
 سورة الرحمن

 

 :أسماء هللا الحسنىأصول 
 هللا .1
 الرب .2
 الرحمن  .3

 

 

 : الرحمن الرحيم
o الخالق والمخلوقين، العالقة بين الرب والمربوبين، بين  هذا االسم يُبَين

 وهي بالرحمة.
o  :َرِحَم وهو اظهار الرحمةالرحمن 
o ممتلئ بصفة الرحمة  فعالن أيعلى وزن : الرحمن 
o غير مقيدة بأفعال العباد، فهو رحمن بذاته رحمته  :الرحمن 
o رحمة هللا الواسعة :الرحمن 
o من العبد وال فعل من غير طلب رحمة :الرحمن 
o لذلك الرحيم رحمة هللا الواصلة، ورحيمالرحيم: رحمة ُمقيدة بفعل العبد ، 

 .فعلالطلب والب رحمة
 

 تمألإنه سبحانه وتعالي أرحم الراحمين، أرحم من األم الى أوالدها، رحمته 

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

 

 

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



 

 ما يُميز سورة الرحمن: 

 سميت باسم من أسماء هللا الحسنى ومن أصول أسماء هللا  .1
 " فبأي آالء ربكما تكذبانتكرار اآلية " .2

، َحدَّثَنَا اْلَوِليدُ ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن حديث:  ْحَمِن ْبُن َواقٍِد أَبُو ُمْسِلٍم السَّْعِديُّ َحدَّثَنَا َعْبدُ الرَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجابٍِر، رضى هللا عنه قَاَل َخَرَج  ٍد، َعْن ُمَحمَّ ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم َعلَى أَ  ِلَها َرُسوُل اَّللَّ ْحَمِن ِمْن أَوَّ ْصَحابِِه فَقََرأَ َعلَْيِهْم ُسوَرةَ الرَّ
لَقَْد قََرأْتَُها َعلَى الِْجن ِ لَْيلَةَ اْلِجن ِ فََكانُوا أَْحَسَن َمْردُودًا  " إِلَى آِخِرَها فََسَكتُوا فَقَاَل 

لََّما أَتَيُْت َعلَى قَْوِلهِ ِمْنُكْم ُكْنُت ك بَاِن فبأَى ِ آلَ  ) : ُُ قَالُوا لَ بَِشْيٍء  (ِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ
ُب فَلََك اْلَحْمدُ   . " ِمْن نِعَِمَك َربَّنَا نَُكذ ِ

 
 

 

 سورة الرحمن: 
o  سورة مكية 

o الواسعة تظهر في السورة آثار رحمة هللا 
 

 

 

 المناسبة بين سورة القمر وسورة الرحمن:
 محور السورتين:  .1

  "هللا من خالل النقمسورة القمر "تعرف على  -
 " ونعمه تعرف على هللا من خالل آالئهسورة الرحمن "  -

 

 سورتين: الالقرآن في  .2
 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" ورة القمر تكرر "سفي  -
في سورة الرحمن "الرحمن * علم القرآن"، من آثار رحمة هللا الواسعة  -

 تعليم القرآن 
 سور: البداية  .3

 بصرية( مرئيةسورة القمر بدأت بمعجزة انشقاق القمر )وهي معجزة  -
 سورة الرحمن بدأت بالمعجزة الخالدة "القرآن"  -



 نهاية سورة القمر وبداية سورة الرحمن: .4
 ِصْدقٍ  َمْقعَدِ  فِيبليغين في الُملك والقدرة )) بإسمينسورة القمر انتهت  -

ْحَمنُ )) (( ومن ثم قل تعالى:ُمْقتَِدرٍ  َمِليكٍ  ِعْندَ  لمليك المقتدر (( أي االرَّ
 هو الرحمن. ال يملك الرحمة ويقدر عليها اال مليك مقتدر. 

 َونََهٍر * فِي َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَِّقينَ  إِنَّ في نهاية سورة القمر قال تعالى: )) -
هذا =< كيف وصلوا هؤالء المتقين الى  ((ُمْقتَِدرٍ  َمِليكٍ  ِعْندَ  ِصْدقٍ  َمْقعَدِ 

ْحَمُن * َعلَّمَ ))؟؟ العظيم الجزاء (( ما وصلوا اليها اال برحمة اْلقُْرآنَ  الرَّ
 هللا عن طريق تعلم هذا القرآن. 

 

 

 مناسبات في سورة الرحمن: 
ْحَمنُ نفسه باسمه ))بدأت السورة بتمجيد هللا ل .1  اْسمُ  تَبَاَركَ وانتهت )) ((الرَّ

ْكَراِم( اْلَجاَللِ  ِذي َرب ِكَ   ( َواْْلِ
وقال بعض العلماء بأن (( مرتين في السورة الجالل واْلكرام ذيتكرر )) .2

السورة تدور حول ذو الجالل واْلكرام. فهو ذو الجالل للمسيئين، واْلكرام 
فمن الناس من هو  للُمحسنين. فمع كونه الرحمن هو ذو الجالل واْلكرام.

م قد يرحم الُمخطئ لرحمته فال ولكن في العدل والُحكقد يكون رحيما 
يعدل. وهلل المثال األعلى فهو الرحمن وفي نفس الوقت ذو الجالل 

 واْلكرام. 

 مرحومين. قبل أن يوجد  الرحمنهللا  .3
الرحمن على العرش استوى: فهو استوى على أوسع المخلوقات بأوسع  .4

 الصفات.
 

 مقاطع سورة الرحمن: 
 (13-1)             نعم هللا الظاهرة                .1

 (16-14)نعمة الخلق                               .2

                              (25-17)                   نعم هللا في اآلفاق .3

                                   (32-26)      لطائف النعم  .4

                            (36-33)تحدي واعجاز     .5

                   (45-37)عاقبة المجرمين والكفار  .6

                                 (78-46)نعيم المتقين    .7

 (13-1)المقطع األول: نعم هللا الظاهرة 



ْحَمنُ 1 آية)  ( الرَّ
 

 

 
 

 

 الكلمة معناها

o  الرحمن على وزن "فعالن" أي ممتلئ بالرحمة 

o  واسعة الرحمن ذو رحمة 

o رحمة هللا المطلقة 

o  هللا تعالى رحمن قبل أن يكون مرحومين 

o  هللا تعالى استوى على أوسع المخلوقات بأوسع

  ))الرحمن على العرش استوى((.  الصفات

o رحمة هللا سبقت غضبه 

o  :هلل تسعة وتسعون رحمة 

ِ، قَاَل، قَاَل َرُسوُل  - حديث: َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسي 

ِ صلى هللا عليه وسلم  ِ ِمائَةَ َرْحَمٍة إِنَّ  " اَّللَّ َّلِلَّ

فَِمْنَها َرْحَمةٌ بَِها يَتََراَحُم اْلَخْلُق بَيْنَُهْم َوتِْسعَةٌ 

 ."َوتِْسعُوَن ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة 

o  .أهل الجنة ال يدخلون الجنة اال برحمة هللا 

حديث: َعْن أَبِي، ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل النَّبِيُّ صلى هللا  -

 . "لَْيَس أََحدٌ ِمْنُكْم يُْنِجيِه َعَملُهُ  "عليه وسلم 

ِ قَاَل  َوالَ أَنَا إاِلَّ أَْن  "قَالُوا َوالَ أَْنَت يَا َرُسوَل اَّللَّ

ُ ِمْنهُ بَِمْغِفَرةٍ َوَرْحَمٍة  دَنَِي اَّللَّ  . "يَتَغَمَّ

o  غيرهالرحمن اسم خاص هلل فال يُطلق على. 

  السعدي: تفسير

 أعظم وهذا عباده، على ويسرها ومعانيه، ألفاظه عباده علم أي: { اْلقُْرآنَ  َعلَّمَ  } أنه فذكر

 تفسير، وأحسن ألفاظ، بأحسن عربيا قرآنا عليهم أنزل حيث عباده، بها رحم ورحمة منة

 شر. كل عن زاجر خير، كل على مشتمل

 الفوائد: 

 طلب رحمة هللا.  .1

 رحمة الغير.  .2

 



 

 َعلََّم اْلقُْرآنَ ( 2 آية)
 

 الكلمة معناها

ن خلق اإلنسان وباقي المخلوقات، أل ذكر تعالى تعليم القرآن قبل 

  شقاء. تكونالحياة من غير القرآن 

 

 أي علَّم هللا القرآن لإلنسان:  

 

 معنى َعلََّم: 

o  تيسير تعلمه 
o  تالوته 
o تدبرا 
o حفظا و 
 

 علم من شاء من عباده القرآن، فيعلمه: 

 الفاظه  .1
 معانيه  .2
 العمل به .3
 

 

 

 
 َعلََّم اْلقُْرآنَ 

 

 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 عباده، على ويسرها ومعانيه، ألفاظه عباده علم أي: { اْلقُْرآنَ  َعلَّمَ  } أنه فذكر

 بأحسن عربيا قرآنا عليهم أنزل حيث عباده، بها رحم ورحمة منة أعظم وهذا

 شر. كل عن زاجر خير، كل على مشتمل تفسير، وأحسن ألفاظ،



 
 

 

ْنَسانَ 3)آية   ( َخلََق اإْلِ
 

 الكلمة معناها

 

 مالرحمن اإلنسان في أحسن تقوي خلق

 

ْنَسانَ  َخلَقَ   اْْلِ
 

 

 
 

 الفوائد: 

 أوسع نعمة من نعم هللا تعالى تعليم القرآن.  .1

هللا تعالى هو األول الذي علمنا هذا القرآن، وهو اآلخر الذي يتم نعمته علينا   .2

 بتطبيق هذا العلم ودخول الجنة. 

نتيجة تعليم القرآن "الخلق الحسن". كما قيل عن النبي صلى هللا عليه وسلم، "كان  .3

 ُخلُقُه القرآن". 

قال تعالى في سورة القمر: ))ولقد يسرنا القرآن للذكر(( وهذا تمهيد لسورة  .4

 الرحمن، بأن القرآن ميسر للتعلم. 

 علََّم تعالى القرآن لمن شاء من عباده.    .5

 لقلوب، فهو يستجيب للقلوب الصادقة والممتلئة بالهمة.هللا تعالى يعامل ا .6

على المرء أن يكون حريصا على تعلم القرآن. كما قال صلى هللا عليه وسلم:  .7

 ))خيركم من تعلم القرآن وعلمه((. 

معلم القرآن يجب أن يكون ذو رحمة على التالميذ. وال يليق بمعلم القرآن أن يكون  .8

فََوَجدَا َعْبدًا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً  ))لى عن خضر، كما قال تعافظا غليظ القلب. 
(( ومعنى الرحمة، أنه إذا أخطأ التلميذ يرحمه ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَدُنَّا ِعْلًما

 بالصبر عليه واْلعانة له. 

