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 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: 

ى  قال اهلل تعاىل:   ْشا ُء﴾ِمْن ِعبا   اهللا ﴿إِنََّما َيا ِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعلاَما ْرفا نُوا    اهللُ ﴿يا ِذينا آما الَّ

اٍت﴾ جا را ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما دا الَّ أصلا  وجعله    ،تعاىل عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم وا

بِّ  ، فقال تعاىل:  منهاالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعاىل- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةوالرفعةِ   اخلشيةِ  ُقْل را ﴿وا

﴾ِزْدِِن ِعل عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    َما

ْدرِ  القا فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ    ،امرأا سمع منا شيئاا  نَّضَّ اهللُ )):  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلاْلِق، وِرْفعِة 

ا  )):  -عليه الصالة والسالم -وقال    ،(1)أوعى من سامع(( لا اهللُ له طريقا ، سهَّ ا يلتِمُس ِعلَما ن سلاكا طريقا ما

 . (2) ((إىل اجلنَّةِ 

لتأهيل  (  أكاديمية التعليم املفتوح برامج )ضمن   )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعاىل،  طريق الفرد إىل    ُيمثُِّل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثري من املشكالت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ العلم يُ والتوجه إليه، إضافة إىل أّن  

طالق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إ، وبعد هذه الفرتة من التجربة يفةاألرسي و ،  املجتمعية

 للربنامج، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. 

 
 (. 66( وابن حبان برقم )2656( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )2)
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 التخطيط للمرشوع.   .1

 تشكيل فريق املرشوع.  .2

 بناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم الرشعية.   .3

 إعداد املقررات التعليمية.  .4

 تطبيق املقررات التعليمية.  .5

 . املتابعة والتقييم املستمرين لتنفيذ املقررات التعليمية .6

ُُتثل جمموعةا  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعاىلا بحمد-  إنجاز املرشوعتم و

م، ومجيع ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات التعل  توضِّ و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  من املعلومات وال

ذلك،  املؤثرة يف  لصناعة  وفق    العنارص  العلمية  احلديثةالطريقة  التعليمية  واالجتاهات  واخلربات    ، املنهج، 

امل هلاباإل  ، عارصةالعاملية  املصاحبة  التعليمية  املقررات  إعداد  إىل  والفنية  ضافة  العلمية  املواصفات  وفق   ،

اإلطار الوطني العام للمؤهالت للتعليم العايل  " إضافة إىل حتقيقها مطالب املعتربة يف بناء املناهج التعليمية،

مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني   وكذلك وافقت معايري الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "اليمنيف 

 يف التعليم واجلودة التعليمية واألكاديمية والرتبوية. 

داا   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "التعليم املفتوح أكاديمية  "سعينا يف  و   ُمعا

وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  بشكل عرصي  

الكريم وعلومه القرآن  إىل  وتفسريه،    ،وجتويده  ،واملشتمل عىل  والفقه وأصولهإضافة    ،احلديث وعلومه، 

اللغة  إىل جانب    مية،والرتبية اإلسال  ،ة، والفرق واألديان، والسرية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  وقواعده،  

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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م وفق معايري اجلودة واالعتَمد األكاديمي حملياا ودولياا.  .1  برنامج حُماكَّ

 نظام تعليمي متعدد املسارات )مبارش، إلكرتوِن، ذايت(.  .2

م،  .3  بتصميم تعليمي وفني احرتايف. حمتوى تعليمي معارص وحُماكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 يراعي ظروف املستفيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.   .5

 . (ـه1435عطاء مستمر يف تقديم العلوم الرشعية منذ انطالق الربنامج عام ) .6

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    يكتبهذا ونسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا املرشوع، وأن  

 مجيعاا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعاىل. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خالل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه عىل سيدنا حممدوصىل اهلل وسلم 
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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

( للفصل األول من املستوى  1مقرر حفظ القرآن الكريم وتفسريه )  - أخي الدارس    - فنضع بني يديك  

وُيعد  القرآن الكريم وحفظه وتالوته من أعظم القرب التي يتقرب  األول، وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج،  

هبا العبد إىل اهلل تعاىل، إضافة إىل التفسري الذي يعد وسيلة حُتقق فهم كالم اهلل تعاىل يف بيان معانيه، واستخراج  

مه؛ فكان أحد مقررات برنامج دبلوم العلوم الرشعية؛ من خالله يتمكن الدارس من  إتقان    أحكامه وِحكا

، ويتناول حفظ وتفسري سور جزء عمَّ   .حفظ القرآن الكريم وتفسريه، حسب املقرر، ويتناول سور جزء عمَّ

ورُ :  أولا  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  تعل  لكل وحدة    ما ِس تقسيم  أن  من    ،م وموضوع خمرجات  أجل 

 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها

ويسهل  :  ثانياا  الكتاب،  ملطالعة  لتشوقك  للَمدة؛  متنوعة  ووسائل  بطريقة  املفاهيم  وتبسيط  العرض،  تنوع 

 . عليك استيعاهبا وتطبيقها

املعلومة، واستنباطاا هلا؛ من خالل  احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلَما وتطبيقاا وكتابةا وبحثاا عن  :  ثالثاا 

أنشطة تعليمية، وفراغات داخل املحتوى، تُرِكت لتكتبها بأسلوبك، وتَّضب عليها أمثلة من القرآن  

 . الكريم، وملف االنجاز هناية كل وحدة

تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  :  رابعاا 

 . املشاركة الفاعلةو
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ا عن  :  خامسا اإلمجايل  التوضيحي  املخطط  لديك  ليتضح  تعليمية؛  كل وحدة  هناية  للمفاهيم  رسم خرائط 

 . الدرس؛ وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية

وانطالقة  والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعاا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية،  

))َمن يِرد :  ملسو هيلع هللا ىلصقال  كَم  ،  خلرٍي عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك، واحرص أن تكون ممِن يسعى للخريية

ين(( ْهُه يف الدِّ  .(1) اهللُ به خرياا يفقِّ

 

  

 
 . (5027أخرجه البخاري برقم )( 1)



(11( 

 

 
 

1 

 

 

 

 

  

1

 أن:  يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر

-.  يتقن يتقن الدارس حفظ سور جزء عمَّ

الدارس أحكام التالوة والتجويد يف يطبق -

.  قراءة سور جزء عمَّ

ُيطبق التوجيهات القرآنية يف سور جزء عمَّ -

 يف واقعه العميل.

 يتأدب الدارس بآداب القرآن الكريم-

 املخرجات العامة للمقرر
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القرآن نزل ليخرج الناس من الظلَمت إىل النور، أي من الضاللة إىل اهلدى، ومن عذاب السعري إىل جنة   .1

سبحانه:   اهلل  قال  ومكانة،  فضالا  هبذا  وكفى  واألرض،  السَمء  كعرض  ْيكا  عرضها  إلا ْلنااُه  أانزا ﴿ِكتااٌب 

ِت إ لِلَّتِي ِهيا وقال سبحانه:    ،[١]إبراهيم:    ىلا الن وِر﴾لُِتْخِرجا النَّاسا ِمنا الظ ُلَما ِْدي  اْلُقْرآنا َيا ا  ذا ﴿إنَّ ها

ا﴾   برِيا ا كا ُْم أاْجرا اِت أانَّ هلا الِـحا ُلونا الصَّ ْعما ِذينا يا ُ اْلـُمْؤِمننِيا الَّ ُيبارشِّ ُم وا ﴿اهللَُّ  وقوله تعاىل:    ، [٩]اإلرساء:  أاْقوا

ِديِث   نا اْلـحا لا أاْحسا ُقُلو نازَّ ِلنُي ُجُلوُدُهْم وا ُْم ُثمَّ تا هبَّ ْونا را ْشا ِذينا َيا ِعر  ِمنُْه ُجُلوُد الَّ ثااِِنا تاْقشا اهِباا مَّ تاشا ا م  هُبُْم  ِكتاابا

اٍد﴾ ُه ِمْن ها ن ُيْضِلِل اهللَُّ فاَما لا ما اُء وا ن ياشا ِْدي بِِه ما ى اهللَِّ َيا لِكا ُهدا  [. 23]الزمر:  إىلا ِذْكِر اهللَِّ ذا

ْلنااُه  ضمن اهلل اهلدى والرشاد ملن آمن بالقرآن واتبعه، وجعله قائده وإمامه، قال تعاىل:  .2 ا ِكتااٌب أانزا ذا ها ﴿وا

﴾ ُونا لَُّكْم ُتْرَحا عا ُقوا لا اتَّ بُِعوُه وا اتَّ ٌك فا  [. 155]األنعام:    ُمباارا

ف  .3 به،  املقسم  عظمة  عىل  دليل  بيشء  والقسم  عديدة،  آيات  يف  بالقرآن  اهلل  تعاىل:  أقسم  اْلُقْرآِن  قال  وا ﴿ق 

ِجيِد﴾   ِكيِم﴾  [ وقال:  ١]ق:  اْلـما اْلُقْرآِن اْلـحا  [ فأقسم به، ووصفه باملجيد واحلكيم. ٢،  ١]يس:  ﴿يس * وا

ملا تقدمه من كتب اهلل، قال تعاىل:   .4 أنه كتاب مصدق  الكريم:  القرآن  ْلنااُه  ومن فضل  أانزا كِتااٌب  ا  ذا ها ﴿وا

ْيِه﴾  دا نْيا يا ُق الَِّذي با دِّ صا ٌك م   [.92]األنعام:  ُمباارا

قيل: يا رسول اهلل، ومن هم؟ قال:    »إّن هلل أهلني من الناس«:  ملسو هيلع هللا ىلصأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته: قال   .1

 . (1) »أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته«

أهل القرآن هم أهل اهلل، أي: أهل كرامته وإحسانه، وخاصته  "قال األمري حممد بن إسَمعيل الصنعاِن:  

 
 (. 2165األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )( وصححه 215( وابن ماجه برقم ) 12292( أخرجه أَحد يف مسنده برقم )1)
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 .(1) "وإكرامهم، واملراد به العاملون به، القائمون بحدوده وفرائضهاملختصون بإعظامه إياهم، 

»يقال لصاحب القرآن:  :  ملسو هيلع هللا ىلص قارئ القرآن ذو منزلة عظيمة يف اآلخرة، حيث يقال له كَم أخربنا رسول اهلل   .2

 . (2) اقرأ وارتق، ورتل كَم كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها«

»مثل  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصملالئكة رفيقاا هلم يف منازهلم: فعن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي  حافظ القرآن يكون مع ا   .3

الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، وهو عليه شديد  

 .(3) فله أجران«

»جييء  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص عنه عن النبي  حافظ القرآن ُيلبس تاج الكرامة، وحلة الكرامة: فعن أيب هريرة ريض اهلل   .4

القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلِّه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب ِزْده، فيلبس حلة الكرامة،  

 . (4)ثم يقول: يا رب ارض عنه، فريىض عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة«

  ملسو هيلع هللا ىلص امة الباهيل ريض اهلل عنه قال: سمعُت رسول اهلل  حافظ القرآن ياشفع فيه القرآن عند ربِّه: فعن أيب أم  .5

آل  يقول:   وسورة  البقرة  الزهراوين:  اقرؤوا  ألصحابه،  ا  شفيعا القيامة  يوم  يأيت  فإنه  القرآن،  »اقرؤوا 

عمران، فإهنَم تأتيان يوم القيامة كأهنَم غَممتان أو كأهنَم غيايتان، أو كأهنَم فرقان من طري صواف، حتاجان  

قال معاوية:    ، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة«عن أصحاهبَم 

 .  (5) بلغني أّن البطلة السحرة 

 
 (. 299/ 4(  التنوير رشح اجلامع الصغري )1)

 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 2914( والرتمذي برقم )1464(  أخرجه أبو داود برقم )2)

 (. 798( ومسلم برقم )4937( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 8030وحسنه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )   "صحيحهذا حديث حسن  "( وقال:  2915( أخرجه الرتمذي برقم )4)

 (.804( أخرجه مسلم برقم )5)
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إخالص النية هلل تعاىل، وجعل حفظ القرآن، والعناية به من أجل اهلل تعاىل، والفوز بجنته، واحلصول   .1

 . (1)»إنَم األعَمل بالنيات«: -عليه الصالة والسالم   -عىل مرضاته، فكل عمل الزم له من نية، قال  

ة العالية: وهو أساس لكل من يريد حفظ القرآن، حتى .2  ال تفرت بعد مدة قصرية.   الدافع الذايت، واهِلمَّ

اختيار الوقت واملكان املناسب، وأجود أوقات احلفظ: وقت السحر، ومنتصف النهار والغداة، وحفظ  .3

 الليل أحسن من حفظ النهار، ووقت اجلوع أنفع من وقت الشبع.

 تنظيم األوقات وتوزيعها توزيعاا حسناا عىل ساعات الليل والنهار.  .4

النطق   .5 جُميد، أو حافظ  تصحيح  بالسَمع من قارئ  والقراءة والرتديد والتكرار والتسميع مع معلم، أو 

 متقن التجويد.

 حتديد نسبة احلفظ كل يوم، كٌل حسب استطاعته. .6

 إجادة احلفظ وعدم جماوزة املقرره اليومي حتى جييد حفظه ُتاماا، ويثبت، من خالل قراءته يف الصلوات.  .7

 ال إىل سورة أخرى إال بعد إُتام حفظها ُتاماا، وربط أوهلا بآخرها، وإتقاهنا. عدم جماوزة السورة واالنتق .8

 املحافظة عىل رسم واحد للمصحف؛ فإذا حفظ من مصاحف خمتلفة يف الطباعة، فإن حفظه َيتل.   .9

 من أعظم ما يعني عىل احلفظ فهم اآليات املحفوظة، ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض.  .10

 الكريم، واإلكثار منها، وخاصة إذا كانت قراءة باملصحف، وليست رسداا من املحفوظ. قراءة القرآن   .11

»تعاهدوا القرآن، فو الذي نفيس بيده هلو أشد  :  ملسو هيلع هللا ىلصاملتابعة الدائمة وحتديد ورد دائم كل يوم: يقول   .12

 . (2)تفّصياا من اإلبل يف عقلها« 

 
 (. 1907( واللفظ له، ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 791( واللفظ له، ومسلم برقم )5033( أخرجه البخاري برقم )2)
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 ات يف اجلملة، ويكون بينها اختالف يسري. العناية باملتشاهبات: كثرياا ما ترد يف القرآن آيات متشاهب .13

»ما مأل آدمي وعاء رشاا من بطن، بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه،  تقليل األكل: قال رسول اهلل:   .14

 .(1) فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث لنفسه«

 الثلث األخري من كل ليلة.   من أعظم املعينات عىل احلفظ والفهم قيام الليل، والدعاء فيه: وخاصة يف  .15

 السواك: فقد ثبت أنه ُُيد الذاكرة، ويشحذها. .16

 وهذا جمرب.   ،بعض األغذية واألطعمة: مثل رشب العسل، وأكل الزبيب عىل الريق .17

أخذ املصحف املجزأ: سواء أكان كل جزء مستقل، أو كل مخسة أجزاء مستقلة، فباإلمكان االحتفاظ   .18

 بواحد يف اجليب بسهولة ويرس. 

 يستحسن ملن أراد احلفظ تالوة اآليات تالوة متأنية قبل احلفظ؛ لريسم لنفسه الصورة العامة هلا.   .19

 البحث عن أٍخ مقارب يف العمر واحلفظ لالشرتاك يف احلفظ والتسميع. .20

 تقسيم اآليات إىل مقاطع: يربطها مثالا موضوع واحد، وحتفظ من أوهلا إىل آخرها مجلة.  .21

ده عىل السبورة أو عىل ورقة بالقلم الرصاص، ثم ُيفظها، ثم يبدأ بمسح  كتابة الطالب لآليات بي .22

 املقطع بالتدريج لينتقل إىل مقطع آخر. 

االلتحاق بمدارس وحلقات حتفيظ القرآن يف املساجد أو غريها، فإهنا تعني الراغب يف احلفظ عىل   .23

 املتابعة، وفهم املعنى، وإتقان التالوة. 

 
وصححه   "هذا حديث حسن صحيح"وقال:    ( 2380( والرتمذي، واللفظ له، برقم )3349( أخرجه ابن ماجه برقم ) 1)

 (. 5674األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )
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ساجد: وُتعترب وسيلة ناجحة جداا ملن يستطيعها، وهي جتعل الفرد يف  االلتزام بإمامة مسجد من امل .24

 متابعٍة وحرٍص عىل إتقان احلفظ دائَما.

 . (1)"كنا نستعني عىل حفظ العلم بالعمل به "العمل بَم ُيفظ: قال بعض السلف:   .25

تعاىل:   .26 قال  فقد  اهلل،  وتقوى  الصاحلة،  األعَمل  من  اهللَُّ﴾  اإلكثار  لُِّمُكُم  ُيعا وا اهللَّا  ُقوا  اتَّ ]البقرة:  ﴿وا

282 .] 

 

 

  

 
 (. 90( من قول إبراهيم بن إسَمعيل بن جممع، كَم يف اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي )ص: 1)
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ٍة أثناء التطبيق، وتوجيهه الكتشاف اخلطأ يف    - يقوم املعلم بمتابعة التالوة الغيبية لكل طالب عىل ِحدا

للتصويب املبارش إال يف حالة عدم استطاعة الطالب اكتشاف اخلطأ بعد اإلشارة  التالوة؛ وال يلجأ املعلم  

 إليه بوجوده. 

 

 

  

 ُيقسم املعلم الطالب إىل جمموعات متناسبة. -

بالتتابع من طالب كل جمموعة تالوة غيبية ملقطع من السورة مما تم حفظه؛ عىل  يطلب املعلم أولا  -

أن تكون تالوة صحيحة جمودة خالية من اخلطأ واللحن؛ مع مراعاة استشعار املعاين واألوامر 

 والنواهي.

 ثم يطلب املعلم بعد ذلك من كل طالب عىل ِحَدٍة أن يتلو تالوة غيبية ملقطع من السورة مما تم -

حفظه، عىل أن تكون تالوة غيبية صحيحة جمودة خالية من اخلطأ واللحن، مع مراعاة استشعار املعاين 

 واألوامر والنواهي.
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

. رسيف-  الدارس سور جزء عمَّ

يستخرج الدارس الفوائد واألحكام املستفادة من -

.  سور جزء عمَّ

والتوجيهات التي تضمنتها يطبق الدارس املقاصد -

.  سور جزء عمَّ

س يف معاجلة واقعه يف ضوء ما تناولته يسهم الدار-

.  سور جزء عمَّ

 املخرجات العامة للمقرر

 مدخل إىل علم التفسري.•

 النبأ.سورة  : تفسريالوحدة األوىل•

 .)النازعات وعبس(: تفسري الوحدة الثانية•

 .االنفطار(و)التكوير : تفسري الوحدة الثالثة•

 .االنشقاق(و)املطففني : تفسري الوحدة الرابعة•

 .األعىل( إىلالربوج من ) : تفسريالوحدة اخلامسة•

 .الفجر( إىلالغاشية من ) : تفسريالوحدة السادسة•

 .الليل( إىلالبلد من ) : تفسريالوحدة السابعة•

 .القدر( إىلالضحى من ) : تفسريالوحدة الثامنة•

 .الفيل( إىلالبينة من ) : تفسريالوحدة التاسعة•

 .الناس( إىلقريش من ) : تفسريالوحدة العارشة•

 حمتوى املقرر
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النبي   دعا  وهلذا  تعاىل؛  اهلل  كالم  بفهم  لتعلقه  وأجّلها؛  العلوم  أرشف  من  التفسرِي  علما                         ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّ 

 . (1)»اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل«بقوله:    -ريض اهلل عنهَم  -البن عباس  

 هات الربانية، واألوامر واملنهيات الرشعية. معرفة معاِن كالم اهلل تعاىل، وفهم التوجي - 1

 أخذ العربة من قصص القرآن الكريم، وأخباره.  -2

 استنباط األحكام الرشعية.   -3

 معرفة العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم، كالناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول، واملحكم واملتشابه، وغري ذلك.   - 4

 . (2)القرآن الكريمفهم تفسري اآليات ُيعني عىل حفظ   - 5

 

 
 ."إسناده قوي عىل رشط مسلم"( وقال حمققو املسند: 2397( أخرجه أَحد ط الرسالة برقم )1)

 (. 47/ 1( والتفسري الوسيط للواحدي ) 36/ 1ينظر: تفسري الراغب األصفهاِن )( 2)

 

 .من خالل الواقع املعارص؛ اذكر أمهية أخرى واقعية لعلم التفسري

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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أمر اهلل هبا عند إرادة قراءة القرآن بقوله سبحانه:    "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"االستعاذة هي قول:  

ِجيِم﴾   ْيطااِن الرَّ اْستاِعْذ بِاهللَِّ ِمنا الشَّ ْأتا اْلُقْرآنا فا را ا قا إِذا [ وهي ليست آية من القرآن، لذلك مل  98]النحل:  ﴿فا

 ُتكتب يف القرآن الكريم. 

 أستجري باهلل، وأعتصم به من رش الشيطان العايت املتمرد، من مهزه وملزه ووساوسه.   ومعناها:

ِحيِم﴾  البسملة هي قول:   َْحاِن الرَّ وهي آية يفتتح هبا كل سورة من سور القرآن الكريم،  ﴿بِْسِم اهللَِّ الرَّ

أ  لعباده  اهلل  إرشاد من  التوبة؛ وفيها  الرحيم(  باستثناء سورة  الرَحن  اهلل  بـ)سم  وأقواهلم  أعَمهلم  يبدؤوا  ن 

التَمساا ملعونته وتوفيقه وبركته، وخمالفة للوثنيني الذين يبدؤون أعَمهلم بأسَمء آهلتهم أو طواغيتهم، فيقولون:  

 باسم الالت، أو باسم العزى، أو باسم الشعب. 

يف مجيع أموري، طالباا منه    -جل وعال    -أبدُأ بتسمية اهلل، وذْكره قبل كل يشء، مستعيناا به    ومعناها:

 وحده العون، فإنَّه الرب املعبود، ذو الفضل واجلود، واسع الرَحة، كثري التفضل واإلحسان، الذي وسعت  

 رَحته كل يشء، وعم فضله مجيع األنام.

 
  

 

 .حينَم يرشع يف تالوته؛ بينها بالتعاون مع زمالئكللقارئ لالستعاذة والبسلمة وظيفية معنوية 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 (1) (( آيات باإلمجاع7مكية عند أكثر املفرسين، وعدد آياهتا ) )
 

مقاصده  هذه السورة الكريمة عىل قرصها ووجازهتا قد حوت معاِن القرآن العظيم، واشتملت عىل  

واالستعانة   بالعبادة،  اهلل  وإفراد  الثالثة،  بأنواعه  كالتوحيد  الدين  أصول  تتناول  فهي  باإلمجال،  األساسية 

إليه   والتوجه  وعال    - والدعاء،  إليه    -جل  والتَّضع  املستقيم،  والرصاط  احلق،  الدين  إىل  اهلداية  بطلب 

غضوب عليهم والضالني، وفيها األخبار عن  بالتثبيت عىل اإليَمن، وهنج سبيل الصاحلني، وجتنب طريق امل

وفيها   األشقياء،  ومنازل  السعداء،  معارج  عىل  واالطالع  والنصارى،  اليهود  من  السابقني  األمم  قصص 

التعبد بأمر اهلل سبحانه وهنيه، فهي كاألم بالنسبة لبقية السور الكريمة؛ وهلذا ُتسمى )أم الكتاب( ألهنا مجعت  

 .(2) مقاصد القرآن األساسية

هذه السورة لعظمتها هلا أسَمء كثرية، فُتسمى الفاحتة الفتتاح الكتاب العزيز هبا، حيث إهنا أول القرآن  

يف )الرتتيب( ال يف )النزول( وُتسمى أم الكتاب، والسبع املثاِن، والشافية، والوافية، والكافية، واألساس،  

 .(3) ي، وذكر أنَّ هلذه السورة الكريمة اثنى عرش اسَما واحلمد، وقد عدد أسَمءها العالمة القرطب

 

 
 (.159/ 8( فتح الباري البن حجر )1)

 (. 39( تفسري السعدي )ص: 26/ 1( أحكام القرآن للجصاص ) 2)

 (.108/ 1( انظر: تفسري القرطبي )3)
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أليب سعيد بن املعىل:    -عليه الصالة والسالم    -سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن الكريم، قال النبي

))ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن: احلمد هلل رب العاملني، هي السبع املثاِن، والقرآن العظيم  

 . (1)الذي أوتيته((

أم القرآن،    -عليه الصالة والسالم    -بن كعب عىل النبي    وهي سورة مل ينزل اهلل تعاىل مثلها، فقد قرأ أيب

))والذي نفيس بيده ما أنزل يف التوراة، وال يف اإلنجيل، وال يف الزبور، وال  :  -عليه الصالة والسالم    - فقال  

قوله    ، وهذا احلديث الرشيف ُيشري إىل (2)يف الفرقان مثلها، إهنا السبع املثاِن، والقرآن العظيم الذي أعطيُت((

﴾تعاىل يف سورة احلجر:   ظِيما اْلعا اْلُقْرآنا  وا املْاثااِِن  ِمنا  ا  ْبعا سا ْينااكا  آتا ْد  قا لا املثاِن  87]احلجر:    ﴿وا السبع  وأن   ،]

 املقصود هبا سورة الفاحتة.

 سبحانه. حتقيق التوجه هلل تعاىل بكَمل العبودية له وحده  سورة الفاحتة هلا مقصد عام وهو:

 وللسورة كذلك مقاصد تفصيلية، وهي:

 الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل.     - 1

اكا ناْستاِعنُي﴾إخالص الدين هلل تعاىل يف العبادة واالستعانة، وذلك يف قوله:   -2 إِيَّ ْعُبُد وا اكا نا  . ﴿إِيَّ

يِن﴾  إثبات اجلزاء عىل األعَمل، من قوله:    -3 الدِّ ْوِم  يا الِِك  الدين  ﴿ما بالعدل؛ ألن  وأنَّ اجلزاء يكون 

 معناه: اجلزاء بالعدل. 

﴾ إثبات النبوة يف قوله:   -4 اطا املُْْستاِقيما ا  .(3) ألن ذلك ممتنع بدون الرسالة﴿اْهِدناا الرصِّ

 
 (.4114( أخرجه البخاري برقم )1)

 ."إسناده صحيح"( وقال حمققو املسند: 8682)( أخرجه أَحد ط الرسالة برقم 2)

 (.39( تفسري السعدي )ص: 3)
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 ( العبودية له وحده سبحانهحتقيق التوجه هلل تعاىل بكامل )

 
ْمُد هلِلهِ َربِّ اْلَعاملنََِي ) ﴿  ِحيِم ) 2اْْلَ ِن الره ْْحَ يِن ) 3( الره اَك َنْسَتِعنُي ) 4( َمالِِك َيْوِم الدِّ اَك َنْعُبُد َوإِيه ( اْهِدَنا  5( إِيه

اَط امْلُْسَتِقيَم )  َ اَط الهِذيَن َأْنَعْمَت  6الِّصِّ الِّنيَ ( ِِصَ  . ( 1)   . [ 7  -   1]الفاحتة:    ﴾ َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل الضه
 

 

 فله احلمد الكامل بجميع الوجوه.  ، ﴿احْلاْمُد هللِا﴾: هو الثناء عىل اهلل بصفات الكَمل

﴾: الرب هو املريب جلميع خلقه بالنعم العظيمة التي لو فقدوها مل يمكن هلم البقاء.   بِّ  ﴿را

﴾: العامل: اسم جنس ال واحد له من لفظه، كالرهط، وهو يشمل: اإلنس واجلن واملالئكة   املانِيا ﴿العا

: أي مرّبيهم ومالكهم ومدبر أمورهم.  املنيا ب  العا  والشياطني. فارا

ا َْحاِن  كل يشء،  ﴿الرَّ التي وسعت  العظيمة  الواسعة  الرَحة  ذو  تعاىل  أنه  عىل  داالن  اسَمن  ِحيِم﴾:  لرَّ

 
 (.2201( ومسلم )5736( أخرجه البخاري )1)

عليه الصالة  -سورة الفاحتة رقيٌة للمريض، وفيها شفاٌء للناس، ودليل ذلك إقرار النبي 

أن  -ريض اهلل عنه  -جلَمعٍة من الصحابة الرقية بالفاحتة، كَم جاء عن أيب سعيد اخلدري  -والسالم 

 لدغأتوا عىل حي من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينَم هم كذلك إذ  ملسو هيلع هللا ىلصناساا من أصحاب النبي 

سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم مل تقرونا، وال نفعل حتى جتعلوا لنا 

جعالا، فجعلوا هلم قطيعاا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، وجيمع بزاقه ويتفل، فربأ، فأتوا بالشاء، 

خذوها،  ؟!رقية أهنافسألوه فضحك وقال: ))وما أدراك  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا: ال نأخذه حتى نسأل النبي 

 .(1) وارضبوا يل بسهم((
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فلهم   عداهم  ومن  املطلقة،  الرَحة  هلم  فهؤالء  ورسله،  ألنبيائه  املتبعني  للمتقني  وكتبها  كل حي،  وعمت 

 .نصيب منها 

يِن﴾: أي: يوم اجلزاء، ومنه  ْوِم الدِّ الِِك يا  َم تفعل جتد.أي: ك "كَم تدين تدان"﴿ما

ْعُبُد﴾: أي: نخصك بالعبادة من توحيد وغريه.  اكا نا  ﴿إِيَّ

اكا ناْستاِعنُي﴾: أي: نطلب منك املعونة.  إِيَّ  ﴿وا

 ﴿اْهِدناا﴾: وّفقنا للحق واخلري. 

﴾: الطريق الواضح، وهو اإلسالم.  اطا ا  ﴿الرصِّ

﴾: الذي ال عوج فيه وال انحراف، وهذا الرصاط املستقيم هو رصاط الذين أنعمت عليهم    ﴿املُْْستاِقيما

 من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني. 

ْيِهْم﴾: وهم اليهود.  لا رْيِ املْاْغُضوِب عا  ﴿غا

﴾: وهم النصارى، وكذا أشباههم يف الضالل.  الِّنيا الا الضَّ  ﴿وا

اهلل   رسول  سنة  من  هي  وإنَم  فيه،  تكتب  مل  ولذا  إمجاعاا،  القرآن  من  ليست  ومعناها:  آمني:  وهديه، 

 .(1)  استجب دعاءنا

 

 
 (. 3( ينظر: كلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 1)

 اذكر بإجياز ثالثة من املعامل العملية للطريق املستقيم للمؤمنني يف خمالفتهم لغريهم.

.................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................... 
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العباد إىل أمهية بدء أعَمهلم هبا، فقال تعاىل:   اللَّـِه  بدأ اهلل تعاىل سورة الفاحتة بالبسملة؛ لريشد  ﴿بِْسِم 

ِحيِم﴾ َْحاـِن الرَّ وحده، فحرف الباء يف )بسم   - عّز وجّل    -وُيقصد بالبسملة طلب الربكة واملعونة من اهلل    الرَّ

 اهلل( يفيد احلرص، أي أّن ال استعانة إال باهلل، ويفيد كذلك االستعانة هبذا االسم، والتربك بالبدء به.   

﴾وبنّي اهلل تعاىل أن   املانِيا بِّ اْلعا اجلميل بجميع املحاسن واملحامد هلل تعاىل، مع  أي: الثناء    ﴿احْلاْمُد لِلَّـِه را

إاّل عىل   املستحق لشكر، والشكر ال يكون  املستحق للحمد وحده، وكذا فهو  القلبّي واملحبة، فهو  الرضا 

النعم وغريها، مثل احلمد عىل االبتالءات واملصائب واألمراض. و)الرب(  أّما احلمد فيكون عىل  النعم، 

املريب  فهو  تعاىل  هلل  السيد صفٌة  وهو  عباده،  واملنعم عىل  ومتّممها،  األشياء،  ومصلح  واخلالق،  واملالك،   ،

تعاىل:   بدليل قوله  تعاىل،  اهلل  يدّل عىل كّل ما سوى  اسٌم  املُطاع. والعاملني:  ب   املعبود  ا را ما وا ْوُن  فِْرعا الا  ﴿قا

ْيناهُ  ا با ما اأْلاْرِض وا اِت وا وا َما ب  السَّ املانِيا * قاالا را ﴾اْلعا  [. 24، 23]الشعراء:   َما إِْن ُكنُْتْم ُموِقننِيا

 
را سبحاته وتعاىل من صفاته أنه    - كا ِحيِم﴾ ثم ذا َْحاـِن الرَّ فهذان صفتان مشتّقتان من الرَحة، والرَحن    ﴿الرَّ

صفٌة مبالغة، أي أّن اهلل تعاىل عظيم الرَحة، أّما الرحيم فعىل وزن )فعيل( وتستعمل للصفات الدائمة، أي  

 أّن اهلل تعاىل عظيٌم يف رَحته الدائمة عىل الناس.  

أخرب اهلل تعاىل بأنه صاحب امللك والسلطان، وهو اآلمر والناهي، املترصف بكل ما يملك بال   ثم  -

 ،ورزقهم ،تربية اهلل تعاىل خللقه نوعان: عامة وخاصة، فالرتبية العامة: هي خلقه للمخلوقني

 التي فيها بقاؤهم يف الدنيا. ،وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم

ويدفع عنهم  ،ويكمله هلم ،ويوفقهم له ،فريبيهم باإليَمن ،والرتبية اخلاصة: تربيته ألوليائه

وحقيقتها، ولعل هذا املعنى هو الرس يف كون أكثر أدعية  ،والعوائق احلائلة بينهم وبينه ،الصوارف

 .األنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة حتت ربوبيته اخلاصة
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أنه   ملكه  ومن  منازع،  وال  يِن﴾  ممانع  الدِّ ْوِم  يا الِِك  اجلزاء  ﴿ما بيوم  املترصف  الصاحب  سبحانه  اهلل  أّن  أي 

 واحلساب، وهو وحده املتفّرد بامللك فال أحد يملك شيئاا.  

 تعاىل عباده إىل إفراده سبحانه بالعبادة والطاعة، وأن ال يرشكوا معه غريه، وأن يستعينوا  ثم أرشد اهلل  -

ناْستاِعنُي﴾ به عىل ذلك، وعىل كل أمور حياهتم، وأن يتربؤوا من حوهلم وقّوهتم فقال:   اكا  إِيَّ ْعُبُد وا نا اكا    ﴿إِيَّ

 من األفعال واألقوال الظاهرة والباطنة، وهي فعل فالعبادة حمصورٌة ومقصورٌة هلل، وُيقصد هبا كّل ما ُيّبه اهلل

،  -عّز وجّل -العابد بتذّلٍل وخضوٍع وامتثاٍل لألوامر والنواهي، مع تعظيم املعبود وحمبته، وال تصّح إاّل هلل  

والعبادة مقرتنة وجمتمعة مع االستعانة باهلل فقط؛ ألّن تيسري األمور بيده، واالستعانة تفويض وتوكيل األمور  

 ه.  ل

﴾ثم قال تعاىل:   - اطا املُْْستاِقيما ا وهو إرشاد للمسلم أن يطلب من ربه أن يدّله عىل الطريق    ﴿اْهِدناا الرصِّ

املوصل إليه، وبذلك تتحّقق اهلداية التي تعّد الثمرة الناجتة عن االعتقاد الصحيح، ممّا يؤدي إىل السعادة يف  

الكفر   طرق  واجتناب  به،  والعمل  الرشعي،  العلم  تعل م  عىل  احلرص  إىل  إشارة  وفيه  واآلخرة،  الدنيا 

ْيِهْم  والعصيان والبدع، ووصف هذا الرصاط بأنه  والفسوق   لا رْيِ املْاْغُضوِب عا ْيِهْم غا لا ْمتا عا ِذينا أاْنعا اطا الَّ ﴿رِصا

﴾ الِّنيا الا الضَّ ن علموا احلق، وعملوا    وا فبنّي اهلل تعاىل العباد الذين أنعم عليهم وهم أهل الرصاط املستقيم ما

ِذينا  الكريم، كَم قال تعاىل:    به، وورد ذكرهم يف موضٍع آخٍر يف القرآن عا الَّ ِئكا ما ُأولا ُسولا فا الرَّ ْن ُيطِِع اهللَّا وا ما ﴿وا

ا﴾ فِيقا ِئكا را ُسنا ُأولا حا نيا وا
احِلِ الصَّ  وا

ِ
اء دا ها الش  يِقنيا وا دِّ الصِّ ْيِهْم ِمنا النَّبِيِّنيا وا لا ما اهللَُّ عا [ فالرسل  69]النساء:    أاْنعا

 للُمنعم عليهم، والصديقون يف الطبقة الثانية، وهم الذين بلغوا يف الصدق مع اهلل  واألنبياء يف الطبقة األوىل

ومع العباد درجاٍت عاليٍة، ثّم الشهداء من العلَمء واملقاتلني يف سبيل اهلل يف الطبقة التالية، ثّم الصاحلون يف 

غ ممّن  وليس  عليهم،  املنعم  من  يكون  أن  اهلل  يسأل  فالعبد  وباطنهم،  علموا  ظاهرهم  الذين  عليهم  ضب 

 الطريق الصحيح لكنّهم خالفوه، وال من الضالني الذين يعبدون اهلل عىل جهٍل وختّبٍط. 
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 افتتح اهلل تعاىل كتابه بالبسملة؛ لريشد عباده أن يبدؤوا أعَمهلم وأقواهلم هبا طلباا لعونه وتوفيقه.  .1

 بدء بتمجيد اهلل، والثناء عليه سبحانه، ثم يرشع يف الطلب. من هدي عباد اهلل الصاحلني يف الدعاء ال .2

 أنَّ اهلل تعاىل ُيب احلمد، فلذا َحد تعاىل نفسه، وأمر عباده به.  .3

﴾ الذين رباهم بفضله ونعمته، فجميع النعم منه سبحانه وتعاىل.  .4 املانِيا بِّ اْلعا  اهلل هو ﴿را

باخلل .5 انفراده  عىل   ﴾ املانِيا اْلعا بِّ  ﴿را قوله:  والتدبريدلَّ  والنعم  ،ق  غناه  ،والرتبية  فقر    ،وكَمل  وُتام 

 بكل وجه واعتبار.   ، العاملني إليه

بطلب اهلداية إىل الدين    - جّل وعال    -رضورة إفراد اهلل بالعبادة واالستعانة والدعاء، والتوجه اليه   .6

وجتنب طريق    احلق، والرصاط املستقيم، والتَّضع إليه بالتثبيت عىل اإليَمن، وهنج سبيل الصاحلني، 

 املغضوب عليهم والضالني.

 أنَّ كَمل اإليَمن يكون بإخالص العبادة هلل، وطلب العون منه وحده، دون سواه.  .7

حتذير املسلمني من التقصري يف طلب احلق، كالنصارى الضالني، أو عدم العمل باحلق الَّذي عرفوه،   .8

 كاليهود املغضوب عليهم.

سورة الفاحتة يف كّل ركعٍة يؤّدَيا، وُجعلت ركناا من أركان الصالة،  فرض اهلل عىل كّل مسلٍم قراءة   .9

لقول   يوٍم، وذلك مصداقاا  مرة كل  األقل سبعة عرشة  العبد عىل  يكّررها  إاّل هبا،  الصالة  ُتقبل  ال 

 . (1)))ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب(( :رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

  

 
 (.394( ومسلم )756(  أخرجه البخاري )1)
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 :أن

 يوضح فضل سورة النبأ.  -

 يبني مكية ومدينة سورة النبأ. -

 يستخرج مقاصد سورة النبأ. -

(.يفرس  -  املعاِن واملفردات لسورة النبأ )عمَّ

 يفرس املعنى اإلمجايل لسورة النبأ. -

 .يناقش اهلدايات واألحكام من سورة النبأ -

 

 خمرجات التعلم
 بني يدي السورة. -

 فضل سورة النبأ. -

 مقاصد سورة النبأ. -

املوضوع األول: اإلخبار عن النبأ العظيم وإثباته  -

 والرباهني.باألدلة 

 املوضوع الثاين: بيان حال األرض ووصفها. -

 املوضوع الثالث: بيان مشهد يوم القيامة ووصفه.  -

 املوضوع الرابع: بيان صفة النار وحال أهلها. -

 املوضوع اخلامس: بيان صفة اجلنة وحال أهلها. -

املوضوع السادس: بيان عظمَته سبحانه وملَكه  -

 .العظيم يوم القيامة.

 مفردات الوحدة

 عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

2
 عدد األسابيع
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جاء الوحي القرآِن يف جزء عم ليعالج قضايا اإليَمن والعقيدة يف املرحلة األوىل من الدعوة، وقد رّكز  

يؤمنون  خطاب   الكفار واملرشكني ال  العقلية؛ ألنَّ  والرباهني  األدلة  استخدام  املرحلة عىل  تلك  القرآن يف 

بالدليل النقيل والوحي، وجاء أغلب جزء عمَّ يقرر ما أنكره املرشكون، ويرد عليهم بأساليب متنوعة، ومن  

 تلك القضايا التي يقررها القرآن الكريم يف هذا اجلزء:

 يد.عقيدة التوح . 1

 أّن القرآن منزل من عند اهلل. . 2

 . ملسو هيلع هللا ىلصبيان صدق رسالة النبي   . 3

 البعث والقيامة واحلساب واجلزاء.  . 4

الرتكيز  وإضافة كان  العقلية  والرباهني  األدلة  عىل  القرآن  تركيز  ا    إىل  والثواب  أيضا اجلزاء  ذكر  عىل 

عرض   خالل  من  أخرى،  تارة  والرتهيب  تارة،  والتخويف  الطامة،  والعقاب،  العنيفة:  القيامة  مشاهد 

وتذهل وتزلزل    عوالصاخة، والقارعة، والغاشية، ومشاهد احلساب واجلزاء من نعيم وعذاب يف صور تقر 

القلوب، كمشاهد القيامة الكونية يف ضخامتها وهوهلا، واختاذها مجيعاا دالئل عىل اخللق والتدبري والنشأة  

التقريع مع  احلاسمة،  وموازينها  من مصارع    األخرى  تصاحبها صور  وأحياناا  والتحذير،  والتخويف  هبا، 

 الغابرين من املكذبني للحق والدعوة النبوية، واألمثلة عىل هذا هي اجلزء كله. 

للنبي    ومعظم تسلية  ففيها  اهلجرة،  قبل  نزلت  مكية،  عمَّ  جزء  من   ملسو هيلع هللا ىلص سور  القوا  وأصحابه، حيث 

 . لكريم كالبلسم الشايف هلماملرشكني األذى الشديد، فكانت آيات القرآن ا
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من خالل اطالعك واستيعابك للتمهيد السابق؛ توقع ما يمكن أن تتعلمه وتستفيده من دراستك  

 لتفسري سورة النبأ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 ............................................................................................ 

 

  

 



(33( 

 

 
 

1 

 

 

 

ُة النبأ مكية ُسورا
( وهي من ُسور املفّصل، وسور  78( آية، وترتيبها يف املصحف )40، وعدد آياهتا )(1) 

الثالثني، نزلت  املفّصل يف القرآن تبدأ من سورة ق، وتنتهي بسورة الناس، وسورة النبأ أول سورة يف اجلزء  

ا    بعد سورة املعارج، وتسمى   .  (2) املعرصات سورة عم يتساءلون، وسورة التساؤل، وسورة أيضا

قال: قال أبو بكر ريض اهلل عنه: يا رسول اهلل، قد شبت! قال:    -ريض اهلل عنهَم    -ُروي عن ابن عباس  

شاب من    ملسو هيلع هللا ىلص    . أي: أّن النبي  ( 3) »شيبتني هود، والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت«

الشديد؛  والوعيد  الفظيع،  التخويف  من  فيهن  ملا  وأخواهتا؛  هود  اآلخرة    سورة  أهوال  عىل  الشتَمهلن 

  أصعب املقامات. وفظائعها، وأحوال اهلالكني واملعذبني، مع ما فيهن بعضهن من األمر باالستقامة، وهو من 

 رباهني.اإلخبار عن النبأ العظيم وإثباته باألدلة وال  - 1

 بيان مشهد يوم القيامة وصفة النار، وحال أهلها.  -2

 بيان صفة اجلنة، وحال أهلها.  -3

 
 (. 387/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )423/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (. 196/ 1اإلتقان يف علوم القرآن ) (2)

 (. 3297( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي )3219( ) 106/ 11( أخرجه الرتمذي )3)
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اقال اهلل تعاىل يف سورة النبأ:  اقا ا ِدها ْأسا كا ا، وا ابا اِعبا أاْترا وا كا ا، وا أاْعناابا اِئقا وا دا ا، حا ازا فا  إِنَّ لِْلُمتَِّقنيا ما

 السورة وضح ذلك؟يف اآليات تفصيل ألحد مقاصد 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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﴿( َيَتَساَءُلوَن  )1َعمه  اْلَعظِيِم  النهَبإِ  َعِن   )2( خُمَْتلُِفوَن  فِيِه  ُهْم  الهِذي   )3 ( َسَيْعَلُموَن  َكاله  ُثمه  4(  َكاله  ( 

 . ﴾(5َسَيْعَلُموَن )

ُسوُل   را ُبِعثا  القرآن،    ملسو هيلع هللا ىلص ملاَّا  عليهم  وتال  املوت،  بعد  بالبعث  وأخربهم  التوحيد،  إىل  املرشكني  ودعا 

 .(1)﴿َعمه َيَتَساَءُلوَن﴾جعلوا يتساءلون بينهم، فيقولون: ما الذي أتى به؟ فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية  

ل املرشكون فيَم  اءا  يتسا
ٍ
﴾: عن أيِّ يشء ُلونا اءا تاسا مَّ يا  بينهم. ﴿عا

ظِيِم﴾: اخلاربا العظِيم، وهو القْرآن الذي فِيِه خرُب الباْعِث.   ﴿النَّباأ اْلعا

﴾: كال هي ردع وزجر، بمعنى ليس األمر كَم قاله املرشكون ويتومهون.  ياْعلاُمونا الَّ سا  ﴿كا

 

 
 (. 309/ 8طيبة ) -(كَم نقل ذلك اإلمام البغوي، وتبعه الدكتور حممد األشقر. ينظر: تفسري البغوي 1)

وضحت سورة النبأ مجلة من القضايا العقدية األساسية لصحة اإليَمن، فقررت البعث بأسلوب 

االستنكار ملا يبدو من الكفار من استعظام خربه، وأكدت وقوعه بمشاهد من عظمة اهلل يف هذا الكون 

 – أعده ما نتبيَّ  وهكذا قدرته، وكَمل - تعاىل –ونواميسه، وأقامة األدلة املتنوعة عىل وحدانية اهلل 

 العمل تقديم بوجوب للناس وإنذار ثواب، من للمتقني أعده وما عقاب، من للكافرين - سبحانه

 .الذي ال ينفع فيه الندم عىل ما فات القيامة، يوم يأتى أن قبل من الصالح
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يتساءل عنه املرشكون، وطال فيه نزاعهم، وانترش حتدثت آيات مطلع هذه السورة عن النبأ العظيم الذي  

العظيمة،   وأهواهلا  القيامة،  الكريم يف وقوع  القرآن  نبأ  التكذيب واالستبعاد، وهو  فيه خالفهم عىل وجه 

﴾:فيقول سبحانه مستنكراا حال املرشكني وتساؤهلم ُلونا اءا تاسا مَّ يا ﴿النَّباأ  ثم جييب عىل أهنم يتساءلون عن  ،  ﴿عا

ظِي هم عىل تساؤهلم واختالفهم يف شأن البعث    ِم﴾اْلعا ربا القيامة والباْعِث، ثم زجرا نبأ الُقْرآن وما فِيِه من خا

﴾ : وتوعدهم لريتدعوا، فقال ياْعلاُمونا وبنّي أّن عاقبة تكذيبهم يوم القيامة وإنكارهم أهنم ومجيع العامل    ﴿كالَّ سا

هذا هتديد ووعيد، وأّن البعث قائم حتَما بقدرة اهلل، وأنه  سيعلمون إذا نزل هبم العذاب ما كانوا به يكذبون، ف 

 من مظاهر قدرته تعاىل. 
 

