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ى" برنامج  "آيا تُت
  2َُ سورة الملك

 ُباللهجة المصريةَ
 أحمد عبد المنعمد.  لفضي الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-143168.htm رابـط الــمادة:

 ورحمة اه وبركاته السام عليكم
 ،-صًلى اه عليه وسلم-بسم اه، والصاة والسام على رسول اه 

الحلقللة النانيللة  للت وع للاة  للض سللورة المولللك، ظللة  السللورة الع يمللة النلل  كمللا  -بللن ا اه عللل و للم-نكِمللم  للض بعلل  
اتكلمنا المرة الل  فاتل  علت  لو السلورة،  رة.كاا ا ينام حنى يقرأ ظة  السو   -صًلى اه عليه وسلم- كرنا أا النب  

. اتكلمنلا علت اسلم اه اللرحمت اللل  تكلرر فل  -سلبحانه وتعلالى-الملك   نودوإزاي المملكة تعيش  وة  ملكة ف  
د   نليتأ  النقلا السورة. أيًضا  ت  و السورة إنك ظنشعر إا بنكلم شخص  عاند و حارب، إيه اللدليم عللى د أ أو 

ليلاة النلدبر، واحنلا  اشلييت كلد  كلم  لا نللنقق ل  لة أعلولكم الل  لة دي ليهلا داللة، إا الشلخص اللل  عشاا ننعلم آ
 .بنخاطبه السورة شخص  عاند،  حارب، راف  إا ظو يقبم اانصياع بسهولة

 
 "ُعم" كلمة ت خصائص السورة تكرار  

تكلرار كلملة "عُلم"   ،الحلقلة الرابعلة ظيبقلى -إا شلا  اه-وأيًضا ظن ا أ إا خنام السورة غريب  ًدا، خنام السورة زي 
فلل  القللرآا تقريبللا، أوللت ظلل  وسللورة سللبأ الللل  الخنللام بناعهللا  ةالسللورة الوحيللد كنيللر  للًدا، ودي  للت خصللائص السللورة،

، "عُلم" لراة  نناليلاة  6إنملا ظل   ،"َويَلُقولُلواَ " راة ف  المللك، بن صلم بيلنهم آيلة واحلدة، كلملة  6 ننالياة،  "ُعم"
هللا فلل  الحلقللة قول نناليللاة، ود  للله دالللة ظن "عُللم"وبعللديت أربللض  للراة "َويَلُقولُللواَ "، "عُللم"آينيتت صللم بللد بعللد  م""عُلل

 .-سبحانه وتعالى-اه  بن ااأخيرة 
لثبللاة، النمللا ، البركللة، ا ،1الملللك  "تَلبَللاَرَ  الللِةي بِيَللِدِ  اُلُمُلللُك َوُظللَو َعلَللٍى ُكللِم َشللُ    عَللِديرو "اتكلمنللا عللت اايللة اأولللى 

حنلى  -سلبحانه وتعلالى-الليادة، وهلور صلي ة ت اعلم البركلة، والمللك، والقلدرة، أبلدأ السلورة  لوعت أا كلم شل   بيلد  
فاايلللة اأوانيلللة كلللد  ، -سلللبحانه وتعلللالى-، فأنلللا ألجلللأ لللله -سلللبحانه وتعلللالى-علبللل  يملكللله اه، ويقلللدر عللللى تقليبللله 

 إليه. تلجأحِول عبلنك، ا تملك إا أا بن بطلك البوصلة بناعنك، اتجاظك، أن  ت
 

 "الِةي ت خصائص السورة تكرار ل ظ "
اسلم  وصلول اللل  بي يلد تعريلع، بيعرنفلك  لت ظلو اه،  لت ظلو  "اللِةي"ل لظ النجد أيًضلا  لت خصلائص السلورة تكلرار 

 .  "   َعِديرو َوُظَو َعَلٍى ُكِم َش ُ "المِلك. أول كلمة الةي كان  بيد  الملك، فان  اطمئني ، 
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ك ) ى برنامجمن  (2سورة الم  ( 7من  2صفح )   ""آيا تُت
 

