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 الكلمة المراد منها

 اْقتََربَِت السَّاَعة   ألن كل ما هو آت فهو قريبوعبر بلفظ اقتربت قربت القيامة ، 

 معناه ينشق يوم القيامة ، وقيل على أنه انشق نصفين ،  الجمهور
 بين فلقتي القمر رأيت حراءقال بن مسعود : 

 ولو ظهر عندهم لنقلوه إلينا متواترا  و انشق لما خفى على أهل األقطارللو قيل 
 أنه يجوز أن يحجبه هللا عنهم بغيم ونحوه فال يرونهالرد 

 َواْنَشقَّ اْلقََمر  

 َوإِْن يََرْوا آيَة    تدل على صدق سيدنا محمد  آيَة  أهل مكة  

 ي ْعِرض وا عن اإليمان به

ْستَِمر   مار ذاهب يزول وال يبقى أودائم مطرد ،  أومحكم قوي ،   ِسْحٌر م 

 َواتَّبَع وا أَْهَواَءه مْ َوَكذَّب وا  وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهورهالنبي  َوَكذَّب وا

 َوك لُّ أَْمر   وعدهم هللا به

ْستَِقر   كل ما ق در واقع وقيلكائن في وقته ،   م 

 َولَقَْد َجاَءه مْ  مكةأهل 

 ِمَن اأْلَْنبَاءِ  أنباء اآلخرة أو  ،والمودع فيه أنباء القرون الخالية من القرآن ، 

 وأصله مزتجر، ازدجار عن الكفر أي منعته 
 فالتاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت داال 

ْزدََجرٌ   َما فِيِه م 

 أو خبر محذوف تقديره هو حكمة  َما من  بدل ِحْكَمةٌ 
 نهاية الصواب أو بالغة من هللا إليهم  بَاِلغَةٌ 

 ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ 

 فََما ت ْغِن النُّذ ر   بمعنى اإلنذار مصدر  النُّذ ر أووهم الرسل أو المنذر به جمع نذير  النُّذ ر  و نافية َما

مْ فَتََولَّ  اتركهم لعلمك أن اإلنذار ال يغنى فيهم  َعْنه 

ونَ   بَيْوَم   نصب ج   يَْوَم يَْدع  الدَّاعِ  أو بإضمار اذكر  َيْخر 

 إِلَى َشْيء  ن ك ر   منكر تنكره النفوس ألنها لم تعهد بمثله ، وهو هول يوم القيامة

شَّع ا وخشوع األبصار كناية عن ، حال من الخارجين وهو فعل لألبصار  خ 
 ألن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما الذلة 

شَّع ا ويجوزأن يكون في  ه مْ  وتقع  ه مْ ضمير  خ   بدال عنه أَْبَصار 
ه مْ  شَّع ا أَْبَصار   خ 

 ِمَن اأْلَْجدَاثِ  من القبور

ثّل في الكثرة والتموفي كثرتهم وتفرقهم في كل جهة ،  وهنا تشبيه  جوالجراد م 
 في األقطار االنتشاروهم بالجراد المنتشر في الكثرة صل حيث شبهمفمرسل 

ْنتَِشرٌ  ْم َجَرادٌ م   َكأَنَّه 

ْهِطِعيَن إِلَى الدَّاعِ  مسرعين مادي أعناقهم إليه  م 

 يَْوٌم َعِسرٌ  يوم صعب شديد

مْ  قبل أهل مكة  َكذَّبَْت قَْبَله 

بعد تكذيب كلما ه تكذيبا أنهم كذبو ومعنى تكرار التكذيبنوحا عليه السالم ، 
كذب تبعه قرن مكذب آخر مضى  كذَّبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدناأو  قرن م 

 فََكذَّب وا َعْبدَنَا

 َواْزد ِجرَ  زجر عن أداء الرسالة  بالشتم وهدد بالقتل

 فَدََعا َربَّه  أَنِّي َمْغل وبٌ  غلبني قومي فلم يسمعوا منى ، واستحكم اليأس من إجابتهم لي 