تتضمن سورة النبأ إجابة عن السؤال الذي َيتلف فيه الناس يف كل عرص ومرص، وهو حقيقة احلياة بعد   .1

د ون إىل  هم بَم كذبوا به. املوت، وكل من كّذبوا بيوم القيامة يف حياهتم سوف ُيرا  اهلل تعاىل؛ لكي ُيعلما

وجهالة   .2 حياهتم،  يف  يعيشونه  الذي  والتيه  تعاىل،  اهلل  عن  والبعيدين  واملكذبني  املرشكني  حرية  بيان 

يِن﴾ ]سورة الذاريات: ْوُم الدِّ انا يا ْسأاُلونا أايَّ ﴾، و﴿يا ُلونا اءا تاسا  [. 12مصريهم يف اآلخرة، فهم دائَما ﴿يا

إليَمن باهلل تعاىل وباليوم اآلخر من وقوع القيامة، والبعث واحلساب واجلزاء والثواب  من عقيدة املسلم ا  .3

ريض اهلل عنه   والعقاب يف اآلخرة، فهي من أركان اإليَمن الستة، كَم جاء يف حديث جربيل عن أيب هريرة 

قال:   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ُكُتبِهِ أن  وا تِِه،  ِئكا الا ما وا بِاهللِ  ُتْؤِمنا  أاْن  ُن  بِاْلباْعِث »اإِليَما ُتْؤِمنا  وا اِئِه،  لِقا وا ُرُسِلِه،  وا  ،

 .(1) اآلِخِر«

 

 
 (. 9( ومسلم بنحوه )٤٧٧٧أخرجه البخاري )( 1)
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اذكر فائدة التنوع يف األساليب املستخدمة يف سور جزء عم؛ من الرتغيب والرتهيب، والثواب 

 .والعقاب

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا ) ﴿  ا    ( 6َأمَلْ َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَهادا َباَل َأْوَتادا ا    ( 7) َواجْلِ ا    ( 8) َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواجا َوَجَعْلنَا    ( 9) َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباتا

ا   لَِباسا ْيَل  ا    ( 10) الله َمَعاشا النهَهاَر  ا    ( 11) َوَجَعْلنَا  ِشَدادا ا  َسْبعا َفْوَقُكْم  ا   ( 12) َوَبنَْينَا  اجا ا    َوَجَعْلنَا ِِسَ اجا  ( 13) َوهه

ا  اجا اِت َماءا َثجه ا  ( 14)َوَأْنَزْلنَا ِمَن املُْْعِِّصَ ا  (15)لِنُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَنَباتا  .(﴾16)َوَجنهاٍت َأْلَفافا
 

اِش.   الِفرا ةا ومذللة كا دا ا﴾: مُماهَّ ادا   ﴿اأْلاْرضا ِمها

ا﴾: اجلبال كاألوتاد ُتثابُِّت هبا األاْرض.  باال أاْوتاادا اجْلِ  ﴿وا

اثاا.  إِنا ا وا ا: ُذُكورا ا﴾: أاْصناافا اجا ْقنااُكْم أاْزوا لا خا   ﴿وا

ُكْم  ْوما انُِكْم، هتدؤون به وتسكنون. ﴿نا ةا أِلاْبدا احا  ُسبااتاا﴾: را

بااِس.  اللِّ تِِه كا ُكْم بُِظْلما ا لا اتِرا ا﴾: سا ْيلا لِبااسا   ﴿اللَّ

ا﴾: ضياءا ووقتاا للكسب والعمل.  اشا عا ارا ما  ﴿النَّها

اداا﴾ سبع سَموات قوية وحمكمة.  ا ِشدا ْبعا   ﴿سا

ادا  قَّ ا وا ا﴾: ِمْصبااحا اجا هَّ ا وا اجا  ا ُمِضيئاا يتألأل ضوُءه. ﴿رِسا

ِة.  را
ُحِب والغيوم املُْمطِ اِت﴾: الس    ﴿املُْْعرِصا

ا، ومنه قول النبّي   ٍة، يتبع بعُضه بعضا ْثرا بًّا بِكا ا﴾: مطراا ُمنْصا اجا اءا ثاجَّ ج  والثّج«:  ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ما ُل احلاجِّ اْلعا ،  (1)»أْفضا

 اهلدايا والُبدن بذبحها. 
ِ
 يعني: بالثج: صب  دماء

 
 (. 827( وصححه األلباِن يف صحيح سنن الرتمذي )827( والرتمذي )2924ماجه )  ( أخرجه ابن1)
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والذرة واألرز، ﴿لِنُْخرِ  والشعري  اإلنسان كاحلنطة  يقتات ويأكله  ما  بااتاا﴾ احلب:  نا وا بًّا  حا بِِه  ما  والنبات  جا   :

 تقتات وتأكله الدواب من احلشيش والزروع. 

ار.  ةا باألاْشجا اتنِيا ُمْلتافَّ افاا﴾: باسا نَّاٍت أاْلفا جا ﴿وا

باألدلة والرباهني العقلية؛ قدرته العظيمة عىل خلق أشياء من عجائب  يف هذه اآليات أثبت اهلل سبحانه  

صنعه وخلقه، دالة عىل قدرته عىل ما يشاء من أمر املعاد، والتي ال يمكن ألحد أن ينكرها؛ وبنفس الوقت  

اآلخرة يف  واحلساب  البعث  من  الرسل،  به  أخربت  ما  صدق  عىل  مذللة    تدل  ممهدة  األرض  جعل  بأن 

هد للصبي كَم يمهد له من الفراش، للنوم والراحة، وجعل اجلبال الراسيات كاألوتاد لألرض  للخالئق، كامل

ا﴾ لتسكن وال تتحرك، وهتدأ وال تضطرب بأهلها، فقال سبحانه:   ادا باالا أاْوتا اجْلِ ا * وا ادا ِل اأْلاْرضا ِمها ْ ناْجعا   ﴿أاملا

ويسافرون، وينامون، ويبتغون مصاحلهم ومعايشهم دون  فهي هبذه الوضعية مذللة للبرش يتقلبون عليها،  

 عناء وال مشقة، فهي ساكنة ال تضطرب، وال ُتيد هبم. 

واإلناث الذكور  من  وأزواجاا  أصنافاا  العامل  هذا  يف  سبحانه  ا﴾    وأوجد  اجا أاْزوا ْقنااُكْم  لا خا لتحقيق ﴿وا

فني، بل وجعل تعاىل النوم راحة لألبدان،  التكاثر، وإبقاء النوع اإلنساِن، وليتم التعاون واألنس بني الصن 

حتصيل    وقطعاا لألعَمل املتعبة يف النهار، وكذلك جعل اهلل تعاىل وقت النهار مرشقاا مضيئاا، ليتمكن الناس من 

الفنية والعملية وغريها، املعيشة والتكسب واالجتار والزراعة والصناعة، وممارسة اخلدمات  فقال    أسباب 

جا سبحانه:  ْلنا ﴿وا ا )عا ُكْم ُسبااتا ْوما ا )9ا نا ْيلا لِبااسا ْلناا اللَّ عا جا ا )10( وا اشا عا ارا ما ْلناا النَّها عا جا  .(﴾11( وا

مزينة  الصنع،  متقنة  البناء،  حمكمة  سموات  سبع  بناء  الظاهرة:  ونعمه  تعاىل  قدرته  عجائب  ومن 

العامل، ينرش الضوء واحلرارة،    بالكواكب الثوابت والسيارات املتنقلة، وجعل الشمس رساجاا مضيئاا عىل مجيع

ا ) وتستفيد منه كل الكائنات احلية، كَم قال سبحانه  ادا ا ِشدا ْبعا ُكْم سا ْوقا ناْيناا فا با ا﴾ 12:﴿وا اجا هَّ ا وا اجا ْلناا رِسا عا جا   ( وا
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 . وهذا يدعو للتفكر

اء، ومل ُتطر  من السحب القاطرة، والغيوم املتكاثفة التي تعترص بامل  - تبارك وتعاىل    - وكذلك أنزل اهلل  

وغزارة   بكثرة  منصباا  ثجاجاا  مطراا  ا﴾  بعد،  اجا ثاجَّ اءا  ما اِت  املُْْعرِصا ِمنا  ْلناا  أاْنزا الكثري  ﴿وا املاء  بذلك  ولنخرج 

الطيب النافع حباا يقتات به الناس، مثل القمح والشعري والذرة واألرز، وغري ذلك مما يأكله اآلدميون، ونباتاا  

كَم قال    الفواكه اللذيذة،   حلشيش وغريه من النباتات، وبساتني من مجيع أصنافتأكله الدواب من التبن وا

ا ) سبحانه:   بااتا نا بًّا وا افاا )15﴿لِنُْخِرجا بِِه حا نَّاٍت أاْلفا جا وكذلك لنخرج به حدائق ذات هبجة، وأشجار  (﴾  16( وا

 وأغصان ملتفة عىل بعضها، وثمرات متنوعة.  

 للنعم العظيمة التي مّن اهلل تعاىل هبا عىل عباده، والتي جيب عىل العباد شكرها وتقديرها.إظهار  .1

من أظهر النعم للبرشية نعمة خلق األزواج، حيث يرّس اهلل تعاىل عىل اخللق يف احلياة الدنيوية بوجود   .2

اجا الرشيك الذي ُيعّينه عىل تصاريف الدهر، قال تعاىل:   ْقنااُكْم أاْزوا لا خا ملا يف خلق الذكر واألنثى    ا﴾﴿وا

 من الشعور بالسكون واأللفة.

ا﴾ استعَمل أسلوب االستفهام، كَم يف قوله تعاىل:     .3 ادا ِل اأْلاْرضا ِمها ْ ناْجعا  . ليفيد اإلنكار التقريري  ﴿أاملا

 

 
  

 

( عىل أسلوب استفهام يفيد اإلنكار التقريري  .اذكر مثالنْي آخرين من سور )جزء عمَّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا )﴿ ا )17إِنه َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتا وِر َفَتْأُتوَن َأْفَواجا ا  18( َيْوَم ُينَْفُخ يِف الصُّ اَمُء َفَكاَنْت َأْبَوابا ( َوُفتَِحِت السه

َباُل 19) ِت اجْلِ َ ا ) ( َوُسريِّ ابا  . ﴾(20َفَكاَنْت َِسَ
 

نْيا اخلاْلِق.  ْصِل با ا لِلفا ادا ِميعا ْقتاا وا اتاا﴾: كان يوم القيامة وا انا ِميقا  ﴿كا

افِيُل   نُْفُخ فِيِه إرِْسا ِذي يا ْرِن الَّ وِر﴾: هو القا  .(1) يوم القيامة - عليه السالم  -﴿الص 

اتا  اباا﴾: كانت السَمء ذا ِة. ﴿أاْبوا ِئكا ٍة لِنُُزوِل املاالا ثرِيا اٍب كا  أاْبوا

ْعدا ُثُبوهِتاا.  ْت اجلبال با بااُل﴾: ُنِسفا ِت اجْلِ ا ُسريِّ  ﴿وا

ةا بعد نسفها.  ِقيقا اِب الَِّذي الا حا ا الرسَّ اباا﴾: فكانت اجلبال كا ا اناْت رسا  ﴿فاكا

 

 
ور: البوق، وهو قرُن ثاور فارغ الوسط مضيق بعض فراغه ويتخذ من اخلشب أو من النحاس،    "قال ابن عاشور:  (1) والص 

نفخ فيه النافخ فيخرج منه الصوت قوياا لنداء الناس إىل االجتَمع، وأكثر ما   ينادى به اجليش واجلموع املنترشة لتجتمع إىل يا

 (. 31/ 30عمل يريده اآلمر بالنفخ. انظر: تفسري التحرير والتنوير )

 

 حدة مما ييل:يقسم املعلم الطالب إىل ثالث جمموعات؛ ويسند لكل جمموعة منهم ذكر وا

 ثالثة من أهوال يوم القيامة. -

 ثالثة من العالمات الكربى ليوم القيامة. -

 .ثالثة من العالمات الصغرى ليوم القيامة -
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النبأ   انتقل السياق مرة أخرى إىل إثبات اليوم العظيم، كَم ُبِدئت به أول السورة ببيان  يف هذه اآليات 

اتاا﴾  العظيم، فقال سبحانه: انا ِميقا ْصِل كا ْوما اْلفا إىل آخر اآليات، وأخرب سبحانه أّن يوم القيامة الذي    ﴿إِنَّ يا

كّذب به املرشكون وأنكروه واقع ال حمالة، وهو يوم عصيب رهيب حاسم، وقد حتدد وقُته بأجل معلوم بعلم  

 . (1) . ساعةا وال يتأخر اهلل تعاىل وحده دون سواه، وال يتقدم وقته 

 
 وقد ذكرت اآليات عالمات ليوم القيامة، منها:  

ا﴾  النفخ يف الصور، قال تعاىل:    - اجا تاْأُتونا أاْفوا وِر فا ُخ يِف الص  ْوما ُينفا يف الصور،    ملسو هيلع هللا ىلص فينفخ إرسافيل  ﴿يا

البعث والقيام   الفزع والصعق واملوت، والثانية: نفخة  بأمر اهلل تعاىل، نفختان: األوىل: نفخة  القرن،  وهو 

يأتون عىل شكل دفٍع متتالية، كَم  وحينئٍذ  رض،  فيأيت معرش اخلالئق من قبورهم إىل موضع الع ،  للحساب

ا﴾  قال سبحانه:   اجا تاْأُتونا أاْفوا   أي: زمراا زمراا، وقيل: مجاعة مجاعة، وقيل: تأيت كل أمة مع رسوهلا، كقوله: ﴿فا

اِمِهْم﴾ ْوما ناْدُعو ُكلَّ ُأنااٍس بِإِما  . (2) [31]اإلرساء: ﴿يا

-    
ِ
ُع السَمء د  ُقُقها عالمة من عالمات يوم القيامة، فيجري يف هذا اليوم من األهوال والقالقل  تاصا وتاشا

 
 (. الشاة اجللحاء: التي ليس هلا قرن، والشاة القرناء: التي هلا قرن.2582( أخرجه مسلم )1)

 (. 304/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 2)

ُسمي يوم القيام بيوم الفصل ألن اهلل يفصل فيه بني احلق والباطل، جيمع اهلل فيه األولني 

واآلخرين للحساب واجلزاء، وفيه تقام موازين العدل، وُتؤدى احلقوُق إىل أهلها، وُيؤخُذ للمظلوم 

ه من الظامل، حتى ُيقاد وُيقتص للشاة اجللحاء من الشا ة القرناء، كَم جاء يف حديث أيب هريرة ريض حقا

نَّ احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة اجلالحاء من الشاة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه عن النبي  د  ُتؤا قال: »لا

رناء«  .(1)القا
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اباا﴾ ما يشيب له الوليد، وتنزعج له القلوب، قال تعاىل اناْت أاْبوا ُء فاكا َما ِت السَّ ُفتِحا فتتشقق السَمء فتصري    :﴿وا

 . ذات أبواب كثرية، وطرٍق ومسالك لنزول املالئكة 

اناْت :  لقيامة: إزالة وذهاب اجلبال عن مواضعها، قال تعاىلومن عالمات يوم ا   - بااُل فاكا ِت اجْلِ ا ُسريِّ ﴿وا

اباا﴾  ا ُد يف اهلواء، حتى تكون كاهلباء املبثوث، وكالصوف املنفوش،    رسا تابدَّ فهذه اجلبال الروايس تتقطع، ثم تا

اْلِعْهِن اتطري به أدنى ريح، كَم قال تعاىل  بااُل كا تاُكوُن اجْلِ  [. 5]القارعة: ملْانُْفوِش﴾﴿وا
 

املقصد من ذكر النعم هو إثبات عقيدة احلساب يوم القيامة، من خالل تذكري اإلنسان بأن وجوده ليس   -1

منثوراا، ولكن خلقها ملقصد وهو   النعم هباءا  تعاىل مل َيلق هذه  اهلل  انا  عبثاا، وأن  كا ْصِل  اْلفا ْوما  يا ﴿إِنَّ 

اتاا﴾ ه التي ال ُتعد وال حُتىص،    ِميقا حيث يفصل اهلل تعاىل بني عباده يف هذا اليوم وُيميز الذين شكروا نعما

 وبني الذين أنكروا هذه النعم، وكلٌّ يأخذ جزاءه. 

أّن يوم الفصل وهو يوم القيامة مؤقت بأجل معدود، ال يزاد عليه، وال ينقص منه، وال يعلم وقته عىل   -2

 . - عز وجل  - هلل التعيني إال ا 

 بيان بعض أمارات وعالمات يوم الفصل، ومنها: النفخ يف الصور وانفتاح السَمء ونسف اجلبال.  -3
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ا ) ا َوَل  ( َل  23( َلبِثنَِي فِيَها َأْحَقاباا )22( لِلطهاِغنَي َمآباا )21﴿إِنه َجَهنهَم َكاَنْت ِمْرَصادا َيُذوُقوَن فِيَها َبْردا

ا ) ابا ا )24رَشَ اقا ا )25( إِله َْحِياما َوَغسه ُْم َكاُنوا َل َيْرُجوَن ِحَساباا )26( َجَزاءا ِوَفاقا اباا 27( إَِّنه ُبوا بِآَياتِنَا كِذه ( َوَكذه

ٍء َأْحَصْينَاُه كَِتاباا )28)  . (﴾30 إِله َعَذاباا)( َفُذوُقوا َفَلْن َنِزيَدُكمْ 29( َوُكله ََشْ

 

ْرُقبُُهْم.  تا ا وا ْرُصُد أاْهلاها ا﴾: تا ادا اناْت ِمْرصا نَّما كا ها   ﴿إِنَّ جا

آباا﴾: مرجعاا ومأوى هلم.    ﴿لِلطَّاِغنيا ما

ْب، وهو   طُِع، واألحقاب مجع ِحقا نْقا تا ا الا  اباا﴾ ماكثني يف جنهم ُدُهورا أاْحقا ا  فِيها بِثنِيا  ِحْقباة: وهي املدة  ﴿الا مجع 

 الطويلة من الدهر غري حمدودة. 

ِة.  ارا ةا احلارا ا هِناايا الِغا ا با ارًّ اءا حا ا﴾: ما ِيَما   ﴿إاِلَّ َحا

ِديُد أاْهِل النَّاِر وعرقهم.  اقاا﴾: صا سَّ غا  ﴿وا

ْم.   هِلِ ا أِلاْعَما افِقا اِدالا ُموا اقاا﴾: عا اءا ِوفا زا    ﴿جا

ِفْظنااُه ما  ْينااُه﴾: حا ْوِح املاْحُفوِظ. ﴿أاْحصا ا يِف اللَّ ْكُتوبا

 
 

 

 .هات من القرآن أو من السنة النبوية ما فيه حثٌّ عىل أعَمل اخلري املنجيات من النار بإذن اهلل تعاىل

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ليس بعد املوت والقيامة إال أحد شيئني:    بعد أن ذكر اهلل تعاىل عالمات يوم القيامة بنّي يف هذه اآليات أنه

إما اجلنة للمتقني كَم سيأيت، وإما النار للظاملني، فأخرب اهلل تعاىل عن مشهد من مشاهد يوم القيامة العظيمة،  

آباا﴾  فقال سبحانه:   نَّما كاناْت ِمْرصاداا * لِلطَّاِغنيا ما ها ة للطغاة اجلبارين، ومر﴿إِنَّ جا دا دة وُمعا صَّ جعاا  إي: ُمرا

إىل األبد، وهذا جزاء الكافرين   ومأوى هلم، يمكثون فيها مدداا طويلةا من الزمان، تتعاقب وتتواىل األحقاب

اباا﴾ الضالني املكذبني كَم قال سبحانه:   ا أاْحقا بِثنِيا فِيها وهم إذا وردوها ودخلوها ال جيدون فيها ما يربد   ﴿الا

ن رشاباا يزيل العطش إال احلميم، وهو املاء احلار الشديد  جلودهم، وال يقيهم من احلر وعذابه، وال جيدو

الغليان، أو الغّساق، وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من قيح وعرق وصديد دائم السيالن الذي هو يف  

ا    كَم قال سبحانه:    - والعياذ باهلل    -غاية النتن، وكراهة املذاق   ابا ا الا رشا ا وا ْردا ا با ُذوُقونا فِيها ِيَما ﴿الا يا * إاِلَّ َحا

اقاا﴾  سَّ غا وذلك بسبب أهنم ال يؤمنون بالبعث، وكذبوا به تكذيباا واضحاا رصُياا، وطغوا وآثروا احلياة الدنيا    وا

اباا﴾ ِكذَّ اتِناا  بِآيا ُبوا  ذَّ كا وا  * ا  ابا ِحسا ْرُجونا  يا الا  اُنوا  كا ُْم  الذي    ﴿إهِنَّ العظيم  للذنب  موافق  العدل  اجلزاء  وهذا 

قال سبحانه:  ك  ارتكبوه،   اقاا﴾  َم  ِوفا اءا  زا النار، وقد  ﴿جا من  أعظم  الرشك، وال عذاب  أعظم من  ذنب  فال 

ْرُجونا ِحساباا  ، قال سبحانه:  السيئة، والقبائح املنكرة، ومل َيافوا من حساباقرتفوا األعَمل   ُْم كاُنوا ال يا ﴿إهِنَّ

اباا﴾  ُبوا بِآياتِنا ِكذَّ ذَّ كا  فكان ذلك هو سبب التأبيد يف العذاب هلم يف نار جهنم. * وا

وأخرب اهلل تعاىل عن واسع علمه، وعظيم قدرته، وأنه سبحانه يعلم بجميع أعَمل العباد، بحيث إن كل  

يشء من قليل وكثري، وخري ورش قد أحصاه وكتبه ودّونه عليهم احلفظُة من املالئكة يف اللوح املحفوظ، وأنه  

ْيناُه ِكتاباا﴾ لك جزاءا مناسباا، إن خرياا فخرٌي، وإن رشاا فرٌش، قال سبحانه:  سيجزَيم عىل ذ   أاْحصا
ٍ
ء ْ ُكلَّ يشا   ﴿وا

ثم هّدد هؤالء املكذبني بأهنم سيذوقون العذاب األليم، واخلزي الدائم، وال يزيدهم اهلل كل وقت وحني إال  

ذاباا﴾بيخاا هلم:  عذاباا ونكاالا، فيقال ألهل النار أثناء التعذيب تقريعاا وتو ُكْم إاِلَّ عا ْن ناِزيدا لا ، قال  ﴿فاُذوُقوا فا
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ُكْم  مل ينزل عىل أهل النار آية أشد من هذه اآلية: ": -ريض اهلل عنهَم   - عبد اهلل بن عمرو   ْن ناِزيدا لا ﴿فاُذوُقوا فا

ذاباا﴾   .(1) "فهم يف مزيد من العذاب أبداا إاِلَّ عا
 

بأن   -1 اهلل عليهم؛  نعم  نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وينكرون  اآليات عىل  لا من  أانزا بَم  يؤمنون  الذين ال  تعاىل  اهلل  ُُيذر 

نَّما  مصريهم نار جهنم؛ ألهنم بترصفهم هذا يتعدون احلدود، ويَمرسون الطغيان، فقال سبحانه:  ها ﴿إِنَّ جا

آاباا﴾  ا * لِلطَّاِغنيا ما ادا اناْت ِمْرصا  . كا

اباا﴾ اهلل للمكذبني ال ينقطع؛ فهو مستمر أبد اآلبدين؛ لقوله:  بيان أّن عذاب   -2 ا أاْحقا بِثنِيا فِيها  . ﴿الا

اُر يف اآلخرة، هو جزاء أفعاهلم، وأقواهلم السيِّئة التي كانوا يعملوهنا يف  -3 أّن العقاب الذي ُعوِقب به الكفَّ

اقاا﴾الدنيا؛ قال تعاىل:   اءا ِوفا زا  فال يظلم ربك أحداا.  ﴿جا

ْينااُه  اهلل، وإحاطته وإحصائه ألفعال عباده، فال َيفى عليه خافية، قال تعاىل:    سعة علم -4  أاْحصا
ٍ
ء ْ ُكلَّ يشا ﴿وا

من اخللق والتدبري يف الكون، وما يعمله العباد من أقوال وأفعال،    - عز وجل    - فيشمل ما يفعله اهلل    ِكتااباا﴾ 

ِغريٍ ويشمل كلَّ صغري وكبري، كَم قال تعاىل:  ُكل  صا برٍِي ُمْستاطاٌر﴾ ﴿وا كا  [. 53]القمر:  وا

 

  

 
 (. 36( تفسري الطربي )ص: 1)
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ا ) ا ) 32( َحَدائَِق َوَأْعنَاباا )31﴿إِنه لِْلُمتهِقنَي َمَفازا ا )33( َوَكَواِعَب َأْتَرابا ا ِدَهاقا ( َل َيْسَمُعوَن  34( َوَكْأسا

ا ) ابا ا َوَل كِذه ا )(  35فِيَها َلْغوا ْْحَِن َل  36َجَزاءا ِمْن َربَِّك َعَطاءا ِحَسابا اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم الره ( َربِّ السه

ا )  .﴾( 37َيْملُِكوَن ِمنُْه ِخَطابا

 

ا﴾: أي: متنزهاا.  ازا فا     ﴿ما

. نِّ ِديثااِت وصغريات السِّ ﴾: هن الفتيات حا اِعبا وا  ﴿اوكا

ٍة.  اِحدا اٍت يِف ِسنٍّ وا اباا﴾: ُمْستاِويا   ﴿أاْترا

اقاا﴾: كأساا مملوءةا من رحيق، لذة للشاربني.  ا ِدها ْأسا كا  ﴿وا

ا ليس له فائدة.  ْوِل، وال كالما الا ِمنا القا
ا﴾: ال يسمعون بااطِ ْغوا ا لا ُعونا فِيها ْسما  ﴿الا يا

ْمِلُكونا ِمنُْه ِخطااباا﴾: ال يملكون أن  االا إاِلَّ بإِْذنِِه. ﴿الا يا ُسؤا ا وا ما الا َياطبوا الرب سبحانه كا

 

 

ات من القرآن الكريم أو من السنة النبوية ما فيه حث عىل أعَمل اخلري املسببات لدخول اجلنة ه

 .بإذن اهلل تعاىل

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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بعد أن ذكر اهلل يف اآليات السابقة حال املجرمني ذكر يف هذه اآليات مآل املتقني، وما أعده هلم يف اآلخرة 

فقال سبحانه:   لنعمه،  بطاعته وتوحيده وشكره  به، وُتسكهم  إيَمهنم  َحَدائَِق جزاء  ا *  َمَفازا لِْلُمتهِقنَي  ﴿إِنه 

َأْتَراباا *َوَكْأسا  َوَكَواِعَب  اَوَأْعنَاباا *  ِدَهاقا بساتني جامعة    ﴾ ا  النعم من  ّدد  وعا فذكر  املتقون،  به  فاز  مما  فهذا 

ألصناف األشجار الزاهية يف الثَمر التي تتفجر بني خالهلا األهنار، وخص األعناب لرشفها، وكثرهتا يف تلك  

احلدائق، وهلم فيها زوجات عىل مطالب النفوس، وهن النواهد الاليت مل تتكرس ثدَين من شباهبن وقوهتن  

ارهتن، والاليت عىل سن واحد متقارب، ويرشبون كأساا مملوءة من رحيق لذة للشاربني، وال يسمعون  ونض

لرتتاح   األديب  وسموها  البيئة  نظافة  عىل  يدل  مما  اا،  بعضا بعُضهم  يكّذب  وال  الكالم،  من  الباطل  اجلنة  يف 

اَل َيْسَمُعوَن فِيَها لَ ﴿قال سبحانه:    النفوس، وال ختدش بالكالم الشاذ، ابا ا َوَل كِذه فجازاهم اهلل تعاىل عىل    ﴾ْغوا

إيَمهنم وصالح أعَمهلم، وأعطاهم ذلك إعطاء، تفضالا منه وإحساناا، وهو كاٍف واٍف عىل قدر أعَمهلم، إنجازاا  

إياهم، كَم قال سبحانه:   َعَطاءا ِحَساباا﴾لوعد اهلل تعاىل  َربَِّك  ِمْن  العطايا هو    ﴿َجَزاءا  والذي أعطاهم هذه 

رهبم، املتصف بالعظمة واجلالل، ورب السَموات واألرض وما فيهَم وما بينهَم، وهو الرَحن الذي شملت  

قال سبحانه:   بإذنه جلالله وهيبته،  إال  ابتداء خطابه  أحٌد عىل  يقدُر  اَمَواِت  رَحته كل يشء، وال  السه ﴿َربِّ 

ْْحَِن َل َيْملُِكوَن مِ  اَواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم الره  . ﴾نُْه ِخَطابا
 

فوز وكَمل نعيم املتقني يف اجلنة، ومن فاز باجلنة وما فيها من النعيم املقيم فقد فاز بأعىل ما يطمح إليه   -1

أذن   فيَم ال عني رأت، وال  أبدي  بخلود  ببال؛ ألنه ظفر  فوز َيطر  أعظم  إنسان من جزاء، وحقق 

 حزن يكدره، وال لغو وال كذب. سمعت، وال خطر عىل قلب برش، فال  

الرتبية والوعظ للناس وتذكريهم ال يقترص عىل جانب الرتهيب، بل ال بد من الرتغيب بَم وعد اهلل به،   -2

أاْعنااباا﴾ باملأكوالت  ألن النفس حتتاج إىل هذا وهذا، حتى تسري إىل اهلل سرياا حسناا، فهنا جاء   اِئقا وا دا   ﴿حا
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باملنكوحات   اِعبا وجاء  وا كا اباا﴾   ﴿وا باملرشوبات    أاْترا ا وجاء  ْأسا كا اقاا﴾    ﴿وا باملسموعات  ِدها وجاء 

ا واملؤانسات، وهي املجالس التي يأنس هبا املؤمنون   ْغوا ا لا ُعونا فِيها ْسما اباا﴾  ﴿الا يا الا ِكذَّ  . وا

العبد الذي َياف ربه، ويؤمن بحسابه، وبَم ُأنِزل من آيات، يستحق أن يكون من الفائزين بالنجاة من   -3

ا...﴾  :النار، واحلصول عىل الثواب العظيم، قال اهلل تعاىل ازا فا  اآليات.   ﴿إِنَّ لِْلُمتَِّقنيا ما
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ا َل َيَتَكلهُموَن إِله َمْن َأِذَن َلُه   وُح َواملاََْلئَِكُة َصفًّ ْْحَُن َوَقاَل َصَواباا )﴿َيْوَم َيُقوُم الرُّ قُّ  38الره ( َذلَِك اْلَيْوُم اْْلَ

ا ) ِه َمآبا َذ إىَِل َربِّ َ َمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكافُِر َيا َلْيَتنِي39َفَمْن َشاَء اَّته ا َقِريباا َيْوَم َينُْظُر املَْْرُء َما َقده ا َأْنَذْرَناُكْم َعَذابا  ( إِنه

ا )   .﴾(40ُكنُْت ُتَرابا
 

وُح﴾: جربيل    . - عليه السالم   -﴿الر 

اا﴾: مصطفني. فا  ﴿صا

﴾: ال ينطقون، واملراد: ال يشفعون.  لَُّمونا تاكا  ﴿الا يا

ا.  ّقاا وسدادا اباا﴾: حا وا  ﴿صا

ْيبا يف ُوقوِعِه.  ﴾: الذي ال را  ﴿احْلاق 

ْرِجعاا باإليَمن والطاعة والعمل الصالح.  اا﴾: ما ئابا  ﴿ما

ْرنااُكْم﴾: خوفناكم وحّذرناكم.   ﴿أانذا

 

 

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل املصادر املتاحة لديك، تكلم بإجياز يف نقاط حمددة عن شفاعة 

 .املؤمنني إلخواهنم يوم القيامة

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ه العظيم يوم القيامة، وأّن مجيع اخللق كلهم يف ذلك   اليوم ذكر اهلل سبحانه يف هذه اآليات عظمتاه وملكا

الرَحن، وقال: صواباا، كَم قال سبحانه  له  يتكلمون إال من أذن  إاِلَّ  ساكتون ال  ناْفٌس  ُم  لَّ تاكا ْأِت الا  يا ْوما  :﴿يا

 فال يتكلم أحد إال هبذين الرشطني:  [ 105]هود: بِإِْذنِِه﴾ 

 أن يأذن اهلل له يف الكالم.   -

 وأن يكون ما تكلم به صواباا.  -

وح: وهو    ألن ذلك اليوم هو يوم احلق الذي ال يروج فيه الباطل، وال ينفع فيه الكذب؛ وفيه يقوم الر 

ْلبِكا  :  - عز وجل    -يف رأي األكثرين؛ لقول اهلل    - عليه الّسالم    -جربيل   ىلا قا وُح اأْلاِمنُي * عا لا بِِه الر  ﴿نازا

  ﴾ الذي هو أرشف املالئكة، ويقوم املالئكة أيضاا، فيقوم اجلميع  [ و193،194]الشعراء: لِتاُكونا ِمنا املُْنِذِرينا

ا خاضعني هلل، ال يتكلمون إال بَم أذن هلم اهلل به.    صفًّ

ويوم القيامة هو اليوم احلق، أي: الثابت الوقوع، املتحقق الذي ال ريب فيه، فمن أراد النجاة اختذ إىل  

من ويقّربه  إليه،  َيتدي  وطريقاا  مرجعاا  ربه  احلق ثواب  باإليَمن  عقابه،  من  ويباعده  كرامته،  من  ويدنيه  ه، 

آباا﴾  والعمل الصالح، قال سبحانه:  ِه ما بِّ اذا إىِلا را اءا اختَّ ْن شا لِكا اْلياْوُم احْلاق  فاما  .﴿ذا

ثم هّدد اهلل تعاىل الكافرين، وحّذرهم وخّوفهم من يوم القيامة مرة أخرى، وأنذرهم عذاباا قريباا، يرى  

اإلنسان فيه ما قدمت يداه، فإن وجد خرياا فليحمد اهلل، وإن وجد غري ذلك، فال يلومن إال نفسه؛ وهلذا كان  

شدة احلرسة والندم، ومن شدة ما يعانيه من أنواع  الكافر يتمنى املوت، ولو أنه كان يف احلياة الدنيا تراباا من  

اباا﴾األهوال والعذاب الذي القاه يف اآلخرة  ْيتانِي ُكنُْت ُترا ا لا افُِر يا ُقوُل اْلكا يا ﴿وا
 (1) . 

 
 (. 907- 906( وتفسري السعدي، )ص: 626( عمدة التفسري، أَحد شاكر )ص: 1)
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املالئكة  يوم القيامة يكون األمر هلل تعاىل، بحيث ال ُيسمُح ألحد بأن يتكلم إال بإذن اهلل بَم يف ذلك   .1

األقوياء، وهم مع عظم قوهتم فهم خاشعون هلل تعاىل ومنقادون له، ويصطفون يف صفوف ويكون  

 . - عليه السالم   -  مع املالئكة أمني الوحي جربيل

أمهية الشفاعة ومنزلتها عند اهلل تعاىل، وأهنا ال تكون إال برشطني: اإلذن من اهلل تعاىل، وأن يكون   .2

اباا﴾  القول صواباا، قال تعال:  وا قاالا صا َْحاُن وا ُه الرَّ ْن أاِذنا لا  .  ﴿إاِلَّ ما

تراباا، ولكن عندها ال   .3 أنه صار  الكافر لو  يتمنى  إذ  القيامة؛  يوم  النار وحرسهتم  ِعظام عذاب أهل 

ِريباا﴾ ينفعه الندم؛ ألن اهلل تعاىل قد أخرب عن اقرتاب موعد يوم القيامة  ا قا ابا ذا اُكْم عا ْرنا ا أاْنذا  .﴿إِنَّ

 

 

 :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل

ا عن فضل سورة النبأ ومقاصدها. -أ  ملخصا

ا عن املعنى  -ب اإلمجايل لكل مقطع من مقاطع السورة الستة؛ بحيث ال يزيد ملخصا

 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.

 
 

ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان هدايات  ُيَقسِّ

 .وأحكام كل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

وِر﴾  ﴾النهَبأ اْلَعظِيمِ ﴿   ﴿الصُّ

اِت ﴿ ا  ﴾املُْْعِِّصَ   ﴾﴿َمَفازا

ا﴾   ﴾ ﴿َوَكَواِعَب   ﴿إِله َْحِياما

وُح﴾   ﴿َمئاَباا﴾  ﴿الرُّ

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) ضْع عالمة الصواب ) : 2س

 ( )    البعث قائم حتَما بقدرة اهلل، وهو من مظاهر قدرته تعاىل.     -1

 ( )    هناك ذنب أعظم من الرشك، وهناك عذاب أعظم من النار. -2

 ( )  من عجائب قدرة اهلل تعاىل ونعمه الظاهرة بناء سبع سموات حمكمة البناء. -3

ل فيه  -4 ْصِل ألنه ُيفصِّ  ( )     األحداث.ُسمي يوم القيام بيوم الفا

 ( )  ال يقدُر أحٌد عىل ابتداء خطاب اهلل يف يوم القيامة إال بإذنه جلالله وهيبته. -5

 ( )  يوم القيامة هو اليوم احلق، أي: الثابت الوقوع، املتحقق الذي ال ريب فيه. -6

 

 :بالتعاون مع زمالئك اكتب بحثا موجزا عن واحدة مما ييل؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك

 يوم القيامة. ملسو هيلع هللا ىلصأنواع شفاعات النبي   -

 .العامة واخلاصة ملسو هيلع هللا ىلصشفاعات النبي  -



 (54( 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 يتوقع من الدارس بعد إَّنائه هذه الوحدة أن:

 يناقش أسباب نزول ) سورة عبس(. -

يبني مكية ومدينة السور من )سورة النازعات وحتى  -

 سورة عبس(.

يستخرج مقاصد السور من )سورة النازعات وحتى  -

 سورة عبس(.

النازعات يفرس املعاِن واملفردات للسور من )سورة  -

 وحتى سورة عبس(.

يفرس املعنى اإلمجايل للسور من )سورة النازعات  -

 وحتى سورة عبس(.

يناقش اهلدايات واألحكام للسور من )سورة  -

 .النازعات وحتى سورة عبس(

 خمرجات التعلم
 :أول: سورة النازعات

 مشاهد من اليوم اآلخر وحتمية وقوعه.املوضوع األول: 

عرض مرصع املكذبني والعتاة يف قصة املوضوع الثاين: 

 موسى.

الرد عىل منكري البعث بخلق املوضوع الثالث: 

 السَموات واألرض.

مآل الناس يوم القيامة وانقسامهم إىل املوضوع الرابع: 

 فريقني.

 بيان أّن علم الساعة من علم الغيب.املوضوع اخلامس: 

 ثانيا: سورة عبس:

 التذكرة ومن ينتفع هبا.املوضوع السادس: 

االستدالل باخللق والرزق لالعتبار املوضوع السابع: 

 واالمتنان.

 من مشاهد يوم القيامة.املوضوع الثامن: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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هاتان السورتان تناولتا جانب العقيدة يف إيضاح أهوال القيامة وجميء الساعة وإثبات البعث ومظاهر  

قدرة اهلل تعاىل يف خلقه وإنعامه، وجانب حسن التوجيه واإلرشاد مضافا لذلك بعض القصص الواقعية،  

جانب   ولتأكيد  فرعون،  مع  السالم  عليه  موسى  قصة  ذكر  جاء  العقيدة  جانب  يف  فلتأكيد  املعاملة  حسن 

 اإلرشاد والتوجيه جاءت قصة ابن أم مكتوم.  

 . وسنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل تفسري السورتني

 

 

 

 اذكر أسَمء يوم القيامة الواردة يف سوريت النازعات وعبس. 

 ...................................................................................................

....................................................................................... ............

.......................................................... ......................................... 
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( نزلت بعد سورة النبأ، وتسمى  79(، وترتيبها يف املصحف )46، وعدد آياهتا )(1) سورة النازعات مكية

 .(2)الساهرة، والطامة بسورة  

ْرع القلوب املكذبة بالبعث واجلزاء، من خالل عرض مشاهد املوت والبعث واحلرش والقيامة.  - 1  قا

 بيان مصارع املكذبني بالبعث، كَم يف قصة فرعون.  -2

 تقرير توحيد الربوبية املقتيض لتوحيد األلوهية.  -3

   .(3) إثبات أفعال العباد، وترتب الثواب والعقاب عليها -4

)  

 
 (. 393/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )430/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (.153/ 3( مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور، للبقاعي )2)

 (. 583/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )3)

 

ف كال   .من: توحيد األلوهية وتوحيد الربوبيةعرَّ

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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ا ) ا )2( َوالنهاِشَطاِت َنْشطاا )1﴿َوالنهاِزَعاِت َغْرقا ابَِحاِت َسْبحا ا ) (  3( َوالسه ابَِقاِت َسْبقا َراِت  4َفالسه ( َفاملَُْدبِّ

ا ) اِجَفُة )5َأْمرا اِدَفُة )6( َيْوَم َتْرُجُف الره ( َيُقوُلوَن  9( َأْبَصاُرَها َخاِشَعٌة )8( ُقُلوٌب َيْوَمئٍِذ َواِجَفٌة )7( َتْتَبُعَها الره

افَِرِة )  ا ملََْرُدوُدوَن يِف اْْلَ َأإَِذا ُكنها ِعظَ 10َأإِنه ا َنِخَرةا )(  ٌة )11اما ٌة َخاِِسَ ا َكره اَم ِهَي َزْجَرٌة  12( َقاُلوا تِْلَك إِذا َفإِنه  )

اِهَرِة )13َواِحَدٌة )  (﴾.14( َفإَِذا ُهْم بِالسه

اِر.  احا الُكفَّ نِْزُع أاْروا ِة تا ِئكا ٌم املاالا اِت﴾: قاسا النَّاِزعا   ﴿وا

ِديدا  ا شا ْرقاا﴾: ناْزعا  ا. ﴿غا
احا املُْؤِمننِيا بِِرْفٍق.  ِة تاُسل  أاْروا ِئكا ٌم بِاملاالا النَّاِشطااِت﴾: قاسا  ﴿وا

ا.  ْيها ُصُعوِدها إِلا ، وا
ِ
ء َما ْسباُح يِف ُنُزوهِلاا ِمنا السَّ تِي تا ِة الَّ ِئكا ٌم بِاملاالا اِت﴾: قاسا ابِحا السَّ  ﴿وا

ْسبِ  تِي تا ِة الَّ ِئكا ٌم بِاملاالا اِت﴾: قاسا ابِقا ُه. ﴿فاالسَّ قا ِ ْحِي إىِلا األاْنبِيااء؛ لِئاالَّ تاْسرتا يااطنِيا بِالوا  ُق الشَّ
ْقِديُرُه:  تا ُْذوٌف، وا ِم حما سا واُب القا جا اِت أاْمرا اهللِ، وا ذا ِة املُنافِّ ِئكا ٌم بِاملاالا ا﴾: قاسا اِت أاْمرا را بِّ املُْدا .﴿فا ُثنَّ ُتْبعا  لا

ُة﴾: تاْضطاِرُب األاْرُض  اِجفا ْرُجُف الرَّ ْعِق.  ﴿تا ِة الصَّ : ناْفخا ِة األُوىلا  بِالنَّْفخا
ى لِْلباْعِث.  ٌة ُأْخرا ا ناْفخا ِليها اِدفاُة﴾: تا ا الرَّ ْتباُعها    ﴿تا

ٌة.  ِربا ٌة ُمْضطا اِئفا ٌة﴾: خا اِجفا  ﴿وا
اِهُد.  ا ُتشا ْوِل ما ٌة ِمْن ها لِيلا ٌة﴾: ذا اِشعا     ﴿خا

تِي ُكنَّا  ِة الَّ ِة﴾: احلاالا ا يفا األاْرِض. ﴿احْلاافِرا ْيها لا  عا
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 . الِياةا ةا﴾: با       ﴿نَِّخرا

اٍن.  اُت ُخرْسا اِئباٌة ذا ٌة خا ْجعا ٌة﴾: را ارِسا ٌة خا رَّ  ﴿كا
ٌة. ٌة﴾: ناْفخا ْجرا ا ﴿زا ْطنِها اُنوا يِف با ْعدا أاْن كا ْجِه األاْرِض أاْحيااءا با ِة﴾: بِوا اِهرا ﴿بِالسَّ

 (1) . 

 

 

أقسم اهلل تعاىل باملالئكة وأعَمهلم، واهلل يقسم بنفسه أو بَم يريد من خملوقاته الدالة عىل عظمته، ولكن  

  ملسو هيلع هللا ىلص أّن النبي    -ريض اهلل عنهَم    - املخلوق ال جيوز له أن يقسم إال باهلل وحده، كَم جاء عن عبد اهلل بن عمر  

 .  (2) »من كان حالفاا فليحلف باهلل، أو ليصمت«قال: 

فأخرب اهلل تعاىل يف هذا املقطع من السورة عن حال الكفار املنكرين للبعث، وأّن قلوهبم خائفة مضطربة،  

إنكارهم   للبعث، وحكى سبب  ومنكرين  كافرين  ماتوا  وأهنم  األهوال،  من  عاينت  مما  ذليلة،  وأبصارهم 

فقال:   أا ﴿ البعث،  ِة *  احْلاافِرا يِف  ملااْرُدوُدونا  ا  أاِإنَّ ُقوُلونا  ةٌ يا ارِسا ٌة خا رَّ كا ا  إِذا تِْلكا  اُلوا  قا ةا *  ناِخرا ا  ُكنَّا ِعظااما ا  حيث    ﴾ إِذا

 استبعدوا أن يبعثهم اهلل ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، وهذا من اجلهل منهم بقدرة اهلل.

ورد اهلل عليهم: أن ال تستبعدوا ذلك، فاألمر عليه يسري، وهو قادر عىل كل يشء، وما هي إال صيحة  

احدة، وهي النفخة الثانية للبعث من القبور، فإذا هم عىل وجه األرض أحياء، قيام ينظرون، فيجمعهم  و

 
 (. 127( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 388-386غريب القرآن )ص: ( الرساج يف بيان 1)

 (. 6646( أخرجه البخاري برقم )2)

 .واحد حال الكفار املنكرين للبعث يوم القيامةمن خالل هذا املقطع؛ صف يف سطر 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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»يا أَيا    :إذا ذهب ثلثا الليل، قام فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهلل    ،اهلل، ويقيض بينهم بحكمه العدل، وجيازَيم

 . (1) فيه«الناس اذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت بَم 

 بيان أّن اهلل تعاىل يقسم بَم يشاء من خملوقاته، بخالف العبد ال جيوز له أن يقسم بغري ربه تعاىل.  - 1

بة بالبعث واجلزاء، من خالل عرض مشاهد    -2 هذه اآليات يف بداية هذه السورة فيها هّز للقلوب املكذِّ

 املوت والبعث واحلرش والقيامة. 

 بيان أّن روح املؤمن تنزع عند املوت نزعاا رسيعاا، ال جيد من األمل ما جيده الكافر.  -3
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ى ) 15َهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى )﴿ ِس ُطوا ُه بِاْلَواِد املَُْقده ُه َطَغى )( اْذَهْب إىَِل  16( إِْذ َناَداُه َربُّ (  17فِْرَعْوَن إِنه

َب َوَعََص  20( َفَأَراُه اآْلَيَة اْلُكرْبَى )19( َوَأْهِدَيَك إىَِل َربَِّك َفَتْخَشى )18َفُقْل َهْل َلَك إىَِل َأْن َتَزكهى ) ( َفَكذه

ُكُم اأْلَْعىَل 23( َفَحرَشَ َفنَاَدى )22( ُثمه َأْدَبَر َيْسَعى )21) ( َفَأَخَذُه اهللهُ َنَكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُوىَل 24 )( َفَقاَل َأَنا َربُّ

ةا ملَِْن ََيَْشى25)  . ﴾( إِنه يِف َذلَِك َلِعرْبَ

﴾: تشويق للمخاطب والسامع ليتأمل يف قصة موسى. ْل أاتااكا  ﴿ها

ب ُه﴾: ناداه نداءا سمعه موسى  اُه را ادا  كلمه اهلل بال واسطة. ، حيث -عليه السالم   -﴿إِْذ نا

ِر.  ِس﴾: املُطاهَّ دَّ اِدي.  ﴿املُْقا ى﴾: اْسُم الوا  ﴿ُطوا

؟﴾ استفهام تشويق، وتعبري لطيف؛ ألن اهلل  ْل لاكا  قال ملوسى وهارون:   - عز وجل  - ﴿ها

ى﴾ ]طه:   ْشا ُر أاْو َيا كَّ تاذا ُه يا لَّ عا يِّناا لا ُه قاْوالا لا  [.44﴿فاُقوالا لا

اْلُكرْباى﴾:   ةا  ا، حيث ألقى العصا فانقلب حّية، وقد يراد باآلية الكربى جنس اآليات  ﴿اآْليا صا العا ةا  ُمْعِجزا

 التي جاء هبا موسى. 

تِِه.  ْلاكا اعا أاْهلا مما ﴾: مجا ا رشا .  ﴿فاحا ةا ﴾: ُعُقوبا الا  ﴿ناكا

﴾ أي: أخذه اهلل   اأْلُوىلا ِة وا ىل التي هي وعاقبه عقوبة اآلخرة يف النار، وعقوبة األو  - جّل وعال    -﴿اآْلِخرا

 .(1) الدنيا بالغرق، فصار نكاالا وعربةا 

 
 (. 127( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 388-386( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات نموذجاا من النَمذج املكذبة بالرسل، واملنكرة لليوم اآلخر وهو فرعون،  

ى﴾:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال سبحانه ملحمد   ِديُث ُموسا أاتااكا حا ْل  مع فرعون،    -عليه الّسالم    -وبلغك قصة موسى    ﴿ها

املبارك، وكلفناه بالنبوة والرسالة، وبينا له  حيث ابتعثناه إليه، وأيدناه باملعجزات، حني ناديناه ليالا يف الوادي  

مهّمته: أن يذهب إىل فرعون طاغية مرص، فإنه جاوز احلد يف العصيان والتكرب والكفر باهلل، حيث ادعى  

 الربوبية، واستعبد قومه. 