 السعدي: تفسير

ْنَسانَ  َخلَقَ  }  قد البناء، محكم األجزاء، مستوفي األعضاء، كامل تقويم، أحسن في { اإْلِ

 إتقان،. أي خلقه البديع  تعالى البديع أتقن



 
 

 

 َعلََّمهُ اْلبَيَانَ ( 4 آية)
 

 الكلمة معناها

 هللا تعالى علم اإلنسان 

 

 اإلفصاح والوضوح: 

ا في قلبه  .1  يبين عم 
 يتبين ما يقوله لآلخر .2
 

 :البيان هو

 .  إشارةالتعبير عما في قلبه، نطقا، كتابة أو  .1
 الُمخاطب يفهم المعنى.  .2
 

 تميز اإلنسان عن باقي المخلوقات ب: 

 الفهم  .1
 اْلفهام  .2
 التعبير عن مطالبه  .3
 اْلعراب عن مشاعره .4
 

 علمه

 

 البيان 

 

 الفوائد: 

 ال يتعلم يكون أسوء من البهائم.  الذي االنسان .1
 ُحرم من أوسع أبواب رحمة هللا الواسعة.  قدالذي ال يتعلم  .2
، فيمل المرء ويتركه اال العلم بالقرآن ال ةمحدود اجميع علوم الدنيا مهما تعلمناه .3

 . هللاحدود له ألنه كالم 
 الجنة.  دخولأن يأذن له بهللا تعالى علَّم آدم قبل من أهمية العلم أن  .4
 رواه مسلم -(( "من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقًا إلى الجنة))حديث:  .5
 تعلم القرآن. ت من القرآن "اقرأ" يبين أهمية أول آية نزل .6
 بدون تعليم القرآن، اْلنسان يكون ال قيمة له.  .7
 عربي هللا أعطاه القدرة على تعلم القرآن. مرء ولو كان غير ما كانت جنسية المه  .8
 هذه اآلية دعوة الى تعلم القرآن.  .9



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعدي: تفسير

 شامل وهذا ضميره، في عما التبيين أي: { اْلبَيَانَ  َعلََّمهُ  } بأن الحيوانات سائر على وميزه

 نعمه، أجل من غيره على اآلدمي به هللا ميز الذي فالبيان الخطي، والتعليم النطقي للتعليم

 عليه. وأكبرها

 الفوائد: 

 خلق اْلنسان بين تعليمين ))تعليم القرآن(( & ))تعليم البيان((  .1
 الناس من والدتهم الى موتهم عليهم تعلم القرآن.  .2
 تعلم القرآن سبب تعلم البيان.  .3
األول الفرق بين من فقط تعلم القرآن، من الذي تعلم فقط العلوم الدنيوية، أن  .4

 . ه وأفكارهكالمواضحا في  يكون
  كالم هللا تعالى يؤثر في حامل القرآن فيجعله واضحا بينا. .5
 من رحمة الواسعة تعلم التعبير والوضوح في البيان.  .6
رآن وبرحمة هللا الواسعة، اْلفصاح والوضوح عند الكالم ال يأتي اال بتعلم الق .7

 فنسأل هللا الرحمن أن يعلمنا هذا القرآن والبيان. 



 الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ ( 5 آية) 
 

 الكلمة معناها

هو محور الكون وما علمه الرحمن من  الذيبعد ذكر اإلنسان  

ألجل ُخلقوا  الذينالقرآن والبيان انتقل تعالى الى ذكر المخلوقات 

 . اإلنسان هذا

 

 خلق هللا الشمس والقمر وسخرهما لإلنسان. 

 

 أي الحسبان ال ينفك عنهما  –ب: الُمصاحبة 

 

 أي ممتلئ بهذه الصفة.  –حسبان: على وزن فعالن 

 

 وم منتظم.ُحسبان أي نظام دقيق معل

  

 

 

 

 

 الشَّْمُس َواْلقََمُر 

 

 بُِحْسبَان  

 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 بحساب يجريان وسخرهما والقمر، الشمس هللا خلق أي: { بُِحْسبَانٍ  َواْلقََمرُ  الشَّْمسُ  }

 يقوم، ما مصالحهم من بذلك وليقوم بهم، وعناية بالعباد، رحمة مقدر، وتقدير مقنن،

 والحساب. السنين عدد العباد وليعرف
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوائد: 

من نعم هللا على اْلنسان ورحمته عليه أنه علمه القرآن والبيان، بكونهما  .1
 السببان الرئيسان للتراحم وإقامة النظام في الكون. 

 سخر هللا كل الكون رحمة بهذا اْلنسان.  .2
قال تعالى: علم القرآن =< وهذا يبين أنه تعالى علم الخاصة من البشر القرآن،  .3

 ثم قال علمه البيان =< علم جميع الناس البيان. 
 الشمس تجري وليست ثابتة.  .4
  جميع المخلوقات غير الثقلين ُمسيرين.  .5

  متناسقين. ولكنمع تضادد الذي بين الخلقين  .6

 والتقويم الحساب علم كشف اإلنسان طاعاست والتناسق النظام هذا بسبب .7

 نوي. والس والشهري اليومي ونظامه حياته في تنفعه مهمة ودراسات

مخلوقات النظام والتناسق واللطف مع الغير على اْلنسان أن يتعلم من هذه ال .8
 ولو كانوا ضده في الطبع واألخالق واالسلوب. 

مهما بذكرهما  .9 هللا الشاكر الشكور، شكر للشمس والقمر طاعتهما هلل تعالى فكرَّ
 في القرآن، مع أنهما ال حساب وال جنة لهم. 

 يه. كل ما قرأ اْلنسان القرآن علم بأن له مسئولية عظيمة على عاتق .10
 نظام الشمس والقمر يدالن على كمال قدرة هللا وسلطانه وعلمه.  .11

 



 َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجدَانِ ( 6 آية)
 

 الكلمة معناها

 )النجم جمع( 

 

 في السماء.  النجم

 

 وظائف النجوم: 

 حفظ للسماء  .1
 زينة للسماء  .2
 هداية للناس  .3
 

 وظائف الشجر: 

 بيوت النحل .1
 توقدون  .2
 الرعي .3
 

o حقيقيا ال نعلم كيفيته.  ادان سجوديسج 
o  .السجود = الطاعة والخشوع واالنقياد واالستسالم 
 

 

 سجود النجم والشجر: 

َ يَْسُجدُ لَهُ َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن فِي : 18سورة الحج  أَلَْم تََر أَنَّ اَّللَّ

َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ َواْلِجبَاُل  َوالنُُّجومُ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلقََمُر 

ُ فََما لَهُ ِمْن  َوَكثِيٌر ِمَن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعَذَاُب َوَمْن يُِهِن اَّللَّ

َ يَْفعَُل َما يََشاءُ   ُمْكِرٍم إِنَّ اَّللَّ

 

 

 َوالنَّْجُم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َوالشََّجُر 

 

 

 

 

 يَْسُجدَانِ 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 له، وتسجد ربها تعرف األرض، وأشجار السماء، نجوم أي: { يَْسُجدَانِ  الشََّجرُ وَ  َوالنَّْجمُ  }

 ومنافعهم. عباده مصالح من له سخرها لما وتنقاد  وتخشع وتطيع

 الفوائد: 
للنجوم ثالثة وظائف، وال غيرها. فهي ال عالقة لها بالحوادث األرضية  .1

 واْليمان بها من الشرك. 
ذكر تعالى النجم الذي هو عال ومرتفع، والشجر الذي هو في األرض ولكن  .2

 كالهما يسجدان.
 السجود يبين قمة االستسالم والخضوع.  .3
 في اْلسالم ُحرم السجود لغير هللا.  .4
 اعة واالستسالم من أسباب االستقرار في الكون، والمجتمعات والرحمة.الط .5

 

 أحاديث عن السجود:  
ِ صلى هللا عليه وسلم  ❖ ، قَاَل ُكْنُت أَبِيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ َحدَّثَنِي َربِيعَةُ ْبُن َكْعٍب األَْسلَِميُّ

 "قَاَل  .فَقُْلُت أَْسأَلَُك ُمَرافَقَتََك فِي اْلَجنَِّة  . "َسْل  "فَأَتَْيتُهُ بَِوُضوئِِه َوَحاَجتِِه فَقَاَل ِلي 
رواه )) "فَأَِعن ِي َعلَى نَْفِسَك بَِكثَْرةِ السُُّجوِد  "قَاَل  .قُْلُت ُهَو ذَاَك  . "أََوَغْيَر ذَِلَك 

 .((مسلم
سمعت  :وسلم قالثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه  -أبو عبد الرحمن عن ❖

عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد هلل  "  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
 .((رواه مسلم)) ."سجدة إال رفعك هللا بها درجة، وحط عنك بها خطيئة

ِ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قَاَل  ❖ أََمْرُت أََحدًا أَْن يَْسُجدَ لَْو  " َعْن عَائَِشةَ، أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ
ألََحٍد ألََمْرُت اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجدَ ِلَزْوِجَها َولَْو أَنَّ َرُجالً أََمَر اْمَرأَةً أَْن تَْنقَُل ِمْن َجبٍَل 

 ."عََل لََكاَن نَْولَُها أَْن تَفْ  -أَْحَمَر إِلَى َجبٍَل أَْسَودَ َوِمْن َجبٍَل أَْسَودَ إِلَى َجبٍَل أَْحَمَر 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ه قال: ))النبي صلى هللا عليه وسلم أنعن  ❖

 ((مسلم اهروء. ))فأكثروا الدعا

 



 َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزانَ ( 7 آية)
 

 الكلمة معناها

 

 ارتفع.  - أي عال ء:سماال

 

o  .رفع هللا السماء بغير عمد ترونها 
o  َد على السماء المعروفة التي هي سقف رِ السماء قد ي

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

 بين العباد: هللا تعالى وضع العدل على األرض 

 المكاييل والموازين .1
 القوانين واألحكام  .2
 الحقوق بين الناس .3

 

 َرفَعََها َوالسََّماءَ 

 

 

 

 

 

 

 َوَوَضَع اْلِميَزانَ 

 

 
 

 :السعدي تفسير

 العباد، بين العدل أي: الميزان هللا ووضع األرضية، للمخلوقات سقفها { َرفَعََها َوالسََّماءَ  }

 يدخل ذكرنا، كما هو بل وحده، المعروف الميزان به المراد وليس واألفعال، األقوال في

 تضبط التي والمساحات والمقادير، األشياء به تكال الذي والمكيال المعروف، الميزان فيه

 بينهم. العدل بها ويقام المخلوقات، بين بها يفصل التي والحقائق المجهوالت، بها



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفوائد: 

 السماء في يومين. واألرض في أربعة أيام تعالى خلق  .1
o  قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق اأْلَْرَض فِي يَْوَمْيِن : 11-9سورة فصلت

َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِها *  َوتَْجعَلُوَن لَهُ أَْندَادًا ذَِلَك َربُّ اْلعَالَِمينَ 
ثُمَّ اْستََوى *  َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَْقَواتََها فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء ِللسَّائِِلينَ 

َوِلْْلَْرِض ائْتِيَا َطْوعًا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَْينَا  إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها
 َطائِِعينَ 

 
 السماء كانت الصقة باألرض قبل رفعها:  .2

o  أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرتْقًا : 30سورة األنبياء
ٍ أَفاََل يُْؤِمنُونَ فَفَتَْقنَاهَُما َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء كُ    لَّ َشْيٍء َحي 

o  .الفتق سبب نزول الماء والحياة على األرض 
 

 يبين اْلتقان واالبداع. نراهارفع السماء بغير عمدا  .3
أهل السماء مطيعين منقادين هلل سبحانه وتعالى لذلك الميزان ُوضع في األرض  .4

 للثقلين. 
 قانون واتباعه. الطفل الصغير لكونه على الفطرة يحب النظام وال .5
هناك ميزان وعدل في الكون ولكن عدم التوازن يسببه اْلنسان. ))ظهر الفساد  .6

 في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.(( 
 هللا تعالى جعل لإلنسان ما يكيل به.   .7
 وجود المكاييل يحد اْلنسان ويضبطه ويمنع الطغيان.  .8
 لطغيان. الميزان من رحمة هللا بالعباد كونه يمنعهم من ا .9

مع علم هللا بنهاية العباد من النار والجنة، ولكن هناك ميزان في يوم  .10
 القيامة. 

كلما زاد طغيان اْلنسان كلما تقدمة نوعية الموازين. فالموازين قديما لم  .11
 تكن بدقة الموازين اآلن ، وهذا رحمة بهذا االنسان كي يضبط نفسه وحياته. 

 قوم شعيب كانوا ينقصون الميزان، فأهلكهم هللا تعالى.  .12



 أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزانِ ( 8 آية)
 

 الكلمة معناها

 ان ال 

 

 ال تجاوزوا الحد  –تجاوز وتعدى الحد 

 

 

 

 

 أَّلَّ 

 

 تَْطغَْوا

 

 فِي اْلِميَزانِ  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 السعدي: تفسير

 فإن الميزان، في الحد تتجاوزوا لئال الميزان، هللا أنزل أي: { اْلِميَزانِ  فِي تَْطغَْوا أاَلَّ  }

 ولفسدت عليم، به هللا ما الخلل من حصلل وآرائكم، عقولكم إلى يرجع كان لو األمر

 واألرض. السماوات

 الفوائد: 

 المسلمين أولى بأن يتبعوا القوانين.  .1
على اْلنسان أن يوزن نفسه ويضبطها واليطغى يبصره وال بسمعه وال في  .2

 كالمه وال في تفكيره وال في طعامه وال في نومه وال... .
 السماوات واألرض بسببه.إذا طغى اْلنسان في الميزان فسدت  .3



 َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل تُْخِسُروا اْلِميَزانَ ( 9 آية)
 

 الكلمة معناها

 أقام: اجعلوها مستقيمة

 

وسجودها  ا)اقامة الصالة: اجعلوا صالتكم مستقيمة بأركانه

 وركوعها وخشوعها(

 

 الوزن: الكمية 

 

 الميزان: الذي يوزن فيه األشياء 

 

 

 ب: الُمصاحبة ـ أي أقيموا الوزن مصحوبا بالقسط.