تكلرار برضلو،  "الِةي َخلَلقَ "، والنالنة "الِةي َخَلقَ "، ااية النانية "الِةي َخَلقَ "أ -سبحانه وتعالى-طيب  ا ظ  أوصافه 
اعُللَرُأ بِاُسلِم رَبِلَك "  بها إلى خلقه ف  أول آية أُنلل  -عل و م-أول ص ة تعرنف اه  وصع الخالقية ه د   هم  ًدا،

عبم أي حا ة، عبلم اللةي عللم، واللةي رزة صل ة الخالقيلةه أا بهلا النحلدي، صل ة خاصلة ه  ،1العلق  "ِةي َخَلقَ ال 
اللِةي َخلَلَق اُلَملُوَة "الخلق بأا يخلقلوا وللو  بابًلا وللو ا نمعلوا لله. فهنلا  -و من  علن -، تحدى اه -سبحانه و تعالى–

كاا  نوعض السلمواة، خللق السلمواة   ،3 ملكال "الِةي َخَلَق َسُبَض َسَماَواة  ِطَباعًا"وااية النالنة  ،2 ملكال "َواُلَحَياةَ 
 .واأرض أكبر  ت خلق الناس،  نوعض إا خلق السمواة يأت  عبم خلق الموة والحياة

 
 أ"َسُبَض َسَماَواة  ِطَباعًا"ليه ُعِدم الموة والحياة عبم   
 لًدا إنلك تعلرف ال ايلة، إنلك انل  ظنملوة سلم ُتحاسلب، وإا الحيلاة أصلًا  ،  هلمال اية  ت الو ود عبلم  كلر الو لود 

ُلوَُكمُ "، -و من  علن -ليبنليك اه  ،  سألة اابنا ، نحت ظنا ف  ابنا ، ف  ا نحلاا، فل  "الِةي َخَلَق اُلَمُوَة َواُلَحَياَة لَِيبلُ
نَد ِإا لِيَلُعُبدُ "اخنبار،  ُِْ عبم  ا تن ر ف  السمواة واأرض والخللق، وعبلم  لا  ،56 ةارياةال "واِ َوَ ا َخَلُقُ  اُلِجت َوا

، عبم أا تنأ م ف  الخلق ا بد أا تعرف ال اية  لت و لود ف  خلق اه،  "َظُم تَلَرٍى ِ ت ُفطُور  "ربنا يسألك ف  السورة 
نللا، ود  بيضللم كثيللر  للت ودي إشللكالية الللدخول فلل  المخنبللر والمعمللم والعلللم الحللديا عبللم أا نعللرف ال ايللة  للت و ود

العلما  المنقد يت فعلًا فل  اللدنيا، بيضللوا، يبقلى  كل   لًدا، بلارع فل  اللةكا  فل  اللدنيا، لكلت ضلال، ا يعلرف ال ايلة 
 ت و ود . يجيب على سؤال  فرع ، كنجاح دنيوي  ثًا، ويرسب ف  اا نحاا الكبير، ا نحاا ال اية الن  ُخلقنلا  لت 

 أ لها. 
 

 الموة على الحياةأ لما ا ُعِدم
ُلوَُكُم َأيُكُم َأُحَسُت َعَمًا "فبدأ اأول  البدايلة بلالموة عبلم الحيلاةه أا تعلرف  ،2 ملكال "الِةي َخَلَق اُلَمُوَة َواُلَحَياَة لَِيبلُ

وللةلك كثيلر  لت الم سلريت  كلر ظلةا   لت و لود . أنك سنموة عبم أا تعلرف أنلك سلنعيش، ليلهأ حنلى تعلرف ال ايلة
لُللوَُكُم َأيُكللُم َأُحَسللُت َعَمللًا "ْحسللاا العمللم، أدعللى  ، طبًعللا احنللا ظنللا عشللاا الحلقللاة "الللِةي َخلَللَق اُلَمللُوَة َواُلَحيَللاَة لَِيبلُ