موسى   لنبيه  أمره  عن  سبحانه  السالم    -وأخرب  وتوحيده    - عليه  اهلل  معرفة  إىل  فرعون  يرشد  أن 

ومنها  باألسلوب   املعجزات،  من  بمجموعة  سبحانه  وأيده  دعوته،  يف  أنجح  يكون  حتى  اللني،  والقول 

 العالمة الكربى الدالة عىل صدق نبوته: وهي انقالب العصا حية، وحتول اليد بيضاء. 

قارن بني ســياق قصــة موســى مع فرعون يف ســوريت طه والشــعراء؛ مبينا ما تفردت به ســورة 

 .النازعات عنهَم؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

يف قصة موسى بيان ألمهية القصص القرآنية يف الرتبية، وتأثريها، وقيل: إن ثلث القرآن قصص، 

يؤكد عىل امُلربني واألمهات واملعلمني والدعاة أن يعتنوا بالقصص احلقيقية املؤثرة، وليس بقصص مما 

 .األدب الكاذب، واخليال املزيف
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فلم يطعه، وتوىل    - عز وجل    -ولكن مع هذه اآليات واملعجزات كّذب فرعوُن وخالف وعىص اهلل  

، وعمل فرعوُن  -عليه السالم    -وأعرض عن اإليَمن، وأخذ يسعى بالفساد يف األرض، إلبطال دعوة موسى  

﴾ :  عىل مجع جنوده وأهل مملكته للتشاور، ومجع السحرة للمعارضة، ثم نادى يف اجلميع، وقال  ب ُكُم األْعىلا   ﴿أاناا را

، فقال سبحانه:   ِة  وصاحب السلطان املطلق، ولكن جاء العقاب من اهلل تعاىل قوياا وحاسَما الا اآلِخرا ُه اهللَُّ ناكا ذا أاخا ﴿فا

  ﴾ األُوىلا  أخذه اهلل تعاىل، وانتقم منه انتقاماا جعله عربة ونكاالا ألمثاله من املتمردين يف الدنيا. وا

يف هذه السورة تسلية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولكل داعية، ملا يلقاه من أذى    -عليه السالم   -يف ذكر قصة موسى   -1

 ومشقة وعنت. 

الرفق واحلكمة، والدعوة إىل توحيد اهلل،   -2 بيان طريقة األنبياء يف دعوة املكذبني من  يف قصة موسى 

ل   وتزكية النفس، بحسن األسلوب، ولني يف القول ُقْل ها كَّى﴾﴿فا  .لَّكا إىِلا أان تازا

 تكرر ذكر اخلشية يف هذه السورة فيه دليل عىل أمهيتها، وأهنا سبيل للمؤمن إىل اجلنة.    -3

  - عليه السالم    -أمهية تزكية النفس؛ وهلذا اهتم هبا األنبياء، ودعوا إليها، فكان أول ما قال موسى   -4

ى﴾ وال تزكو   كَّ ْل لاكا إىِلا أاْن تازا  النفس البرشية إال عن طريق األنبياء، وبَم جاؤوا به. لفرعون: ﴿ها

أمهية التفاؤل بالدعوة إىل اهلل تعاىل، وبيان احلق لكل شخص مهَم بلغ طغيانه وتكرب، ومهَم كان عناده،   -5

ُه طاغاى﴾بقوله:   - عليه السالم  -فقد أمر اهلل موسى   ْونا إِنَّ ْب إىِلا فِْرعا  .﴿اْذها

 لرّبه تعاىل، وأنه كلمه رّبه كفاحاا بال واسطة. - السالم عليه   - إثبات مناجاة موسى  -6

  - سبحانه وتعاىل    - يف اآليات تذكري هلؤالء الكفار بأن فرعون مع ما ُأويت من قوة وسلطان إال أن اهلل   -7

 قد أهلكه، وجعل مآله إىل النار. 

 



(63( 

 

 
 

1 

 

اَمُء َبنَاَها )﴿ ا َأِم السه اَها )27َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقا (  29( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها )28( َرَفَع َسْمَكَها َفَسوه

( َدَحاَها  َذلَِك  َبْعَد  )30َواأْلَْرَض  َوَمْرَعاَها  َماَءَها  ِمنَْها  َأْخَرَج   )31 ( َأْرَساَها  َباَل  َواجْلِ َمَتاعا 32(  َلُكْم  (  ا 

 َوأِلَْنَعاِمُكْم﴾.

 

ا.  ها ْقفا ا﴾: أاْعىلا سا ها ْمكا فاعا سا ا﴾: بإتقان ُيري العقول، ويذهل األلباب.  ﴿را اها وَّ  ﴿فاسا

ْمس. ا بُِغُروِب الشا ْيلاها ا﴾: أاْظلاما لا ْيلاها أاْغطاشا لا ا  ﴿وا ها اارا زا هنا ا﴾: أاْبرا اها جا ُضحا أاْخرا ْمِس. ﴿وا وِق الشا  برُِشُ

ا.  ها ناافِعا ا ما عا فِيها أاْودا ا، وا طاها ا﴾: باسا اها ى ِمنا النَّبااِت.  ﴿داحا ا ُيْرعا ا﴾: ما اها ْرعا ما  ﴿وا

اِد، لكي ال تضطرب وتتحرك اأْلاْوتا ىلا األاْرِض كا ا عا ْثباتاها ا﴾: أا اها ﴿أاْرسا
 (1). 
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احلديث.. من خالل مصادر التعلم املتاحة ُيمل هذا املقطع وصفا علميا لألرض أثبته العلم 

 .لك؛ وضح ذلك الوصف مبينا كيف يمكن أن يكون يف ذلك الوصف رد عىل منكري البعث

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اهلائلة،   الكون  ومشاهد  املفتوح،  الكون  كتاب  إىل  التاريخ  ساحة  من  السورة  هذه  يف  اآليات  تنتقل 

فعاودت احلديث عن اليوم اآلخر، فرد اهلل تعاىل عىل املنكرين للبعث بدليل عقيل، وهو االستدالل بخلق اهلل  

كل يشء، ومن ذلك قدرته سبحانه  ملا هو أعظم من خلق اإلنسان، مبيناا أّن من قدر عىل ذلك فهو قادر عىل  

 عىل إعادة بعث اخللق مرة أخرى يوم القيامة.  

ا﴾فسأل سبحانه كفار قريش بتعجب، فقال هلم:  نااها ُء با َما ا أاِم السَّ ْلقا د  خا إىل آخر اآليات، أي:   ﴿أاأاْنُتْم أاشا

التي رفع سمكها   السَمء  أقوى وأشد من خلق  البعث فهل خلقكم  تنكرون  فسواها، وعن خلق  إذا كنتم 

األرض التي ُمهدت وُبسطت حتى يسهل عىل الناس السري عليها، وأخرج منها املاء واملرعى، فيقرر هلم أّن  

، وأبرز ضحى النهار بإضاءة   خلق السَموات واألرض أشد من خلق اإلنسان؛ حيث جعل ليل السَمء مظلَما

يف األرض وسائل احلياة والعيش، بأن    الشمس، وبسط األرض ومهدها، وجعلها مفلطحة كالبيضة، وأعد

فّجر من األرض األهنار والينابيع، وأنبت فيها املراعي واألعشاب واحلشائش للدواب، وجعل فيها النبات  

لبني آدم كاحلبوب والثَمر، وجعل اجلبال كاألوتاد لألرض، لئال تتحرك بأهلها، ومجيع هذه النعم إذا تدّبرت  

تمتعون فيها وهبا، وجعل اهلل كل ذلك منفعة وفائدة لكم أَيا الناس وألنعامكم  فهي متاع للناس واألنعام، ي

اِمُكْم﴾. التي تركبوهنا وتأكلون حلمها، كَم قال سبحانه:  أِلاْنعا ُكْم وا ا لَّ تااعا  ﴿ما
 

و  .1 بداهة  ُيعلم  مما  وهو  القليل،  عىل  وبالكثري  الصغري،  عىل  بالكبري  االستدالل  رضورة،  مرشوعية 

 كاالستدالل عىل البعث ببديع صنع اهلل خللق السَمء. 

د نفسه بأن يوازن بني صنعة اهلل   .2 وِّ وبني صنعة البرش، فسيجد أّن اهلل    -عز وجل    -عىل املؤمن أن ُيعا

 قد أبدع املخلوقات، وأتقن املصنوعات سبحانه وتعاىل. 
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ا مْن منافع اخللِق،   .3 ، وما فيها ا منا األجراِم، واألرضا الكثيفةا ، وما فيها أّن الذي خلقا السَمواِت العظاما

نَّ إالَّ  ْم عىل أعَمهِلْم، فمْن أحسنا فلُه احلسنى، ومْن أساءا فال يلوما ُه.    ال بدَّ أْن يبعثا املكلَّفنيا فيجازَيا  نفسا

 ، نا األرض ومهدها وذللها، وجعلها صاحلة للسري عليها وجوب شكر نعم اهلل علينا، حيث بسط ل .4

 . وتعيش عليه األحياء وهو النبات الذي يأكله الناس واألنعام  وأخرج من األرض ماءها ومرعاها 

نااها  .5 ُء با َما ا أاِم السَّ ْلقا د  خا  ا﴾. يف هذه اآليات تقرير عقيدة البعث بالربهان العقيل، بقوله سبحانه: ﴿أاأاْنُتْم أاشا
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ُة اْلُكرْبَى )﴿ ْنَساُن َما َسَعى ) 34َفإَِذا َجاَءِت الطهامه ُر اإْلِ ِحيُم ملَِْن َيَرى )35( َيْوَم َيَتَذكه َزِت اجْلَ (  36( َوُبرِّ

ا َمْن َطَغى ) َياَة  37َفَأمه ْنَيا ) ( َوآَثَر اْْلَ ِحيَم ِهَي املَْْأَوى )38الدُّ ِه َوََّنَى النهْفَس  39( َفإِنه اجْلَ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ ( َوَأمه

َوى ) نهَة ِهَي املَْْأَوى ) 40َعِن اهْلَ  (.41( َفإِنه اجْلَ

 

ُة   ِهيا النَّْفخا ُة، وا ُة﴾: الِقيااما   الثَّانِياُة.﴿الطَّامَّ

يِّناا.  ا با ارا ْت اجلحيم إِْظها ِت﴾: ُأْظِهرا زا ُبرِّ  ﴿وا

اِب.  ِه لِْلِحسا بِّ ْي را دا نْيا يا بِِّه﴾: الِقيااما با اما را قا  ﴿ما

 

 
 

 

 أمرنا اهلل تبارك وتعاىل بالسعي والكد يف هذه احلياة الدنيا، وأخذ نصيبنا منها. 

: هل يف ذلك حب وإيثار للحياة الدنيا؟ وملاذا؟  .بالتعاون مع زمالئك؛ بنيِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يف املقطع األخري من هذه السورة تشري اآليات إىل وقت  

الطامات، وهي   تطم عىل سائر  التي  العظمى،  الداهية  جميء 

ِت  يوم القيامة، أو النفخة الثانية للبعث من القبور   اءا ا جا إِذا ﴿فا

ُة اْلُكرْباى﴾   فحينئٍذ ينقسم الناس إىل شقي وسعيد، وعند  الطَّامَّ

تي سعى هبا يف الدنيا، وتظهر أعَمله  ذلك يتذكر العبد أعَمله ال

واضحة للعيان، ويف هذه اللحظة التي يغمر الوجدان ذلك الشعور املنبعث من مشاهد اجلحيم الظاهرة ملن  

 يرى، وعاقبة من طغى، وآثر احلياة الدنيا، ومن خاف مقام ربه، وهنى النفس عن اهلوى. 

ْن طا فيذكر اهلل القسم األول، بقوله:    ا ما أامَّ أي: من كفر وعىص وُترد وتكرب، وآثر احلياة الدنيا    غى﴾ ﴿فا

ى﴾.عىل اآلخرة، فمصريهم النار املحرقة، وهي مأواهم ومستقرهم   إِنَّ اجْلاِحيما ِهيا املْاْأوا  ﴿فا

بِِّه﴾ثم ذكر اهلل تعاىل القسم الثاِن يف يوم القيامة، فقال:    قاما را ْن خافا ما ا ما أامَّ وهو من خاف الوقوف    ﴿وا

 يدي اهلل سبحانه، وأدرك عظمة اهلل وجالله، وهنى نفسه عن هواها، وزجرها عن املعايص واملحارم التي  بني

تشتهيها، وردها إىل طاعة موالها، فكان اجلزاء هو اجلنة املشتملة عىل كل خري ورسور ونعيم؛ مكانه الذي  

إِنَّ اجْلانَّ يأوي إليه، ومستقره ومقامه، ال غريها، قال سبحانه:  ى﴾.﴿فا  ةا ِهيا املْاْأوا
 

 عند قيام القيامة يتذكر اإلنسان سعيه ويستحَّضه، ولكن حيث ال يفيده التذكر واالستحضار. .1

وأمواهلم  .2 أنساهبم  وليس حسب  إىل شقي وسعيد،  أعَمهلم  القيامة حسب  يوم  الناس  ينقسم 

 وجاههم. 

ى﴾. بيان جزاء من خاف ربه، واجتنب حمارمه،   .3 إِنَّ اجْلانَّةا ِهيا امْلاْأوا  وردعها نفسه عن معاصيها ﴿فا

سمى اهلل تعاىل يوم القيامة بالطامة 

الكربى، حتذيراا لعباده منها، واستعداداا 

هلا، فإهنا إذا قامت غطت وطمت كل 

 .يشء
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زماننا ميلء بوسائل االنحراف التي تستهوي النفوس نحو املعايص، ولن يعصم العبد منها إال   .4

 قوة اإليَمن واخلوف من مقام اهلل تعاىل ومن يوم القيامة. 

 . الطغيان: هو جتاوز احلدود التي ينبغي لإلنسان أن يقف عندها .5
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اَن ُمْرَساَها ) ﴿ اَعِة َأيه اَم َأْنَت 44( إىَِل َربَِّك ُمنَْتَهاَها ) 43( فِيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها )42َيْسَأُلوَنَك َعِن السه ( إِنه

ُْم َيْوَم 45ُمنِْذُر َمْن ََيَْشاَها )  . ﴾(46َيَرْوََّنَا مَلْ َيْلَبُثوا إِله َعِشيهةا َأْو ُضَحاَها )( َكَأَّنه

ْقُت ُحُلوِل القيامة؟   تاى وا ا﴾: ما اها انا ُمْرسا   ﴿أايَّ

ا. ها ا لتاْذُكرا كا ِعْلُمها ْيسا ِعنْدا ا﴾: لا اها  ﴿فِيما أانتا ِمن ِذْكرا

نْيا الظ ْهِر إىِلا  ا با ﴾: ما ِشيَّةا ْمِس.﴿عا   ُغُروِب الشَّ

ارِ  ْمِس إىِلا نِْصِف النَّها ا﴾: من ُطُلوِع الشَّ اها .( 1) ﴿ُضحا

 

 

 
 (. 127( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 388-386( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر  بعض آداب الدعوة إىل اهلل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الرسول   يسألون  الذين  الساعة،  هبذه  املكذبني  إىل  السياق  يرجع  اآليات  هذه  موعدها    ملسو هيلع هللا ىلص يف  عن 

؛ فيأيت اجلواب من رب العاملني، ليحسم األمر، وُيبنّي أّن الرسول ال يعلم ذلك، وال مصلحة له يف   استهزاءا

ة لك وهلم يف ذكرها ومعرفة وقت جميئها، وَيرب  بياهنا، قال تعاىل: ﴿فِيما أاْنتا ِمْن ِذْكراها﴾ فليس هناك فائد

بِّكا ُمنْتاهاها﴾.أن منتهى علمها ومردها إىل اهلل تعاىل وحده   ﴿إىِل را

ا   حممدا نبيه  تعاىل  اهلل  َياطب  فقال    ملسو هيلع هللا ىلص ثم  واإلنذار،  الدعوة  هي  مهمته  أّن  وُيبنّي  حاسم،  بأسلوب 

ْشاها﴾ سبحانه:   ْن َيا ثتك لتنذر الناس وحتذرهم من بأس اهلل وعذابه، وما أنت إال  أي بع  ﴿إِنََّم أاْنتا ُمنِْذُر ما

خمّوف ملن َيشى قيام الساعة، فمن خيش اهلل وخاف عقابه، اتبعك ونجا، ومن كذب بالساعة وخالفك،  

 خرس وخاب، فدع علم ما مل تكّلف به، واعمل بَم أمرت به من إنذار الناس.  

، فإذا قاموا من قبورهم إىل املحرش، ورأوا   ثم بنّي سبحانه أّن هذا يوم القيامة، وموعد الساعة واقع حتَما

الدنيا يف  مدة  فتقل  يوم؛  من ضحى  أو عشية  هنار،  من  كأهنا ساعة  ورأوا  الدنيا،  مدة  استقرصوا  القيامة، 

 أنظارهم إذا رأوا أهوال القيامة.  

ر الساعة من األمور الغيبية التي جيب عىل الناس أالّ يسألوا متى تكون، وإنَم يستعدون هلا  أّن أم   -1

 باألعَمل الصاحلة، والقلوب السلمية.  

ِ هذه الدنيا التي يتهافت الناس عليها، ورسعة انقضائها.  -2  بيان ِقرصا
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)(1) سورة عبس مكية آياهتا  املصحف )42، وعدد  وترتيبها يف  النبي  80(  نزلت عىل  بعد سورة    ملسو هيلع هللا ىلص( 

 .  (2)األعمى النجم، وقبل سورة القْدر، وُتسمى بسورة ابن أم مكتوم، وسورة الصاخة، وسورة السفرة، وسورة 

 

﴾  ملا أنزل اهلل تعاىل:   بنِيا تاكا اأْلاْقرا ِشريا أاْنِذْر عا [ بدأ الرسول بدعوة الناس الذين حوله  214]الشعراء:  ﴿وا

جهاراا، وبدأ يدعو قريش، وخاصة زعَمئهم يعرض عليهم الدعوة حتى يؤمنوا به، وكان حريصاا عىل ذلك،  

يستمعون إليه، فانشغل هبم، فجاء الصحايب  فجاءه بعض زعَمء قريش، فالتفت إليهم يدعوهم، ووجد كأهنم  

جاء    ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن أم مكتوم، وكان كفيفاا، ومل ير انشغال رسول اهلل هبؤالء، فعندما سمع صوت رسول اهلل  

كطبيعة برشية، كحال كل    ملسو هيلع هللا ىلصإليه يقول له: يا حممد عّلمني مما عّلمك اهلل، يريد االستزادة يف العلم، والنبي  

الدعاة، ُيصل منهم احلرص عىل كبار القوم؛ ألن بدخوهلم يف االسالم، أو يف الدعوة يدخل أتباعهم، فيكون  

تشاغل وانرصف عن عبد اهلل بن أم مكتوم، والتفت إىل القوم وهو يدعوهم،    ملسو هيلع هللا ىلصمكسباا للدعوة، فرسول اهلل  

 يف أوائل هذه السورة.  ملسو هيلع هللا ىلص   لنبي  وبعد هذه احلادث أنزل اهلل عتاباا لطيفاا ل 

 
 (. 399/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )436/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (.1425:  ( املفصل يف موضوعات سور القرآن )ص2)
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﴾  روت عائشة ريض اهلل عنها قالت: ُأنزل   ىلَّ تاوا باسا وا ،  ملسو هيلع هللا ىلص يف ابن أم مكتوم األعمى، أتى رسول اهلل  ﴿عا

  ملسو هيلع هللا ىلصرجل من عظَمء املرشكني، فجعل رسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصفجعل يقول: يا رسول اهلل، أرشدِن، وعند رسول اهلل  

 . (1) بَم أقول بأساا؟ فيقول: ال، ففّي هذا ُأنزليعرض عنه، ويقبل عىل اآلخر، ويقول: أترى 

 
 

 بيان التذكرة، ومن ينتفع هبا.  - 1

 االستدالل باخللق والرزق عىل البعث، وذكره لالعتبار واالمتنان.   -2

 عرض مشاهد من يوم القيامة.  -3

  

 
  

 
 . "صحيح اإلسناد"(: 3254( وقال األلباِن يف صحيح الرتمذي )3254( أخرجه الرتمذي )1)

 

فك آنفا عىل سبب نزول سورة عبس  .بنيِّ من خالل ما يتاح لك من مصادر ثالث فوائد لتعر 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

كاخللق والرزق والبعث والنشور وغري ذلك؛ فمن ، توحيد الربوبية: هو إفراد اهلل تعاىل بأفعاله

 .الرازق يلزمه اإليَمن بأنه سبحانه وتعاىل سيبعث من يف القبورآمن أن اهلل تبارك وتعاىل هو اخلالق 
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كهى )2( َأْن َجاَءُه اأْلَْعَمى ) 1َعَبَس َوَتَوىله )﴿ ُه َيزه ْكَرى )3( َوَما ُيْدِريَك َلَعله ُر َفَتنَْفَعُه الذِّ كه ا (  4( َأْو َيذه َأمه

ى ) 5َمِن اْسَتْغنَى ) كهى )6( َفَأْنَت َلُه َتَصده ا َمْن َجاَءَك َيْسَعى )7( َوَما َعَلْيَك َأله َيزه (  9( َوُهَو ََيَْشى )8( َوَأمه

ى ) َا َتْذكَِرٌة ) 10َفَأْنَت َعنُْه َتَلهه َمٍة )12( َفَمْن َشاَء َذَكَرُه )11( َكاله إَِّنه َرٍة  13( يِف ُصُحٍف ُمَكره ( َمْرُفوَعٍة ُمَطهه

 . ﴾(16( كَِراٍم َبَرَرٍة )15( بَِأْيِدي َسَفَرٍة )14)

 

ُه الرشيف  ْجها ﴾: قاطَّبا وا باسا ضا عن األعمى.     . ملسو هيلع هللا ىلص ﴿عا ﴾: أاْعرا ىلَّ تاوا  ﴿وا

 اْبِن ُأمِّ ُمْكُتوٍم 
ِ
ى﴾: ملِاِجيء ُه اأْلاْعما اءا كَّ  . -ريض اهلل عنه    -﴿أان جا زَّ ُر ِمْن ُذُنوبِِه. ﴿يا تاطاهَّ  ى﴾: يا

ُه.  ُض لا رَّ تاعا ى﴾: تا دَّ ُل عنه.      ﴿تاصا اغا تاشا ى﴾: تا لاهَّ  ﴿تا

ْلِقِه.   خا ِة بانْيا اهللِ وا ارا فا ُقوُمونا بِالسِّ تاباٍة يا ٍة كا ِئكا الا ٍة﴾: ما را فا ْعُصوناُه.  ﴿سا ٍة﴾: ُمطِيِعنيا هللِ الا يا را را ﴿با

 

 

 .املقطع هلا داللة عىل احرتام إنسانية اإلنسان يف اإلسالم. وضح ذلكُتعد اآليات يف هذا 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  ﴾ ىلَّ تاوا باسا وا لتشاغله عن عبد اهلل بن أم مكتوم ريض    ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله    - جل وعال    - عتاب من اهلل  هذا  ﴿عا

حيث جاء بصيغة املايض    وهو عتاب رقيق،   - كَم ُذِكرا سابقاا    -اهلل عنه، والتفاته إىل زعَمء قريش لدعوهتم  

 الغائب، كأّن احلديث عن شخص غريب غائب، ومل يقل: عبست بالعتاب املبارش. 

وأحقيته عليه،  اإلقبال  من  الفائدة  تعاىل  اهلل  ذكر  فقال:   ثم  به،  االهتَمم  لَُّه﴾   يف  عا لا ُيْدِريكا  ا  ما أي:    ﴿وا

ى﴾األعمى   كَّ زَّ اجلميلة؟    ﴿يا باألخالق  ويتصف  الرذيلة،  األخالق  عن  يتطهر  ُه  أي:  عا تانْفا فا ُر  كَّ ذَّ يا ﴿أاْو 

ى﴾  ْكرا  أي: يتذكر ما ينفعه، فيعمل بتلك الذكرى.  الذِّ

 
فيقول سبحانه:   احلق،  املستكربين عن  املعرضني  بني حال  تعاىل  ُه  ويقارن  لا أاْنتا  فا اْستاْغناى،  ِن  ما ا  ﴿أامَّ

ى﴾ دَّ ، وبنّي حال ابن أم مكتوم ريض اهلل عنه الذي جاء يسعى ملعرفة احلق، واالستفادة منه، فهو أوىل  تاصا

ى﴾. بالوعظ والتذكري، فقال سبحانه:  لاهَّ نُْه تا أاْنتا عا ى* فا ْشا ُهوا َيا ى *وا ْسعا كا يا اءا ْن جا ا ما أامَّ  ﴿وا

اا  ووضيعهم، خمرباا عن هذه السورة:    فأمر اهلل تعاىل باملساواة بني الناس يف إبالغ العلم بني رشيفهم  ﴿إهِنَّ

ٌة﴾ ْذِكرا ْن  يذّكر اهلل هبا عباده، وُيبنيِّ هلم يف كتابه ما ُيتاجون إليه، وُيبنيِّ الرشد من الغي، فإذا تبنيَّ ذلك    تا ﴿فاما

ُه﴾   را كا اءا ذا  أي: عمل به فإنَم عليك البالغ. شا

ٍة﴾صحف مكرمة عند اهلل  ثم ذكر سبحانه حمل هذه التذكرة، وأهنا مكتوبة يف   ما رَّ ال    ﴿يِف ُصُحٍف ُمكا

يمسها إال املطهرون، وحممولة بأيدي مالئكة وسائط ينقلون الوحي للرسل، لتبليغها للناس، وهم كرام عىل  

 رهبم، ومرتفعون عن املعايص، أتقياء مطيعون هلل، صادقون يف إيَمهنم. 

جيعل    ىل الرسل املالئكة الكرام األقوياء األتقياء، ومل وذلك كله حفظ من اهلل لكتابه أن جعل السفراء فيه إ 

 للشياطني عليه سبيالا، وهذا مما يوجب اإليَمن به، وتلقيه بالقبول، ولكن مع هذا أبى اإلنسان إال كفوراا. 

ن وفق امليزان السَموي بغض النظر عن مجيع مسألة املوازنة ألجل مصلحة الدعوة جيب أن تكو

 .ملسو هيلع هللا ىلصاالعتبارات، بل كَم يراها سيد البرش  
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 نقصاا.هذه اآليات توضح أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص برش جيوز يف حقه كل الصفات البرشية التي ال تقتيض  -1

يرغب    -2 وأنه ال  مكتوم  أم  ابن  ليس لشخص  عنه؛  وأعرض  األعمى،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عبس يف وجه  أّن 

 بالكالم معه، ولكن حرصاا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وطمعاا يف إسالم أعيان قريش، وأهنم أوىل يف هذا التوقيت. 

مال وجاه   -3 من  األرض  معايري  ليست  التكريم  معيار  أّن  السورة  فرق  ونسب ُتبنيِّ  وأنه ال  الغني ،    بني 

اهلل،   إىل  الدعوة  يف  اُكْم﴾    وإنَموالفقري  أاْتقا اهللَِّ  ِعنْدا  ُكْم  ما أاْكرا ﴿إِنَّ  التقوى  هو  احلقيقي  املعيار 

 [. 13]احلجرات:  

ال﴾ هذه املرة الوحيدة يف القرآن كله يقال للرسول احلبيب هذه   -4 قول اهلل تعاىل لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿كا

والزجر يف اخلطاب، وتدل عىل أمهية تصحيح املنهج؛ ألن املنهج فوق  الكلمة، وهي تدل عىل الردع  

 األشخاص. 

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه احلادثة إذا جاءه ابن أم مكتوم ريض اهلل عنه يوسع له يف املجلس، وجيلسه إىل   -5

 جنبه، وواله عىل املدينة مرات، وكان مؤذناا له يف رمضان، وهذا من األدب الذي أدب اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ملقصود من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ، وتذكري املذكرين: أّن من جاء بنفسه يريد ذلك فهو األليق  ا -6

 الواجب واألوىل بالنصح من املعرض واملستغني. 

 استحالة كتَمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ليشء من الوحي، فلو كان كاُتاا شيئاا لكتم عتاب اهلل له يف هذه السورة.  -7

ٌة ) وظيفة الداعية البالغ املبني واإلع -8 ْذِكرا اا تا الَّ إهِنَّ ُه )11ذار ﴿كا را كا اءا ذا ْن شا (﴾ وليس مكلفاا  12( فاما

 بتحقيق اهلداية والتزكية للناس، فإذا فعل السبب الصحيح فاهلداية بيد اهلل تعاىل. 

  



 (76 ( 

 

 

 

 

ْنَساُن َما َأْكَفَرُه )  ٍء َخَلَقُه ) 17﴿ُقتَِل اإْلِ َرُه ) 18( ِمْن َأيِّ ََشْ ُه ) 19( ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقده َ بِيَل َيرسه (  20( ُثمه السه

ُه )  ُه ) 21ُثمه َأَماَتُه َفَأْقرَبَ ْنَساُن إىَِل َطَعاِمِه ) ( َفلْ 23( َكاله مَلها َيْقِض َما َأَمَرُه ) 22( ُثمه إَِذا َشاَء َأْنرَشَ ا َصَبْبنَا  24َينُْظِر اإْلِ ( َأنه

 ( َصبًّا  ) 25املَْاَء  ا  َشقًّ اأْلَْرَض  َشَقْقنَا  ُثمه   )26 ( َحبًّا  فِيَها  َفَأْنَبْتنَا  َوِعنَباا  27(  َوَنْخالا ) 28َوَقْضباا ) (  ا  َوَزْيُتونا  )29  )

ا ) 30َوَحَدائَِق ُغْلباا )  ا َلُكْم َوأِلَْنَعاِمُكمْ (  31( َوَفاكَِهةا َوَأبًّ  (﴾. 32)   َمَتاعا

 

  . با ُعذِّ افُِر وا اُن﴾: ُلِعنا الكا نسا ُه!  ﴿ُقتِلا اإْلِ دَّ ُكْفرا ا أاشا ُه!﴾: ما را ا أاْكفا  ﴿ما

ا خمتلفة.  ارا ُه أاْطوا قا لا ُه﴾: خا را دَّ قا  ﴿فا

ُه طاِريقا  لا لا هَّ ُه﴾: سا ا بِيلا يارسَّ . ﴿السَّ ِّ الرشَّ ُه طاِريقا اخلارْيِ وا ا لا بانيَّ ِه، وا ْطِن ُأمِّ  ُخُروِجِه ِمْن با

ُ فِيِه.  ا ُيْقربا انا كا ُه ما لا لا عا ُه﴾: جا ا أاْقربا ُه﴾: أاْحيااُه بعد موته.  ﴿فا ا  ﴿أانرشا

ِن وا  ُه اهللُ بِِه ِمنا اإِليَما را ا أاما افُر ما دِّ الكا ْ ُيؤا ُه﴾: ملا را ا أاما ْقِض ما ِة. ﴿ملاَّا يا  الطَّاعا

ْضباا﴾: هو القت، وهو نوع من العلف الذي ترعاه الدواب. قا  ﴿وا

ةا والكثرية امللتفة. ظِيما اِر العا اِئقا ُغْلباا﴾: بساتني فيها األاْشجا دا حا  ﴿وا

﴾ الفاكهة: ما يتفكه فيه اإلنسان من تني وعنب وخوخ ورمان، وغري ذلك.  ةا اكِها فا  ﴿وا

أابًّا﴾: األب  اِئِم واألنعام ﴿وا ٌ وعشٌب تأكله اْلباها ألا  . (1)هو:كا
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تأيت اآليات يف هذا املقطع لتتعجب من أمر هذا اإلنسان وجحوده وكفره الفاحش بربه؛ حيث ٌيذّكر اهللُ  

تعاىل اإلنسانا بمصدر وجوده، وأصل نشأته، وتيسري حياته، وتويل ربه له يف موته ونرشه، وهو بعد ذلك  

القه؛ وهلذا لعن اهلل اإلنسان اجلاحد له ولنعمه،  مقرص يف أمره، وال يرى عناية اهللّ به، وال يؤدي ما عليه خل 

ُه ﴾  فقال سبحانه:   را ا أاْكفا اُن ما أضعف األشياء  وما أشد معاندة اإلنسان للحق بعدما تبني، وهو من  ﴿ُقتِلا اإلْنسا

هُ ﴿ واملخلوقات، فهو كَم قال سبحانه:   را دَّ قا ُه فا قا لا ٍة خا خلقه، وسواه برشاا  وقدر    فأخرجه من ماء مهني،  ﴾ ِمْن ُنْطفا

 سوياا يف أحسن صورة، ومهد له سبيل احلياة، ويرس أمره فيها، ومهد له سبيل اهلداية. 

وتستمر اآليات يف بيان رحلة اإلنسان بعد احلياة الدنيا وانتهائها، وتذكري اإلنسان بالنهاية التي يصري  

ُه﴾  ﴿ُثمَّ إليها كل حي بال اختيار وال فرار، وهو املوت، قال سبحانه:   ا أاْقربا ُه فا وأكرمه بعد موته بالدفن،   أاماتا

التي تكون جيفها عىل وجه األرض   ُه﴾  ومل جيعله كسائر احليوانات  ا أاْنرشا اءا  ا شا إِذا أي: بعثه بعد موته  ﴿ُثمَّ 

للجزاء، وهذا البعث والنشور الذي ذكره اهلل تعاىل هنا له أجل معلوم، وموعد حمدد، وأنه سبحانه يفعل  

ُه﴾ره وإرادته، كَم قال تعاىل:  ذلك بأم  را ا أاما ْقِض ما الَّ ملاَّا يا ـ فلن يكون البعث حتى تنقيض املدة التي كتبها  ﴿ كا

 

ماذا ُيدث لو غابت عن حياتنا النعُم التي ذكرها اهلل تبارك وتعاىل لنا يف هذا املقطع؟ وما واجبنا 

 جتاه هذه النعم؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 اهلل تعاىل وقدرها عنده، فإذا انتهى ذلك عند اهلل نرش اخلالئق وأعادهم كَم بدأهم أول مرة. 

من طع اإلنسان  هلذا  تعاىل  اهلل  أوجده  ما  إىل عرض  اآليات  تنتقل  تعاىل  ثم  أرشد  ثم  له وألنعامه،  ام 

اإلنسان إىل النظر والتفكر يف طعامه، وكيف وصل إليه بعدما مرَّ بمراحل عديدة، ويرسه له، فقال سبحانه:  

اِمِه﴾ اُن إىِلا طاعا ْنسا اإْلِ ْليانُْظِر  ، وليتدبر كيف خلق اهلل طعامه الذي هو قوام حياته، وكيف هيأ له أسباب  ﴿فا

فيه امتنان، وفيه استدالل بإحياء النبات من األرض  ":  - رَحه اهلل    -للمعاد؟ قال ابن كثري  املعاش ليستعد هبا  

 .(1) "اهلامدة عىل إحياء األجسام بعد ما كانت عظاماا بالية، وتراباا متمزقاا 

 

 
 

امتنان اهلل تعاىل عىل هذا اإلنسان أنه صّب له املاء من السَمء فأحيا به األرض، وجعلها تتشقق   ومن 

النبات فيكون منه احلبوب املقتاتة التي يتغذى هبا اإلنسان كاحلنطة والشعري واألرز، واألعناب  ليخرج منها 

ا    املتنوعة، وأنواع الربسيم ألكل الدواب وعلفها، وأوجد بساتني ذات أشجار كثرية وضخمة ومكثفة،  أيضا

املرعى والعشب واحلشيش   ومن كل الفاكهة الذي يتفكه هبا اإلنسان من الثَمر بجميع أنواعها، وكذلك أنبت

قال سبحانه كَم  لإلنسان،  اهلل سخرها  التي خلقها  النعم  اآليات من  مرَّ يف هذه  الذي    :للدواب، كل هذا 

اِمُكْم﴾  أِلاْنعا ُكْم وا ا لا تااعا فمن نظر يف هذه النعم وجب عليه شكر ربه، وبذل اجلهد يف اإلنابة إليه، واإلقبال    ﴿ما

 ه سبحانه.  عىل طاعته، والتصديق بأخبار

 
 (. 323/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

يشهد البرش يف التفكر فيها: الطعام الذي يأكله اإلنسان، مما  -عز وجل  -من األشياء التي أمر اهلل 

يف خلقه، وفضله عليهم أن هيأ هلم هذا الطعام املختلف األلوان والطعوم،  -عز وجل  -عىل قدرة اهلل 

 .دون حول وجهد من اإلنسان، وال قوة منه

 



(79( 

 

 
 

1 

فضل اهلل عىل عباده، حيث أنعم عليهم بنعمة الطعام، الذي به قوام حياهتم، فالواجب عليهم َحده   -1

 وشكره، وأن يتحلوا بآداب األكل والرشب، وجيتنوا اإلرساف فيه. 

ّباا﴾ ألن احلبوب هي أصل    - سبحانه وتعاىل    - خصَّ اهلل    -2 ا حا أانباْتناا فِيها احلبوب، وبدأ هبا، فقال: ﴿فا

 الغذاء عىل األرض، وهي ُتد اإلنسان واحليوان والكائنات احلية باملواد الالزمة لبقائها حية. 

 

  



 (80 ( 

 

 

 

 

ُة )َفإَِذا َجاَءِت  ﴿ اخه ِه َوَأبِيِه )34( َيْوَم َيِفرُّ املَْْرُء ِمْن َأِخيِه ) 33الصه ( لُِكلِّ  36( َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه )35( َوُأمِّ

ٌة )38( ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ ُمْسِفَرٌة )37اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيِه )  َعَلْيَها  ( َوُوُجوٌه َيْوَمئِذٍ 39( َضاِحَكٌة ُمْسَتْبرِشَ

ٌة ) ٌة ) 40َغرَبَ  . ﴾( ُأوَلئَِك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ 41( َتْرَهُقَها َقرَتَ
 

ْوهِلاا.  انا ِمْن ها تِي تاُصم  اآلذا ِة الَّ ْوِم الِقيااما ُة يا ْيحا ُة﴾: صا اخَّ  ﴿الصَّ

اِحباتِِه﴾: الصاحبة هي الزوجة.  صا ُلُه. ﴿ُيْغنِيِه﴾:   ﴿وا ْشغا  يا

ٌة بسبب أعَمهلا الصاحلة.  ٌة﴾: ُمْستانرِيا ْسِفرا ٌة بالفوز باجلنة، والنجاة من النار.  ﴿م  ِرحا ٌة﴾: فا ْستاْبرِشا  ﴿م 

ٌة بسبب ما قدمت يف الدنيا من أعَمل سيئة. ُكُدورا ٌة﴾: ُغبااٌر وا ا ربا  ﴿غا

ا. اها ا﴾: تاْغشا ُقها ْرها ةٌ  ﴿تا ُظْلما ٌة وا ٌة﴾: ِذلَّ ا ﴿قارتا
 (1). 

 
 

 
 (.128وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: ( 390-389( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 قارن من خالل اجلدول بنْي ما ييل:

 مشاهد الصاخة يف سورة عبس مشاهد الطامة يف سورة النازعات

....................................... ......................................... 
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ا  ملا ذكر اهلل تعاىل أمر املعاش ذكر بعده أمر املعاد؛ ليتزود الناس له باألعَمل الصاحلة، فقال تعاىل:   إِذا ﴿فا

ُة﴾ اخَّ ِت الصَّ اءا أي: جاءت صيحة القيامة التي تصخ هلوهلا األسَمع، وتنزعج هلا األفئدة؛ قال البغوي:    جا

 .  (1)"حتى تكاد تصمها   سميت بذلك ألهنا تصخ األسَمع، أي: تبالغ يف األسَمع"

ِفر  املْاْرُء﴾حينها يكون الفرار و اِحباتِِه﴾من أعز الناس إليه، وأشفقهم لديه    ﴿يا صا أابِيِه وا ِه وا ُأمِّ   ﴿ِمْن أاِخيِه وا

ْأٌن ُيْغنِيِه﴾والسبب يف ذلك أن   ِئٍذ شا ْوما اآلخرين، كَم  فتشغله نفسه بَم أصاهبا، وتغنيه عن    ﴿لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم يا

ونا ُحفاةا ُعراةا ُغْرالا :  ملسو هيلع هللا ىلص جاء عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال النبي   ُ ُة ريض اهلل عنها:   «»حُتْرشا ْت عاِئشا   قالا

 : ْعُضُهْم إىل باْعٍض؟ فقالا نُْظُر با جاُل والنِّساُء يا سولا اهللَِّ، الرِّ ُقلُت: يا را ُهْم ذاِك«األْمرُ » فا د  ِمن أْن َُيِمَّ  أشا
 (2). 

 
 

يلقى الرجل زوجته فيقول هلا: يا هذه، أي بعل كنُت لِك؟ فتقول: نعم  ":  -رَحه اهلل    -يقول عكرمة  

! وتثني بخري ما استطاعت، فيقول هلا: فإِن أطلب إليك اليوم حسنة واحدة هتبينها يل لعيل أنجو   البعل كنتا

، ولكني ال أطيق أن   أعطيك شيئاا، أختوف مثل الذي ختاف، قال: وإن  مما ترين، فتقول له: ما أيرس ما طلبتا

الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنُت لك؟ فيثني بخري، فيقول له: يا بني، إِن احتجُت  

 
 (. 339/ 8طيبة ) -( تفسري البغوي 1)

 (. 6527( أخرجه البخاري، برقم )2)

ِفر  املْاْرُء ِمْن أاِخيِه﴾ ليدل عىل شدة اهلول، مع أّن الفرار مسبة فيَم  ْوما يا عرّب بالفرار يف قوله: ﴿يا

تعارفوا عليه يف الدنيا؛ لداللته عىل جبن صاحبه، فإذا انضاف إليه أنه يرتك أعز األعزة عليه فهذه مسبة 

 .عظمى
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إىل مثقال ذرة من حسناتك لعيل أنجو هبا مما ترى، فيقول ولده: يا أبت، ما أيرس ما طلبت، ولكني أختوف  

 .(1) "ال أستطيع أن أعطيك شيئاا مثل الذي تتخوف، ف 

﴿ُوُجوٌه  فحينئٍذ ينقسم اخللق إىل فريقني: سعداء وأشقياء، فأما السعداء، فهم يومئٍذ كَم قال سبحانه:  

ٌة﴾  ٌة ُمْستاْبرِشا اِحكا ٌة * ضا ِئٍذ ُمْسِفرا ْوما  بالنعيم.  فيظهر فيها الرسور والبهجة، مما عرفوا من نجاهتم وفوزهم   يا

و األشقياء  قال سبحانه:  وأما  كَم  فهم  ٌة﴾  الفجار  ا ربا غا ا  ْيها لا عا ِئٍذ  ْوما يا ُوُجوٌه  يغشاها ﴿وا الوقت  وبنفس 

ٌة﴾و ا قارتا ا  ُقها ْرها فهي سوداء مظلمة مدهلمة، قد أيست من كل خري، وعرفت شقاءها وهالكها وهؤالء    ﴿تا

ُة﴾  را جا ُة اْلفا را فا  . (2) وجترأوا عىل حمارمه الذين كفروا بنعمة اهلل، وكذبوا بآيات اهلل، ﴿ُهُم اْلكا
 

بيان ِعظام أمر الساعة، وهول أحوال يوم القيامة، حيث تصف هذه اآليات حجم اهلول النفيس الذي   -1

.  يفزع النفس ويفصلها عن حميطها، ويستبد هبا استبداداا عظيَما

وهذا   -2 منه،  ويفر  القيامة،  يوم  إليه  الناس  أقرب  من  اإلنسان  اليوم يتربأ  ذلك  هول  عىل شدة    يدل 

 وعظمه. 

سفرة ُمستنرية، ووجوه مغربة،   -3 انقسام الناس يف ذلك اليوم إىل كافر ومؤمن، والوجوه إىل وجوه م 

 وكل بحسب أعَمله؛ وهلذا ينبغي عىل املسلم أن يعمل من األعَمل ما يبّيض وجهه يوم القيامة. 

جه، واختتمت باحلديث عن الوجوه، فالوجه  من لطائف هذه السورة: أهنا ابتدأت باحلديث عن الو -4

األول وجه الداعي حممد ملسو هيلع هللا ىلص وعبوسه يف موطن الدعوة، والوجوه يف آخرها هي وجوه املدعوين،  

 وهي خمتلفة، بناء عىل اختالفها يف االستجابة للدعوة من عدمها. 

 
 (.325/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

 (.458/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 910( وتفسري السعدي )ص: 637( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:2)
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آيس التي ال عالج  إنَّ هذا الوصف املرعب ليوم القيامة يستدعي التأمل والنظر قبل التورط يف هذه امل -5

هلا وال تبديل، وإنَم السبيل لتفادي تلك األهوال هو اإليَمن، والعمل الصالح، فبهَم ُيقبل العمل عند  

اهلل تعاىل، فمن توافر لديه هذان العنرصان، نجا وهان عليه األمر، وضمن السالمة لنفسه بإذن اهلل 

 تعاىل. 

 

  

 

ُم املعلم الطالب إىل  جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان املعنى ُيَقسِّ

 .اإلمجايل لكل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

 :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل

ا عن فضل سوريت النازعات وعبس ومقاصدمها. -أ  ملخصا

ا عن  -ب املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ال يزيد ملخصا

 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها الكلمة معناها الكلمة

اِت﴾ النَّاِزعا ةا اْلُكرْباى﴾  ﴿وا   ﴿اآْليا

ٌة﴾  اِجفا ﴾   ﴿وا الا   ﴿ناكا

ا﴾ ها ْمكا فاعا سا بِِّه﴾   ﴿را اما را قا   ﴿ما

ا﴾  اها انا ُمْرسا ﴾  ﴿أايَّ باسا   ﴿عا

أابًّا﴾  ٌة﴾:   ﴿وا ا   ﴿قارتا

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب) :2س

 ِمن جهل منكري البعث بقدرة اهلل؛ أهنم استبعدوا أن يبعثهم اهلل ويعيدهم بعدما كانوا   -1

 ( )          عظاما نخرة. 

 ( )    خلق السَموات واألرض أهون عىل اهلل من خلق اإلنسان.  -2

 أمرا اهلل الدعاة أن يرشدوا إىل معرفة اهلل وتوحيده باألسلوب والقول اللني، حتى  -3

 ( )         جحة. تكون الدعوة نا 

با عليه شكر ربه، وبذل اجلهد يف اإلنابة واإلقبال عىل الطاعة.  -4 جا ِم اهلل وا ْن ناظارا يف نِعا  ( ) ما

 ( ) عند النفخة األوىل للبعث من القبور؛ ينقسم الناس حسب أعَمهلم إىل شقي وسعيد.  -5

 ( )       النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  عىل علم بموعد الساعة.  -6

 ( )  والساعون ملعرفة احلق، واالستفادة منه، هم األوىل بالوعظ والتذكري. الباحثون  -7

 ( ) السعداء يوم القيامة يظهر فيهم الرسور والبهجة، مما عرفوا من نجاهتم وفوزهم بالنعيم. -8



(85( 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

بالتعاون مع زمالئك اكتب بحثا موجزا عَمَّ ُيعرف بالتفسري املوضوعي للقرآن الكريم؛ ثم 

 .ازكضعه يف ملف إنج
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 يتوقع من الدارس بعد إَّنائه هذه الوحدة أن:

يوضح فضل السور من )سورة التكوير وحتى سورة  -

 االنفطار(.

التكوير وحتى يبني مكية ومدينة السور من )سورة  -

 سورة االنفطار(.

يستخرج مقاصد السور من )سورة التكوير وحتى  -

 سورة االنفطار(.

يفرس املعاِن واملفردات للسور من )سورة التكوير  -

 وحتى سورة االنفطار(.

يفرس املعنى اإلمجايل للسور من )سورة التكوير وحتى  -

 سورة االنفطار(.

واألحكام للسور من )سورة التكوير يناقش اهلدايات  -

 .وحتى سورة االنفطار(

 خمرجات التعلم
 أول: سورة التكوير:

املوضوع األول: تصوير القيامة بانفراط الكون بعد 

 إحكامه.

املوضوع الثاين: بيان رشف ومكانة القرآن الكريم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وفضل جربيل والنبي

 واإلنس.املوضوع الثالث: القرآن ِذكٌر للجن 

 ثانيا: سورة النفطار:

 املوضوع الرابع: بيان ِعَظم يوم القيامة.

 املوضوع اخلامس: الوعيد للمغرتين واملكّذبني بالبعث.

 املوضوع السادس: مآل األبرار والفجار.