 فَاْنتَِصرْ  فانتقم لي منهم بعذاب تبعثه عليهم

 منصب في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما ، 
 ث شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب األنهاروهنا استعارة تمثيلية حي

ْنَهِمر    بَِماء  م 

كان هللا معه فال يحزنمن   
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 الكلمة المراد منها

 فَاْلتَقَى اْلَماء   ماء السماء بماء األرض 

 َعلَى أَْمر  قَْد ق ِدرَ  على أمر قد قدر في اللوح المحفوظ وهو هالك قوم نوح  أوعلى حال قدرها هللا 

 و المسمار ألنه يدسر به منفذه  جمع دسار وه والدسرأراد السفينة ، 
 وهو السفينةوهنا كناية عن موصوف 

 ذَاِت أَْلَواح  َود س ر  

 تَْجِري بِأَْعي نِنَا أي محفوظة بناحال من الضمير في تجري  بِأَْعي ِننَا وبمرأى منا أو بحفظنا ، 

 َجَزاء   اي فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر، مفعول له 

سيدنا نوح أي كذب ، وجعله مكفورا ألن النبي نعمة من هللا ورحمة  ك ِفرَ  من
  َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمة  ِلْلعَالَِمينَ فكان نوح نعمة مكفورة  قال تعالى 

 ِلَمْن َكاَن ك ِفرَ 

 َولَقَْد تََرْكنَاَها آيَة   عبرة يعتبر بها آيَة  السفينة أو الفعلة ، أي جعلناها 

 مذدكرفأبدلت التاء داال فصارت  بالذال والتاءمذتكر وأصله متعظ يتعظ ويعتبر ، 
 ثم أدغمت الذال في الدال لقرب موضعهما فأصبحت مدكر

دَِّكر    فََهْل ِمْن م 

 َعذَابِي َون ذ رِ  وهنا استفهام تعظيم وتعجب ،وهو اإلنذار جمع نذير  ن ذ رِ 

ْكرِ  سهلناه لالدكار واالتعاظ  ِللذِّ

دَِّكر   ولقد سهلناه للحفظ فهل من طالب لحفظه ليعان عليه، وقيل متعظ يتعظ   فََهْل ِمْن م 

 َعذَابِي َون ذ رِ  أي وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله َون ذ رِ 

ا باردة أو شديدة الصوت ا َصْرَصر   ِريح 

ْستَِمّر  أي شؤم ،  نَْحس   ْستَِمّر   أهلكهمأي  دائم الشر فقد استمر عليهم حتى   م   فِي يَْوِم َنْحس  م 

 تَْنِزع  النَّاسَ  تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يحفرون الحفر ويندسون فيها فتدق رقابهم

حيث شبهوا بأعجاز النخل وهنا تشبيه مرسل أصول نخل منقلع عن مغارسه ، 
وهى أصولها بال فروع ألن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجسادا وجثثا بال 

 رؤوس وزاد التشبيه حسنا أنهم كانوا ذوي جثث طوال

ْم أَْعَجاز  َنْخل   َكأَنَّه 
ْنَقِعر    م 

ا  انتصب نا واحدا، وقولهم أبشرا، أنتبع بشرا متقديره  نَتَّبِع ه   بفعل يفسره  بََشر 
 وطلبوا أن يكون من المالئكة انكارا ألن يتبعوا مثلهم في الجنس

 كان منهم كانت المماثلة أقوىألنه إذا  ِمنَّا وقولهم 
 إنكارا ألن تتبع األمة رجال واحدا  َواِحد ا وقولهم 

ا ِمنَّا َواِحد ا  أَبََشر 
 نَتَّبِع ه  

،  كان سيدنا صالح عليه السالم يقول إن لم تتبعوني كنتم في ضالل عن الحق
جمع سعير  َوس ع ر   أي نيران ،  َوس ع ر   فقالوا له بل لو اتبعناك لكنا كما تقول ، 