 ر ض لكام الم سريت ف   ثًا أي نقطة، لما ا ُعِدم الموة عللى الحيلاةأ شلوفالل  ظيحلقاة تقريًبا،  4عصيرة، ظما 
عاة، ورأي ايلق اْ لام الطيبل  عليله فل  الحاشلية بناعنله، وشلوف رأي ابلت عطيلة ظنجلد إبلداْ ام الل خشري وتعل رأي
لُللوَُكُم َأيُكللُم " ظنللا  للثًا ، أبللدعوا، كللم واحللد بيحللاول يسللننبق لمللا ا عُللِدم المللوة علللى الحيللاةأ لمللا ا  لله السللعودأبللو  لَِيبلُ

وأحسلت فقلقأ  لش  ظيكوا حسلتا يوم القيا ة الحساب اْ ام األوس   كر  عنى رائض، عال  ظو احن ،"َأُحَسُت َعَمًا 
 "ِإنِل  َأُعلَلُم َ لا َا تَلُعَلُملواَ " نلا علال أ زي  لا ربن عملا فيه أسوأأ  ش فيه سيئأ وكلنا ال ايلة  لت الو لود َ لت ظلو اأحسلت

 .30 بقرةال
 

 عانوا المملكة
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ك ) ى برنامجمن  (2سورة الم  ( 7من  3صفح )   ""آيا تُت
 

، أ م ظؤا  العبناد، أ م ظؤا  إعا ة السماواة و اأرض أ م ظؤا  اأوليا  الصالحيت  ت  ايةال ان نك
ُلوَُكُم َأيُكُم "المجاظديت، أ م ظؤا  العلما ، أ م ظؤا  عا   السماواة و اأرض، كأان ظةا ظو المشهد  لَِيبلُ

واحد، ف  ااخر  500لمنا بينعمم  سابقاة و يدخم ف  المسابقة  - ض ال ارة–عارف  ،2الملك  "َأُحَسُت َعَماً 
ا كن  كانوا داخليت بد المسابقة، لكت النكريم للعشر اأوائم،  د  ،عشرة أوائم بد، طيب و الباع !، أ ايه ظمنا ف 
ُلوَُكُم َأيُكُم َأُحَسُت َعَماً "ربننا بيقول  و كأا الم روض إا الخلق يننافسوا  ت ظو أعرب إلى اه،  ش  ،2الملك  "لَِيبلُ

ُلوَُكُم َأيُكُم "منة، أ الننافد احنا عايليت نصم إلى الدر اة العليا ة" تقول أصم ظ  سنة  ش  هن تسمض كلمة "سُ  لَِيبلُ
الةي يخرج عت  لكه سيعاعب أنه عليل و الةي يخطئ و ينوب ظو  ،2الملك  "َأُحَسُت َعَمًا َوُظَو اُلَعلِيُل اُلَ ُ ورُ 

، و -سبحانه و تعالى-عاعب أنه عليل، الل  ظيخرج برة المملكة سي، د  عانوا المملكة-سبحانه و تعالى-غ ور 
 ظو ال  ور. ،الل  ظيخطئ لكت ظينوب

 
 ظم ترى ف  خلق الرحمت  ت ت اوةأ

 ت اوة ،3الملك  "ِ ت تَلَ اُوة  " ،ظنا تكرار اسم الرحمت ،"الِةي َخَلَق َسُبَض َسَماَواة  ِطَباعاً  ا تَلَرى ِف  َخُلِق الرُحَمتِ "
 ، الش   الل  بي وة الش   كأنه   يش تناسب بينهم، ان ر ف  عينك، ان ر ف  يعن  ف  عدم تناسق أو أخطا