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع احملاضرات للوحدةعدد  عدد الساعات الدراسية
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بأسلوبه   الكريم  القرآن  أن  اهلل، غري  إال  يعلمه  الذي ال  الغيب  القيامة وأهواهلا من علم  حقيقة 

اخلاص يصور تلك األحداث كأهنا رأي العني، ففي مفتتح هاتني السورتني استعراض ألحداث يوم  

ا اليوم القيامة بأسلوب مؤثر يبعث يف القلوب اخلوف والوجل، وينبه الناس إىل وجوب االستعداد هلذ

العظيم، وحسن عاقبة املتقني وسوء عاقبة الفجار، ألن القرآن الكريم الذي أخرب بذلك م من عند اهلل 

 . البرش كالم من وليس  ،- تعاىل –

القيامة وانفراط عقد  التكوير واالنفطار، حيث تتحدثان عن  وسنتعرف هنا عىل تفسري سوريت 

 .منهم والفاجر، وعن اجلنة والنارالكون فيها وأحوال الناس فيها البار 

 

 

اهلل   بديع صنع  أسطر عن  ثالثة  بإجياز  اكتب  معلوماتك؛  للنظام    -عز وجل    -من خالل  ترتيبه  يف 

 .الكوِن يف السموات واألرض والشمس والقمر

 ..................................................................................................

 ..................................................................................................

 ............................................................ ....................... ............... 
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 ( نزلت بعد سورة املسد.  81( وترتيبها يف املصحف )29، وعدد آياهتا )(1) سورة التكوير مكية

 

»من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنهَم    -ُروي عن ابن عمر  

  - وُروي عن ابن عباس    . (2)رأي عني، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السَمء انفطرت، وإذا السَمء انشقت«

»شيبتني هود، والواقعة،  قال: قال أبو بكر ريض اهلل عنه: يا رسول اهلل قد شبت! قال:    -ريض اهلل عنهَم  

 .( 3) واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت«

 تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه.  - 1

 أنه كالم اهلل تعاىل. بيان رشف ومكانة القرآن الكريم، و -2

 . ملسو هيلع هللا ىلصفضل جربيل والنبي   -3

 القرآن ِذكٌر وتذكرٌة للجن واإلنس.  -4

 
 (. 405/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )441/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (. 6293( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )3256( أخرجه الرتمذي برقم )2)

 (. 2627( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم ) 3219( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )3)
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 .امجع ثالث آيات توضح حالة اجلبال عند أهوال القيامة؛ مبينا معاِن تلك احلاالت

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َرْت )﴿ ْمُس ُكوِّ ْت )2( َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت )1إَِذا الشه َ َباُل ُسريِّ (  4( َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت ) 3( َوإَِذا اجْلِ

ْت ) َرْت )5َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحرِشَ َجْت )( َوإَِذا  6( َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ (  8( َوإَِذا املَْْوُءوَدُة ُسئَِلْت )7النُُّفوُس ُزوِّ

ْت )9بَِأيِّ َذْنٍب ُقتَِلْت )  ُحُف ُنرِشَ اَمُء ُكِشَطْت )10( َوإَِذا الصُّ َرْت )11( َوإَِذا السه ِحيُم ُسعِّ ( َوإَِذا  12( َوإَِذا اجْلَ

نهُة ُأْزلَِفْت ) ْت )13اجْلَ  .﴾( 14( َعلَِمْت َنْفٌس َما َأْحََضَ

 

ا.  ْوُؤها با ضا ذاها ْت وا ْت﴾: ُلفَّ را ا.  ﴿ُكوِّ با ُنوُرها ذاها ْت وا نااثارا ْت﴾: تا را دا  ﴿انكا

ا.  نُْثورا بااءا ما ْت ها ارا ْجِه األاْرِض فاصا ْن وا ْت﴾: ُأِزيلاْت عا ا  ﴿ُسريِّ

اِمُل.  اُر﴾: الن وُق احلاوا ْت. ﴿ُعطِّلاْت﴾: ُأمْهِلاْت  ﴿اْلِعشا ُتِركا  وا

ا ِمْن باْعٍض.  اْختالاطاْت لُِيْقتاصَّ لِباْعِضها ْت وا ْت﴾: مُجِعا  ﴿ُحرِشا

اناا.  ْت نرِيا دا قا ت، ُثمَّ اتَّ را جا اْنفا ْت فا اضا تَّى خا ْت﴾: ُمِلئاْت حا را  ﴿ُسجِّ

ا.  ناظااِئِرها ْت﴾: ُقِرناْت بِأاْمثااهِلاا وا جا ُة  ﴿ُزوِّ . ﴿املوءودة﴾: الطِّْفلا يَّةا ُة حا  املاْدُفونا

ِل. ُحُف﴾: ُصُحُف األاْعَما ُبِسطاْت.  ﴿الص  ْت وا ْت﴾: ُفتِحا  ﴿ُنرِشا

ُأِزيلاْت.  ْت وا ْت.  ﴿ُكِشطاْت﴾: ُقِلعا ما ُأرْضِ ْت فا ْت﴾: ُأوِقدا را  ﴿ُسعِّ

ا.  باْت ِمْن أاْهلِها ْت﴾: ُقرِّ . ﴿ُأْزلِفا ٍّ رْيٍ أاْو رشا ْت ِمْن خا ما ْت﴾: قادَّ ا  ﴿أاْحَّضا
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أويل   لتحث  والوحشة؛  والقلق  الرعب  يثري  بَم  وأهواهلا  القيامة  أحوال  بوصف  السورة  هذه  بدأت 

بعامل جديد؛ فالشمس ُتلف وُتطوى وُيذهب هبا إىل    األلباب عىل االستعداد لذلك اليوم؛ إذ يفاجأ اإلنسان

سبحانه:   قال  وتناثرت،  تساقطت  والنجوم  تعاىل  اهلل  شاء  الن ُجوُم حيث  ا  إِذا وا  * ُكورْت  ْمُس  الشَّ ا  ﴿إِذا

ْت﴾  را دا فُتقلع وُتزال من أماكنها األرضية،    اْنكا وُتسرّي يف اهلواء فتصري كثيباا مهيالا، ثم كالعهن  فأما اجلبال 

ْت﴾ املنفوش، ثم تصري هباء منبثاا، كَم قال سبحانه:  ا بااُل ُسريِّ
وأما النوق احلوامل والتي هي أنفس  ﴿وإذا اجْلِ

   .أموال العرب حينها فقد ُعطلت وتُركت مهملة بال راع وال حلب؛ ملا جاءهم ما يذهلهم عنها

ُعطِّلاْت﴾﴿وا يقول سبحانه:   اُر  اْلِعشا ا  القيامة ليقتص من إِذا ليوم  ، وأما الوحوش فقد مجعها اهلل تعاىل 

ْت﴾بعضها لبعض، ويرى العباد كَمل عدله، فيقول سبحانه:   ا اْلُوُحوُش ُحرِشا إِذا وأما البحار فقد أوقدت    ﴿وا

إِذا وُسجرت بالرباكني والزالزل وصارت ناراا تتوقد وتلتهب، قال سبحانه:   ْت﴾﴿وا را اُر ُسجِّ فحينها    ا اْلبِحا

ُيقرن األبرار مع األبرار، والفجار مع الفجار، وزوج املؤمنون باحلور العني، والكافرون بالشياطني، كَم قال 

ْت﴾سبحانه:   جا ُزوِّ الن ُفوُس  ا  إِذا يقرن بني  ﴿وا فقال:  اآلية،  اهلل عنه عن هذه  ُسئل عمر ريض  الرجل  ، وقد 

 

اعتمد الوعظ يف هذا املقطع عىل الرتهيب بتقريب مشاهدات يوم القيامة وكأهنا واقع حمسوس. 

 .وضح ذلك بإجياز

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . (1)األنفس ح، ويقرن بني الرجل السوء مع الرجل السوء يف النار، فذلك تزويج الصالح مع الرجل الصال 

 
 

ُة ُسِئلاْت﴾  ويف ذلك اليوم الرهيب ُتسأل الفتاة املدفونة يف حال احلياة، كَم قال تعاىل:   ا املْاْوُءودا إِذا وهو  ﴿وا

ما كانت اجلاهلية تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غري سبب إال خشية الفقر والعار، فتسأل: عن أي  

ْنٍب ُقتِلاْت﴾ سبب و ! ومن املعلوم أنه ليس هلا ذنب، ففي هذا توبيخ وتقريع وهتديد لقاتليها، وسؤاهلا  ﴿بِأايِّ ذا

 ملساءلة وحماسبة الفاعلني الظاملني؛ فإنه إذا ُسئل املظلوم فَم ظن الظامل حينئٍذ؟  

هلها، وهي مشتملة  ويف هذا اليوم تعرض صحف األعَمل وتنرش للحساب جلميع البرش، وُتفرق عىل أ

ْت﴾:  -تبارك وتعاىل    - عىل ما عمله العاملون من خري ورش؛ إذ يقول اهلل   ُحُف ُنرِشا ا الص  إِذا فمن أخذ    ﴿وا

 كتابه بيمينه فهو من الناجني، ومن أخذه بشَمله أو من وراء ظهره فهو من اهلالكني. 

ُء ُكِشطاْت﴾  حينئذ ُتزال السَمء وُتكشط، قال سبحانه:   َما ا السَّ إِذا أي: طويت كطي الّسجل فلم يبق هلا  ﴿وا

ِجلِّ لِْلُكُتِب﴾ وجود، كَم قال سبحانه:   طايِّ السِّ ءا كا َما ْوما ناْطِوي السَّ  [. 104]األنبياء: ﴿يا

وأو  النار  أعد  قد  تعاىل  اهلل  فإّن  واألحداث  األهوال  هذه  قال  وبعد  كَم  شديداا،  إيقاداا  ألعدائه  قدها 

ْت﴾  سبحانه:   را ُسعِّ اجْلاِحيُم  ا  إِذا اجلنة  ﴿وا قرب  تعاىل  اهلل  فإّن  املقابل  للمجرمني، ويف  وجاهزة  ملتهبة  فهي 

ْت﴾. ألهلها املتقني املؤمنني ليدخلوها، كَم قال سبحانه:   ا اجْلانَُّة ُأْزلِفا إِذا  ﴿وا

 
 (. 332/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

بيان حقيقة القيامة، وما يصاحبها من تغيري هائل كامل يف الكون كله، يشمل الشمس والنجوم 

واجلبال واحليوان والبحار وبني اإلنسان، وصحف األعَمل والسَمء واجلنة والنار، ليستعد العبد هلذا 

 .اليوم الرهيب بالتقوى والعمل الصالح
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فإذا وقع ذلك اليوم، وتم القضاء بني العباد والفصل بينهم، حينئٍذ تعلم كل نفس ما عملت، وُأحَّض  

ْت﴾  ذلك هلا، كَم قال سبحانه:   ا ا أاْحَّضا ْت ناْفٌس ما ِلما وهنا يتميز اخللق، ويعلم كل أحد ما قدمه آلخرته،  ﴿عا

 .وما أحَّضه فيها من خري ورش
 

ال حدود هلا، فيوم يأذن بقيام الساعة ُيدث يف الكون كله تغيري هائل،    - سبحانه وتعاىل    -  أّن قدرة اهلل  .1

ل فيه أحوال املخلوقات، ويطَّلع كل إنسان عىل ما عمله يف هذه الدنيا؛ فيحاسب عليه.  تتبدَّ

رْش املرء مع من يَمثله يف اخلري أو الرّش؛ فعىل املرء أن َيتار العمل الصالح وأهله، ل .2  يحرش معهم. حا

إذا كانت املوُءودة ُتسأل؛ فَم بالك بالوائد؟ وإذا كان املظلوم يسأل؛ فَم بالك بالظامل، وإذا كان األنبياء   .3

يسألون؛ فكيف من سواهم؟ وهذا دليل عىل عظم املوقف، مما جيعل العبد جيتنب الظلم بجميع أنواعه؛  

 ألنه أمام ملك عدل سبحانه. 

فْ  .4 نا ْت  ِلما ينسى اإلنسان  وقوله تعاىل: ﴿عا الرعب والقلق واخلوف، حيث  يثري  ْت﴾ إمجال  ا أاْحَّضا ما  ٌس 

عادة ما قدم يف الدنيا، فيفاجأ بَم جيده يف صحيفته من تفاصيل األعَمل، وال أمل يف جتاوز املخاطر إال بأن  

 ترتجح احلسنات عىل السيئات، وأن تعم الرَحة والفضل اإلهلي العباد املقرصين.
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نهِس )﴿ َواِر اْلُكنهِس )15َفاَل ُأْقِسُم بِاخْلُ ْيِل إَِذا َعْسَعَس )16( اجْلَ َس )17( َوالله ْبِح إَِذا َتنَفه ُه  18( َوالصُّ ( إِنه

ٍة ِعنَْد ِذي اْلَعْرِش َمكنٍِي )  (19)  َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ  ( َوَما َصاِحُبُكْم بَِمْجنُوٍن  21( ُمَطاٍع َثمه َأِمنٍي )20ِذي ُقوه

 .﴾ (25( َوَما ُهَو بَِقْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم )24( َوَما ُهَو َعىَل اْلَغْيِب بَِضننٍِي )23( َوَلَقْد َرآُه بِاأْلُُفِق املُْبنِِي )22)

 

ا.  اارا ا هنا اُرها   ﴿بِاخْلُنَِّس﴾: الن ُجوِم املُْختاِفياِة أاْنوا

ا.  كِها ِة يِف أاْفالا اِر﴾: الن ُجوِم اجلااِريا  ﴿اجْلاوا

اِجِها.  ِة يِف أاْبرا   ﴿اْلُكنَِّس﴾: الن ُجوِم املُْستارِتا

 . را أاْدبا ِمِه وا ﴾: أاْقبالا بِظاالا ْسعاسا  ﴿عا

:﴾ نافَّسا .  ﴿تا اْمتادَّ را ِضيااْؤُه وا     ظاها

يُل   ِريٍم﴾: ُهوا ِجرْبِ ُسوٍل كا  . -عليه السالم  -﴿را

ٍة ِعنْدا اهللِ.  فِيعا ٍة را انا كا ِكنٍي﴾: ِذي ما    ﴿ما

اِت. َموا ﴾: ُهنااكا يِف السَّ  ﴿ثامَّ

اِحُبُكْم﴾: أي: حممد   ا صا ما  ملسو هيلع هللا ىلص ﴿وا

بِي ناا   أاى نا آُه بِاأْلُُفِق﴾: را يلا  ﴿را ٌد ِجرْبِ ا.  -عليه السالم  -حُمامَّ ْيها لا تِي ُخِلقا عا تِِه الَّ ىلا ُصورا يِف األُُفِق عا
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بعد أن ساق اهلل تعاىل ما ساق من أحوال تدل عىل شدائد يوم القيامة أتبع ذلك ببيان أّن هذا القرآن من  

  ﴿فاالا ُأْقِسُم بِاخْلُنَِّس﴾ صادق فيَم يبلغه عن ربه، مؤكداا ذلك بالقسم، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصعنده تعاىل، وأّن الرسول  

بالنهار حتت ضوء الشمس، وتظهر بالليل يف أماكنها، كَم بمعنى أقسم بالكواكب مجيعها التي ختنس وختتفي  

الشمس  وهي  السبعة:  السّيارة  الكواكب  هي  عليها  املقسوم  والكواكب  وبيوهتا،  كنسها  من  الظباء  تظهر 

 والقمر وزحل وعطارد واملّريخ والّزهرة واملشرتي، وهو رأي اجلمهور. 

إذا أقبل بظالمه وإذا أدبر، فق  بالليل  ا ال سبحانه:  وأقسم سبحانه  إِذا ْيِل  اللَّ ﴾  ﴿وا ْسعاسا وأقسم كذلك    عا

﴾بالصبح إذا أقبل وامتد وظهر وأضاء بنوره األفق، فقال سبحانه:   نافَّسا ا تا ْبِح إِذا الص  وهذا القسم هبذه    ﴿وا

ِريٍم﴾اآليات العظام هو عىل علو سند القرآن وجاللته، فقال سبحانه:   ُسوٍل كا ْوُل را قا ُه لا فأثنى سبحانه    ﴿إِنَّ

ووصفه بالكريم لكرم أخالقه، وكثرة خصاله احلميدة، فإنه أفضل املالئكة،    -عليه السالم    -عىل جربيل  

تعاىل  وذكر  تعاىل؛  اهلل  عند  رتبة  عظمته   وأعظمهم  عىل  تدل  التي  جربيل  صفات  للوظيفة    ، من  ومناسبته 

العظيمة والرشيفة التي كلفه اهلل هبا: أنه شديد القوى يف احلفظ التام، والتبليغ الكامل، وهو ذو رفعة عالية،  

ومكانة سامية عند اهلل سبحانه، ومطاع بني املالئكة، يرجعون إليه ويطيعونه، ومؤُتن عىل الوحي والرسالة  

 

 بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بإجياز يف نقاط حمددة؛ كيف نحيا بالقرآن الكريم؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ْرِش ربه، فيقوم بَم أمر به، ال يزيد وال ينقص، وال يتعدى ما حد له، فقال سبحانه:    من ٍة ِعنْدا ِذي اْلعا ﴿ِذي ُقوَّ

ِكنٍي * ُمطااٍع ثامَّ أاِمنٍي﴾.   ما

 

 
 

وملا ذكر اهلل تعاىل فضل الرسول امللكي جربيل الذي جاء بالقرآن ذكر سبحانه فضل الرسول البرشي  

سبحانه:    ملسو هيلع هللا ىلصحممد   فقال  الباطلة،  والتهم  اجلنون  من  به  اهتموه  مما  وبرأه  القرآن،  عليه  نزل  ا  الذي  ما ﴿وا

ْجنُوٍن﴾   بِما اِحُبُكْم  بقوله:  صا سبحانه  ووصفه  برسالته،  املكذبون  أعداؤه  يقوله  اِحُبُكْم﴾  كَم  صا ا  ما ﴿وا

 بالصحبة لإلشعار بأهنم عاملون بأمره، وبأنه أعقل الناس وأكملهم.

الرؤية األوىل عىل صورته األصلية،    -عليه الّسالم    - من رؤية جربيل    ملسو هيلع هللا ىلص    ولقد مّكن اهلل رسوله حممدا  

﴾ ، كَم يف قوله تعاىل:  (1)ألفقله ستَمئة جناح، وقد سد ا  ىلَّ تادا ا فا نا ُهوا بِاأْلُُفِق اأْلاْعىلا * ُثمَّ دا أما الثانية فهي   ﴿وا

ى﴾ املذكورة يف قوله تعاىل:  نَُّة املْاْأوا ا جا ها ى * ِعنْدا ِة املُْنْتاها ى * ِعنْدا ِسْدرا ةا ُأْخرا ْزلا آُه نا ْد را قا لا والشاهد: أّن اهلل  ﴿وا

بأنه ليس بمتهم باجلنون وغريه، وليس ببخيل وال مقرص يف التعليم والتبليغ، وبنفس   ملسو هيلع هللا ىلص    بّيه  تعاىل أثنى عىل ن

الوقت فالقرآن حمفوظ بحفظ اهلل تعاىل له من كل شيطان رجيم، وليس كالم شيطان كَم اهتمه كفار قريش،  

 ن قول شيطان مطرود. حيث قالوا: إن حممداا كاهن، فأثبت اهلل تعاىل أّن هذا القرآن كالم اهلل، وليس م 

 
 (.3235برقم )( أخرجه البخاري 1)

 

فيه دليل عىل عظمة ذلك اليشء، والقسم يراد به تأكيد  -تبارك وتعاىل  -كل يشء يقسم به ربنا 

 .وشمول العلم ،وُتام احلكمة ،وكَمل الصنعة ،عىل كَمل القدرة اإلهلية اخلرب وحتقيقه، وهو دال
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القرآن وفضله تدل عىل   -1 الكريم تالوة وحفظاا وتدبراا وعمالا، فمكانة  بالقرآن  العناية  عىل املسلم 

الته؛ يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:   قيل: يا رسول اهلل، ومن هم؟ قال:    »إّن هلل أهلني من الناس«عظيم مكانة َحا

 . (1) وخاصته«»أهل القرآن هم أهل اهلل  

من   -2 آيتان  وأدبر، وكالمها  أقبل  بمعنى  متقابلني  معنيني  التي حتمل  األلفاظ  ﴾ من  ْسعاسا لفظ ﴿عا

 . -سبحانه وتعاىل   - آيات اهلل 

تتبنّي لنا عظمة القرآن الذي نزل به، وعلو    -عليه السالم    - فيَم تقدم من عظمة أوصاف جربيل   -3

 شأنه، ومنزلته عند اهلل تعاىل. 

ت  -4 بقوته يمنع    - عليه السالم    -عاىل جربيل  وصف اهلل  أنه  ٍة﴾ إشارة إىل  ُقوَّ بالقوة يف قوله: ﴿ِذي 

الشياطني أن تدنوا منه، وأن ينالوا منه شيئاا، وأن يزيدوا فيه، أو ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان  

 هرب منه، ومل يقربه. 

فاختار اهلل -5 النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أي:  اِحُبُكْم﴾  ا صا ما تعاىل: ﴿وا قوله  تعريضاا    يف  له صفة )صاحبكم(  تعاىل 

وكنتم   عديدة،  سنوات  مدى  عىل  صحبتموه  الذي  صاحبكم  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول  املكذبني  هبؤالء 

 تصفونه بالصادق األمني، فكيف تكذبوه اآلن؟! 

آُه بِاأْلُُفِق املُْبنِِي﴾ أي: أّن هذا ليس من وساوس الشيطان، وال كذٌب مفرتى،   -6 ْد را قا لا ويف قوله: ﴿وا

 و وحي من رب العاملني. وإنَم ه

بنّي اهلل تعاىل صفات وعظمة الرسول امللكي والبرشي للذين ارتبطوا بالقرآن وحياا وتبليغاا، فعىل   -7

 حامل القرآن أن يستشعر عظمة ما ُيمله، وأن يتحىل بأخالق أهل لقرآن. 
  

 
 (. 2165( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )215( وابن ماجه برقم ) 12292( أخرجه أَحد يف مسنده برقم )1)
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( َوَما َتَشاُءوَن إِله َأْن  28( ملَِْن َشاَء ِمنُْكْم َأْن َيْسَتِقيَم ) 27إِْن ُهَو إِله ِذْكٌر لِْلَعاملنََِي )(  26َفَأْيَن َتْذَهُبوَن )﴿

 .﴾(29َيَشاَء اهللهُ َربُّ اْلَعاملنََِي )
 

اءا ِمنُْكْم أاْن  ﴿نقل القرطبي وابن كثري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه وسليَمن بن موسى ملا نزلت:   اْن شا
ملِ

﴾ ْستاِقيما اُءونا إاِل أاْن  قال أبو جهل: األمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا مل نستقم، فأنزل اهلل:    يا ا تاشا ما ﴿وا

﴾ املانِيا ب  اْلعا اءا اهللَُّ را ياشا
 (1) . 

﴾: أي طريٍق تسلكون يف  ُبونا ْذها أاْينا تا  تكذيبكم القرآن مع وضوح آياته. ﴿فا

ا.  ﴾: ما هذا القرآن إال موعظة للخلق مجيعا املانِيا  ﴿إِْن ُهوا إاِلَّ ِذْكٌر لِْلعا

﴾: أي: يتبع احلق، ويقيم عليه.  ْستاِقيما اء ِمنُكْم أان يا ان شا
 ﴿ملِ

 

 
 (. 340/ 8( وتفسري ابن كثري ت سالمة )243/ 19( تفسري القرطبي )1)

 

 ومشيئة العبد؟باالستعانة بمحركات البحث االلكرتوِن؛ بنيِّ مالفرق بني مشيئة اهلل 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وّجه اهلل تعاىل سؤاالا استنكارياا هلؤالء الكفرة املكذبني بَم جاء من عند اهلل تعاىل، بعد أن تبنّي هلم احلق،  

﴾فقال تعاىل:   ُبونا ْذها أاْينا تا أي: كيف َيطر هذا ببالكم؟ وأين عزبت عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم احلق    ﴿فا

 الذي هو يف أعىل درجات الصدق بمنزلة الكذب؟! 

 
﴾  فهذا القرآن الكريم   املانِيا ورسالة للعاملني مجيعاا إنسهم وجنهم، يتذكرون به رهبم،  ﴿إِْن ُهوا إاِل ِذْكٌر لِْلعا

النقائص والرذائل واألمثال، ويتذكرون به األوامر والنواهي  وما له من صفات الكَمل، وما ينزه عنه من 

﴾  وحكمها، ويتذكرون به األحكام القدرية والرشعية واجلزائية، هذا   ْستاِقيما اءا ِمنُْكْم أاْن يا اْن شا
ب  ومن يرغ﴿ملِ

باالهتداء واالستقامة، أما من أعرض فإنه بعيد عن اهلداية واالهتداء، وما تقدمون عليه من االختيار والعمل  

اُءونا  هو وفق مشيئة اهلل تعاىل لكم منحكم لتختاروا من ينفعكم يف الدنيا واآلخرة، فقال سبحانه:   ا تاشا ما ﴿وا

 ﴾ املانِيا ب  اْلعا اءا اهللَُّ را يئته سبحانه نافذة ال يمكن أن تعارض أو ُتانع، وليست مشيئة العباد إال  فمشإاِل أاْن ياشا

 . (1) تابعة ملشيئة اهلل تعاىل

أن يستقيم، ومل جيعله   العاملني ملن شاء من ذكراا   -وهو القرآن الكريم    -أّن اهلل تعاىل جعل كتابه     - 1

 فعليه بذل أسباهبا، واإلقبال عليها. ذكراا جلميعهم، فمن رغب يف اهلدية 

﴾ فال يستطيع اإلنسان أن    -2 املانِيا ب  اْلعا اءا اهللَُّ را اُءونا إاِلَّ أاْن ياشا ا تاشا ما مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهلل، ﴿وا

 َيرج عن مشيئة اهلل، وال أن جيلب لنفسه خرياا، أو يدفع عنه رشاا إال بمشيئة اهلل تعاىل.  

 
 (. 3/462وِن ) ( وصفوة التفاسري، للصاب912( وتفسري السعدي )ص: 642( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)

أنزل اهلل تعاىل القرآن الكريم للعاملني، فهو دعوة عاملية، وتذكري وإرشاد وهدايات للبرش مجيعاا، 

 .يف كل عرص وزمن، يرشدهم وَيدَيم إىل الرصاط املستقيم
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مكية االنفطار  ) (1) سورة  آياهتا  )19، وعدد  املصحف  وترتيبها يف  النازعات،  82(  بعد سورة  نزلت   )

   وتسمى سورة انفطرت.

»من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنهَم    -ُروي عن ابن عمر  

 . (2)رأي عني، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السَمء انفطرت، وإذا السَمء انشقت«

 بيان عظم يوم القيامة. - 1

 الوعيد للمغرتين واملكّذبني بالبعث.  -2

 مآل األبرار والفجار.  -3

 

 
 (. 410/  4( وزاد املسري يف علم التفسري )446/  5( وتفسري ابن عطية )220/  6( تفسري املاوردي = النكت والعيون )1)

 (. 6293( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )3256( أخرجه الرتمذي )2)

 

ورد يف القرآن الكريم آيات تصف السَمء باالنشقاق، وأخرى بالطي، وثالثة باملهل؛ استخرج 

 تلك اآليات من القرآن الكريم؟ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اَمُء اْنَفَطَرْت )﴿ َرْت )2( َوإَِذا اْلَكَواكُِب اْنَتَثَرْت ) 1إَِذا السه (  4( َوإَِذا اْلُقُبوُر ُبْعثَِرْت ) 3( َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجِّ

َرْت  َمْت َوَأخه  . ﴾َعلَِمْت َنْفٌس َما َقده

 

ْت.   قَّ ْت﴾: اْنشا طارا اقاطاْت.  ﴿انفا ْت﴾: تاسا  ﴿انتاثارا

ا.  ْت ِميااُهها الا سا ْت، وا را جا اْنفا ْت، فا فااضا اْت، وا ْت﴾: اْمتاألا را  ﴿ُفجِّ

ا ا فِيها ْقُبورا انا ما ْن كا ْت﴾: ُقِلباْت بِباْعِث ما ﴿ُبْعثِرا
 (1) . 
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السورة: اذكر جوابه؛ ثم وضح أثره عىل اشتملت آيات هذا املقطع عىل أسلوب رشط من أول 

 .املعنى

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ذكر اهلل تعاىل يف مطلع هذه السورة: أحوال اآلخرة وأهواهلا، وما ُيدث فيها من انشقاق السَمء وتفطرها 

ت﴾وزوال مجاهلا، وانتثار الكواكب وتساقطها، وتفجري البحار وبعثرة القبور، فقال تعاىل:   طارا ء انفا َما ا السَّ   ﴿إِذا

اكِ تشققت بأمر اهلل لنزول املالئكة   وا ا اْلكا إِذا ت﴾ ﴿وا اقاطاْت نجومها صغريها، وكبريها؛ ألن العامل    ُب انتاثارا تاسا

ُل ثالثة أرباع   كِّ ، وهذه البحار ُتشا اِت األارضا ألا ما ا عىل بعض، وا باعُضها را اهلل تعاىل البحار  انتهى، كذلك فجِّ

ا عظيمة ر، أي تشتعل نارا ر، ثم تسجَّ ، فقال سبحانه:  األرض تقريباا، أو أكثر، هذه البحار يوم القيامة تفجَّ

ت﴾   را اُر ُفجِّ ا اْلبِحا إِذا وأخِرجا اهلل تعاىل من القبور ما فيها من األموات للحساب والعرض عليه، فقال:  ﴿وا

ت﴾  ا اْلُقُبوُر ُبْعثِرا إِذا ت﴾  حينها    ﴿وا را أاخَّ ْت وا ما ا قادَّ ْت ناْفٌس مَّ ِلما وذلك عند نرش الصحف املكتوب فيها  ﴿عا

 مجيع األعَمل.

 
 

غطاء، وتعلم كل نفس ما معها من األرباح واخلرسان، هنالك يعض الظامل عىل يديه  فحينئٍذ ينكشف ال

 إذا رأى أعَمله باطلة، واملظامل قد تداعت إليه، والسيئات قد حَّضت لديه، وأيقن بالشقاء األبدي. 

 . ويفوز املتقون املقدمون لصالح األعَمل بالفوز العظيم، والنعيم املقيم، والسالمة من عذاب اجلحيم 

 

 

 
 

ْت﴾ ليس املقصود بالقبور البناء الذي ُيوضع فيه امليت يف يف  ا اْلُقُبوُر ُبْعثِرا إِذا قوله تعاىل: ﴿وا

األرض فحسب، بل إّن القرب يمكن أن يكون بطن احليوانات أو األسَمك داخل البحر أو الرياح، وعند 

 .ما ُُيرق جسد امليت، وُيلقى رماده يف اهلواء
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1 

بالقرآن    -1 ويكذب  ويكفر  جيحد  من  لتخويف  القيامة  أهوال  تعاىل  اهلل  ذكر  السورة  هذه  بداية  يف 

 الكريم، وإنذاراا وختويفاا للعباد كي يستعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح. 

ْت﴾ جاءت )نفس( نكرة لتفيد العموم، فكل نفس ستعلم     -2 را أاخَّ ْت وا ما ا قادَّ ْت ناْفٌس ما ِلما ما    يف قوله: ﴿عا

من    قدمت من خري ورش، وما أخرت يعني بعد املوت؛ ألنه من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر 

 القيامة.   ها ووزر من عمل هبا إىل يوم عمل هبا إىل يوم القيامة، وكذلك من سن باإلسالم سنة سيئة فعليه وزر 
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َك بَِربَِّك اْلَكِريِم ) ﴿ ْنَساُن َما َغره ا اإْلِ َ اَك َفَعَدَلَك )6َيا َأُّيُّ َبَك  7( الهِذي َخَلَقَك َفَسوه ( يِف َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركه

يِن )( َكاله َبْل  8) ُبوَن بِالدِّ افِظنَِي )9ُتَكذِّ ا َكاتِبنَِي )10( َوإِنه َعَلْيُكْم َْلَ  .﴾(12( َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن )11( كَِراما
 

ِعْصياانِِه؟!  ىلا الُكْفِر بِِه وا أاكا عا رَّ جا ، وا كا عا دا ا خا ﴾: ما بِّكا كا بِرا رَّ ا غا  ﴿ما

 .
ِ
اء ا األاْعضا امِل ة، سا لاكا ُمْستاِويا اخِلْلقا عا ﴾: جا اكا وَّ  ﴿فاسا

.
ِ
اء لاكا ُمْعتاِدلا اخلاْلِق ُمتانااِسبا األاْعضا عا ﴾: جا لاكا دا  ﴿فاعا

اِب.  احِلسا  وا
ِ
اء ْوِم اجلازا يِن﴾: يا  ﴿بِالدِّ

ُكم لا ْكُتُبونا أاْعَما بااءا يا ةا ُرقا ِئكا ﴾: ملااالا اافِظنِيا ﴿حلا
 (1). 
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ح بإجياز من هم املغرتين واملكّذبني بالبعث  .وضِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ه اهلل عتاباا مبطناا بالوعيد لإلنسان الغافل املقرص يف حق ربه يذّكره بنعمه األوىل،   يف هذه اآليات ُيوجِّ

ِريم﴾  فيقول سبحانه:   بِّكا اْلكا كا بِرا رَّ ا غا اُن ما اا اإِلنسا ا أاَي  ما الذي خدعك حتى أقدمت عىل معصية ربك  ﴿يا

لاكا عىل كثري من خلقه؟!  الكريم الذي أوجدك من العدم، وأحسن خلقك، وعلَّ  مك ما مل تكن تعلم، وفاضَّ

كا شبابك فاعلم أّن مصريه إىل اهلرم، وإن كان   رَّ فقابلت نعمه بالنكران، وإحسانه باإلساءة، فإّن كان الذي غا

كا غناك، فاعلم أن مصريه إىل زوال، وإن كان الذي غرك صحتك، فاعلم أّن مصريها إىل سقم،   رَّ الذي غا

 راء ذلك. واملوت من و 

ثم يذكر اهلل سبحانه اإلنسان بَم أنعم عليه من نعمة خلقه يف هذه الصورة السوية عىل حني يملك ربه 

 أن يركبه يف أي صورة تتجه إليها مشيئته، ولكنه سبحانه اختار له هذه الصورة السوية املعتدلة اجلميلة، ثم 

هو »إنسانيته« التي كرّمه هبا عن بقية ملخلوقات،  هو ال يشكر وال يقدر، ويناديه اهلل بأكرم ما يف كيانه، و

شاءا فيقول:   ما  ٍة  ُصورا أايِّ  يِف   * لاكا  دا فاعا اكا  وَّ فاسا كا  لاقا خا الَِّذي   * ِريِم  اْلكا بِّكا  بِرا كا  رَّ غا ما  ْنساُن  اإْلِ اا  أاَي    ﴿يا 

  ﴾ باكا كَّ فلو را واألشكال،  اهليئات  أحسن  يف  منتصباا  القامة،  معتدل  ا،  سويًّ كلهم،    فجعلك  اخللق  اجتمع 

واألذن  األنف  مل جيدوا، وكذلك  عليه  اهلل  الذي خلقه  من  أحسن  مكان  اإلنسان يف  يضعوا عني  أن    وأرادوا 

ْقِويم﴾  والرجل وسائر األعضاء، فصدق اهلل تعاىل إذ يقول:   ِن تا انا يِف أاْحسا ْقناا اإِلنسا لا ْد خا قا  [. 4 ]التني: ﴿لا

الذي َحلهم عىل مواجهة الكريم، ومقابلته باملعايص هو تكذيٌب يف قلوهبم  أّن السبب ثم ُيبنيِّ اهلل تعاىل  

ين﴾  ، فقال سبحانه:  باملعاد، واجلزاء، واحلساب ُبونا بِالدِّ ذِّ ْل ُتكا الَّ با حيث ال ُيملهم اخلوف من هذا اليوم ﴿كا

 عىل التزام طاعة اهلل، واجتناب معاصيه، واخلطاب هنا موجه لإلنسان الكافر. 
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ْيُكْم ثم زاد يف التحذير من العناد والتفريط: فأخرب أّن مجيع األعَمل ترصدها املالئكة، فقال:   لا إِنَّ عا ﴿وا

اتِبنِي﴾   كا ا  اما ِكرا  * اافِظنِي  وهم  حلا ا،  أحدا يظلمون  ال  عدول،  كرام  ُلون﴾  املالئكة  ْفعا تا ا  ما ْعلاُمونا  ويرون  ﴿يا

باملشاهدة األفعال، ويسمعون األقوال، بل إّن عمل القلب يطلعهم اهلل عليه، فيكتبونه، لكن مع هذا الوعظ  

 اس مستمرين عىل التكذيب باجلزاء.والتذكري ال يزال كثري من الن
 

ا    -1 اُن ما ْنسا اا اإْلِ ا أاَي  ُيعاتب اهلل تعاىل اإلنسان، وُيذره من الغرور، وعدم اتباع احلق، فيقول تعاىل: ﴿يا

ِريِم﴾.  بِّكا اْلكا كا بِرا رَّ  غا

ر اهلل تعاىل عبده اإلنسان بكرمه عليه، فهو الذي خلقه ابت   -2 داءا يف منظٍر حسٍن ُمعدٍل، ويف أحسن  ُيذكِّ

.﴾ اكا وَّ كا فاسا لاقا ا، قال تعاىل: ﴿الَِّذي خا ا، بل خلقه إنساناا سويا  صورة، ومل َيلقه معوجا

 لفت نظر اإلنسان أّن نعم اهلل عليه كثرية، فيجب عليه شكره سبحانه بطاعته، والبعد عن معصيته.  -3

 

  

إنسان معه مالئكة يسجلون أعَمله؛ ليحاسب عليها يوم القيامة، فعىل العبد أن يستشعر كل 

 .صحبتهم ومراقبتهم له، وأن يستحيي منهم، وأال يسمعهم ما يكرهون
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( َنِعيٍم  َلِفي  اأْلَْبَراَر  َجِحيٍم )13﴿إِنه  َلِفي  اَر  اْلُفجه َوإِنه  يِن )14(  الدِّ َيْوَم  َيْصَلْوََّنَا  َعنَْها  15(  ُهْم  َوَما   )

يِن ) 16بَِغائِبنَِي ) يِن )17( َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّ  ََتْلُِك  ( َيْوَم َل 18( ُثمه َما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّ

 َنْفٌس لِنَْفٍس َشْيئاا َواأْلَْمُر َيْوَمئٍِذ هللِهِ﴾.
 

اا﴾: يدخلوهنا.  ْصلاْوهنا  ﴿يا

ُموُتونا  الا يا ، وا نَّما ها ُْرُجونا ِمْن جا ﴾: فاالا َيا اِئبنِيا ﴿بِغا
 (1). 

ا   اكا ما ا أاْدرا يِن ُثمَّ ما ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا ما يِن﴾ يف هذا هتويل لذلك اليوم الشديد.﴿وا ْوُم الدِّ  يا

ْيئاا﴾ كل نفس منشغلة بنفسها، ال تطلب الفكاك لغريها.   ِْلُك ناْفٌس لِناْفٍس شا ْوما الا ُتا  ﴿يا

ِئٍذ هللَِِّ﴾ فهو الذي يفصل بني العباد، ويأخذ للمظلوم حقه من ظامله.  ْوما اأْلاْمُر يا  ﴿وا
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املقطع أسلوبا الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكريم. وضح ذلك بإجياز يظهر بوضوح يف هذا 

 .بالتعاون مع زمالئك من خالل ما هو متاح من مصادر

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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را اهلل تعاىل يف هذه اآليات: انقسام الناس إىل قسمني: أبرار، وفجار، وبني عاقبة كال الفريقني، فقال   كا ذا

ِفي ناِعيمٍ تعاىل:   ارا لا وهم القائمون بحقوق اهلل وحقوق عباده، املالزمون للرب يف أعَمل القلوب،    ﴾﴿إِنَّ اأْلاْبرا

ب والروح والبدن، يف دار الدنيا، ويف دار الربزخ، ويف دار  وأعَمل اجلوارح، فهؤالء جزاؤهم النعيم يف القل

﴾القرار   ارا اْلُفجَّ إِنَّ  الذين قرصوا يف حقوق اهلل وحقوق عباده، الذين فجرت قلوهبم ففجرت أعَمهلم   ﴿وا

ِحيٍم﴾ ِفي جا يِن﴾  وعذاب أليم    ﴿لا ْوما الدِّ اا يا ْصلاْوهنا َمل، ال  ويعذبون هبا أشد العذاب يوم اجلزاء عىل األع﴿يا

أو   املوت  من  يسألون  ما  إىل  جُيابون  وال  عذاهبا،  من  عنهم  واحدة، وال َيفف  ساعة  العذاب  عن  يغيبون 

ا، كَم قال سبحانه:   ا واحدا اِئبنِي﴾.الراحة، ولو يوما ا بِغا نْها ا ُهْم عا ما  ﴿وا

ا  ثم وصف اهلل تعاىل يوم القيامة بَم فيه غاية التهويل، وأكد ذلك مرتني، فقال سبحانه:   اكا ما ا أاْدرا ما ﴿وا

ين﴾   ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا ين * ُثمَّ ما ْوُم الدِّ [ فاالستفهام للتفخيم والتعظيم بمعنى: أّن يوم القيامة  18-17]يا

ِئٍذ هللَِّ﴾يعرفه؛ ألنه:  يوم عظيم ومهيب، عىل اإلنسان أن يقدره و  ْوما األاْمُر يا ْيئاا وا ناْفٍس شا ِْلُك ناْفٌس لِّ ْوما الا ُتا   ﴿يا

وال يقدر أحٌد عىل نفع أحٍد وال خالصه مما هو فيه إال أن يأذن اهلل ملن يشاء ويرىض، كَم جاء عن أيب هريرة  

اشرتوا أنفسكم، ال أغني عنكم    - أو كلمة نحوها    -»يا معرش قريش  :  ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

من اهلل شيئاا، يا بني عبد مناف، ال أغني عنكم من اهلل شيئاا، يا عباس بن عبد املطلب، ال أغني عنك من اهلل  

شيئاا، ويا صفية عمة رسول اهلل، ال أغني عنك من اهلل شيئاا، ويا فاطمة بنت حممد، سليني ما شئت من مايل،  

 . (1)اا«ال أغني عنك من اهلل شيئ 

ِئٍذ هللَِّ﴾وقوله تعاىل:   ْوما األاْمُر يا ْيئاا وا ناْفٍس شا ِْلُك ناْفٌس لِّ ْوما الا ُتا يف ذلك اليوم ال يملك أحد صنع يشء   ﴿يا

إال اهلل رب العاملني، فهو املتفرد بالسلطان واحلكم، وبيده األمر كله، وترجع األمور كلها إليه، وهذا يدل 

 .  - تبارك وتعاىل  -نه ال يغني بعضهم عن بعض، وأّن األمر له  عىل ضعف الناس يومئٍذ، وأ

 
 (. 204( ومسلم برقم )2753( أخرجه البخاري برقم )1)



(109( 

 

 
 

1 

 

ار فاسقني، ومصري   -1 يف هذه اآليات بيان انقسام الناس يف اآلخرة إىل فريقني: مؤمنني صاحلني، وفجَّ

 كل من الفريقني.

 كّرر اهلل تعاىل ذكر يوم الدين أكثر من مرة؛ ملا يشتمل عليه من أهوال.   -2

ا.   -3 ا وال رضا  ُيوضح اهلل يف هناية السورة: أّن األمر يومئٍذ هلل وحده، حيث ال ُتلك نفٌس لنفٍس نفعا

 

 
 

 

 

 
 

ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل  جمموعة بيان هدايات ُيَقسِّ

 .وأحكام كل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 

 

 :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل

 

ا عن فضل سوريت التكوير واالنفطار ومقاصدمها.  -أ  ملخصا

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث  -ب ملخصا

 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.ال يزيد 
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  ﴾ِذْكٌر لِْلَعاملنَِيَ  ﴿  ﴾ انَكَدَرْت ﴿

  ﴾ انَتَثَرْت ﴿  ﴾ ُأْزلَِفْت ﴿

َرْت ﴿ اكَ ﴿  ﴾ ُسجِّ   ﴾َفَسوه

  ﴿َيْصَلْوََّنَا﴾  ﴾ اْلُكنهسِ ﴿

افِظنِيَ ﴿  ﴾ بَِضننِيٍ ﴿   ﴾ َْلَ

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب: 2س

رْش املرء مع من يَمثله يف اخلري أو الرّش.  -  ( )      يكون حا

 ( )  اليشء. فيه دليل عىل بساطة ذلك   - تبارك وتعاىل   - كل يشء يقسم به ربنا  -

 ( ) يستطيع اإلنسان أن َيرج عن مشيئة اهلل، فيجلب لنفسه خرياا، أو يدفع عنها رشاا.  -

 ( )  ذكر اهلل تعاىل أهوال القيامة لتخويف من جيحد ويكفر ويكذب بالقرآن الكريم.  -

 ( )  ليس كل إنسان معه مالئكة يسجلون أعَمله؛ ليحاسب عليها يوم القيامة.  -

ار فاسقني.ينقسم الناس يف  -  ( )   اآلخرة إىل فريقني: مؤمنني صاحلني، وفجَّ

 

 

 

ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية يف مكاَّنا املناسب أمام العبارة التي تناسبها يف اجلدول :  3س

 التايل:

أاْينا   ِريٍم﴾/ ﴿فا ُسوٍل كا ْوُل را قا ُه لا ْنٍب ُقتِلاْت﴾ / ﴿إِنَّ ا  )﴿بِأايِّ ذا ت﴾/ ﴿ما طارا ء انفا َما ا السَّ ﴾/  ﴿إِذا ُبونا ْذها تا
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 .) ﴾ ارا إِنَّ اْلُفجَّ ِريم﴾/  ﴿وا بِّكا اْلكا كا بِرا رَّ  غا

 ما يناسبها  العبارة  م 

  سؤال استنكاري جلعل احلق الذي هو يف أعىل درجات الصدق بمنزلة الكذب: 1

  الظاملني:توبيخ وتقريع وهتديد وسؤال وحماسبة للفاعلني  2

  الذين قرصوا يف حقوق اهلل وحقوق عباده، الذين فجرت قلوهبم ففجرت أعَمهلم: 3

  هي تشققت بأمر اهلل لنزول املالئكة:  4

  ووصفه بكرم أخالقه:  -عليه السالم   - ثناء من اهلل سبحانه وتعاىل عىل جربيل   5

أوجدك من العدم؟ فقابلت نعمه  ما الذي خدعك حتى أقدمت عىل معصية اهلل الذي   6

 بالنكران، وإحسانه باإلساءة: 

 

 

 
  

 

بالتعاون مع زمالئك قم بإجياز بجمع مشاهدات يوم القيامة الواردة يف السورتني؛ ثم ضْع 

 .ضعها يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد إَّنائه هذه الوحدة أن:

  .يوضح فضل )سورة االنشقاق(  -

 أسباب نزول )سورة املطففني(.يناقش  -

يبني مكية ومدينة السور من )سورة املطففني  -

 وحتى سورة االنشقاق(.

يستخرج مقاصد السور من )سورة املطففني  -

 وحتى سورة االنشقاق(.

يفرس املعاِن واملفردات للسور من )سورة املطففني  -

 وحتى سورة االنشقاق(.

ورة املطففني يفرس املعنى اإلمجايل للسور من )س -

 وحتى سورة االنشقاق(.

يناقش اهلدايات واألحكام للسور من )سورة  -

 .املطففني وحتى سورة االنشقاق(

 خمرجات التعلم
 أول: سورة املطففني:

املوضوع األول: إعالن اْلرب عىل املطففني يف الكيل 

 والوزن.

املوضوع الثاين: بيان حال األشقياء الفجار، وصورة 

 جزائهم يوم القيامة.

املوضوع الثالث: بيان حال املتقني األبرار، وما هلم من 

 النعيم اخلالد الدائم يف دار العز والكرامة.

املوضوع الرابع: بيان مواقف أهل الشقاء والضالل 

 الكفرة الفجار من املؤمنني، وعاقبة ذلك.

 ثانيا: سورة النشقاق:

قيامة وانقسام املوضوع اخلامس: بيان أهوال يوم ال

 الناس إىل فريقني.

 املوضوع السادس: تذكري اإلنسان بحاله ومصريه.

املوضوع السابع: بيان ضعف اإلنسان وتقلب أحواله يف 

 هذه اْلياة.

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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هاتان السورتان تناولتا سالمة االعتقاد وصحته، وهو األساس اخلفي الستقامة املعامالت بني اخللق،   

رت  فجاءت سورة   املطففيني بأمور خاصة  يف جانب األخالق االجتَمعية، كتطفيف الكيل وامليزان، وهلذا ذكَّ

عاقبة   سوء  بني  مفصلة  موازنة  ساقت  ثم  واجلزاء،  واحلساب  البعث  بيوم  وامليزان  باملكيال  يتالعبون  من 

ببيان ضع اخلصوص  وجه  فاعتنت عىل  االنشقاق  وأما سورة  األبرار،  عاقبة  اإلنسان  الفجار، وحسن  ف 

وتقلب أحواله يف هذه احلياة، إضافة إىل وصف أرشاط الساعة، واحلديث عن أحوال السعداء واألشقياء  

 يوم القيامة، والدعوة إىل الزيادة من اإليَمن واألعَمل الصاحلة. 

