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 ( من سورة األحزاب قراءة تدبَّر ثم أجب عن األسئلة اآلتية:36-36اقرأ اآليات )

 وقت قيام الساعة؟عن  ملسو هيلع هللا ىلص السؤال األول: لماذا سأل الكافرون الرسول  

عن وقت قيام الساعة ألنهم ينكرون اليوم اآلخر، وال يؤمنون بالبعث  ملسو هيلع هللا ىلص سأل الكافرون الرسول  -ج
ا يُۡدِريك  ل ع لَّ ٱلسَّاع ة  ت ُكوُن ق ِريبًاوالحساب فيقول لهم الله تعالى:"  م  وهذا تهديدٌ  "و 

 للمستعجلين.

 ما حال الكافرين يوم القيامة؟ السؤال الثاني:

القيامة وأعدَّ الله لهم نار  جهنم وهم فيها الكفار مطرودون من رحمة الله تعالى يوم -ج

 في الدنيا ثم ه تعالى والرسوللخالدون نادمين على ما ضيَّعوا ويتمنون لو أطاعوا ال

 في ضاللهم طاعتهم لكبراء القوم. نَّ السبب  يُقولون إ

أ يُّه   من قوله تعالى: السؤال الثالث: ماذا تستفيد
َٰٓ اذ ۡواْ  ا"ي   نُواْ َل  ت ُكونُواْ ك ٱلَِّذين  ء  ام  ٱلَِّذين  ء 

 ؟ى"ُموس  

يجب أن أراقب الله تعالى في القول والعمل ألنها السبيل إلى العمل الصالح ومحو -ج

، فال نقول مثلما قال الكفار عن سيدنا الذنوب وهي الفوز العظيم في الدنيا واآلخرة

ِّم النبي موسى عليه السالم فعلى المسلم أن ي ويطيعه ويُْكثر  من الصالة والسالم  ملسو هيلع هللا ىلصعظ 

 عليه.

السؤال الرابع: لماذا دعا الكافرون ربَّهم يوم القيامة بمضاعفة العذاب لسادتهم 

 وكبرائهم؟ 

ألنهم تأكدوا من شدة العقاب الشديد والعذاب األليم الذي استحقوه أن السبب في ذلك -ج

 .ملسو هيلع هللا ىلصم عن طاعة الرسول هو طاعتهم لسادتهم والغرور بهم وبعده
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ق بين إخبار الله تعالى بأنَّ اإلنسان حمل  األمانة التي أشفقت السؤال الخامس: كيف توف ِّ 

 منها السماواُت واألرُض، ووصفه له بأنَّه ظلوٌم جهوٌل؟ 

وحملها األمانة التي تشير إليها اآلية الكريمة هي عمارة األرض وهذه أمانة عظيمة -ج

ثقيل واعترفت السماوات األرض بعدم القدرة على أداء هذه األمانة، والله سبحانه قد 

وهب اإلنسان قدرات وطاقات تعينه على القيام بتلك األمانة، ولكنَّ اإلنسان خان األمانة 

ل  قدراته وإمكانياته التي تعينه على تحقيق  ه  ولم يقم بها كما أراد الله تعالى واإلنسان ج 

 ألمانة، فهو ظلوٌم جهوٌل.  ا

 ما واجب المسلم تجاه ربه كما وضحت اآليات الكريمة؟ السؤال السادس:

واجب المسلم أن يحافظ على األمانة ويؤدها على أكمل وجه؛ لينال  رضا الله تعالى -ج

ويعلم أن من قصَّر فيها ثم تاب من ذنوبه غفر له الله تعالى ورحمه، ومن ضيَّعها 

 عاقبه اللهُ تعالى أشد  العقاب. وفرط فيها ي

 

 

  

 


