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وضعية االنطالق

بعدما تحدثت السورة في مطلعها عن المشركين الذين كذبوا دعوة اإلسالم وضربت لهم المثل بأصحاب القرية، لتنتقل السورة إلى

استعراض آيات عظمة الله على المكذبين العافلين.

بين يدي اآليات

َقاَل الل�ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

لَْيِهْم َال َيْرِجُعوَن  ُهْم ا� ن� ْهلَكَْنا َقْبلَُهْم ِمَن اْلُقُرونِ ا� لَْم َيَرْوا كَْم ا� ال� كَاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن  ا� ِتيِهْم ِمْن َرُسولٍ ا� ﴿َيا َحْسَرًة َعلَى اْلِعَباِد َما َيا�

اٍت ِمْن كُُلوَن  َوَجَعْلَنا ِفيَها َجن� ا َفِمْنُه َيا� ْخَرْجَنا ِمْنَها َحب� ْحَيْيَناَها َوا� ا َجِميٌع لََدْيَنا ُمْحَضُروَن  َوآَيٌة لَُهُم اْال�ْرُض اْلَمْيَتُة ا� ْن كُل� لَم� َوا�

ا َفَال َيْشكُُروَن  ُسْبَحاَن ال�ِذي َخلََق اْال�ْزَواَج كُل�َها ِمم� ْيِديِهْم ا� كُُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِملَْتُه ا� ْرَنا ِفيَها ِمَن اْلُعُيونِ  ِلَيا� ْعَناٍب َوَفج� َنِخيلٍ َوا�

ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقر� لََها َذِلَك َذا ُهْم ُمْظِلُموَن  َوالش� َهاَر َفا� ا َال َيْعلَُموَن  َوآَيٌة لَُهُم الل�ْيُل َنْسلَُخ ِمْنُه الن� ْنُفِسِهْم َوِمم� ُتْنِبُت اْال�ْرُض َوِمْن ا�

َهاِر ْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال الل�ْيُل َساِبُق الن� ْمُس َيْنَبِغي لََها ا� ى َعاَد كَاْلُعْرُجونِ اْلَقِديِم  َال الش� ْرَناُه َمَناِزَل َحت� َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم  َواْلَقَمَر َقد�

ْن َنَشا� ُنْغِرْقُهْم َتُهْم ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ  َوَخلَْقَنا لَُهْم ِمْن ِمْثِلِه َما َيْركَُبوَن  َوا� ي� ا َحَمْلَنا ُذر� ن� َوكُل� ِفي َفلٍَك َيْسَبُحوَن  َوآَيٌة لَُهْم ا�

لَى ِحينٍ﴾. ا َوَمَتاًعا ا� ن� ال� َرْحَمًة م� َفَال َصِريَخ لَُهْم َوَال ُهْم ُيْنَقُذوَن  ا�

[سورة س، من اآلية: 29 إلى اآلية: 43]

نشاط الفهم وشرح المفردات
قاموس المفاهيم األساسية

يا حسرة: يا َوْيًال، أو يا تندما.

كم أهلكنا من القرون: أهلكنا كثيرا من األمم.

لّما جميع: جميع األمم السابقة والالحقة.

محضرون: نحضرهم للحساب والجزاء يوم القيامة.

آية: داللة وعالمة.

فجرنا فيها: شققنا في األرض.

وما عملته أيديهم: غرسوه ونصبوه.

خلق األزواج: خلق األصناف الذكر واألنثى.

ومما ال يعلمون: من مخلوقات شتى ال يعرفونها

نسلخ منه النهار: ننزع من مكانه الضوء.

لمستقر لها: ألجل لها ال تعدوه.

قدرناه منازل: قدر الله سيره في منازل ومسافات لمعرفة الشهور.

العرجون القديم: عود ِعْذق النخلة العتيق (صار كغصن النخلة اليابس).

حملنا ذرياتهم: آباءهم وقيل جنسهم في سفينة نبي الله نوح عليه السالم.

الفلك المشحون: السفينة المملوءة.

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/76939


إلى حين: أجل مسمى ومعلوم عند الله.

المعنى اإلجمالي للشطر القرآني

تحدثت آيات هذا الشطر عن دالئل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب، بدءا من مشهد األرض الجرداء التي تِدب� فيها الحياة،

اه، ثم مشهد القمر ومشهد الليل ينسلخ منه النهار، فإذا هو ظالم دامس، ثم مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك ال تتخط�

يتدرج في منازله، ثم مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر األولين، وكلها دالئل باهرة على قدرة الله عز وجل.

المعاني الجزئية للشطر القرآني

المقطع األول: اآليات: 29 – 32:

التحسر على مصير المكذبين لدعوة الحق، حيث ضرب الله لهم المثل بأصحاب القرية الذين أهلكم بالصيحة.

المقطع الثاني: اآليات: 33 – 34:

بيانه تعالى دالئل قدرته في  إحياء األرض الميتة بالماء، وإخراج الثمرات منها.

المقطع الثالث: اآلية: 35:

بيانه تعالى قدرته على الخلق والوجود.

المقطع الرابع: اآليات: 36 – 40:

تعاقب  الليل والنهار، وجريان الشمس والقمر بحسبان دقيق.

المقطع الخامس: اآليات: 41 – 43:

حمل ذرية آدم في سفينة نوح عليه السالم، برعايته ورحمته سبحانه.

الدروس والعبر  المستفادة من اآليات

كل ما حولنا يشهد بوجود الله، ويدل على قدرته ووحدانيته، ولكن يحتاج منها إلى التأمل وعدم الغفلة.

الكفر والطغيان والجحود …، موانع للعقل والقلب عن إبصار آيات الله ودالئل قدرته.

القرآن الكريم معين ال ينضب من اإلشارات العلمية اإلعجازية المصدقة لنبوة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

القيم المركزية في الشطر القرآني

اإليمان – التفكر – الشكر- الرحمة.


