
 
 

 الكلمة معناها

أرسل هللا تعالى الرسل للناس بهدف  - مؤكدات 3 هللا يؤكد
 االستسالم إلله واحد ودخول في دينه ودخول الجنة.

 
 نفسه هللا عظم – تعالى هللا أرسل

هللا تعالى عند ارسال الرسل أرسلهم بكتاب مبين أي  •
 حجة قاطعة تبين صدقهم 

 
 العرب من قبيلة – الحجر أصحاب وهم
 

 العالقة لقرب صالحا أخاهم – النسب في أخاهم
 
  األوامر إعطاء عند ولطف سهولة يعطي أن،
 

  هللا عبادة الرسل جميع رسالة

 
  ثمود قوم: هم فإذا
 

 يوم الى مستمر الحق تصفية – تفرقوا الحق مجيء عند
  القيامة

 
 فريقان هناك دام ما مستمر الفعل هذا أي مضارع، فعل)

  خصام بينهما يجري -( متضادان
 
 

 

َْولََقدْ 
ْ
ْ
َناْْ َسل  ْأَر 

ْ
ْ
ْ

ْإِلَىْثَُموَدْ
ْ

َْصالًِحا ْأََخاُهم 
ْ
ْأَِنْْ
ْ

ُبُدواْاّلَلَْ ْاع 

ْ
َْفإَِذاُْهمْ ْ
ْ
َْفرِيَقانِْْ
ْ

ْ
َتِصُمونَْْ ْيَخ 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 وأنه صالحا النسب في أخاهم المعروفة القبيلة ثمود إلى أرسل أنه تعالى يخبر
َتِصُمونَ  َفرِيَقانِ  ُهم   َفإَِذا ) واألوثان، األنداد ويتركوا وحده هللا يعبدوا أن أمرهم  منهم ( يَخ 
 معظمهم. وهم الكافر ومنهم المؤمن



 
 
 

 
 
 
 
 

 :الثالثةْالقصصْمنْالفوائد
 المرء قد يكون متطورا بعلمه وقوته وذكائه ولكن كفره يدمر كل شيء.  .1
في قصة فرعون هللا تعالى أرسل إليهم تسعة آيات لو آمنوا بها لما ُدمروا  .2

شخص واحد( وفي قصة ثمود تسعة رهط فسدوا  .vs)تسعة آيات 
 تسعة مفسدين(  .vsقومهم أجمعين )آية واحدة 

 قوم سبأ جميعهم نجوا بسبب شخص واحد )هدهد( .3
في نهاية قصة قوم سبأ، الملكة أسلمت وهذا هو الهدف من ارسال  .4

 الرسل والكتب والدعوة.
ْ:ْاآليةْفوائد
 ولقد:ْ •

o في أمور مهمة نريد إظهارها للغير.  التوكيدات في كالمنا يجب أن تستخدم 
 أرسلنا:ْ •

o .علينا اظهار من نرسل الى اآلخرين بحجة وبيان يظهر صدقهم 

 أخاهمْصالحا:ْ •
o  .يصح إطالق األخوة النسبية بين المؤمن والكافر 
o عند دعوة الناس علينا اإلحساس باألخوة معهم. 
o  على األم أن تكون كأخت لبناتها واألب أخ ألبنائه ألن األخوة من أوثق العالقات

 دعما، نفسيا، ماديا، عقليا. لذلك المسلم أخو المسلم. 
 أنْاعبدواْهللاْفإذاْهمْفريقانْيختصمون:ْ •

o )الحقائق تظهر بمجيء الحق )العلم ُيظهر أمراض النفوس. 
o  الدين يفرق الناس كذب ال يصح بل ما يقال من بعض الجهال افتراء منهم أن

الدين يزكي الناس ويصفي صفوف المؤمنين من الكفار والصالحين من 
 المفسدين. 

o الى عبادة هللا وليس لالختالف.  ونأرسل هللا الرسل يدع 
o المتقين ال يختصمون بل هذا من عمل الكافر الذي يرى الحق وال يريد اتباعه. 
o كونون غير متوازنين لذلك يسعون قدر أصحاب الباطل بسبب رفضهم الحق ي

 من الحق باالستهزاء والعداوة.  التنقيصاإلمكان في 
o سبب وجود الباطل هو اظهار الحق أكثر وبوضوح.  
o  بين المؤمن والكافر أمر البد منهالخصام. 

 
 
 



 
 

 الكلمة معناها

 أصلحهم قومه أخطاء رؤية عند - السالم عليه صالحقال 
 .بالنصيحة

 
 األخوية ونصيحة والرحمة بالشفقة

 

 لماذا؟
  
 وتحرصون تبادرون (استعجل)
 
 المرء يسيء ما

  
فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل لم تبادرون  - حسن

الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية 
 والدنيوية؟
 

نصيحة أخوية من صالح عليه السالم الى قومه بأن تتوبوا من 
 شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم.

 
فإن رحمة هللا تعالى قريب من المحسنين والتائب من الذنوب 

 هو من المحسنين.
 الهداية لكل خير وحفظ من كل شر=  هللا رحمة

 
 

َْقاَلْ
ْ
ْ

ِمْ ْيَاَْقو 
ْ

ْلِمَْ
ْ

جِلُونَْ َتع  ْتَس 
ْ
ْبِالَسي َِئِةْْ

ْ
َلْال َحَسَنةِْ َْقب 

ْ
ْ
ْ
ْْ ِفُروَنْاّلَلَ َتغ  ََلْتَس  ْلَو 
ْ
ْ

َحُمونَْ ُْتر  ْلََعلَُكم 

 

 
 

  السعدي: تفسير

مِ  يَا َقالَ  جِلُونَ  لِمَ  َقو  َتع  ي َِئةِ  تَس   السيئات فعل تبادرون لم أي:  ال َحَسَنةِ  َقب لَ  بِالسَّ
 الدينية أموركم وتصلح أحوالكم تحسن بها التي الحسنات فعل قبل عليها وتحرصون
ِفُرونَ  لَو ال  السيئات؟. لفعل الذهاب إلى لكم موجب ال أنه والحال والدنيوية؟ َتغ  َ  تَس    اّللَّ

َحُمونَ  لََعلَُّكم    لكم، يغفر أن وتدعوه وعصيانكم شرككم من تتوبوا بأن  هللا رحمة فإن  تُر 

 المحسنين. من هو الذنوب من والتائب المحسنين من قريب تعالى



 
 

 
 
 
 
 

 

ْالفوائد:ْ
 قال:ْ •

o  على المربي في التربية والنصيحة أن يصحح اآلخر في نفس الوقت وال ينتظر
 لمدة طويلة. 

 ياْقوم:ْ •
o  .على المرء عند النصح أن يكون لطيفا شفيقا لينا على الناس 
o  تذكر الغير بأنهم من مكان واحد ومنطقة واحدة ودين واحد يجعلهم ينتمون

 لبعض ويتقبلون النصح. 
 

َلْال َحَسَنِة:ْ • جِلُوَنْبِالَسي َِئِةَْقب  َتع   لَِمْتَس 
o  .فعل السيئات سبب جميع ما يسوء المرء من العواقب الدينية والدنيوية 
o رمن الفطرة السليمة هو طلب الحسنة للنفس والغي.  

o  من أسباب عدم التقدم هو االستعجال بالسيئات، من السيئات عدم
 مسامحة اآلخرين، الحكم عليهم، عدم االعتراف بالذنوب،... 

o   في كل األقدار التي نمر فيها، هناك حسنات أوتيت الينا كي نفعلها ولكن
 أكثر الناس يستعجلون بفعل السيئات.

 

ْلَعَْ • ِفُروَنْاّلَلَ َتغ  ََلْتَس  َحُموَن:ْلَو  ْتُر   لَُكم 
o االستغفار سبب دخول المرء في رحمة هللا ودفع العذاب. 
o علينا اللزوم باالستغفار. 
o  .العالقة بين العبد وسيده = تعلق العبد بربه، ورحمة الرب به 
o  .من ال يرحم ال ُيرحم 

o اهل الذنوب يحتاجون الى رحمة الصالحين. 
o االستغفار يلين القلب للرحمة. 
o  لرفع العقوبة وجلب الرحمةاالستغفار. 
o االستغفار لجلب النعم ودفع النقم. 
o االستغفار سبب فتح العلم.  

o االستغفار سبب للفهم.  
o  باألفعال٢. باألقوال ١أنواع االستغفار . 

 
 



 
 

 

 الكلمة معناها

 ومعارضين مكذبين لنبيهم َقالُوا - ثمود
 
 المطر قحطوا حيث المؤمنينمن " معك وبمن بك" منا تشاء أي

  عليهم خير وجوه ليسوا معه ومن صالح أن زعموا وجاعوا
 
 في هينا لينا كان بل ذنوبكم بسبب المصائب هذه لهم يقل لم

 تشاءمتم ما - هللا أقدار من جميعها األمور هذه بقوله الخطاب
 وبما لكم اختبار هللا من هي حصلت التي المصائب أي به،

  أيديكم كسبت
 

 هل لينظر والشر الخير، بوالضراء بالسراء، والشر بالخير تختبرون
  ال؟ أم وتتوبون تقلعون

 
 
 

 َقالُواْ
 

َْمَعَكْ نَاْبَِكَْوبَِمن  ْاطَيَر 
ْ
ْ

َدْاّلَلِْ ِْعن  َْقاَلْطَائُِرُكم 
ْ
ْ
ْ
ْ
َتُنونَْْ ٌمْتُف  َْقو  ْأَن ُتم  ْبَل 

 

 
 

  السعدي: تفسير

نَا  ومعارضين: مكذبين صالح لنبيهم َقالُوا  أنهم -هللا قبحهم- زعموا  َمَعكَ  َوبَِمن   بِكَ  اطَّيَّر 

 بعض لمنع سببا صاروا المؤمنين من معه نوم هو وأنه خيرا صالح وجه على يروا لم
دَ  طَائُِرُكم    صالح: لهم فقال الدنيوية، مطالبهم ِ  ِعن   بَل    بذنوبكم، إال أصابكم ما أي:  اّللَّ

م   أَن ُتم   َتُنونَ  َقو   فهذا ال؟ أم وتتوبون تقلعون هل لينظر والشر والخير والضراء بالسراء  تُف 
 به. وهقابل وما نبيهم تكذيب في دأبهم



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ْالفوائد:ْ
ْ

نَاَْقالُوا ْ:َمَعكََْْوبَِمنْ ْبِكَْْاطََير 
 .التطير هو التشاؤم بمسموع أو مرئي •
 .صغر(األالتطير من الشرك )شرك  •
على المرء أال يترجم أفعال هللا )األقدار( على هواه بل يرى ذنبه ويستغفر إذا  •

 رأى شرا في حياته. 

ْ
دَْْطَائُِرُكمْ َْقالَْ  :اّلَلِِْْعن 
 .صلح الرد على الباطل بدون سكوتعلى المُ  •
  .في التربية سرعة الرد والتصحيح في الحان نفسه •

استخدم نفس االلفاظ التي استخدموها الناس )زيادة الفهم والتصحيح بنفس  •
 االلفاظ( )قالوا اطيرنا =< قال طائركم(

 التشاؤم بسبب ذنوب المرء وليس بسبب اآلخرين! •
 المصائب:  •

o  ا.ايجادو اخلقمن هللا  
o السبب من المخلوق. 

 .=< الخير كله من هللا والشر ليس اليه
 .نزاعاليؤدي الى  الذي العند الرد على الباطل علينا بالجواب   •

 
مٌْْأَن ُتمْ ْبَلْ  َتُنونََْْقو  ْتُف 

 .أمورا تفتن الناس ُيقدرأن هللا  •

 .الفتنة بالسراء والضراء والخير والشر •
 نتيجة الفتن تكون أو التوبة والرجوع أو اإلصرار واالعراض.  •



 
 

 الكلمة معناها

 المدينة تبين حضارتهم المتقدمة - صالح فيها التي المدينة
 

 ليس الرجال من الرؤساء من العشرة دون الناس من جماعة
  المأل – امرأة بينهم

 
وال لهم قصد وال فعل باإلصالح قد  األرض في اإلفساد وصفهم

استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى 
 ذلك

 نفى هللا تعالى عنهم اإلصالح 
 
 

َْوَكاَنْفِيْال َمِديَنِةْ
ْ

ٍطْ َعُةَْره  ْتِس 
ْ

ْ
َر ضِْ ِسُدوَنْفِيْاْل  ُيف 

لُِحونَْ َْوََلُْيص 

 

 
 

  السعدي: تفسير

َعةُ   قومه لمعظم الجامعة صالح فيها التي  ال َمِديَنةِ  فِي َوَكانَ  ط  رَ  تِس  ِسُدونَ  ه   فِي ُيف 
لُِحونَ  َوال األَر ضِ   باإلصالح فعل وال قصد لهم وال األرض، في فساداإل وصفهم أي:  ُيص 
  تعالى: قال كما ذلك إلى قومهم ودعوة دينه في والطعن صالح لمعاداة استعدوا قد

َ  َفاتَُّقوا رَ  تُِطيُعوا َوال * َوأَِطيُعونِ  اّللَّ رِفِينَ  أَم  ُمس 
ِسُدونَ  الَِّذينَ  * ال   َوال األَر ضِ  فِي ُيف 

لُِحونَ   ُيص 



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 هؤالء للحق عداوتهم مع – لآلخر أقسم واحد كل بينهم فيما
 .وعظمته باهلل يؤمنون المشركين

 
 .فلنقتلهم وأهله هو ليال نأتيه أي - الليل في وامكر

 
 :وننفيه ذلك ننكر قتلناه أنا علينا وادعى علينا قام إذا

 .جهزوا الجواب لولي صالح •
  .صالح عليه السالم له ولي •
 
 للكذب منعا التورية أسلوب الى لجأوا –" فعلنا ما" يقولوا لم
 

 فتواطئوا لََصاِدُقونَ  إِنَّا ونحلف وننفيه ذلك ننكر: صادقون وإنا
 .ذلك على
 
 

ْ َْقالُواْتََقاَسُمواْبِاّلَلِ
ْ
ْ

لَُهْ ْلَُنبَي َِتَنُهَْوأَه 
ْ

ْثَُمْلََنُقولََنْلَِولِي ِهِْ
ْ
ْ
ْ
لِِهْْ لَِكْأَه  نَاَْمه  َماَْشِهد 

َْوإِنَاْلََصاِدُقونَْ

 

ْالفوائد:ْ
ْ

o بالمعاصي يكون االفساد في األرض.  
o  األقلية قد يكونون السبب في دمار قومهم بسبب اإلصرار على الذنوب 
o .مسؤولية المأل يجب أن تكون اإلصالح وتقدم قومهم باتباع دين هللا وطاعته 

  
 : االصالح أدعية
رِي، • َمُة أَم  ِذي ُهَو ِعص 

لِح  لِي ِدينِي الَّ لِح  لِي ُدن يَاَي الَّتِي فِيَها  اللَُّهمَّ أَص  َوأَص 

لِح  لِي آِخَرتِي الَّتِي فِيَها َمَعاِدي، َحيَاَة زِيَاَدًة لِي فِي ُكل ِ  َمَعاِشي، َوأَص 
َعِل ال  َواج 

َت َراَحًة لِي ِمن  ُكل ِ َشر    َمو 
َعِل ال  ر ، َواج   .َخي 

تكلني إلى ي كله ، وال ، أصلح لي شأنيا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث •
 .نفسي طرفة

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  السعدي: تفسير

 كل بينهم فيما  تََقاَسُموا  عداوتهم من إنهم حتى الشنيعة الحال بهذه يزالوا فلم

لَهُ  لَُنبَي َِتنَّهُ   لآلخر أقسم واحد   لَِولِي ِهِ  لََنُقولَنَّ  ثُمَّ   فلنقتلنهم وأهله هو ليال  نأتيه أي  َوأَه 
 فتواطئوا  لََصاِدُقونَ  إِنَّا  ونحلف وننفيه ذلك ننكر قتلناه أنا علينا وادعى علينا قام إذا

 .ذلك على

ْالفوائد:ْ
ْ

• ْ:  َقالُواْتََقاَسُمواْبِاّلَلِ
o  مصرين على العداوة الحقأعداء. 

o  هو هللاأعداء الحق يعرفون من.  
o القسم بغير هللا من الشرك.  

 
لَُه:ْْ •  لَُنبَي َِتَنُهَْوأَه 

o علينا توضيح هدفنا وهو رضا هللا والجنة والمسارعة بالوصول اليه. 

o أول ما يقتص يوم القيامة القتل.  
o  يصلح أذاهم ومن أسباب التعدي على الناس أن المرء ال يصبر على

 .نفسه
 ثَُمْلََنُقولََنْلَِولِي ِِه:ْ •

o خططوا من البداية الى النهاية.  
o  التخطيط  –الثقة  –اع االجتم –عندهم مقومات التطور )الشورى– 

 .التنظيم(
لِِهَْوإِنَاْلََصاِدُقوَن: • ِلَكْأَه  نَاَْمه   َماَْشِهد 

o الكذب سبب في دمار مجتمع متطور.  
o لجأوا الى أسلوب التورية منعا للكذب. 

o مبدأ االغتياالت.  
o التأكيد على قولهم.  
o الثقة مع جرمهم.  
o استخدام الشفرات بينهم. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 من حتى الخفي وجه على وأهله صالح قتل على أمرهم دبروا
 .أوليائه من خوفا قومهم

 
 قومه وإهالك أمره وتيسير السالم عليه صالح نبينا بنصر

 المكذبين

 
 ال يشعرون 

o  بمكر هللا 
o  بعاقبة مكرهم 
  الغرور من وهذا=< 

 
 :، ومن مكر هللابمكره يشعر فال بالعبد يمكر هللا إن

 االستدراج بالنعم  .1
  فيرى الباطل حقا والحق باطال. تلبيسه بالحكم  .2

 

ًراْ َْوَمَكُرواَْمك 
ْ
ْ

ًراْ نَاَْمك  َْوَمَكر 
ْ

ْ
ُعُرونَْ ََْلْيَش  َْوُهم 

 

 
 

  السعدي: تفسير

ًرا َوَمَكُروا  قومهم من حتى الخفية وجه على وأهله صالح قتل على أمرهم دبروا  َمك 

نَا  أوليائه من خوفا ًرا َوَمَكر   وإهالك أمره وتيسير السالم عليه صالح نبينا بنصر  َمك 

ُعُرونَ  ال َوُهم    المكذبين قومه  .يَش 



 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

  لغيرهم عبرة كانوا

 
 

أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا 
 .عن آخرهم

 

َْكي َفَْكاَنَْعاقِبَُةْ َفان ظُر 

ْ رِِهم  َْمك 
ْ

ْ َمُهم  َْوَقو  نَاُهم  أَنَاَْدَمر 
َمِعينَْ ْأَج 

 

ْالفوائد:ْ
ْ

ًرا: •  َوَمَكُرواَْمك 

o تدبيرهم مكر على وجه الخفية. 
o وهذا في الخير(حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان( .  

 
ُعُروَن: • ََْلْيَش  ًراَْوُهم  نَاَْمك   َوَمَكر 

o  بهمن يمكر، يمكر هللا. 

o مكر الخلق مذموم، مكر الخالق محمود. 
o مكر هللا مقيد وليس مطلق.  
o مكر هللا مقيد بالماكرين.  
o مكر الخلق ناقص ومكر هللا كامل.  
o هللا يدافع عن الذين آمنوا.  

o المؤمن مطمئن بوعد هللا تعالى. 
o مكر هللا ال يشعرون به.  
o ة هللا أنه أعظم مكرا ممن يمكرونيبين عظم.  
o  المتطورة واضحين في نواياهم شاكرين هلل ونعمهاألمم.  