صدر  و رئنك، ان ر ف  كبد  ف  كلينك، ان ر ف  اأوعية، ان ر ف  السماواة، ان ر للننباتاة، ان ر للحيواناة، 
حانه و تعالى خلى الننبنة ان ر لأ طار، البحار، اأنهار، ان ر ف  الخلق، تأ م! ظم ترى  ت ت اوةأ إزاي ربننا سب

عشاا  عدتك تعرف تهضمها فنصبح غداً  لك،  يت الل  عمم  ،تخرج  ت طيت أسود، نبنة  نناسبة  ض  عدتك
فَاُرِ ِض اُلَبَصَر َظُم تَلَرى " أ،ظم ترى ف  خلق الرحمت  ت ت اوة، "َظُم تَلَرٍى ِ ت ُفطُور  "النناسق د  ف  الكواأ ان ر 

أ ف  أي عدم تناسق ف  الكواأ ظم عينك  ش  نناسبة  ض الضو   شقنقاةأ ف  أين خافاةف  أين ت "ِ ت ُفطُور  
يد   ش  نناسبة  ض ظم إ ،ظم ودنك  ش  نناسبة  ض المو اة الصوتية الل  بنجيلهاأ ،الل  ف  الكواأ

بحانه و س-زي  ا ظنيج  ف  عول اه  كم ش    بيتسق الرظيب المو ود ف  الكوا، اسنعمااتهاأ شوف الننا
 .19الملك  "َ ا يُُمِسُكُهت ِإا الرُحَمتُ "على الطير -تعالى
 

و د  السؤال الل  بيقابلك ف  اأول ظم ترى  ت فطور ف  ، "َظُم تَلَرٍى ِ ت ُفطُور  "فن ا ار ض و اسأل ن سك السؤال 
 "اُرِ ِض اُلَبَصَر َكرتَلُيتِ  سُم "ا  علش ار ض سان   ،، طيب ان  بصي  أول  رة-سبحانه و تعالى-خلق الرحمت 

أصا ل ظ  سنعمم ف  الحرب، الكر و ال ر، زي  ا علنا السورة تكلم إنساا  عاند، و ظنا عال  "ةر الكَ " ،4الملك 
ر إلى  ا تشا ، يعن  أونل  رنة علنا له بص، ظم ترى  ت فطورأ فما  اوبش،  رتيت  ش  عناظا  رتيت و بد، أ، كرِ 

يعن   ثا العيته ظناخة العيت و نقول بص ف  العيت كد   "سُم اُرِ ِض اُلَبَصَر َكرتَلُيتِ "لش ار ض سان ، علنا له طب  ع
 "سُم اُرِ ِض اُلَبَصَر َكرتَلُيِت يَنَقِلُب ِإلَُيَك اُلَبَصُر َخاِسًأ َوُظَو َحِسيرو "فيها أخطا أ أ، طيب  علش بص سان ، بص سان ، 

 .4الملك 
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ك ) ى برنامجمن  (2سورة الم  ( 7من  4صفح )   ""آيا تُت
 

كأننه يبحا عت س رة و لت يجد، ظو و  ، ش "ظم رأي " ان  بنخاطبه و ظو لسه عمنال بيبص "ُم تَلَرىٍ ظَ "كلمة  
 -كد    شهد  ضحك-بنسأله و أن  ر عت أي خلم ف  الكوا، و بعديتون  عاند، ظو راف  أنه يسنجيب، عمنال يدَ 

طب بص سان ، عمة واأ ظا لقي  أخطا أ  ش لقي ، ظم ترى  ت أخطا  ف  الك ،بنسأله و ظو عاعد بيدور
يَنَقِلُب ِإلَُيَك "و كننه بعد  ا لعن و تعب كننه أرسم البصر بناعه يلع ف  السما   "سُم اُرِ ِض اُلَبَصَر َكرتَلُيتِ "النحدي، 

النعبير ظنا رائض، كننه ظو خرنج عينه و بعا عينه تِلُع ف  الكوا و لم يجد شيئا فعاد إليه البصر خاسئا،  "اُلَبَصرُ 
صلى اه –زي  ا النب   اخَسأُ فنقول له  ،لمنا ير ض بدوا  ا يننصر -والعيا  باه-الخاسئ المنهلم زي الكلب كد  