 القسط: عدل 

 

 الخسران: النقص

 

 أال تطغوا في الميزان + وال تخسروا الميزان=<

 اإلنسان يكون بين: 

 

 الطغيان )زيادة( .1
 أو الخسران )نقص(  .1
 

 َوأَقِيُموا

 

 

 

 

 اْلَوْزنَ  

 

 

 

 

 بِاْلِقْسِط  

 

 

َوَّل تُْخِسُروا 

 اْلِميَزانَ 

 

 

  السعدي: تفسير

 } وإمكانكم، مقدرتكم إليه تصل الذي بالعدل، قائما اجعلوه أي: { بِاْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا} 

 والطغيان. والظلم الجور وهو بضده، وتعملوا تنقصوه ال أي: { اْلِميَزانَ  تُْخِسُروا َواَل 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوائد: 

 بعد ذكر النهي "أال تطغوا في الميزان" أكد تعالى أمره بقول، "وأقيموا الوزن". .1
 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال .2

 "الذين يعدلون في حمكهم وأهليهم وما ولوا :منابر من نورإن المقسطين عند هللا على " 

 .((رواه مسلم ))

 . أو باْلحسان وإن تعفوا أقرب للتقوى. ٢. بالقسط ١المعاملة مع الناس يكون  .3
 العدل في السالم هو الرد عليه، واْلحسان فيه هو التبسم، الُمصافحة، الكلمة الطيبة.  .4
 إقامة الميزان من أسباب جلب رحمة هللا.  .5
 من آثار اسم هللا األول اآلخر الظاهر والباطن هو قضاء الديون. .6
إذا رأى اْلنسان في نفسه مصائب وفي حياته عدم التوازن، عليه أن يرجع أوال نفسه  .7

 فيوازن طغيانه أو خسرانه. 
 االنسان يحجب الرحمة عن نفسه بالطغيان أو الُخسران.  .8

بي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلمى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم عن أ .9
حديث  :رواه الترمذي وقال)) "نفس المؤمن معلقة بدينه حتي يقضي عنه" :هللا عليه وسلم قال

 .((حسن
ومشيه على المرء أن يوزن طعامه، الموازنة في الطعام يؤثر على أخالق المرء  .10

 وتزكية نفسه. 
 



 

 َواأْلَْرَض َوَضعََها ِلأْلَنَامِ ( 10 آية)
 

 الكلمة معناها

 وضع هللا األرض  

 

 َوَضَع: أنزلها للخلق 

 

 المخلوقات )الهدوء والسكون( 

 

 

 َواْْلَْرَض َوَضعََها

 

 

 

 ِلْْلَنَامِ  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 ]أوصافها واختالف واالستقرار الكثافة من عليه كانت ما على هللا { َوَضعََها َواأْلَْرضَ  }

 بها، يبنون وفراشا مهادا لهم وتكون عليها، روايستق لكي للخلق، أي: { ِلأْلَنَامِ  } أحوالها و[

 فيها، ما وجميع بمعادنها وينتفعون فجاجا، سبلها ويسلكون ويحفرون ويغرسون ويحرثون

 ضرورتهم. بل حاجتهم، إليه تدعو مما

 الفوائد: 

 علينا أن نسهل على الخلق العيش على األرض.  .1
 عدم الفساد في األرض.  .2
 علينا أن نعيش في األرض بهدوء والسالم.  .3
 أحسن كما أحسن هللا اليك.  .4



 فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اأْلَْكَمامِ ( 11 آية)
 

 الكلمة معناها

 في األرض 

 

 (تحبب وتودد: فكه)

 

 )جمع نخلة( 

 

 ذات الوعاء اذي تفلق )ُكم( 

 فِيَها 

 

 فَاِكَهةٌ 

 

 َوالنَّْخُل 

 

 اْْلَْكَمامِ ذَاُت 

 

 
 

 

 
 

 

  السعدي: تفسير

 التي األشجار جميع وهي { فَاِكَهةٌ  فِيَها } فقال: الضرورية، األقوات من فيها ما ذكر ثم

 } ذلك، وغير والتفاح، والرمان تينوال العنب من العباد، بها يتفكه التي الثمرات تثمر

 حتى فشيئا شيئا تخرج التي القنوان عن ينفلق الذي الوعاء ذات أي: { اأْلَْكَمامِ  ذَاتُ  َوالنَّْخلُ 

 الفواكه. أحسن من لذيذة وفاكهة والمسافر، المقيم منه يتزود ويدخر، يؤكل قوتا فتكون تتم،

 الفوائد: 

 يُؤكل الفواكه في الصباح قبل أي طعام آخر.  .1
 نوع من أنواع النخل. ٣٠٠هناك  .2
 التمر من أفضل الثمار وهو فاكهة وغذاء وحلوه.  .3
ِ صلى هللا عليه وسلم  .4 يَا عَائَِشةُ بَْيٌت الَ تَْمَر فِيِه ِجيَاعٌ أَْهلُهُ يَا  " قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

تَْيِن أَْو ثاَلَثًا  . "ِجيَاٌع أَْهلُهُ أَْو َجاَع أَْهلُهُ َعائَِشةُ بَْيٌت الَ تَْمَر فِيِه   .قَالََها َمرَّ
شبه النبي صلى هللا عليه وسلم المؤمن بالنخلة لكونها شجرة تستخدم كل أعضائها،  .5

من الورق والجذور والفاكهة واألغصان. وهي ذات جذور قوية كذلك المؤمن 
 ذات االيمان القوي. 

 



ْيَحانُ ( 12 آية)  َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ
 

 الكلمة معناها

 البُر والذرة والشعير 

 

 مع النُخالة – ذو الساق الذي قطع منه

 

 يدخل فيها جميع الروائح التي تُسر األرواح 

 

 

 َواْلَحبُّ 

 

 ذُو اْلعَْصِف 

 

ْيَحانُ   َوالرَّ

 

 
 

 

  السعدي: تفسير

 ويدخل وغيرها، لألنعام بتبنه فينتفع يداس، الذي الساق ذو أي: { اْلعَْصفِ  ذُو َواْلَحبُّ  }

ْيَحانُ  } ذلك، وغير ،والدخن ]واألرز[ والذرة والشعير البر حب ذلك في  أن يحتمل { َوالرَّ

 على العام عطف باب من هذا فيكون اآلدميون، يأكلها التي األرزاق جميع بذلك المراد

 أن ويحتمل وخصوصا، عموما والرزق، بالقوت عباده على امتن قد هللا ويكون الخاص،

 من األرض في سرهي بما عباده على امتن هللا وأن المعروف، الريحان بالريحان، المراد

 النفوس. لها وتنشرح األرواح، تسر التي الفاخرة، والمشام الطيبة، الروائح أنواع

 الفوائد: 

 ذكر تعالى هنا الحب الذي فيه من النشويات )كربوهيدرات(  .1
 الشعير ضد االكتئاب. وهو مفيد لتنظيف الكلى.  .2
 الحب غذاء كامل مع النُخالة.  .3
 أنواع السموم التي تدخل الجسد:  .4

a. السكر األبيض 
b. القمح األبيض 
c. الملح األبيض 

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



بَانِ ( 13 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

 فبأي نعم هللا الدينية والدنيوية تكذبان؟
 

ِ آَّلِء  َرب ُِكَما فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 
 

والثقل جاء من  الجن واإلنسخاطب فهي تسورة الرحمن سورة موجهه للثقلين، 

 مالنها. األمانة التي يح

)القرآن(، ومن ثم نعمة الوجود ومن النعم المذكورة في السورة أولها نعمة المنهج 

  . سر نجاح االنسانتهدي الى المنهج الذي هو ثم النعم األخرى التي 

 

  السعدي: تفسير

 للثقلين، الخطاب وكان والبصائر، باألبصار تشاهد التي نعمه من كثيرة جملة ذكر ولما

ِ  } فقال: بنعمه، تعالى قررهم والجن، اإلنس بَانِ  َرب ُِكَما ءِ آاَل  فَبِأَي   هللا نعم فبأي أي: { تَُكذ ِ

 تكذبان؟ والدنيوية الدينية

 مر فما السورة، هذه وسلم عليه هللا صلى النبي عليهم تال حين الجن جواب أحسن وما

ِ  } بقوله: بَاِن { إال قالوا  وال بشيء من آالئك ربنا نكذب، فلك الحمد،  فَبِأَي  آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ

 ا الذي ينبغي  للعبد إذا تليت عليه نعم هللا وآالؤه، أن يقر بها ويشكر، ويحمد هللا عليها.فهذ

 الفوائد: 
وما أحسن جواب الجن حين تال عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم هذه السورة، فما مر  .1

بَاِن { إال قالوا  وال بشيء من  ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ آالئك ربنا نكذب، فلك بقوله: } فَبِأَي 

الحمد، فهذا الذي ينبغي  للعبد إذا تليت عليه نعم هللا وآالؤه، أن يقر بها ويشكر، 

 ويحمد هللا عليها.

2.  



ارِ ( 14 آية) ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ  َخلََق اإْلِ
 

 الكلمة معناها

 هللا الخالق –ابتدأه 

 

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

 

بسبب الجوف الذي  –الطين اليابس الذي له صوت كالصلصلة 

 فيه يكون له صوت 

 

 مسنون(  الطين المشوي )حمأ

 

 خلق آدم: 

صلصال كالفخار =<  + )الحرارة( =< طين)الماء( + تراب

=< آدمي )أدم كالحمإ مسنون =< تسويته =< نفخ الروح 

 تراب األرض(  –األرض 

 

 َخلَقَ 

 

ْنَساَن    اْْلِ

 

 ِمْن َصْلَصال  

 

 

ارِ   َكاْلفَخَّ

 

 
 

  تفسير السعدي:

َوَخلََق اْلَجانَّ { أي: أبا الجن، وهو إبليس اللعين  } ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَاٍر { أي: من لهب  }

النار الصافي، أو الذي قد خالطه الدخان، وهذا يدل على شرف عنصر اآلدمي المخلوق 

الرزانة والثقل والمنافع، بخالف عنصر الجان وهو من الطين والتراب، الذي هو محل 

 ساد.النار، التي هي محل الخفة والطيش والشر والف



 
 

 

 َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَارٍ ( 15 آية)
 

 الكلمة معناها

 خلق هللا تعالى

 

 ابليس  –)جن: الخفاء( أبو الجن 

 

لهب النار الصافي  –المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع 

 ولونه بين حمرة والصفرة

 

 نار السموم  –النار 

 َوَخلََق 

 

 اْلَجانَّ 

 

 ِمْن َماِرج  

 

 

 ِمْن نَار   

 

 الفوائد: 

هللا تعالى خالق كل شيء، فهو خالق الكون، واالنسان واألخالق خلٌق من خلق  .1
 هللا. 

هللا تعالى خلق آدم بيديه، وهلل يدين وكلتا يدي هللا يمين، فهو ليس كمثله شيء  .2
 سبحانه وتعالى. 

خلق االنسان من الطين المجفف األجوف من داخل الذي له مسامات وفراغات  .3
 في خلقه. 

ذكر خلق االنسان في القرآن تذكرة لإلنسان أال يتكبر، فإنه في حين من الدهر  .4
 ا. بل وخلقه كان من صلصال من حمأ مسنون. لم يكن شيئا مذكور

من خلق االنسان من الماء يجب على االنسان أن يشرب كثيرا   %70كون  .5
 منه. 

آدم ُخلق من األرض، وكلما ينفعه من الطعام يجب أن يكون من األرض،  .6
 والماء أنزل من السماء.