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 ساكنيها من وأوحشت سقوفها على جدرانها تهدمت قد
 .نازليها من وعطلت

 
 في وبغيهم باهلل وشركهم ظلمهم عاقبة هذا أي ظَلَُموا بَِما

 .األرض
 

 وأعدائه أوليائه في هللا وقائع ويتدبرون الحقائقيعلمون 

 وأن والهالك الدمار الظلم عاقبة أن ويعلمون بذلك فيعتبرون
 .والفوز النجاة والعدل اإليمان عاقبة

 

َْخاوِيًَةْ َْفتِل َكُْبُيوتُُهم 
ْ

ْ
ْبَِماْظَلَُمواْ

ْ
ْ

ٍمْ إَِنْفِيَْذلَِكْآَليًَةْلَِقو 

لَُمونَْ ْيَع 

 

  السعدي: تفسير

رِِهم   َعاقِبَةُ  َكانَ  َكي فَ  َفان ظُر  
 أم مطلوبهم المكر بذلك وأدركوا مقصودهم؟ حصل هل  َمك 

نَاُهم   أَنَّا  قال ولهذا األمر عليهم انتقض ر  َمُهم   َدمَّ َمِعينَ  َوَقو   واستأصلنا أهلكناهم  أَج 
 .آخرهم عن فأهلكوا عذاب صيحة فجاءتهم شأفتهم

ْالفوائد:ْ

ْ
- ْ: رِِهم  َْكي َفَْكاَنَْعاقِبَُةَْمك   َفان ظُر 
 كانوا عبرة لغيرهم .1
  .عاقبة المكر ستشهد .2
 .لم يحصلوا مقصودهم وأدركوا مطلوبهم .3

 .بالمعروف وينهى عن المنكر يدخل في عاقبة الماكرينمن لم يأمر  .4



 
 

 
 

 
 

 
 

 الكلمة معناها

  التدمير من النجاة+  العقوبة من العصمةالنجاة = 
 
 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل المؤمنين أنجينا أي

 .وشره خيره والقدر
 

 وكانوا( حين كل في التقوى في االستمرار يبين مضارع، فعل)
 رسله. وطاعة بطاعته ويعملون والمعاصي باهلل الشرك يتقون

 

َناْ َْوأَن َجي 
ْ

ْالَِذيَنْآَمُنواْ

ْ
ْ

َْوَكانُواْيََتُقونَْ

 

  السعدي: تفسير

 وعطلت ساكنيها من وأوحشت سقوفها على جدرانها تهدمت قد  َخاوِيَةً  ُبُيوتُُهم   َفتِل كَ 

 األرض في وبغيهم باهلل ركهموش ظلمهم عاقبة هذا أي  ظَلَُموا بَِما  نازليها من
م   آليَةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  لَُمونَ  لَِقو   وأعدائه أوليائه في هللا وقائع ويتدبرون الحقائق  يَع 

 والعدل اإليمان عاقبة وأن والهالك الدمار الظلم عاقبة أن ويعلمون بذلك فيعتبرون
 .والفوز النجاة

ْالفوائد:ْ
ْ

َْخاوِيًَةْبَِماْظَلَُموا:ْ -  َفتِل َكُْبُيوتُُهم 
   .الكفر سبب في دمار ما يبنيه الناس من الحضارات .1
  .سبب الدمار والظلم ووضع الشيء في غير موضعه .2
 .نعوذ باهلل من الظلم .3
 

لَُموَن: - ٍمْيَع   إَِنْفِيَْذلَِكْآَليًَةْلَِقو 
  .الشرط هو العلم حتى تكون آية .1
  .الجهل خير األممأأسباب ت .2

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ْْالنملْقصةْقومْثمودْفيْسورةْمنْالفوائد

 

ْالتقدمْأسبابْالتأخرْأسباب

  السعدي: تفسير

َنا  قال ولهذا  وكتبه ومالئكته باهلل المؤمنين أنجينا أي  يَتَُّقونَ  َوَكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوأَن َجي 

 ويعملون والمعاصي باهلل الشرك يتقون وكانوا وشره رهخي والقدر اآلخر واليوم ورسله
 .رسله وطاعة بطاعته

ْالفوائد:ْ
ْ

َناْالَِذيَنْآَمُنواَْوَكانُواْيََتُقوَن:ْ -  َوأَن َجي 
 بعد اهالكهم لم يرث المؤمنين بيوتهم لتأثير الذنوب المشؤومة على األرض  .1

 سببْالنجاةْليسْالبيوتْوالنظامْالمتطورةْوحذرْالمرءْبل:ْ -
 االيمان =< أركان االيمان )العلم(  .1
 والتقوى =< عدم اتباع الهوى )العمل( .2

 من صفات أولياء هللا  التقوى ▪
َتِسُب  ▪ ُه ِمن  َحي ُث اَل يَح  ُزق  َرًجا و َيَر  َعل  لَُه َمخ  َ يَج   َوَمن  يَتَّقِ اّللَّ

ًراَوَمن  يَتَّقِ  ▪ رِِه ُيس  َعل  لَُه ِمن  أَم  َ يَج   اّللَّ
 أسبابْهالكْاْلمم:ْ -
 القائد الفاسد )فرعون(  .1
 المأل الفاسدين )قوم ثمود(  .2
 الناس الفاسدين )قوم لوط(  .3

ْ
 دعوةْالرسل:ْ

 أن اعبدوا هللا =< مؤمن وكافر .1
 استغفروا هللا لعلكم ترحمون .2

 

 



 الكفر .1
 المعاصي  .2
 التطير  .3
 الشرك  .4
 الجدال  .5
 الفساد  .6
 الجهل  .7
 الظلم  .8
 الكذب  .9

 المكر  .10
 التكبر  .11
 عمى االتباع األ .12
  

 عبادة هللا  .1
 طلب االستغفار  .2
 االستسالم لألمر وعدم الجدال  .3
 عدم الشرك .4
 التفاؤل  .5
 المسابقة في الحسنة  .6
 الصدق  .7
 االصالح .8
 العزم على التنفيذ .9

 العدل .10
 االيمان .11
 التقوى  .12
 العلم .13
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .14

 

 

 
 

 الكلمة معناها

 داعيا لقومه قال حين الفاضل ونبأه لوطا ورسولنا عبدنا واذكر
 وناصحا هللا إلى
 
 الشنعاء الفعلة  - المنكر انكار –( وتعجب انكاري استفهام)

 .الشرائع وتستقبحها والفطر العقول تستفحشها التي
 

 وجرأة منكم ظلما ذلك وارتكبتم فعاندتم قبحه وتعلمون ذلك
 .هللا على
 

ِمهِْ َْقاَلْلَِقو  َْولُوطًاْإِذ 
ْ
ْ

تُوَنْال َفاِحَشَةْ
 
ْأَتَأ

ْ
ْ

ْتُب ِصُرونَْ َْوأَن ُتم 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 ) :-وناصحا هللا إلى داعيا- لقومه قال حين الفاضل ونبأه لوطا ورسولنا عبدنا واذكر أي:
تُونَ   وتستقبحها والفطر العقول تستفحشها التي الشنعاء الفعلة أي: ( ال َفاِحَشةَ  أَتَأ 

ِصُرونَ  َوأَن ُتم   ) الشرائع  وجرأة منكم ظلما ذلك وارتكبتم فعاندتم قبحه وتعلمون ذلك ( تُب 

 هللا. على



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ْالفوائد:ْ
  

 ولوطاْإذْقالْلقومه: -
o  .التحضر والتطور ليس بأن يعمل الناس كل ما يأمرهم هواهم 
o  ْدمار الحضارات.الفساد األخالقي أيضا من أسباب 
o م.دعوة الرسل لقومه  

 أتأتونْالفاحشة:ْ -
o  لمؤمنعلى افرض انكار المنكر. 
o   عن أبي سعيد  الخدري رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى

بيده، فإن لم ، فليغيره منكًرا هللا عليه وسلم يقول: ))من رأى منكم
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان((؛ رواه 

 .مسلم
o خطوات )اللواط( لهذه الفاحشة.  
o   .لهذه الفاحشة خطوات، ومن خطواتها االختالط بين الذكور واالناث  
o  هذه الفاحشة قد تقع بين الجنود الذين يعاشرون نفس الجنس لشهور

  .أو سنين
o  :من الفواحش 

 الزنا  ▪
 نكاح المحارم  ▪
 اللواط =< وهذا أشنعهم  ▪

o  :اللواط 
 ظاهرة غريبة وهو ميل الجنس الى نفس نوعه ▪
 تجدها في معسكر الجنود  ▪

 وأنتم تبصرون:  -
o  على المرء أن يغض بصره من الحرام. 
o أبصارنا أمانه، يجب أن تستعمل للتقرب الى هللا.  
o نحديث: كل أمتي معافى اال المجاهرو.  
o  بالحكمةيجب أن تكون الدعوة.  

 

http://www.alukah.net/sharia/0/62803


 
 
 

 الكلمة معناها

تُوَنْالر َِجاَلْ 
 
ْلََتأ أَئَِنُكم 

ُْدوِنْالن َِساِءْ َوًةِْمن  َشه 
َهلُونَْ ٌمْتَج  َْقو  ْأَن ُتم  ْبَل 

 

 
 

 
 

 
 

 

  السعدي: تفسير

َوةً  الر َِجالَ  لََتأ تُونَ  أَئِنَُّكم    فقال: الفاحشة تلك فسر ثم  كيف أي:  الن َِساءِ  ُدونِ  ِمن   َشه 
 والنجو الغائط محل وأدبارهم للرجال، مشهوتك صارت الحال، هذه إلى توصلتم
 النفوس جبلت التي الطيبة المحال من النساء من لكم هللا خلق ما وتركتم والخبث،

  الحسن واستقبحتم القبيح فاستحسنتم األمر عليكم انقلب وأنتم إليها الميل إلى

م   أَن ُتم   بَل   َهلُونَ  َقو   رمه.محا على متجرئون هللا لحدود متجاوزون   تَج 

ْالفوائد:ْ
  
 



 
 

 الكلمة معناها

 المعارضة جوابهم كان إنما وادكار، تذكر وال انزجار وال قبول
 عن باإلجالء األمين ورسولهم الناصح لنبيهم والتوعد والمناقضة

 بلده عن والتشريد وطنه
 
 الجواب هذا إال لهم جواب ال أي( حصر أسلوب)

 
 وما ذنبهم الذي أوجب لهم اإلخراجفكأنه قيل: ما نقمتم منهم 

 
 

يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم هللا جعلوا أفضل 

الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم 
فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه، والبالء موكل 

 .بالمنطق

ِمِهْ َْفَماَْكاَنَْجَواَبَْقو 
ْ
ْ
ْ
ْإََِلْ

ْ
ْ ِرُجواْآَلْلُوٍطْأَن  َقالُواْأَخ 

يَتُِكمْ  َْقر  ِْمن 
ْْ

نَاٌسْيََتطََهُرونَْ
ُ
ْأ ْإِنَُهم 

 

 
 

  السعدي: تفسير

ِمهِ  َجَوابَ  َكانَ  َفَما }  المعارضة جوابهم كان إنما وادكار، تذكر وال انزجار وال قبول {  َقو 
 عن والتشريد وطنه عن باإلجالء ألمينا ورسولهم الناصح لنبيهم والتوعد والمناقضة

رُِجوا َقالُوا أَن   إاِلَّ  } قومه جواب كان فما بلده. يَتُِكم   ِمن   لُوط   آلَ  أَخ   {  َقر 
نَاس   إِنَُّهم   } فقالوا: اإلخراج، لهم أوجب الذي ذنبهم وما منهم نقمتم ما قيل: فكأنه

ُ
 أ

ُرونَ   الحسنات أفضل جعلوا هللا فقبحهم الذكور. وأدبار اللواط عن يتنزهون أي: {  يََتطَهَّ
 إلى وصلوا حتى به وعظهم فيما لنبيهم بمعصيتهم يكتفوا ولم السيئات، أقبح بمنزلة
رُِجوُهم   } قالوا: فهم بالمنطق موكل والبالء إخراجه، يَتُِكم   ِمن   أَخ  نَاس   إِنَُّهم   َقر 

ُ
 أ

ُرونَ   {  يََتطَهَّ
... 



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 تعالى هللا عذاب من النجاة
 

 األهل من واألبناء الزوجة
 

 تنج لم زوجته اال هللا نجاهم
 زوجة لوط كافرة -
 

 بتقديرنا جعلناها
 

 بعدهم الباقين

 

َناُهْ َْفأَن َجي 
ْ

لَُهْ َْوأَه 
ْ

َرأَتَُهْ ْإََِلْام 
ْ
ْ

نَاَها َْقَدر 
ْ

ِْمَنْال َغابِرِينَْْ

 

 
 

ْالفوائد:ْ
 فماْكانْجوابْقومه:ْ -

o س قبوال لدعوته وال تذكرا بذنبهمجوابهم لي. 
o جوابهم يبين المعارضة والمناقضة.  
o هو ليس منهم إنما أرسل إليهم.  

 أخرجواْآلْلوطْمنْقريتكم:ْ -
ْ .الناس إذا ضاقوا ذرعا بالمصلحين يخرجونهم 

  
 

  السعدي: تفسير

َناهُ  } تعالى: قال ولهذا لَهُ  َفأَن َجي  َرأَتَهُ  إاِلَّ  َوأَه  نَاَها ام  ر  َغابِرِينَ  ِمنَ  َقدَّ
 جاءته لما وذلك {  ال 

 الباب وأغلق بالشر يريدونهم إليه فجاءوا قومه بهم وسمع أضياف صورة في المالئكة
 الستنقاذه جاءوا وأنهم الحال جلية عن المالئكة أخبرته ثم عليه، األمر واشتد دونهم

 أن وأمروه الصبح، موعدهم وأن إهالكهم يريدون وأنهم أظهرهم بين من وإخراجه
 وصبحهم فنجوا ليال بأهله فخرج همأصاب ما سيصيبها فإنه امرأته إال ليال بأهله يسري

 من ارةحج عليهم وأمطر أسفلها أعالها وجعل ديارهم عليهم هللا فقلب العذاب،
 .ربك عند مسومة منضود سجيل



 
 

 
 

 الكلمة معناها

  فأهلكتهم السجيل حجارة هو
 

 عذابهم العذاب وبئس مطرهم المطر بئس - بئس
 

 وخوفوا أنذروا ألنهم عذابهم العذاب وبئس مطرهم المطر بئس
 .الشديد عقابه بهم هللا فأحل يرتدعوا ولم ينزجروا فلم

 
 فاعل اسم: ُمنِذر
  اإلنذار فعل عليهم وقعأي   – مفعول اسم: منَذر
 

َْمطًَراْ نَاَْعلَي ِهم  طَر   َوأَم 
 

 َفَساَءْ
 

َذرِينََْمطَُرْ ْال ُمن 

 

 : الفوائد
 فأنجيناه: -

o الناس في المجتمعات الفاسدة ال يحبون وجود المصلحين.  
o  الجميعوجود المصلحين واألنبياء بين الناس سبب في نجاة.  
o هللا هو الذي ينجي فقط. 

 وأهله: -
o الزوجة واألبناء من األهل. 

 إَلْامرأته: -
o نجاهم هللا اال زوجته لم تنج. 
o سبب النجاة ليس وجودك مع الصالحين بل ايمان وتقوى المرء. 
o على  الغير لوط ال يعلم الغيب وحال زوجته لذلك على المرء أن يعامل

 .الظاهر
o المرء يعذر بما ال يعلم.  
o ال ينجي من العذاب االتصال بأهل الصالح. 

 قدرناهاْمنْالغابرين: -
o التقدير سابق ألفعال هللا. 
o  هللا على ما قدر بل بفعل االنسانال يحاسبنا. 
o من أتى بأسباب النجاة نجى ومن أتى بأسباب الهالك هلك. 
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  السعدي: تفسير

نَا } هنا: قال ولهذا طَر  ِهم   َوأَم  َذرِينَ  َمطَرُ  َفَساءَ  َمطًَرا َعلَي  ُمن 
 مطرهم المطر بئس أي: {  ال 

 بهم هللا فأحل يرتدعوا ولم ينزجروا فلم وخوفوا اأنذرو ألنهم عذابهم العذاب وبئس
 الشديد. عقابه

 : الفوائد

 وأمطرناْعلينهمْمطرا:ْ -
o أمطر هللا عليهم مطرا. 
o المطر ليس فقط ماء. 
o أمطر أي كل ما نزل من جنود هللا. 
o مطر عذاب جند من جنود هللا.  

o أن هللا يعذب كل انسان بذنبه.  
o العذاب للمستحقين عدل هللا.  

 فساءْمطرْالمنَذرين:ْ -
o ال يعذب هللا أحدا بدون إنذار. 
o قوم لوط أنذرهم هللا.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 الكلمة معناها

 كمال يستحق الذي - الكالم يعقل لمن قل – محمد يا لهم قل
 وهباته معروفه وجميل أوصافه لكمال والثناء والمدح الحمد
هو هللا  الظالمين وتعذيب المكذبين عقوبته في وحكمته وعدله
 تعالى.

 
    الطمأنينة – األمان 
 

 من العالمين على واصطفاهم تخيرهم الذين عباده على
 ذكرهم لرفع وذلك العالمين، من هللا وصفوة والمرسلين األنبياء

 ما وسالمة واألدناس، الشر من وسالمتهم بقدرهم وتنويها
 والعيوب النقائص من ربهم في قالوه
 

 كامل العظيم الرب هللا: أي وعرف، تقرر قد استفهام هذا
 عبدوها التي واألوثان األصنام أم خير األلطاف عظيم األوصاف

 تملك وال تضر وال تنفع ال وجه، كل من ناقصة وهي معه،
 مما خير فاهلل الخير من ذرة مثقال لعابديها وال ألنفسها
 .يشركون

 

ْ ِ ُدّْلِلَ ُْقِلْال َحم 
ْ
ْ
ْ

ْ
َْوَساَلٌمْ

ْ
َعلَىِْعبَاِدِهْالَِذيَنْ

ْاص طََفىْ

ْ
ْ
ْ

رُِكونَْ ٌرْأََماُْيش  َْخي  ْآّلَلُ

 



 
 

  السعدي: تفسير

 وجميل أوصافه لكمال والثناء والمدح الحمد كمال يستحق الذي هلل الحمد قل أي:
 أيضا وسلم ن،الظالمي وتعذيب المكذبين عقوبته في وحكمته وعدله وهباته معروفه

 وصفوة والمرسلين األنبياء من العالمين على واصطفاهم تخيرهم الذين عباده على
 واألدناس، الشر من وسالمتهم بقدرهم وتنويها ذكرهم لرفع وذلك العالمين، من هللا

 والعيوب. النقائص من ربهم في قالوه ما وسالمة
{  ُ ر   آّللَّ رُِكونَ  أَما َخي   كامل العظيم الرب هللا أي: وعرف، تقرر قد استفهام وهذا {  ُيش 

 من ناقصة وهي معه، عبدوها التي واألوثان األصنام أم خير األلطاف عظيم األوصاف

 خير فاهلل الخير من ذرة مثقال لعابديها وال ألنفسها تملك وال تضر وال تنفع ال وجه، كل
 يشركون. مما
 ]ما[ وعبادة الحق هي عبادته وأن المعبود اإلله أنه ويتعين يعرف به ما تفاصيل ذكر ثم

 فقال: الباطل هي سواه



 

 : الفوائد
المجتمعات المتطورة يتذكرون نعم هللا ويشكرون له لذلك في اآليات التي  -

جاءت بعد القصص أمر هللا تعالى النبي صلى هللا عليه السالم أن يقول 
عظيمة ومن ثم سأل سؤاال يجعل المرء يصل البنعمه  "الحمدهلل" ومن ثم ذكرنا

 الى توحيده تعالى "أإله مع هللا"؟؟ "ال إله اال هللا" 
 

 قلْالحمدهلل:ْ -
o  ،"بعد ذكر القصص والعلم بها علينا بالعمل بهذا العلم بقول "الحمدهلل

 وهذا هو حال الذين يريدون التطور )العلم =< العمل( 
o ثمرة العلم العمل.  

 علم بالقصص:ما العمل بعد ال -
o  قل الحمدهلل 

 الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه  ▪
 تحمد هللا حمدا مطلقا  ▪
 الحمدهلل تحمده على كل حال  ▪
 نحمد هللا المألوه المعبود  ▪
 الحمدهلل تمأل الميزان  ▪
 أفضل الدعاء " الحمدهلل" ▪
ُ بَِعَذابِ  ▪ َعُل اّللَّ تُم  "الحمدهلل" نجاة من العذاب ))َما يَف  ُكم  إِن  َشَكر 

ُ َشاكًِرا َعلِيًما( ُتم  َوَكاَن اّللَّ  (.َوآَمن 
 

 وسالٌمْعلىْعبادهْالذينْاصطفى:ْ -
o  .السالم في المجتمعات )عدم الحرب( من أسباب التطور 
o  .عند وجود الحروب المجتمع ال يستطيع التطور بالعلم 
o  في مشربهم ومأكلهم  –عباد هللا في الفرائض والمستحبات والمباحات

 وملبسهم. 
o اصطفاء هللا للناس حسب علمه وحكمته سبحانه وتعالى. 
o رحمته وفضله سبحانه وتعالى اصطفاهمب. 
o  .هللا أعلم حيث يجعل رسالته 
o  أفضل عباد هللا هو النبي صلى هللا عليه وسلم، وأمره هللا تعالى أن

 .لى بقية العباد الذين اصطفاهم هللاُيسلم ع

o  ة لهالسالم تكلما زادوكل ما كان العبد أكثر عبودية كلما اصطفاه هللا. 
o  المصلحون هم السبب في تقدم المجتمعات وحفظهم من العذاب 
o الذين اصطفاهم هللا هم سبب في السالم في المجتمعات. 

