
سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[المرسالت-سورة اإلنسان ]

ط مكتبة الطبري( تفسير العثيمين)مستقاة من كتاب 
للشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين

كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  
للشيخ العالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي

جمع واختيار
منى الشمري



فوائد مستنبطة من تفسير سورة اإلنسان

1

هسمعاإلنسانيستعملقدالبصر،هذايستعملماذاوفيالسمع،هذايستعملماذافيالعبدليختبراهللمناختبارهذا▪
استثنيماإالالطرب،وآالتالموسيقىإلىواالستماعالماجنة،األغانيإلىكاالستماعاهلل؛حرمماإلىاالستماعفي

كأيام:األعراسوفياألعياد،كأيام:األفراحفيواألعراس؛األفراحفيالدف:الطربآالتمناستثنيوممامنها،
.فيهرخصمماهذافإنبزوجته،اإلنساندخولالدخول،

ومنيه،علاهللحرمفيماأوله،اهللأحلفيمايبصرهلينظرليبتليه؛البصرأعطاهبالبصر،اإلنسانوجلعزاهللويبتلي▪
لعة،الخاالصورونظراألجنبية،المرأةكنظراهلل؛حرمماإلىبالنظربصرهاإلنسانيطلقأن:عليهاهللحرمفيمااإلبصار

.واختباراابتالءوبصراسمعالإلنساناهللفجعلذلك،أشبهوما

356اإلنسان تفسير سورة -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

2:اإلنسان { إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة اإلنسان

2

.كفوراكانأوشاكراكانسواءلإلنسانالطريقاهللبين▪

المؤمن،هوالطريق؟لهذاهدايتهعلىاهللنعمةيشكرالذيالشاكراإلنسانهوفمن▪
،النعمةلهذهالجاحدهووالكافر▪

:قسمينإلىلهماهللهدايةبعدالناسفانقسم▪
.بالطاعةوالبالشكريقمولمالمنعم،نعمةجحدكافروإلىالمنعم،بطاعةقامشاكرإلى▪

357تفسير سورة اإلنسان -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

ا } ا َشاِكًرا َوإِمَّ 3:اإلنسان { َكفُوًراإِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة اإلنسان

3

رهشكانيوماويخافونبالنذريوفون}:فقالأعمالهم،فصلتعالىاهللألناألبرار؛ثوابوصففيوتعالىسبحانهأطال▪
شكوراوالجزاءمنكمنريدالاهلللوجهنطعمكمإنما(٨)وأسيراويتيمامسكيناحبهعلىالطعامويطعمون(7)مستطيرا

،[١٠-7:اإلنسان]{قمطريراعبوسايوماربنامننخافإنا(٩)

الجزاء،بتفصيلذلكيقابلأناألعمالفيالتفصيلهذامقابلوكانأعمالهم،فصلوجلعزاهللأنفتجدون▪

.القرآنبالغةمنوهذامجمال،جزاؤهمفذكرمجمال،عملهمذكراهللفإنالكفارأما▪

357تفسير سورة اإلنسان -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

6-5:اإلنسان { عينا يشرب بها عباد هللا يفجرونها تفجيرا(٥)إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة اإلنسان

4

غيرمنزلاهللوكالمالصدور،فيمحفوظالمصاحف،فيمكتوبالمصاحف،فيأيدينابينالذياهللكالمهوالقرآن▪
وتارة،{أنزلناه}:يقولفتارة،-وسلمعليهاهللصلى-محمدعلىأنزلهأنهآياتعدةفيذكرتعالىاهللألنمخلوق؛

؛{نزلنا}:يقول

تابوالكورسولهباهللآمنواآمنواالذينأيهايا}فشيئا،شيئا-وسلمعليهاهللصلى-الرسولإلىينزلالقرآنألنوذلك▪
،{قبلمنأنزلالذيوالكتابرسولهعلىنزلالذي

عليكنانزلنحنإنا}:يقولهنافشيئا،شيئاينزلمجزأ،باعتباره(نزل)بـوالتعبيركامال،باعتباره(أنزل)بـفالتعبير▪
فشيئاشيئا:يعني{تنزيالالقرآن

35٨تفسير سورة اإلنسان -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

23:اإلنسان { إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة اإلنسان

5

وسوفيكذب،سوفألنهومعاناة؛صبرإلىيحتاجاألمةإلىوتبليغهاألمة،إلىيبلغهأنوميثاقعهدعليهالقرآنتنزيل▪
العلم،مناهللأعطاكماعلىاصبر:بعلمعليهاهللمنمنلكلنقولولهذاصبر،إلىفيحتاجالوحي،هذاعلىيؤذى
.القيامةيومعنهسيسألكإالالعلمهذايحملكلماهللألنوعبادة؛وأدبا،وخلقا،ودعوة،تعليما،العلمهذاابذل

الشرعي؛اهلللحكماصبرجميعا،هماجميعا؟هماأوالقدريأوالكوني،الحكم:المرادهل{ربكلحكمفاصبر}:وقوله▪
النبيأنالمعلومومنيكره،مااهللعبادمنعليهجرىإذاالكونيوللحكمربه،منإليهأنزلمايبلغبأناهللألزمهحيث