 . وسنتعرف يف هذه الوحدة عىل تفاصيل ذلك

 الفطرة وأحكام الوضوء.   ويف هذه الوحدة بإذن اهلل تعاىل نقدم رشحاا تفصيلياا لسنن

 
 

 
 

 اذكر صور وأمثلة للفساد األخالقي يف جانب املعامالت التجارية يف بلدك، مع بيان وسائل عالجها. 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

....................................................................................................... . 
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 العنكبوت. ( نزلت بعد سورة  83( وترتيبها يف املصحف )36، وعدد آياهتا )(1) سورة املطففني مدنية

إىل السوق وقرأها، كَم    ملسو هيلع هللا ىلص كان باملدينة جتار يطففون الكيل، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية، فخرج النبي  

املدينة كانوا من أخبث الناس كيالا، فأنزل اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص قال: ملا قدم النبي    - ريض اهلل عنهَم    - روى عن ابن عباس  

﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك ِفنيا ْيٌل لِْلُمطافِّ  .(2) سبحانه: ﴿وا

 إعالن احلرب عىل املطففني يف الكيل والوزن.  - 1

 بيان حال األشقياء الفجار، وصورة جزائهم يوم القيامة.  -2

 م من النعيم اخلالد الدائم يف دار العز والكرامة. بيان حال املتقني األبرار، وما هل -3

 بيان مواقف أهل الشقاء والضالل الكفرة الفجار من املؤمنني، وعاقبة ذلك.  -4

  

 
 (.346/ 8( تفسري ابن كثري )1)

 (. 1760( وحسنه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )2214أخرجه ابن ماجه )( 2)
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ِفنَي )﴿ وَن )2النهاِس َيْسَتْوُفوَن )( الهِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل  1َوْيٌل لِْلُمَطفِّ (  3( َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم َُيْرِسُ

ُْم َمْبُعوُثوَن )  .﴾( َيْوَم َيُقوُم النهاُس لَِربِّ اْلَعاملنَِيَ 5( لَِيْوٍم َعظِيٍم )4َأَل َيُظنُّ ُأوَلئَِك َأَّنه

اا﴾: يدخلوهنا.  ْصلاْوهنا  ﴿يا

اِئبِ  . ﴿بِغا ُموُتونا الا يا ، وا نَّما ها ُْرُجونا ِمْن جا ﴾: فاالا َيا  نيا

يِن﴾ يف هذا هتويل لذلك اليوم الشديد. ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا يِن ُثمَّ ما ْوُم الدِّ ا يا اكا ما ا أاْدرا ما  ﴿وا

ْيئاا﴾ كل نفس منشغلة بنفسها ال تطلب الفكاك لغريها.   ِْلُك ناْفٌس لِناْفٍس شا ْوما الا ُتا  ﴿يا

ِديٌد.  اٌب شا ذا ْيٌل﴾: عا  ﴿وا

 . انا املِيزا ُسونا املِْكياالا وا ْبخا ِذينا يا ﴾: الَّ ِفنيا ْلُمطافِّ  ﴿لِّ

ا اْكتااُلوا﴾: اشرتوا من الناس بالكيل والوزن وغريه ِذينا إِذا  .﴿الَّ

﴾: يأخذون حقهم كامالا من غري نقص.  ْستاْوُفونا  ﴿يا

اُلوُهْم﴾: باعوا للناس بالكيل والوزن وغريه.  ا كا إِذا  ﴿وا

 . انا املِيزا نُْقُصونا يِف املِْكيااِل وا ﴾: يا ونا  ﴿َُيْرِسُ

﴾: يأخذون حقهم كامالا من غري نقص ْستاْوُفونا  .(1) ﴿يا

 
 (. 130-129( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 395-393( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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هو التطفيف يف املكيالت واملوزونات؛ ألنه كان أكثر التطفيف الذي ذكر يف اآليات إنَم 

استعَمالت القوم وقتئذ.. غري أن مجاعة من العلَمء ذهبوا إىل أن التطفيف يدخل يف كل احلقوق، بل 

وحتى يف العبادات؛ يف الوضوء والصالة واحلديث، ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههَم من املقاييس 

 .ناسواملعايري التي يتعامل هبا ال

 

 

التطفيف له معنى واسع ويشمل حاالت كثرية من الظلم أو االنحراف األخالقي... ارضب 

 .ثالثة أمثلة مما تراه يف احلياة عن ذلك املعنى الواسع للتطفيف

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

املكية أهنا توجه اهتَممها إىل أصول العقيدة، ورغم أّن سورة املطففني مكية إال أهنا خالفت من عادة السور 

ذلك، وتصدت ملسألة التطفيف يف الكيل وامليزان واملعامالت بصفة عامة، والتي هي من صفات السور املدنية؛ 

 دياا قوياا، مع الكرب والغطرسة عىل اآلخرين.وذلك للفت النظر إىل أّن اإلسالم كان يواجه يف البيئة املكية فساداا اقتصا
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يف مطلع هذه السورة أعلن اهلل تعاىل احلرب بالويل والعذاب الشديد عىل املطففني الذين ينقصون الكيل  

﴾  والوزن، فقال تعاىل:   ِفنيا ْيٌل لِْلُمطافِّ ﴾وفرس اهلل املطففني بقوله:  ﴿وا ْستاْوُفونا ىلا النَّاِس يا ا اْكتااُلوا عا ِذينا إِذا   ﴿الَّ

فأهنم يستوفونه كامالا من غري نقص، ويف املقابل   الكيل والوزن وغريه، فهم الذين إذا اشرتوا من الناس ب

  ﴾ ونا ُنوُهْم َُيْرِسُ زا اُلوُهْم أاْو وا ا كا إِذا إذا باعوا للناس بالكيل والوزن وغريه فإهنم ينقصون املكيال وامليزان،  ﴿وا

ا    أو نحو ذلك، وإذا كان هذا الوعيد عىل الذين يبخسون الناس باملكيال وامليزان،  فالذي يأخذ أمواهلم قهرا

أو رسقة أوىل هبذا الوعيد من املطففني، ودلت اآلية الكريمة عىل أّن اإلنسان كَم يأخذ من الناس الذي له 

 جيب عليه أن يعطيهم كل ما هلم من األموال واملعامالت.

ُْم  ﴿أاال يا ثم توّعد تعاىل املطففني، وتعجب من حاهلم، وإقامتهم عىل ما هم عليه، فقال:   ِئكا أاهنَّ ُظن  ُأولا

﴾ املانِيا بِّ اْلعا ُقوُم النَّاُس لِرا ْوما يا ظِيٍم * يا ْبُعوُثونا * لِياْوٍم عا فالذي جرأهم عىل التطفيف عدم إيَمهنم باليوم   ما

 اآلخر، وإال فلو آمنوا به ألقلعوا عن ذلك، وتابوا منه. 

  
 

اآليات الكريمة عىل أّن اإلنسان كَم يأخذ من الناس الذي له، فإنه جيب عليه أن يعطيهم كل  دلت    - 1

 ما هلم دون نقص، وإال كان ذلك ظلَما وبخساا. 

ا    أّن التطفيف  -2 الصالة مكيال  "يدخل يف العبادات وأعَمل اآلخرة، وقد قال سلَمن ريض اهلل عنه:  أيضا

ادي والتطفيف يف الكيل إعالم عن طبيعة هذا اللفتة املبكرة يف البيئة املكية عن الفساد االقتص

الدين، وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤوهنا العلمية، وإقامتها عىل األساس األخالقي العميق 

 .األصيل يف طبيعة هذا املنهج اإلهلي القويم بعيداا عن االنحراف األخالقي يف التعامل
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 . (1)"فقد علمتم ما للمطففنيمن أوىف أوىف اهلل له، ومن طفف 

التذكري بيوم القيامة الذي يقوم الناس فيه لرب العاملني، فإن من تذكر وقوفه بني يدي اهلل تعاىل،    -3

 فإنه يكف عن تطفيف املكيال وامليزان، ويكف عن مجيع املحرمات.

نسان هذا املوقف  أّن مجيع الناس يقومون لرب العاملني، ويعرضون عليه فرادى، فإذا تذكر كل إ  -4

»يوم  العظيم، فإنه يصغر أمامه كل اخللق؛ وقد جاء عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهم أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

 .(2) إىل أنصاف أذنيه« - أي عرقه  -يقوم الناس لرب العاملني حتى يغيب أحدهم يف رشحه  

 

  

 
 (. 3750( مصنف عبد الرزاق الصنعاِن )1)

 (. 2862( ومسلم برقم )4938( أخرجه البخاري )2)
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 ( نٍي  ِسجِّ َلِفي  اِر  اْلُفجه كَِتاَب  إِنه  )7﴿َكاله  نٌي  ِسجِّ َما  َأْدَراَك  َوَما   )8 ( َمْرُقوٌم  كَِتاٌب  َيْوَمئٍِذ  9(  َوْيٌل   )

بنَِي )  يِن )10لِْلُمَكذِّ ُبوَن بَِيْوِم الدِّ ُب بِِه إِله ُكلُّ ُمْعَتدٍ 11( الهِذيَن ُيَكذِّ َعَلْيِه آَياُتنَا  ( إَِذا ُتْتىَل  12َأثِيٍم )  ( َوَما ُيَكذِّ

لنَِي )  ُمْ 14( َكاله َبْل َراَن َعىَل ُقُلوِِبِْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ) 13َقاَل َأَساطرُِي اأْلَوه ِْم َيْوَمئٍِذ ملََْحُجوُبوَن    ( َكاله إَِّنه َعْن َرِبِّ

ِحيِم )15) ُْم َلَصاُلو اجْلَ ُبوَن﴾.( ُثمه 16( ُثمه إَِّنه   ُيَقاُل َهَذا الهِذي ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ

 

ُهِم.  ِصريا ْم، أاْو ما
هِلِ اِر﴾: ِكتاابا أاْعَما ِضيٍق، أو ُمثباٌت يف ديوان الرّش.  ﴿ِكتاابا الُفجَّ نٍي﴾: ِسْجٍن وا  ﴿ِسجِّ

ْقِم يِف الثَّْوِب الا  الرَّ ْكُتوٌب كا ْرُقوٌم﴾: ما ى. ﴿مَّ . ُيْمحا دِّ اِوٍز لِْلحا  ﴿ُمْعتاٍد﴾: ظاامِلِ ُمتاجا

ثرِِي اإِلْثِم.  رُي﴾: أابااطِيُل.      ﴿أاثِيٍم﴾: كا
اطِ  ﴿أاسا

طَّى. ﴾: غا انا ِمْ      ﴿را هبِّ ِة را ُْروُمونا ِمْن ُرْؤيا ﴾: حما ﴿ملَّاْحُجوُبونا
(1) .
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 .والشقاء التي يتناوهلا جزء عم يف سائر سورهما أثر السلوكات اخلطأ من البرش عىل مسائل النعيم 
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عَم   ويزجرهم  ويردعهم  واهلالك،  والويل  بالعذاب  وَيددهم  الفجار،  عن  اآليات  هذه  يف  اهلل  َُيرب 

يرتكبونه من التطفيف والتكذيب وَيرب عن مصريهم وجزائهم يوم القيامة، وأهنم يف حمل ضيق مضنك،  

نٍي﴾فقال سبحانه:   ِفي ِسجِّ اِر لا ال إِنَّ ِكتاابا اْلُفجَّ الا عىل سبيل التخويف والتقريع  ثم يسأل سبحانه سؤا  ﴿كا

نٌي﴾هلول ذلك املكان، فيقول تعاىل:   ا ِسجِّ اكا ما ا أاْدرا ما ؟ ثم فرس السجني بأنه ذاك الكتاب املكتوب املفروغ  ﴿وا

وهو كتاب مذكور فيه أعَمهلم اخلبيثة،    ،منه، ال يزاد فيه وال ينقص منه، حتى يعرض يف ذلك اليوم العظيم 

ْرُقوٌم﴾.   ﴿ِكتاٌب فيقول سبحانه:    ما

ثم توّعد اهلل تعاىل املكذبني بيوم الدين بالويل والعذاب الشديد، وأنه ال يكذب بيوم الدين إال كل متعٍد  

عىل حمارم اهلل، ومتعٍد من احلالل إىل احلرام، كثري اإلثم واملعايص، وهي سبب ُيمل صاحبه املعتدي عىل  

القر هذا  مع  األدب  سوء  وإىل  اليوم  بذلك  سبحانه:  التكذيب  فقال  ِذينا  آن،  الَّ  * بنِيا ذِّ لِْلُمكا ِئٍذ  ْوما يا ْيٌل  ﴿وا

ُب بِِه إاِل ُكل  ُمْعتاٍد أاثِيٍم﴾ ذِّ ا ُيكا ما يِن * وا بِياْوِم الدِّ ُبونا  ذِّ فيقولون عن آيات اهلل الدالة عىل احلق حني تتىل    ُيكا

﴾  عليهم:   لنِيا رُي اأْلاوَّ
ع أن ما حتويه من قصص األولني مسوقة  أي قصص وحكايات باطلة بزعمهم، م﴿أاساطِ

بالزجر   والتكذيب  التطاول  يرد عىل هذا  تعاىل  اهلل  تتخلف، ولكن  التي ال  اهلل  وبيان سنة  والعظة،  للعربة 

!﴾  والردع، فيقول سبحانه:   الَّ ليس كَم تقولون وتفرتون، ثم يكشف سبحانه عن سبب هذا التطاول  ﴿كا

﴾يقول سبحانه:  والتكذيب والغفلة عن احلق الواضح، ف  ْكِسُبونا ىل ُقُلوهِبِْم ما كاُنوا يا يقول احلسن   ﴿باْل رانا عا

، فقد غطى عىل قلوهبم ما كانوا  (1) "هو الذنب عىل الذنب حتى يعمى القلب فيموت":  -رَحه اهلل    -البرصي  

»إّن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت يف قال:    ملسو هيلع هللا ىلص    يكسبونه من اإلثم واملعصية، وكَم جاء يف احلديث أّن النبي  

قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي  

ْل قال اهللّ تعاىل:  الَّ با ْكِسُبونا كا ىل ُقُلوهِبِْم ما كاُنوا يا  .  » (2)رانا عا

 
 (.351/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

 (. 2469وحسنه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )  "حديث حسن صحيح"( وقال:  3334( سنن الرتمذي )2)



(121( 

 

 
 

1 

ثم كان جزاء هؤالء املكذبني أهنم حمجوبون عن احلق وعن اهلل سبحانه، كَم حجبت قلوهبم يف الدنيا  

﴾ ، فقال سبحانه:  -تبارك وتعاىل-عن آيات اهلل   ِئٍذ ملااْحُجوُبونا ْوما ِْم يا هبِّ ْن را ُْم عا الَّ إهِنَّ ة الطبيعية  وهذه النهاي   ﴿كا

واجلزاء الوفاق يف اآلخرة أن ُيرموا النظر إىل وجه اهللّ الكريم، ثم إهنم مع هذه العقوبة البليغة يف حجب  

اُلوا اجْلاِحيِم﴾  قلوهبم عن اهلل تعاىل، كان مصريهم اجلحيم   ُْم لاصا ا:  ﴿ُثمَّ إهِنَّ ا  ويقال هلم توبيخاا وتقريعا ذا ﴿ها

بُ  ذِّ ِذي ُكنُْتْم بِِه ُتكا ﴾الَّ فذكر اهلل تعاىل هلم ثالثة أنواع من العذاب: عذاب اجلحيم، وعذاب التوبيخ واللوم،    ونا

 وعذاب احلجاب عن الرؤية لرب العاملني.
 

يف هذه اآليات بيان أّن من أنصف وكان مقصوده احلق املبني فإنه ال يكذب بيوم الدين؛ ألن اهلل قد    -1

أقام عليه من األدلة القاطعة، والرباهني الساطعة ما جيعله حق اليقني، وصار لقلوهبم مثل الشمس لألبصار،  

 بخالف من ران عىل قلبه كسبه، وغطته معاصيه، فإنه حمجوب عن احلق.  

أّن عذاب احلجاب من رب العاملني املتضمن لسخطه وغضبه عىل الكفار هو أعظم عليهم من عذاب    - 2

النار، ودل مفهوم اآلية عىل أّن املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة ويف اجلنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر  

دة آيات من القرآن، كقوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه  اللذات، ويبتهجون بخطابه، ويفرحون بقربه، كَم ذكر اهلل ذلك يف ع 

ٌة﴾ ]القيامة:   اا نااظِرا هبِّ ٌة  * إىِلا را ِئٍذ ناارِضا ْوما »إنكم سرتون  [ وتواتر فيه النقل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كَم يف قوله:  23،  22يا

 . ( 1) يف رؤيته«   - أي ال ينالكم ضيم وتعب أو ظلم    - ربكم كَم ترون هذا القمر، ال تضامون  

يف هذه اآليات التحذير من الذنوب، فإهنا ترين عىل القلب وتغطيه شيئاا فشيئاا، حتى ينطمس نوره،   -3

، وهذا من بعض عقوبات الذنوب. ا، واحلق باطالا  وُتوت بصريته، فتنقلب عليه احلقائق، فريى الباطل حقا
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يِّنَي ) يُّوَن )18﴿َكاله إِنه كَِتاَب اأْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّ ُبوَن  20( كَِتاٌب َمْرُقوٌم )19( َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ ( َيْشَهُدُه املَُْقره

َة النهِعيِم )23( َعىَل اأْلََرائِِك َينُْظُروَن )22( إِنه اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم )21) ( ُيْسَقْوَن  24( َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم َنَْضَ

ُب  27( َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسنِيٍم )26( ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويِف َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس املَُْتنَافُِسوَن )25ِمْن َرِحيٍق خَمُْتوٍم ) ( َعْيناا َيرْشَ

ُبوَن﴾. ا املَُْقره  ِِبَ

اٍل. اٍن عا كا ما باٍة وا ْرتا ِفي ما ﴾: لا ِفي ِعلِّيِّنيا الثِّيااِب.  ﴿لا ُتوِر وا ناِة بِالس  يَّ ِة املُزا رِسَّ
اِئِك﴾: األا  ﴿اأْلارا

 . ةا ْجا ةا﴾: هبا افِياٍة.  ﴿ناَّْضا ٍْر صا ِحيٍق﴾: مخا  ﴿رَّ

ُة املِْسِك.  اِئحا اُجُه﴾:  ﴿ِختااُمُه ِمْسٌك﴾: آِخُرُه را ِمزا ْلُطُه. ﴿وا  خا

 يِف أاْعىلا اجلانَّةِ 
نْيٍ   .(1) ﴿تاْسنِيٍم﴾: عا
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 .استنبط احلكمة من بيان حال األبرار يف هذا املقطع
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ملا ذكر اهلل تعاىل يف اآليات السابقة أّن كتاب الفجار يف أسفل األمكنة وأضيقها، ذكر يف هذه اآليات  

التي تفيض عىل وجوههم، والرحيق الذي يرشبونه،   األبرار ورفعة مقامهم، والنعيم املقرر هلم، والنَّضة 

األمكنة   أعىل  مرقوم يف  كتاهبم  وأن  ينظرون،  األرائك  دُ وهم عىل  ْشها ﴾﴿يا ُبونا رَّ املُْقا الكرام،   ُه  املالئكة  من 

وأرواح األنبياء، والصديقني والشهداء، وينوه اهلل بذكرهم يف املأل األعىل؛ ثم ذكر أهنم يف نعيم، وهو اسم  

اِئِك﴾  جامع لنعيم القلب والروح والبدن   ىلا األرا ﴾  أي: الرسر املزينة بالفرش احلسان  ﴿عا نُْظُرونا إىل ما  ﴿يا

ْعِرُف﴾  من النعيم، وينظرون إىل وجه رهبم الكريم    أعد اهلل هلم  إليهم  ﴿تا الناظر  ةا  أَيا  ناَّْضا ُوُجوِهِهْم  ﴿يِف 

ِحيٍق﴾  أي: هباء النعيم ونضارته ورونقه  النَِّعيِم﴾   ْونا ِمْن را وهو من أطيب ما يكون من األرشبة وألذها  ﴿ُيْسقا

ُْتوٍم﴾  ملراد خمتوم عن أن يداخله يشء ينقص لذته، أو يفسد  ُيتمل: أّن ا  ﴿ِختااُمُه ِمْسٌك﴾ ذلك الرشاب    ﴿خما

طعمه؛ وذلك اخلتام الذي ختم به مسك، وُيتمل: أّن املراد أنه الذي يكون يف آخر اإلناء الذي يرشبون منه  

الرحيق حثالة، وهي املسك األذفر، فهذا الكدر منه الذي جرت العادة يف الدنيا أنه يراق يكون يف اجلنة هبذه  

﴾  ﴿املثابة   لِكا يِف ذا ﴾  النعيم املقيم الذي ال يعلم حسنه ومقداره إال اهلل  وا ْلياتاناافاِس املُْتاناافُِسونا أي: يتسابقوا  ﴿فا

 يف املبادرة إليه باألعَمل املوصلة إليه. 

﴾  وذكر أّن مزاج هذا الرشاب من تسنيم، وهي عني   ُبونا رَّ ُب هِباا املُْقا رْشا رصفاا، وهي أعىل أرشبة اجلنة  ﴿يا

عىل اإلطالق، فلذلك كانت خالصة للمقربني، الذين هم أعىل اخللق منزلة، وممزوجة ألصحاب اليمني أي:  

 خملوطة بالرحيق وغريه من األرشبة اللذيذة. 
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الَّ   - 1  الثناء عىل األبرار، وبّيان ما أعد اهلل هلم، وهم املؤمنون املتقون الصادقون يف ذلك، يف قوله: ﴿كا

ِفي ناِعيٍم﴾ وهذا مما ُيفز املسلم أن يكون منهم.  ارا لا ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ اأْلاْبرا ِفي ِعلِّيِّنيا اِر لا  إِنَّ ِكتاابا اأْلاْبرا

اكا ما  -2 ا أاْدرا ما ﴾ سؤال يفيد التهويل والتعظيم، فهو أمر فوق العلم واإلدراك! يف قوله: ﴿وا ي ونا  ا ِعلِّ

الرتغيب يف العمل الصالح، والتحريض عىل التنافس يف الطاعات، للحصول عىل نعيم اجلنة؛ لقوله    -3

ْلياتانافاِس   فا لِكا  ذا املُْتانافُِسونا ٱتعاىل: ﴿ويِف  يتنافس  أن  لناس من أجله وهو ﴾ وقد دعا اهلل عباده إىل ما جيب 

النعيم املقيم يف اجلنة، وهذا بخالف ما تنافس عليه الكفار من االستكثار من الدنيا الفانية، ومجع املال احلرام  

 كمَمرسة التطفيف.
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وا ِِبِْم َيَتَغاَمُزوَن )29َأْجَرُموا َكاُنوا ِمَن الهِذيَن آَمنُوا َيْضَحُكوَن )﴿إِنه الهِذيَن   ( َوإَِذا اْنَقَلُبوا  30( َوإَِذا َمرُّ

( 33افِظنَِي )( َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َح 32( َوإَِذا َرَأْوُهْم َقاُلوا إِنه َهُؤَلِء َلَضالُّوَن )31إىَِل َأْهلِِهُم اْنَقَلُبوا َفكِِهنَي ) 

( َيْضَحُكوَن  اِر  اْلُكفه ِمَن  آَمنُوا  الهِذيَن  )34َفاْلَيْوَم  َينُْظُروَن  اأْلََرائِِك  َعىَل  َكاُنوا 35(  َما  اُر  اْلُكفه َب  ُثوِّ َهْل   )

 َيْفَعُلوَن﴾.

 

ا   ْغِمُز باْعُضُهْم باْعضا ﴾: يا ُزونا اما تاغا . ﴿يا اءا ُعوا.  بِأاْعُينِِهُم اْستِْهزا جا لاُبوا﴾: را  ﴿انقا

. تِِهْم ِمنا املاْؤِمننِيا ِذينا بُِسْخِريا ﴾: ُمتالاذِّ ُْم.  ﴿فاِكِهنيا هلا بااءا ُُيُْصونا أاْعَما ﴾: ُرقا افِظنِيا  ﴿حا

﴾: ُجوِزيا  با   . (1) ﴿ُثوِّ
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واملفسدين بأهل االيَمن من خالل الواقع الذي اذكر ثالثة أمثلة لالستهزاء من قبل املجرمني 

 .تعيشه والبيئة املحيطة بك

........................................................................................ 
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........................................................................................ 
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ملا ذكر تعاىل جزاء املجرمني وجزاء املؤمنني ذكر ما بينهَم من التفاوت العظيم، حيث أخرب أّن املجرمني  

كانوا يف الدنيا يسخرون باملؤمنني، ويستهزئون هبم، ويضحكون منهم، ويتغامزون هبم عند مرورهم عليهم،  

، ومع هذا تراهم مطمئنني ال َيطر اخلوف عىل   ُبوا إىِلا أاْهِلِهُم﴾  باهلم  احتقاراا هلم وازدراءا لا ا اْنقا إِذا ا  ﴿وا صباحا

﴾  أو مساء   ُبوا فاِكِهنيا لا أي: مرسورين مغتبطني، وهذا من أعظم ما يكون من االغرتار، ثم قال تعاىل:  ﴿اْنقا

﴾ افِظنِيا ْيِهْم حا لا ا ُأْرِسُلوا عا ما ﴾  أي: وما أرسلوا وكالء عىل املؤمنني ملزمني بحفظ أعَمهلم    ﴿وا اْلياْوما أي:  ﴿فا

﴾ يوم القيامة   ُكونا اِر ياْضحا نُوا ِمنا اْلُكفَّ ِذينا آما حني يروهنم يف غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم    ﴿الَّ

با اْلُكفَّ كانوا يفرتون، واملؤمنون يف غاية الراحة والطمأنينة  ما   ْل ُثوِّ ﴾  ﴿ها ُلونا ْفعا اُنوا يا ا كا من    أي: هل جوزوا اُر ما

 .(1) اآلخرة جنس عملهم؟ فكَم ضحكوا يف الدنيا من املؤمنني، ورموهم بالضالل ضحك املؤمنون منهم يف 

هذه اآليات وإن كانت تتحدث عن مشهد استهزاء املجرمني باملؤمنني يف مكة إال أنه مشهد يتكرر    - 1

البيئات   األبرار يف مجيع  املجرمني واحدة متشاهبة يف موقفها من  الفجار  أّن طبيعة  العصور مما يدل  يف كل 

تهم باخلجل والربكة، وعىل  والعصور، فهم يَمرسون ذلك بقصد إيقاع االنكسار يف قلوب املؤمنني، وإصاب

 املؤمنني أن يصربوا، وأن يعلموا رعاية اهلل هلم، وما ذكره هلم من عاقبة املستهزئني.  

إّن اجلزاء من جنس العمل، فلَم كان الكفار يستهزئون باملؤمنني، فإّن يوم القيامة يطَّلع املؤمنون عىل    -2

:  -رَحه         اهلل    –ملؤمنني وطمأنتهم، قال كعب  الكفار وهم يعذبون، فيضحكون منهم، ويف ذلك تسلية ا

ال يشاء رجل من أهل اجلنة أن ينظر إىل غريه من أهل   -أي نوافذ   -إّن بني أهل اجلنة وبني أهل النار ُكوى  "

 . (2)"النار إال فعل 

 شناعة أذية املجرمني للمؤمنني بالقول والعمل.  -3
  

 
 (.467/  3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )916-915( وتفسري السعدي )ص:  651( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)

 (. 304/ 24ري الطربي = جامع البيان ت شاكر )( تفس2)
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( نزلت قبل سورة الروم، وبعد سورة االنفطار، وترتيبها يف  25، وعدد آياهتا )(1) سورة االنشقاق مكية

ْيِهُم اْلُقْرآاُن الا ياْسُجدُ ( وقد اشتملت عىل سجدة التالوة، يف قوله:  84املصحف )  لا ا ُقِرئا عا إِذا ﴾﴿وا  . ونا

»من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنهَم    -ُروي عن ابن عمر  

 . (2)رأي عني، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السَمء انفطرت، وإذا السَمء انشقت«

 فريقني.بيان أهوال يوم القيامة وانقسام الناس إىل  - 1

 بيان ضعف اإلنسان وتقلب أحواله يف هذه احلياة.  -2

 
  

 
 (. 419/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )456/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (. 6293( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )3256( أخرجه الرتمذي )2)

 

 .اذكْر مظهرْين من مظاهر اخلطأ البرشي املرفوض يف املعامالت
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ْت ) اَمُء اْنَشقه ا َوُحقهْت )1﴿إَِذا السه َ ْت )2( َوَأِذَنْت لَِرِبِّ لهْت ) 3( َوإَِذا اأْلَْرُض ُمده (  4( َوَأْلَقْت َما فِيَها َوََّتَ

ْت ) ا َوُحقه َ  (﴾.5َوَأِذَنْت لَِرِبِّ
 

ِم   َما ْت بِالغا طَّرا تافا ْت وا عا دَّ ْت﴾: تاصا قَّ ِة. ﴿انشا ْوما الِقيااما  يا

اا.  هبِّ ْت أِلاْمِر را ْت له تعاىل وأاطااعا ْت واْنقادا عا اا﴾: اْستما هبِّ أاِذناْت لِرا  ﴿وا

. اا أاْن ُتطِيعا ُحقَّ هلا ْت﴾: وا ُحقَّ  ﴿وا

ْت ِجبااهُلاا.  ُدكَّ ْت، وا عا ُوسِّ ْت﴾: ُبِسطاْت، وا  ﴿ُمدَّ

ا ِمنا األا  ا يِف باْطنِها فاْت ما ذا ْت﴾: قا أاْلقا اِت. ﴿وا  ْموا

 

 

 

 .وضح سبب ذكر اهلل تبارك وتعاىل لدالئل قدرته يف الكون يف القرآن الكريم
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........................................................................................ 
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ابتدأت هذه السورة بذكر بعض مشاهد اآلخرة بطابع خاص وهو طابع االستسالم هلل، استسالم السَمء  

اهلل   أمر  القيامة  يوم  جاء  فإذا  أمره،  ينفذان  سبحانه،  هلل  عبيٌد  فهنَّ  ويرس،  وخشوع  طواعية  يف  واألرض، 

لسَمء األخرى، مؤذنة  السَموات فتصدعت وتشققت، وتتَميز بعضها من بعض، وتصري كل سَمء مميزة عن ا

بخراب العامل، وكذلك النجوم تتساقط وتنتثر، وتنخسف الشمس والقمر، ويذهب ضوؤها، قال اهلل تعاىل:  

ْت  قَّ ُء اْنشا َما ا السَّ ْت﴾    *  ﴿إِذا ُحقَّ اا وا هبِّ لِرا أاِذناْت  وحق هلا أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع، فإهنا مسخرة مدبرة  وا

 بأمره تعاىل.  

د يوم القيامة: أّن اهلل تعاىل يأمر األرضني فرتجف وترتج، وُينسف ويزال ما عليها  وكذلك من مشاه

سبحانه:   قال  كَم  ويمدها،  تعاىل  اهلل  فيسوَيا  ومعامل،  بناء  من  عليها  ما  وُيدك  اجلبال،  األْرُض  من  ا  إِذا ﴿وا

ْت﴾ نفخ يف الصور فتخرج  ويشاهده اخللق، ويتحرسون عىل ما هم فيه يتنافسون، وكذلك فإنه سبحانه ي  ُمدَّ

األموات من األجداث إىل وجه األرض، وخترج األرض كنوزها، وتلقي كل ما فيها، وتكون خالية منهم،  

الَّْت﴾  كَم قال سبحانه:   ختا ا وا ا فِيها ْت ما أاْلقا اا  وكل ذلك بإذن اهلل تعاىل وأمره، قال سبحانه:  ﴿وا هبِّ أاِذناْت لِرا ﴿وا

ْت﴾   ُحقَّ  ا يريد اهلل منها؛ ألهنا يف قبضة القدرة اإلهلية. وحق هلا أن تستمع ملوا

 

ا السَمء واألرض، وَيرج الناس من قبورهم للحساب،   -1 ري  االعتقاد بيوم القيامة، وأّن من مشاهدها تاغا

 فيعيدهم كَم خلقهم أول مرة، وجيازَيم عىل أعَمهلم.

ضني ومن فيهَم؛ من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وكل  بيان ربوبية اهلل، فاهلل تعاىل رب   -2 السَموات واألرا

 هو خالُقه، ومليُكه، ومدبره، فهذه الربوبية العامة.   ،ساكن ومتحرك، ورطب ويابس 
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ا   ْنَساُن إِنهَك َكاِدٌح إىَِل َربَِّك َكْدحا ا اإْلِ َ ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه )6َفُماَلقِيِه )﴿َيا َأُّيُّ ( َفَسْوَف ُُيَاَسُب  7( َفَأمه

ا ) ا َيِسريا ا ) 8ِحَسابا ورا َأْهلِِه َمرْسُ َوَينَْقلُِب إىَِل  ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه َوَراَء َظْهِرِه )9(  ا  10( َوَأمه ُثُبورا َيْدُعو  ( َفَسْوَف 

ا )11) ا )12( َوَيْصىَل َسِعريا ورا ُه َكاَن يِف َأْهلِِه َمرْسُ ُه َظنه َأْن َلْن َُيُوَر ) 13( إِنه ا 14( إِنه ُه َكاَن بِِه َبِصريا ( َبىَل إِنه َربه

(15.﴾) 
 

. ِّ اِمٌل بِاخلارْيِ أاِو الرشَّ عا اٍع إىِلا اهللِ، وا ﴾: سا بِّكا اِدٌح إىِلا را  ﴿كا

ِلِه. ﴿ِكتااباُه﴾:   ما ةا عا ِحيفا  صا

اْه!  اُثُبورا : وا اِئالا ِك قا ْدُعو بِاهلاالا ا﴾: يا ْدُعو ُثُبورا  ﴿يا

اِسباهُ  ْرِجعا إىِلا اهللِ لُِيحا ْن يا ﴾: لا ُورا ﴿لَّن ُيا
 (1 ). 

 

 

 
 (. 130( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 396( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

ْن يعمل ويكد  .يف هذه اآليات كان استعَمل أسلوب الوعظ فيها ظاهر.. استنتج أثر الوعظ عىل ما
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وإلقاء   )اإلنسان(  ُتهيد خلطاب  هو  واجلليلة  اخلاشعة  املشاهد  من  السورة  ومطلع  بداية  من  سبق  ما 

الطاعة   ينطبع يف حسه ظل  إليه عنده حني  الذي هو صائر  بأمره وبمصريه  لربه، وتذكريه  قلبه  اخلشوع يف 

 ، ويوجه اهلل سبحانه  واخلشوع واالستسالم الذي تلقيه يف حسه السَمء واألرض يف املشهد اهلائل اجلليل

قائالا:   وأصنافه،  وألوانه  أجناسه  بكل  لإلنسان  ا  اخلطاب  ْدحا كا بِّكا  را إىِلا  اِدٌح  كا إِنَّكا  اُن  اإلْنسا اا  أاَي  ا  ﴿يا

بالرش،  فإنك ساع وكادح بكل جهد إىل اهلل، وعامل بأوامره ونواهيه، ومتقرب إليه إما باخلري، وإما    فاُمالِقيِه﴾

ا، أو بالعدل إن كنت ثم تالقي اهلل يو   شقياا.  م القيامة، فال تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا

 ثم ذكر اهلل تعاىل أحوال الناس ومصريهم يوم القيامة، وأهنم سوف ينقسمون إىل فريقني: 

ُه بِياِمينِِه  ﴿ املؤمنون الذين يأخذون الكتاب بأيَمهنم، واملوصوفون بقوله:    الفريق األول: ْن ُأويِتا ِكتاابا ا ما أامَّ فا

ا﴾   ياِسريا ا  ابا ُب ِحسا ُُيااسا ْوفا  فاسا بأن تعرض *  بيمينه، فإنه ُياسب حساباا سهال،  فمن ُأعطي كتاب أعَمله 

عليه سيئاته، ثم يغفرها اهلل، ويتجاوز عنها، من غري أن يناقشه احلساب، فذلك احلساب اليسري، ويقوي هذا  

قالت،  »من نوقش احلساب عّذب«  :  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنها    -ث عائشة  املفهوم حدي 

قال:   تعاىل  اهلل  أفليس  يا ﴿فقلت:  ِحساباا  ُب  ُُياسا ْوفا  ذلك  ِسرياا﴾فاسا ولكن  باحلساب،  ذاك  »ليس  قال:  ؟ 

 .  (1) العرض، ومن نوقش احلساب يوم القيامة عّذب«

يرجع إىل أهله وعشريته يف اجلنة مغتبطاا    - وهو املؤمن    -يسرياا بالعرض  ثم هذا الذي ُياسب حساباا  

ُب  ﴿  ، وما أويت من اخلري والكرامة، كَم قال سبحانه: - عز وجل    -فرحاا مرسوراا، بَم أعطاه اهلل   ْوفا ُُيااسا فاسا

ا﴾  ورا رْسُ ِلُب إىِلا أاْهِلِه ما نْقا يا ا * وا ِسريا ا يا ابا  فاز بالثواب. وألنه نجا من العذاب، وِحسا

وهم الكافرون الذين يأخذون الكتاب بشَمهلم ومن وراء ظهورهم، واملوصوفون بقوله    الفريق الثاين:

اءا ظاْهِرِه﴾  سبحانه:   را ُه وا ْن ُأويِتا ِكتاابا ا ما أامَّ فمن ُأعطي كتاب أو صحيفة أعَمله بشَمله، ومن وراء ظهره،  ﴿وا
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 (132 ( 

 

 

نادى ويصيح   قرأ كتابه  فإذا  إىل عنقه،  يمينه مغلولة  يديه من خلفه، ويعطى كتابه هبا، وتكون  تثنى  حيث 

منتحباا: واثبوراه واحزناه، ونحو هذا مما يدعو عىل نفسه باهلالك واخلسارة، من اخلزي والفضيحة، وما جيد 

كتابه  فيدخل جهنم،    يف  الندم واحلرسة،  ينفع  القيامة ال  يوم  منها، ولكن  يتب  التي قدمها ومل  من األعَمل 

ا﴾  ويصىل حر نارها وشدهتا، قال سبحانه:   ِعريا ياْصىلا سا ا * وا ْدُعو ُثُبورا ْوفا يا فتحيط به السعري من كل  ﴿فاسا

 جانب، ثم ذكر اهلل تعاىل سببني لعذاب الكافر، ومها: 

ا﴾  أنه يف الدنيا    :السبب األول ورا رْسُ انا يِف أاْهِلِه ما فكان فرحاا بطراا، ال يفكر يف العواقب، وال َياف  ﴿كا

 مما أمامه، وإنَم يتبع هواه، ويركب شهواته تكرباا؛ ألنه ال يؤمن يف الواقع باآلخرة. 

الثاين: والعقا   السبب  للحساب  يبعثه  لن  وأنه  ربه،  إىل  يرجع  لن  أنه  ظن  حينَم  أساء  قال  أنه  كَم  ب، 

﴾  سبحانه:   ُورا ْن ُيا لا أاْن  ُه ظانَّ  ﴾ ولكن اهلل تعاىل رد عليه ظنه قائالا:  ﴿إِنَّ إنه سريجع إىل اهلل    ﴿باىلا أي: بىل، 

ا﴾  تعاىل، وجيازيه عىل أعَمله، خريها ورشها   انا بِِه باِصريا ُه كا بَّ فال ُيسن أن يرتكه سدى، ال يؤمر وال  ﴿إِنَّ را

 اقب. ينهى، وال يثاب وال يع

ويف هذا داللة واضحة عىل أنه ال بدَّ من دار للجزاء غري دار التكليف؛ ألن ذلك مقتىض العلم التام،  

 والقدرة الشاملة، واحلكمة البالغة. 

 كل إنسان سوف يالقي ربه، وعليه أن ُيرص عىل فعل الصاحلات، وجتنب السيئات.  - 1

 ُياسبون حساباا يسرياا، خالفاا ألهل الكفر والشقاق، فحساهبم عسري. أهل اإِليَمن والتقوى   -2

 خطر االنشغال واالهنَمك عىل الدنيا وشهواهتا وملذاهتا، وترك الطاعات والصاحلات.   -3

 من عالمات السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمني، وعالمة الشقاء أخذ الكتاب بالشَمل.   -4

ِقيِه﴾ أن كل إنسان سيكدح    يستفاد من قوله تعاىل:   - 5 ا فاُمالا ْدحا بِّكا كا اِدٌح إىِلا را اُن إِنَّكا كا نسا اا اإْلِ ا أاَي  ﴿يا

ويعمل يف هذه احلياة شاء أم أبى؛ ألنه ال يمكن إلنسان أن يدع العمل، فليكن هم اإلنسان وحرثه وعمله يف  

 ينفعه يوم يلقى ربه، فإذا القى عمله ورآه يوم القيامة فرح 
ٍ
 به أيَم فرح. يشء
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َفِق ) ْيِل َوَما َوَسَق )16﴿َفاَل ُأْقِسُم بِالشه ا َعْن َطَبٍق )18( َواْلَقَمِر إَِذا اتهَسَق )17( َوالله َكُبنه َطَبقا (  19( َلرَتْ

ْم َل ُيْؤِمنُوَن ) ُبوَن )21َوإَِذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َل َيْسُجُدوَن )(  20َفاَم هَلُ ( َواهللهُ َأْعَلُم 22( َبِل الهِذيَن َكَفُروا ُيَكذِّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم ) 23باَِم ُيوُعوَن ) ْ ْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُونٍ 24( َفَبرشِّ اِت هَلُ اِْلَ  (﴾.25) ( إِله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه
 

ِم.  سا ( زائدة لِتاأِكيِد القا )الا اِر األُُفِق ِعنْدا الُغُروِب. ﴿فاالا ُأْقِسُم﴾: ُأْقِسُم، وا ِق﴾: بِاَْحِرا فا  ﴿بِالشَّ

ا بالنّهاِر.  ما ما انترشا ضا اعا وا ﴾: مجا قا سا ا وا .  ﴿وما را أاْبدا لا ُنوُرُه وا اما ﴾: تاكا قا  ﴿اتَّسا

﴾: واهلل أعلم بَم ُتوعيه صدور املرشكني من التكذيب بكتاب اهلل ورسوله.  ُم بَِما ُيوُعونا اهللَُّ أاْعلا  ﴿وا

ْنُوٍن﴾: ثواب غري حمسوب وال منقوص وال منقطع رْيُ مما ُْم أاْجٌر غا ﴿هلا
 (1) . 

 

 
 (. 130( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 396( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

نفسه يف احلياة يف رأيك؛ كيف ينجو اإلنسان املسلم من ضعفه جتاه الشهوات، ومن تقلبات 

 الدنيا؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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أقسم اهلل تعاىل يف هذه اآليات بالشفق األَحر بعد  

حيوانات   من  عليه  احتوى  وما  وبالليل  الغروب، 

اكتَمله؛   البدر عند  ليلة  ا  نورا امتأل  إذا  وبالقمر  وغريها، 

سبحانه:   فقال  منافع،  وأكثر  يكون  ما  أحسن  وذلك 

ا   إِذا ِر  ما اْلقا وا قا *  سا وا ا  ما وا ْيِل  اللَّ وا ِق *  فا بِالشَّ ُأْقِسُم  ﴿فاالا 

  ﴾ قا والقسم هبذه األشياء تنويه بعظمتها وعظمة مبدعها، والقسم هبذه اآليات عىل أن الناس يتعرضون  اتَّسا

ا وطفالا  ألطوار متعددة، وأحوال متباينة، من النطفة إىل العلقة، إىل املضغة، إىل نفخ الروح، ثم   يكون وليدا

ا، ثم جيري عليه قلم التكليف، واألمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث وجيازى بأعَمله، فهذه   ثم مميزا

الطبقات املختلفة اجلارية عىل العبد، دالة عىل أّن اهلل وحده هو املعبود، املوحد، املدبر لعباده بحكمته ورَحته،  

ْن طاباٍق﴾  العزيز الرحيم، فقال سبحانه:    وأّن العبد فقري عاجز، حتت تدبري  ا عا باقا ُبنَّ طا كا ْ رتا ومع هذا، فكثري  ﴿لا

من الناس ال يؤمنون بالقرآن وبالقيامة، وال يصغون آلي القرآن، عناداا منهم وتكرباا بعد ما تبنّي هلم؛ لذلك  

ُْم الا  وبخهم اهلل، وأنكر عليهم استبعادهم البعث، بقوله سبحانه:   ﴾ ﴿فاَما هلا وأي يشء يمنعهم عن    ُيْؤِمنُونا

، وبَم جاء به القرآن؟! مع وجود األدلة الكونية، واملعجزات  ملسو هيلع هللا ىلص    اإليَمن بصحة البعث أو القيامة، وبمحمد  

﴾  الظاهرة   ْسُجُدونا ْيِهُم اْلُقْرآُن الا يا لا ا ُقِرئا عا إِذا فَم املانع الذي يمنعهم من السجود واخلضوع هلل تعاىل عند  ﴿وا

رآن، بعد أن علموا كونه معجزاا، وهم يتذوقون العربية ويدركون فصاحتها وبالغتها، وعند احلقيقة قراءة الق 

﴾  فإن املانع هلم هو التكذيب   ُبونا ذِّ ُروا ُيكا فا ِذينا كا ِل الَّ تعاىل يعلم ما يعملونه وينوونه به رساا، كَم  ولكن اهلل  ﴿با

﴾  قال سبحانه:   ُم بَِما ُيوُعونا اهللَُّ أاْعلا اٍب أالِيٍم﴾بأعَمهلم؛ وهلذا قال:    وسوف جيازَيم ﴿وا ذا ُهْم بِعا ْ بارشِّ وسميت    ﴿فا

 . ا أو غَما  البشارة بشارة؛ ألهنا تؤثر يف البرشة رسورا

ثم استثنى اهلل تعاىل من الناس فريقاا هداهم اهلل، فآمنوا باهلل، وقبلوا ما جاءهتم به الرسل، فآمنوا وعملوا  

أقسم اهلل بالشفق وبالليل والقمر عىل تغري 

أحوال اإلنسان تأكيداا لوقوع ذلك، وأن 

اإلنسان  سيالقي الصعاب تلو الصعاب، من 

 .هنايتها، ثم ُياسب عىل ما قدمبداية احلياة إىل 
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ْنُوٍن﴾  بحانه:  الصاحلات، وهؤالء كَم قال س  رْيُ مما ُْم أاْجٌر غا  .(1) ورَحته  ونعيمهم ال ينقطع وال ينفد بفضله ﴿هلا
 

 تدل اآليات عىل أّن العبد فقري عاجز حتت تدبري اهلل تعاىل، ال يستغني عنه طرفة عني.  -1

وجهرهم، وسيجازَيم  دلت اآليات عىل علم اهلل، واطالعه عىل أحوال املكذبني فهو يعلم رسهم   -2

 .﴾ ُم بَِما ُيوُعونا اهللَُّ أاْعلا  بأعَمهلم؛ وهلذا قال: ﴿وا

أالِيٍم﴾ أي: املكذبني؛ وذلك هتكم وسخرية بسبب كفرهم وإعراضهم   -3 اٍب  ذا بِعا ُهْم  ْ بارشِّ يف قوله: ﴿فا

 وإرصارهم عىل سيئ العمل، وفاسد االعتقاد.

التالوة، -4 سجود  عىل  املشتملة  السور  من  السورة  لآليات    هذه  مرشوعيته  عىل  العلَمء  أمجع  وقد 

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ  "قال:    - ريض اهلل عنهَم    - واألحاديث الواردة يف ذلك، ومنها حديث ابن عمر  

، وهو مستحب (2) "علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما جيد أحدنا موضعاا جلبهته

 عض األحيان، وترك يف أوقات أخرى. عند مجهور العلَمء، فقد سجد الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  يف ب

 

 
 

 
 (. 471/  3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )917- 917( وتفسري السعدي )ص:  635/  3( أحكام القرآن للجصاص ) 1)

 (.575( ومسلم برقم )1075( أخرجه البخاري برقم )2)

 

ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان معاين  ُيَقسِّ

 .املفردات لكل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 
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 تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل:

ا عن فضل سوريت  -أ  املطففني والنشقاق ومقاصدمها.ملخصا

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ل  -ب ملخصا

 يزيد ملخص املقطع الواحد عن سطرين
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  ﴿َيَتَغاَمُزوَن﴾   :﴾َوْيٌل ﴿

  ﴿َوُحقهْت﴾   ﴾َيْسَتْوُفونَ ﴿

ْرُقومٌ    ﴿لهن َُيُوَر﴾   ﴾﴿مه

ا َوَسَق﴾  ﴾﴿َرانَ    ﴿وما

  ﴿اتهَسَق﴾   ﴿َتْسنِيٍم﴾ 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب :2س

 احلديث عن الفساد االقتصادي والتطفيف يف الكيل إعالم عن طبيعة هذا الدين،   (1

 ( )       وشمول منهجه للحياة الواقعية. 