7.   



 
 

 
 

 

بَانِ ( 16 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

 فبأي نعم هللا الدينية والدنيوية تكذبان؟
 

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

  السعدي: تفسير

 النار لهب من أي: { نَارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  } اللعين إبليس وهو الجن، أبا أي: {اْلَجانَّ  َوَخلَقَ }

 من المخلوق اآلدمي عنصر شرف على يدل وهذا الدخان، خالطه قد الذي أو الصافي،

 النار، وهو الجان عنصر بخالف والمنافع، والثقل الرزانة محل هو الذي والتراب، الطين

 والفساد. والشر والطيش الخفة محل هي التي

 الفوائد: 

 االنس والجن يموتون، ولكن أبو الجن لم يمت فهو يدرب ذريته لضالل البشر.  .1
 التراب: محل الرزانة والثقل والمنافع.  .2
 النار: محل الخفة والطيش والفساد.  .3
 ومن خلق الثقلين تري أن البشر هم خير من الجن.  .4
ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل حديث:  .5 ى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم فَأَْطِفئُوَها  " َرُسوَل اَّللَّ اْلُحمَّ

 . "بِاْلَماِء 

وإذا رأيت من البشر من فيه الخفة والطيش والفساد فاعلم أن الشيطان أثر  .6
 عليه بسبب ضعفه. 



 
 

 
 

 َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ ( 17 آية)
 

 الكلمة معناها

 المربي الُمصلح

 

الشتاء  ومشرقالصيف  مشرق –المشرق مكان شروق الشمس 

 (حد الشروق)

 

 المربي والُمصلح

 

مغرب الصيف ومغرب الشتاء  – المغرب مكان غروب الشمس

 )حد الغروب(

 َربُّ 

 

 اْلَمْشِرقَْينِ  

 

 

 َوَربُّ  

 

 اْلَمْغِربَْينِ  

 

  السعدي: تفسير

ِ  } قال:  عباده على ]تعالى[ منه منة ذلك وكان  ذلك ومادة الثقلين خلق بين ولما  آاَلءِ  فَبِأَي 

بَانِ  َرب ُِكَما  { تَُكذ ِ

 الفوائد: 

بعد ذكر خلق االنسان وتذكيرنا بكونه من التراب الذي فيه من الرزانة والثقل  .1
 والخير ذكرنا تعالى بشكر هذه النعمة. 

 فمن نعم هللا على اْلنس بأنه له القابلية أن يتطور بالعلم والعمل وتزكية النفس.  .2
من خطوات الشيطان أنه يشغل االنسان بأشياء غير مهمة من العلم كي ال  .3

 ر. يتطو



 
 

 
 

بَانِ ( 18 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

 فبأي نعم هللا الدينية والدنيوية تكذبان؟
 

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

  السعدي: تفسير

 غربت ما وكل النيرة، والكواكب والقمر، الشمس عليه أشرقت ما كل رب تعالى هو أي:

 مشرقي العموم إلرادة هنا وثناهما وربوبيته، تدبيره  تحت فهي فيه[ كانا ما ]وكل عليه،

 .كذلك ومغربها وصيفا، شتاء الشمس

 الفوائد: 

هللا تعالى يربينا باألقدار واألحكام، المؤمن يقبل تربية هللا يتعلم ويرتقي، ولكن  .1
 الذي ال يقبل تربية هللا ينزل الى أسفل سافلين. 

المشرقين، والمغربين: في سورة الرحمن، ترى التوازن في جميع المخلوقات  .2
 ))االنس والجن(( & ))السماء واألرض((. 

المشرقين والمغربين هما حدود الشمس في الشروق والغروب وهذا يبين التوازن  .3
 للشمس، فهي ال تتعدى حدودها.

أنفسكم بالذنوب، بل  ذكر باقي المخلوقات يبين للثقلين اال يطغوا ويثقلوا على .4
 ينظروا الى خلق هللا وكيف يلزمون حدودهم. 

قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وهما فعل الشمس، فهو رب المخلوقات  .5
وأفعالهم أيضا سبحانه وتعالى. فهو الذي يدبر جميع األفعال والخلق واألماكن 

 واألزمان. 
أن يرضى بتربية هللا، فال  معرفة أن هللا هو رب كل شيء الواجب على العبد .6

 يكون ناقدا في الحياة، وهذا سبب التوازن له. 



 
 

 
 

 َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَانِ ( 19 آية)
 

 الكلمة معناها

 خلط  –مزج  –مرج: أرسل 

 

 الماء المالح والعذب

 

 منافع الماء العذب: للشرب 

كثافة الماء مرتفعة فتطفوا السفن  – الماء المالح: معقم للهواء

  عليه

 

 هللا تعالى مرج

 َمَرَج 

 

 اْلبَْحَرْيِن 

 

 

 

 

 

 يَْلتَِقيَانِ 

 

  السعدي: تفسير

ِ  } قال:  عباده على ]تعالى[ منه منة ذلك وكان  ذلك ومادة الثقلين خلق بين ولما  آاَلءِ  فَبِأَي 

بَانِ  َرب ُِكَما  { تَُكذ ِ

 الفوائد: 

 أفعال الشمس، شروقها وغروبها من رحمة هللا على العباد.  .1
الرحمة في االختالف، فاذا لم يكن اختالف في الشروق والغروب لما كان  .2

 الفوائد الكثيرة من الفصول األربعة. 
 مع اختالف األوقات، األذان والصالة يقيمان في جميع أنحاء األرض.  .3
القمر، والشجر والنجم، واالنس االختالف من رحمة هللا، فاختالف الشمس و .4

 والجن، والرجل والمرأة جميعها من رحمة هللا تعالى. 
 التربية تكون باألضداد، فالزوجين ال يملكون طبائع متماثلة.  .5
مع اختالف أطباعنا، علينا جميعا أن نتبع ما قال هللا والرسول صلى هللا عليه  .6

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



 
 

 
 

 

 بَْينَُهَما بَْرَزٌخ اَل يَْبِغيَانِ ( 20 آية)
 

 الكلمة معناها

 بين البحران 

 

 وهو الحاجز الغير مرئي 

 

 

 بَْينَُهَما

 

 بَْرَزخٌ  

 

 َّل يَْبِغيَانِ  

 

  السعدي: تفسير

 في العذب فيصب كالهما، يلتقيان فهما المالح، والبحر العذب، البحر بالبحرين: المراد

 ويمتزجان، ويختلطان المالح، البحر

 الفوائد: 

 الفوائد الكثيرة تخرج من المرء عندما يكون مع من هو ضده. .1
 في الحياة على المرء أن يقبل أول اختيار من هللا وال يجادل ويعارض ويمانع.  .2
إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألن التغيير يأتي من داخل  .3

 تن. ومحاولة تغيير االقدار تزيد على المرء ثقل االختبارات والف
دائما الذي ال نحبه هو خير لنا. فقد يعلمنا الصبر والعبودية واالستسالم  .4

 والرجوع الى هللا. 
االنسان القوي الجريء عليه أال يطغي على الي تحته، وكذلك الرقيق الطيب  .5

 الضعيف عليه أال يطغى بالغيبة والكراهية. 
فعلى العبد أن يرضى الذي قد ر التقاء األضداد في األقدار والمواقف هو هللا،  .6

 باهلل ربا. 



 
 

 
 

 

بَانِ ( 21 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  فبأي نعم هللا الدينية والدنيوية تكذبان؟ فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 اآلخر، على أحدهما يبغي ال حتى األرض، من برزخا بينهما جعل تعالى هللا ولكن

 به والملح هم،وزروع أشجارهم وتشرب يشربون منه فالعذب منهما، بكل النفع ويحصل

 للسفن مسخرا مستقرا ويكون والمرجان، واللؤلؤ والسمك، الحوت ويتولد الهواء يطيب

 والمراكب.

 الفوائد: 

الحد والحاجز في العالقات االنسانية هو قال هللا وقال الرسول صلى هللا عليه  .1
 وسلم )ميزان الشرع(.  

 السلبيات تُزال بالتقوى والتزام الحدود.  .2

  السعدي: تفسير

  التفسير. تم

 



 يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ ( 22 آية)
 

 الكلمة معناها

 )أخرَج: شيء موجود وَخَرَج( 

 

 من البحرين 

 

 .والمرجان آيتان عظيمتان من قدرة هللا تعالى ؤفي اللؤل

 يَْخُرُج 

 

 ِمْنُهَما

 

 اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ  

 

 

 

  اآلية. لهذه تفسير يوجد ال السعدي: تفسير

 الفوائد: 

السبب في اخراج أفضل ما فيهما  وااألضداد إذا تالقوا وألزموا حدودهم يكون .1
 من الصبر والتوكل واالستعانة والدعاء.  

األضداد اذا تالقوا من غير التزام الحدود يخرج ما فيهما من األضغان.  .2
 ))ويخرج أضغانكم((. 

مادة الولؤ يتكون من حبة رمل دخيله الى داخل الصدف )المحار( فيفرز  .3
فانظري الى هذا الحيوان الحساس لؤ. رمل فتتكون منها اللؤالحول حبة للدفاع 

ذلك المؤمن إذا . ككيف يستخدم األمور الدخيلة فيها ليحولها الى ما هو مفيد
سمع ورأى ما هو غير مناسب لهواه من االتهامات والضغوطات يستخدمها 

 ويصنع منها الصبر والتوكل واالستعانة والعفو واْلحسان للغير. 
 لسالم ترتفع درجته.لهجوم با هذا اكلما هوجم المؤمن وردَّ  .4
كذلك النفس كل شيء ثمين يحتاج الى االجتهاد لكسبه مثل البترول واللؤلؤ و .5

 التوكل باالجتهاد والتزكية. خالص وتخرج أفضل ما فيها من اْل
نه، يته ال تنفصل عالمرجان حيوان يعيش في البحر له ألوان رائعة وذر .6

  وأيضا يتكاثر وينتفع منه الناس. ويعيش السمك فيه. 
 وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.  .7
 ترى في اللؤلؤ والمرجان رحمة هللا الواسعة لكونها ينتفع منهم الناس.  .8
 كونوا من أصحاب الفضل وال تكونوا من أصحاب الفرض.  .9



 

بَانِ ( 23 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  ما نكذبك بآالئك يا رب  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 

 َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاأْلَْعاَلمِ ( 24 آية)
 

 الكلمة معناها

 هلل ُملكا تدبيرا تيسيرا  -)التخصيص والحصر( 

 

 –)جرى =< يجري =< جارية( سميت الجارية لكونها تجري  

 وتسمى الفلك أيضا  –وهي السفن الكبيرة

o .السفن تجري بنعمة هللا 
 

ركب خشب على خشب  –المرفوعات  –)نشأ( البواخر 

 فأصبحت كالجبال العظيمة. 

 

بين ذراته، وهذا جعل هللا في الماء قوة تماسك عجيبة  –الماء 

يرفض دخول أي جسم فيه وهذا الرفض يسمى قانون التماسك 

 الطفو.  

 

 َولَهُ 

 

 اْلَجَواِر 

 

 

 

 اْلُمْنَشآُت 

 

 

 فِي اْلبَْحرِ 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم



 َكاْْلَْعََلمِ   كالجبال

 

 
 

 
 

بَ ( 25 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  انِ فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  ما نكذبك بآالئك يا رب  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

  السعدي: تفسير

 ينشئها التي هللا، بإذن وتشقه البحر تمخر التي الجواري، السفن لعباده تعالى وسخر أي:

 الناس، فيركبها العظيمة، لالجبا وهي كاألعالم، وعظمها كبرها من فتكون اآلدميون،

 وضرورتهم، حاجتهم إليه تدعو مما ذلك وغير تجاراتهم، وأنواع أمتعتهم عليها ويحملون

 الجليلة. هللا نعم من وهذه واألرض، السماوات حافظ حفظها وقد

 الفوائد: 

المياه المالحة هي التي تحمل السفن الكبيرة، كذلك الناس الذين أطباعهم حادة  .1
 كالبحر المالح يقدرون على التحمل. 

