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وضعية االنطالق

خلق الله تعالى خلقه ونظم لهم حياتهم بما يحفظ لكل ذي حق حقه، وأمر بالعدل، وجعل العدل هو ميزان الدنيا واآلخرة، فال جور وال

َحْيف، والحقوق إن ضاع بعضها بين العباد فإنها ال تضيع عند الله عز وجل.

فما هي مظاهر عدل الله عز وجل يوم القيامة؟

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

ُعوَن  ا َيد� ِكُؤوَن  لَُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َولَُهم م� ْزَواُجُهْم ِفي ِظاللٍ َعلَى اال�َراِئِك ُمت� ِة اْلَيْوَم ِفي ُشُغلٍ َفاِكُهوَن  ُهْم َوا� ْصَحاَب اْلَجن� ن� ا� ﴿ا�

ِبيٌن ُه لَكُْم َعُدو� م� ن� ْيَطاَن ا� لَْيكُْم َيا َبِني آَدَم ا�ن ّال َتْعُبُدوا الش� ْعَهْد ا� لَْم ا� َها اْلُمْجِرُموَن  ا� ي� ِحيٍم  َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم ا� ب� ر� َسالٌم َقْوال ِمن ر�

ُم ال�ِتي كُنُتْم ُتوَعُدوَن  َفلَْم َتكُوُنوا َتْعِقُلوَن  َهِذِه َجَهن� َضل� ِمنكُْم ِجِبال� كَِثيًرا ا� ْسَتِقيٌم  َولََقْد ا� ْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط م�  َوا�

ْرُجُلُهْم ِبَما كَاُنوا َيكِْسُبوَن  َولَْو َنَشاء لََطَمْسَنا ْيِديِهْم َوَتْشَهُد ا� ْفَواِهِهْم َوُتكَل�ُمَنا ا� اْصلَْوَها اْلَيْوَم ِبَما كُنُتْم َتكُْفُروَن  اْلَيْوَم َنْخِتُم َعلَى ا�

ْرُه ا َوال َيْرِجُعوَن  َوَمْن ُنَعم� ن�ى ُيْبِصُروَن  َولَْو َنَشاء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَنِتِهْم َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضي� َراَط َفا� ْعُيِنِهْم َفاْسَتَبُقوا الص� َعلَى ا�

َفال َيْعِقُلوَن﴾. ُنَنك�ْسُه ِفي اْلَخْلقِ ا�

[سورة س، من اآلية: 54 إلى اآلية: 67]

نشاط الفهم وشرح المفردات
قاموس المفاهيم األساسية

شغل: نعيم عظيم يشغلهم عما سواه.

فاكهون: متلذذون أو فرحون.

األرائك: السرر المزينة.

متكئون: جالسون في استرخاء ومتعة.

وامتازوا: وانفردوا عن المؤمنين وابتعدوا عنهم.

جبال كثيرا: خلقا كثيرا وجماعة عظيمة.

اصلوها: ادخلوها أو قاسوا حرها.

نختم على أفواههم: نمنعهم من الكالم يوم القيامة.

لطمسنا على أعينهم: أعميناهم.

فاستبقوا الصراط: فأسرعوا إلى الطريق ليعبروه.

فأن�ى يبصرون: فكيف يبصرون الطريق، إنهم يتساقطون على الصراط.

لمسخناهم على مكانتهم: لجعلناهم متجمدين فجأة في مكان معاصيهم.

نعمره: نجعل عمره طويال.

ننكسه في الخلق: نجعله يمر في مراحل الضعف والعجز والتراجع فيصير كالطفل ال يعلم شيئا.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-riadhia-awa
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-riadhia-awa#section-3031
https://www.alloschool.com/element/76961


أخبرنا الله عز وجل في هذا الشطر عن حال السعداء األبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم، أعقبه كما ذكرنا بحال المكذبين وما

لهم من الخزي والدمار يوم الحساب.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات: 54 – 58:

وصف  حال السعداء األبرار، وما لهم في الجنة من النعيم المقيم.

المقطع الثاني: اآليات: 59 – 67:

إخبار الله تعالى عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

أعلى شعور لإلنسان يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم.

الحساب حق وعدل، والجزاء في اآلخرة يكون من جنس العمل في الدنيا.

وعد الله ووعيده حق ال ِمرية فيه.

وجوب الصبر على األذى في سبيل إبالغ دعوة الحق.

الفطرة السليمة هي التي تستجيب للحق وتؤمن به.

وجوب إدامة التفكر في خلق الله تعالى.

لإليمان قوة تحرك أصحابه للحق مهما كانت قوة الظالمين.

مصير الكافرين المعاندين إلى الزوال ولو بعد حين

القيم المركزية في الشطر القرآني

قيمة التوحيد.

قيمة االستقامة.

قيمة الرحمة

قيمة التفكر والتعقل.