ْن أنصف وكان مقصوده احلق املبني فإنه ال يكذب بيوم الدين.  (2  ( )   ما

﴾ استفهام لتقرير احلقائق. (3 ي ونا ا ِعلِّ اكا ما ا أاْدرا ما  ( )    يف قوله تعاىل: ﴿وا

 ( )   يوم القيامة يطَّلع املؤمنون عىل الكفار وهم يعذبون، فيبكون حلاهلم. (4

 ( )  من االعتقاد بيوم القيامة، االعتقاد أّن من مشاهدها تغري السَمء واألرض.  (5

 ( )   ليس من عالمات السعادة أو الشقاء يوم القيامة كيفية أخذ الكتاب. (6

ذا  (7 ُهْم بِعا ْ بارشِّ  ( )    اٍب أالِيٍم﴾ هتكم وسخرية. يف قول اهلل تعاىل: ﴿فا
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 ضع رقم العبارة يف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من القائمة األوىل: :3س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

ِئٍذ  (   ) ْوما يا ِْم  هبِّ را ْن  عا ُْم  إهِنَّ الَّ  ﴿كا

﴾  ملااْحُجوُبونا

النعيم املقيم باألعَمل  يتسابقوا يف املبادرة إىل احلصول عىل   (1)

 املوصلة إليه.

ا﴾(  ) ورا رْسُ انا يِف أاْهِلِه ما حاهلم،  (2) ﴿كا من  وتعجب  للمطففني،  تعاىل  اهلل  د  توع  فيه 

 وإقامتهم عىل ما هم عليه.

(  )﴾ ُْم الا ُيْؤِمنُونا املغرتين   (3) ﴿فاَما هلا يكون  أن  االغرتار،  من  يكون  ما  أعظم  من 

 .مرسورين مغتبطني

ْت﴾  ( ) ا األْرُض ُمدَّ إِذا القيامة،  (4) ﴿وا أو  البعث  بصحة  اإليَمن  عن  يمنعهم  وأي يشء 

 وبمحمد  ملسو هيلع هللا ىلص ، وبَم جاء به القرآن؟!  

ُْم   ( ) أاهنَّ ِئكا  ُأولا ُظن   يا ﴿أاال 

﴾ ْبُعوُثونا  ما

جزاء املكذبني أهنم حمجوبون عن احلق، وعن اهلل سبحانه،  (5)

 . -تبارك وتعاىل  -اهلل  كَم حجبت قلوهبم يف الدنيا عن آيات 

( ) ﴾ ْلياتاناافاِس املُْتاناافُِسونا فرتجف   (6) ﴿فا األرضني  يأمر  تعاىل  اهلل  أّن  القيامة؛  مشاهد  من 

وترتج، وُينسف ويزال ما عليها من اجلبال، وُيدك ما عليها من بناء  

 ومعامل، فيسوَيا اهلل تعاىل ويمدها.

( ) ﴾ لاُبوا فاكِِهنيا الكافر أنه كان فرحاا بطراا، ال يفكر يف   من أسباب عذاب (7) ﴿اْنقا

 .العواقب، وال َياف مما أمامه، وإنَم يتبع هواه

  

ابحث عن آيات قرآنية تدل عىل قدرة اهلل تبارك وتعاىل يف خلق اإلنسان؛ ثم اخرت أحدها 

 .لتصف مظاهر اهلل التي وضحتها؛ ثم اكتب ذلك يف بطاقة وضعها ملف إنجازك
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 أول: سورة الربوج:

املوضوع األول: بيان حال الِّصاع بني اإليامن والكفر من 

 خالل قصة أصحاب األخدود.

املوضوع الثاين: بيان كامل القدرة ونفوذ مشيئة اهلل تعاىل يف 

 عقاب الكافرين.

املوضوع الثالث: التذكري بقصة فرعون وعظم القرآن 

 الكريم.

 ثانيا: سورة الطارق:

ابع: الستدلل عىل البعث بخلق اإلنسان املوضوع الر

 وعظيم قدرة اهلل عىل ذلك.

 املوضوع اخلامس: حقيقة القرآن وجزاء الكافرين به.

 ثالثا: سورة األعىل:

 املوضوع السادس: تسبيح وتنزيه الرب سبحانه وتعاىل.

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع السابع: بيان حقيقة رسالة النبي 

ذم التعلق بالدنيا، الثامن: بيان طريق الفالح و املوضوع

 وإيثارها.

 يتوقع من الدارس بعد إَّنائه هذه الوحدة أن:

يبني مكية ومدينة السور من )سورة الربوج وحتى   -

 سورة األعىل(.

يستخرج مقاصد السور من )سورة الربوج وحتى  -

 سورة األعىل(.

يفرس املعاِن واملفردات للسور من )سورة الربوج  -

 األعىل(.وحتى سورة 

يفرس املعنى اإلمجايل للسور من )سورة الربوج  -

 وحتى سورة األعىل(.

يناقش اهلدايات واألحكام للسور من )سورة  -

 .الربوج وحتى سورة األعىل(

 

 

 مفردات الوحدة خمرجات التعلم

 عدد األسابيع احملاضرات للوحدةعدد  عدد الساعات الدراسية
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هذه الثالث السور الكريمة تستعرض مجلة من قضايا العقيدة، يأيت يف مقدمتها اإليَمن باهلل والثبات   

عليه مهَم كلف ذلك من تضحيات؛ ألن مصري العبد بعد هذه احلياة عامل آخر، يستحق التضحية والعمل،  

نه، حيث ينبغي ملن أراد  أصل خلقة اإلنسان، وكَمل قدرته سبحاعىل  يبتديء بالبعث والنشور، مع التأكيد  

الدار اآلخرة ونعيمها، وتزكية نفسه وتطهري باطنه؛ أن يستعني بالقرآن الكريم يف سريه إىل اهلل وتذكري اخللق  

 به. 

   .وسنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل هذه السور الثالث وتفسريها

 

 تكلم بإجياز عن مميزات أسلوب القصص القرآِن. 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

....................................................................... ................................. 
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 الشمس.(، نزلت بعد سورة  85(، وترتيبها يف املصحف ) 22، وعدد آياهتا )(1) سورة الربوج مكية

 

 بيان حال الرصاع بني اإليَمن والكفر من خالل قصة أصحاب األخدود.  - 1

 .(2) بيان كَمل القدرة ونفوذ مشيئة اهلل تعاىل يف عقاب الكافرين -2

 

 
  

 
 (. 423/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )460/ 5تفسري ابن عطية )( 1)

 (. 590/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )2)

كان غالم األخدود عىل ثقة كبرية يف نرص اهلل؛ ويظهر هذا من التجائه هلل بالدعاء ومن املكيدة 

 .الرشيفة التي صنعها للملك، وبقراره التضحية بنفسه ليؤمن أكرب عدد من الناس بموته
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وِج )  اَمِء َذاِت اْلرُبُ ( النهاِر 4( ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد )3( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )2( َواْلَيْوِم املَْْوُعوِد )1﴿َوالسه

اْلَوُقوِد ) ُقُعوٌد ) 5َذاِت  َعَلْيَها  ُهْم  إِْذ  ُشُهوٌد )6(  بِاملُْْؤِمننَِي  َيْفَعُلوَن  َما  َعىَل  َوُهْم  َنَقمُ 7(  َوَما  َأْن  (  إِله  ِمنُْهْم  وا 

ِميِد ) ٍء َشِهيٌد ) 8ُيْؤِمنُوا بِاهللهِ اْلَعِزيِز اْْلَ اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللهُ َعىَل ُكلِّ ََشْ ( إِنه الهِذيَن َفَتنُوا 9( الهِذي َلُه ُمْلُك السه

ْم َعَذاُب  املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ُثمه مَلْ َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجهَ  ِريِق ) نهَم َوهَلُ اِت  10اْْلَ اِْلَ ( إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه

تَِها اأْلََّْنَاُر َذلَِك اْلَفْوزُ  ِري ِمْن حَتْ ْم َجنهاٌت ََتْ  اْلَكبرُِي﴾. هَلُ

ُر  هِباا الشَّ  تِي ُتا اِت املانااِزِل الَّ وِج﴾: ذا اِت اْلرُبُ ُر. ﴿ذا ما القا  ْمُس وا

ِة.  ْوُم الِقيااما اْلياْوِم املْاْوُعوِد﴾: ُهوا يا  ﴿وا

ْيِه، وذكر اإلمام البغوي عن ابن  لا ُد عا ْن ُيْشها بُِكلِّ ما ُد، وا ْشها اِهٍد يا ما اهللُ بُِكلِّ شا ْشُهوٍد﴾: أاْقسا ما اِهٍد وا شا   ﴿وا

 يوم النحر، وقيل: يوم عرفة. "واملشهود "يوم اجلمعة   "الشاهد"أن:  - ريض اهلل عنهَم   -عمر  

 . لاكا ها با وا ُعذِّ ﴾: ُلِعنا وا  ﴿ُقتِلا

 . اِق املُْؤِمننِيا ْحرا ظِيَما إِلِ ا عا قًّ وا يِف األاْرِض شا ق  ِذينا شا اُب اأْلُْخُدوِد﴾: الَّ  ﴿أاْصحا

 ﴿األُْخُدود﴾: احلفر التي حُتفر يف األرض. 

 ﴿ُشُهوٌد﴾: ُحُضوٌر. 

ُقوا بِالنَّارِ  رَّ تانُوا﴾: حا ﴿فا
 (1) . 

 
 (. 131( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 398( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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املوضوع املبارش الذي تتحدث عنه هذه السورة الكريمة هو قصة أصحاب األخدود؛ وذلك أّن مجاعة  

ون، وشقوا هلم   من املؤمنني السابقني عىل اإلسالم ُتسكوا بعقيدهتم، فغضب لذلك الطغاة الكفار املتجربِّ

ا يف األرض، وأوقدوا فيه النار، ووضعوا فيه مجاعة املؤمنني فَمتوا حرقا  ا، والكافرون يشهدون ذلك املنظر شقًّ

ا   ا كبريا البشع، ويتلهون به، فتوعدهم اهلل باهلالك، والعذاب األليم، أما املؤمنون الصاحلون فسيفوزون فوزا

 يف اجلنة. 

فأقسم اهلل تعاىل بالسَمء ذات املنازل التي ُتر هبا الشمس والقمر، وبيوم القيامة الذي وعد اهلل اخللق أن  

شاهد يشهد يوم القيامة، ومشهود يشهد عليه، ويقسم اهلل سبحانه بَم يشاء من خملوقاته، أما  جيمعهم فيه، و

القسم هو لعن اهلل تعاىل للكفار   فإّن القسم بغري اهلل رشك، وهذا  املخلوق فال جيوز له أن يقسم بغري اهلل، 

وقعدوا   النار،  فيها  وقذفوا  األرض،  يف  ا  أخدودا شقوا  الذين  األخدود  املؤمنني،  أصحاِب  وفتنوا  حوهلا، 

النار،   يف  قذفوه  اإليَمن  عىل  استمر  ومن  أطلقوه،  إيَمنه  عن  وارتد  هلم  استجاب  فمن  عليها،  وعرضوهم 

اُب األْخُدوِد﴾ فلعنهم اهلل وأهلكهم وتوعدهم، فقال سبحانه:  ﴿النَّاِر  ثم ُفرسِّ األخدود بقوله:  ﴿ُقتِلا أاْصحا

لا  ُهْم عا إِْذ  ُقوِد *  اْلوا اِت  بِاملُْْؤِمننِيا ُشُهوٌد﴾  ذا ُلونا  ْفعا يا ا  ما ىلا  ُهْم عا ُقُعوٌد * وا ا  وهذا من أعظم ما يكون من  ْيها

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ قم باالطالع عىل قصة أصحاب األخدود؛ ثم بالتعاون مع 

 .زمالئك اذكر عددا من الدروس املستفادة منها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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التجرب وقساوة القلب؛ ألهنم مجعوا بني الكفر بآيات اهلل ومعاندهتا، وحماربة أهلها، وتعذيبهم هبذا العذاب  

 الذي تنفطر منه القلوب. 

واإلحراق بالنار للمؤمنني هو انتقام من أجل إيَمهنم، وتوحيدهم  وَيرب اهلل تعاىل أّن سبب هذا التعذيب  

ِزيِز احْلاِميِد﴾  به سبحانه، كَم قال تعاىل:   ُموا ِمنُْهْم إاِلَّ أاْن ُيْؤِمنُوا بِاهللَِّ اْلعا ا ناقا ما الذي ُيرجع إليه األمر كله،  ﴿وا

األْرِض﴾ وهو  اِت وا وا َما ُه ُمْلُك السَّ ِذي لا به وبتوحيده، وهذه املخالفة لدين أهل الباطل هو   أحق باإليَمن ﴿الَّ

السبب نفسه وراء تعذيب كفار قريش للمؤمنني يف مكة كذلك، بل وهو سبب   سبب هذا االنتقام، وهو 

اهللَُّ   االنتقام من املؤمنني يف كل زمان ومكان، ولكن اهلل شاهد عامل بَم فعلوا باملؤمنني، ال ختفى عليه خافية ﴿وا

ىلا ُكلِّ  ِهيٌد﴾ وسيجازَيم باجلزاء األوىف عىل أفعاهلم. عا  شا
ٍ
ء ْ  يشا

 
 

وعىل قدر هذا الفعل الشنيع من الكفار ضد املؤمنني عرض اهلل تعاىل عليهم التوبة واالقالع عن هذا  

ُتوُبوا﴾  األجرام، فقال:   ْ يا املُْْؤِمنااِت ُثمَّ ملا تانُوا املُْْؤِمننِيا وا ِذينا فا وتوعدهم سبحانه إن مل يتوبوا فإن اجلزاء  ﴿إِنَّ الَّ

اُب احْلاِريِق﴾  هو كَم قال سبحانه:   ذا ُْم عا هلا نَّما وا ها اُب جا ذا لاُهْم عا وهلم العذاب الشديد املحرق، قال احلسن ﴿فا

  هذا الكرم واجلود هم قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إىل التوبة. : انظروا إىل - رَحه اهلل   -

وملا ذكر اهلل تعاىل عقوبة الظاملني ذكر ثواب املؤمنني به سبحانه الصابرين واملضحيني بأنفسهم من أجل  

دينهم، ومنهم الذين صربوا عىل نار األخدود، وثبتوا عىل دينهم ومل يرتدوا، وكذلك الذين عملوا الصاحلات  

قد يبذل الداعية الغايل والنفيس يف سبيل نرش كلمة احلق وإدخال اإليَمن يف قلوب الناس، وال 

يرى االستجابة أو النرص، فليس رشطا أن يرى الدعاة والعاملني لإلسالم النرص، فربَم  يأيت بعد تعاقب 

 .كمل األمة أسباب النرص كلهاعدة أجيال حتى تست
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والنعيم  وا الثواب  وذلك  األهنار؛  وأشجارها  قصورها  من حتت  جتري  جنات  هو  اجلزاء  وهذا  لطاعات، 

ِذينا  املذكور هو الفوز أو الظفر الكبري الذي ال مثيل له جزاء إيَمهنم، وطاعة رهبم، فقال سبحانه:   الَّ ﴿إِنَّ 

 ْ ِري ِمْن حتا ْ نَّاٌت جتا ُْم جا احِلااِت هلا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا برُِي﴾آما ْوُز اْلكا لِكا اْلفا هْنااُر ذا
ا اأْلا وهنا يدرك اإلنسان العاقل    تِها

 الفرق الواضح بني مصري املرّصين عىل الكفر واإلجرام، وبني املؤمنني الصادقني التائبني. 

إّن هذه السورة العظيمة تتحدث عن قصة أصحاب األخدود، وما فيها من الِعظات والِعرب، ومنها:    - 1

 أّن هؤالء القوم الذين فعلوا ما فعلوا باملؤمنني سينالون جزاءهم يف الدار اآلخرة.  

ُموا مِ   -2 ا ناقا ما نُْهْم إاِلَّ أاْن ُيْؤِمنُوا  إّن هذا العداء والتعذيب للمؤمنني إنَم هو بسبب إيَمهنم، قال تعاىل: ﴿وا

ِزيِز احْلاِميِد﴾ وهذا فيه إشارة إىل أّن العداء عداٌء عقدي، وأّن الكفار لن يرتكون املؤمنني ما داموا عىل   بِاهللَِّ اْلعا

 هذا الدين. 

،  بيان رَحة اهلل، وقبوله توبة املذنبني، ولو كانوا كفاراا، فهؤالء أصحاب األخدود مع فعلهم الشنيع  -3

ِذينا   وهو فتنة املؤمنني وحتريقهم، وتعذيب أوليائه، إال أنه فتح هلم باب التوبة، ودعاهم إليها، فقال: ﴿إِنَّ الَّ

ُتوُبوا﴾ فإذا كان يفعل هذا مع أوليائه، فَم بالك مع العصاة من املؤمنني؟  ْ يا املُْْؤِمنااِت ُثمَّ ملا تانُوا املُْْؤِمننِيا وا فاهلل  فا

 تهم، وإقباهلم إليه! أشد فرحاا بتوب

 أّن الرتبية عىل اإليَمن باهلل تعاىل والعقيدة الصحيحة من وسائل الثبات عىل هذا الدين.  -4

 املؤمن يضحي بنفسه إن اضطر لذلك يف سبيل عقيدته وإيَمنه.  - 5

عليها،    نعيم اجلنة والفوز الكبري هو الذي ينتظر املؤمنني الذين اختاروا عقيدهتم عىل احلياة، وثبتوا  -6

 وصربوا عىل فتنة النار واحلريق والقتل واالضطهاد والترشيد. 

عذاب جهنم وعذاب احلريق هو الذي ينتظر الطغاة والفجرة السفلة، مهَم جتربوا ومارسوا أبشع    -7

 اجلرائم يف حق املسلمني. 
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ُه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد )12﴿إِنه َبْطَش َربَِّك َلَشِديٌد )  ( ُذو اْلَعْرِش املَِْجيُد  14( َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ) 13( إِنه

اٌل ملَِا ُيِريُد )15)  (﴾.16( َفعه
 

امه من الكفار املكذبني.  ﴾: اْنتِقا بِّكا  ﴿باْطشا را

ُيِعيُد﴾ اهلل اخلالق القادر الذي يبدأ اخللق من العدم، ثم يعيده بعد املوت.  ُه ُهوا ُيْبِدُئ وا  ﴿إِنَّ

ُدوُد﴾: ُيب عباده الصاحلني.   ﴿اْلوا

ْرِش﴾: صاحب العرش، والعرش أعظم املخلوقات، وأوسع من السَموات السبع.  ﴿ُذو اْلعا

 ﴿املْاِجيُد﴾: ذو املجد والرفعة والعظمة. 

 

 
 

 

اٌل ملِاا ُيِريدُ  :بنيِّ املرتتب عىل كون اهلل تبارك وتعاىل  .فاعَّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ث هذه اآليات عن قدرته سبحانه وتعاىل عىل االنتقام من أعدائه، الذين فتنوا عباده الصاحلني؛   تتحدَّ

﴿إِنَّ  ليكون يف ذلك عربة لكفار مكة الذين عذبوا املؤمنني؛ ليرصفوهم عن إيَمهنم باهلل ورسوله، فقال تعاىل:  

ِديٌد﴾   بِّكا لاشا ائم والذنوب العظام قوية شديدة، وهو قادر عىل  فعقوبة اهلل تعاىل وبطشه ألهل اجلرباْطشا را

ُيِعيُد﴾  ذلك، ومن ُتام قدرته تعاىل   ُه ُهوا ُيْبِدُئ وا يبدأ اخللق أول مرة يف الدنيا، ويعيدهم أحياء بعد املوت،  ﴿إِنَّ

لديه مهَم كان   إليه وخضع  تاب  الذنب ملن  يغفر  أنه سبحانه كذلك  إال  البطش واالنتقام  ومع قدرته عىل 

ُفوُر﴾ب  الذن اْلغا ُهوا  أسَمئه سبحانه    ﴿وا له؛ ألن من  ويتودد  بل ُيبه  تاب،  ملن  الذنوب مجيعها  يغفر  الذي 

ُدوُد﴾   الذي يتودد إىل عباده، ويتحبب إليهم ليقرهبم منه، فيحبه أحبابه حمبة ال يشبهها يشء، وهو سبحانه  ﴿اْلوا

ْرِش امْلاِجيُد﴾  وتعاىل   وصاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السَموات واألرض والكريس،  ﴿ُذو اْلعا

فهي بالنسبة إىل العرش كحلقة ملقاة يف فالة بالنسبة لسائر األرض، وخّص اهلل العرش بالذكر لعظمته؛ وألنه  

اٌل ملِاا ُيِريُد﴾  ا فعله ألنه  أخص املخلوقات بالقرب منه تعاىل، وهو سبحانه وتعاىل مهَم أراد شيئا  فيفعل ما أراد  ﴿فاعَّ

فعله ال معقب حلكمه ال يسأل عَم يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله، وقد قيل أليب بكر وهو يف مرض املوت:  

 . ( 1) هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم، قالوا: فَم قال لك؟ قال: قال يل: إِن فعال ملا أريد 

، فإنه إذا بطش وأخذ الظامل أخذه أخذاا شديداا،  -سبحانه وتعاىل    -يف اآليات ختويف من بطش اهلل    - 1

 فليحذر املؤمن أن يتقحم معايص اهلل، أو يستخف بأوامر اهلل، فإّن اهلل تعاىل ُيمِهل وال َُيمل. 

ُدود بالغفور ليدل عىل أّن أهل الذنوب إذا تابوا وأنا  -2  بوا غفر اهلل ذنوهبم وأحبهم.قرن تعاىل اسمه الوا

اٌل ملِاا ُيِريُد﴾ فال ُيعجزه يشء، وال يمنعه    -3 إّن اهلل تعاىل وحده هو الذي إذا أراد شيئاا فعله، فهو ﴿فاعَّ

 أحد، وال يستطيع أحد أن ُيول بني اهلل وبني ما يفعل، بخالف البرش، وهذا من كَمله سبحانه وتعاىل.  
  

 
 (. 93( الزهد ألَحد بن حنبل )ص: 1)
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نُوِد ) ( َواهللهُ ِمْن َوَرائِِهْم 19( َبِل الهِذيَن َكَفُروا يِف َتْكِذيٍب )18( فِْرَعْوَن َوَثُموَد )17﴿َهْل َأَتاَك َحِديُث اجْلُ

يٌط ) يٌد )20حُمِ  ( يِف َلْوٍح حَمُْفوٍظ﴾.21( َبْل ُهَو ُقْرآٌن جَمِ

 

يٌط﴾: قادر عليهم.   ﴿حُمِ

ُْفوٍظ﴾: هو اللوح الذي يف السَمء، حفظه اهلل من التغيري والتبديل ْوٍح حما  .(1) ﴿يِف لا

 

 

 
 (. 131( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 398( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ قم باالطالع عىل قصتي فرعون وثمود؛ ثم بالتعاون مع 

 .الدروس املستفادة منهَما من زمالئك اذكر الرابط املشرتك بينهَم؛ ثم اذكر عددا 

........................................................................................ 
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بقصة فرعون    ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن بنّي اهلل تعاىل قدرته عىل البطش بالكفار واملجرمني، عاد السياق لتذكري النبي  

ثاُمود﴾  وثمود وما فعل هبم من النكال والغرق، فقال سبحانه:   ْونا وا ِديُث اجْلُنُوِد فِْرعا ْل أاتااكا حا وذكرها ﴿ها

هنا لإليناس والتثبيت؛ وألجل ختويف كفار قريش من أن يناهلم مثل ذلك العقاب بسبب استمرارهم يف  

الكفر والتكذيب، وعدم االعتبار بَم حّل بتلك األمم، ومع هذا فكفار قريش وغريهم ال يزالون مستمرين  

ُروا يِف تاْكِذيٍب﴾  عىل التكذيب والعناد   فا ِذينا كا ِل الَّ هم بأنه سبحانه قادر عىل أن ينزل هبم ما أنزل  فتوعد﴿با

ائِِهْم  بأولئك السابقني، فهو مقتدر عليهم، وهم يف قبضته ال جيدون عنها مهرباا، فقال سبحانه:   را اهللَُّ ِمْن وا ﴿وا

يٌط﴾ ، ثم رد اهلل تعاىل عىل تكذيب قريش بالقرآن بأن هذا القرآن الذي كّذبوا  حُمِ به    فقد أحاط هبم علَما وقدرةا

ْل ُهوا ُقْرآٌن  رشيف الرتبة يف نظمه وأسلوبه، وبلغ حّد اإلعجاز منتهاه يف الرشف والكرم والربكة، فقال:   ﴿با

يٌد﴾   ِ ُْفوٍظ﴾ وسيٌع عظيُم املعاِن، وكثري اخلري والعلم، وهو كذلك مكتوب  جما ْوٍح حما الذي قد أثبت اهلل    ﴿يِف لا

وهذا يدل عىل جاللة القرآن    النقص، وحمفوظ من الشياطني، التغيري والزيادة و فيه كل يشء، فهو حمفوظ من  

 . (1) وجزالته، ورفعة قدره عند اهلل تعاىل

 

واحد   -1 األسلوب  وأّن  وزمان،  مكان  كل  يف  وطغياهنم  كفرهم  وطريقة  الكفار  أحداث  تشابه 

والطريقة واحدة يف حماوالت رد املسلمني عن دينهم مهَم كانت الطريقة أو الوسيلة سواء حرق  

 أو قتل.  

احلق  -2 الكالم  وهو  وأرشفها،  السَموية،  الكتب  أعظم  أنه  عىل  والتأكيد  الكريم،  القرآن  مكانة 

 ألبقى من كل يشء، وأّن اهلل تعاىل هو القادر عىل حفظه من أي حتريف أو حماوالت تشويه. ا

  

 
 (. 3/474( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 918( وتفسري السعدي )ص: 662( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)
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 البلد. ( نزلت بعد سورة  86( وترتيبها يف القرآن الكريم ) 17، وعدد آياهتا ) ( 1) سورة الطارق مكية 

 االستدالل عىل البعث بخلق اإلنسان، وعظيم قدرة اهلل عىل ذلك.  - 1

 حقيقة القرآن، وجزاء الكافرين به.   -2
 

 

 
اَمِء َوالطهاِرِق ) (  4( إِْن ُكلُّ َنْفٍس ملَها َعَلْيَها َحافٌِظ ) 3( النهْجُم الثهاقُِب ) 2الطهاِرُق )( َوَما َأْدَراَك َما  1﴿َوالسه

ْنَساُن ِممه ُخلَِق )  ائِِب )6( ُخلَِق ِمْن َماٍء َدافٍِق ) 5َفْلَينُْظِر اإْلِ َ ْلِب َوالرته ُه َعىَل َرْجِعِه َلَقاِدٌر  7( ََيُْرُج ِمْن َبنْيِ الصُّ ( إِنه

ائُِر ) ( َيْوَم تُ 8) َ ٍة َوَل َناِِصٍ )9ْبىَل الرسه  (﴾.10( َفاَم َلُه ِمْن ُقوه
 

 . ْيالا ْطُلُع لا الطَّاِرِق﴾: ُهوا النَّْجِم الَِّذي يا ُج.  ﴿وا هِّ  ﴿الثَّاِقُب﴾: املُيِضُء املُتاوا

اا. هلا ُظ أاْعَما ْفا لاٌك ُيا افٌِظ﴾: ما بٍّ   ﴿حا افٍِق﴾: ُمنْصا ِحِم. ﴿دا ٍة يِف الرَّ عا  برُِسْ

ْلِب﴾: الظَّْهِر.  ْدِر.  ﴿الص  اِئِب﴾: ِعظااِم الصَّ ا الرتَّ  ﴿وا

ْعدا املاْوِت.  يًّا با ِه حا دِّ ْجِعِه﴾: را ِئُر الُقُلوِب  ﴿را َما ُف ضا ُتْكشا ُ وا اِئُر﴾: خُتْتاربا ا  . ( 2) ﴿ُتْبىلا الرسَّ

 
 (. 428/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )464/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (. 131 وبيان )ص: ( وكلَمت القرآن تفسري399( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 2)



 (152( 

 

 

 

الواسعة البديعة، والكوكب املنري   بدأت هذه السورة بالقسم من اهلل تعاىل بعظيم خملوقاته من السَمء 

ا،   البادي الذي ييضء ليالا، ويزيل شدة الظلمة، كأنه َيرق أو يثقب حجب الظالم، فيطرق ليالا، وَيتفي هنارا

تعاىل:   اهلل  الطَّاِرِق﴾ فقال  وا  
ِ
ء َما السَّ بق  ﴿وا الطارق  فرّس  الثَّاِقُب﴾ وله: هو  ثم  يثقب    ﴿النَّْجُم  الذي  وامليضء 

نوره، فيخرق السَموات فينفذ حتى يرى يف األرض، والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب،  

 وسمي طارقاا ألنه يطرق ليالا. 

  وهذا القسم بالسَمء والطارق، وجواب القسم هو: أّن كل نفس عليها حفظة من املالئكة مرسلون من

قبل اهلل تعاىل ُيفظون عليها رزقها وعملها وأجلها، وقوهلا وفعلها، وما تكسبه من خري أو رش، وهذا مفهوم 

تعاىل:   افٌِظ﴾ قوله  حا ا  ْيها لا عا ملاَّا  ناْفٍس  ُكل   بعملها    ﴿إِْن  وستجازى  والسيئة،  الصاحلة  أعَمهلا  عليها  فيحفظ 

 املحفوظ عليها. 

 
 

 

 .التفكري والتأمل. دلل عىل ذلك من خالل آيات هذا املقطعُيثنا القرآن دائَم عىل إعَمل العقل يف 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

لقسم باآليات الكونية البديعة التي ُتشري إىل عظمته، مثل السَمء بدأ اهلل تعاىل سورة الطارق با

 .والطارق وهو النجم املُيضء، وُيوضح اهلل تعاىل املُقسم عليه يف اآليات وهو النفس اإلنسانية
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سبحانه:   بقوله  املعاد  إمكانية  عىل  به  ويستدل  ليتعظ،  خلقه  مبدأ  إىل  اإلنسان  تعاىل  اهلل  ْليانُْظِر  نّبه  ﴿فا

  ﴾ اُن ِممَّ ُخِلقا افٍِق﴾  فليتدبر خلقته ومبدأه، فإنه خملوق  اإلْنسا  دا
ٍ
اء نْيِ  ومن مني يتدفق و﴿ِمْن ما ُْرُج ِمْن با ﴿َيا

اِئِب﴾   ا الرتَّ ْلِب وا  وترائب املرأة.   بني صلب الرجل من الذي َيرج  الص 

وهذه الدعوة لإلنسان بأن ينظر ويتفكر يف كيفية بدء خلقه ليعلم قدرة اهلل عىل ما هو دون ذلك من  

البعث، فالذي أوجد اإلنسان من ماء دافق َيرج من هذا املوضع الصعب قادر عىل رجعه يف اآلخرة، وإعادته 

اِدٌر﴾    : للبعث والنشور واجلزاء؛ وهلذا قال سبحانه قا ْجِعِه لا ىلا را ُه عا ألن من قدر عىل البداءة واإلنشاء قادر  ﴿إِنَّ

 عىل اإلعادة واإلحياء مرة أخرى، وهذا من األدلة العقلية املتكررة يف هذا اجلزء.

اِئُر﴾ ثم يشري سبحانه إىل عظمة ذلك اليوم، وشدة هوله، فيصفه بأنه:  ا ْوما ُتْبىلا الرسَّ فتظهر مكنونات  ﴿يا

النفوس والقلوب من العقائد والنيات واألرسار وغريها، فتخترب رسائر الصدور، ويظهر ما كان يف القلوب  

ال ناارِصٍ ﴿فاَما   من خري ورش عىل صفحات الوجوه، وعند ذلك يظهر عجز اإلنسان ٍة وا ُه ِمْن ُقوَّ فهو لضعفه    ﴾ لا

ال يمتلك قوة يف نفسه أو من غريه، يمتنع هبا من عذاب اهلل، وال جيد نارصاا ينرصه، فينقذه مما نزل به من  

 عذاب اهلل تعاىل، فهذا القسم عىل حالة العاملني وقت عملهم وعند جزائهم. 

النفس ترصده احلفظة يف صحائف األعَمل، فعندما يعلم اإلنسان يقيناا أن عليه  بيان أّن كل ما تقوم به   -1

 حافظاا يكون ذلك أدعى إىل صالح أحواله، واستقامة رسيرته، وحفظ لسانه. 

أمر اهلل تعاىل اإلنسان أن ينظر إىل أصل خلقه؛ حتى يعرف فضل اهلل تعاىل عليه، ويعرف قدر نفسه،   -2

ء مهني، وأّن اهلل الذي خلقه قادر عىل إعادته إىل احلياة مرة أخرى بعد  فال يتكرب، فهو خملوق من ما

 موته وحماسبته عىل عمله دون أن يكون له قوة ُتنعه، أو نارص يمكنه أن يلجأ إليه.  

افِظ﴾.  -3 ا حا لايها  أنَّ اهلل تعاىل حفظ السَمء بالنجوم، وحفظ كل نفس من الرشور ﴿إِن ُكل  نافس ملََّّا عا

ائُر﴾  يوم القيام -4 ا ْوما ُتبىلا الرسَّ ة يوم تظهر يف الرسائر، فكل ما َيفيه العبد يف الدنيا سيظهر يف اآلخرة ﴿يا

 فليحسن العبد نيته وعمله.
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ْجِع ) اَمِء َذاِت الره ْدِع )11﴿َوالسه ُه  12( َواأْلَْرِض َذاِت الصه ْزِل )13َلَقْوٌل َفْصٌل )( إِنه (  14( َوَما ُهَو بِاهْلَ

ا ) ُْم َيكِيُدوَن َكْيدا ا )15إَِّنه ا﴾.16( َوَأكِيُد َكْيدا ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدا  ( َفَمهِّ
 

ِر.  رِّ اِحباِة املطاِر املُتاكا ْجِع﴾: صا اِت الرَّ اِت   ﴿ذا ْدِع﴾: ذا اِت الصَّ ِق بِالنَّبااِت.﴿ذا ق   التَّشا

البااطِِل.  نْيا احلاقِّ وا ِليالا  ﴿فاْصٌل﴾: فااِصٌل با ا﴾: قا ْيدا  . (1) ﴿ُروا

 

 

أقسم بالسَمء ذات املطر الذي يعود إىل األرض من السَمء فيحيي األرض بعد موهتا، وينبت النبات،  

ْجِع﴾ فقال سبحانه:   اِت الرَّ  ذا
ِ
ء َما السَّ فرتجع السَمء باملطر كل عام، وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام،   ﴿وا

 .  ( 2) ولوال ذلك هللكوا وهلكت مواشيهم

 
 (. 131( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 399( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 (. 376/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 2)

 

 .بنيِّ بإجياز املرتتب يف حياة املؤمن عىل وصف القرآن الكريم يف هذا املقطع بأنه قول فصل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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والكنز    األرض تتصدع وتتشقق؛ فيخرج من األرض النبات والثَمر والشجر واملعدن   وحينَم ينزل املطر إىل 

ْدِع﴾  والثروة النفطية واملائية، وهو معنى قوله:   اِت الصَّ األْرِض ذا فتنصدع األرض للنبات، فيعيش بذلك  ﴿وا

ا    اآلدميون والبهائم، وترجع السَمء  باألقدار، والشئون اإلهلية كل وقت، وتنصدع األرض عن األموات.  أيضا

القرآن   هذا  هو عىل  القسم  فاْصٌل﴾  وجواب  ْوٌل  قا لا ٌ  ﴿إِنَّه  بنيِّ فهو حق وصدق  والباطل  احلق  بني  فيفصل 

، ليس باهلزل   ا ُهوا بِاهْلاْزِل﴾  واضح، بل إنه ِجدٌّ ما ، وكالم فلم ينزل باللعب واللهو، فهو ِجدٌّ ال هزل فيه﴿وا

 من اهلل تعاىل ليس هو بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة، تنزيل من حكيم َحيد.

﴾  ثم أخرب سبحانه عن أسلوب الكفار مع الدعوة، وهو الكيد   ِكيُدونا ُْم يا بقوهلم بأن القرآن أساطري  ﴿إهِنَّ

اىل يدبر هلم تدبرياا آخر،  األولني، وبأن حممداا ساحر أو جمنون أو شاعر، ويتآمرون عىل قتله، ولكن اهلل تع

ا﴾  يستدرجهم يف عصياهنم، ثم جيازَيم جزاء كيدهم، فقال سبحانه:   ْيدا أاِكيُد كا إلظهار احلق، ولو كره  ﴿وا

الكافرون، ولدفع ما جاؤوا به من الباطل، ويعلم هبذا من الغالب، فإّن اآلدمي أضعف وأحقر من أن يغالب  

 القوي العليم يف كيده. 

ا﴾ اىل نبيه بالصرب، ووعده بالنرص، فقال سبحانه:  ثم أمر اهلل تع  ْيدا افِِرينا أاْمِهْلُهْم ُروا ِل اْلكا هِّ فأّخر    ﴿افما

الكافرين وأنظرهم، وال تدع عليهم هبالكهم، وال تستعجل به، وارض بَم يدبره اهلل لك يف أمورهم، وأمهلهم  

والنكال والعقوبة واهلالك، وهذا تكرار للمعنى   إمهاالا يسرياا قليالا أو قريباا، فسرتى ما ُيل هبم من العذاب

 .(1) بطريق املبالغة، وهي سنة من سنن اهلل يف التعامل مع املجرمني، فهو يمهل وال َيمل

 
 (. 3/477( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 919( وتفسري السعدي )ص: 669( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)
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أقسم اهلل بالسَمء ذات الرجع واألرض ذات الصدع يف إشارة بليغة إىل قدرته عىل البعث، حيث أنه    - 1

املطر من السَمء لُتنبت األرض من جديد بعد أن كانت ميتة، فكذلك ستتصدع األرض لُتخرج ما فيها  ُينزل  

 من أموات للبعث واحلساب أمام اهلل تعاىل. 

ْوٌل فاْصٌل﴾ أي: أّنه يفصل بني احلق والباطل    -2 قا ُه لا عظم شأن القرآن، وبيان صفته، قال تعاىل: ﴿إِنَّ

 ببيان كل واحد منهَم. 

اهلل تعاىل صفة الكيد لنفسه باملقابلة، واملراد هبا الكيد الالئق بذاته املقدسة، حيث أّن الكيد  نسب    -3

 املقصود به اإلمهال من أجل استدراجهم، وإذا أخذ اهلل الكافر فإنه ال يفلته. 

 امه. أّن اهلل تعاىل يمهل وال َيمل، فال يغرنك انتفاش الباطل وصولته وجولته، فإّن هذا ال يعني دو  -4

كل    -5 يف  وللمؤمنني  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  إيناس  ا﴾  ْيدا كا أاِكيُد  وا  * ا  ْيدا كا ِكيُدونا  يا ُْم  ﴿إهِنَّ سبحانه:  قوله  يف 

العصور بأن اهلل ليس بغافل عَم يكيده أعداؤهم هبم وبدينهم، وأنه هو من سيتوىل الكيد هلم، وال مقارنة بني  

 لقهار. كيد العبد الضعيف العاجز وبني كيد املقتدر اجلبار ا
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 ( ونزلت بعد سورة التكوير.  87( وترتيبها يف املصحف رقم )19وعدد آياهتا )  ،(1) سورة األعىل مكية

كان  "يقرأ هبا يف إحدى ركعتي العيد واجلمعة، فعن النعَمن بن بشري ريض اهلل عنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  

ية، قال: وإذا  يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بسبح اسم ربك األعىل، وهل أتاك حديث الغاش  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

ا   اجتمع العيد واجلمعة، يف يوم واحد، يقرأ هبَم  .  (2) يف الصالتنيأيضا

 . - سبحانه وتعاىل   - تسبيح وتنزيه الرب  - 1

 . ملسو هيلع هللا ىلصبيان حقيقة رسالة النبي  -2

 بيان طريق الفالح وذم التعلق بالدنيا، وإيثارها.  -3

 

 

  

 
 (.86/ 9ابن اجلوزي إمجاعاا كَم يف زاد املسري يف علم التفسري ) ( وحكاه468/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (.878( أخرجه مسلم برقم )2)
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ى )1﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل )  َر َفَهَدى )2( الهِذي َخَلَق َفَسوه (  4( َوالهِذي َأْخَرَج املَْْرَعى ) 3( َوالهِذي َقده

 َفَجَعَلُه ُغَثاءا َأْحَوى﴾.
 

 

 

  :﴾ بِّكا بِِّح اْسما را ليق به ﴿سا ِّدُه تعاىل عَمَّ ال يا ُهه وجما ناُه.  . نازِّ أاْحسا ُه وا ْلقا نا خا ى﴾: أاْتقا وَّ  ﴿فاسا

ا ُينااِسُبُه.  ُه ما ا لا ى﴾: يارسَّ دا . ﴿فاها ا ا األاْخَّضا ألا ى﴾: أاْنباتا الكا جا املْاْرعا  ﴿أاْخرا

ا.  افًّ ِشيَما جا را  ﴿ُغثااءا﴾: ها ا، أْسودا أو أْسما ا ريِّ ى﴾: ُمتاغا  . (1) بعد اخلَُّضة﴿أاْحوا

 

 

 

 

 
 (. 132( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 400( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .دلِّل من السنة النبوية عىل فضل التسبيح والتحميد
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بتسبيحه   الكريمة  السورة  هذه  مطلع  يف  تعاىل  اهلل  أمر 

مجيعاا،   له  املغايرة  واألغيار  النقائص  عن  وُتجيده  وتقديسه 

بِِّح  : وتنزَيه عَم يقوله املرشكون ويصفونه به، فقال سبحانه ﴿سا

 ﴾ بِّكا ا اسمه تعاىل بالقلب واللسان عىل وجه    اْسما را فسبحه ذاكرا

فهو سبحانه   ﴾  التعظيم،  له  ﴿اأْلاْعىلا الذي  والعايل عىل خلقه، 

علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وأخرب سبحانه عن نعمه  

عىل عباده وصفاته العظيمة التي تدعو العباد لتوحيده وتسبيحه، 

اإلنسان، وسّوى كل   الكائنات مجيعها، ومنها  الذي خلق  فهو 

م وجعلها  أجزائه،  بني  وناسب  قامته،  فعدل  اهليئات،  أحسن  يف  وال  خملوق  متفاوتة  غري  حمكمة،  تناسقة 

ى﴾  مضطربة، فقال سبحانه:   وَّ لاقا فاسا والذي خلق املخلوقات فأتقن خلقها وأحسنه، وهو سبحانه  ﴿الَِّذي خا

الذي قدر لكل خملوق ما يصلح له من املقادير املخصوصة، فأرشده وعرفه وجوه االنتفاع باألشياء، فهدى  

ااخلالئق ملا حتتاج إليه، فقال:   ى﴾  ﴿وا دا را فاها ِذي قادَّ فقدر مجيع املقدرات، فهدى كل خلق إىل ما يناسبه، قال  لَّ

. وهذه اهلداية العامة التي مضموهنا أنه (1) جماهد: هدى اإلنسان للشقاوة والسعادة، وهدى األنعام ملراتعها 

ِذي أاْخرا هدى كل خملوق ملصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية؛ وهلذا قال فيها:   الَّ ى﴾  ﴿وا أي: أنزل  جا املْاْرعا

من السَمء ماء، فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثري، فرتع فيها الناس والبهائم، وجعله هشيَما جافاا متغرياا،  

ى﴾.كَم قال سبحانه:  ُه ُغثااءا أاْحوا لا عا  ﴿فاجا

 
 (. 379/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

كلمة التسبيح تتضمن أصالا 

ا عظيَما من أصول التوحيد، وركنا 

عز  -أساسياا من أركان اإليَمن باهلل 

سبحانه  -، وهو تنزَيه -وجل 

عن العيب والنقص،  -وتعاىل 

 .واألوهام الفاسدة، والظنون الكاذبة
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ووصفه   .1 وأحكامه،  وأفعاله  وأسَمئه  وصفاته  ذاته  يف  به  يليق  ال  ما  كل  عن  وتنزَيه  اهلل  بتسبيح  األمر 

»ألن أقول: سبحان اهلل،  بصفات التعظيم والتمجيد، والتسبيح من أجل العبادات، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  

 .(1)واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، أحب إيّل مما طلعت عليه الشمس«

﴾ ووجوب التسبيح هبا   .2 بِّكا اأْلاْعىلا بِِّح اْسما را مرشوعية قول: سبحان ريّب األعىل عند قراءة هذه اآلية ﴿سا

 ثالثاا أو أكثر.   "سبحان ريب األعىل"يف السجود يف كل سجدة من الصالة  

كان رسول  ":  مرشوعية قراءة هذه السورة يف الركعة األوىل من الوتر، فعن أيب بن كعب ريض اهلل عنه قال .3

﴾، و﴿ُقْل ُهوا اهلُل  افُِرونا اا اْلكا ا أاَي  ﴾، و﴿ُقْل يا بِّكا اأْلاْعىلا بِِّح اْسما را ٌد﴾ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوتر بـ﴿سا  .  (2) أاحا

ى ما خلقه عىل    -تعاىل    –أّن اهلل   .4 ى﴾ يعني: سوَّ وَّ لاقا فاسا أبدع خلق املخلوقات، قال تعاىل: ﴿الَِّذي خا

 ها اإلنسان. أحسن صورة، وأول من يدخل في

كل يشء   .5 ر  قدَّ أي:  ى﴾  دا فاها را  قادَّ ِذي  الَّ ﴿وا قوله:  وجل    -ويف  وأنواعها    -عز  األشياء  أجناس  فقدر 

وصفاهتا وأفعاهلا وأقواهلا وآجاهلا، وهدى الكائنات ملعاشها، وقد جاء عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل  

وات واألرض بخمسني ألف »كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن َيلق السَمعنه أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

 (.3)سنة، وعرشه عىل املاء«

 

 
 (.2695( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 1423( وصححه األلباِن يف صحيح سنن أيب داود برقم )1171وابن ماجه )( 1423( أخرجه أبو داود )2)

 (. 2653( أخرجه مسلم برقم )3)
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

ْهَر َوَما ََيَْفى )6﴿َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَْسى ) ُه َيْعَلُم اجْلَ ى )7( إِله َما َشاَء اهللهُ إِنه َك لِْلُيرْسَ ُ ْر إِْن  8( َوُنَيرسِّ ( َفَذكِّ

ْكَرى ) ُر َمْن ََيَْشى ) 9َنَفَعِت الذِّ كه ( ُثمه َل  12( الهِذي َيْصىَل النهاَر اْلُكرْبَى )11( َوَيَتَجنهُبَها اأْلَْشَقى )10( َسَيذه

 (﴾.13َيُموُت فِيَها َوَل َُيَْيى )

 

ى﴾ سنقرئك   نْسا نُْقِرُئكا فاالا تا  القرآن قراءة ال تنساها. هذا  -يا حممد    -﴿سا

اءا اهللَُّ﴾ إال ما شاء اهلل مما اقتضت حكمته أن ينسيه ملصلحة يعلمها.  ا شا  ﴿إاِلَّ ما

ْفاى﴾ إنه سبحانه يعلم اجلهر من القول والعمل، وما َيفى منهَم.  ا َيا ما ُم اجْلاْهرا وا ْعلا ُه يا  ﴿إِنَّ

ِة  ى﴾: لِلطَِّريقا .﴿لِْلُيرْسا يااتِكا حا تِكا وا يعا ِ ِة يِف رشا ا  املُيارسَّ

ى﴾ فعظ قومك   ْكرا ِت الذِّ عا ْر إِْن نافا كِّ بالقرآن إن نفعت املوعظة، لكن التذكري واجب وإن    -يا حممد    - ﴿فاذا

 مل ينفع، فالتوفيق بيد اهلل وحده، وما عليك إال البالغ. 