 مع كون السفن والبواخر منشآت من عظمتها ولكن هي تجري.  .2
 الكائنات جميعها تعامل مع الدخيل لمنفعة الغير.  .3

  

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم



 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ ( 26 آية)
 

 الكلمة معناها

 ُكل من على األرض

 

 يبقىال  –فنى( انتهى وزال  –)فاني 

 

 فوائد فناء الخلق: 

 الخلق متساوون  .1

بيح، يوجد فقير وغني،... ي الحياة يوجد خير وشر، جميل وقف •

اال شيء واحد ال يُلغيه االيمان  والموت يُلغي هذه االختالفات

 والعمل الصالح. 

ِ  حديث: •  يَتْبَُع الَميِ َت ثاَلَثَةٌ ،َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )قَاَل َرُسوُل اَّللَّ
فَيَْرِجُع اثْنَاِن َويَْبقَى َمعَهُ َواِحدٌ : يَتْبَعُهُ أَْهلُهُ َوَمالُهُ َوعََملُهُ ، فَيَْرِجُع 

 (. هُ َوَمالُهُ َويَْبقَى َعَملُهأَْهلُ 
 
 رحمة للمحسن والمسيء .2
 رحمة للمجتمع  .3
 سبب النتقالهم للدار اآلخرة  .4

 

 التكليف الكد والسعي + الفناء + الهم والحزن + دار دنيا: 

  التشريفالعطاء + البقاء + الطمأنينة والسعادة +  دار ُعلياء:

 

 النتائج: 

 قَصر األمل –ال تُعلق آمالك على الدنيا  .1
 الوقت أغلى شيء  .2
 لعمل الصالحبااالهتمام  .3
 المسئولية  .4

 

 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها 

 

 فَانٍ 

 

 
 

  :السعدي تفسير

.أي: كل من على األرض، من إنس وجن، ودواب، وسائر المخلوقات، يفنى ويموت ويبيد  
 



 

 الفوائد: 
في هذه السورة الكريمة من آثار رحمة هللا وتطبيقها في حياتنا عدم الطغيان في  .1

 الميزان. 
 رحمات هللا في السورة:  .2

a.  أول رحمة من هللا تعالى تعليم القرآن. وكذلك على الوالدين تعليم أبناءهم
 القرآن.

b.  .العدل والنظام 
c. )تيسير السبل للناس. )واألرض وضعها لْلنام 
d.  والحدودالقوانين 
e. وجود األضداد 
f. التوازن والتزام الحدود 

رحمة هللا ليست فقط بالبسط، ألن االنسان قد يطغى بالبسط. قد يقبض هللا أمور  .3
 رحمة بالبشر. 

 الموت رحمة للمحسن والمسيء.  .4
في الدنيا لن يبقى شيء من الناس والحيوان والجبال الراسيات، ألن كل شيء له  .5

 ي يختار بدايتها ونهايتها. بداية ونهاية وهللا هو الذ
: إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل * َوإِنَّا   7 الكهف .6

 لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها َصِعيدًا ُجُرًزا
a.  السبب من هذه الحياة الدنيا وزينتها فقط اختبار كي يعمل المرء أحسن ما

در من العمل، هللا المحسن يعلمنا بهذه الزينة االحسان، ولم يجعلها كي يق
 نتعلق بها ونتفاخر ونجمعها. 

b.   لكن انظري الى االنسان الكفور الذي ال يعمل بل ينتقد ويُطالب ويُجادل
 ويتفاخر بهذه الزينة. 

 كل عطاء اآلخرة تبقى وكل عطاء الدنيا تفنى.  .7
ِ صلى هللا عليه وسلم  أَبَا هَُرْيَرةَ ـ رضىحديث:  .8 هللا عنه ـ قَاَل َسِمْعُت َرسُوَل اَّللَّ

ِ الدُّْنيَا، َوُطوِل األََمِل  " يَقُوُل   ."الَ يََزاُل قَْلُب اْلَكبِيِر َشابًّا فِي اثْنَتَْيِن فِي ُحب 
ِ صلى هللا عليه وسلم:  .9 هُ اثْنَاِن ُحبُّ اْلَماِل، )يَْكبَُر اْبُن آدََم َويَْكبَُر َمعَ  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

 لذلك على المرء ان يجاهد حبه للدنيا. َوُطوُل اْلعُُمِر(. 
ما هو قصر األمل: إذا أصبحت فال تنتظر المساء وإذا أمسيت ال تنتظر  .10

 الصباح. 
 قُصر األمل، سبب في إحسان المرء.  .11
 حديث: ُكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.  .12
قال رسول هللا صلى هللا عليه  :رضي هللا عنهما قالعن ابن عباس حديث:  .13

رواه )) "الصحة، والفراغ :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس "  :وسلم
 .((البخاري

اَل تَُزوُل قَدَُم اْبِن آدََم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن ِعْنِد َرب ِِه َحتَّى يُْسأََل َعْن َخْمٍس حديث:  .14
ُعُمِرِه فِيَم أَْفنَاهُ َوَعْن شَبَابِِه فِيَم أَْباَلهُ َوَماِلِه ِمْن أَْيَن اْكتََسبَهُ َوفِيَم أَْنفَقَهُ َوَماذَا َعْن 

 َعِمَل فِيَما َعِلمَ 
 أفضل عمل الصالح هو الذي يكون متعديا.  .15
 كل انسان مسئول. .16

 
 



ْكَرامِ َويَْبقَى َوْجهُ َرب َِك ذُو اْلَجاَلِل ( 27 آية)  َواإْلِ
 

 الكلمة معناها

 الحي اآلخرهللا هو الباقي  •
 .حول وال تتبدلتت صفاته كلها باقيه ال تتغير والو  •

 

 ما الذي يبقى: 

 وجه  •
وجه هللا صفة من صفات هللا، وال مثيل له وليس كمثله  •

 شيء. 
نُثبت هذه الصفة =< وال تكيف وال تمثيل وال تشبيه وال  •

 تعطيل. 
من شدة جمال ونور وجه هللا حجب وجهه من الخالئق  •

 بحجاب. لو ال الحجاب الحترق الجميع. 
حديث: حجب هللا وجهه بحجاب،... حجابه نور لو كشفه  •

 الحترق... 
 رؤية وجه هللا هي اللذة العظمى ألهل الجنة.  •
 اللهم إنا نسألك رؤية وجهك...  •
 حديث: ... ويكشف الحجاب عن وجهه...  •
لذات الدنيا ال تساوي ذرة من نعيم ذكره ومحبته جميع  •

 في قلب المؤمن.
 أنه تفضل على المؤمن بوضع حبه في قلب المؤمن.  •
هللا األول في محبه وهو اآلخر الذي محبته هو مبتغى  •

 العبد. فهو أقصى أماني المؤمن. 
وصفاته ال تنفك وال تنقسم منه وجه هللا صفة ذاتية  •

 . سبحانه وتعالى
 

 ربك  •
 ب هو المصلح، المدبر المربي. ر •
 الذي ربوبيته باقيه فهو رب الدنيا واآلخرة.  •

 َويَْبقَى 

 

 

َوْجهُ َرب َِك ذُو 

ْكَرامِ   اْلَجََلِل َواْْلِ



تربية هللا باقيه ال تزول وال تنتهي بزوال أسباب التربية  •
 من األم واألب. 

 ومن أسئلة القبر هو من ربك.  •
 االيمان باهلل الرب يجعل المرء يخلص له.  •
ئا والمربي هو الذي يحولك من حال الى حال شيئا فسي •

 من النقص الى الكمال. 
 على المرء اال يهتم برضاء أو غضب أحد.  •
رضاء هللا يبقى ولكن رضاء أحدهم ال يهم وال يبقى وال  •

 يدوم بل ينتهي بالموت. 
 حديث: ... أنا مدحي زين وذمي شين.  •
 

 ذو الجالل واْلكرام  •
 : صاحب ذو

األسماء ،، القدير –الجبار  –المتكبر  –: العظمة )العظيم الجَلل

 التي فيها عظمة(

 كريم ،..( –قدوس  –: الكمال والجمال )العفو اّلكرام

أسماء هللا تشمل "العظمة" + "الكمال والجمال" لذلك ذو  •
 الجالل واْلكرام يشمل جميع أسماء هللا تعالى. 

 

قال بعض العلماء: سورة الرحمن مدارها على ذو الجالل  •
 واالكرام.

 واْلكرام...  حديث: ألظوا بالذي الجالل •
األدعياء بعد الصالة.... اللهم أنت السالم .... تباركت يا  •

 الجالل واالكرام.  ذي
اللهم إني أسألك ... يا ذي الجالل واالكرام يا حي يا  •

 قيوم. 
  رحمة. وكالهما للمحسنين. واْلكرام للمسيئين الجالل ذي •

وهو صاحب االكرام، يكرم المطيع  ويحب هو الذي يُجل •
 ))أولئك في جنات مكرمون((. ٠

 الجالل جاء قبل االكرام لكون التخلية قبل التزكية.  •
 



 

 

 
 

 

  السعدي: تفسير

ْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ذُو } يموت ال الذي الحي ويبقى  والمجد، والكبرياء العظمة ذو أي: { َواإْلِ

 يكرم ألن والداعي والجود، الفضل سعة وه الذي واإلكرام ألجله، ويجل ويبجل يعظم الذي

 ]ويعظمونه[ ويجلونه، أولياؤه يكرمه الذي اإلكرام، بأنواع خلقه وخواص أولياءه

 .ويعبدونه إليه وينيبون ويحبونه،



 

 الفوائد: 

 هذه اآلية تبين اسم هللا اآلخر والصمد الذي ال يتغير وال يتبدل فهو الباقي.  .1
الخذالن، خصوصا اذا شعر المرء بأن الذين يتعامل معهم ال التعلقات سبب في  .2

 يتغيرون وال يزولون.
هللا هو اآلخر، ال مدى آلخرتيه، فهو األقصى األعلى في رحمته ووده وصمديته  .3

 وجميع صفاته وأفعاله وأسمائه. 
 الحياة جميعها اختبارات التوحيد، كي نزيد ونرتقي باالستسالم والثبات.  .4
 المؤمن الذي يُصدق نفسه باألقدار والمواقف الكونية.  هللا تعالى هو .5
 حين األسباب تضعف وتتالشى، ال يبقى اال رب األسباب كي يلجأ اليه.  .6
ومن نعمره ننكسه في الخلق =< فصفات المخلوقين ليست باقية، بل تزول  .7

 وتضعف. 
ي جاء جبريل إلى النب: ))هو ميت، كما في الحديث ومنال تتعلق بفاني وزائل  .8

صلى هللا عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك 
مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه 

 ((.استغناؤه عن الناس
9.  . 

هذه اآلية تعين المرء على اْلخالص، فالعمل الذي يكون من الباقيات  .10
 للباقي.الصالحات ال يراد به اال 

ومما يبقى مع المرء بعد الموت، هو عمله الصالح فقط. فعلينا أن نهتم بما  .11
 هو باقي معنا، فهو الصديق الوفي الذي ال يتركك. 

كلما كبر المرء هللا سبحانه وتعالى، يقل تعلقاته باألوالد والزوج، والدنيا  .12
 جسد يتعب. كي ال يتعلق اال بالباقي فاألوالد يتركونه والزوج يكبر وحتى ال

ِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل حديث:  .13 ثاَلٌَث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجدَ َحالََوةَ  " َعِن النَّبِي 
ا ِسَواُهَما، َوَمْن أََحبَّ َعْبدًا الَ يُِحبُّهُ إِالَّ  ُ َوَرُسولُهُ أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّ اِْليَماِن َمْن َكاَن اَّللَّ

ِ، َوَمْن يَْكَرهُ أَنْ  ُ، َكَما يَْكَرهُ أَْن يُْلقَى فِي النَّاِر  َّلِلَّ  ."يَعُودَ فِي اْلُكْفِر بَْعدَ إِذْ أَْنقَذَهُ اَّللَّ
 

وكذلك . فحالوة وطمع العمل الصالح يبقى وال يزول من الدنيا حتى الجنة.  .14
 األخوة في هللا والمحبة له سبحانه وتعالى. 