ف  عمنة اْعيا  و النعب، يعن  د   "َخاِسًأ َوُظَو َحِسيرو "، 1"فلت تعُدَو عدَر  اه عدون اخَسُأ "عال   -معليه و سل 
 ."َوُظَو َحِسيرو "و لم يجد شيئا واحد بةل  جهود أ م أا يجد خلا 

 
  "َوَلَقُد زَيلنا السَما  الدنُلَيا ِبَمَصابِيحَ "

-سبحانه و تعالى-ف  عمنة اْعيا  و النعب بعد ا لعن ف  الكوا و لم يجد خلًا، سم يقول اه " َوُظَو َحِسيرو "إ ا 
و كنا ااية بنقوله  أن  لت تجد خلًا بد ظنجد اللنينة و سنجد  ،5الملك  "سَما  الدنُلَيا ِبَمَصابِيحَ َوَلَقُد زَيلنا ال" 

َوَلَقُد زَيلنا السَما  الدنُلَيا " المصابيح، يعن  سنجد اأ ر  ش فقق  نقت، د  ف  عمنة اْتقاا و اللنينة
عت خلم، لكت المؤ ت بن رة لكت ظة  ا يراظا إا أظم اايماا، الكافر المعاند، يبحا  ،5الملك  "ِبَمَصابِيحَ 
 .لى السما  يلداد إيمانهواحدة إ

 
رُُ وً ا " -تأو  ل   نها على كام  كر  كنير  ت الم سري-ظة  المصابيح تكوا  "َوَلَقُد زَيلنا السَما  الدنُلَيا ِبَمَصابِيحَ "

د، الُمعاند الشيطاا الةي يريد أا يسنرة   ظ  زينة ف  واظرظا، لكت للُمعاند، للشيطاا، للُمبنعيعن" لِلشَياِطيتِ 
كما أنه   ،5الملك  "َوَأُعَنُدنَا َلُهُم َعَةاَب السِعيرِ " السمض، ر وً ا للشياطيت وبعديت لت يُكن ى  عهم بعةاب الدنيا

– ت الخير  بالحر ااند ف  علوب شياطيت اْ -عل و م-ظنا  ر وم يقةفها اه  ،ظنا  ر وم لشياطيت الجت
َلُو ُكنا َنُسَمُض َأُو "  -سبحانه وتعالى-بالصرف عت الهدى، عت سماع الحق، كما سنةكر ف  عوله  -ا  باهوالعي
، عمة النار َعَةاَب السِعيرِ ، عةاب ُ عد  اظل لهم، خاص لهم، "َوَأُعَنُدنَا"وظنا  عةاب أخروي،  ،10الملك  "نَلُعِقمُ 

  السا ة.نسأل اه -والعيا  باه–ف  عمة ااشنعال 
 

 العةاب البدن  و الن س  للك ار
َعَةاُب َ َهنَم  َوِللِةيَت َكَ ُروا ِبَربِِهمُ "ظة  النار الُمعدة للشياطيت، أيًضا ُ عدة للك ار، شياطيت اأرض، شياطيت اْند 

والعيا  -الش   الملقى الش   الل  ظو  "ِإَ ا أُُلُقوا"لقوا  صيرظم  ،6،7الملك  "ِإَ ا أُُلُقوا ِفيَها * َوبُِئَد اُلَمِصيرُ 
َسِمُعوا َلَها َشِهيًقا " أول  ا ينر ى فيها "ِإَ ا أُُلُقوا ِفيَها"ا يُهنم له عارف إنك لما بنر   ش   كد  ف  القما ة،  -باه

                                                 