  
 ءهللاْخيٌرْأماْيشركون:ْ -

o  هللا تعالى ليس كمثله شيء ولكن يعلمنا مع قدرته واحاطته بالخلق ال
 أحدا على العبادة واختيار ال إله اال هللا.  نجبر

o الخير من هللا، الشر ليس منه وال اليه.  
o صاعد هشخص الذي خير هللا عليه نازل وشرال تكن ال. 
o ر. كل أفعال هللا خير، أسمائه خير، كل صفاته خير، كل أقداره خي 

 



 

 
 

 الكلمة معناها

ْْسؤال

ْ
ْ بتقدير أوجد
ْ
 – باب وأخرى سماء بين – طباقا سماوات سبعْ-( عال: سماء)

ْبمصابيح الدنيا السماء وزينا

ْ
  األرض وما فيها من األشجار والمخلوقات. 

ْ
 ألجلكم أنزل 

ْ

ْ ماء السحاب من
ْْ

 هناك ولكن تعالى هللا من األفعال جميع) به – الماء بهذا
ْ( الفعل لهذا أسباب

ْ
ْْسور له بستان

ْ
ْْالقلوب يبهج( سر – فرح – نضر – حسن: بهجة)
ْ
ما كان بمقدوركم انبات  المطر بإنزال عليكم هللا منة لوال

 شجرة واحدة منها. 
 

 وعرف تقرر قد استفهام
 

 ينفي ما قبله.  –اضراب انتقالية 
 

 جماعة 
 

ْ ْأََمن 

ْ
َْخلََقْ

ْ
ْالَسَماَواتِْ

ْ

ْ
َضْ َر  َْواْل 

ْ
ْ َْوأَن َزَلْلَُكم 

ْ

ِْمَنْالَسَماِءَْماًءْ
ْ

َناْبِِهْ بَت  َْفأَن 
ْ
ْ

َْحَدائَِقْ
ْ

َجٍةْ َْذاَتَْبه 
ْ

بُِتواْ ْتُن  ْأَن  َماَْكاَنْلَُكم 
َْشَجَرَهاْ

ْ
ْ ْأَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ

ْ
ْبَلْ 
ْ
ٌمْْ َْقو  ُْهم 
ْ



ِدلُونَْ يسوون مع هللا تعالى في عبادته غيره.  –يسوون به سواه  ْيَع 

 

 
 

 
 

 
 

  السعدي: تفسير

 وما واألرض والمالئكة والنجوم والقمر الشمس من فيها وما السماوات خلق أمن أي:
 ذلك. وغير وأشجار وأنهار وبحار جبال من فيها
َماءِ  ِمنَ  } ألجلكم أي: {  م  لَكُ  َوأَن َزلَ } َنا َماءً  السَّ بَت   َذاتَ  } بساتين أي: {  َحَدائِقَ  بِهِ  َفأَن 

َجة    أَن   لَُكم   َكانَ  َما } ثمارها، وحسن وتنوعها أشجارها كثرة من منظر حسن أي: { بَه 
بُِتوا ِ  َمعَ  أَإِلَه   } المطر. بإنزال عليكم هللا منة لوال {   َشَجَرَها تُن   األفعال هذه فعل {  اّللَّ
م   ُهم   بَل   } به؟ ويشرك معه يعبد حتى ِدلُونَ  َقو   مع سواه به ويسوون غيره به {  يَع 

 الرزق. ومنزل والسفلي العلوي العالم خالق وحده أنه علمهم

 : الفوائد
َض:ْ - َر  َْخلََقْالَسَماَواتَِْواْل   أََمن 

o الخلق رابع مراحل القدر.  
o  خلقناه بقدرإنا كل شيء.  

o المجتمعات المتطورة لها تخطيط قبل التنفيذ. 
o  هللا تعالى ال ُيسأل عما يفعل ولكنه تعالى كتب على نفسه أمور

  .كالرحمة وحرم على نفسه أمور كالظلم
o  على المرء أن يتبع الفضائل ويجتنب الخبائث ولو لم ُيحاسبه أحد عما

 يفعل.

 السماوات:ْ -
o سبع سماوات طباقا.  
o هذا يعلمنا التزام الحدود وطلب اإلذن وهما من  –ماء وأخرى باب بين س

  .صفات المجتمعات المتطورة
o  تزيين األمور من صفات المجتمعات –وزينا السماء الدنيا بمصابيح 

 .المتطورة
o يذكرنا هللا تعالى بالنظر الى السماء التي تذكرنا بالعلو. 

 واْلرض:ْ -
o األرضيين السبع.  
o ي خلق السماوات واألرض لوحده، فلماذا ُيشرك به؟هللا تعالى هو الذ 
o العلم بربوبية هللا وأفعاله يؤدي الى األلوهية وعبادته باإلخالص. 

 وأنزل:ْ -
o  نزول المطر من السماء فيه حكمة عظيمة، منها أن الجميع يستفيدون

 منه، ومنها أن ليس ألحد البشر التحكم فيه 
 
 



 
 
 



 
 
 

 : الفوائد
 

 لكم:ْ -
o  المتطورة ولي األمر يخدم من تحتهفي المجتمعات. 
o  ليس من الخطاء أن نقول ألحدهم أنا فعلت هذا لك ليس تيمنا بل

 اهتماما ومحبة. 
o أحب الناس الى هللا أنفعهم للناس.  
o كل ما زاد عطائك زاد رزقك.  
o قيل عن النبي صلى هللا عليه وسلم، كان في خدمة أهله.  

 منْالسماءْماء:ْ -
o  من أهم األرزاق وهللا تعالى لم يجعل ألحد حق التدخل فيهالمطر.   
o إذا نويت فعل الخير ال تجعل أحدهم يتدخل في هذا القرار.  
o الماء أحسن الصدقة.ْ 

َجٍة: - َناْبِِهَْحَدائَِقَْذاَتْبَه  بَت   َفأَن 
o  من إحسانه للناس أنه تعالى أعطى الناس أكثر مما يحتاجون اليه من

  .وهو حدائق ذات بهجةالشراب والطعام، 
o  حدائق ذات بهجة، لها من التأثير العظيم في نفس االنسان، ومنها عالج

  .األمراض
o  من صفات المجتمعات المتطورة أنهم يهتمون بالدقيق من األمور

  .كالحدائق والورود والمناظر الجميلة
o على الولي األمر أن ينظر فيما ُيبهج الرعية.  
o المرء يحب من ُيحسن اليه.  

 ماْكانْلكمْأنْتنبتواْشجرها:ْ -
o الحمدهلل الذي لم يكل هذه المهمة علينا.  
o  إذا رأيت خيرا في ذريتك بنصحك وتربيتك لهم، تذكري "ما كان لكم أن

  .تنبتوا شجرها" =< وانبتها نباتا حسنا
o  على المجتمعات أن يعلموا أن تطورهم ليس منهم ومن عملهم أو

 ،المرء انباتها فكيف بأمور أخرى ذكائهم ، شجرة واحدة ليس على
ِدلُوَن:ْ - ٌمْيَع  َْقو  ُْهم  ْبَل   أَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ

o المجتمعات ال تتطور إذا لم تتذكر نعم هللا وتحمده سبحانه وتعالى.  
 قوٌم:ْ -

o .الشرك ال يتوقف على شخص بل ينتشر بسرعة 
o صحبة الصالحين من أسباب الصالح والتوفيق ألثرهم على المرء، 

 ون:ْيعدل -
o هؤالء الناس ليس لهم دليل على عبادة غيره.  
o سبب شركهم في العبادة هو اتباع الهوى. 

 
 



 

 
 

 الكلمة معناها

 وال منها فعل ال التي وجه كل من الناقصة واألوثان األصنام هل

ْهللا أم خير؟ نفع وال رزق
ْ
ْمستقرا ومطمئنا. ( قر  )
 
ْجعل خالل األرض أنهارا.  (الشيئين بين منفرج: خاللها)

ْْ
هناك أنهار ظاهرة فوق األرض وباطنة  -ر الغزي العذب الماء

 داخلها 
ْ
 فيمسك الماء في لقىالتي ت الثقيلة الحديدة :رواسي) 

ثبت األرض بالجبال  –( مكانها في ويثبتها تجري أن السفينة
 لئال تضطرب وتميد. 

 
  العذب والبحر المالح البحر
 

 كل من المقصودة المنفعة فتفوت اختالطهما من يمنعحاجزا 
 األنهار مجرى جعل األرض، من حاجزا بينهما جعل بل منهما
ْ.ومصالحها مقاصدها منها فيحصل البحار عن مبعدة األرض في

ْْ
ِ    َمعَ  أَإِلَه  } ْ.ْمعه به ويشرك هللا به يعدل حتى ذلك فعل{ اّللَّ

ْ
 حق علموا فلو وإال لرؤسائهم تقليدا باهلل فيشركون يعلمون ال

 .شيئا به يشركوا لم العلم
 

ْ ْأََمن 

ْ
ْ

َضَْقَراًراْ َر  َْجَعَلْاْل 
ْ

َْوَجَعَلِْخاَللََهاْ

ْ
ْأَن َهاًرا

ْ
ْ

َْوَجَعَلْلََهاَْرَواِسَيْ

ْ
ْ
ْ

َري نِْ َْوَجَعَلْبَي َنْال بَح 
ْ

َْحاِجًزاْ
ْ
ْ

ْ
ْ ْأَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ

ْ
ََْلْ َثُرُهم  ْأَك  لَُمونَْبَل  ْيَع 

 



 
 

 
 

 

  السعدي: تفسير

 خير؟ نفع وال رزق وال منها فعل ال التي وجه كل من الناقصة واألوثان األصنام هل أي:

َر ضَ ا َجَعلَ  } الذي هللا أم  والحرث السكنى من ويتمكنون العباد عليها يستقر {  َقَراًرا أل 
 أنهارا األرض خالل في جعل أي: { أَن َهاًرا ِخاَللََها َوَجَعلَ  } واإلياب. والذهاب والبناء
 مواشيهم. وشرب وشربهم وأشجارهم، زروعهم في العباد بها ينتفع

 لئال لها أوتادا وتكون تميد لئال وتثبتها هاترسي جباال أي: { َرَواِسيَ  لََها َوَجَعلَ } 
َري نِ  بَي نَ  َوَجَعلَ  } تضطرب.  من يمنع { َحاِجًزا } العذب والبحر المالح البحر { ال بَح 

 األرض، من حاجزا بينهما جعل بل منهما كل من المقصودة المنفعة فتفوت اختالطهما
 } ومصالحها، مقاصدها هامن فيحصل البحار عن مبعدة األرض في األنهار مجرى جعل
ِ  َمعَ  أَإِلَه   َثُرُهم   بَل   } معه. به ويشرك هللا به يعدل حتى ذلك فعل {  اّللَّ لَُمونَ  الَ  أَك   {  يَع 

 شيئا. به يشركوا لم العلم حق علموا فلو وإال لرؤسائهم تقليدا باهلل فيشركون

 : الفوائد
َضَْقَراًرا:ْ - َر  َْجَعَلْاْل   أََمن 

o (قرار : )جعل المرء مستقرا القوانين تالقوانين واالستقرار على األمر
  .ومطمئنا

o التغيرات التي تسببها البشر في األرض ال تغير استقرارها.  
o  مع فساد الناس وأفعالهم التي ال ترضي هللا تعالى مع ذلك األرض ال

  .تهجمهم وال تعاقبهم لكون هللا جعلها قرارا
o ل األرض قرارا أن يجعلنا وايماننا وقلوبنا اسألي هللا تعالى الذي جع

 تطمئن وتستقر على حبه ودينه. 

o هللا تعالى هو الذي يجعل المجتمعات مستقرة ومطمئنة. 
o اإليمان باهلل يجعل المرء مستقرا مطمئنا ال يهتز بآراء الناس والماديات. 

 
َهاًرا:ْ -  َوَجَعَلِْخاَللََهاْأَن 

o  للناس والحيوانات والنباتاتاألنهار لها من الفوائد العظيمة. 

  
 َوَجَعَلْلََهاَْرَواِسَي:ْ -

o القوانين هي الرواسي )سبب االستقرار( في المجتمعات.  
o  الذنوب سبب في دمار األرض وليست األمور المادية التي تخوفنا الناس

 منها كاألمراض والفقر.
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 : الفوائد
ِنَْحاِجًزا: - َري   َوَجَعَلْبَي َنْال بَح 

o .علينا االلتزام بالحدود في عالقاتنا مع الناس خصوصا المقربين الينا 
o الحدود مع الناس هي التقوى. 
o وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.  
o َري ِن  التزام الحدود في العالقات، سبب ثمرتها وتطورها ودوامها ))َمَرَج ال بَح 

َزخ  اَل يَب ِغيَاِن* َنُهَما بَر  َتِقيَاِن * بَي  ُهَما  يَل  ُرُج ِمن  بَاِن * يَخ  ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ َفبِأَي 
َجاُن((  لُُؤ َوال َمر  ؤ 

ُّ
 الل

o  :من الحدود مع الناس 
 .احترام الكبير ▪
 .لصغيرارحمة   ▪
  .طاعة ولي األمر ▪
 .رحمة المذنبين ▪
  .المسلم على المسلم حرام ▪

o من صفات المجتمعات المتطورة جعل الحدود. 
 

- ْ لَُموَن:بَل  ََْلْيَع  َثُرُهم   أَك 
o أكثر الناس ليس لهم علم أو قد يكون لهم علم ولكن ال يعملون به. 
o هذه اآلية تظهر أهمية العلم.  
o  رب زدني علماالدعاء: وُقل. 

 



 
 

 الكلمة معناها

بعد ذكر قرار األرض واستقرارها، ذكر تعالى مواضع عدم  -
استقرارهم باستجابة  إليهماستقرار الناس وأنه ُيرجع 

 دعائهم. 
  

  .ضائع وقت وال تأخير غير من الحال في يجيبه

ْ
ْ .والكبيرة الصغيرة المواقف من أحواله جميع في مضطر

ْْ
ْْهللا طلب – الدعاء المضطر إجابة شرط

 

 والنقمة والشر البالءويكشف 
 

 : السوء أنواع
 السوء المعنوي )أمراض القلوب، الجهل، الذنوب،...(  -
 السوء المادي )أمراض الجسد، الفقر،...( -

 
 بعض بعضكم يخلف

 
 ال اله اال هللا

 

 ادَّكرتم تذكرتموها إذا التي لألمور وتدبركم تذكركم قليل
 فلذلك لكم شامل واإلعراض الغفلة ولكن الهدى، إلى ورجعتم

 .اهتديتم وال أرعويتم ما

ْ
ْ
ْ
ْ

ُْيجِيُبْ ْأََمن 

ْ
طََرْ ْال ُمض 

ْ
ْإَِذاَْدَعاُهْ

ْ

وءَْ ِشُفْالسُّ َْويَك 
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
َر ضِْْ ُْخلََفاَءْاْل  َعلُُكم  َْويَج 
ْ

ْ ْأَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ
ْ

َْقلِياًلَْماْتََذَكُرونَْ

 



 
 

 

  السعدي: تفسير

 للخالص واضطر المطلوب عليه وتعسر الكروب أقلقته الذي المضطرب يجيب هل أي:

 وحده؟ هللا إال قمةوالن والشر البالء أي: السوء يكشف ومن وحده؟ هللا إال فيه هو مما
 وتكونون نعمه إليكم ويوصل بالرزق لكم ويمد منها يمكنكم األرض خلفاء يجعلكم ومن
 األفعال؟ هذه يفعل هللا مع أإله بعدكم بقوم ويأتي سيميتكم أنه كما قبلكم من خلفاء

 إذا كانوا ولهذا المشركون، أيها بإقراركم حتى ذلك من شيئا هللا مع يفعل أحد ال
 وإزالته، دفعه على المقتدر وحده أنه لعلمهم الدين له مخلصين هللا دعوا لضرا مسهم

 ادَّكرتم تذكرتموها إذا التي لألمور وتدبركم تذكركم قليل أي: {  تََذكَُّرونَ  َما َقلِيالً  }
 وال أرعويتم ما فلذلك لكم شامل واإلعراض الغفلة ولكن الهدى، إلى ورجعتم
 اهتديتم.

 : الفوائد
طََرْإَِذاَْدَعاُه:ْأَْ - ُْيجِيُبْال ُمض   َمن 

o المجتمع المستقر يكون له أناس مستقرين.  
o  هذه اآلية دعوة للمؤمن أن يدعوا هللا في جميع أحواله وخصوصا في

 المواقف االضطرارية. 
o "شرط استجابة المضطر "الدعاء.  
o المضطر قد يكون مؤمنا أو مسلما أو حتى كافرا.  
o  حديث: اتقي دعوة المظلوم  –المظلوم من أنواع المضطر. 
o المجتمعات المتطورة لهم قانون الطوارئ الستجابة المضطرين. 

وَء:ْ - ِشُفْالسُّ  َويَك 
o  في كشف السوء لم يذكر هللا تعالى شرط أي هللا تعالى هو الذي

 .يكشف السوء ولو لم ُيدعى
o تعالى هو يكشف السوءه بل يؤمن بأن هللا ئالمؤمن ال يستسلم لما يس 

 عنه. 
o حسن الظن باهلل وااليمان به من أسباب جلب كل خير للمؤمن.  

َر ضِ:ْ - ُْخلََفاَءْاْل  َعلُُكم   َويَج 

o استجابة المضطر سببا الخالفة في األرض، أي إذا لم كشف السوء و
  .يكن المرء مستقرا ومطمئنا ال يستطيع أن يعيش بسالم في المجتمع

o  .اإلنسان مسئول في هذه األرض فعليه أال يفسدها بالذنوب والمعاصي 
 قليالْماْتذكرون:ْ -

o الغفلة عكس الذكر.  

o ال يتذكرون، أي غافلون عن آيات هللا وقدرته وال يتدبرونها.  
o  :اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وُحسن عبادتكالدعاء. 
o :أسبابْالشرك  

 يعدلون )جعل غير هللا سواء معه سبحانه وتعالى(  ▪
 قلة العلم )التعلم(  ▪

 قلة الذكر )تدبر( ▪
  .قلة الذاكرين، قلة المؤمنين، قلة الصالحين يبين غنى هللا عن الخلق -

 



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 الذي هو من

  
ْ:ْالهدايةْأنواع

 هداية البيان  -
 العلم بطريق المستقيم -

 هداية التوفيق -

 العمل بهذا العلم  -
 

 للهداية وسيلة وال نور وال هداية الا المرء يظن قد حيث
  
 ( ريح جمع: رياح)

 
 : القرآن في الريح
 ريح:  ❖

 ُذكرت للعذاب  ▪
 رياح ❖

 ذكرت للبشرى والمطر  ▪
 

  المطر نزول قبلبشارة 
 

فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره 
 وعبدتم سواه؟

 
 غيره. به وتسويتهم شركهم عن وتقدس وتنزه تعاظم

 

ْ ْأََمن 

ْ
ْ ِديُكم  ْيَه 

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ

ِرْ ْفِيْظُلَُماِتْال بَر َِْوال بَح 
ْ

ِسُلْالر ِيَاَحْ ُْير  َْوَمن 

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

َمتِِهْ َْرح  ًراْبَي َنْيََدي  ُْبش 
ْ

ْ ْأَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ
ْ
ْ

َْعَماْ تََعالَىْاّلَلُ
رُِكونَْ ُْيش 

 



 
 

 
 
 
 

  السعدي: تفسير

 معلم وال دليل ال حيث والبحر، البر ظلمات في تكونون حين يهديكم الذي هو من أي:

 من لكم جعل ما وجعل الطريق وتيسيره لكم، هدايته إال النجاة إلى وسيلة وال يرى
ِسلُ  َوَمن   } بها، تهتدون التي األسباب ًرا الر ِيَاحَ  ُير  َمتِهِ  يََدي   بَي نَ  ُبش   يدي بين أي: { َرح 
 فيستبشر تدره، ثم تلقحه ثم تجمعه ثم تؤلفه ثم السحاب فتثير فيرسلها المطر،
ِ  َمعَ  أَإِلَه   } المطر. نزول قبل العباد بذلك  به؟ انفرد الذي وحده هو مأ ذلك؟ فعل { اّللَّ
ُ  تََعالَى } سواه؟ وعبدتم غيره معه أشركتم فلم رُِكونَ  َعمَّا اّللَّ  وتنزه تعاظم { ُيش 

 غيره. به وتسويتهم شركهم عن وتقدس

 : الفوائد
رِ:ْ - بَر َِْوال بَح  ْفِيْظُلَُماتِْال  ِديُكم  َْيه   أََمن 

o المجتمعات المتطورة تهتم في هداية الناس.  
o هداية موسى الى المدين عندما فر من فرعون ,من أمثلة الهداية.  
o بنو إسرائيل مثال كبير لكفر نعم هللا: 

  .عبادة غيرهب ▪
  .التعدي مع هللا بطلب رؤيته ▪
  .التعدي على نبيهم موسى عليه السالم ▪

 .الطغيان في الطعام ▪
سنة قضوها في أرض  40=< نتيجة كفرهم النعم أنهم لم يهتدوا 

 التيه.
o نتيجة كفر النعم عدم الهداية.  
o  من الناس من ليس لهم أي وسيلة للهداية ولكن يهديهم هللا تعالى

  .ومنهم من لو أحاطت بهم الهداية ال يهتدون
o  على المرء أن يسأل هللا الهداية في كل أموره الصغيرة والكبيرة وهذه

  .عبادة االستهداء
o  وأفعالنا وأعمالنا وآراءنانسأل هللا أن يهدينا ويسددنا في أقوالنا. 
o  يونس عليه السالم، هداه هللا الى أفضل دعاء في ظلمات البحر والليل

  ."سبحانك إني كنت من الظالمين وبطنن الحوت بقول "ال اله اال أنت
o  اللهم اهدنا ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عنا

  .سيئها ال يصرف عنا سيئها إال أنت
o  آِن َوكَِتاب  ُمبِين  * في بداي ُقر 

ة السورة، قال هللا تعالى ))طس تِل َك آيَاُت ال 
ِمنِيَن(( كل ما زاد إيمان المرء زاد هدايته بهذا الكالم  َرى لِل ُمؤ  ُهًدى َوُبش 

 العظيم كالم رب العزة هللا تعالى.
o ربنا اهدنا الى ما تحب وترضى.  
o  القوانينالمجتمعات المتقدمة تتقدم وتهتدي باتباع. 