تتعلق بها وإذا زالت ال يتحسر وال نسب النم الى هللا تعالى تجعل النفس ال  .15
 يصاب باْلحباط على الزوال. )لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم(

 هللا تعالى جمع بين صفات العظمة وصفات الجمال والكمال.  .16
الناس عليهم أن يجمعوا بين صفات التي تعطيهم التوازن النفسي، مثال: في  .17

فمنهم لديهم الغلو ومنهم لهم البرود، فهذا الشيء ال الدنيا الناس عندهم قوتين، 
يبقى. مثال: االحسان واالسراف، فاالنسان عليه أن يحسن في جميع أموره وهذا 
هو الوسط، واْلحسان هو أن تعبد هللا كزنك ترى.... ومن الناس من يغلو و 
س يُسرف في أموره، ومنهم من يهملون األمر ومقصرين بالكسل وكلتا هذه النا

 غير متوانين. 
التوازن والوسطية هو الذي يستمر الى األبد. في الطعام واالختالط ،...  .18

 خير األمور وسطه. 
19.   
20.  



 
 

 

 

بَانِ ( 28 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  ما نكذبك بآالئك يا رب  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 

 

 

 

 بالظلم. نطغى وال نرخي فال الطغيان، دمع علينا يجب التربية في .1

  المستقيم. الصراط الى بالوصول نفسه يلزم أن فعليه قوتين عنده االنسان ألن .2

  واللين( )الكرم واْلكرام والقوة( )لعظمة الجالل ذو الناس، يعامل تعالي فاله .3

 علي شداء كان فهو البشر، خير هو وسلم عليه هللا صلى النبي األعلى المثل وهلل .4

  متوازنين. الناس أكثر الصحابة كانوا وهكذا بينهم. رحماء الكفار

  المسيء. وتأديب المحسن بتكريم يكون المربي رحمة  .5

  وتعالى. سبحانه يُحب الذي هو واالكرام الجالل ذو .6

  المتوازن. الغير يحب أحد فال المتوازن، هو به ويتعلق يحب الذي .7

  للمسيء. واالنذار للمحسن االكرام هو التوازن، المربي صفات من .8

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم



يَْسأَلُهُ َمْن فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلَّ يَْوٍم ُهَو ِفي ( 29 آية)

 َشأْنٍ 
 

 الكلمة معناها

يسألون هللا )تقديم هللا تعالى على الفاعل الذي هو أهل السماوات 

 كونهم فقراء يحتاجون الغني.  –واألرض( 

 

 من تُفيد العقالء 

  

 سؤال المالئكة هو استغفارهم للذين آمنوا وتابوا –المالئكة 

 

 االنس والجن

 

 أنواع السؤال: 

 الدعاء )يُسأل باللسان( –سؤال المقال  .1

 هللا سؤال المقال: يسالمن الذي  •

 المؤمن في جميع أحواله.  ➢

 الكافر في وقت االضطرار. ➢

 من غير كالم.  هو بلسان الحالو –سؤال الحال  .2

 

لكون الناس غير محيطين بكل احتياجاتهم هللا تعالى هو الذي يدبر 

 . يمنع وقائم بأمورهمويعطي و

 

 كل يوم من غير يوم إجازة.

 

األزل وقضاها، ال يزال تعالى  قدرها فيهي تقاديره وتدابيره التي 

 يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته

 

 

 يَْسأَلُهُ 

 

 

 َمْن 

 

 فِي السََّماَواِت 

 

 َواْْلَْرِض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُكلَّ يَْوم   

 

 ُهَو فِي َشأْن  

 

 



 
 

 

  السعدي: تفسير

 مفتقرون الخلق فكل والكرم، الجود واسع وهو مخلوقاته، جميع عن بذاته الغني هو أي:
 من أقل وال عين طرفة عنه يستغنون وال ومقالهم، بحالهم حوائجهم، جميع يسألونه إليه،
 ويمنع قوما، ويعطي كسيرا، ويجبر فقيرا، يغني { شَأْنٍ  فِي هُوَ  يَْومٍ  ُكلَّ  } تعالى وهو ذلك،

 المسائل، تغلطه وال شأن، عن شأن يشغله ال ويخفض، ويرفع ويحيي، ويميت آخرين،
 عمت الذي اب،الوه الكريم فسبحان السائلين، مسألة طول وال الملحين، إلحاح يبرمه وال

 واللحظات، اآلنات كل في الخلق جميع لطفه وعم والسماوات، األرض أهل مواهبه
 به الجاهلين الفقراء استغناء وال العاصين، معصية اْلعطاء من يمنعه ال الذي وتعالى
 وتدابيره تقاديره هي شأن، في هو يوم كل تعالى أنه أخبر التي الشئون وهذه وبكرمه،

 اقتضته التي أوقاتها في وينفذها يمضيها تعالى يزال ال وقضاها، ألزلا في قدرها التي
 مدة عباده على يجريها التي والقدرية والنهي، األمر هي التي الدينية أحكامه وهي حكمته،
 ينفذ أن تعالى وأراد  تعالى هللا وأفناهم الخليقة ]هذه[ تمت إذا حتى الدار، هذه في مقامهم
 ويوحدونه، يعرفونه به ما إحسانه، وكثرة وفضله عدله من ريهموي الجزاء، أحكام فيهم
 الحيوان. دار إلى واالمتحان االبتالء دار من المكلفين نقل

  الفوائد:
 يبين وهذا ، شأن(( في هو يوم ))كل على واألرض(( السماوات في من ))يسأله قدَّم تعالى هللا .1

  وبأدعيتنا. بنا يهتم وتعالى سبحانه أنه
 قوما، ويعطي كسيرا، ويجبر فقيرا، يغني األمور، كل يعمل واحدة لحظة في وتعالى سبحانه .2

 المسائل، تغلطه وال شأن، عن شأن يشغله ال ويخفض، ويرفع ويحيي، ويميت آخرين، ويمنع
 .السائلين مسألة طول وال الملحين، إلحاح يبرمه وال

 حاجاتهم جميع يسألوها أن تنتظرهم ال ولكن هايسألون حين أبنائها تعطي األم األعلى، المثل وهلل .3
  ينفعهم. ما بكل محيطين ليسوا لكونهم

  . العالقات،... الناس، األجواء، تغيير من والتأقلم، المرونة تعلمنا جميعها األقدار .4
  تعالى. هللا يرضي بما تكون أن يجب والمرونة .5
 هللا يكلف ))ال عليه. نقدر مما ثرأك يكلفنا لم الذي والحمدهلل حقه. حق ذي كل نعطي أن يجب .6

  وسعها((. اال نفسا
  للغني. واحتياجهم فقرهم دليل العباد سؤال .7
  تعالى. هللا سؤال عن يُغني ال العقل أن يبين وهذا وتعالى، سبحانه له العقالء سؤال هللا ذكر .8
   عليه. يغضب هللا يسأل ال من إنه حديث: .9

  العافية(. هللا )نسأل الغني عن استغنائهم يبين هللا يسألون ال الذين .10
  للشرع. تابعا يكون أن يجب العقل .11

  هللا. سؤال الى العبد يوصل أن يجب العقل .12



 
 

  الفوائد:
  ضل. فلذلك هللا أوامر على عقله حكم ابليس .13
 بِهِ  َويُْؤِمنُونَ  َرب ِِهمْ  بَِحْمدِ  يَُسب ُِحونَ  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلعَْرشَ  يَْحِملُونَ  الَِّذينَ )) :7 المالئكة سؤال .14

 َسبِيلَكَ  َواتَّبَعُوا تَابُوا ِللَِّذينَ  فَاْغِفرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّنَا آَمنُوا ِللَِّذينَ  َويَْستَْغِفُرونَ 
 ((.اْلَجِحيمِ  َعذَابَ  َوقِِهمْ 

 المالئكة؟ دعاء في يدخلون الذين صفات ما .15
a. .االيمان  
b. هلل. الى الرجوعو التوبة  
c. هللا. سبيل اتباع  

  المسيئين. يسامحون هم وأيضا آمنوا للذين يغفر أن هللا يسألوا أن المؤمنين على .16
 نفوسهم لكون لهم يستغفرون ولكنهم الناس، من االيمان في درجة أعلى المالئكة كون مع .17

 يفشي وال الناس عيوب ويستر للمسيئين يغفر أن يجب المؤمن لذلك ومتزكية، متوازنة
  لنفسه. يحبه ما ألخيه يحب وأن أخطائهم،

  والنكد. واألحزان الشقاء دار األرض، أهل بال فما هللا يسألون العالية السماء أهل دام ما .18
   عليه. يحصل لم أم الدنيا في يريد ما على حصل سواء مأجور والمؤمن عبادة الدعاء .19
  تدبير. غير من يوم يوجد ال أنه يبين وهذا شأن: في هو يوم كل تعالى قال .20
  العمل. من يفترغ فال شغل في اجازته يوم في حتى يكون أن االنسان على .21
  التوازن. عدم يسبب وعطاء عمل غير من واالخذ الطلب .22
  فراغه. وقلت مسئولياته زادت االنسان مرتبة علت كلما .23
 من لهم لكون الرؤساء من فوقنا هم من نُحاسب وال العذر المسئولين نعطي أن علينا .24

  تشغلهم. المسئوليات
  يُحاسب بعد فكيف .25
 هللا شؤن هي األقدار كل ويمرض، يصح ويمنع، يعطي ويذل، يعز ويفقر، يغني هللا: شؤون .26

  تعالى.
  بالشر. شغلتك بالخير تشغلها لم إن نفسك .27
  الفارغين. مع الشيطان لكون الفراغ، هو االكتئاب الحاالت أسباب من .28
  شيء. عن شيء يشغله ال المهمة الكثيرة شؤونه مع تعالى هللا .29
  وحكمته. علمه وفق لكونه )توازن( بالميزان هللا شؤون كل .30
  خير. وشؤونه تدابيره و هللا زمور كل .31
  علما. بها احاطتنا لعدم شر يكون وقد ونخطط ندبر نحن .32
 وينزل المحفوظ، اللوح في شيء كل كتب ولكن شيء كل على وقادر شيء كلب عليم هللا .33

 ومع تدبيره، الى فانظر األمور جميع يكتبون مالئكة هناك وأيضا المالئكة، على سنويا األوامر
 يومي تدبير غير من تمشي األمور يترك لم تعالى فهو شأن(( في هو يوم ))كل قال: هذا كل
  وتعالى. سبحانه منه

  والتدبير. بالتخطيط بيته أمور ينظم أن االنسان على .34
 العلم وقبل البدايه في مختلف. بشكل حياته في مختلفة مراحل في العباد يعامل حتى تعالى هللا .35

 باْلكرام الصالح األعمال تعلم وبعدهما ة،بالمعالج بالتربية يتعلم وبعدما بالحلم، يعامله
 قلوبهم. في قام ما أساس على كله وهذا باالستدراج. يعاملهم من الناس ومن والفضل،

36.  
 



بَانِ ( 30 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  ما نكذبك بآالئك يا رب  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 

 َسنَْفُرغُ لَُكْم أَيُّهَ الثَّقاََلنِ ( 31 آية)
 

 الكلمة معناها

  هذه اآلية أسلوب توعُّد.

 

 سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم. 

