى  .6
 ال تقل ال  .7
 التأكيد  .8

 
 ضبط النفس (9

 
 التواضع (10

ذل النفس أمام الناس بل هو ذكر نعم هللا عليك وتعلق الناس  التواضع ليس
 بخالقهم وليس بك.

 
 الثقة بالجنود  (11
 

 العرض  –التقديم  (12
 
 

 صفات المَل 
 

 احترام القائد  •
 المهمات  •

o  العلم 
o القوة 
o  األمانة 
 الجنسيات  –اختالف القدرات  •
 هدف واحد  •

 

 صفات الجنود 
 



  التنظيم (1
  االحترام (2

 اتباع القوانين  .1
 عدم فعل ما يزعجهم )فمكث غير بعيد(  .2
 توضيح األسباب عند عندم اتباع القوانين  .3

 االهتمام (3
 التواصل (4

 .التواصل المباشر مع القائد .1
   .عدم االدعاء من غير دليل وبرهان .2
 .االشاعات تدمر المجتمعات .3
 .عدم التوسط بين الجنود اآلخرين والقائد )عدم الوساطة(   .4
 .آلخرينالقائد يجب أن يعلم قبل ا .5
  .على الجنود إعالم القائد بتقرير واضح  .6
  .على الجنود إعطاء الحلول .7

  الثقة (5
 .لثقة تأتي باإليمان باهللا .1

 

 صفات الناس
 

 الجماعي العمل (1
  سمعنا (2
  اطعناو (3
  االحترام (4

  الشكر (5
 عدم التشكي من الشكر  .1

  االخرين: مع (6
 األعذار  .1
 االحترام  .2

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