 الضالل الخطأ والبعد عن الصواب ، والسعر الجنونوقيل 
 َضاَلل  َوس ع ر  

أي أأنزل عليه الوحي من بيننا ، وفينا من هو أحق منه باالختيار للنبوة من  
 وجهة نظرهم

ْكر  َعلَْيِه ِمْن  أَأ ْلِقَي الذِّ
 بَْينِنَا 

 َكذَّاٌب أَِشرٌ  على ادعاء ذلكبطر متكبر حمله بطره وطلبه التعظم علينا 

وَن َغد ا عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة   َسيَْعلَم 

 َمِن اْلَكذَّاب  اأْلَِشر   أصالح أم من كذبه

ْرِسل و النَّاقَةِ  باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألوا  إِنَّا م 

مْ  مفعول له أو حالامتحانا لهم وابتالء ، وهو   فِتْنَة  لَه 

مْ  فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون  فَاْرتَِقْبه 

 َواْصَطبِرْ  مريعلى أذاهم  وال تعجل حتى يأتيك أ

اجعلنا لك ال لغيركاللهم   
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 الكلمة المراد منها

مْ  تغليبا للعقالءوقال بينهم مقسوم بينهم لها شرب يوم ، ولهم شرب يوم آخر ،   قِْسَمةٌ بَْينَه 

ْحتََضرٌ ك لُّ ِشْرب   محضور يحضر القوم الشرب يوما ، وتحضر الناقة يوما آخر  م 

مْ  أحيمر ثمود وهو أشقاهم) قدار بن سالف( كان يدعى   فَنَادَْوا َصاِحبَه 

 فَتَعَاَطى فاجترأ على تعاطي األمر العظيم غير مكترث له

فقتل الناقة وإنما قال فعقروا الناقة بالجمع في آية أخرى لرضاهم به أو ألنه 
 عقرها بمعونتهم أو فتعاطى السيف

 فَعَقَرَ 

 إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهمْ   اليوم الرابع من عقرهافي 

 َصْيَحة  َواِحدَة   صاح بهم سيدنا جبريل عليه السالم

وهنا  الهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر ، والمحتظر الذي يعمل الحظيرة ، 
 حيث شبههم بالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيتهتشبيه مرسل 

ْحتَِظرِ فََكان وا   َكَهِشيِم اْلم 

 إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهمْ  قوم لوط

 َحاِصب ا ابنتيه ومن آمن معه إاِلَّ آَل ل وط  ريحا ترميهم  بصغار الحجارة 

ْينَاه ْم بَِسَحر   من األسحار وهو وقت السحر ما بين آخر الليل وطلوع الفجر  نَجَّ

 نِْعَمة  ِمْن ِعْنِدنَا نعمة هللا بإيمانه وطاعتهَكذَِلَك نَْجِزي َمْن َشَكرَ أي انعاما من عندنا مفعول له نِْعَمة  

 َولَقَْد أَْنذََره ْم َبْطَشتَنَا أخذتنا بالعذاب َبْطَشتَنَا لوط عليه السالم ، 

 فَتََماَرْوا بِالنُّذ رِ  فكذبوا بالنذر متشككين فيها

 َعْن َضْيِفهِ َولَقَْد َراَود وه   طلبوا الفاحشة من أضيافه

مْ  مسحناها وجعلناها كسائر الوجه ال يرى له شق وقيلأعميناهم ،   فََطَمْسنَا أَْعي نَه 

 َعذَابِي َون ذ رِ على ألسنة المالئكة فَذ وق وات لهم فقل
ْم ب ْكَرة    أول النهار َولَقَْد َصبََّحه 

 فَذ وق وا

ْكِر ( )َعذَابِي َون ذ رِ فَذ وق وا )تكريروفائدة ثابت قد استقر عليهم ،  َولَقَدْ يَسَّْرنَا اْلق ْرآَن ِللذِّ
دَِّكر    أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء األولين ادكارا واتعاظا (فََهْل ِمْن م 

ْستَِقر   َعذَابٌ   م 

 النُّذ ر   فِْرَعْونَ  آلَ  موسى وهارون وغيرهما من األنبياء أو هو جمع نذير وهو اإلنذار