لك خبيًئا " فقال   ُدّخ . فقال رسوُل كنا نمش   ض النبِ  صلى اهُ عليه وسلَم . فمر بابِت صياد  . فقال له رسوُل اِه صلى اهُ عليه وسلَم " عد خبأُة  1
" فقال عمُر   يا رسوَل اِه ! َدُعن  فأضرُب ُعنُلَقه . فقال رسوُل اِه صلى اهُ عليه وسلَم " َدُعه . فنا اِه صلى اهُ عليه وسلَم " اخَسُأ . فلت تعُدَو عدَر  

 صحيح  سلم. يكت الةي تخاف ، لت تسنطيَض عنَله "

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

ك ) ى برنامجمن  (2سورة الم  ( 7من  5صفح )   ""آيا تُت
 

حمار صوة  كر اْ ام الراغب  مكت يكوا  ت شاظق  رت ض وعيم صوة الالالشهيق عيم  ،7الملك  "َوِظَ  تَلُ ورُ 
تخيم واحد لسه بينر ى  ،7،8الملك  "َتَكاُد َتَميلُل ِ َت اُل َُيظِ  * َشِهيًقا َوِظَ  تَلُ ورُ "أو صوة الن د الصعب العال  

لم يبدأ  نشوف العةاب ولسه د عميق وت ل  و ن اوة ولسه ان  ظف  زنلانة كد  لقى الحيطاا بنطلض تاخد ن
 .-والعيا  باه–لنار تأخة شهيق صوة عال   رت ض صوة  نكر تخيم أول  ا بُيلقى ف  النار ا ،العةاب

 
النار ن سها تكاد أا تنقطض، الش   الل  بينميل عت بعضه بين صم تكاد النار تميل، ليهأ  ت ال يظ،  "َتَكاُد َتَميللُ " 

أا نار  هنم الن  تأت   -والعيا  باه–النار ن سها تريد أا تننقم، لسه  ايكة العةاب، النار ن سها تريد أا تننقم 
يوم القيا ة لها سبعوا ألع ز ام  ض كم ز ام سبعوا ألع  لك  شهد أصًا لو حاول العقم أا ينخيله يسقق   شًيا 

َتَكاُد َتَميلُل ِ َت  * َشِهيًقا َوِظَ  تَلُ ورُ "يُر ى فيها،  -والعيا  باه–نساا فيها إ ينر ىتخيم ديه النار الل  ظ عليه،  شهد،
   ض بع ، الل  كانوا لمجموعاة الل  كانوا بيعملوا  عاصوبعديت بينر وا  جموعاة أنه ا يُأبه بهم، ا "اُل َُيظِ 

 .13الملك   "َوَأِسروا عَلُوَلُكمُ "نقول ظبيحاربوا الديت  ض بع ، الل  كانوا ف   جالد النخطيق لهدم الديت، زي  ا 
 
  عةاب بدن  فقق، أ، د  زي  ا فيه عةاب بدن  فيه اليد ظن ،8الملك  "َلُهُم َخَلنَلنُلَهاُكلَما أُُلِقَ  ِفيَها فَلُوجو َسأَ "

فعًا كان   ،كان  رائعة  "العةاب الن س  للك ار والمنافقيت"عةاب ن س ، كاا فيه رسالة  ميلة أوي كد  عرأتها 
  رعبة.

 
 عةاب النبكي  

،  ش علنالكم،  ش  الكم حد، زي  ا واحد يسقق،  ش اب النبكي عةالل  ظو  ،8الملك  "َأَلُم يَُأِتُكُم نَِةيرو "
َأَلُم "دا ك الكناب، عةاب النبكي   ش كاا ع عل  لك  اكر،  ش كاا عند  اأسئلة  ش كاا عند  اْ اباة،

ظنا الل  غريب إا ظم  ،9الملك  "عَاُلوا بَلَلى َعُد َ اَ نَا"أصم ازم يعنرفوا  ،8،9الملك " عَاُلوا بَلَلى*  يَُأِتُكُم نَِةيرو 
بيجاوبوا بالن اصيم، ليهأ بينةكر اللح ة الل  بيندم عليها، اللح ة الل  كاا  مكت ينجح فيها، عارف لما واحد بعد 
اا نحاا يسقق، فاكر  ش عل  لك  اكر، يقولك أ  واه الكناب كاا أدا  ، واأسئلة كان   عايا، وكان   حلولة 