ى﴾ سيتعظ الذي َياف ربه.  ْشا ْن َيا ُر ما كَّ ياذَّ  ﴿سا

ى﴾ ويبتعد عن الذكرى األشقى الذي ال َيشى ربه. ﴿وا  ا اأْلاْشقا نَُّبها تاجا  يا

ِذي ياْصىلا النَّارا اْلُكرْباى﴾ الذي سيدخل نار جهنم العظمى يقايس حرها.   ﴿الَّ

ْياى﴾ ثم ال يميت فيها فيسرتيح، وال ُييا حياة تنفعه.  الا ُيا ا وا ُموُت فِيها  ﴿ُثمَّ الا يا
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أّنه امتن عليه بحفظ القرآن فال ينساه،    ملسو هيلع هللا ىلصيذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات من نعمه الدينية عىل رسوله  

ى﴾  واحلفظ نعمة عظيمة، وأعظم منها عدم نسيان ما ُيفظه اإلنسان، فقال:   نْسا نُْقِرُئكا فاال تا وسنحفظ  ﴿سا

ما أوحينا إليك من الكتاب، وُنوِعيِه قلبك فال تنسى منه شيئاا، وهذه بشارة كبرية من اهلل لعبده ورسوله حممد  

ا  لمه علَما ال ينساه، فتكفل له ربه بحفظ قلبه هلذا القرآن، ورفع هذه الكلفة عن عاتقه  أّن اهلل سيع ملسو هيلع هللا ىلص ﴿إاِل ما

اءا اهللَُّ﴾  ُم اجْلاْهرا  نفسه  عن    وأخرب سبحانه وهذا استثناء مما اقتضت حكمته أن ينسيه ملصلحة بالغة،    شا ْعلا ُه يا ﴿إِنَّ

ْفاى﴾   ا َيا ما  ع هلم ما أراد، وُيكم بَم يريد. ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده، ورش وا

فقال:   ببشارة كبرية،  نبيه  تعاىل  ى﴾  ثم برش  لِْلُيرْسا كا  ُ ُنيارسِّ ييرس رسوله  ﴿وا اهلل  بأن  البشارة    ملسو هيلع هللا ىلصوهذه 

ابن كثري   أفعال اخلري  -رَحه اهلل    - لليرسى يف مجيع أموره، وجيعل رشعه ودينه يرساا، قال  : نسهل عليك 

 . (1) وأقواله، ونرشع لك رشعاا سهالا سمحاا مستقيَما عدالا ال اعوجاج فيه، وال حرج وال عرس 

مقبولة، واملوعظة مسم الذكرى  دامت  ما  الناس  تذكري  نبيه عىل  تعاىل  اهلل  فقال سبحانه:  وحّث  وعة، 

 
 (.380/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

 

 .املتقني وحال املتكربين من حيث تقبلهم للتذكرة واملوعظةقارن بني حال 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ى﴾ ْكرا ِت الذِّ عا ْر إِْن نافا كِّ ى﴾  برشع اهلل وآياته، وأّنه    ﴿فاذا ْشا ْن َيا ُر ما كَّ ياذَّ فإّن خشية العبد هلل تعاىل، وعلمه  ﴿سا

بأنه سيجازيه عىل أعَمله توجب للعبد االنكفاف عن املعايص، والسعي يف اخلريات، وأما غري املنتفعني سوف  

فق الذكرى:  سبحانه:  يتجنبون  ى﴾ال  األْشقا ا  نَُّبها تاجا يا عن    ﴿وا ويتجاىف  واملوعظة،  الذكرى  عن  ويبتعدون 

النصيحة اإِلنساُن الشديد الشقاوة والتعاسة، واملراد باألشقى: اجلنس، أي: يبتعد عن االنتفاع بالتذكري مجيع 

الوليد بن املغرية وأشباههَم،  املتوغل يف كفره، كأيب جهل و األشقياء، وهم الكافرون، وقيل: املراد به الكافر  

ياا﴾املوقدة التي تطلع عىل األفئدة    وهي النار ﴿الَِّذي ياْصىلا النَّارا اْلُكرْباى﴾  وهو   ْ ال ُيا ا وا ُموُت فِيها فهو    ﴿ُثمَّ ال يا

ا أليَما من غري راحة وال اسرتاحة.   يعذب عذابا

 

من نعم اهلل عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص أن أقرأه القرآن فال ينساه، ويف ذلك معجزة له ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه كان أمياا ال    - 1

 من القرآن.   - عليه السالم   -يكتب، وكان مع ذلك ال ينسى ما أقرأه جربيل  

اءا اهللَُّ﴾ بشارة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه    -2 ا شا ى * إاِلَّ ما نُْقِرُئكا فاالا تانسا لن ينسى من الوحي إال  يف قوله تعاىل: ﴿سا

ا﴾ - سبحانه وتعاىل  - ما شاء اهلل رفعه، كَم قال اهلل  ٍة أاْو ُننِسها ْخ ِمْن آيا ا نانسا  [.106]البقرة:  : ﴿ما

ى﴾ والتَّذكرُة    -3 ْشا ْن َيا ُر ما كَّ ياذَّ ى * سا ْكرا ِت الذِّ عا ْر إِْن نافا كِّ أمر اهلل تعاىل نبيه وأتباعه بالتَّذكري، فقال: ﴿فاذا

، فالتَّذكرُي ُيصُل به البياُن، وُيصُل به استقامُة  تنفعُ  ا باالستجابة للحقِّ واتِّباعه، أو بمعرفِة احلقِّ األعَمِل؛  : إمَّ

 وهلذا ينبغي عىل املسلمني القيام هبذه املهمة املأمور هبا؛ لعظيم فائدهتا يف صالح الفرد واملجتمع. 

ُر ويستجيُب وينتفُع، ومنهم من ُيعِرُض  أخربا تعاىل أنَّ النَّاسا يف التَّذكرِة صنف  -4 اِن: فمنهم من يتذكَّ

 عن التَّذكرِة، وهم األشقياء.
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( َتَزكهى  َمْن  َأْفَلَح  َفَصىله )14﴿َقْد  ِه  َربِّ اْسَم  َوَذَكَر  ُتْؤثُِروَن  15(  َبْل   )( ْنَيا  الدُّ َياَة  َخرْيٌ  16اْْلَ َواآْلِخَرُة   )

ُحِف اأْلُوىَل )17َوَأْبَقى )  (﴾.19( ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى )18( إِنه َهَذا َلِفي الصُّ

 

ح، وهو الفوز باملطلوب، والنجاة من املرهوب، فهي كلمٌة جامعٌة   الا ﴾ مأخوٌذ من الفا لكلِّ خرٍي،  ﴿أاْفلاحا

 دافعٌة لكلِّ رش. 

ةِ  ا بِالتوحيد والطَّاعا ها الَّ حا ايِص، وا ُه ِمنا الرشك واملاعا را ناْفسا ى﴾: طاهَّ كَّ ﴿تازا
 (1). 

الصالة   ويف  منه،  والقيام  والنوم  والرشب  األكل  عند  أحايينه  كل  ربه يف  ذكر  أي:  بِِّه﴾:  را اْسما  را  كا ذا ﴿وا

 التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري. وخارجها، والذكر يشمل: 

﴾: أي: الصلوات اخلمس والنوافل من الرواتب وغريها. ىلَّ  ﴿فاصا

﴾: أي: تقدمون وتفضلون الدنيا عىل اآلخرة.   ﴿ُتْؤثُِرونا

ى﴾. أاْبقا ﴾ إىل قوله: ﴿وا ْد أاْفلاحا ا﴾: أي: إّن هذا وهو قوله: ﴿قا ذا  ﴿إِنَّ ها

  :﴾ ُحِف اأْلُوىلا ِفي الص   الكتب القديمة املنزلة من عند اهلل، هي التوراة واإلنجيل وغريمها من كتب اهلل. ﴿لا

﴾: أي: الكتب التي أنزهلا اهلل تعاىل عىل إبراهيم وكانت صحفاا. اِهيما  ﴿ُصُحِف إِْبرا

ى﴾: هو نبي اهلل موسى بن عمران  ُموسا  ، والكتاب الذي أنزل عليه هو التوراة. -عليه السالم  - ﴿وا

 
 (. 132( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 400( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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ر نفسه وزكاها من الرشك واملعايص ومساوئ األخالق، فقال:   أخرب اهلل تعاىل يف اآليات بفالح من طهَّ

ى﴾ كَّ ْن تازا ْد أاْفلاحا ما ﴾  وأيضاا    ﴿قا ىلَّ ِه فاصا بِّ را اْسما را كا ذا واتصف بذكر اهلل، وانصبغ به قلبه، فأوجب له ذلك  ﴿وا

ا الصالة، التي هي مي  زان اإليَمن.  العمل بَم يريض اهلل، خصوصا

فقال:   الدينا  ُيبون  الناس  من  كثرياا  أّن  تعاىل  اهلل  ْنياا﴾  وأخرب  الد  احْلايااةا  ُتْؤثُِرونا  ْل  عىل  ﴿با ويقدموهنا 

ى﴾  اآلخرة   أاْبقا رْيٌ وا ُة خا اآلِخرا الدنيا يف كل وصف مطلوب، وأبقى؛ لكوهنا دار خلد  ﴿وا فاآلخرة خري من 

فناء، و دار  املباركة من األوامر  وبقاء وصفاء، والدنيا  السورة  املذكور لكم يف هذه  أّن هذا  وّضح سبحانه 

ى﴾احلسنة، واألخبار املستحسنة موجودة، و ُموسا اِهيما وا ُحِف األوىلا * ُصُحِف إِْبرا ِفي الص  ا لا ذا اللذين    ﴿إِنَّ ها

إىل مصالح الدارين،  ، فهذه أوامر يف كل رشيعة؛ لكوهنا عائدة  ملسو هيلع هللا ىلصمها أرشف املرسلني، سوى النبي حممد  

وهي مصالح يف كل زمان ومكان، فأخرب تعاىل أّن الرشائع واحدة يف أصوهلا وآداهبا العامة، فإّن كل ما ذكر  

من فالح من تزكى، وتذّكر اهلل تعاىل، وإيثار الناس الدنيا: ثابٌت يف صحف إبراهيم، وصحف موسى غري  

 .(1) خري وأبقى من الدنيا  التوراة، فقد تتابعت كتب اهلل تعاىل أّن اآلخرة 

 
 (. 479/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 920السعدي )ص: ( وتفسري 636/ 3( أحكام القرآن للجصاص ) 1)

 

 .هات من السنة النبوية ما يرشد املؤمن حلقيقة وجوده يف الدنيا وكيفية املعيشة فيها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



(167( 

 

 
 

1 

الرديئة،    -1 واألخالق  واملعايص  الرشك  من  وباطنُه  ظاهُره  ر  طهَّ ن  ما أي:  ى﴾  كَّ تازا ْن  ﴿ما بفالح  اإلخبار 

 والشك والنفاق والعداوة للمسلمني والبغضاء، وغري ذلك. 

ة ُيراد هبا    -2 دة بـ)قاْد( والفالح كلمٌة عامَّ ى﴾ مجلة فعليَّة مؤكَّ كَّ ْن تازا ْد أاْفلاحا ما تأكيد هذا الفالح بقوله: ﴿قا

 النجاُة من املكروه، والفوُز باملحبوب.  

يها، واملعرضون عن ذكر اهلل: نفوسهم ال ُي   -3 رها وتنقِّ ي النّفوس وتطهِّ صل  األعَمل الّصاحلة هي التي تزكِّ

ْر باإليَمن والعمل الصالح، ومن أعظم   ا مل تتزكَّ ومل تتطهَّ ا رديئة خبيثة؛ ألهنَّ هلا هذا الّزكاء بل تكون نفوسا

 .﴾ ىلَّ ِه فاصا بِّ را اْسما را كا ذا ى * وا كَّ ْن تازا ْد أاْفلاحا ما  ما ُيزكي النفوس: كثرة ذكر اهلل، وكثرة الصالة، كَم قال: ﴿قا

﴾. الرتغيب يف الزكاة والذ  -4 ىلَّ ِه فاصا بِّ را اْسما را كا ذا ى * وا كَّ ْن تازا ْد أاْفلاحا ما  كر والصالة؛ لقوله: ﴿قا

 التزهيد يف الدنيا والرتغيب يف اآلخرة لفناء الدنيا، وبقاء اآلخرة.  - 5

 
 

 

ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان هدايات وأحكام كل  ُيَقسِّ

  .مقطع من السورة عىل ِحَدٍة 
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  : 1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

يطٌ ﴿  ﴿َذاِت اْلرُبُوِج﴾   ﴾ حُمِ

ائُِر﴾   ﴿األُْخُدود﴾  َ   ﴿ُتْبىَل الرسه

ْدِع﴾  ﴿َبْطَش َربَِّك﴾   ﴿َذاِت الصه

  ﴿َوَيَتَجنهُبَها اأْلَْشَقى﴾   ﴿َأْحَوى﴾ 

  ﴾ُتْؤثُِرونَ ﴿  ﴿ُغَثاءا﴾

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 2س

 ( )  باهلل تعاىل والعقيدة الصحيحة من وسائل الثبات عىل هذا الدين. الرتبية عىل اإليَمن  (1

ُدود بالغفور ليدل عىل أّن أهل الذنوب إذا تابوا وأنابوا غفر اهلل  (2  قرن تعاىل اسمه الوا

 ( )          ذنوهبم وأحبهم.  

 

 تكتبا يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل:           

ا عن فضل سور الربوج والطارق واألعىل  -أ  ومقاصدها.ملخصا

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ال  -ب ملخصا

 .يزيد ملخص املقطع الواحد عن سطرين
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 ال تتشابه أساليب ووسائل الكفار وطريقة كفرهم وطغياهنم يف كل مكان وزمان   (3

 ( )         لرد املسلمني عن دينهم. 

 أمر اهلل تعاىل اإلنسان أن ينظر إىل أصل خلقه حتى يعرف فضل اهلل تعاىل عليه،   (4

 ( )        ويعرف قدر نفسه، فال يتكرب. 

 نتفاش الباطل وصولته وجولته، فإّن هذااهلل تعاىل يمهل وال َيمل، فال يغرنك ا (5

 ( )          ال يعني دوامه.  

 كلمة التسبيح ال تتضمن أصالا عظيَما من أصول التوحيد، وركنا أساسياا من   (6

 ( )        . -عز وجل   -أركان اإليَمن باهلل  

 ( )  من نعم اهلل عىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص أن أقرأه القرآن فال ينساه، ويف ذلك معجزة له. (7

يها، واملعرضون عن ذكر اهلل:   (8 رها وتنقِّ ي النّفوس وتطهِّ  األعَمل الّصاحلة هي التي تزكِّ

 ( )       نفوسهم قد ُيصل هلا هذا الّزكاء تلقائيا. 

 

 
  

 .وضح كيف أن القرآن الكريم معجزة خالدة؛ ثم اكتب ذلك يف بطاقة وضعها ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 أن:

سورة الغاشية من يبني مكية ومدينة السور ) -

 وحتى سورة الفجر(.

من سورة الغاشية وحتى )يستخرج مقاصد السور  -

 سورة الفجر(.

من سورة الغاشية )يفرس املعاِن واملفردات للسور  -

 وحتى سورة الفجر(.

من سورة الغاشية )يفرس املعنى اإلمجايل للسور  -

 وحتى سورة الفجر(.

من سورة )يناقش اهلدايات واألحكام للسور  -

 الفجر(.الغاشية وحتى سورة 

 خمرجات التعلم
 أول: سورة الغاشية:

 املوضوع األول: إثبات الثواب والعقاب.

 املوضوع الثاين: بيان دلئل القدرة عىل اخللق والبعث.

 املوضوع الثالث: بيان وظيفة الرسل وهي التذكري.

 ثانيا: سورة الفجر:

والكفار املوضوع الرابع: العتبار والبيان بعاقبة الطغاة 

 وإهالكهم.

 املوضوع اخلامس: التذكري بمصارع األمم الغابرة الكافرة.

املوضوع السادس: بيان اْلكمة من البتالء وحقيقة اإلنسان 

 وطبيعته وحاجته إىل التزكية.

 املوضوع السابع: ردع وتذكري اإلنسان عن نسيان اآلخرة.

 مفردات الوحدة

8
 الساعات الدراسيةعدد 

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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؛ فذكرت سورة الغاشية  يف هاتني السورتني احلديث عن أوصاف الكافر واملؤمن والنار واجلنة إمجاالا 

واألرض، وهكذا عرضت سورة الفجر ملشاهد  مشاهد القدرة اإلهلية يف العذاب والنعيم، ويف السموات  

العظمة والقدرة اإلهلية يف الكون وأحوال اإلنسان وبيان عاقبة املغرتين من الطغاة كعاد وثمود وفرعون،  

 . وعاقبة املؤمنني املهتدين الشاكرين لنعم اهلل تعاىل 

 

 

 

د بعض مظاهر قدرة اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون  . عدِّ

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................ 
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مكية  الغاشية  )(1) سورة  آياهتا  وعدد   ،26( املصحف  يف  وترتيبها  الذاريات،  88(  سورة  بعد  نزلت   )

 وسميت بسورة )هل أتاك حديث الغاشية( وسورة )هل أتاك(. 

 

يقرأ هبذه السورة يف إحدى ركعتي العيد واجلمعة، فعن النعَمن بن بشري ريض اهلل عنه   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  

يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بسبح اسم ربك األعىل، وهل أتاك حديث الغاشية،    ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل  "قال:  

ا  قال: وإذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد، يقرأ هبَم  .  (2) يف الصالتنيأيضا

 

 إثبات الثواب والعقاب. - 1

 بيان دالئل القدرة عىل اخللق والبعث.  -2

 بيان وظيفة الرسل، وهي التذكري.  -3

  

 
 (. 434/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )472/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (.878( أخرجه مسلم برقم )2)
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ا َحاِمَيةا )3( َعاِمَلٌة َناِصَبٌة )2( ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َخاِشَعٌة )1﴿َهْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيِة ) ( ُتْسَقى  4( َتْصىَل َنارا

يٍع ) 5ِمْن َعنْيٍ آنَِيٍة )  ْم َطَعاٌم إِله ِمْن ََضِ (  8َمئٍِذ َناِعَمٌة )( ُوُجوٌه َيوْ 7( َل ُيْسِمُن َوَل ُيْغنِي ِمْن ُجوٍع )6( َلْيَس هَلُ

ٌر َمْرُفوَعٌة  12َجاِرَيٌة ) ( فِيَها َعنْيٌ  11( َل َتْسَمُع فِيَها َلِغَيةا )10( يِف َجنهٍة َعالَِيٍة )9لَِسْعيَِها َراِضَيٌة ) ( فِيَها ُِسُ

 ( َوَزَراِِبُّ َمْبُثوَثٌة﴾. 15( َوَناَمِرُق َمْصُفوَفٌة ) 14( َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة ) 13) 

اهِلاا.  ى النَّاسا بِأاْهوا اِشياِة﴾: أحد أسَمء يوم القيامة، واملعنى: تاْغشا  ﴿اْلغا

ٌة. رِسا ٌة ُمنْكا لِيلا ٌة﴾: ذا اِشعا ِب يِف النَّاِر.  ﴿خا التَّعا ِل وا ما ٌة بِالعا دا ٌة نَّاِصباٌة﴾: جُمْها اِملا  ﴿عا

ِة.  ارا ِة احلارا ِديدا .  ﴿آنِياٍة﴾: شا اب  وا اُه الدَّ ْرعا ْوٍك، الا تا بِيٍث ِذي شا ْبٍت خا يٍع﴾: نا ِ  ﴿رضا

ِْذي.  هتا ْلُغو وا الا ناْفسا تا ، وا ةا اِحدا ْغٍو وا ةا لا ِلما ﴾: الا كا ِغياةا .  ﴿الا اِربنِيا ٌة لِلشَّ دَّ ٌة﴾: ُمعا ْوُضوعا  ﴿مَّ

اِئُد.  سا ِرُق﴾: وا ناَما ٌة  ﴿وا ثرِيا ْبُثوثاٌة﴾: ُبُسٌط كا ايِب  ما را زا ةٌ ﴿وا ْفُروشا ما
 (1). 

 

 
 (. 132( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 401( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .صف بإجياز يف نقاط حمددة حال الفريقني الذين ورد ذكرمها يف آيات هذا  املقطع

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ابتدأت هذه السورة بوصف القيامة وأهواهلا، وهي )الغاشية( التي تغشى اخلالئق بشدائدها، وبدأت  

اِشياِة﴾باالستفهام:   ِديُث اْلغا ْل أاتااكا حا ؟ وهذا االستفهام للتشويق، وشد االنتباه، ال ملجرد االستفهام؛  ﴿ها

املسئول، كناية عن أمهية اخلرب، بحيث إنه مما يتساءل  ولذلك ال ينتظر املتكلم هبذا االستفهام جواباا عنه من  

 الناس عن علمه. 

 

   ثم بدأ سبحانه بوصف كال الفريقني يوم القيامة:

األول: والفضيحة   الفريق  الذل  من  بأن وجوههم خاشعة  تعاىل  اهلل  النار، حيث وصفهم  أهل  فريق 

فقال سبحانه:   ة﴾  واخلزي،  اِشعا ِئٍذ خا ْوما يا بنف﴿ُوُجوٌه  العذاب جتر عىل وجوهها، فهي  وهي  الوقت يف  س 

ٌة نااِصباٌة﴾  اِملا وجزاء هذه الوجوه يوم القيامة أهنا تدخل ناراا شديدة احلرارة، حتيط هبم من كل مكان، قال    ﴿عا

﴾  سبحانه:   اِمياةا ا حا وتقايس حرها، وتعذب فيها خلسارة أعَمهلا، وإذا عطشوا فإن هذه الوجوه:  ﴿تاْصىلا ناارا

ى   نْيٍ آنِياٍة﴾  ﴿ُتْسقا اٌم إاِل ِمْن  فرشاهبم احلميم واملاء احلار شديد احلرارة، وأما طعامهم فـِمْن عا ُْم طاعا ْيسا هلا ﴿لا

ال ُيْغنِي ِمْن ُجوٍع﴾   يٍع * ال ُيْسِمُن وا ِ وذلك أّن املقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه،  رضا

زال، وهذا الطعام الذي ألهل النار ليس فيه يشء من هذين األمرين،  اهل ويزيل عنه أمله، وإما أن يسمن بدنه من  

واخلسة، نسأل اهلل العافية، فال ُيصل به مقصود، وال يندفع به حمذور، فال  والنتن    بل هو طعام يف غاية املرارة 

 يسمن آكله، وال يدفع عنه اجلوع. 

وههم يوم القيامة منرية، فقال سبحانه:  فريق أهل اجلنة، حيث وصفهم اهلل تعاىل بأن وج  الفريق الثاين:

ٌة﴾   ِئٍذ نااِعما ْوما قد جرت عليهم نَّضة النعيم، فنَّضت أبداهنم، واستنارت وجوههم، ورسوا غاية  ﴿ُوُجوٌه يا

اِضياٌة﴾ الرسور، فكانت هذه الوجوه   ا را ْعيِها بَم قدمته يف الدنيا من األعَمل الصاحلة، حيث وجدت ثوابه    ﴿لِسا

ا، ا مضاعفا  فحمدت عقباه، وحصل هلا كل ما تتمناه.  مدخرا
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 وقد وصف اهلل تعاىل دار الثواب وهي اجلنة للمؤمنني، بأوصاف، منها:

أّن أصحاب الوجوه الناعمة املتنعمة يف جنة رفيعة املكان، هبية الوصف، آمنة الغرفات، يف جنة عالية من   -

حيث املسافة واملكان، وكذلك عالية من حيث املكانة واملنزلة أيضا؛ ألن اجلنة درجات بعضها أعىل من  

فقال سبحانه:   من بعض،  أسفل  بعضها  دركات  النار  أّن  كَم  نَّ بعض،  جا ا  ﴿يِف  فِيها ُع  تاْسما الا  الِياٍة *  عا ٍة 

﴾ ِغياةا  وهي كذلك ال يسمع أهل اجلنة كلمة فيها لغو أو باطل، بل كالمهم كالم حسن نافع. الا

ٌة﴾  ومن أوصاف اجلنة أن   - اِريا نْيٌ جا ا عا  يفجروهنا ويرصفوهنا كيف شاؤوا، وأنى أرادوا. ﴿فِيها

ٌة﴾ومن أوصاف اجلنة أن   - ْرُفوعا ٌر ما ا رُسُ والرسر هي املجالس املرتفعة يف ذاهتا، وبَم عليها من الفرش    ﴿فِيها

اللينة الوطيئة وبَم هو ناعم امللمس، كثرية الفرش، مرتفعة الّسمك، إذا جلس عليها املؤمن، استمتع هبا،  

 ورأى رياض اجلنة ونعيمها. 

ٌة﴾  ويف اجلنة كذلك كَم قال سبحانه:   - ْوُضوعا ما اٌب  أاْكوا أ ﴿وا اللذيذة، قد  وأواٍن ممتلئة من  نواع األرشبة 

 وضعت بني أيدَيم، وأعدت هلم. 

وكذلك يف اجلنة الوسائد والفرش والسّجاد الرقيقة الناعمة مفروشة ومصفوفة، بعضها إىل بعض، فقال  -

ْصُفوفاٌة﴾  سبحانه:   ِرُق ما ناَما وهي بنفس الوقت مبثوثة، ومتفرقة يف املجالس، وكثرية، تغري باجللوس  ﴿وا

ْبُثوثاٌة﴾  الناظر إليها، كَم قال تعاىل:    عليها، ويستمتع ايِب  ما را زا فهي مملوءة هبا جمالسهم من كل جانب  ﴿وا

 . -عز وجل  -من وسائد احلرير واالستربق، وهذه املقارنة تغري اإلنسان باإليَمن وامتثال أوامر اهلل  

ْت القيامة بالغاشية؛ ألهنا إذا حصلت مل جيد ا  - 1 ا من أهواهلا، فكأهنا يشء يغشى الناس  وِصفا لناس مفرًّ

 ويغطِّيهم، ويف ذلك ختويف للعباد ليستعدوا هلذا اليوم.

﴾ دليل عىل أّن العمل ال بد أن يكون معه إيَمن    -2 اِمياةا ا حا ٌة نااِصباٌة * تاْصىلا ناارا اِملا يف قوله تعاىل: ﴿عا
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 وإخالص واتباع، وإال مل ينتفع به صاحبه. 
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بِِل َكْيَف ُخلَِقْت )  اَمِء َكْيَف ُرفَِعْت )17﴿َأَفاَل َينُْظُروَن إىَِل اإْلِ َباِل َكْيَف ُنِصَبْت  18( َوإىَِل السه ( َوإىَِل اجْلِ

 (﴾.20( َوإىَِل اأْلَْرِض َكْيَف ُسطَِحْت )19)

 

ُلون.  ﴾: يتأم  نُظُرونا بِِل﴾: اجِلَمُل. ﴿يا  ﴿اإْلِ

ْت﴾: ُجِعلاْت مرفوعة فوق األرض بال أعمدة.   ﴿ُنِصباْت﴾: أِقيمت وُرفعت.  ﴿ُرفِعا

ْت  دا ُمهِّ ْت﴾: ُبِسطاْت وا   . (1)﴿ُسطِحا

 

 
 

 
 (. 132( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 401( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

غري ما ورد يف  -والبعث، هناك أدلة أخرى من القرآن الكريم تبني دالئل القدرة عىل اخللق 

 .اذكر بعضاا منها -الدرس 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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عباده إىل التفكر يف خملوقاته الباهرة، وَيص اإلبل من    - سبحانه وتعاىل    - يف هذه اآليات الكريمة يدعو اهلل  

بني خملوقاته احلية، وجيعل النظر إىل كيفية خلقها أسبق من التأمل يف كيفية رفع السَموات، ونصب اجلبال، وتسطيح  

خلوقات مدخالا إىل اإليَمن اخلالص بقدرة اخلالق، وبديع  األرض، ويدعو إىل أن يكون النظر والتأمل يف هذه امل 

ْت﴾ صنعه، فيقول تعاىل:   ْيفا ُخِلقا نُْظُرونا إىِلا اإلبِِل كا أي: أال ينظرون إىل خلقها البديع، وكيف سخرها    ﴿أافاال يا

ْيفا ُنِصباْت﴾  اهلل للعباد، وذللها ملنافعهم الكثرية   بااِل كا إىِلا اجْلِ حصل هبا استقرار األرض وثباهتا  هبيئة باهرة، ف ﴿وا

ْت﴾  عن االضطراب   ْيفا ُسطِحا إىِلا األْرِض كا ا، وسهلت غاية التسهيل ليستقر اخلالئق  ﴿وا ا واسعا أي: مدت مدا

 عىل ظهرها، ويتمكنوا من حرثها وغراسها، والبنيان فيها، وسلوك الطرق املوصلة إىل أنواع املقاصد فيها.  

ات دون غريها؛ ألهنا أقرب األشياء إىل اإلنسان الناظر فيها، ويمكن جلميع  وذكر اهلل تعاىل هذه املخلوق

 واآليات الدالة عىل التفكر يف خملوقات اهلل تعاىل أكثر من أن حترص.  الناس أن يشاهدوها،

ْت﴾ دعوة للنظر يف   -1 ْيفا ُخِلقا نُْظُرونا إىِلا اإلبِِل كا  هذه اإلبل، فهي آية عظيمة.يف قوله تعاىل: ﴿أافاال يا

التفكر يف خملوقات اهلل عبادة جليلة، ينبغي القيام هبا؛ لكوهنا طريق لتعظيم اخلالق، وزيادة اإليَمن، وقد   -2

ْلِق   روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »لقد نزلت عيّل الليلة آية، ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها ﴿إِنَّ يِف خا

اْخ  اأْلاْرِض وا اِت وا وا َما اٍت أِلُويِل اأْلاْلبااِب﴾ ]آل عمران:  السَّ يا اِر آلا النَّها ْيِل وا ِف اللَّ  . ( 1) اآليات   [ 190تاِلا
  

 
 (. 220/ 2( والتعليق الرغيب )68( وحسنه األلباِن يف الصحيحة )620( أخرجه ابن حبان برقم )1)

إعادة إّن التأمل يف هذه املخلوقات املذكورة يف اآليات ُيوصل إىل معرفة عظمة اهلل وقدرته عىل 

 .اخللق، ويزيد اإليَمن
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ٌر ) اَم َأْنَت ُمَذكِّ ْر إِنه ُبُه اهللهُ اْلَعَذاَب  (  23( إِله َمْن َتَوىله َوَكَفَر ) 22( َلْسَت َعَلْيِهْم بُِمَصْيطٍِر )21﴿َفَذكِّ َفُيَعذِّ

 (﴾. 26( ُثمه إِنه َعَلْينَا ِحَساَِبُْم )25( إِنه إَِلْينَا إَِياَِبُْم )24اأْلَْكرَبَ )
 

ِن.  ىلا اإِليَما لٍِّط ُتْكِرُهُهْم عا ٍر﴾: بُِمتاسا
ْيطِ  ﴿بُِمصا

﴾: أعرض عن التذكري واملوعظة  ىلَّ . ﴿تاوا فا ا  وانرصا

ذاب اآلخرة، وهو العذاب الشديد يف النار.   ا﴾: عا اب اأْلاْكربا ذا  ﴿العا

ُهْم باْعدا املاْوِت. ْرِجعا ُْم﴾: ما اهبا  ﴿إِيا

ا ْيها لا باُة، وهيا إْحصاُء األْعَمِل ِمْن أْجِل املُجازاِة عا اُب: املُحاسا ُْم﴾: احِلسا اهبا ﴿ِحسا
 (1). 

 

 

 
 (. 132( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 401( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

  ملسو هيلع هللا ىلصجاء معنى اآليتني األخريتني يف املقطع مناسبا ملا قرره اهلل تبارك وتعاىل من وظيفة النبي  

 .بالتذكري. وضح ذلك

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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، والدعاة من بعده، هي إبالغ الرسالة،  ملسو هيلع هللا ىلصبّينت هذه اآليات يف ختام هذه الّسورة أّن مهّمة الّرسول  

والدعوة إىل اهلل، والتذكري بدينه ورشعه، وأهّنم غري مسؤولني عن كفر وانحراف النّاس وذنوهبم، فقال تعاىل:  

ٌر﴾   كِّ ْر إِنََّما أاْنتا ُمذا كِّ إِْن  فإذا قمتا بَم عليك فال عليك بعد ذلك لوم وال عتب، كَم قال اهلل تعاىل:  ﴿فاذا ﴿وا

اهللَُّ باِصرٌي بِاْلِعبااِد﴾ ُغ وا لاْيكا اْلباالا إِنََّما عا ْوا فا لَّ [ فكل من توىل عن الوعظ واإلرشاد والتذكري  20]آل عمران:    تاوا

ا﴾سيناله العذاب الشديد يوم القيامة، قال سبحانه:   ابا األْكربا ذا ُبُه اهللَُّ اْلعا ذِّ ُيعا را * فا فا كا ىلَّ وا ْن تاوا ثم أّكد    ﴿إاِل ما

بقوله:   واحلساب  البعث  وقوع  تعاىل  ُْم﴾  اهلل  اهبا ِحسا ْيناا  لا عا إِنَّ  ُثمَّ   * ُْم  اهبا إِيا ْيناا  إِلا اهلل،  ﴿إِنَّ  إىل  فمرجعهم 

 فيحاسبهم عىل ما عملوا من خري ورش. 
 

ٌر﴾ بعد أن  األمر بالتذكري، واستعَمل الرباهني احلسية والعقلية؛ لقوله تعاىل: ﴿فاذا   - 1 كِّ ْر إِنََّما أاْنتا ُمذا كِّ

﴾ وهذا يستدعي إعَمل األدوات احلسية من البرص والسمع وغريها، واستعَمل العقل   نُْظُرونا قال: ﴿أافاالا يا

 يف االستنباط.

  مهمة الداعية الدعوة، وليس َحل الناس عىل اهلداية؛ ألن اهلداية بيد اهلل تعاىل، قال تعاىل: ﴿إِنَّكا الا   -2

﴾ ]القصص:   ُهوا أاْعلاُم بِاملُْْهتاِدينا اُء وا ْن ياشا ِْدي ما ِكنَّ اهللَّا َيا لا ْن أاْحباْبتا وا ِْدي ما  [.  56هتا

ُْم﴾  -3 اهبا ْيناا ِحسا لا ُْم * ُثمَّ إِنَّ عا اهبا ْيناا إِيا  . إثبات البعث واجلزاء، ووجوب اإليَمن به؛ لقوله تعاىل: ﴿إِنَّ إِلا
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 ( نزلت بعد سورة الليل، وقبل الضحى. 89( وترتيبها يف املصحف ) 30، وعدد آياهتا ) ( 1) سورة الفجر مكية 
 

 االعتبار والبيان بعاقبة الطغاة والكفار وإهالكهم. - 1

 احلكمة من االبتالء، وحقيقة اإلنسان، وطبيعته، وحاجته إىل التزكية. بيان  -2

 ردع وتذكري اإلنسان عن نسيان اآلخرة.   -3

 

 

 
ْفِع َواْلَوْتِر )2( َوَلَياٍل َعرْشٍ )1﴿َواْلَفْجِر ) ْيِل إَِذا َيرْسِ )3( َوالشه  (﴾. 5( َهْل يِف َذلَِك َقَسٌم لِِذي ِحْجٍر )4( َوالله

 

اِر.  ﴿َواْلَفْجِر﴾: لا النَّها ْقِت املاْعُروِف أاوَّ ٌم بِالوا  قاسا

:﴾ ٍل.  ﴿َوَلَياٍل َعرْشٍ فاْت بِِه ِمْن أاْعَما ُ ا رشا ما ِل، وا ِة األُوا رْشِ ِذي احِلجَّ ياايِل عا ٌم بِلا  قاسا

ْفِع َواْلَوْتِر﴾: ْرٍد. ﴿َوالشه فا ْوٍج وا ٌم بُِكلِّ زا  قاسا

:﴾ ي بِظاالا  ﴿َوالليِل إذا َيرْسِ . يارْسِ ُثنَّ ُتْبعا ْقِديُرُه: لا ُْذوٌف، تا ِم حما سا اُب القا وا جا  ِمِه، وا

ْقٍل.  ﴿لِِّذي ِحْجٍر﴾: اِحِب عا  لِصا

 
 (. 434/ 4ري )( وزاد املسري يف علم التفس472/ 5( تفسري ابن عطية )1)
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تبدأ هذه السورة املباركة بقسٍم من اهلل تعاىل بوقت من األوقات  

الفجر،  وهو  سبحانه:    العظيمة،  ْجِر﴾  فقال  اْلفا آخر  ﴿وا وهو 

من   النهار  وإقبال  الليل،  إدبار  يف  ملا  النهار؛  ومقدمة  الليل، 

جلميع   املدبر  وحده  وأنه  اهلل،  قدرة  كَمل  عىل  الدالة  اآليات 

تنبغي   ال  الذي  الفجر صالة  األمور،  يف  ويقع  له،  إال  العبادة 

فاضلة معظمة، ُيسن أن يقسم اهلل هبا؛ وهلذا أقسم بعده بالليايل  

فقال:   ﴾ العرش،  رْشٍ يااٍل عا لا ليايل عرش    ﴿وا الصحيح  وهي عىل 

ا  ، وأقسم اهلل هبا ألهن ( 1) اإلمجاع عىل ذلك   - هلل  ا   رَحه   – ذي احلجة، وهذا قول مجهور أهل العلم، ونقل ابن جرير  

  - لياٍل مشتملة عىل أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما ال يقع يف غريها، وقد جاء عن ابن عباس  

قالوا: وال    - أي عرش ذي احلجة    -   »ما العمل يف أيام أفضل منها يف هذه؟« عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:    - ريض اهلل عنهَم  

 . ( 2) فسه وماله فلم يرجع بيشء« »وال اجلهاد، إال رجل خرج َياطر بن اجلهاد؟ قال:  

 
 (.7/514( ينظر: تفسري ابن جرير ) 1)

 (. 969( أخرجه البخاري برقم )2)

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل مصادر البحث املتاحة؛ بنيِّ فضل االستغفار والدعاء بني قيام 

 .الليل وصالة الفجر أثناء الليايل العرش

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

أقسم اهلل بالليايل العرش، وهي ليايل 

تعظيَما هلا؛ ولذلك فإّن من ذي احلجة 

أعظم األعَمل يف أيام العرش: استشعار 

عظمتها، وتعظيم اهلل تعاىل ورشائعه 

 .فيها، واإلكثار من الطاعات والقربات
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﴾  وأقسم اهلل سبحانه بالليل وقت رسيانه وإرخائه ظالمه عىل العباد، فقال سبحانه:   ا يارْسِ ْيِل إِذا اللَّ ﴿وا

 فيسكن العباد فيه، ويسرتُيون ويطمئنون، رَحة منه تعاىل وحكمة. 

ٌم لِِذي ِحْجٍر﴾  وبعد هذه األقسام جاء االستفهام   لِكا قاسا ْل يِف ذا هل فيَم ُذكر من األشياء قسٌم مقنع ﴿ها

لذي لب وعقل؟! وهذا االستفهام تقريرٌي لفخامة شأن األمور املقسم هبا، كأنه يقول: إِّن هذا لقسٌم عظيٌم 

و ليعذبنَّ  عند ذوي العقول واأللباب، وجواب القسم حمذوف تقديره: وربِّ هذه األشياء ليبعثن العباد، أ

اٍد﴾.الكفار، ويدل عليه قوله:   ب كا بِعا لا را ْيفا فاعا را كا ْ تا  ﴿أاملا

 القسم بالفجر فيه داللة عىل أمهية الوقت ورضورة شغله يف الطاعات والعبادات.  -1

، حيث ينشق الليل، وَيرج من  -عز وجل    - أقسم اهلل تعاىل بالفجر الذي هو آية من آيات اهلل   -2

 .- عز وجل  -إال اهلل   رحم الليل النور، ويولد هنار جديد، وال يقدر عىل اإلتيان هبذا الفجر 

﴾ قسم -3 يارْسِ ا  إِذا ْيِل  اللَّ تعاىل: ﴿وا قوله  ا    ويف  فيأيضا يسري  فالليل  إذا يرسي،  باملغرب،  بالليل  بدأ 

وينتهي بطلوع الفجر، فهو يميش زمناا ال يتوقف، فهو دائَما يف رسيان، فأقسم اهلل به ملا يف ساعاته  

مناسبة   الليل  الليل والوتر، وغري ذلك؛ وألن يف  املغرب والعشاء وقيام  العبادات كصالة  من 

يبقى ثلث الليل اآلخر،    ينزل كل ليلة إىل السَمء الدنيا، حني  - عز وجل    - عظيمة، وهي أن اهلل  

؛ فالثلث اآلخر  (1) فيقول: »من يسألني فأعطيه من يدعوِن فأستجيب له، من يستغفرِن فأغفر له«

يتهجد،    - عز وجل    - من الليل وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز اإلنسان هذه الفرصة، فيقوم هلل  

عة إجابة ينتفع هبا يف دنياه  ويدعو اهلل سبحانه بَم شاء من خري الدنيا واآلخرة، لعله يصادف سا

 وأخراه. 
  

 
 ( وصححه األلباِن.1366( أخرجه ابن ماجه )1)
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َلْق ِمْثُلَها يِف اْلباَِلِد )7( إَِرَم َذاِت اْلِعاَمِد )6﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد ) ( َوَثُموَد الهِذيَن َجاُبوا  8( الهتِي مَلْ َُيْ

ْخَر بِاْلَواِد )  ( َفَصبه  12( َفَأْكَثُروا فِيَها اْلَفَساَد )11( الهِذيَن َطَغْوا يِف اْلباَِلِد )10( َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوَتاِد )9الصه

 ( إِنه َربهَك َلبِاملِْْرَصاِد﴾.13َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب )
 

  :﴾ ما ِهْم. ﴿إِرا دِّ ؛ نِْسباُة إىِلا جا ما ِة إِرا بِيلا  قا

ِة.  ىلا األاْعِمدا ِة عا األاْبنِياِة املاْرُفوعا ِة وا اِحباِة الُقوَّ ِد﴾: صا اِت اْلِعَما  ﴿ذا

اُبوا﴾: قاطاُعوا الصخور بوادَيم، وجعلوا منها مساكن هلم، تقيهم برد الشتاء، وحر الصيف.  ﴿جا

َما  ى شا اِدي الُقرا اِد﴾: وا بِيَِّة. ﴿بِاْلوا را ِة العا ْرِب اجلاِزيرا ُه.  لا غا بَُّتوا ُمْلكا ِذينا ثا اِحِب اجلُنُوِد الَّ  ﴿ِذي اأْلاْوتااِد﴾: صا

اِد.  ُزوا احلادَّ يِف اإِلْفسا اوا ا ْوا﴾: جتا ا.  ﴿طاغا ِديدا ا شا ابا ذا اٍب﴾: عا ذا ْوطا عا  ﴿سا

 ، اِصنيا ْرُقُب العا اِد﴾: يا بِاملِْْرصا أُخُذُهمْ ﴿لا ُيْمِهُلُهْم، ُثمَّ يا وا
(1) . 

 

 
 

 (. 133( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 402( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

ح: ملاذا كان التذكري بعاقبة الكفار وإهالكهم بيانا وعربة للمؤمنني  .وضِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يف هذه اآليات ذكر اهلل تعاىل مصارع األمم اخلالية الكافرة، وما فعل هبا من التعذيب واإلهالك؛ لتوعد  

لا  قريش، وبيان األمثال هلا، ويذكرهم بَم عاقب به األمم السابقة، فقال سبحانه متسائالا:   ْيفا فاعا را كا تا  ْ ﴿أاملا

اٍد﴾ ب كا بِعا علمك ماذا فعل اهلل بعاد قوم هود؟ وكيف أهلك اهلل قبيلة  ؟ أي: أمل يبلغك يا حممد ويصل إىِل  را

عاد األوىل التي كانت تسكن يف بالد األحقاف بني ُعَمن وحَّضموت يف جنوب شبه اجلزيرة العربية، وكانت  

ِد﴾  ذات مباٍن عالية   اِت اْلِعَما ما ذا هوداا  وذات البناء الرفيع، وكلمة )إرم( هي قبيلة عاد بعينها، كان نبي ها  ﴿إِرا

، والتي مل َيلق مثل تلك القبيلة يف مجيع البلدان يف القوة والشدة يف زماهنم، وكذلك أمل  -عليه الّسالم    -

، الذين قطعوا الصخر  -عليه الّسالم    -يبلغك يا حممد ويصل إىِل علمك ماذا فعل اهلل بقبيلة ثمود قوم صالح  

 عظيمة يف احلجر: ما بني الشام واحلجاز، أو وادي ونحتوه، وبنوا باألحجار بيوتاا يسكنون فيها، وقصوراا 

اِد﴾ وكذلك ما فعل اهلل تعاىل باجلبار فرعون حاكم   ْخرا بِاْلوا اُبوا الصَّ ِذينا جا ثاُمودا الَّ القرى، فقال سبحانه: ﴿وا

موسى   الّسالم    - مرص يف عهد  املغروزة يف - عليه  كاألوتاد  الثوابت  العظيمة  املباِن  كان صاحب  الذي   ،

ْونا ِذي األْوتااد﴾ ذي اجلنود الذين  ا فِْرعا ألرض، ومنها األهرامات التي بناها الفراعنة؛ لتكون قبوراا هلم، ﴿وا

 ثبتوا ملكه كَم تثبت األوتاد ما يراد إمساكه هبا. 

تعاىل   اهلل  الذين ذكرهم  اْلباِلِد﴾  هم    -عاد وثمود وفرعون    -فهؤالء  يِف  ْوا  طاغا ِذينا  وجتاوزوا يف ﴿الَّ

الظلم واجلور، وُتردوا وعتوا، واغرتوا بقوهتم  بال ادا﴾دهم احلد يف  سا اْلفا ا  فِيها أاْكثاُروا  بالكفر واملعايص    ﴿فا

والظلم، وسعوا يف حماربة الرسل، وصد الناس عن سبيل اهلل، فلَم بلغوا من العتو ما هو موجب هلالكهم،  

اٍب﴾  ذا ْوطا عا ب كا سا ْيِهْم را لا بَّ عا عاىل عىل عليهم نوعاا من العذاب الشديد، يشبه السوط املؤمل  أنزل اهلل ت ﴿فاصا

الذي يستعمل يف تطبيق العقاب، بسبب جرمهم، واهلل تعاىل يرصد ويراقب عمل كل إنسان، فال يفوته يشء،  

بَّكا حتى جيازيه عليه باخلري خرياا، وبالرش رشاا، وال َيمل منه شيئاا مهَم قل أو كثر، فقال سبحانه:     ﴿إِنَّ را

اِد﴾ بِاملِْْرصا  ملن عصاه يمهله قليالا، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.  لا
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إذا مل تكن األقسام التي استهل اهلل هبا سورة الفجر كافية، فقد ساق اهلل بعض األمثال ليخربنا عن   -1

ا، وأنه ال  مصري األمم السابقة؛ حتى يعلم اإلنسان أّن اهلل قد أهلك من هو أشد منه قوة وأكث ر عددا

 يعجزه إهالك املكذبني. 

يؤكد اهلل عىل حقيقة البعث بذكر قصة عاد إرم، حيث كانوا يعيشون يف خيام وأبنية مرتفعة العمدان   -2

ا لتمكنهم وشدة قوهتم وطول أجسامهم لدرجة أهنم ال مثيل هلم عىل مر الزمان.   نظرا

ا    رضب اهلل املثل -3 الصخر بالواد، حيث حتكموا يف الصخور، ونحتوا من  بقوم ثمود الذين جابوا  أيضا

ا عظيَما لدرجة أهنم   اجلبال بيوتاا هلم، باإلضافة إىل قوم فرعون يف أرض مرص، حيث بلغت قوهتم حدا

 بنوا األهرامات كقبور هلم.

  عندما يستغل اإلنسان اإلمكانيات التي منحها اهلل له يف غري ما أمر اهلل به، يكون اإلنسان قد طغى  -4

 وجاوز احلد املسموح، وبالتايل يكون مصريه هو اهلالك يف الدنيا والعذاب الشديد يف اآلخرة. 

ا.  -5  جيب عىل اإلنسان أن يعلم أنه مهَم طغى وأمهله اهلل تعاىل، فإن ربه له باملرصاد، فهو لن َيمله أبدا
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َمُه َفَيُقوُل َرِبِّ َأْكَرَمِن ) ُه َفَأْكَرَمُه َوَنعه ْنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلُه َربُّ ا اإْلِ ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه 15﴿َفَأمه ( َوَأمه

)َفَيُقوُل   َأَهاَنِن  اْلَيتِيَم )16َرِبِّ  ُتْكِرُموَن  َل  َبْل  َكاله  املِْْسكنِِي )17(  َطَعاِم  َعىَل  وَن  اضُّ حَتَ َوَل  َوَتْأُكُلوَن  18(   )

اَث َأْكالا ملًَّا ) َ بُّوَن املَْاَل ُحبًّا مَجًّا﴾. 19الرتُّ
 ( َوحُتِ

 

ُه بِالنِّْعما  ا ُه﴾: اْختاربا  ِة. ﴿اْبتاالا

مه باخلريات.  ه﴾: أي: باملال واجلاه ونعَّ ما ناعا ُه وا ما أاْكرا  ﴿فا

ْيِه ِرْزقاُه﴾: أي: ضيقه ومل يوسعه عليه.  لا را عا دا قا  ﴿فا

اناِن﴾: أي: أذلني بالفقر، ومل يشكر اهلل عىل ما وهبه من سالمة جوارحه والعافية يف جسمه.  يبِّ أاها  ﴿را

﴾: أي:   اثا ا  املرياث. ﴿الرت 

 ﴿أاْكالا ملاًّا﴾: أي: أكالا كثرياا، ومّلاا شديداا إذ يلمون نصيب النساء واألطفال ملا هلم، فال يورثوهنم من الرتكة. 