 

 ثقل: 

 حمل المسئولية.  .1
 ثقل الذنوب.  .2
 ثقل أوزانهم على األرض. .3

 

 

 َسنَْفُرغُ 

 

 لَُكْم أَيُّهَ الثَّقَََلنِ 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم

  السعدي: تفسير

 ومجازاتكم لحسابكم سنفرغ أي: { تكذبان ربكما آالء فبأي الثقالن أيها لكم َسنَْفُرغُ } 
 الدنيا. دار في عملتموها التي بأعمالكم



 
 

 

بَانِ ( 32 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  ما نكذبك بآالئك يا رب  فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 

 

 

  الفوائد:
 أجل هناك ولكن الدنيا، في هنا األعمال فعل عند محاسبتنا على قادر تعالى هللا كون مع .1

  والجن. االنس فيه يُحاسب محدد ووقت معلوم
  للثقلين. ونذارة هللا من وعيد اآلية هذه .2
 لتعديل فرصة هناك بنا رحمة ولكن اآلن حسابنا على يدبرها التي الشؤون هللا يحجب ال .3

  نموت. حتى ناميزان
 دار هنا بل الدنيا في هنا نُحاسب لن ألننا األخطاء فعل عند ويستغفر يتوب أن يجب االنسان .4

  الجزاء. دار واآلخرة العمل،
  فيه. حساب ال العمل دار أن ورحمته هللا تدبير من .5
  المرء. على الثقل زاد كلما المسئوليات زادت كلما .6
  الدين. مسئولية علينا مسئولية أعظم .7
   بالذنوب. ثقيل يكون المرء يجعل الميزان خسارة .8
  التفريط. هذا على محاسبة أنت عمل في فرطي إذا فاعلمي .9

 تب مسيء ويا هللا، رحمة في تدخل عملك على تتكل وال احسانك في زد محسن يا .10
  الذنوب. من عليه أنت ما واترك ربك الى

  يستقيم. المرء يجعل القيامة باليوم التذكير .11
 وتهديده وعيده في حتى تكذبان((. ربكما آالء ))فبأي مهبنع هللا ذكرنا التهديد بعد .12

  علينا. رحمة

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم



ْنِس ِإِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن ( 33 آية) يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ َواإْلِ

 َواأْلَْرِض فَاْنفُذُوا اَل تَْنفُذُوَن إاِلَّ بُِسْلَطانٍ أَْقَطاِر السََّماَواِت 
 

 الكلمة معناها

هذا  – (يبين عجزهمللجن واالنس، كتحدي ) هنا خطاب خاص

 النداء في الدنيا وفي اآلخرة.

 

 النداء

 

 جماعة كبيرة

 

 هم الُمكلفين –الثقالن 

 

 إن قدرتم وكان في استطاعتكم

 

 خروج بخفة  –هرب  –تسلل ( نافذة – منفذ – )نفذ

 

 )قُُطر( أنحاء وجوانب 

 

 

 

 أمر للتعجيز 

 

 )قدرة التنفيذ( سلطان = قوة + تسلط + كمال القدرة 

 

 

 

 يَا 

 

 َمْعَشَر 

 

ْنِس   اْلِجن ِ َواْْلِ

 

 إِِن اْستََطْعتُْم 

 

 أَْن تَْنفُذُوا

 

 ِمْن أَْقَطارِ  

السََّماَواِت 

 َواْْلَْرِض 

 

 فَاْنفُذُوا 

 

تَْنفُذُوَن إِّلَّ َّل 

 بُِسْلَطان  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 السعدي: تفسير

 مشيئته ونفوذ سلطانه، وكمال وضعفهم، بعجزهم أخبرهم القيامة، موقف في هللا جمعهم إذا أي:

ْنِس وَ  اْلِجن ِ  َمْعَشرَ  يَا } لهم: معجزا فقال وقدرته،  السََّماَواتِ  أَْقَطارِ  ِمنْ  تَْنفُذُوا أَنْ  اْستََطْعتُمْ  إِنِ  اْْلِ

 بِسُْلَطانٍ  إاِلَّ  تَْنفُذُونَ  الَ  فَاْنفُذُوا } وسلطانه، هللا ملك عن به تخرجون مسلكا منفذا تجدون أي: { َواأْلَْرِض 

 نفعا ألنفسهم يملكون ال وهم ،ذلك لهم وأنى قدرة، وكمال منكم، وتسلط بقوة إال عنه تخرجون ال أي: {

 همسا، إال تسمع وال بإذنه، إال أحد يتكلم ال الموقف ذلك ففي نشورا؟! وال حياة وال موتا وال ضرا، وال

 والفقراء. واألغنياء ،والمرؤوسون والرؤساء والمماليك، الملوك يستوي الموقف ذلك وفي

  الفوائد:
  واالنس. للجن تحدي اآلية هذه .1
  له. وانقادوا استسلموا تعالى هللا قدرة أمام عجزهم الثقلين علم إذا .2
  حدودهم. يعلموا يك بالثقلين هللا رحمة التحدي هذا في .3
  الميزان". في تطغوا "اال هو الثقالن يحمله الذي والثقل الرحمن سورة في الذي تكليف .4
  والخفاء. النفاذ على القدرات من لهم نال بالجن، اآلية هذه في هللا بدأ .5

ِ  عَنِ  حديث: .6 ِ  اْسمَ  َواذْكُرِ  بَابَكَ  أَْغِلقْ )) :قَالَ  وسلم عليه هللا صلى النَّبِي   الَ  الشَّيَْطانَ  فَإِنَّ  اَّللَّ

  ((.ُمْغلَقًا بَابًا يَْفتَحُ 
  دائري. بشكل واألرض السماوات أن يبين "األقطار" قوله .7
 أن تستطيعوا لن المتجدد العلم من اوتيتم مهما أي مضارع، والصيغة "تنفذوا" تعالى قال .8

 التحدي. بهذا تقوموا
 كل ملكوت بيده الذي وهو تعالى أفعاله عقبى يخاف ال الذي الصمد هو هللا أن تبين اآلية هذه .9

  وشرعه. دينه في اكراه فال شيء
 هللا تحداهم لذلك الحساب. من والهرب الفرار الى يُسرع ويذنب يخطأ الذي االنسان .10

 ضعفهم. لهم وأظهر تعالى
  تعالى. هلل ويستسلم يتواضع المرء تجعل اآلية هذه .11
  والقدرة. السلطان من أوتي ولو يطغى أال المرء على .12
  طغى. الذي وفرعون فيه يطغى ولم القرنين ذو الدنيا: في السلطة أوتوا الذين من .13
 من ننفذ أن حاولنا ومهما هربنا مهما عليه، يقع أن القدر يمنع أن على قادر أحد ال .14

  نخاف. الذي



بَانِ ( 34 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما    فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم

  الفوائد:
 من رحمته أن الجميع في قبضته وسلطانه.  .1
 من آالء هللا أن مهما هرب المجرم هو في قبضة هللا.   .2

 مذنب. وال مجرم عليه العدل وإقامة عدله من يهرب ال أنه هللا رحمة من .3



يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َونَُحاٌس فاََل ( 35 آية)

 تَْنتَِصَرانِ 
 

 الكلمة معناها

حدودهم ولكن  يلزمواحذ ر هللا تعالى االنس والجن أن 34في آية  

ال يقبل طاعة هللا تعالى لذلك الذي ال يُطيع ويستكبر كثير منهم 

 األمر.  يشق عليهعلى أوامر هللا وحدوده 

 

 (اصيغة الغائب )الفاعل ليس مهم

 

 يقع ال َمَردَّ منه.سوف ومنه يُبين أنه ال َمفَر  – االستعالء

 

 يُرسل عليهما: 

 شواظ من نار  .1
 ونحاس .2
 

 )شظية( لهب ال دُخان فيه

 

 نُحاس ُمذاب 

 

 ينصركم من دون هللاآحد ال ينصر بعضكم بعضا وال 

 

 

 

 

 يُْرَسُل 

 

 َعلَْيُكَما 

 

 

 

 

 

 ُشَواٌظ ِمْن نَار  

 

 َونَُحاٌس 

 

 فَََل تَْنتَِصَرانِ 

 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 تنصران فال ]ونحاس نار من شواظ َعلَْيُكَما يُْرَسلُ  } فقال:  العظيم الموقف ذلك في لهم أعد ما ذكر ثم
 النار. من صاف لهب عليكما[ يرسل أي: { تكذبان ربكما آالء فبأي
 عليكما يرسالن الفظيعين األمرين هذين أن والمعنى الدخان، خالطه قد الذي اللهب، وهو { ونحاس }
 من ينصركم بأحد وال أنفسكم، من بناصر ال تنتصران، فال بكما ويحيطان واْلنس، الجن معشر يا

 هللا. دون



 
 

 

بَانِ ( 36 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما    فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفوائد:
 طاعة يقبل ال منهم كثيرال ولكن حدودهم يلزموا أن والجن االنس تعالى هللا حذ ر 34 آية يف .1

 والعقاب. العذاب يأتيه وحدوده هللا أوامر على ويستكبر يُطيع ال الذي لذلك تعالى هللا
  الضعيف. لإلنسان حفظا رحمته من هللا وحدود الوعيد .2
  والندم. العذاب في سبب هللا أوامر من أي تعدي .3
 كالحسد باألمراض يُصاب األمر هذا االنسان تعدى وإذا عينيك((، تمدن ))ال عالى:ت قال .4

  والمشاكل. الندم الى األمر هذا يؤدي وقد والكبر
 وال التعدي من فعله ما بسبب المرء على وقع الفعل لكون الفاعل يَذكر ولم "يُرسل" تعالى قال .5

 أحد وبين بيننا كبيرة مشكلة التجسس ببيس وقد نحب ال ما ونرى نتجسس مثال: الفاعل، يُالم
 سبب مجرد لكونه الشخص هذا يالم ال ولكن اآلخر طرف لوم هو نحن نفعله وما المقربين،
  الُمالم. هو هللا حدود تعدى والذي

  المراتب. أعلى الى االنسان يسوق التخويف .6

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم



َهانِ ( 37 آية)  فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فََكانَْت َوْردَةً َكالد ِ
 

 الكلمة معناها

 أي يوم القيامة. 

 

)  )شقَّ

 

 سقف المخلوقات

 

 السماء

 

  كالوردة الحمراء المائلة الى الصفار. 

 

 كألوان الدهان

 فَِإذَا 

 

 اْنَشقَِّت 

 

 السََّماُء 

 

 فََكانَتْ 

 

 َوْردَة   

 

َهانِ    َكالد ِ

 

 
 

  السعدي: تفسير

 فانخسفت األوجال، وترادف البلبال، وكثرة األهوال، شدة من القيامة يوم ]أي[ { السََّماءُ  اْنَشقَّتِ  فَإِذَا }

ً  } واالنزعاج الخوف شدة من { فََكانَتْ  } ا،نجومه وانتثرت وقمرها، شمسها َهانِ  َوْردَة  كانت أي: { َكالد ِ

 ونحوه المذاب والرصاص كالمهل



 
 

 

 

  الفوائد:
 واْلكرام. الجالل ذي .٣ الرحمن .٢ الرب .١ الرحمن: سورة في المذكورة الحسنى األسماء .1

  واالكرام. الجالل ذو هو الرب وهذا بالرحمة عباده يربي الذي هو تعالى هللا أي
 حياتك في العبوسة والوجوه وجهك في األبواب إغالق حتى هللا، من تربية جميعهم الناس .2

 تربية. جميعها
 في سبب الثالث األسماء وهذه الميزان، في الطغيان هو الرحمن سورة في النسانا مشكلة .3

   التوازن.
  والشكر. والصبر االستالم الى نصل كي يربينا الذي هو هللا بأن نعلم أن يجب .4
 للشكر السهل اختبار بالنعم، للصبر الصعب واختبار المصائب في للصبر السهل اختبار .5

  بالبسط. كرللش الصعب واختبار بالقبض
 في هللا يتحدون الذين الناس له. ونستسلم تعالى هللا نتحدى أال يجب والنواهي األوامر في .6

  باْلجبار. له يستسلمون وأقداره شرعه
 سهولةب والسنة القرآن يتعلمون الذين العلم أهل اختياري، واستسالم اجباري استسالم هناك .7

 علما فيه يلتمس طريقًا سلك من الحديث: في كلذل واألقدار، األوامر جميع في له يستسلمون
 .((مسلم رواه)) "الجنة إلى طريقًا به له هللا سهل

 قال كما ِحَكَمه، بجميع والعلم تعالى هللا ذات معرفة الى يصل لن عقله استخدم مهما االنسان .8
  االبصار. يُدركه ال تعالى:

  نستسلم. عندما االختبارات في يأتي الفرج .9
 يوم عن ذكر حدودهما والجن االنس من كل يلزم كي هللا ذكره الذي التحدي بعد .10

  كالسماء. مكلفة الغير المخلوقات هللا سيُعامل وكيف القيامة
 مثل المخلوقات بأقوى بفعله الموقف هذا في وقدرته عظمته عباده يُري تعالى هللا   .11

  حدودهم. اويلزمو الميزان في يطغوا أال الثقالن لتذكير السماء،
 انتهاء بعد ولكن مهمة وظيفة عندها فهي القيامة، يوم تنشق هللا، رفعها التي السماء .12