َفَكةبُلَنا "، حصم ،9الملك  "عَاُلوا بَلَلى َعُد َ اَ نَا نَِةيرو "ر ن سه، حسرة، ظو الل  بيَحس  و اردتش أبص عليها، فيلداد
 طب اْ ابة ديه على أي أساسأ ْنه عايل ينبض شهوته. ،9الملك  "َ ا نَللَل اللُه ِ ت َشُ     َوعُلُلَنا
 
بع  الم سريت بيقولوا إا الك ار بيرد  ،9الملك  "نُنُم ِإا ِف  َضال  َكِبيرِإُا أَ "، تخيم، "َ ا نَللَل اللُه ِ ت َشُ     َوعُلُلَنا"

، أو إا المائكة ردة عليهم ف  النار "ِإُا َأنُنُم ِإا ِف  َضال  َكِبير" -الكافر بيقول للنب -على اأنبيا  بيقولولهم 
 ."ِإُا َأنُنُم ِإا ِف  َضال  َكِبير"لما أنكروا الُنُةر 

 
 يسنجيب لدعوة اأنبيا  الةي العاعم ظو
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ك ) ى برنامجمن  (2سورة الم  ( 7من  6صفح )   ""آيا تُت
 

ياا  لو كنا سمعنا الكام لو كنا نسمض ياري  لو كنا سمعنا درس وع  ، أو  -بيكمم بقى لسه ااعنراف-وعالوا  
َلُو ُكنا َنُسَمُض َأُو "، -صلى اه عليه وسلم-سمعنا عرآا، أو سمعنا آية أو حديا، ياريننا كنا اسنمعنا لكام النب  

لةلك بع   ،َأُو نَلُعِقمُ  ياريننا كنا بن كر ف  الل  بنسمعه، طب  ا ظو فيه ناس كنير سمع  وأعرض " ُعِقمُ نلَ 
ُلوَُكُم "الم سريت وإا كاا حديا ضعيع  ًدا لكت بع  الم سريت خد اأسر د   ارًا على بع  السلع عال   لَِيبلُ

، الةي "َلُو ُكنا َنُسَمُض َأُو نَلُعِقمُ "لةلك  ،العاعم ظو الل  بينسجيب، "أتم عقاعال  " ،2الملك   "َأيُكُم َأُحَسُت َعَما
ُأولٍَِئَك الِةيَت "نساا  جنوا، لةلك الل  بيرف  دعوة اأنبيا  إ يرف  دعوة اأنبيا  ظو  جنوا ْنه بيضح  بن سه،

يعن  خاص أا ن سه ديه   فقدوا فوائدظا" "ُهمُ َخِسُروا َأنُ سَ " " عنىابت عاشور بيقول    ،21ظود  "َخِسُروا َأنُ َسُهمُ 
 .-والعيا  باه–يت نلل بيها أس م السافليت كاا  مكت يصعد بيها أعلى علين 

 
 اعنراف بالةنوب بعد فواة اأواا

َ ا ُكنا ِف  َأُصَحاِب  ُو ُكنا َنُسَمُض َأُو نَلُعِقمُ َوعَاُلوا لَ  * ِإُا َأنُنُم ِإا ِف  َضال  َكِبير َ ا نَللَل اللُه ِ ت َشُ     َفَكةبُلَنا َوعُلُلَنا"
د  المطلب الل   ،فاعنرفوا بةنبهم ،-والعيا  باه– اكناش بقينا ظنا ف  أصحاب السعير  ،9،10الملك   "السِعيرِ 

إلى اه، سيد ااسن  ار إنك تقر بةنبك وتعنرف بةنبك فنلجأ  أا أصا طلوب  نك ف  الدنيا إنك تعنرف  نبك،
 ،11الملك  "ِأَُصَحاِب السِعيرِ  فَاُعنَلَرُفوا ِبَةنِبِهُم َفُسُحًقا" اأوااطب ظما اعنرفوا بةنوبهم لكت خاص بعد فواة 