  
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 الكلمة معناها

 : الفوائد
َمتِِه: - َْرح  َنْيََدي  ًراْبَي  ِسُلْالر ِيَاَحُْبش  ُْير   َوَمن 

o األخبار السارة تأتي مع مقدمات.  
o هللا تعالي اللطيف، يهيئ النفوس قبل اعطائهم األخبار السارة.  
o  على المرء أن يكون مبشرا وال يصعب على اآلخرين. حديث:))كونوا

 .تكونوا منفرين((مبشرين وال 
o  من أمثلة تنفير الناس الصحابي الذي كان يطول الصالة، مع فضل تطويل

الصالة قال له النبي صلى هللا عليه وسلم رحمة بالناس وتسهيال 
  .عليهم أال يفتن الناس بتطويل الصالة

o ))قال هللا تعالى: ))يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر. 
o  عليه السالم: ))إن هللا رفيق يحب الرفق، وإن هللا قال النبي صلى هللا

 .يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف((
o  سليمان عليه السالم أرسل الكتاب الكريم الى بلقيس ولم يعجلهم

 بالحرب والعقوبة.
o  من أفضل أنواع رحمة هللا الخاصة هو العلم النافع الذي يأتي مع بشارات

  .للمؤمنين
o شرى للمؤمنينالقرآن هداية وب.  
o  على األم أن تكون مبشرة في بيتها وال تعطي فقط القوانين بجفاف

 والعنف. 
رُِكوَن:ْ - َْعَماُْيش  ْتََعالَىْاّلَلُ  أَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ

o  ال يهدي وال يبشر وال يرحم اال هللا، وراء كل هداية كل رحمة كل بشارة
  .هو هللا سبحانه وتعالى

 
 

 



 .خلقها ويبتدئ المخلوقات وينشئ الخلق يبدأ الذي هو من
 
 .يعيدنا للحساب والجزاء - والنشور البعث يوم الخلق يعيد ثم
 

 والنبات؟ بالمطر واألرض السماء من يرزقكم ومن
 
 
 

 عليه؟ ويقدر ذلك يفعل
 
 

 .قلتم ما على ودليلكم حجتكم هاتوا
 

ْال َخل قَْ
ُ
َدأ ْيَب  ْأََمن 

ْ
ْثَُمُْيِعيُدُهْ

ْ
ِْمَنْ ُزُقُكم  ْيَر  َوَمن 
َر ضِْ ْالَسَماِءَْواْل 

ْ
ْ
ْْ ْأَإِلٌَهَْمَعْاّلَلِ
ْ
ْ

ْ ْإِن  َهانَُكم  َْهاتُواُْبر  ُقل 
َْصاِدقِينَْ ُتم  ُْكن 

 

 
 

 
 

  السعدي: تفسير

 يوم الخلق يعيد ثم خلقها، ويبتدئ المخلوقات وينشئ الخلق يبدأ الذي هو من أي:
 والنبات؟. بالمطر واألرض السماء من يرزقكم ومن والنشور؟ البعث

ِ  َمعَ  أَإِلَه  }  َهانَُكم   َهاتُوا ُقل   } عليه؟ ويقدر ذلك يفعل { اّللَّ  ودليلكم حجتكم أي: { ُبر 
ُتم   إِن   } قلتم ما على  مشاركة لها األصنام إن تقولون: أنكم فبتقدير وإال { َصاِدقِينَ  ُكن 
 مبطلون أنكم فاعرفوا وإال بالبرهان، صدقوها دعوى مجرد فذلك ذلك من شيء في له
 هو هللا أن على الدالة القطعية والبراهين اليقينية األدلة إلى فارجعوا لكم، حجة ال

 العبادات. أنواع جميع له تصرف أن المستحق وأنه التصرفات بجميع المتفرد

 : الفوائد
ْال َخل َقْثَُمُْيِعيُدُه:ْ -

ُ
َدأ ْيَب   أََمن 

o  والمؤخرهللا سبحانه وتعالى األول واآلخر والمقدم.  
o كل شيء يبدأ بخطوة وخط بداية.  
o  على المرء أال يغتر بما يبدأ من المشاريع واألفكار الجديدة ويسأل هللا

ألنه هو الذي يبدأ كل شيء تعالى أن يعينه ويعلمه ويفتح له كل خير 
 .من عدم

o هذه اآلية تزيد إيمان المرء بالبعث والنشور.  
o  والجزاءيعيدنا سبحانه وتعالى للحساب.  
o مع قرب الموت الينا ولكن طول األمل غلب علينا.  
o  . يَِم ُبَعُه في ال  ص 

ُ
َعُل أَحُدُكم  أ ُل َما يَج  ن يَا في اآلِخَرِة إاِلَّ ِمث  حديث: َما الدُّ

ِجُع؟ ظُر  بَِم يَر  يَن   َفل 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 : الفوائد
َر ضِ:ْ - ِْمَنْالَسَماِءَْواْل  ُزُقُكم  ْيَر   َوَمن 

o  :خطوات الخلق 
 .البداية =< الرزق =< الرجوع =< البعث ▪

o  هذه اآلية "اإلعداد واإلمداد"في ذكر تعالى.  
o هللا سبحانه وتعالى المقدم المؤخر ذكر البدء والبعث ومن ثم األرزاق.  
o الرزق الدنيوي مكتوب لذلك قال تعالى فامشوا في مناكبها.  
o أم ال لذلك قال تعالى سارعوا  رزق اآلخرة )الجنة( ال نعلم إذا كتبت لنا

  .الى مغفرة من ربكم والجنة
o  "جواب كل أسئلة اختبارات الدنيا "ال اله اال هللا.  
o  كل األرزاق لو نزلت من السماء كالمطر ولو جاءت باألسباب من األرض

  .هللا تعالى فقط امصدره
o  كل شيء رزق، خلقنا، طعامنا، ملبسنا مشربنا=< كل ما يستفيد منه

  .مرء رزقال
o  رزق الجميع في النهاية سواء =< هناك من يُعطى المال ولن يعطى

األوالد، من يعطى الصحة ولكن ال يعطى األموال وهكذا هللا تعالى يقسم 
 .األرزاق بين عباده وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى

o حديث: فإذا سألت فسأل هللا.  
o  يبين لنا أنها ثانويةذكر تعالى الرزق في نهاية هذه اآليات العظيمة. 

  
َْصاِدقِيَن:ْ - ُتم  ُْكن  ْإِن  َهانَُكم  َْهاتُواُْبر   ُقل 

o هم حجة واحدة على عبادة كل هؤالء المشركين في أنحاء العالم ليس ل
 .غير هللا

o هذه اآلية تبين أن علينا أال نأخذ باألمور من غير حجة وبرهان.  
o  المؤمن ال يدعي األمور من صفات المنافقين أنهم يدعون الصالح ولكن

 .ويتكلم من غير حجة وبرهان ولكنه يعمل وال يزعم الصالح
o  اإلشاعات )الكالم من غير برهان( في المجتمع سبب في تأخرها عن

 التطور والتحضر.
 
 
 

 



 
 
 

 الكلمة معناها

 يا محمد 
 

فهذه الغيوب ونحوها اختص هللا بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب 

مرسل، وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه  وال نبي

 . بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي ال تنبغي العبادة إال له
 

 أي ما يدرون متى البعث والنشور والقيام من القبور.

ُْقلْ 
ْ

ْفِيْ لَُمَْمن  ََلْيَع 

َر ضِْ الَسَماَواتَِْواْل 

ْ ْال َغي َبْإََِلْاّلَلُ
ْ

ُعُرو َنْأَيَاَنَْوَماْيَش 
َعُثونَْ ُْيب 

 

 
 

 
 

  السعدي: تفسير

َدهُ  } تعالى: كقوله واألرض السماوات غيب بعلم المنفرد أنه تعالى يخبر  َمَفاتِحُ  َوِعن 
لَُمَها الَ  ال َغي بِ  لَمُ  ُهوَ  إاِلَّ  يَع  بَر ِ  فِي َما َويَع 

رِ  ال  بَح 
ُقطُ  َوَما َوال  لَُمَها إاِلَّ  َوَرَقة   ِمن   تَس   َحبَّة   َوالَ  يَع 

َر ضِ  ظُلَُماتِ  فِي َ  إِنَّ  } وكقوله: { ُمبِين   كَِتاب   فِي إاِلَّ  يَابِس   َوالَ  َرط ب   َوالَ  األ  َدهُ  اّللَّ  ِعن 
اَعةِ  ِعل مُ  لَمُ  ال َغي ثَ  َوُيَنز ِلُ  السَّ َحامِ  فِي امَ  َويَع  َر   السورة. آخر إلى { األ 
 وإذا مرسل، نبي وال مقرب ملك يعلمها فلم بعلمها هللا اختص ونحوها الغيوب فهذه
 ال الذي فهو والخفايا والبواطن بالسرائر علمه المحيط ذلك بعلم المنفرد هو كان

 من المنتق باآلخرة المكذبين علم ضعف عن تعالى أخبر ثم له، إال العبادة تنبغي
ُعُرونَ  َوَما } فقال: منه أبلغ هو ما إلى شيء َعُثونَ  أَيَّانَ  } يدرون وما أي: { يَش   أي: { ُيب 

 يستعدوا. لم فلذلك أي: القبور من والقيام والنشور البعث متى

ْالفوائد:
 .غيرهتعلقك ب هللا كلما قلكل ما زاد علمك عن  بلْأكثرهمَْلْيعلمون: -

 .وتعالى بسبب تعلقنا بهذه الحياة َقل ذكرنا هلل سبحانه قليالْماْتذكرون: -
كلما زادت تعلقاتنا في الحياة كلما زادت حياتنا  تعالىْهللاْعماْيشركون: -

 .تعقيدا
 



 

ْالفوائد:ْ
 

- ْ: َغي َبْإََِلْاّلَلُ َر ضِْال  ْفِيْالَسَماَواتَِْواْل  لَُمَْمن  ََْلْيَع   ُقل 
o اال هللا( التوحيد = نفي واثبات )ال إله 
o ال يعلم الغيب أحد اال هللا.  
o  آيات 9مع علم هللا بمصير فرعون أرسل اليه.  
o  عن  يخبرههدهد اليه كي السليمان عليه السالم لم يعلم الغيب فأرسل هللا

  .حال بلقيس وقومها
o بل مجرد احتماالت  بالغيب توقعات الناس للمستقبل ولو صدقت ليس علم

  .على أساس العلم بالماضي
o  علم هللا سبحانه وتعالى من العدم ولكن هناك كتابات كثيرة، مثل كتابة اللوح

 المحفوظ، كتابة المالئكة، في الرحم. وهذا يبين أهمية الكتابة. 
o  أطول آية في القرآن )المداينة( ذكر فيها عن الكتابة وأهميتها في المداينة

 والقروض. 
o المجتمعات المتحضرة تسجل كل شيء بالكتابة. 
o  السحر من أعظم الكبائر ألن المرء يتعدى حدوده لمعرفة علم الغيب الذي هو

  .خاص باهلل
o  معرفة أن هللا تعالى هو عالم الغيب والشهداء يجعل المرء راض بأقداره

  بسالم.سبحانه وتعالى فيعيش في هذه الحياة 
o من ن هم أقرب الى هللا نفى هللا تعالى علم الغيب حتى عن أهل السماء الذي

 .أهل األرض
o  َال ورون أقدار السنة كاملة في ليلة القدر كي يتبعوا أوامر هللا المالئكة ُيخب

  .ينشرون هذه األخبار

o  خبر شيء من أحدهم فهو أمانة عليه الحفاظ
ُ
  عليها.المرء إذا أ

o  من خطوات الشيطان في تضليل الناس هي الحاسة السادسة وهي ال وجود
  .الشيطانلها بل هي من وسواس 

o على المرء أن يخطط ولكن يجب أن يكون قابال ألي تغيير قد يحصل.  
َعُثوَن:ْ - ُعُروَنْأَيَاَنُْيب   َوَماْيَش 

o من أعظم الغيب الذي ال يعلمه اال هللا هو العلم بوقت يوم القيامة. 
o  مع علمنا بأنه في يوم الجمعة، نعلم جميع عالماتها الكبرى والصغرى ولكن

  .ها الناس يكونون مغموسين في حياتهمحين يأتي وقت
o  في المجتمعات المتحضرة هناك أسرار ال تفشى للجميع، قد يعلم الجنود

  .معلومات ال يعلمها الناس، قد يعلم المأل والقائد أمور ال يعلمها الجنود والناس

o   آِن َوكَِتاب  ُمبِين ُقر 
* ُهًدى قال تعالى في بداية سورة النمل ))طس تِل َك آيَاُت ال 

ِخَرِة ُهم   تُوَن الزََّكاَة َوُهم  بِاآل  ِمنِيَن * الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيؤ  َرى لِل ُمؤ  َوُبش 
ُيوقُِنوَن(( =< من صفات المؤمنين المتقدمين بالصالة والزكاة هي اليقين 

  .باآلخرة
o  َّالَِّذيَن اَل من صفات المجتمعات الفاسدة عدم اإليمان باليوم القيامة ))إِن

ِخَرِة َزيَّنَّا لَُهم  أَع   ِمُنوَن بِاآل  َمُهوَن((ُيؤ   .َمالَُهم  َفُهم  يَع 
 



 
 

 
 

 الكلمة معناها

  وقل ضعف، بل
 

  اآلخرةعن  علمهم ضعف

ْ
ْالكفار هؤالء

ْ
ْاليقين عدمفي الشك وهو  سينمغمو
ْ

ْاآلخرة يوم من
ْ

احتمال  ولم يكن في قلوبهم من وقوعها وال، أبصارهم عميت
 بل أنكروها واستبعدوها

ْبَِلْاَداَرَكْ
ْ

ِخَرِةْ ْفِيْاآل  ِْعل ُمُهم 

ْ
ْ ُْهم  ْبَل 

ْ
ْ ْفِيَْشك ٍ

ْ

َهاْ ِْمن 
ْ

َهاَْعُمونَْ ِْمن  ُْهم  ْبَل 

 

 
 

  السعدي: تفسير

ِخَرةِ  فِي ِعل ُمُهم   ادَّاَركَ  بَلِ }   واصال علما وال يقينا، يكن ولم وقل ضعف، بل أي: { اآل 
 وال قوي علم عندهم ليس بل وهاؤه،و ضعفه للعلم درجة وأدنى أقل وهذا القلب إلى

َها َشك    فِي ُهم   } وإنما ضعيف  العلم ألن العلم به زال والشك اآلخرة، من أي: { ِمن 

َها ُهم   بَل   } الشك، يجامع ال مراتبه بجميع  عميت قد { َعُمونَ  } اآلخرة من أي: { ِمن 
 واستبعدوها. كروهاأن بل احتمال وال وقوعها من قلوبهم في يكن ولم بصائرهم، عنها



 
 

ْالفوائد:
 : مراتبْالذينَْلْيؤمنونْباآلخرة -

 وما يشعرون أيان يبعثون  ▪
 ادارك علمهم في اآلخرة  ▪
 هم في شك منها  ▪
 هم منها عمون  ▪

o  من محاور السورة الكريمة باإلضافة الى الحضارات المتقدمة هو علم هللا
 تعالى. 

o باهلل واليوم اآلخرة من أهم ركنين في االيمان بالغيب هو االيمان.  
 



 

ْالفوائد:
َعُثوَن:ْ ُعُروَنْأَيَاَنُْيب   َوَماْيَش 

  .الشعور بالغيبياتهو من تعاريف االيمان بالغيب  -
  .االيمان واليقين آثارالشعور بالغيبيات من  -
عند ذكر الموت هذه عالمة مرض القلب أو موته  خاشعا إذا لم تجد قلبك -

  .نسأل هللا العافية
من خطوات الشيطان أن يجعل مشاعرنا باالتجاه األمور المادية، نحزن  -

ونخاف ونحب ونفرح عند رؤية أفالم وقصص ال حقيقة لها فال نجد قلوبنا 
 ومشاعرنا عند ذكر هللا وذكر يوم القيامة. 

  االيمان باليوم اآلخر يجب أن يصل الى اليقين.  -
 .+ تربية هللا في الحياة اليقين باليوم اآلخرة يأتي بكثرة العلم عنه -
  .اليقين ال يزول بالشك -

من اختبارات اليقين باليوم القيامة، أن المرء إذا ُسلب حقوقه ال يسيء  -
 .وال يظلم بعلمه ويقينه باليوم اآلخر

يقل خيرا أو " " ويكرم جاره" "،يكرم ضيفه" ءاليقين باآلخرة يجعل المر -
 . "يصمت

 راضيا بجميع األقدار.  اليقين باآلخرة يجعل المرء سعيدا -

  
ِخَرِة: ْفِيْاآل   بَِلْاَداَرَكِْعل ُمُهم 

  .هؤالء الكافرين باليوم اآلخرة لهم علم باآلخرة -
ذكر "علمهم" يبين أن وصل معلوماتهم في اآلخرة الى علم به ولكن مع  -

  .عدم االهتمام به قل وضعف
  .إذا لم تُهتم به بالزيادة والتعلم يضعف العلم باليوم اآلخر -
  .نسأل هللا أن يزدنا علما -

 
َها:ْ ِْمن  ْفِيَْشك ٍ ُْهم   بَل 

  .الشك ُيزيل العلم وُيزيل اإليمان -
  .أمراض الشبهات من أخطر األمراض على العلم واإليمان -
 . علم يزول الشبهات، وقلتها تزيدهاكثرة ال -
 .التعلم، حتى النملة تعلم منهامن سليمان عليه السالم لم يتوقف  -

َهاَْعُموَن:ْ ِْمن  ُْهم   بَل 
  .ال يرون آيات هللا المبصرة -
هللا تعالى أعطانا األسماع واألبصار كي نرى اآليات فكيف حال هؤالء  -

  .الذين ال يؤمنون باآلخرة وعميت أبصارهم في هذه الحياة
  .ذنب بعد ذنب بعد ذنب يؤدي الى الكفر -
  .الذنوبال يشعرون بسبب  -
 .ادارك علمهم بسبب الذنوب -
 .شكوك تأتي بسبب الذنوب -
 .أعظم الذنوب الكفر -
 .هل اإليمان باآلخرة يزدادون بصيرةأ -



 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

ْاآلخر باليوم كفروا
ْ
 بقدرهم القدرة كامل قدرة قاسوا ممكن غير بعيد هذاأي ْ

 .الضعيفة

َْوَقاَلْالَِذيَنَْكَفُروا
ْ
أَإَِذاُْكَناُْتَرابًاَْوآبَاُؤنَاْأَئَِناْْ

َرُجونَْ ْلَُمخ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  السعدي: تفسير

َرُجونَ  أَئِنَّا آبَاُؤنَاوَ  تَُرابًا ُكنَّا أَئَِذا َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ }   قاسوا ممكن غير بعيد هذا أي: { لَُمخ 
 الضعيفة. بقدرهم القدرة كامل قدرة

ْالفوائد:
  .اإليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي -
  .اإليمان ال يبقى على حاله أو يزيد أو ينقص -

 
   َوَقاَلْالَِذيَنَْكَفُروا: -

في اآليات السابقة )عدم الشعور، قلة العلم، أساس هذا الكالم ذكر  -
 الشك ومن ثم العميان وهذا هو الكفر(