باآليات التسع وهى العصا ، واليد ، والسنون ، والطمسة ، والطوفان ، 
 والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم

 ك لَِّها بِآيَاِتنَا َكذَّب وا

ْقتَِدر  ال يغالب ، َعِزيز   ْقتَِدر   َعِزيز   أَْخذَ  ال يعجزه شئ م   م 

أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المعدودين وهم قوم نوح وهود 
 وصالح ولوط وغيرهم ، أي أهم خير قوة ومكانة في الدنيا أو أقل كفرا وعنادا

ك مْ   ِمنْ  َخْيرٌ  أَك فَّار 
 أ ولَئِك مْ 

ب رِ  فِي بََراَءةٌ  لَك مْ  أَمْ  أم أنزلت عليكم  يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة أن من كفر كان آمنا من هللا  الزُّ

ْنتَِصرٌ  ممتنع ال نرام وال نضام  م 

 أى األدبار الدُّب رَ  َوي َولُّونَ  جمع أهل مكة 
 ينصرفون منهزمين يعنى يوم بدر وهذه من عالمات النبوةوالمعنى  

 اْلَجْمع  َوي َولُّونَ  َسي ْهَزم  
  الدُّب رَ 

أي أشد من موقف بدر والداهية أي األمر  َوالسَّاَعة  أَْدَهىموعد عذابهم يوم بدر 
 المنكر الذي ال يهتدى لدائه

 بَِل السَّاَعة  َمْوِعد ه مْ 

 مذاقا من عذاب الدنيا وأشد ،
 نيران في اآلخرة أو في هالك ونيران َوس ع ر  

 َوأََمرُّ 

 َمسَّ َسقَرَ  ذوقوا آالم سقروالمعنى جهنم ،  اسم لجهنم والتعريف ألنها علم على َسقَرَ 

لنا القدس   
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 مناقشات حول السورة
 

 نبي هللا المرسل إلى عاد ؟ وبم قوبلت دعوته ؟ من  (1س
 ؟ (فكيف كان عذابي ونذر) بالشرح قوله تعالى تناول ( 2س
  ؟سلطها هللا عليهم ؟ وما وصف حال عاد أثناء وقوع العذاب أيام أي؟ وفي الريح الصرصرما ( 3س
     . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر( مبينا وجه ليسر في القرآن الكريم ، )قوله تعالى اشرح ( 4س
 بين التوراة واإلنجيل ؟والفرق بينه و     . 

 
 

 
 

 الكلمة المراد منها

 منصوب بفعل مضمر تقديره خلقنا ،ك لَّ 
 وهذا يدل على العموم واشتمال الخلق على جميع األشياء

 وال يجوز أن يكون خلقنا صفة لشئ ألن الصفة ال تعمل فيما قبل الموصوف

إِنَّا ك لَّ َشْيء  َخلَْقنَاه  
 بِقَدَر  

نَا إاِلَّ َواِحدَةٌ   المراد بأمرنا أي أمر القيامةوقيل إال كلمة واحدة ، كن فيكون ،   َوَما أَْمر 

 َكلَْمح  بِاْلبََصرِ  على قدر ما يلمح أحدكم ببصره

 أَْشيَاَعك مْ  أشباهكم في الكفر من األمم السابقة

دَِّكر  فََهْل ِمْن  متعظ  م 

 َوك لُّ َشْيء  فَعَل وه   كل ما فعله الكفار مدوون 

ب رِ  في دواوين الحفظة   الزُّ

 َوك لُّ َصِغير  َوَكبِير   من األعمال ومن كل ما هو كائن

ْستََطرٌ  مسطور في اللوح  م 

 َمْقعَِد ِصْدق   في مكان مرضي

إال هو تحت ملكه وقدرته وهو  فيهما أن يعلم أنه ما من شئ وفائدة التنكير قادر
 على كل شئ قدير

ْقتَِدر    ِعْندَ َمِليك  م 

أعد إلينا قدسنااللهم   