 ش  ثًا فاعنرفوا بةنبوظم ف  ر اه لهم، أ، د  كاا ف  الدنيا لكت بعد  ا رأى النار، بعد  ا ُعِرَض على النار، بعد 
، -والعيا  باه-ن ض النوبة ف  ظةا الوع  ولم ت ،3ص  "وَاَة ِحيَت َ َناص  "، ا ين ض الندم،  ا رأى العةاب

 ."ِأَُصَحاِب السِعيرِ  َفُسُحًقا"السحق الن ني  العةاب الشديد  "َفُسُحًقا"
 

 الخشية  ت الملك
ة تماً ا، فيه ناس كان  بعيدة تماً ا عت أصحاب السعير، كاا نقلة تاني ،12الملك  "ِإا الِةيَت َيُخَشُوَا رَبلُهم بِاُل َُيبِ "

 ض ع مة  ، ض  نود الَملك ، ض الَملك ،والخشية ظنا  نناسبة  ًدا  ض سورة الُملكُ سيطر عليهم عضية الخشية، 
َوِللِةيَت  "زي  ا ظنا  "َا رَبلُهمالِةيَت َيُخَشوُ  ِإا "صي ة المضارع والنأكيد " ِإا الِةيَت َيُخَشُواَ "، وعدرة الَملك ،الَملك

 ش الةيت ك روا باه، الرب ظو الةي أنعم عليهم، ودبر لهم أ ورظم، وبالرغم  ت كد  ك روا بيه،  "َكَ ُروا ِبَربِِهمُ 
 المؤ نيت، أ.

غائب عنهم، أو يخشوا ربهم بال يب  عيم بال يب بمعنى يخشوا اه ولم يرو ، اه "ِإا الِةيَت َيُخَشُوَا رَبلُهم بِاُلَ ُيبِ "
دام الناس بيمثم إا ظو طائض، والناس  ش شاي ا  يعص ، أ، يخشوا  أيعن  ظم غائبيت عت الناس، يعن   ش  ثًا 

َوَأُ رو   م  ُ ِ َرةو َلهُ "،12الملك   "َوَأُ رو َكِبيرو  ِإا الِةيَت َيُخَشُوَا رَبلُهم بِاُل َُيِب َلُهم  ُ ِ َرةو "ربهم حنى وظم بم ردظم، 
 ."َكِبيرو 
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ك ) ى برنامجمن  (2سورة الم  ( 7من  7صفح )   ""آيا تُت
 

، اخنار إنه يحاول إنه يطعت ف  الوح ، سوا  شياطيت -سبحانه وتعالى–إً ا فيه عسم اخنار اْعراض، َكَ ر بنعم اه 
–و نود اه  يطعت ف  الوح  ف  اأرض، ظؤا  لهم عةاب السعير، وُيسَحقوا يوم القيا ة، و هنم، أنه الجت، أو

 ، سيروا عةابًا شديًدا، عةابًا أليًما."َتَكاُد َتَميلُل ِ َت اُلَ ُيظِ "ف   هنم،  -ىسبحانه وتعال
 

أا نكوا  ت  -علن و من -هم بال يب، نسأل اهأا نكوا  مت يخشى رب  -علن و من -نسأل اه السا ة، ونسأل اه
سن  ر اه ل  ا وأمال، أعول عول  ظةأظم القرآا، و ت أظم ظة  السورة خصوًصا، تقبم اه  نا و نكم صالح اأع

 ولكم، سبحانك اه وبحمد  أشهد أا ا إله إا أن  أسن  ر  وأتوب اليك، والسام عليك ورحمة اه وبركاته.
 

 تم بحمد اه

 وت ضلوا ظنا   نندياة الطريق إلى اه ف  ف  عسم ت ريغ الدروسشاظدوا الدرس للنشر على الن  

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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