  .الكافر هو الذي يعلم ويغطي العلم -

 
َرُجوَن:ْ -  أَإَِذاُْكَناْتَُراًباَْوآبَاُؤنَاْأَئَِناْلَُمخ 

  .اللذين ال يؤمن باآلخرة توقع منهم أي كالم -
  .عميان الذي هم فيه كالمهم ال يعقل للعاقل ولكن يعقل لهم بسبب -
  .وما قدروا هللا حق قدره -

 كفرهم باآلخرة أثر على إيمانهم باهلل سبحانه وتعالى وبقدرته.  -
 



 

 
 

 الكلمة معناها

 تؤكيد
 
 .ورسله هللا وعدنا أي
 

  .البعث
  

 شيئا منه نرى ولم يأتنا فلم
 
 بين جاءت واألخبار الوعود كل أن بيناسم إشارة قريب،  

 .منهم قريب أيديهم
 

 أصدق الكالم جعلوا الظالمين هؤالء - لها هدف ال خياليه قصص
 .األولين أساطير

 

ْ ْلََقد 
ْ

نَاْ ُْوِعد 
ْ

َْهَذاْ
ْ

َْقب لُْ ُنَْوآبَاُؤنَاِْمن  ْنَح 
ْ
َْهَذاْ ْإِن 

ْ
ْ
ََولِينَْْ ْإََِلْأََساِطيُرْاْل 

 

 
 

  السعدي: تفسير

نَا لََقد  }  نُ  } البعث أي: { َهَذا ُوِعد   منه رأينا وال يجئنا فلم أي: { َقب لُ  ِمن   َوآبَاُؤنَا نَح 
َوَّلِينَ  يرُ أََساطِ  إاِلَّ  َهَذا إِن   } شيئا.  األوقات بها تقطع التي وأخبارهم قصصهم أي: { األ 

 فيها. صدق وال أصل لها وليس
 ثم اآلخرة وقت متى يدرون ال أنهم باإلخبار المكذبين أحوال عن اإلخبار في فانتقل
 اإلخبار ثم عمى بأنه اإلخبار ثم شك بأنه اإلخبار ثم فيها علمهم بضعف اإلخبار

 من اآلخرة خوف ترحل األحوال هذه وبسبب أي: وقوعه. تبعادهمواس لذلك بإنكارهم
 بالباطل والتصديق الحق تكذيب عليهم وسهل هللا معاصي على فأقدموا قلوبهم

 وأخراهم. دنياهم فخسروا بالعبادات القيام على الشهوات واستحلوا



 

ْالفوائد:
ُل:ْ - َْقب  ُنَْوآبَاُؤنَاِْمن  نَاَْهَذاْنَح  ُْوِعد   لََقد 

(( كنا ترابا وآباءنا أإنا لمخرجونأإذا )) قالو:ذنب يؤدي الى ذنب أكبر منه،  -
من ثم هذا القول العظيم الذي يبين عميناهم. )من استفهام انكاري و 

  .الى تقرير(
ذنب يؤدي الى ذنب لذلك في اإلسالم إذا تخاصم مسلمين عليهم ترك  -

 ى أذية اآلخر. بعض لثالثة أيام لتفادي الخصومة وكالم قد يؤدي ال
  .من أسماء يوم القيامة "يوم الوعد" -
 يبين تكبرهم على وعود هللا.  -

 هذا:ْ -
 ((.إنكم ترونه بعيدا ونراه قريباكما قال تعالى: )) -

 نحنْوآباؤنا:ْ -
أي هذا الوعد قد ذكر لنا وآلبائنا وهذا يبين أن الجميع يعلمون بقرب يوم  -

 .القيامة
 .لهينكرون يوم القيامة لعدم رؤيتهم  -
وعود هللا، ولكن هؤالء الكافرين ل المؤمن ال يحتاج الى الحلف والتؤكيد -

  .الذين ليس لهم أي حجة يؤكدون كالمهم بالحلف والتوكيدات
 لكونه من غير دليل وبرهان.  حجتهم باطله -

  
ََولِيَن: - َْهَذاْإََِلْأََساِطيُرْاْل   إِن 

  .األولينرازقهم أساطير ورب العالمين خالقهم  وعودجعلوا  -
هذا المكر وهذه األقوال  هللا الصمد ال يغيره وال يضره سبحانه وتعالى كل -

 .الباطلة
  .ال أحد أصبر من هللا على أذى يسمعه سبحانه وتعالى  -
  .هذه األقوال الباطلة عن الحق يجعل السفهاء يستخفون به -
 .من رحمة هللا أنه أخبرنا عن أقوال هؤالء الكافرين كي نحذر منهم  -
وأقوالهم وهذا ما هو مهم في  قلوبهمذكر تعالى في هذه اآليتين عن  -

باطلة  موأقواله تيم ولسان صادق وهؤالء قلوبهم فسدالعبد، قلب سل
  .وكاذبة

  .إذا فسدت القلوب فسدت األقوال -
بعد هذه األقوال ذهب رعب والخوف من هذا الوعد من قلبوهم وإذا  -

بالي بأي ذنب يعمله وفساد ذهب الخوف من القلب يجعل المرء ال ي
 .يفسده

من ال يريد الحق ال يتبين له، هللا المبين الذي يبين الحق للذي في قلبه  -
 .إرادة الحق

 .َهم طالب العلم يجب أن يكون إرادة الحق -
ليه السالم تعلم من عسليمان ك، فدون ولو ممن همابحث عن الحق  -

 .نملة
  .الباطل باطال وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا -
كفر علينا أن نعلم أن هذه األقوال خارج من قلب كافر ولكن المسلم ال يُ  -

كفير الناس وليس لهذا نزل ، فمن الناس من يستخدم القرآن لتاأحد
 .القرآن

 



 
 

 الكلمة معناها

 .(وسلم عليه هللا صلى) محمد يا
  
  .السفر 

 
   .بتدبر انظروا

 
 .ونتيجة نهاية
 

  .بالذنوب أنفسهم على أجرموا الذين

 

ْ ُْقل 
ْ

َر ضِْ ِْسيُرواْفِيْاْل 

ْ
َْفان ظُُرواْ

ْ
َْكي َفَْكاَنَْعاقِبَةُْ

ْ

رِِمينَْ ْال ُمج 

 

 
 

 

  السعدي: تفسير

َر ضِ  فِي ِسيُروا ُقل   } فقال: الرسل به أخبرت ما صدق على نبههم ثم  َكي فَ  َفان ظُُروا األ 
رِِمينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  ُمج 

 شر وعاقبته إال إجرامه، على استمر قد مجرما تجدون فال  { ال 
 بحاله. يليق ما والعقوبة الشر من به هللا أحل وقد عاقبة

ْالفوائد:
ْ

- ْ:  ُقل 
هللا تعالى  ،من صفات القائد إعطاء األوامر بالتفصيل وهلل المثل األعلى -

  .أوامره واضحة ومفصلة للنبي صلى هللا عليه وسلم
َر ضَِْفان ظُُروا:ْ -  ِسيُرواْفِيْاْل 

األرض هذا الكتاب المبين الذي هو بين أيديكم فسيروا في ب تؤمنواإذا لم  -
 .وابحثوا عن عاقبة من مثلكم

  .تصعب عليه األمور ةلوالذي ال يأخذ األمور بالسه -

هذه اآلية تبين عزة المؤمن بوعود هللا وأنه ال ينزل الى مستوى الكفار  -
  .ظهار الحق الذي هو مبين واضح أكثر مما قال هللا تعالىبالجدال وإ

السفر يعلم المرء كثيرا، فمن الناس من ال يأخذ الحق بسهولة من  -
 .اآليات ولكن يعلمه هللا باألقدار

  .يتعظ بالمواقفوالسائر في األرض عليه أن يتفكر في كل ما يراه  -
 



 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 .إيمانهم وعدم المكذبين هؤالء على محمد يا تحزن ال: أي
 
 .مكرهم من صدرك يضيق ال

 

ْ َْعلَي ِهم  َزن  َْوََلْتَح 
ْ

ْفِيَْضي قٍِْمَماْ َوََلْتَُكن 
ُكُرونَْ ْيَم 

 

 
 

ْالفوائد:
رِِميَن:ْ -  َكي َفَْكاَنَْعاقِبَُةْال ُمج 

  .عند السفر ترى نتيجة اإلجرام واإلسراف -
  .إذا كان المخاطب معاندا هذا أفضل طريقة له للحوار -
  .وجب للتغييرمالنظر في العواقب  -
طالب العلم كانوا يسافرون للتعلم وهذا من أفضل أنواع العلم بالسفر  -

 .والنظر الى العواقب
 .العبرة بالخواتيم –وال بالمبتدأ اقبة العبرة بالع -
ليس العبرة ببداية كتاب أو طلب العلم أو عمل صالح بل النتائج   -

  .والنهايات نسأل هللا حسن الخاتمة
 .هللا سريع الحساب وكما تدين تدانفي العواقب  -
 .إن الشرك من أعظم الجرم -

ْ
 

  السعدي: تفسير

 فيهم ما علمت لو فإنك إيمانهم، وعدم المكذبين هؤالء على محمد يا تحزن ال أي:
 تقلق وال كصدر يضق وال تحزن، ولم تأس لم للخير، يصلحون ال وأنهم الشر من

ُكُرونَ  } عليهم، عاقبته سيعود مكرهم فإن بمكرهم نفسك ُكرُ  َويَم  ُ  َويَم  ُ  اّللَّ  َخي رُ  َواّللَّ
َماكِرِينَ 

 { ال 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ْالفوائد:
ْ

- ْ: َْعلَي ِهم  َزن   َوََلْتَح 
هذه اآلية تظهر عناية هللا تعالى بالرسول صلى هللا عليه وسلم  -

 .بالتسلية والتفريج
ل صلى هللا عليه ولجميع الذين يدعون إلى شريعة الرسهذه اآلية  -

 .وسلم إذا رأيت الناس لم يقبلوا فال تحزن وال تكن في ضيق مما يمكرون
  .إذا المرء كان في الحزن ال ينتج وال يكون قادرا على العمل المفيد -
 .هللا تعالى اهتم بمشاعر النبي صلى هللا عليه وسلم -
ى هللا عليه وسلم عن حزنه األموال هللا تعالى لم يعوض النبي صل -

  باألمور الدنيوية.  يعوض الذي الواألوالد بل الدعم المعنوي 
هللا تعالى أمر مريم عند حزنها بهز الشجرة والحركة =< ومن أنواع دفع  -

  .الحزن الرياضة والحركة
  .باألشياء الجميلة تذكيرهقول "ال تحزن" للحزين شفاء وأيضا  -
إذا بذل ما يجب عليه فال ينبغي أن يحزن لمخالفة الداعي الى هللا  -

  .الناس
  .علينا أال نكون سببا في حزن أحدهم -
لماذا نحزن؟؟ على الدنيا وأناسها وتضيع فرصها!! وال نحزن على فوات  -

 فرص اآلخرة وتضيع األجور والقرب من هللا ورضاه والجنة. 
أمر من هللا  أيضا تحزن"أوامر هللا كلها واجبة على المرء أن يعمل بها، "ال  -

  .تعالى وعلى المرء أن يجاهد حزنه
 .الحزن من عوائق التقدم والتطور -
االنسان لم ُيخلق كي يضيع مشاعره بل يستخدمها للتقرب من هللا  -

  .هو العبادة االنسانوأفضل عمل ُخلق له 
 

ُكُروَن: - ْفِيَْضي قٍِْمَماْيَم   َوََلْتَُكن 
  .رحمته الواسعة سبحانه وتعالىاهتمام هللا بالمشاعر يبين  -
  .ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين -
  .ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون -
معرفة مكر الماكرين يجعل المرء يحزن أكثر وأكثر وهذا ال ينفعه بل على  -

  .المرء أن يترك مكرهم هلل سبحانه وتعالى

  
 



 
 

 الكلمة معناها

 بالبعث المكذبون – المعاندين المجرمين
 
   واستهزاءهم كفرهم يبين 

 
 القيامة يوم
 
  السؤال بهذا العذاب استعجلوا 

َْويَُقولُوَنْ
ْ

َْمَتىْ

ْ
دُْ َْهَذاْال َوع 

ْ
َْصاِدقِينَْ ُتم  ُْكن  ْإِن 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  السعدي: تفسير

 َهَذا َمَتى } للعذاب: مستعجلين الرسول به جاء الذي وبالحق بالمعاد المكذبون ويقول
دُ  ُتم   إِن   ال َوع   { َصاِدقِينَ  ُكن 
 فال بقدر، وقدره بأجله هللا أجله قد ووقته وقوعه فإن وجهلهم يهمرأ سفاهة من وهذا

 مطلوبهم. بعض على استعجاله عدم يدل

ْالفوائد:
ْ

َْصاِدقِيَن:ْ - ُتم  ُْكن  ُدْإِن   َويَُقولُوَنَْمَتىَْهَذاْال َوع 
 .ختبر أكثر من باقي الناسالداعي الى هللا هو الذي يُ  -
القيامة، هو كما قال النبي صلى هللا جواب الذين يسألون عن موعد يوم  -

أَلُونََك َعِن و كما قال تعالى: )) عليه وسلم: ))ماذا أعددت لها((؟؟ يَس 
َراَها َساَها * فِيَم أَن َت ِمن  ِذك  اَعِة أَيَّاَن ُمر   ((السَّ

معرفة وقت يوم القيامة ووقت الموت يمنع المرء من االحسان بل المرء  -
  .ي ما بوسعه طوال الوقتيتكل على ُبعدها وال يعط

الطالب الذي ال يرجوا االختبار يسأل عن موعده ونيته من ذلك الكسل  -
  .طوال الحياة

  

 



 
 

 الكلمة معناها

 محمد يا لهم قل
  

 سبحانه هلل ترجي - للوجوب فهو هللا كالم في جاء إذا عسى

 شيء وال عسر فيه ما طلب الترجي ألن ممكن غير وتعالى
 وجل عز هللا على عسير

 
 القيامة يوم 
 

  دهمه – تابع – خلفه ركب
 

 المعاندون أيها
 

 به تستعجلون الذي جميع ليس

 
  العذاب من

 

ْ ُْقل 
ْ

َْعَسىْ

ْ
ْ
ْ

ْيَُكونَْ ْأَن 
ْ

َْرِدفَْ
ْ
ْْ ْلَُكم 
ْ

ُضْ ْبَع 

ْ
جِلُونَْ َتع  ْالَِذيْتَس 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 َرِدفَ  يَُكونَ  أَن   َعَسى ُقل   } استعجلوه: ما وقوع لهم محذرا تعالى قال -هذا مع- ولكن
جِلُونَ  الَِّذي بَع ضُ  } بكم يقع أن وأوشك منكم قرب أي: { لَُكم   َتع   العذاب. من { تَس 



 

 
 

 الكلمة معناها

  توكيد
 

  المدبر المربي لمصلح
 

 على ويحثهم أفضاله وكثرة جوده سعة على عباده ينبه
 واشتغلوا الشكر عن أعرضوا قد الناس فأكثر هذا ومع شكرها،
 المنعم. عن بالنعم

َْوإَِنْ
ْ

َْربَكَْ
ْ

ٍلَْعلَىْالَناسِْ لَُذوَْفض 
ََْلْ َثَرُهم  َولَكَِنْأَك 

ُكُرونَْ ْيَش 

 

 
 

ْالفوائد:
  .كون باإلنذاريالسائلين عن يوم القيامة يجب أن الرد على الكفار المعاندين  -

صلى هللا عليه وسلم أن يرد كل ما زعم الكفار أمر، هللا تعالى هدى هللا النبي  -
 .عليهم

  .من أسباب تقدم المجتمعات سرعة التواصل -
  .تكلم مع موسى عليه السالم وهداه الى ما يفعل مع فرعون وقومههللا تعالى  -
  .تأتي إليهم ما يطلبونه ويكون لهم حسرة اآلياتالمعاندين الذين يطلبون  -

  .أن البالء موكل  بالمنطق، وأن االنسان إذا استعجل الشر وقع فيه -
  .من أسباب النجاة من كثير األمور حسن الظن باهلل -
ن َساُن َعُجواًل )اإلسراء   - ِ ر ِ ُدَعاَءُه بِال َخي رِ َوَكاَن اإل  ن َساُن بِالشَّ ِ ُع اإل   (11َويَد 
 .عافيته وأهله أيوباإليمان أخرج يونس من بطن الحوت ورد الى  -

  السعدي: تفسير

 فأكثر هذا ومع شكرها، على ويحثهم أفضاله وكثرة جوده سعة على عباده ينبه

 المنعم. عن بالنعم واشتغلوا الشكر عن أعرضوا قد الناس



 

 
 

 الكلمة معناها

ْتوكيد
ْْ

ْْمدبركْمربيك مصلحك
ْ

 توكيد
ْ

 وليراقبوه. والظواهر السرائر عالم من فليحذرواْ-ْتوكيد
 
 

َْوإَِنْ
ْ

َْربََكْ
ْ

لَُمْ ْلَيَع 
ْ

َْوَماْ ُْصُدوُرُهم  َماْتُِكنُّ
لُِنونَْ ُْيع 

 

ْالفوائد:
ٍلَْعلَىْالَناسِ:ْ -  َوإَِنَْربََكْلَُذوَْفض 

o  األقدر. بالنعم ويربي خلقه الرب 
o  من فضل هللا على عباده أنه جعل بعضهم أسباب لتربية بعض كأم هي

 .سبب في تربية أوالدها ولكن هللا ال يترك أحدا من عباده من غير تربية
o معرفة أفضال الرب من أسباب الشكر.  
o  قومه بأفضال هللا ونعمه عليهم ))َوَورَِث  رَ عليه السالم ذكَّ سليمان

وتِيَنا ِمن  ُكل ِ 
ُ
رِ َوأ ي 

ِطَق الطَّ َنا َمن  َماُن َداُووَد َوَقاَل يَا أَيَُّها النَّاُس ُعل ِم  ُسلَي 
ُل ال ُمبِيُن(( ء  إِنَّ َهَذا لَُهَو ال َفض   .َشي 

o  .بيان فضل هللا على عباده 
o  الشاكرين ألن اآليات سيقت لهمغير هللا ذم.  
o  سببا في ُبعده ها أن يتقرب إليه وال يجعلهللا  نعمعلى المرء أن يستخدم

  .عنه
o الشاكر يزيده هللا من فضله.  
o نسأل هللا من فضله العظيم.  

ُكُروَن:ْ - ََْلْيَش  َثَرُهم   َولَكَِنْأَك 
o سببتها  الناس ينسون نعم هللا الكثيرة التي ال تحصى مع مشكلة صغير

  .ذنوبهم
o  الشيطان ُيعظم للناس مشاكلهم وهذا هو وعده ))ثُمَّ آَلتِيَنَُّهم  ِمن  بَي ِن

َثَرُهم   أَي ِديِهم  َوِمن  َخل ِفِهم  َوَعن  أَي َمانِِهم  َوَعن  َشَمائِلِِهم  َواَل تَجُِد أَك 
 َشاكِرِيَن((

o الشاكرين قليلين وهم غرباء بين الجميع.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

ْالخالئق جميع
 

ْوالسفلي العلوي العالم أسرار من وسر خفية
ْْ
ْ
ْالمحفوظ اللوح في ومكتوبة هللا عند علمها األقدار كلْ
 
 

َْوَماِْمنْ 
ْ

فِيْالَسَماِءَْْغائِبَةٍْ
َر ضِْ َْواْل 

ْ
ْإََِلْفِيْكَِتابٍُْمبِينٍْ

  

  السعدي: تفسير

لَمُ  َربَّكَ  َوإِنَّ {  لُِنونَ  َوَما ُصُدوُرُهم   } عليه تنطوي أي: { تُكِنُّ  َما لَيَع   من فليحذروا { ُيع 

 وليراقبوه. والظواهر السرائر عالم

 :الفوائد
لُِنوَن:ْ - َْوَماُْيع  ُْصُدوُرُهم  لَُمَْماْتُكِنُّ  َوإَِنَْربََكْلَيَع 

o  في المجتمعات المتطورة القائد يجب عليه أن يعطي الجنود الدعم لكافة
  .احتياجاتهم خصوصا العاطفية

o كل آيات القرآن مهمة ولكن منها ما هللا تعالى بدأها بالقسم أو التوكيد 
  .وهذه تبين أهميتها العظمى

o  وإصالح للنبي صلى هللا عليه حتى اعراض الكافرين وعنادهم تربية
 .وسلم

o  المرء كي يصلح لمجاورته في الجنةمن ربوبية هللا الخاصة أنه يصلح. 
o .المؤمن يقبل تربية هللا ويتبعها ولكن المعرض يرفض ويعاند وال يتبع 

ْ
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

ْالنمل كبيوت وتوضيحه بتفصيله
ْ

ْكقصة ويفصل يشرح
ْ
ْأنبياءهم وعلى بينهم اختلفوا ألمه مثالْ
ْ
ْالمهمة األمور بل يختلفون الذي جميع عليهم يقص ال
 

 

آنَْ ْإَِنَْهَذاْال ُقر 
ْ

ْ ْيَُقصُّ
ْ

َرائِيلَْ َْعلَىْبَنِيْإِس 
ْ

ْفِيِهْ َثَرْالَِذيُْهم  أَك 

َتلُِفونَْ ْيَخ 

  

  السعدي: تفسير

َماءِ  فِي َغائِبَة   ِمن   َوَما } َر ضِ  السَّ  العلوي العالم أسرار من وسر خفية أي: { َواأل 
 أن إلى ويكون كان ما بجميع الكتاب ذلك طأحا قد { ُمبِين   كَِتاب   فِي إاِلَّ  } والسفلي

 اللوح في كتب لما مطابق وهو إال خفي أو جلي يحدث حادث فكل الساعة، تقوم
 المحفوظ.