الصالةعليهعنهأوذيفقدالصابرين،قمةإلىعليهبالصبروصلمااألذيةمنعليهجرى-وسلمعليهاهللصلى-
.شديداإيذاءوالسالم

35٨تفسير سورة اإلنسان -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

24:اإلنسان { فاصبر لحكم ربك وال تطع منهم آثما أو كفورا}



فوائد مستنبطة من تفسير سورة اإلنسان

6

اهللألنالمشيئة؛فيهاهلليخلقأنبعدإالاإلنسانيشاءفالخلقها،الذيفهووجل،عزهللمخلوقةاإلنسانمشيئةإن▪
.شيءكلخالق

أناليقينعلمفلنعلمللطاعة،وفقناإذابأنفسنانفخروأالوجل،عزاهللإلىنتجهأنألجلإليه،األمرأنوجلعزوبين▪
.وإحسانهونعمته،اهلل،كرممنذلك

35٩تفسير سورة اإلنسان -مكتبة الطبري /  محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير العثيمين/ المرجع

َ َكاَن َعِليًما } ُ ۚ إِنَّ َّللاَّ 3٠:اإلنسان { َحِكيًماَوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَن يََشاَء َّللاَّ



سلسلة
فوائد من تفسير القرآن العظيم

[المرسالتسورة ]

كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  
للشيخ العالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي



المرسالتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

دبيروتالقدريةبشئونهتعالىاهلليرسلهاالتيالمالئكةوهيعرفا،بالمرسالتباألعمال،والجزاءالبعثعلىتعالىأقسم▪
.رسلهإلىووحيهالشرعيةوبشئونهالعالم،

.والعبثبالنكرالوالمصلحة،والحكمةبالعرفأرسلت:أيالمرسالتمنحال{عرفا}و▪

حكالريأوامره،تنفيذوسرعةألمره،بالمبادرةوصفهاتعالىاهلليرسلهاالتيالمالئكةأيضاوهي{عصفافالعاصفات}▪
.هبوبهايسرعالتيالشديدة،الرياحالعاصفات،أن:أوالعاصف،

افيحييهاألرض،اهللبهاينشرالتيالسحابأنهاأونشره،علىدبرتماتنشرالمالئكةأنهايحتمل{نشراوالناشرات}▪
.موتهابعد

4-١:المرسالت { *فالفارقات فرقا * فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا * والمرسالت عرفا }

٩٠3ص المرسالت تفسير سورة –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المرسالت

2

.لكم{كفاتا}فجعلناهالمصالحكم،األرضبتسخيروأنعمنا،عليكمامتننا▪

القبور،في{وأمواتا}الدور،في{أحياء}▪

ومنته،عبادهعلىاهللنعممنوالقصورالدورأنفكما▪

.وغيرهاللسباعباديةأجسادهمكونعنلهم،وستراحقهم،فيرحمةالقبور،فكذلك▪

26-25:المرسالت { *أحياء وأمواتا * ألم نجعل األرض كفاتا }

٩٠4تفسير سورة المرسالت ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المرسالت

3

مجرمون،فإنهمالقربات،عنوغفلواباللذات،وتمتعواوشربواالدنيافيأكلواوإنأنهمللمكذبين،ووعيدتهديدهذا▪
التبعات،عليهموتبقىاللذات،عنهمفستنقطعالمجرمون،يستحقهمايستحقون

.ذلكمنامتنعوا{اركعوا}:لهموقيلالعبادات،أشرفهيالتيبالصالةأمرواإذاأنهمإجرامهمومن▪

هذا؟علىيزيدتكذيبوأيهذا؟فوقإجرامفأي▪

46:المرسالت { كلوا وتمتعوا قليال إنكم مجرمون}

٩٠5تفسير سورة المرسالت ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع



فوائد مستنبطة من تفسير سورة المرسالت

4

أعلىهوالذيالكريم،القرآنهذاكذبواإذافإنهمخير،كلويحرمونالتوفيق،أبوابعليهمتنسدأنهمعليهمالويلمن▪
.اإلطالقعلىواليقينالصدقمراتب

كذابمشرككلبكالمأمالدليل؟عنفضالشبهةعليهيقومالكاسمه،هوالذيأبالباطل{يؤمنونبعدهحديثفبأي}▪
.مبين؟أفاك

الصراحالكذبإالصدقهعلىوالبراهيناألدلةقامتالذيالصدقبعدوال،الظلماتدياجىإالالمبينالنوربعدفليس▪
!وأشقاهمأخسرهممالهموويحا!أعماهممالهمفتبا.يناسبهبمنإاليليقالالذيالمبينواإلفك

بِيَن } ْلُمَكذ ِ ِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُونَ ( 49)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ل ِ 5٠-4٩:المرسالت { فَبِأَي 

٩٠5تفسير سورة المرسالت ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع



انتهى بحمد اهلل وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  المرسالت-اإلنسان )

نسأل اهلل تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه ولّي ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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