  لبقائها. قيمة ال وظيفتها
  صلبة. جامدة بناء أنها يبين السماء انشقاق .13
  السماء. انشقاق نتذكر أن يجب حمراء وردة نرى عندما .14
 كأنها أحمر لونها فتكون وتنصهر تنشق سوف السماء حرارة شدة من كالدهان: .15

  مصبوغة.
 الطعام في والطغيان والشراب. الطعام في حتى أو باهلل بالشرك يكون قد الطغيان .16

  األخرى. األمور في الطغيان في سبب
ُسلُ  أَيَُّها يَا تعالى: قال .17  .َعِليمٌ  تَْعَملُونَ  بَِما إِن ِي َصالًِحا َواْعَملُوا الطَّي ِبَاتِ  ِمنَ  ُكلُوا الرُّ

  الصالح. للعمل يكون فالطعام
  الطغيان. من االنسان يمنع هللا من الخوف .18
 خافه ومن الميزان. ويحفظوا يخافوا كي ويتحداهم ينذرهم أنه بالعباد هللا رحمة من .19

  غدا. أمنه اليوم
 الى يدفعونه واألشخاص اراألقد من عليه تقع والنذارة، هللا كالم من يخف لم من .20

  هللا. الى يرجع كي الخوف،

  



بَانِ ( 38 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  أي خبر من هللا عن الغيب نعمة تستحق الشكر.   فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم

  :الفوائد

  الشكر. تستحق هللا من نعمة الغيب أخبار كل .1
  هللا. بخبر ظاهرة ولكنها بالبصر، باطنة الغيب أخبار .2
 البصر. برؤية ال هللا، أخبر بما التصدق هو بالغيب االيمان .3
  به. يُشعر وال يُرى ال الغيب .4



 َجان   فَيَْوَمِئٍذ اَل يُْسأَُل َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َواَل ( 39 آية)
 

 الكلمة معناها

 أنواع السؤال: 

  :ستعالماال .1

للفضول،  ا: الختبار معلومات الغير، المنهي عنهاألسئلة  -

تزيد المرء  التي السئلة إجماال األخاصة، المور في األ

 علما وال ايمانا. 

 سؤال االستعالم منفي عن هللا كونه عالم الغيب والشهادة.  -

 

 :توبيخال .2

 القيامة.مثبت هلل يوم  -

 

 عن الثقلين.  سؤال االستعالمفي هذه اآلية نفى هللا 

هللا تعالى عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم الظواهر والبواطن ولكن سؤال 

هللا يوم القيامة يكون للتوبيخ، لذلك قال النبي صلى هللا عليه وسلم: من 

  ُعذ ِب. يوم القيامة نوقش الحساب 

 

 هنا: اّلستعَلم.  سؤال المنفيلا

 لتوبيخ. افي باقي السور:  والمثبت

 

 

 

 

 يوم القيامة

 

 نفى هللا تعالى سؤال االستعالم.

 

لكونه تعالى عالم الغيب والشهادة ال يسأل اإلنس والجن عن 

 ذنوبهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فَيَْوَمئِذ  

 

 َّل يُْسأَُل  

 

َعْن ذَْنبِِه إِنٌْس َوَّل 

 َجان  

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 الغيب عالم تعالى ألنه وقع، بما استعالم سؤال أي: { َجان   َوالَ  إِْنسٌ  ذَْنبِهِ  َعنْ  يُْسأَلُ  الَ  فَيَْوَمئِذٍ  }
 الخير ألهل جعل وقد أحوالهم، من علمه بما العباد يجازي أن ويريد والمستقبل، والماضي والشهادة

 .{ ُوُجوهٌ  َوتَْسَودُّ  ُوُجوهٌ  تَْبيَضُّ  يَْومَ  } تعالى: قال كما بها، يعرفون عالمات القيامة يوم والشر

  :الفوائد

 التفاصيل من فيها وما للدنيا التفاتنا هو القيامة يوم وآيات لبتفاصي شعورنا عدم أسباب من .1
 أعيننا. في ظاهرة الدنيا أصبحت اآلخرة عن تغافلنا ألننا عمدا( نسيان = )الغفلة والغفلة

  تحاسبوا. أن قبل أنفسكم حاسبوا .2
  فيه. يوزنان الذي للميزان مناسبة الثقلين كلمة .3
  هللا. وضعها الذي الميزان في نطغى وال هللا ندع ميزاننا نثقل أن يجب .4
  الحياة. في وحدودنا ميزاننا والسنة القرآن جعل الذي الحمدهلل .5
  والحوادث. بالفوضة الشوارع تعم واألمانة، المرور قوانين يتبعون ال التي الدول في .6
 سورة يف يعملون((. كانوا عما أجمعين لنسألنهم ))فوربك تعالى: قال الحجر سورة في  .7

 كانوا((، عما أجمعين لنسألنهم ))فوربك الصافات:
 نُسأل سوف التي النعيم من البارد الماء حتى  ((النَِّعيمِ  َعنِ  يَْوَمئِذٍ  لَتُْسأَلُنَّ  ثُمَّ )) التكاثر: سورة .8

 عنها.
   الكذب. الى يدفعهم قد تعنينا ال أمور عن الناس سؤال كثرة .9

 الصالحة والنية السؤال آدب العلم طالب يتبع أن ويجب واجب الدين أمور في السؤال .10
  واالختالف. الفتنة الى تؤدي قد أسئلة يسأل وال العلم زيادة في

 عالم أنه رحمته من ألن القيامة يوم واالنس الجن عن االستعالم سؤال تعالى هللا نفى .11
  المؤمن. من الكافرو المسيء من المحسن فيعلم والشهادة. الغيب

 عن يسألون ال الناس .٢ السماء انشقاق .١ الرحمن: سورة في القيامة يوم أهوال .12
  حقوقهم. تبخس وال أعمالهم

  بالعباد. هللا رحمة تبين السورة في القيامة يوم ذكر حتى .13
 



بَانِ ( 40 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما  أي خبر من هللا عن الغيب نعمة تستحق الشكر.   فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم

  :الفوائد

 النسيان في ألن ينسى وال يضل فال والشهادة الغيب عالم أنه السابقة اآلية في هللا رحمة من .1
  .للحقوق وضياع بخس

  .األسئلة عن غني تعالى هللا .2
  عمله. له يحفظ هللا ولكن نساها هو ولو بإحسانه يجازيه سوف هللا بأن يطمئن المحسن .3
  انكارها. أو ذنوبهم إخفاء يستطيعون ال والمجرمين .4

 



يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي ( 41 آية)

 َواأْلَْقدَامِ 
 

 الكلمة معناها

 جميع الناس يعرفونهم. 

 

أجرموا على أنفسهم بالمعاصي  –أجرموا بالطغيان في الميزان 

 والشرك والكفر. 

 

 عالمة المرء. )سيما: العالمة( الوجه

 

 مالئكة الموكلين بالمجرمين.ال - )أخذ( يُسحب بهم

 

الناصية محل القرارات  –طئة( اخمقدمة الرأس )ناصية كاذبة 

عن إشارات  ةمسئولن كي يوازن األمور. الناصية هي لإلنسا

 الكذب والصدق. 

 

 إهانة لهم.  تؤخذ ويطوى مع األقدام مثل العود،الناصية  – يُطوى

 

 يُْعَرُف 

 

 اْلُمْجِرُموَن 

 

 

 بِِسيَماُهمْ 

 

 فَيُْؤَخذُ  

 

 بِالنََّواِصي  

 

 

 

 َواْْلَْقدَامِ 

 

 
 

  السعدي: تفسير

 المجرمين بنواصي فيؤخذ أي: { َواأْلَْقدَامِ  بِالنََّواِصي فَيُْؤَخذُ  بِِسيَماُهمْ  اْلُمْجِرُمونَ  يُْعَرفُ  } هنا: وقال
 وهو منهم، وقع بما وتقرير توبيخ سؤال تعالى يسألهم وإنما فيها، ويسحبون النار في فيلقون وأقدامهم،

 الجليلة. وحكمته البالغة، حجته للخلق تظهر أن يريد تعالى ولكنه منهم، به أعلم



 
 

 

 

 

 

 

 

  :الفوائد

  مسجل. ونقول نفعل ما جميع .1
 تعالى: قال كما بسيماهم. يُعرفون ألنهم استعالم سؤال أعمالهم عن المجرمون يُسألون ال .2

ا ُوُجوهٌ  َوتَْسَودُّ  ُوُجوهٌ  تَْبيَضُّ  يَْومَ ))  اْلعَذَابَ  فَذُوقُوا إِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  أََكفَْرتُمْ  ُوُجوهُُهمْ  اْسَودَّتْ  الَِّذينَ  فَأَمَّ
 (106 عمران )آل ((ْكفُُرونَ تَ  ُكْنتُمْ  بَِما

 الناس مع المخالطة كثرة مع يأتي علم وهذا الدنيا. هذه في حتى الكاذب من يبين الصادق .3
  الخبرات. من وسنين

  الوجه. قسمات على يُظهر ذنب ُكل القيامة، يوم .4
  مثال: حقيقته، على يُعرف سوف الجميع القيامة يوم .5

 .اْلِقيَاَمةِ  ِلكُل ِ َغاِدٍر ِلَواٌء يَْومَ حديث:  •
  كالنمل. صغيرا يكون المتكبر •

  والسفر. المصائب مثل حقيقته، على االنسان تُظهر مواقف هناك .6
 أو الشرع ميزان )سواء الميزان في الطغيان المجرمين؟؟ هؤالء فيها وقع التي الجريمة هي ما .7

 الدول( تضعها التي القوانين
  والقلب. الوجه في نور لإليمانو القلب، في وظلمة الوجه في ظلمة لها المعاصي .8
 هلل. فقط واحدا وباطنه ظاهره يجعل أن المؤمن على .9

  النار. الى بهم يُؤخذ وجوههم على المجرمين حقيقة ظهور بعد أن هللا عدل من .10
 له يُظهر كي الطرفين، من ويسمع وحجة دليل غير من قرار يأخذ اال يجب االنسان .11

ُ  َرِضيَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  نْ ع الحديث: في كما الحقيقة. ِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْنُهَما اَّللَّ  سلم و عليه هللا صلى اَّللَّ
 اْلُمدَِّعي، َعلَى اْلبَيِ نَةَ  لَِكنَّ  َوِدَماَءُهْم، قَْومٍ  أَْمَوالَ  ِرَجالٌ  اَلدََّعى بِدَْعَواُهمْ  النَّاسُ  يُْعَطى "لَوْ  قَاَل:

 َحسَنٌ  َحِديثٌ  - " . أَْنَكرَ  َمنْ  َعلَى َواْليَِمينَ 
 من أحد يُبلغني ال“ : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال عنه هللا رضي مسعود ابن عن .12

 أبوداود رواه)) ."الصدر سليم وأنا كميإل أخرج أن أحب فإني شيء، أحد نع أصحابي
 ((والترمذي

  الحكم. عند به يؤخذ ال دليل غير من الكالم  .1
 بالمشاعر نيتفاءلو ال ألنهم ،واآلخرة الدنيا في األمور لتدبير المالئكة جعل تعالى هللا .2

  كمدبر. يصلح ال الهوى متبع لذلك واألحاسيس.
َّبِعِ  َوالَ )) تعالى: قال كما .3 ِ  َسبِيلِ  َعنْ  فَيُِضلَّكَ  اْلَهَوى تَت   .26 ص ((اَّللَّ
  الهوى. باعات وعدم النفس ومحاسبة بالتقوى عليك والسمو؟؟ الرقي تريدين هل .4
  الخطأ. من الصح وتميز واالختيارات القرارات مكان الناصية .5
  الحدود. تعدي غير من الحق قول الناصية فوائد من .6

 



بَانِ ( 42 آية) ِ آاَلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَبِأَي 
 

 الكلمة معناها

ِ آَّلِء َرب ُِكَما    فَبِأَي 

بَانِ   تَُكذ ِ

 

 
 

 
 

 

 

 

  السعدي: تفسير

 التفسير. تم

  :الفوائد

 ما ونعمل نتبع ال كي المجرمين لهؤالء سيحصل عما يُخبرنا تعالى هللا أن النعم أكبر من  .1
  الطغيان. من عملوه

  للمظلوم. تسلية يةاآل هذه .2