 :الفوائد
َر ضِْإََِلْفِيْكَِتابٍُْمبِيٍن:ْ - َْغائِبٍَةْفِيْالَسَماِءَْواْل   َوَماِْمن 

o  الكتابة في اللوح المحفوظمن مراحل القدر . 
ْ

 



 
 

 
 
 

 
 

 الكلمة معناها

 القرآن 

 
 .والشبه والغي الضاللة من هداية

 
تنثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم  - مشقة غير من

 الدينية والدنيوية
  

 مقبلينال ،بالقبول له متلقينال ،له مصدقينال ،هب المؤمنين
  .معانيه في المتفكرين ،تدبره على

 َوإِنَهُْ

 
ْلَُهًدىْْ
ْ

َمٌةْ َْوَرح 
ْ
ْ

ِمنِينَْ ْلِل ُمؤ 

  

  السعدي: تفسير

 قد فيها كان لما وتوضيحه، وتفصيله السابقة الكتب على القرآن هيمنة عن خبر وهذا

 اإلشكال به زال اقص القرآن هذا فقصه إسرائيل بني عند واختالف اشتباه فيه وقع
 الجاللة من المثابة بهذه كان وإذا فيها. المختلف المسائل من الصواب به وبين

 ما ولكن العباد على هللا نعم أعظم كان مشكل كل وفصل خالف كل وإزالة والوضوح
 .بالمؤمنين مختص وهداه ونوره نفعه أن بين ولهذا بالشكر. النعمة يقابل أحد كل

ْ:الفوائد
َتلُِفوَن:ْ - ْفِيِهْيَخ  َثَرْالَِذيُْهم  َرائِيَلْأَك  َْعلَىْبَنِيْإِس  آَنْيَُقصُّ  إَِنَْهَذاْال ُقر 

o  ما فعل بني إسرائيل من االختالف يجب أن تكون درس للمسلمين

 .تحاد وعدم االختالف بينهمالبا

o  علي باقي الكتب السماوية.  هيمنة القرآن تبينهذه اآلية  
o  ة التي قد تكون اختالف بين يدخل في األمور الصغيرعلى القائد أال

 .الناس
o  الحل لجميع األمور في هذا القرآن المبين الذي هو مهيمن على جميع

  .الرساالت السماوية

o  الخالفات. هذا القرآن لوضوحه وتفصيله يكون سبب في حل  
o كل ما جاء في القرآن من األمور العظيمة مهمة والتي لم تُذكر ال تزيدنا 

  .ايمانا فعلى المرء أن يكون غنيا بهذا القرآن المبين
o الواجب على المسلمين أن يذكروا هذه النعمة بالشكر واتباعه.  
o االختالف سبب في ضعف األمة.   

ْ



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 (تربية عنك الناس اعراض في حتى) يربيك الذي
 
 يحكم  (قضاء) 
  

  والمتخاصمين المختلفين بين
  

 هللا بأحكام
 

 : هللا أحكام أنواع

ْإَِنَْربََكْ
ْ

ِضيْ ْيَق 
ْ

َنُهمْ  ْبَي 
ْ
ِمِهْْ ْبُِحك 
ْ
ْ
ْ

  السعدي: تفسير

 { لَُهًدى َوإِنَّهُ  }

َمة   } والشبه والغي الضاللة من  الدينية أمورهم به وتستقيم صدورهم له تنثلج { َوَرح 
ِمنِينَ  } والدنيوية  تدبره على المقبلين بالقبول له المتلقين له المصدقين به { لِل ُمؤ 
 والرحمة المستقيم الصراط إلى الهداية به لهم تحصل فهؤالء معانيه، في المتفكرين
 والفالح. والفوز للسعادة المتضمنة

ْ:الفوائد
 

ِمنِيَن:ْ - َمٌةْلِل ُمؤ   َوإِنَُهْلَُهًدىَْوَرح 
o ال يختلفون ذكر تعالى عن القوم الذين ،بعد ذكر الذين يختلفون بينهم 

   .بالهداية والرحمة من هذا الكتابفيستفيدون 
o اتباع القوانين يمنع االختالف.  
o كل ما زاد ايمان المرء كلما زاد هدايته من هذا القرآن.  
o هداية المؤمن بهذا القرآن يكون برحمة ولطف بدون مشقات وصعوبات. 
o  >= )العمل بهذا القرآن يُدخل المرء في هدى )العلم( ورحمة )العمل

 .رحمة هللا تعالى
ْ



يكون المؤمن في أحكام هللا القدرية  القدرية =< .1
 ر"شكوال صبربين "ال

المؤمن في أحكام هللا الشرعية الشرعية =<  .2
 . سمعنا وأطعنايقول: 

  
 .له فأذعنوا الخالئق قهر الذي العزيز

  
 غاياتها وعن صدرت ماذا وعن المختلفين بأقوال العليم

 .ومقاصدها
 

ْ
ْ
ْ
ْ

َْوُهَوْال َعزِيُزْال َعلِيمُْ

  

 
 

 
 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 العدل بحكمه المختلفين بين وسيحكم ينمالمختص بين سيفصل تعالى هللا إن أي:
 الدليل لخفاء فينالمختل بين الدنيا في اشتباه فيها حصل وإن فاألمور القسط، وقضائه

 َوُهوَ  } فيها، هللا يحكم حين للواقع المطابق الحق فيها سيبين فإنه المقاصد لبعض أو
َعزِيزُ 

 بأقوال { ال َعلِيمُ  } األشياء بجميع { ال َعلِيمُ  } له، فأذعنوا الخالئق قهر الذي { ال 
 فيه. علمه بما كال وسيجازي ومقاصدها غاياتها وعن صدرت ماذا وعن المختلفين

ْ:الفوائد
 

ِمِهَْوُهَوْال َعزِيُزْال َعلِيمُْ - ْبُِحك  َنُهم  ِضيْبَي   إَِنَْربََكْيَق 

o  مع وجود القرآن بين الناس مع ذلك يختلفون في أمورهم فاهلل تعالى
  .يحكم بينهم

o اصالح  وهومن العجب ه  ال يتبعه أكثر الناس وهذا يمنعالداعي الى هللا
  سه.وتربية لنف

o  المرء أن يحترم قوانين الدولة  والبيوت والشركاتعلى.  

o اتباع القوانين من صفات المجتمعات المتطورة.  
o  عدلهو األقدار وكل ما حكم هللا تعالى من الشرع.  
o في حكم هللا ال استئناف وال تغيير.  
o  ُنفَّذالحكم يكون فيه خلل من غير العزة، فالضعيف حكمه ال ي.  
o غير العلم أأيضا فالجاهل ال يقدر على الحكم الحكم يكون فيه خلل من.  

o  ُكم العلم والعزةمن شروط الح.  
ْ



 الكلمة معناها

ْ.المفيدة باألسباب األخذ+  الثقة مع هللا على االعتماد

ْ
ْْمحمد يا
ْ

  الواضح الدين - الصدق درجات أعلىالحق هو 
ْ

 واضحْظاهر بينْ
 

ْ َْعلَىْاّلَلِ َْفَتَوَكل 

ْ
ْإِنََكْ
ْ

ِْ َْعلَىْال َحق 
ْ

ْال ُمبِينِْ

  

 
 

 
 
 

 

  السعدي: تفسير

 الدين وإقامة الرسالة تبليغ وفي المضار ودفع المصالح جلب في ربك على اعتمد أي:
ِ  َعلَى إِنَّكَ  } األعداء. وجهاد َحق 

 ويقوم إليه، يدعو الحق على والذي ضحالوا { ال ُمبِينِ  ال 
 شك ال صدقه معلوم به مجزوم أمر في يسعى فإنه بالتوكل غيره من أحق بنصرته
 بما قمت وإذا اشتباه، وال به خفاء ال البيان غاية في حق فهو وأيضا مرية. وال فيه

 .هداهم عليك وليس ضل من ضالل يضرك فال ذلك في هللا على وتوكلت حملت

ْ:الفوائد
 

ِْال ُمبِيِن:ْ - ْإِنََكَْعلَىْال َحق  َْعلَىْاّلَلِ  َفَتَوَكل 

o معرفة العزيز العليم يؤدي الى التوكل عليه.  
o  األخذ باألسباب +التوكل = الثقة + االعتماد. 
o االنسان المتوكل هو الذي يأخذ باألسباب النافعة.  
o  يبقى على ما هذه اآلية تثبيت للرسول صلى هللا عليه وسلم على أن

  .هو عليه معتمدا على هللا عز وجل

o االنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وترسخ قدماه.  
o العجلة في الدعاء من عدم تعظيم هللا تعالى.  
o من عالمات التوكل الطمأنينة.  
o المتوكلين يدخلون الجنة من غير حساب وال عذاب. 
o  نعبد وإياك نستعين(التوكل نصف الدين وباقي النصف العبادة )إياك. 

o  .المتوكل بسبب طمأنينة قلبه األمور تسهل عليه من هللا تعالى 
o  يجب أن يعلم أنه على الحق المبينالداعي الى هللا. 

ْ



 الكلمة معناها

  محمد يا

 
 ينتفعون الذي السمع – يسمعون الموتى تجعل أن تستطيع ال
 .به
 
 القلب ميت – الذنوب بسبب قلوبهم ماتت الذين الكفار 

 
 .الحق عن وتوليهم إعراضهم بسببا وصم 
  

  الدعوة
 

 إذا أعرضوا
  

 إِنَكَْ

 
ِمُعْْ  ََلْتُس 

 
 

تَى ْال َمو 

ْ
ِمُعْالصَُّمْْ َْوََلْتُس 
ْ

َعاءَْ ْالدُّ
ْ

بِرِينَْ اُْمد  ْإَِذاَْولَو 

  

 
 

 السعدي: تفسير

ِمعُ  الَ  إِنَّكَ } تَى تُس  ِمعُ  َوالَ  ال َمو   { الدَُّعاءَ  الصُّمَّ  تُس 
ا إَِذا } وخصوصا وتناديهم، تدعوهم حين أي: بِرِينَ  َولَّو   عدم في أبلغ يكون فإنه { ُمد 

 إسماعهم.



 
 
 

 
 

 

ْ:الفوائد
 

تَى:ْ - ِمُعْال َمو   إِنََكََْلْتُس 
o  هللا تعالى في آيات كثيرة نبه النبي صلى هللا عليه وسلم أنه لن يقدر

)وما أنت عليهم بوكيل،  هعلى أن يغير الناس إذا اصروا على ما هم علي
 وما أنت عليهم بجبار،...( 

o الذنوب تميت القلب. 

o  هللا تعالى هو الذي ُيسمع الناس، فمن الناس من يسمع بأذنه ولكن ال
 .يسمع بقلبه

o  السمع المفيد هو الذي يفيد سامعه بالعمل بما يسمع من المواعظ
  .واألخبار

بِرِيَن: - اُْمد  َعاَءْإَِذاَْولَو  ِمُعْالصَُّمْالدُّ  َوََلْتُس 

o  َوَرُسولَُه  : يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا20سورة األنفال َ اأَِطيُعوا اّللَّ ُه  َوََلْتََولَو  َعن 
َمُعوَن =< هؤالء الناس الذين دخلوا في دائرة "صم الدعاء"  َوأَن ُتم  تَس 

تولوا عن  كانوا من قبل يسمعون المواعظ ويفقهونها ويشعرون بها ولكن 
 الحق.

o  َمُعوَن * : َواَل تَُكونُوا َكالَِّذيَن َقالُوا َسمِ 22-21سورة األنفال َنا َوُهم  اَل يَس  ع 

ِقلُوَن =< السمع من غير  ُم الَِّذيَن اَل يَع  ِ الصُّمُّ ال ُبك  َد اّللَّ ِ ِعن  َواب  إِنَّ َشرَّ الدَّ
العمل به يكون كالدواب الذين ال يسمعون وال يتكلمون خيرا وال يفقهون 

 .شيئا
o  َمَعُهم  23سورة األنفال َمَعُهم  َولَو  أَس  ًرا أَلَس  ُ فِيِهم  َخي  ا: َولَو  َعلَِم اّللَّ  لََتَولَو 

رُِضوَن =< هللا تعالى عليم بالقلوب وبعلمه الواسع بقلوب الناس  َوُهم  ُمع 

ولون ولو أسمعهم ُيسمعهم وُيعينهم في طريق الهداية. ولكن الذين يت
 .هللا لما اتبعوه

o  َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم   :24سورة األنفال ِ َتجِيُبوا ّلِلَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اس 
َشُروَن =<  ِه تُح  ِء َوَقل بِِه َوأَنَُّه إِلَي  َن ال َمر  َ يَُحوُل بَي  لَُموا أَنَّ اّللَّ يِيُكم  َواع  لَِما ُيح 

الضالل  إذا المرء ُسلب التحكم بقلبه ال يقدر على تغييره أبدا وذلك هو

  .المبين
o  الدعوة الى هللا يجب أن تكون بأجمل الطرق وألينها وأحسنها وهو ما

كانوا عليه الصحابة والسلف الصالح، وعلى الدعاة اال يكونوا جبارين 
 وغليظين في الدعوة. 

o الموت وقت استسالمك هلل وأمره سبحانه وتعالى. ال تجعل 

o التولي عن الحق يبين عدم االستسالم 
ْ



 
 

 الكلمة معناها

 محمد يا
  
 يهدي وسلم عليه هللا صلى الرسول – التوفيق هداية( اسم)

 للعمل الناستوفيق و الحق واعالم ببيان المستقيم صراط الى
 . تعالى هللا صفات من

  
  .آياته عن عمي في سبب تعالى هللا ذكر عن اإلعراض

 
َرضَ : َوَمن  124سورة طه  - رِي َفإِنَّ لَُه َمِعيَشًة  أَع 

َعن  ِذك 
َمى َم ال ِقيَاَمِة أَع  ُشُرُه يَو  ًكا َونَح   .َضن 

 
  عكس الهداية. 

  
 : هللا آيات
 الكونية .1

 الشرعية  .2
 

 .بأعمالهم لآلياتوينقادون  - تعالى هلل يستسلمون
 

َْوَماْأَن َتْ
ْ

ْبَِهاِديْ
ْ
ْ

ْ
يِْ ْال ُعم 

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ َْضاَللَتِِهم  َْعن 

ْ
ِمُنْ ُْيؤ  ِمُعْإََِلَْمن  ْتُس  إِن 

ْبِآيَاتَِناْ

ْ
ْ

لُِمونَْ ُْمس  َْفُهم 

  

 
 

  السعدي: تفسير

يِ  بَِهاِدي أَن تَ  َوَما } ِدي الَ  إِنَّكَ  } تعالى: قال كما { َضاَللَتِِهم   َعن   ال ُعم  بَب تَ  َمن   تَه   أَح 
َ  َولَكِنَّ  ِدي اّللَّ ِمعُ  إِن   } { يََشاءُ  َمن   يَه  ِمنُ  َمن   إاِلَّ  تُس  لُِمونَ  َفُهم   بِآيَاتَِنا ُيؤ   أي: { ُمس 
 واستسالمهم بأعمالهم لها وينقادون هللا بآيات يؤمنون الذين لك، ينقادون الذين هؤالء

َتجِيبُ  إِنََّما } تعالى: قال كما َمُعونَ  الَِّذينَ  يَس  تَى يَس  َعُثُهمُ  َوال َمو  ُ  يَب  َجُعونَ  إِلَي هِ  ثُمَّ  اّللَّ  ُير 
} 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ْ:الفوائد
 

- ْ ِمُنْبِآيَاتَِناَْفُهم  ُْيؤ  ِمُعْإََِلَْمن  ُْتس  ْإِن  َْضاَللَتِِهم  َوَماْأَن َتْبَِهاِديْال ُعم يَِْعن 
لُِموَن:  ُمس 

o  على الرسول فقط هداية البيان و، من صفات هللا تعالىالهداية للعمل
  .هللا تعالى وأمر أي اعالم الناس بما قال

o الهداية السمع والبصر مداخل.  
o  من لم يرى آيات هللا ال فائدة وال فائدة من سمعه، يهتدي بسمعهمن لم

  .من رؤيته من لم يتكلم بالحق ال فائدة من لسانه
o  :أنواع الهداية 

 العلم )البيان( ▪
 العمل بهذا العلم )التوفيق( ▪

o ال يسمعون وال يبصرونفوبهم نون بآيات هللا، قد ماتت قلالذين ال يؤم 
  .جميع طرق الهداية مغلقة

o  الستسالم ألوامر هللا وشرعه. ااختبارنا في هذه الدنيا فقط 
o  على الداعي أن يكون فطنا بأن يزيد الناس ايمانا باآليات ألن هذا هو

  .سبب االستسالم
o العلم يُذهب اليه وُيطلب وال ينزل من قدر العلم بأن ُيعرض في كل مكان 

  .وزمان
o أخالق المرء أكبر طريقة للدعوة.  

ْ



 
 

 الكلمة معناها

 .وقع على الناس القول الذي حتمه هللا وفرض وقتهإذا و
 

  .وتعالى سبحانه الملك هللا كلمة
 

 من عظيمة آية ذهه -  دابة من دواب األرض ليست من السماء

 .بآياته واليقين يماناإل على الناس يعين وتعالى سبحانه هللا
 
  

 هللا فإظهار هللا، بآيات ويقينهم علمهم ضعف الناس أن ألجل
 فيه كانوا ما للناس ليبين العجيبة هللا آيات من الدابة هذه

 يمترون.
 

َْْوإَِذاَْوَقعَْ
ْ

ْ ُلَْعلَي ِهم  ْال َقو 
ْ

َْدابًَةِْمَنْ َناْلَُهم  َرج  أَخ 

ْ َر ضِْتَُكل ُِمُهم  ْاْل 
ْ
ْ

الَناَسَْكانُواْبِآيَاتَِناََْلْأََنْ
ُْيوقُِنونَْ

  

 
 

  السعدي: تفسير

َنا } وقته. وفرض هللا حتمه الذي القول الناس على وقع إذا أي: َرج   { َدابَّةً  لَُهم   أَخ 
َر ضِ  ِمنَ  } خارجة  } الدابة وهذه السماء. من ليست األرض دواب من دابة أو { األ 
 ضعف الناس أن ألجل أي: يوقنون، ال بآياتنا كانوا الناس أن العباد تكلم أي: { تَُكل ُِمُهم  
 للناس ليبين العجيبة هللا آيات من الدابة هذه هللا فإظهار هللا، بآيات ويقينهم علمهم

 يمترون. فيه كانوا ما
 أشراط من وتكون الزمان آخر في تخرج التي المشهورة الدابة هي الدابة وهذه

 نوع أي: من وال كيفيتها على يدل دليل يأت ]ولم األحاديث بذلك تكاثرت كما الساعة
 خارق منها التكليم هذا وأن للناس يخرجها هللا أن على الكريمة اآلية دلت وإنما هي

 أعلم[ هللاو كتابه في به هللا أخبر ما صدق على األدلة من وأنه المألوفة للعوائد



 
 

 
 
 
 

ْ:الفوائد
ْ

ْأََنْالَناَسْ - َر ضُِْتَكل ُِمُهم  َْدابًَةِْمَنْاْل  َناْلَُهم  َرج  ْأَخ  ِهم  ُلَْعلَي  َوإَِذاَْوَقَعْال َقو 
 :َكانُواْبِآيَاتَِناََْلُْيوقُِنونَْ

o المنافق ينقاد من الخارج ولكن ال يقبل في القلب.  
o  )العلم =< اليقين =< العمل )القبول + االنقياد 

 
- ْ: ِهم  ُلَْعلَي   َوإَِذاَْوَقَعْال َقو 

o  .معرفة بأن هناك نهاية يجعل المرء ينقاد ويستسلم ويقبل ويؤمن 
 

- ْ: َر ضِْتَُكل ُِمُهم  َْدابًَةِْمَنْاْل  َناْلَُهم  َرج   أَخ 
o  زم المرء أن يقبلها باإليمان واليقينتلآيات هللا.  
o درجة من رحمة هللا تعالى أنه يعيين الناس باآليات كي يصلوا الى 

  .اليقين
o ألرض ولكن أكثر الناس ال جميع الدواب تمشي وتعمل على هذه ا

  .ما ُخلقوا لهليعملون 
o  للناس.كل ما قل اإليمان كلما هللا تعالى أرسل آيات أعظم  
o  الصحابة بسبب عظمة كرامات األولياء زادت في أيام التابعين أكثر من

  .اليقين في قلوب الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم
o   يأخذونها باستهزاء  رءوامن اآليات ما  رءوابسبب دناءة همم الناس ولو

  .والتصوير
o  إيمانه ال يقدر أحدا أن يزيدبعد خروج الدابة.  
o  .هذه آية عظيمة من هللا تعالى وقدرته وعلمه 

 
ْأََنْالنَْ -  اَسَْكانُواْبِآيَاتَِناََْلُْيوقُِنوَن:ْتَُكل ُِمُهم 

o سبب خروج الدابة من األرض هو أن الناس بآيات هللا ال يوقنون.  
o ان وال يمة الكبرى وإذا جاءت ال ينفع االوهذه من عالمات يوم القيام

 .اليقين
o  االيمان الضعيف والقليل ال ينفعان، لذلك علي المؤمن أن يطلب اليقين

  .من هللا تعالى
o  هذه اآلية نذارة من هللا تعالى بزيادة االيمان واليقين بيوم القيامة قبل أن

  .يقع القول على الذين ال يؤمنون
ْ



 
 

 الكلمة معناها

 يوم القيامة
 

 نَجَمعُ 
 
)أمة: القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس( األمم الكافرة باهلل  

 .مجموعة من الناس على عقيدة واحدة  –تعالى 
 
 جماعة( رؤساء الكفر  –فوج: جزء من مجموعة كبيرة )
 

 جرمهم العظيم هو التكذيب بآيات هللا 
 

 الفوج
 

  .)وزع: منع & َحبَس( أي يُحبس أولهم حتى يصل آخرهم
 

َمْ َْويَو 
ْ

ُشرُْ ْنَح 
ْ
َمٍةْْ

ُ
ْأ ُْكل ِ ِْمن 

ْ
ْ

ًجاْ َْفو 
ْ

ُْيَكذ ُِبْبِآَياتَِناْ ِْمَمن 
ْ

ْ َْفُهم 
ْ

ُْيوَزُعونَْ

  

 
 

  السعدي: تفسير

 كل من ويحشر يجمعهم، هللا وأن القيامة موقف في المكذبين حالة عن تعالى يخبر
 على أولهم يجمع { ُيوَزُعونَ  َفُهم   بِآيَاتَِنا ُيَكذ ِبُ  ِممَّن   } وطائفة فوجا األمم من أمة

 واللوم. والتوبيخ السؤال ليعمهم أولهم على وآخرهم آخرهم



 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

ْ.جاءوا الى مكان الحساب
ْْ

ْْ.الناسْهللا تعالى لما جاء جميعقال 
ْ

ْْ.للتوبيخ واللوم

ْ
واالحاطة بالشيء بمعنى إدراكه من جميع الجوانب )احاطة 

 .تق من الحائط ألنه يحيط بالمكان(مش
 

 .توبيخ ولوم

 

َْحَتىْإَِذاَْجاُءواْ
ْ

َْقاَلْ
ْ

ْبِآيَاتِيْ ُتم  ْأََكَذب 

ْ
ْتُِحيطُواْبَِهاِْعل ًماْ َْولَم 

ْ
ْ

َملُونَْأََماَذاْ ْتَع  ُتم  ُْكن 

ُْيوَزُعونَْ

  

ْ:الفوائد
ُْيوَزُعوَن: - ُبْبِآيَاتَِناَْفُهم  ُْيَكذ ِ ًجاِْمَمن  َمٍةَْفو 

ُ
ْأ ُْكل ِ ُشُرِْمن  َمْنَح   َويَو 

o  هللا تعالى هو مالك وملك يوم الدين، يوم ُيظهر ُملكه للجميع، والخلق
 جميعهم عبيد يأتونه فردا. 

o  حشر وجمع األمور والناس من أفعال هللا تعالى كما قال تعالى "وُحشر
  .م نَحُشُر"ولسليمان" وفي هذه اآلية "وي

o من صفات المجتمعات المتطورة االستجابة لألوامر.  
o  المهمة جدا في المجتمع النظام واتباعهمن األمور.  
o  يبين قدرة هللا العظيمة على جميع الناس وخصوصا الذين ال يؤمنون به

 العاصون في هذه الحياة. 
o  العزة كل العزة للمؤمن الذي آمن بآيات هللا والذل كل الذل للذين كذبوا

 بآيات هللا. 
o اللغة، عمل،  الناس في هذه الحياة يجتمعون على أمور دنيوية، مثل

 .ة الجماعات تكون على أساس القلوبدراسة،... ولكن في يوم القيام
o توزيع الفوج في يوم القيامة يبين قدرة هللا العظيمة على جميع الناس. 
o  الحساب عند حضور الجميع يكون أشد على النفوس من الحساب

  .المفرد
ْ



 
 

 

  السعدي: تفسير

ُتم   } ومقرعا: موبخا لهم قال وحضروا { َجاُءوا إَِذا َحتَّى} ب   { بَِها تُِحيطُوا َولَم   بِآيَاتِي أََكذَّ

 بعلم، إال تتكلموا ال وأن الحق لكم ينكشف حتى التوقف عليكم الواجب أي: العلم
ُتم   َماَذا أَم   } علما؟ به تحيطوا لم بأمر كذبتم فكيف َملُونَ  ُكن   عن يسألهم أي: { تَع 
 سنة غير على أو هللا لغير وعملهم بالحق، تكذيبا عليهم فيجد عملهم وعن علمهم

 رسولهم.

ْ:الفوائد
َْحَتىْإَِذاَْجاُءواَْقاَلْ - ُتم  ْتُِحيطُواْبَِهاِْعل ًماْأََماَذاُْكن  ْبِآيَاتِيَْولَم  ُتم  أََكَذب 

َملُوَن:  تَع 
o  .لم يتكلم هللا تعالى حتى إذا جاءوا جميعهم أولهم وآخرهم 

o  :صلى هللا عليه وسلم َقاَل حديث ِ َمن  نُوقَِش ال ِحَساَب  " َعِن النَّبِي 
 . صحيح مسلم. "َهلََك 

o  المؤمن الذي يستره هللا ويغفر له وأصعبها المناقشة أسهل حساب هو
 فيها )كل ثانية، كل درهم، كل حرف،..(.

o  ألف سنة ومنهم من ال حساب  ٥٠ومن الناس من يوقف في الحساب
 وال عذاب له. 

o  .الحساب للناس كي يقروا برحمة هللا وعدله وفضله 
o  ولم تحيطوا مما يحصل عند الحساب هو اللوم والتأنيب "أكذبتم بآياتي

 بها علما أم ماذا كنتم تعملون". 
o .التكذيب بآيات هللا أكبر جرم والذي يتجرأ عليه يتجرأ على أي جرم دونه 
o  ما يجب على الجميع فعله عند رؤية اآليات هو االيمان بها واالستسالم

 واالنقياد لها.
o .االيمان هو األمان، المؤمن دائما في أمان والمكذب دائما في خطر 
o المؤمن االيمان باآليات واحاطة اآليات بالعلم. على 
o  .اإلحاطة باآليات تُظهر للمرء الحق 
o  :ُت النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم حديث َقاَل َعلِيٌّ رضى هللا عنه َسِمع 

الَِم، يَُقولُو " يَُقوُل  َناِن، ُسَفَهاُء األَح  م  ُحَدثَاُء األَس  تِي فِي آِخرِ الزََّماِن َقو  َن يَأ 
ِميَِّة، الَ  ُم ِمَن الرَّ ه  ُرُق السَّ الَِم َكَما يَم  ُرُقوَن ِمَن اإِلس  بَرِيَِّة، يَم 

ِل ال  رِ َقو  ِمن  َخي 
 ."ُيَجاوُِز إِيَمانُُهم  َحَناِجَرُهم  

o  الحساب يجب أن يبدأ من األمور األساسية المهمة التي هي أساس
 إلحاطة بها((. . عدم ا٢. التكذيب باآليات ١باقي األفعال ))

o  .المرء عليه أن يتحدث فقط بعد اإلحاطة باألمر علما 
o .هللا تعالى سألهم عن علمهم وعملهم 
o   .االيمان يزيد باإلحاطة بالعلم، كتدبر القرآن 
o :ال تزول قدما عبد يوم " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث

فيما فعل فيه،  ، وعن علمها أفناهالقيامة حتى يسأل عن عمره فيم

 ."وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيم أباله
ْ



 

 

 الكلمة معناها

مر هللا تعالى أي –حقَّ العذاب عليهم  –)جملة اسمية( 
 .بتعذيبهم

 
 .بسبب ما أشركوا

 
 .ألنه ال حجة لهمال ينطقون 

ُلَْعلَي ِهمْ  َْوَوَقَعْال َقو 
ْْ
ْ

ْبَِماْظَلَُمواْ
ْ

ِطُقونََْْفُهمْ  ََْلْيَن 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  السعدي: تفسير

لُ  َوَوَقعَ  } ِهم   ال َقو   الذي ظلمهم بسبب العذاب كلمة عليهم حقت أي: { ظَلَُموا بَِما َعلَي 
ِطُقونَ  الَ  َفُهم   } الحجة، عليهم وتوجهت عليه استمروا  لهم. حجة ال ألنه { يَن 

ْ:الفوائد
ِطُقوَن:ْ - ََْلْيَن  ْبَِماْظَلَُمواَْفُهم  ُلَْعلَي ِهم   َوَوَقَعْال َقو 

o كنت ردف النبي صلى  :حديث: وعن معاذ بن جبل ، رضي هللا عنه ، قال
يا معاذ هل تدري ما حق هللا على  " :هللا عليه وسلم، على حمار فقال

فإن حق ":قال .هللا ورسوله أعلم :قلت ؟ .عباده، وما حق العباد على هللا
هللا على العباد أن يعبدوه، وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد على هللا أن 

 ؟ال يعذب من ال يشرك به شيئاً، فقلت، يا رسول هللا أفال أبشر الناس
 . ((يهمتفق عل)) "قال ال تبشرهم فيتكلوا

o ومن الظلم أيضا عدم إعطاء هذا القرآن حقه من اإلحاطة به وبآياته علما.  
o ومن الظلم أال نقوم بعملنا الذي ُخلقنا من أجله وهو عبادة هللا.  
o من ظلم إنما يظلم نفس . 
o الظلم ظلمات يوم القيامة. 

ْ



 
 

 الكلمة معناها

هذه اآلية توبيخ لهؤالء الظالمين الذين ال ينطقون يوم  -
القيامة بأنهم لم يروا ولم يتعينوا آيات هللا الكونية 

 الواضحة المبصرة. 
اآلية  –هذه اآليات التي جاءتهم هي آيات مرئية  -

  .العظيمة
 

 رؤية: 
 بصرية  .1
 علمية .2

  
 خلقنا 

  
 وأيضا صالة الليل وهي سكون للعبد.  النوم 

 
 ليتصرفوا فيه 

 
  .في الليل المظلم والنهار المبصر

 
منها إظالم  –كثير من اآليات لالستفادة منها لزيادة االيمان 
  .الليل والسكون فيه وابصار النهار والتصرف فيه

 
  .من اآليات هو االيمان االنتفاعأساس  
 

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

اْ َْيَرو  ْأَلَم 
ْ
ْ
ْ

َناْ ْأَنَاَْجَعل 
ْ

َلْ ُكُنواْفِيهِْاللَي  ْلِيَس 
ْ

َْوالَنَهاَرُْمب ِصًراْ
ْ

ْإَِنْفِيَْذلَِكْ
ْ

ْآَليَاتٍْ
ْ
ْ

ِمُنونَْ ٍمُْيؤ  ْلَِقو 

  

 
 

  السعدي: تفسير

 الليل لهم هللا تسخير وهو الجسيمة والنعمة العظيمة اآلية هذه يشاهدوا ألم أي:
 وهذا للعمل، اويستعدو التعب من ويستريحوا فيه ليسكنوا بظلمته هذا والنهار،
م   آَليَات   َذلِكَ  فِي إِنَّ  } وتصرفاتهم. معاشهم في فيه لينتشروا بضيائه ِمُنونَ  لَِقو   { يُؤ 
 نعمته. وسبوغ هللا وحدانية كمال على



 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 .الصورواذكر يوم يُنفخ في 

 
قرن عظيم ، ينفخ فيه إسرافيل النفخة األولى للموت والفزع ، 

 والنفخة الثانية للبعث والنشور . 

 
الجن(  –البشر  –كل العاقلين في السماوات واألرض )المالئكة 

  .وماج بعضهم بعضا خوفا –
 
 

  .الذي أكرمه هللا وثبته وحفظه من الفزع –ال يفزع 
 

  .صاغرا ذليال هلل سبحانه وتعالىكل أحد يأتي يوم لقيامة 
 
 

َفُخْفِيْ َمُْين   َويَو 

 
ورِْ
ْالصُّ
ْ
 

ْفِيْ َفَفزَِعَْمن 

ْفِيْ الَسَماَواتَِْوَمن 
َر ضِْ ْاْل 

ْ
ْ َْشاَءْاّلَلُ ْإََِلَْمن 

ْ

ُهَْداِخرِينَْ ْأَتَو  َْوُكلٌّ

  

ْ:الفوائد
ُكُنواْفِيِهَْوالَنَهاَرُْمب ِصًراْإَِنْفِيَْذلَِكْ - َلْلِيَس  َناْاللَي  اْأَنَاَْجَعل  َْيَرو  آَليَاٍتْأَلَم 

ِمُنونَْ ٍمُْيؤ    :لَِقو 
o  آيات هللا بكونها من أعظم التكذيب بآيات هللا هو أن الناس يترجمون

وهذا الذي يمنع المرء من االتعاظ بها واالستفادة منها  أحداث طبيعية
 لزيادة االيمان. 

o وكذلك هناك خلق غيرنا يبدؤون عل هللا تعالى الليل كي نسكن فيهج ،
 عملهم، كالشياطين، والحشرات،... . 

o الكفار ال حجة لهم لجرمهم، مع هذه اآليات المبصرة الواضحة.  
o التفكر في آيات هللا عبادة وهو الذي يزيد االيمان.  
o  باآليات االنتفاعكل ما زاد االيمان زاد.  

ْ



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  السعدي: تفسير

 ومزعجات والكروب، المحن من فيه وما القيامة يوم من أمامهم ما عباده تعالى يخوف

مَ  } فقال: القلوب َفخُ  َويَو  ورِ  فِي ُين 
َماَواتِ  فِي َمن   } فيه النفخ بسبب { َفَفزِعَ  الصُّ  السَّ

َر ضِ  فِي َوَمن    } له. مقدمة هو مما خوفا ببعض بعضهم وماج وارتاعوا انزعجوا أي: { األ 
ُ  َشاءَ  َمن   إاِلَّ   عند الخلق من { َوُكلٌّ  } الفزع. من وحفظه وثبته هللا أكرمه ممن { اّللَّ

هُ  } الصور في النفخ  فِي َمن   ُكلُّ  إِن   } تعالى: قال كما ذليلين، رينصاغ { َداِخرِينَ  أَتَو 
َماَواتِ  َر ضِ  السَّ َمنِ  آتِي إاِلَّ  َواأل  ًدا الرَّح   الرؤساء يتساوى اليوم ذلك ففي { َعب 

 .الملك. لمالك والخضوع الذل في والمرءوسون

ْ:الفوائد
ْفِيْالَسَماَواتِْ - ورَِْفَفزَِعَْمن 

َفُخْفِيْالصُّ َمُْين  َْويَو  َر ضِْإََِلَْمن  ْفِيْاْل  َوَمن 
ُهَْداِخرِينَْ ْأَتَو  َْوُكلٌّ   :َشاَءْاّلَلُ

o يوم من أهم صفات المؤمنين الذين يتقدمون في ايمانهم هو اليقين بال
 .القيامة، فذكره ال يغيب عنهم

o اليقين باليوم اآلخر يجعل المرء منظم متقدم.  
o  يجب أن يكون باللطفاالستيقاظ من النوم ومن فوائد هذه اآلية أن.  
o  الكفاروالتفزيع نوع من أنواع العذاب للمجرمين. 

o  .هللا تعالى هو الذي يكرم المؤمنين بالثبات في الدنيا واليوم القيامة 
o  ،ضيعناها في  وإذاالمشاعر هبة من هللا كي تتحرك مع أخبار هللا وآياته

األمور الدنيوية فكيف تتحرك قلوبنا عند سماع األمور االيمانية التي ال 
 نراها. 

o  االنسان الضعيف الذي ليس له من األمر شيء ال يليق به التكبر

 والعجب. 
o  انظري الى سليمان وملكه وعلمه وتواضعه عندما نظر الى النملة وهو

  لها.يبتسم 
ْ



 
 

 الكلمة معناها

ْرؤية بصرية
ْْ

ْ.تظنها واقفة مكانها لعظمتها
ْْ

ْ.من خفتها وشدة ذلك الخوف

ْ
ذكر  بعد ذكر حال الجبال في يوم القيامة ودمارها كالسحاب

تعالى اتقانه في خلقها كي ال يعتقد السامع بأن الخلل كان 
 في صنعها بل أتقن هللا صنعها سبحانه وتعالى. 

 

ْخلق بإتقان :صناعةال
ْ
ْ

 ْهللا تعالى عليم بالظواهر والبواطن
ْ

ْأصغر وأدق العمل هو فعل

َْوتََرىْال جِبَاَلْ
ْ

َسُبَهاَْجاِمَدًةْ ْتَح 
ْ

َْوِهَيْتَُمرَُّْمَرْالَسَحابِْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْا َعْاّلَلِ لَِذيْأَت َقَنُْصن 
ءٍْ ُْكَلَْشي 

ْ
ْإِنَُهَْخبِيٌرْ

ْ

َعلُونَْ ْبَِماْتَف 

 

 
 

  السعدي: تفسير

َسُبَها ال جِبَالَ  ترى } أنك هوله ومن  على باقية وتظنها منها ]شيئا[ تفقد ال { َجاِمَدةً  تَح 

 تضمحل ثم تفتت وقد مبلغ كل ألهوالوا الشدائد منها بلغت قد وهي المعهودة الحال
َحابِ  َمرَّ  تَُمرُّ  َوِهيَ  } قال: ولهذا منبثا. هباء وتكون  الخوف ذلك وشدة خفتها من { السَّ
عَ  } وذلك ِ  ُصن  ء   ُكلَّ  أَت َقنَ  الَِّذي اّللَّ َعلُونَ  بَِما َخبِير   إِنَّهُ  َشي   بأعمالكم. فيجازيكم { تَف 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْ:الفوائد
ْالَِذيْ - َعْاّلَلِ َسُبَهاَْجاِمَدًةَْوِهَيْتَُمرَُّْمَرْالَسَحاِبُْصن  َوتََرىْال جِبَاَلْتَح 

َعلُوَن:ْ ٍءْإِنَُهَْخبِيٌرْبَِماْتَف   أَت َقَنُْكَلَْشي 
o  يؤمن بما  بل هو ،أهوال يوم القيامة كي يراهاالمؤمن ال يحتاج أن ينتظر

 . يفزع يوم القيامة اللذلك في القرآن  تعالى يقوله هللا
o آَن َعلَى ال َنا َهَذا ال ُقر  جبال الراسية الثابتة تتأثر بكالم هللا تعالى ))لَو  أَن َزل 

))ِ يَِة اّللَّ ًعا ِمن  َخش  َتُه َخاِشًعا ُمَتَصد ِ  .َجبَل  لََرأَي 
o  تحسبها جامدة: ليس كل ما تراه بعينك هو كذلك، البصر ال يعطي

هو الحق، كما قال ل االيمان بما يقوله هللا ور بحقيقي لألمالالمعنى 
 ((.عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكمتعالى: ))

o  على المرء أن يؤمن وُيصدق ويأخذ قراراته على أساس أوامر هللا تعالى
  .وال يرى األمور بما يراه الناس أو هواه

o  ولم تؤمن بلقيس أخذت الخطوة األخيرة الى صرح سليمان بشجاعة
 .ببصرها

o ل ال تتحرك ولكن المؤمن يؤمن بأن هللا اكجبميع الناس يرون مشاكلهم ج
  قادر على أن ُيزيل مشاكله.تعالى الذي يحرك الجبال الرواسي 

o  على المربي إذا ذكر شيئا قد يكون فيه شيء من الشك أن يوضحه
  .للمستمع

o  وتذكر بأن  صنع هللا: جميع المشاكل التي في حياتك مخصصة بإتقان لك
 .ال يكلف نفسا اال وسعها هللا

o  إن هللا يحب وحديث: إن هللا يحب أذا عمل أحدكم عمال أن يُتقنه
 .المحسنين

o  مع االحسان.المجتمعات المتقدمة تتطور 
o  أصغر وأدق األمور ظاهرة عند هللا ))يعلم خائنة األعين وما تخفي

ا وهذ، ءالصدور(( وهذا ينبغي أن يولد الخوف من مراقبة هللا في المر
 .أمر هللا تعالى فللناس من أن يعملوا ما يُخال تحذير

o  تذكر يوم القيامة يجعل المرء مستقيما وحذرا مما يفعل.  
o  هو لماذا ال نتقدم وال نتطور؟؟ لبعدنا عن هذا الكتاب المبين الذي

 المتقدمة.السبب في بناء األمة 
ْ



 
 

 الكلمة معناها

الذي ذكره يجعل المرء ُيحسن في  بعد ذكر أهوال يوم القيامة
عمله ذكر تعالى عن علمه بأدق األمور مما يفعل الجميع، من 

 الحسنة والسيئة.

ْ
هللا تعالى ذكر العاقلين في هذه اآلية ألهميتهم وهدف خلقهم 

ْ.يوم القيامة بعدالجبال والغير العاقلين لن يبقوا  –للعبادة 
ْْ

ْجاء في يوم القيامة 

ْ
 .من أعمال القلب والقول واألفعال )حسن: جميل(

 
 نتيجة الذي جاء بالحسنة: 

ْْ

َها:ْ .1 ٌرِْمن   –خير  من الحسنة التي جاء بها َفلَُهَْخي 
الى أضعاف مرة سبع مئة الى الحسنة بعشر أمثالها 

 .مضاعفة
 

َمئٍِذْآِمُنوَن: .2 َْفَزعٍْيَو  ِْمن  ما كلما زادت الحسنات كلَْوُهم 

 يوم القيامة. زاد األمن من فزع
ْ
ْْ.قلقلالخوف مع ال
ْ

 يوم القيامة. 

 
ْاألمن والسالم.

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ َْمن 
ْ
ْ

َْجاَءْ

ْ
ْبِال َحَسَنِةْ

ْ
ْ
ْ

ْ ِْمن  َهاَْوُهم  ٌرِْمن  َْفلَُهَْخي 
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ

َْفَزعٍْ
ْ

َمئٍِذْ ْيَو 

ْ
ْآِمُنونَْ

 

 
 

  السعدي: تفسير

 قولية حسنة كل يشمل جنس اسم { بِال َحَسَنةِ  َجاءَ  َمن   } فقال: جزائه كيفية بين ثم
َها َخي ر   َفلَهُ  } قلبية أو فعلية أو  التفضيل أقل هذا { ِمن 
َمئِذ   َفَزع   ِمن   َوُهم  }   كانوا وإن آمنون ألجله الخلق فزع الذي األمر من أي: { آِمُنونَ  يَو 

 معهم. يفزعون



 
 

 
 

 الكلمة معناها

 .سيئات القلب واللسان واألفعال
  

 .ألقوا

  
 .أشرف ما لدى المرء هو وجهه

 
  .نار جهنم وهي عدل هللا للمجرمين الذين جاءوا بالسيئات

  
 عدل هللا. 

َْجاَءْبِالَسي َِئِةْ َْوَمن 
ْ

ْ َْفُكبَت 

ْ
ْ ُْوُجوُهُهم 

ْ
ْفِيْالَنارِْ

ْ
ْ ُتم  َنْإََِلَْماُْكن  َزو  ْتُج  َهل 

َملُونَْ ْتَع 

 

ْ:الفوائد
َمئٍِذْآِمُنوَن: - َْفَزعٍْيَو  ِْمن  َهاَْوُهم  ٌرِْمن  َْجاَءْبِال َحَسَنِةَْفلَُهَْخي   َمن 

o  يعمل  وهدف، ولكن المؤمنالمجيء في اللغة هو االتيان من غير قصد
  بهدف رضا هللا تعالى والتقرب اليه. 

o  عالي وسامي هدف   لكل عملفي المجتمعات المتطورة.  
o  لم يقل من فعل الحسنة ألن االنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه

لشأن في أن لكن الشأن كل اوجود ما ُيسقطها فتزول وال يأتي بها ل
 العمل المقبول.  وهو يأتي بها يوم القيامة

o  أعظم الحسنات هي حسنات القلب )وتشمل جميع أفعال القلب من
 التعظيم، خشوع، توكل، محبة، ذكر هللا، خوف، استعانة،...( 

o  على المرء أن يزيد من حسنات اللسان كالذكر والقرآن كي يحصل على
 .القلب يتأثر بالذكر والقرآنلكون حسنات القلب 

o  في الخفاء. ُيعملأفضل الحسنات ما 
o لملك الكريم، الذي ُيضاعف الحسنات عشرة أضعاف فليعمل العاملون ل

  .الى سبعة مئة مرة الى أضعاف مضاعفة
o مما يعطوننا.لناس أفضل لن نرد من االحسان أ 
o  خيرا أن تقول له "جزاك هللا خير"أفضل جزاء لمن عمل لك. 
o  .األمن في المجتمعات من أعظم النعم 
o  والعمل الحسنات.األمن يأتي من اإليمان 

ْ



 
 

 
 

 

 
 

 الكلمة معناها

 .أمرني هللا تعالى

ْ
 .التذلل بالطاعة

ْْ

ْ.المربي المصلح
ْْ

ْ.مكة
 

جعلها حرما آمنا ال يسفك فيها دم إنسان وال يظلم فيها أحد وال 
 .يصاد صيدها وال يختلى خالها

o  أيضا من جملة احترامها أن المشركين ال يقربون

 .المسجد الحرام
o  حسنات في المكة تضاعف والسيئات تُعظم. 

ْْ

ُتْ ِمر 
ُ
ْإِنََماْأ

ْ
ُبَدْ ْأَع  ْأَن 

ْ

َْرَبْ
ْ

بَل َدِةْ َْهِذِهْال 
ْ

ْالَِذيَْحَرَمَهاْ
ْ
ْ

ْ
ْ
ْ

  السعدي: تفسير

ي َِئةِ  َجاءَ  َوَمن  }  ارِ  فِي ُوُجوُهُهم   َفُكبَّت   } سيئة كل يشمل جنس اسم { بِالسَّ  { النَّ

نَ  َهل   } لهم: ويقال وجوههم على النار في ألقوا أي: َزو  ُتم   َما إاِلَّ  تُج  َملُونَ  ُكن   { تَع 

ْ:الفوائد
- ْ ُتم  َنْإََِلَْماُْكن  َزو  ْتُج  ْفِيْالَنارَِْهل  ُْوُجوُهُهم  َْجاَءْبِالَسي َِئِةَْفُكبَت  َوَمن 

َملُوَن:  تَع 
o  الوجه أكرم ما لدى المرء والسيئات يجعل المرء ُيكب على أشرف ما

  .لديه في النار
o  ذلفي النار بالمرء السيئات سبب االلقاء.  

o السيئة جزاءها سيئة مثلها. 
o ائية تجعل الجميع يلتزمون كل المجتمعات المتطورة لها قوانين جز

 .حدودهم
o .والجزاء للمجرمين يوم القيامة عدل هللا 

ْ



فأوامره تطاع في كل مكان وزمان ، له مكة وغيرها من البلدان
ْ.ألن له كل شيء

ْْ
المنقادين لُحكم هللا انقيادا تاما ال معارضة ْالمسلمين هم

 .عندهم وال استكبار
 

ْ
ٍءْ َْولَُهُْكلَُّْشي 

ْ
ْ

ْأَُكوَنِْمَنْ ُتْأَن  ِمر 
ُ
َوأ

لِِمينَْ ْال ُمس 

 

 
 

 
 
 
 

  السعدي: تفسير

تُ  إِنََّما } محمد يا لهم قل أي: ِمر 
ُ
بُدَ  أَن   أ بَل َدةِ  َهِذهِ  َربَّ  أَع   التي المكرمة مكة أي: { ال 

ء   ُكلُّ  َولَهُ  } والقبول. بالشكر ذلك ابلوايق أن فيجب أهلها على وأنعم حرمها  { َشي 
تُ  } وحده. بالبيت ربوبيته اختصاص يتوهم لئال به أتى والسفليات العلويات من ِمر 

ُ
 َوأ

لِِمينَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَن    وسلم عليه هللا صلى فعل وقد اإلسالم، إلى أبادر أي:  { ال ُمس 
 ما.استسال وأعظمها إسالما األمة هذه أول فإنه

ْ:الفوائد
ُتْ - ِمر 

ُ
ٍءَْوأ بَل َدِةْالَِذيَْحَرَمَهاَْولَُهُْكلَُّْشي  ُبَدَْرَبَْهِذِهْال  ْأَع  ُتْأَن  ِمر 

ُ
إِنََماْأ

لِِميَن: ْأَُكوَنِْمَنْال ُمس   أَن 
o  .على المربي أن يأمر على أساس أوامر هللا 
o  ه وأحكامهالذي يربينا بأقدارالرب هو المصلح . 
o به.ُيختبر  اً أو كره المرء بأي أمر سواء تعلق محبةً  كل ما تعلق  
o .الرب" ُذكر في سورة النمل في سياق الفضل والنعم" 
o  هللا تعالى اختار مكة وهي بلدة الحرام فال يُسفك فيها دم انسان وال

دم صيد وأما المواشي من اإلبل والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا 
 دلت السنة على جوازه. 

o ُه ِمن  الظلم ف ي مكة أعظم من غيره ))َوَمن  ُيرِد  فِيِه بِإِل َحاد  بِظُل م  نُِذق 
))  .َعَذاب  أَلِيم 

o في كل أنحاء العالم  من حلم هللا ورحمته على الناس مع ظلمهم
  .ال يعجلهم بالعقوبةوخصوصا مكة 

o الخوف من هللا تعالى هو أفضل طريقة إلصالح النفوس.  

o رض، فال ُيسأل اال هو وال ُيعبد اال هو وال هلل ميراث السماوات واأل
 ُيقصد اال هو سبحانه وتعالى. 

o بسهوله ألن هلل كل شيء ما رزقه هللاعلى المرء أن يتصدق ب. 
o جب أن تطاع باالنقياد واالستسالمأوامر هللا ي. 
o .أوامر هللا، شرعه وأقداره  

ْ



 

 الكلمة معناها

واالستسالم، ذكر تعالى قراءة القرآن بعد ذكر األوامر للعبادة 

 وهو أساس االعانة لالستسالم والعبادة.
ْ

 أنواع التالوة:
  .قراءة القرآن –لفظية  .1
 .العمل بما جاء به القرآن –معنوية  .2

 
 تال الشيء: أي تبعه وصار تِلواً له.

ْ
منهم من ال أنواع الناس في اتباع هذا القرآن من يهتدي به و

 .نفوسهميهتدي به بسبب 

 
  .أي أخذ الهداية من القرآن :اهتدى

ْ
 .خذ الهداية اختار كل الخير لنفسهالمرء إذا أ

ْ

 شيء. الهداية من بيدي وليسْمنذر فقط أنا
ْ
 

ْ

ْ
ْ

آَنْ ْأَت لَُوْال ُقر  َْوأَن 
ْ
ْ

ْ
ْ
ْ

َتَدىْ َْفَمِنْاه 
ْ

ْ
ْ
ْ

ِسهِْ َتِديْلَِنف  َْفإِنََماْيَه 
ْ

ْإِنََماْأَنَاْ َْضَلَْفُقل  َوَمن 
ِذرِينَْ ِْمَنْال ُمن 

 

 
 

  السعدي: تفسير

آنُ  } عليكم { أَت لُوَ  أن } أيضا أمرت { و}   ألفاظه وتعلموا وتقتدوا به لتهتدوا { ال ُقر 
تَ  َفَمنِ  } أديته، وقد علي الذي فهذا ومعانيه َتِدي َفإِنََّما َدىاه  ِسهِ  يَه   يعود نفعه { لَِنف 

ِذرِينَ  ِمنَ  أَنَا إِنََّما َفُقل   َضلَّ  َوَمن   } إليه عائدة وثمرته عليه ُمن 
 من بيدي وليس { ال 

 شيء. الهداية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ْ:الفوائد
- ْ ِسِهَْوَمن  َتِديْلَِنف  َتَدىَْفإِنََماْيَه  آَنَْفَمِنْاه  ْأَت لَُوْال ُقر  َْوأَن  َضَلَْفُقل 

ِذرِيَن:  إِنََماْأَنَاِْمَنْال ُمن 
o  .االستسالم والعبودية هلل يعينان على تالوة القرآن واتباعه 
o كل ما زاد القرآن وتالوته كل ما زاد المرء فضال.  
o  :ُهوم  حديث ُه، َوَمن  بَُع ِمن  ُهوم  فِي ال ِعل ِم ال يَش  بََعاِن: َمن  ُهوَماِن ال يَش  َمن 

ن   َهافِي الدُّ بَُع ِمن   .يَا ال يَش 
o نفسه قبل باقي المسئولياتبهتم على المرء أن ي. 
o  ِ َجاَب ُكل ثََرًة َوإِع  حديث: إَِذا َرأَي َت ُشحًّا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمتَّبًَعا َوُدن يَا ُمؤ 

ِسَك َوَدعِ ال َعَوامَّ َفإِنَّ ِمن  َوَرائُِكم  أَيَّاًما  يِِه َفَعلَي َك بَِخاصَِّة نَف  ى  بَِرأ 
ِذي َرأ 

رِ لِ  َجم 
ُل ال َقب ضِ َعلَى ال  ُر فِيِهنَّ ِمث  ب  ِسيَن الصَّ رِ َخم  ُل أَج  َعاِمِل فِيِهنَّ ِمث 

ل 
 . َل َعَملُِكم  َملُوَن ِمث   َرُجالً يَع 

o  تزكية  تركمن  وأفعالهم الغير انتقادمن أسباب تأخر األمم هو
 . النفس

o تالوة القرآنك أكثر من مسئوليات تكل ما زاد.  
o  :صلى هللا عليه وسلم  حديث ِ يَُقوُل الرَّبُّ َعزَّ  " َقاَل َقاَل َرُسوُل اّللَّ

ِطي  ع 
ُ
َضَل َما أ ُتُه أَف  طَي  أَلَتِي أَع  رِي َعن  َمس 

آُن َوِذك  َوَجلَّ َمن  َشَغلَُه ال ُقر 
ِ َعلَى َخل ِقِه  ِل اّللَّ ِ َعلَى َسائِرِ ال َكالَِم َكَفض  ُل َكالَِم اّللَّ ائِلِيَن َوَفض  السَّ

".  
o  فعلى  قبل نصحه. عملهوترى أفضل مربي هو الذي يعمل بما يقول

 المربي أن يكون القدوة الحسنة. 
o  القرآن وال يجبرهم على األخذ بهيدعوا الناس ب أنالداعي على. 
o اللة الناس ليس بسبب الداعي، بل هو مجرد سبب يقرأ ضهداية و

 النصوص على الناس واألخذ به واإلعراض عنه بسبب النفوس. 
ْ



 

 الكلمة معناها

الحمدهلل على  –الجملة للثناء على هللا تبارك وتعالى  هذه
ْ .كمال صفاته وبيان آياته

ْ
قول الحمدهلل هللا تعالى يعطيك البصيرة كي ترى الحكمة ْمع

ْ.يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات -مما يحصل 

ْْ
ْ.وهذا تسلية للنبي صلى هللا عليه وسلم، ونذارة للجميع

ْ
 

ْ ِ ُدّْلِلَ َْوُقِلْال َحم 
ْ
ْ

ْآيَاتِِهْ َْسُيرِيُكم 
رُِفونََهاْ َْفَتع 

ْ
َوَماَْربَُّكْبَِغافٍِلَْعَماْ

َملُونَْ ْتَع 

 

 
 

  السعدي: تفسير

دُ  َوُقلِ }  ِ  ال َحم   خصوصا الخلق، جميع ومن واآلخرة األولى في الحمد له الذي { ّلِلَّ
 والثناء الحمد من منهم يقع أن ينبغي الذي فإن عباده، من والصفوة االختصاص أهل
 وكثرة منه قربهم وكمال درجاتهم لرفعة غيرهم من يقع مما أعظم ربهم على
 عليهم. خيراته

رُِفونََها آياتِهِ  َسُيرِيُكم  }   من يريكم أن بد فال والباطل، الحق على تدلكم معرفة { َفَتع 

لِكَ  } الظلمات. في به تستنيرون ما آياته يَا بَي َِنة   ن  عَ  َهلَكَ  َمن   لِيَه   َعن   َحيَّ  َمن   َويَح 
 { بَي َِنة  

َملُونَ  َعمَّا بَِغافِل   َربُّكَ  َوَما}   وعلم واألحوال األعمال من عليه أنتم ما علم قد بل { تَع 
 حجة لكم يكون وال عليه تحمدونه حكما بينكم وسيحكم األعمال تلك جزاء قدارم

 عليه. الوجوه من بوجه

 وتيسيره. وإعانته هللا بفضل ملالن سورة تفسير تم
 أكرم فهو إلينا، منه وواصلة علينا مستمرة ومعونته ألطافه تزال ال أن تعالى ونسأله
 السائلين. ومجيب المنقطعين وموصل الراحمين وخير األكرمين
 ميسر هباته، األوقات جميع في والمجزل بركاته أبواب وفاتح العسيرة األمور ميسر
 ومبراته خيراته مائدة وممد للمقبلين وأبوابه طرقه ومسهل للمتذكرين القرآن

 وسلم. وصحبه وآله محمد على هللا وصلى العالمين. رب هلل والحمد للمتفكرين
 له هللا غفر السعدي هللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد وممليه جامعه يد على

 .1343 سنة رمضان 22 في وذلك المسلمين، ولجميع ولوالديه



 
 
 

  

ْ:الفوائد
رُِفونََهاَْوَماَْربَُّكْبَِغافٍِلَْعَماْ - ْآيَاتِِهَْفَتع  َْسُيرِيُكم  ِ ُدّْلِلَ َوُقِلْال َحم 

َملُوَن:  تَع 
o  :الحمدهلل تمأل الميزانحديث.  
o  ،النعم والنقم فيعلى المرء أن يحمد هللا في كل حين. 
o  بالنعمة بذاتها.  القلبتعلق يحتى النعم تأتي مع اختبارات كي ال 
o كانت الحياة كاملة لما تعلقنا باهلل بالرجاء والدعاء واالستعانة.  إذا 

o  الحمدهلل الذي أتقن كل شيء من المواقف واألقدار واألوامر
  .والنواهي

o  المشاكل التي في الحياة تحتاج الى الحمد أكثر من النعم ألنها
 .تكسر القلوب وتقربها الى خالقها

o تطيب األنفس بما قدر لها خالقها بقول الحمدهلل. 

o  ال مصيبة أعظم من يوم القيامة وأهوالها والحساب والميزان مع ذلك
  ."رب العالمين سيقول الجميع في هذا اليوم العظيم "وقيل الحمدهلل

o ال أجر له بل أجر وفي اآلخرة بعد رؤية رحمة هللا  الحمد في األولى له
 هو بسبب ما يراه الجميع ممن رحمة هللا تعالى. 

o خذ ما آتيتك وكن ونشكره  في األقدار علينا أن نأخذ بما قدر هللا لنا"
 .من الشاكرين"

o  كلما لم نقبل األقدار كلما زاد علينا عبئ الحياة وُصعبت األمور كما
ِ ـ صلى هللا عليه وسلم في الحديث:   " ـ أَنَُّه َقاَل َعن  َرُسوِل اّللَّ

ًما اب َتالَُهم  َفَمن  َرِضَي  َ إَِذا أََحبَّ َقو  ِعظَُم ال َجَزاِء َمَع ِعظَِم ال بَالَِء َوإِنَّ اّللَّ
طُ  خ   ."َفلَُه الر َِضا َوَمن  َسِخطَ َفلَُه السُّ

o قول الحمدهلل هللا تعالى يعطيك البصيرة كي ترى الحكمة مما ْمع
 .يحصل

o  أكثر من باقي الناس بأن يحمدوا هللاأهل االختصاص والصفوة عليهم.  
o عات ال تتطور اال بذكر نعم هللاالمجتم. 
o  :ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يَُقوُل حديث ِ ُت َرُسوَل اّللَّ َضُل  " َسِمع  أَف 

 ِ ُد ّلِلَّ َعاِء ال َحم  َضُل الدُّ ُ َوأَف  رِ الَ إِلََه إاِلَّ اّللَّ
ك   ."الذ ِ

o قول الحمدهلل يجعل المرء يرى الحكم من اآليات واألقدار.  
o  وقاال  من شكر هللا والثناء عليه:سليمان في كل القصص لم يتوقف((

 &))رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك((  &الحمدهلل(( 
 .رب(())هذا من فضل 

o كلما زاد الحمد زادت عطاء  ،علما .بصيرة، المرء نعما الحمدهلل يزيد
 .هللا للمرء ))ولئن شكرتم ألزيدنكم((



 