ًّا﴾: أي: حباا كثرياا فاحشاا   . (1) ﴿ُحبًّا مجا

 

 
 (. 133بيان )ص: ( وكلَمت القرآن تفسري و402( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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يف هذه اآليات َُيرب اهلل تعاىل عن طبيعة اإلنسان، وأنه جاهل ظامل، ال علم له بالعواقب، يظن احلالة التي  

ا  تقع فيه تستمر وال تزول، ويظن أّن إكرام اهلل يف الدنيا يدل عىل كرامته عنده، وقربه منه، فيقول تعاىل:   أامَّ ﴿فا

أا  ُه فا ب  ُه را ا اْبتاالا ا ما اُن إِذا ْنسا ِن﴾اإْلِ ما يبِّ أاْكرا ياُقوُل را ُه فا ما ناعَّ ُه وا ما فإّن اإلنسان إذا أنعم اهلل عليه، ووسع عليه يف   ْكرا

ْيِه ِرْزُقُه﴾الرزق اعتقد أّن ذلك من اهلل إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتالء وامتحان، وأنه إذا   لا   ﴿قدر عا

ال﴾  هذا احلسبان بقوله: وضيقه عليه يظن أّن هذا إهانة من اهلل له، فرّد اهلل عليه   أي: ليس كل من نعمته  ﴿كا

يف الدنيا فهو كريم عيّل، وال كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدّي، وإنَم الغنى والفقر والسعة والضيق  

 ابتالء من اهلل لريى من يقوم له بالشكر والصرب. 

 

 

بإجياز يف ضوء املال نعمة كربى، وبنفس الوقت فتنة عظيمة. بالتعاون مع زمالئك بنيِّ ذلك 

 .فهمك لآليات

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

بتليه بالغنى والصحة ليظهر إّن اهلل تعاىل يبتيل العبد بالفقر واملرض ليظهر صربه أو جزعه، وي

شكره أو كفره، فليس الغنى دليل عىل اإلكرام، وليس الفقر دليل عىل اإلهانة، فاهلل يعطي ويمنع 

 .حلكمة
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﴾  ثم الم اهلل العباد عىل عدم اهتَممهم بأحوال اخللق املحتاجني، فقال:   ال بال ال ُتْكِرُمونا اْلياتِيما الذي  ﴿كا

اِم املِْْسكنِي﴾فقد أباه وكاسبه، واحتاج إىل جرب خاطره، واإلحسان إليه   ىلا طاعا ونا عا ااض  ال حتا أي: ال ُيض    ﴿وا

ا عىل إطعام املحاويج من املسا كني والفقراء؛ وذلك ألجل الشح عىل الدنيا وحمبتها الشديدة  بعضكم بعضا

﴾املتمكنة من القلوب؛ وهلذا قال:   اثا ا ْأُكُلونا الرت  تا ا، ال  ﴿أاْكال ملاًّا﴾  أي: املال املخلف عن امليت    ﴿وا أي: ذريعا

ًّا﴾ تبقون عىل يشء منه  ب ونا املْاالا ُحبًّا مجا
حُتِ ا.  ﴿وا ا شديدا  أي: كثريا

 

اِم املِْْسِكنِي﴾ إشارٌة إىل أنه ينبغي   -1 ىلا طاعا ونا عا ااض  الا حتا الَّ باْل الا ُتْكِرُمونا اْلياتِيما * وا يف قوله تعاىل: ﴿كا

ا عىل إطعام املساكني؛ ألهنم يف حاجة، واهلل تعاىل يف عون   لنا أن ُنكرم األيتام، وأن ُيضَّ بعُضنا بعضا

 لعبد يف عون أخيه.  العبد ما كان ا

وجوب إعطاء املواريث ملستحقيها ذكوراا أو إناثاا، صغاراا أو كباراا، كَم يف كتاب اهلل تعاىل، فإّن اهلل قد   -2

 .(1) فرض لكل وارث نصيبه، كَم يف احلديث: »إّن اهلل قّسم لكل وارث نصيبه من املرياث«

يزن األمور بميزانه قوة وضعفاا، وقد جاء  اإلنكار عىل من ُيب املال الذي ُيمل عىل منع احلقوق، و -3

يف احلديث: »فو اهلل ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كَم بسطت  

 . (2)عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كَم تنافسوها، وهتلككم كَم أهلكتهم«

  

 
 (. 1794( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2712( أخرجه ابن ماجه )1)

 (. 2961( ومسلم برقم )3158( أخرجه البخاري برقم )2)
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ا ) ا َدكًّ ِت اأْلَْرُض َدكًّ ا )21﴿َكاله إَِذا ُدكه ا َصفًّ ( َوِجيَء َيْوَمئٍِذ بَِجَهنهَم َيْوَمئٍِذ  22( َوَجاَء َربَُّك َواملََْلُك َصفًّ

ْكَرى ) ْنَساُن َوَأنهى َلُه الذِّ ُر اإْلِ َيايِت )( َيُقوُل َيا  23َيَتَذكه ْمُت ِْلَ ُب َعَذاَبُه َأَحٌد )24َلْيَتنِي َقده ( 25( َفَيْوَمئٍِذ َل ُيَعذِّ

ُتَها النهْفُس املُْْطَمئِنهُة ) 26َوَل ُيوثُِق َوَثاَقُه َأَحٌد ) َأيه ( َفاْدُخيِل يِف  28( اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيةا َمْرِضيهةا )27( َيا 

 (﴾. 30 َجنهتِي )( َواْدُخيِل 29ِعَباِدي )

ا﴾: أي: حركت حركة شديدة، وزلزلت زلزاالا قوياا.  كًّ ا دا كًّ ِت اأْلاْرُض دا ا ُدكَّ  ﴿إِذا

ا﴾: أي: واملالئكة جاءت صفاا بعد صف.  فًّ ا صا فًّ املْالاُك صا  ﴿وا

﴾: أي: جُتر بسبعني ألف زمام، كل زمام  نَّما ها ِئٍذ بِجا ْوما ِجيءا يا  بأيدي سبعني ألف ملك. ﴿وا

اُن﴾: أي: الكافر، يتذكر ما قالت له الرسل من وعد اهلل ووعيده يوم لقائه.  ْنسا ُر اإْلِ كَّ تاذا  ﴿يا

ى﴾: أي: ال تنفعه يف هذا اليوم الذكرى.  ْكرا ُه الذِّ أانَّى لا  ﴿وا

ْمُت حِلاياايِت﴾: أي: من اإِليَمن والعمل الصالح.  ﴿قادَّ

ابا  ذا ُب عا ذِّ ٌد﴾: أي: ال يعذب مثل عذاب اهلل أحد، أي يف قوته وشدته.﴿الا ُيعا  ُه أاحا

ٌد﴾: أي: وال يوثق أحد مثل وثاق اهلل   ُه أاحا اقا ثا الا ُيوثُِق وا  . -عز وجل   -﴿وا

ِئنَُّة﴾: أي: املؤمنة اآلمنة من العذاب؛ ملا الح هلا من بشائر النجاة.  ا النَّْفُس املُْْطما ُتها ا أايَّ  ﴿يا

بِِّك﴾: أي: إىل جواره يف دار كرامته يف اجلنة.   ﴿اْرِجِعي إىِلا را

اْدُخيِل يِف ِعبااِدي﴾: أي: يف مجلة عبادي املؤمنني املتقني.  ﴿فا

نَّتِي﴾: أي: دار كرامتي ألوليائي. اْدُخيِل جا  ﴿وا
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والغاصبني  اآليات   ذمت  أن   بعد الدنيا  وعبدة  الطغاة    اآليات   هذه  تأيت   ،اآلخرين   حلقوق   السابقة 

ال﴾  واجلزاء، فيقول اهلل تعاىل:    بوجود القيامة واحلساب  وهتددهم  لتحذرهم أي: ليس كل ما أحببتم من  ﴿كا

األموال، وتنافستم فيه من اللذات بباٍق لكم، بل أمامكم يوم عظيم، وهول جسيم، تدك فيه األرض واجلبال  

ا صفاا،   وما عليها، وجييء اهلل تعاىل لفصل القضاء بني عباده يف ظلل من الغَمم، وجتيء املالئكة الكرام صفا

ا بعد صف، كل سَمء جييء مالئك تها صفاا، ُييطون بمن دوهنم من اخللق، وهذه الصفوف صفوف  أي: صفا

﴾  خضوع وذل للملك اجلبار،   نَّما ها بِجا ِئٍذ  ْوما يا ِجيءا  أّن  ﴿وا تقودها املالئكة بالسالسل، كَم جاء يف احلديث 

، فإذا وقعت  (1) »يؤتى بجهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام مع كّل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا«:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

اُن﴾  ه األمور فـهذ ُر اإلْنسا كَّ تاذا ِئٍذ يا ْوما ما قدمه من خري ورش، يتذكر أنه أخطأ وقرص وكذب وعىص، ويندم  ﴿يا

ى﴾عىل ما قدم يف الدنيا، وأنى ينفعه الندم   ْكرا ُه الذِّ أانَّى لا ؛ فقد فات األوان، وإنَم كانت تنفعه الذكرى لو  ﴿وا

 
 (. 2961( ومسلم برقم )3158( أخرجه البخاري برقم )1)

 

ائل املعينة تكلم بإجياز عن عالمات حسن اخلاُتة للمؤمن أو سوئها للكافر؛ مع ذكر بعض الوس

 .عىل حسن اخلاُتة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا عىل ما فرط يف جنب اهلل:  تذكر احلق قبل حضور املوت، ويقول اإلنسان ال ا  ذي عىص يف الدنيا متحرسا ﴿يا

ْمُت حِلاياايِت﴾  ْيتانِي قادَّ يا ليتني قدمت اخلري والعمل الصالح حليايت األخروية الدائمة الباقية، وقدمت عمالا    لا

ألهل اجلنة  ينفعني يف تلك احلياة األبدية، وكأهنا هي احلياة فقط، فهي احلياة األخرية اخلالدة ألهل النار و

ٌد﴾  مجيعاا،   ُه أاحا ابا ذا ُب عا ذِّ ِئٍذ ال ُيعا ياْوما ُه  فليس أحد أشد عذاباا من تعذيب اهلل من عصاه  ﴿فا اقا ثا ال ُيوثُِق وا ﴿وا

ٌد﴾    - تبارك وتعاىل    -، ثم ينادي اهلل  -عز وجل    - وليس أحد أشد قبضاا ووثقاا من الزبانية ملن كفر بربه    أاحا

ِئنَُّة﴾  طمئنة  املؤمنني أصحاب النفوس امل ا النَّْفُس املُْْطما ُتها ا أايَّ إىل ذكر اهلل، الساكنة إىل حبه، التي قرت عينها  ﴿يا

بِِّك﴾  باهلل   را إىِلا  الذي رباك بنعمته، وأسدى عليك من إحسانه ما رصت به من أوليائه وأحبابه  ﴿اْرِجِعي 

  ﴾ ْرِضيَّةا اِضياةا ما لثواب، واهلل قد ريض عنها، فيكون اجلزاء أن يقول  راضية عن اهلل، وعَمَّ أكرمها به من ا﴿را

نَّتِي﴾ هلا:  اْدُخيِل جا اْدُخيِل يِف ِعبااِدي وا  وهذا ختاطب به الروح يوم القيامة، وختاطب به حال املوت. ﴿فا

ُه    -1 لا أانَّى  وا اُن  ْنسا اإْلِ ُر  كَّ تاذا يا ِئٍذ  ْوما ﴿يا تعاىل:  قوله  فيها  يف  يتذكر  سوف  التي  اللحظة  بيان  ى﴾  ْكرا الذِّ

له   أنى  فات، ولكن  ما  ويتدارك  لعله ُيسن  الرجوع؛  ويتمنى  اهلل،  فيه، من طاعة  ما مىض وفرط  اإلنسان 

 الذكرى، فقد فات األوان، وذهب الزمان، وانقىض األجل، وختم العمل، وحانت ساعة احلساب. 

ِجيءا :  قوله  من  ُيستنبط   -2 ْوما   ﴿وا ﴾ أّن جهنم يا نَّما ها   حال  هو  كَم  ،للمجرمني  قابلة للحركة، فتقرب  ِئٍذ بِجا

﴾ ]الشعراء: حركة اجلنة للمتقني  اِوينا ِت اجْلاِحيُم لِْلغا زا ُبرِّ ِت اجْلانَُّة لِْلُمتَِّقنيا * وا ُأْزلِفا  [. 91، 90: ﴿وا

مان والسكينة بقوله سبحانه:  برشى للنفس املطمئنة حني تنادى عند االحتضار واملوت بنداء األ  -3

ِئنَُّة﴾. ا النَّْفُس املُْْطما ُتها ا أايَّ  ﴿يا
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ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان املعنى  ُيَقسِّ

 .اإلمجايل لكل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 

 

 

 تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل:                       

ا عن فضل سوريت الغاشية والفجر ومقاصدمها. -أ  ملخصا

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ل يزيد  -ب ملخصا

  ملخص املقطع الواحد عن سطرين
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  ﴿ُنِصَبْت﴾   ﴿َوَناَمِرُق﴾ 

  ﴿بُِمَصْيطٍِر﴾   ﴿َعاِمَلٌة نهاِصَبٌة﴾

  ﴿ِذي اأْلَْوَتاِد﴾   ﴿لِِّذي ِحْجٍر﴾

ا﴾   ﴿ُحبًّا مَجًّا﴾ ا َصفًّ   ﴿َواملََْلُك َصفًّ

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )الصواب)ضْع عالمة : 2س

ا من أهواهلا.  (1 ْت القيامة بالغاشية؛ ألهنا إذا حصلت مل جيد الناس مفرًّ  ( )  وِصفا

 ( )    مهمة الداعية الدعوة وَحل الناس عىل اهلداية ولو رغَم عنهم.  (2

 التفكر يف خملوقات اهلل عبادة جليلة، ينبغي القيام هبا؛ لكوهنا طريق لتعظيم اخلالق،   (3

 ( )          وزيادة اإليَمن. 

 ( ) القسم بالفجر ليس فيه داللة عىل أمهية الوقت ورضورة شغله يف الطاعات والعبادات. (4

 لدنيا والعذاب  استغالل اإلمكانيات يف غري ما أمر اهلل به؛ يقود ملصري اهلالك يف ا  (5

 ( )         الشديد يف اآلخرة. 

 ( )     الغنى دليل عىل اإلكرام، والفقر دليل عىل اإلهانة.  (6

 ( )  ال تنادى النفس املطمئنة عند االحتضار واملوت بنداء األمان والسكينة دائَم.  (7
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ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية يف مكاَّنا املناسب أمام العبارة التي تناسبها يف اجلدول   :3س

 التايل:

لِكا   ْل يِف ذا ٌر﴾/ ﴿ها كِّ ْر إِنََّما أاْنتا ُمذا كِّ ْت﴾/ ﴿فاذا ْيفا ُسطِحا إىِلا األْرِض كا ٌة﴾/ ﴿وا ِئٍذ نااِعما ْوما )﴿ُوُجوٌه يا

ٌم لِِذي ِحْجٍر﴾/ ﴿ فا  ِئٍذ  قاسا ْوما اِم املِْْسِكني﴾/ ﴿يا ىلا طاعا ونا عا ااض  ال حتا اٍب﴾/ ﴿وا ذا ْوطا عا ب كا سا ْيِهْم را لا بَّ عا صا

اُن﴾(.  ُر اإلْنسا كَّ تاذا  يا

 ما يناسبها   العبارة  م 

  إذا قمتا بَم عليك فال عليك بعد ذلك لوم وال عتب، 1

تعاىل  فلَم بلغوا من العتو ما هو موجب هلالكهم؛ أنزل اهلل   2

 عليهم نوعاا من العذاب الشديد. 

 

ا، وسهلت غاية التسهيل ليستقر اخلالئق  3 ا واسعا مدت مدا

عىل ظهرها، ويتمكنوا من حرثها وغراسها، والبنيان فيها،  

 وسلوك الطرق املوصلة إىل أنواع املقاصد فيها. 

 

وكذب   4 وقرص  أخطأ  وأنه  ورش،  خري  من  قدمه  ما  يتذكر 

 ما قدم يف الدنيا، وأنى ينفعه الندم.وعىص، ويندم عىل 

 

ا عىل إطعام املحاويج من املساكني   5 ال ُيض بعضكم بعضا

الشديدة   الدنيا وحمبتها  والفقراء؛ وذلك ألجل الشح عىل 

 املتمكنة من القلوب. 

 

واستنارت   6 أبداهنم،  فنَّضت  النعيم،  نَّضة  عليهم  جرت 

 وجوههم، ورسوا غاية الرسور. 

 

  ا لفخامة شأن األمور املقسم هبا. االستفهام تقريريا جاء   7
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بالتعاون مع زمالئك؛ ناقش بإجياز: ماذا يمكن أن تقوم به كل أرسة مسلمة لرتيب أبناءها عىل 

العمل آلخرهتم كَم تربيهم عىل العمل لدنياهم. ثم دون نتائج املناقشة يف نقاط وضعها يف ملف 

 .إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة  

 أن:

-  ( السور  ومدينة  مكية  وحتى من  يبني  البلد  سورة 

 سورة الليل(. 

السور    - مقاصد  وحتى )يستخرج  البلد  سورة  من 

 الليل(. سورة 

للسور    - واملفردات  املعاِن  البلد  )يفرس  سورة  من 

 وحتى سورة الليل(.

من سورة البلد وحتى  )يفرس املعنى اإلمجايل للسور    -

 سورة الليل(. 

اهلدايات واألحكام    - البلد وحتى )يناقش  من سورة 

 سورة الليل(. 

 خمرجات التعلم
 أول: سورة البلد:

املوضوع األول: بيان ابتالء اإلنسان يف اْلياة، والدعوة  

 الغرتار بقوته وماله.إىل عدم 

املوضوع الثاين: بيان طريق النجاة للنفس، وإعالء قيم 

 التكافل الجتامعي واإليامين. 

 ثانيا: سورة الشمس:

عن   وزجرها  النفوس،  تزكية  الثالث:  املوضوع 

 العصيان. 

 املوضوع الرابع: التعاظ بقصة قوم ثمود. 

 ثالثا: سورة الليل:

 الناس ومشارِبم.  املوضوع اخلامس: اختالف مساعي

اهلداية   طريق  بيان  يف  اإلعذار  السادس:  املوضوع 

 واإلنذار يف بيان طريق النار. 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 مفردات الوحدة
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عىل    - تعاىل    -هذه الثالث السور القرآنية نوهت إىل رشف مكة والبيت املعظم هبا، وتعداد نعم اهلل  

زكوا   الذين  األخيار  عاقبة  وحسن  خلالقه،  العبادة  وَيلص  وغروره،  عصيانه  عن  يرجع  حتى  اإلنسان 

ما أصاب املكذبني  أنفسهم، وسوء عاقبة األرشار الذين دسوا أنفسهم، ثم هتديد للمرشكني بأنه سيصيبهم  

 من قبلهم، إذا ما استمروا يف كفرهم.  

 . وسنتعرف هنا عىل تفاصيل تفسري هذه السور 

 

 

 .تكلهم بإجياز عن غاية خلق اهلل لإلنسان وإنزاله األرض؛ ُمدلِّال بآيات من القرآن الكريم

 .......................................................................................................

.......................................................................................................  

 ................................................. ......................................................  
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 ( نزلت بعد سورة )ق(  90( وترتيبها يف املصحف )20، وعدد آياهتا )(1) سورة البلد مكية

 . (2)وتسمى سورة )ال أقسم هبذا البلد( وسورة )ال أقسم(

 

 بيان ابتالء اإلنسان يف احلياة، والدعوة إىل عدم االغرتار بقوته وماله.  - 1

 بيان طريق النجاة، وختليص النفس من الداء.  -2

 

 
 

 

  

 
 (. 446/ 4علم التفسري )(. وحكاه ابن اجلوزي إمجاعاا. زاد املسري يف 483/ 5( تفسري ابن عطية )1)

 (. 8/703( وفتح الباري )2/373( وتفسري عبد الرزاق )24/433( جامع البيان )2)

ُيصل به االغرتار: التفاخر باألنساب واآلباء، واإلعجاب بالنفس والرأي، والغفلة عن اطراد مما 

 .الُسنن اإلهلية وجرياهنا عىل مجيع األزمنة واملجتمعات
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َذا اْلَبَلِد )﴿َل   َذا اْلَبَلِد )1ُأْقِسُم ِِبَ ْنَساَن يِف َكَبٍد )3( َوَوالٍِد َوَما َوَلَد )2( َوَأْنَت ِحلٌّ ِِبَ (  4( َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

ا ) 5َأَُيَْسُب َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد ) ( َأمَلْ َنْجَعْل َلُه َعْيننَْيِ 7َأَحٌد )( َأَُيَْسُب َأْن مَلْ َيَرُه 6( َيُقوُل َأْهَلْكُت َمالا ُلَبدا

ا َوَشَفَتنْيِ ) 8)  ( َوَهَدْينَاُه النهْجَدْيِن﴾.9( َولَِسانا

ِم.  سا ( زائدة لِتاأِكيِد القا )الا  ﴿الا ُأْقِسُم﴾: ُأْقِسُم، وا

 . ةا كَّ الٌل لكا ما تاْصناُع بِه   ﴿اْلبالاِد﴾: ما ﴾: حا أْنتا ِحلٌّ  ياومئٍذ. ﴿وا

ُم  ِمنُْهْم آدا ْوُلوٍد، وا بُِكلِّ ما الٍِد وا ٌم بُِكلِّ وا ﴾: قاسا دا لا ا وا ما الٍِد وا وا ُتُه.  -عليه السالم    - ﴿وا يَّ ُذرِّ  وا

ِم.  سا واُب القا ﴾: جا انا ْقناا اإِلْنسا لا ْد خا قا ْنياا.  ﴿لا ِة الد   ِمْن ُمُكابادا
ٍ
نااء عا ٍة وا باٍد﴾: ِشدَّ  ﴿كا

االا  ا. ﴿ما ثرِيا ا﴾: ماالا كا بادا ُه.  ل  يَّنَّا لا ْينااُه﴾: با دا ها  ﴿وا

 ِّ الرشَّ ي اخلارْيِ وا ْيِن﴾: طاِريقا   .(1) ﴿النَّْجدا

 

 
 (. 134( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 404( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .اذكر بالتعاون مع زمالئك ثالث وسائل عملية معينة عىل جماهدة النفس جتاه املعايص واالغرتار بالدنيا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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تعاىل:   البالاِد﴾  قال  ا  هِباذا ُأْقِسُم  البلدان عىل  ﴿الا  املكرمة، أفضل  الذي هو مكة  بالبلد احلرام  اهلل  أقسم 

ا وقت حلول الرسول   ﴾فيها، وأقسم كذلك بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصاإلطالق، خصوصا لادا ا وا ما الٍِد وا وا بآدم وذريته،    ﴿وا

سبحانه:   قوله  يف  هو  عليه  واملقسم  القسم  باٍد﴾  وجواب  كا يِف  انا  اإلْنسا ْقناا  لا خا ْد  قا اإلنسان﴿لا احلياة    يكابد 

يرُيه من هذه   أن يسعى يف عمل  له  ينبغي  وأنه  األشهاد،  يقوم  والربزخ، ويوم  الدنيا  الشدائد يف  ويقايس 

اآلباد   أبد  الشديد  العذاب  يكابد  يزال  ال  فإنه  يفعل  مل  وإن  الدائم،  والرسور  الفرح  له  ويوجب  الشدائد، 

ٌد﴾   ْيِه أاحا لا ْقِدرا عا ْن يا ُب أاْن لا ْسا ه إذا اقرتف املعايص ال يقدر عليه أحد، وال ينتقم منه، ولو كان  أيظن  أنَّ ﴿أاُيا

نفسه،   شهوات  عىل  األموال  من  أنفق  بَم  ويفتخر  يطغى  جعله  الذي  هو  الظن  وهذا  خلقه؟!  الذي  ربه 

ا﴾و االا ُلبادا ُقوُل أاْهلاْكُت ما ا؛ ألنه ال ينتفع  ﴿يا املنفق ، وسّمى اهلل تعاىل اإلنفاق يف الشهوات واملعايص إهالكا

 بَم أنفق، ال كمن أنفق يف مرضاة اهلل يف سبيل اخلري. 

ا إياه:   ٌد﴾  ثم قال اهلل تعاىل متوعدا ُه أاحا را ْ يا ُب أاْن ملا ْسا ويظنٌّ يف فعله هذا أن اهلل ال يراه وُياسبه عىل  ﴿أاُيا

ْل لا الصغري والكبري؟ ثم قّرر اهلل تعاىل اإلنسان بنعمه، فقال سبحانه:   ْ ناْجعا ﴾﴿أاملا ْينانْيِ ا  يبرص هبَم    ُه عا انا لِسا ﴿وا

﴾ تانْيِ فا شا الدنيا، ثم قال يف نعم الدين:    وا املنافع الَّضورية فيها، فهذه نعم  للجَمل والنطق، وغري ذلك من 

ْين﴾ ْينااُه النَّْجدا دا ها  وبينا له طريقي اخلري والرش.  ﴿وا

 

أقسم هبا، وأحلها لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة، ومل ُيلها ألحد  تعظيم مكة رشفها اهلل؛ ألن اهلل تعاىل    - 1

»إّن مكة حرمها اهلل، ومل ُيرمها الناس، فال ُيل المرئ يؤمن  سواه، وقد جاء يف احلديث أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

ملسو هيلع هللا ىلص، فقولوا    - باهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دماا، وال يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول اهلل

إّن اهلل أذن لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ومل يأذن لكم، وإنَم أذن يل ساعة من هنار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها  له:  
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 . (1)باألمس، وليبلغ الشاهد الغائب«

باٍد﴾.  -3 انا يِف كا ْنسا ْقناا اإْلِ لا ْد خا قا  الدنيا دار مكابدة وعناء وابتالء، كَم قال تعاىل: ﴿لا

ْينااُه    بيان هداية الداللة والبيان إىل  -4 دا ا ها ْيِن﴾ وكَم قال تعاىل: ﴿إِنَّ ْينااُه النَّْجدا دا ها طريق اخلري أو الرش ﴿وا

ا﴾ ]اإلنسان:  ُفورا ا كا إِمَّ ا وا اِكرا ا شا بِيلا إِمَّ  [. 3السَّ

 مشقة األعَمل الصاحلة عىل النفس واحلاجة إىل املجاهدة. - 5

 عن املعايص.  خطر غرور اإلنسان بنفسه وماله، وعدم التوبة واالقالع  -6

 

  

 
 (.1354( ومسلم برقم )1832( أخرجه البخاري برقم )1)



 (204 ( 

 

 

 

 

(  14( َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )13( َفكُّ َرَقَبٍة )12( َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة )11﴿َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة )

َبٍة )15َمْقَرَبٍة )َيتِياما َذا   رْبِ َوَتَواَصْوا بِاملَْْرَْحَِة )16( َأْو ِمْسكِيناا َذا َمرْتَ ( 17( ُثمه َكاَن ِمَن الهِذيَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا بِالصه

 (﴾.20ْيِهْم َناٌر ُمْؤَصَدٌة )( َعلَ 19( َوالهِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا ُهْم َأْصَحاُب املَْْشَأَمِة )18ُأوَلئَِك َأْصَحاُب املَْْيَمنَِة )

 . زا اوا ا الَّ جتا ﴾: فاها ما الِِح.  ﴿فاالا اْقتاحا ِل الصَّ ما العا اِق املااِل، وا ِة بِإِْنفا ةا اآلِخرا قَّ شا ﴾: ما باةا قا  ﴿اْلعا

 . قِّ ا ِمنا الرِّ باٍة﴾: إِْعتااُقها قا ٍة  ﴿فاك  را ااعا باٍة﴾: جما ْسغا ٍة.﴿ما ِديدا  شا

ٍة.  ابا را ا قا باٍة﴾: ذا ْقرا ا ما ُه.  ﴿ذا ءا ِعنْدا ْ ا الا يشا باٍة﴾: ُمْعِدما رْتا ا ما ﴿ذا
 

اة﴾: بالرَحة والشفقة. ناة﴾: أصحاب اجلنة.  ﴿بِاملاْرَحا اُب املاْيما  ﴿أاْصحا

ة﴾: أهل النار.  اُب املاْشأاما ٌة﴾: مغلقة ﴿أاْصحا دا  .(1) ﴿ُمْؤصا
 

 

 
 (. 134( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 404( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ حتدث بإجياز عن  خصائص ومميزات بالتعاون مع 

 .الرتابط االجتَمعي بني املسلمني

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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بعد أن بنّي اهلل تعاىل النعم اجلليلة التي أنعم هبا سبحانه عىل اإِلنسان أتبع ذلك بحثه عىل املداومة عىل  

﴾  فعل اخلري، وعىل إصالح نفسه، فقال تعاىل:   باةا قا ما اْلعا من االقتحام لليشء، بمعنى دخوله بشدة،  ﴿فاال اْقتاحا

باٍة﴾ هذه العقبة بقوله:    والعقبة يف األصل: الطريق الوعر يف اجلبل، ثم فرّس  قا واملعنى: فهالَّ بعد كل    ﴿فاك  را

هذه النعم أن يفعل ما يريض ربه، بأن جياهد نفسه وهواه، ويقدم ماله يف فك الرقاب، أي: فكها من الرق  

  بعتقها أو مساعدهتا عىل أداء كتابتها، ومن باب أوىل فكاك األسري املسلم عند الكفار، فعتق الرقبة يف الدنيا

: »من أعتق سبب لعتق الرقاب يوم القيامة، كَم يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

 .  (1)رقبة مؤمنة، أعتق اهلل بكل إرب منها إربا منه من النار«

باٍة﴾  ومن أعَمل اخلري التي حث اهلل تعاىل عليها املؤمن:   ْسغا ْوٍم ِذي ما يا اٌم يِف  وإطعام صاحب  ﴿أاْو إِْطعا

املجاعة الشديدة واجلوع الشديد، بأن يطعم وقت احلاجة أشد الناس حاجة، وكذلك من األعَمل أن يطعم  

باٍة﴾من ذوي القرابة، فقال سبحانه:   ْقرا ا ما تِيَما ذا ا، وكذلك ذا قرابةٍ   ﴿يا ا بني كونه يتيَما فقريا ن  ، ومأي: جامعا

باٍة﴾ األعَمل الصاحلة أن يطعم صاحب احلاجة الذي لزق بالرتاب، كَم قال سبحانه:   رْتا ا ما أي:    ﴿أاْو ِمْسِكيناا ذا

ذا مرتبة: هو املطروح يف الطريق  ":  - ريض اهلل عنهَم    - قد لزق بالرتاب من احلاجة والَّضورة، قال ابن عباس  

 .(2) "الذي ال بيت له، وال يشء يقيه من الرتاب

نُوا﴾  ن أعان آلخرين، وسعى يف تفريج كرهبم  فم آما ِذينا  الَّ انا ِمنا  بقلوهبم بَم جيب اإليَمن به،  ﴿ُثمَّ كا

﴾ وعملوا الصاحلات بجوارحهم، وأيضاا   رْبِ ْوا بِالصَّ اصا تاوا عىل طاعة اهلل وعن معصيته، وعىل أقدار اهلل    ﴿وا

ا عىل االنقياد لذلك، واإلتيا ا به الصدر؛ كذلك  املؤملة بأن ُيث بعضهم بعضا ْوا  ن به كامالا منرشحا اصا تاوا ﴿وا

 
 ( واللفظ له. 1509( ومسلم برقم )6715( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.408/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 2)
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اِة﴾   والرَحة للخلق من إعطاء حمتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بَم ُيتاجون إليه من مجيع الوجوه،  بِاملْاْرَحا

هم   األوصاف  هبذه  قاموا  الذين  أولئك  والدنيوية،  الدينية  املصالح  ناِة﴾ ومساعدهتم عىل  املْاْيما اُب    ﴿أاْصحا

أصحاب اجلنة؛ ألهنم أدوا ما أمر اهلل به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما هنوا عنه، وهذا عنوان السعادة  و

اتِناا﴾  وعالمتها، ويف املقابل   ُروا بِآيا فا ِذينا كا الَّ بأن نبذوا هذه األمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا باهلل، وال  ﴿وا

ة﴾  م فهؤالء  آمنوا به، وال عملوا صاحلاا، وكفروا بآيات رهب  اُب املْاْشئاما ْيِهْم نااٌر  وأهل النار  ﴿هْم أاْصحا لا ﴿عا

ٌة﴾   دا .ُمْؤصا  ومغلقة، يف عمد ممددة، قد مدت من ورائها؛ لئال تنفتح أبواهبا حتى يكونوا يف ضيق وهمِّ وشدةِّ
 

﴾ دعوٌة ملجاهدة النفس وَحلها عىل اقتحام األمور الصعبة والتي من    -1 باةا قا ما اْلعا يف قوله: ﴿فاالا اْقتاحا

الذين ال   واملساكني  األقرباء  اليتامى وخاصةا  وإطعام  قاب،  الرِّ إعتاق  اإلنفاق  ومن صور  اإلنفاق،  مجلتها 

  أشد، فالصدقة عليه عند اهلل أعظم.  جيدون ماالا وال يقدرون عىل الكسب، وكلَم كانت حاجة الفقري

عناية اإلسالم بأمر اليتيم، واحلث عىل رعايته، وعنايته بالفقراء واملحتاجني والضعفاء واملساكني،    -2

 واحلث عىل مساعدهتم. 

اإليَمن    - 3 وهو  معه،  الصحيح  االعتقاد  اقرتان  من  بد  ال  بل  الصالح،  العمل  صورة  تكفي  ال  أنه 

نُوا﴾ ولن يقبل العمل من غري املؤمن. واإلخالص،  ِذينا آما انا ِمنا الَّ  ولذلك قال: ﴿ُثمَّ كا

 أنَّ من أبرز صفات املؤمنني التوايص بالصرب واملرَحة، فهي عالمة فارقة ألهل اإليَمن.   -4
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 ( ونزلت بعد سورة القدر. 91( وترتيبها يف املصحف )15، وعدد آياهتا ) (1) سورة الشمس مكية
 

كان يقرأ يف العشاء اآلخرة   ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول اهلل    - ريض اهلل عنهَم    - روي عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه  

 .(2) بالشمس وضحاها، ونحوها من السور
 

 تزكية النفوس، وزجرها عن العصيان.  - 1

 االتعاظ بقصة قوم ثمود.  -2

  

 
 (.450/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )281/ 6( تفسري املاوردي = النكت والعيون )1)

ا  ، وصححه"حديث بريدة حديث حسن"وقال: ( 309( أخرجه الرتمذي ت شاكر )2)  األلباِن. أيضا
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ْمِس َوُضَحاَها ) َها )( 2( َواْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها )1﴿َوالشه ْيِل إَِذا َيْغَشاَها )3َوالنهَهاِر إَِذا َجاله اَمِء  4( َوالله ( َوالسه

اَها )6( َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها )5َوَما َبنَاَها ) َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ) 7( َوَنْفٍس َوَما َسوه ( َقْد َأْفَلَح َمْن  8( َفَأهْلَ

اَها )  (﴾.10اَها )( َوَقْد َخاَب َمْن َدسه 9َزكه

اها. ْمِس وُضحا اِق الشَّ ٌم بِإرِِشا ا﴾: قاسا اها ُضحا األُُفوِل.  ﴿وا ْمسا يِف الط ُلوِع وا بِعا القمُر الشَّ ا﴾: تا ها  ﴿تاالا

اا.  اهلا أازا ْيِل وا ةا اللَّ فا ْظْلما شا ا﴾: كا ها الَّ طِّي األاْرضا  ﴿جا ا﴾: ُيغا اها ْغشا تِِه. ﴿يا  بُِظْلما

ا.  طاها ا﴾: باسا اها ا. ﴿طاحا تِها  ُمِهمَّ
ِ
اء ا؛ أِلادا ها ْلقا لا خا ا﴾: أاْكما اها وَّ  ﴿سا

اا.  ا هلا ا﴾: بانيَّ ها أاهْلاما .  ﴿فا ِّ طاِريقا الرشَّ ، وا ا﴾: طاِريقا اخلارْيِ اها ْقوا تا ا وا ها  ﴿ُفُجورا

ِة.  ا بِالطَّاعا ها ناَمَّ ا وا ها را ا﴾: طاهَّ اها كَّ رِسا  ﴿زا ﴾: خا ابا  .﴿خا

ايِص  ا بِاملاعا ها صا ناقا ُه، وا ى ناْفسا ا﴾: أاْخفا اها ﴿داسَّ
(1) .  
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 .باالستعانة بمقرر الرتبية اإلسالمية؛ تكلم بإجياز عن معاِن التزكية وفوائدها عىل الفرد واملجتمع
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. الشمس،           1ابتدأت السورة الكريمة بالقسم، إحدى عرشة مّرة بأشياء من خملوقات اهلل يف الكون: ) 

. وما طحاها،  9. األرض،  8. وما بناها،  7. السَمء،  6. الليل،  5. النهار،  4. القمر،  3. ضحى الشمس،  2

رآن، وهذا أقسم اهلل به عىل فالح اإلنسان إذا اتقى . وما سّواها(، وهو أطول قسم يف الق11. ونفس،  10

 ربه، وهالكه إذا عصاه. 

بقوله:    منها،  الصادر  ونفعها  الشمس  بنور  تعاىل  اهلل  ا﴾  فأقسم  اها ُضحا وا ْمِس  أقسم  ﴿والشَّ وكذلك 

ا﴾بالقمر الذي يتبع الشمس يف املنازل والنور، فقال:   ا تاالها ِر إِذا ما اْلقا كشف ظلمة    ، وكذلك بالنهار إذا﴿وا

فقال:   وأوضحه،  األرض  وجه  عىل  ما  وجىل  ا﴾ الليل،  الها جا ا  إِذا اِر  النَّها وجه  ﴿وا يغشى  حينَم  وبالليل   ،

، فقال:   ا﴾األرض، فيكون ما عليها مظلَما اها ْغشا ا يا ْيِل إِذا اللَّ ، وبالسَمء وبنياهنا الذي هو غاية ما يقدر من  ﴿وا

 وا اإلحكام واإلتقان، فقال:  
ِ
ء َما السَّ ا﴾﴿وا نااها ا با ، ُيتمل أن )ما( موصولة، فيكون اإلقسام بالسَمء وبانيها،  ما

، وأقسم باألرض وكيف مدها ووسعها، فتمكن اخللق حينئٍذ من االنتفاع هبا  -تبارك وتعاىل    -الذي هو اهلل  

ا﴾ بجميع وجوه االنتفاع، كَم قال سبحانه:   اها ا طاحا ما األْرِض وا  فبسطها لإلنسان واحليوان. ﴿وا

ا﴾  ويأيت القسم احلادي عرش بالنفس وكيف أكمل اهلل خلقها، فقال:   اها وَّ ا سا ما ناْفٍس وا فإهنا يف غاية  ﴿وا

والقصد   واإلرادة  اهلم  من  النفسية  واالنفعاالت  والتأثر  والتغري  واحلركة  التنقل  رسيعة  واخلفة،  اللطف 

يه، وتسويتها عىل هذا الوجه آية من  واحلب والبغض، وهي التي لوالها لكان البدن جمرد ُتثال ال فائدة ف

والرش   اخلري  النفس  هلذه  اهلل  بنّي  وقد  العظيمة،  اهلل  ا﴾  آيات  اها ْقوا تا وا ا  ها ُفُجورا ا  ها أاهْلاما الطاعة  ﴿فا وعلَّمها 

 واملعصية. 

ا﴾  وجواب موضع القسم هو:   اها كَّ ْن زا ْد أاْفلاحا ما أي: قد فازا وسعد من زكا نفسه، وأصلحها وطهرها ﴿قا

ا﴾  الذنوب،  من  اها ْن داسَّ ابا ما ْد خا قا  وأخفى نفسه الكريمة، وأمخلها وأهاهنا بالفجور والذنوب.  ﴿وا
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ا﴾  وهذه اجلملة توطئة جلملة:   اها باْت ثاُموُد بِطاْغوا ذَّ وا  ﴿كا فإّن ما أصاب ثموداا كان من خيبتهم ألهنم داسَّ

 أنفسهم بالطغوى.  

وقدم الفالح عىل اخليبة ملناسبته للتقوى، وأردف بخيبة من دسى نفسه لتهيئة االنتقال إىل املوعظة بَم  

 حصل لثمود من عقاب عىل ما هو أثر التدسية، كَم سيأيت. 
 

يمة يف مطلع هذه السورة إىل عظمة اهلل تعاىل وقدرته، من خالل قسمه بأعظم  تشري هذه اآليات الكر   - 1

 خملوقاته املتمثلة يف الشمس والقمر والليل والنهار، وغريها. 

 بيان أّن فالح األنفس وتزكيتها يكون بالطاعات والعبادات، وخرساهنا باملعايص واخلطيئات.  -2

ريه من مجيع الرشك والشك واألحقاد والبغضاء، وتزكية أّن تزكية النفس تشمل: تزكية القلب بتطه  -3

 األفواه من كل قول منكر، وتزكية األفعال من الفواحش واألخالق السيئة،  

قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها، وَحلها عىل طاعة اهلل، وقد خاب من  ":  - رَحه اهلل    - قال احلسن  

 . (1) "أهلكها وَحلها عىل معصية اهلل

  

 
 (.62-61/ 24( التفسري البسيط للواحدي ) 1)
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( بَِطْغَواَها  َثُموُد  َبْت  ) 11﴿َكذه َأْشَقاَها  اْنَبَعَث  إِِذ   )12( َوُسْقَياَها  اهللهِ  َناَقَة  اهللهِ  َرُسوُل  ْم  هَلُ َفَقاَل   )13 )

ْم بَِذْنبِِهْم  ُ ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرِبُّ اَها )َفَكذه  (﴾. 15( َوَل ََيَاُف ُعْقَباَها ) 14َفَسوه

ا احلادَّ يِف الِعْصيااِن.  اُوِزها ا جتا باِب ُطْغيااهِناا وا ا﴾: بِسا اها  ﴿بِطاْغوا

ِة.  ْقِر النَّاقا ا لِعا عا اضا ُمرْسِ ﴾: هنا  ﴿انباعاثا

ةا  اوا قا ا﴾: أاْكثاُرُهْم شا اها الٍِف. ﴿أاْشقا اُر ْبُن سا ُهوا ُقدا ا؛ وا دا ار  ُتا  وا

ها، وناصيباها من املاء ا﴾: اْحذروا عْقرا ُسْقيااها ةا اهللَِّ وا اقا ﴿نا
(1) . 

 

 

مع قومه ثمود، وكيف أنعم اهلل عليهم    -عليه السالم    -يف هذه اآليات قصة نبيه صالٍح    سبحانه  اهلل  ذكر

بالنعم الكثرية، ومع هذا جحدوا أنعمه، وطغوا، وأنكروا وحدانيته، وطالبوا نبيهم بمعجزة تثبت أنه رسول  

 
 (. 134( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 406( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .مل تقبل ثمود نصح نبيها هلا. تكلم بإجياز عن آداب النصيحة وإنكار املنكر بكل وجه ممكن
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، غري أهنم مل يلتفتوا ألمره،  من اهلل إليهم، فأتاهم بالناقة، وأمرهم أن يرتكوا الناقة وشأهنا، وال يمسوها بسوء

نبيه صاحلاا، والذين آمنوا معه، فقال سبحانه:   الناقة، فعاقبهم سبحانه رش عقاب، ونجى  باْت  وقتلوا  ذَّ ﴿كا

ا﴾   اها بِطاْغوا أنه  ثاُموُد  الطغيان  هذا  ومن  احلق،  عن  وترفعها  طغياهنا  بسبب  هو  التكذيب  ثا  فهذا  ﴿اْنباعا

ا﴾ اها يلة، وهو قدار بن سالف لعقر الناقة حني اتفقوا عىل ذلك، وأمروه فأُتر هلم،  أي: قام أشقى القب  أاْشقا

ُسوُل اهللَِّ﴾   ُْم را الا هلا قا ا هلم: هذه:    -عليه السالم    -صالح  ﴿فا ا﴾  حمذرا ُسْقيااها ةا اهللَِّ وا اقا أي: احذروا عقر ناقة  ﴿نا

ي لبنها أن تعقروها، فكذبوا نبيهم صاحلاا  اهلل التي جعلها لكم آية عظيمة، وال تقابلوا نعمة اهلل عليكم بسق

ا﴾  ُروها قا بعقابه، وأرسل  ﴿فاعا عليهم، وعمهم  فدمر  األرباب،  العقاب من رب  ذنبهم جاء  بسبب  ولكن   ،

عليهم الصيحة من فوقهم، والرجفة من حتتهم، فأصبحوا جاثمني عىل ركبهم، ال جتد منهم داعياا وال جميباا  

 ُ هب  ْيِهْم را لا ما عا ْمدا ْنبِِهْم﴾﴿فادا ومل يفرق بني الفاعل واملتفرج عىل هذا اإلجرام، فسوى بينهم بالعقوبة، وهو    ْم بِذا

ا﴾  معنى قوله سبحانه:   اها وَّ واهلل تعاىل فعل ذلك هبم غري خائف أن تلحقه تبعة الدمدمة من أحد، وكيف  ﴿فاسا

ال  ورشعه، فقال سبحانه:    َياف من هو قاهر، ال َيرج عن قهره وترصفه خملوق، احلكيم يف كل ما قضاه  ﴿وا

ا﴾   ااُف ُعْقبااها وقيل: ترجع إىل العاقر، أي: مل َيف الذي عقرها عقبى ما صنع، وقيل: ال َياف رسول اهلل  َيا

ألنه قد أنذرهم، ونجاه    ;عاقبة إهالك قومه، وال َيشى رضراا يعود عليه من عذاهبم  - عليه السالم    - صالح  

 اهلل تعاىل حني أهلكهم.  

ا﴾ فمع أن    -1 ُروها قا ُبوُه فاعا ذَّ بيان أّن السيئة يعم رشها، وأّن الرايض باملنكر كالفاعل له، قال تعاىل: ﴿فاكا

العاقر واحد إال أّن اهلل نسب الفعل للجميع؛ وأنزل العذاب عىل اجلميع؛ ألهنم كانوا راضني، فاملنكر إذا  

 انه وال كرهه بقلبه، فحكمه حكم الفاعل. فعل ومل ينكره اإلنسان ال بيده وال بلس 

ا عنه؛ إذ كذبت قبلا قريش ثموُد وغرُيها من األمم،    -2 يف ذكر تكذيب ثمود تسلية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وختفيفا

 وغريهم، فلم يفلتوا من العذاب.   كأصحاب مدين وقوم لوط وفرعون 
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 ( نزلت بعد سورة األعىل، وقبل الفجر.  92( وترتيبها يف املصحف ) 21، وعدد آياهتا ) ( 1) سورة الليل مكية 

معاذ بن جبل أن يقرأ هبا لقرصها؛ وذلك ملا صىل بأصحابه    ملسو هيلع هللا ىلصهذه السورة من السور التي أرشد النبي  

النبي   »فلوال صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها،  ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالعشاء فطول عليهم، فشكوه إىل 

 . (2) والليل إذا يغشى، فإنه يصيل وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة«

 ومشارهبم.اختالف مساعي الناس  - 1

 اإلعذار يف بيان طريق اهلداية، واإلنذار يف بيان طريق النار.   -2

  

 
 (.453/ 4(. وحكاه ابن اجلوزي إمجاعاا. ينظر: زاد املسري يف علم التفسري )490/ 5تفسري ابن عطية )( 1)

 (. 465( ومسلم برقم )705( أخرجه البخاري برقم )2)
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ْيِل إَِذا َيْغَشى ) َكَر َواأْلُْنَثى )2( َوالنهَهاِر إَِذا ََتَىله )1﴿َوالله ا َمْن  4َلَشتهى )( إِنه َسْعَيُكْم  3( َوَما َخَلَق الذه ( َفَأمه

ْسنَى )5َأْعَطى َواتهَقى ) َق بِاْْلُ ى )6( َوَصده ُه لِْلُيرْسَ ُ ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغنَى )7( َفَسنَُيرسِّ ْسنَى 8( َوَأمه َب بِاْْلُ ( َوَكذه

ى )9) ُه لِْلُعرْسَ ُ  (﴾.11( َوَما ُيْغنِي َعنُْه َماُلُه إَِذا َتَردهى )10( َفَسنَُيرسِّ

 . ِمِه األاْرضا طِّي بِظاالا ٌم بالليِل إِْذ ُيغا ى﴾: قاسا ْغشا ا يا الّليِل إِذا  ﴿وا

فا بِِضيااِئِه.  شا ٌم بالنَّهاِر إِْذ اْنكا ﴾: قاسا اىلَّ ا جتا اِر إِذا النَّها  ﴿وا

لكْم ملاُْختالٌِف )وهو جواب القسم(. ما تَّى﴾: إّن عا ْعياُكْم لاشا  ﴿إِنَّ سا

لِِه. ﴿بِاحْلُ  ىلا أاْعَما اِب عا ٍة.  ْسناى﴾: بِالثَّوا ادا عا سا رْيٍ وا ى﴾: لُِكلِّ خا  ﴿لِْلُيرْسا

ٍة.  اوا قا شا ى﴾: لُِكلِّ ُعرْسٍ وا قاعا يِف النَّارِ  ﴿لِْلُعرْسا دَّى﴾: وا ﴿تارا
 (1). 

 

 
 (. 135( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 408( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

ح كيف جيب  أن حتدثت اآليات عن عبادة مالية من خالل التصدق باملال، أو عدمه بالبخل، وضِّ

 .تكون عالقات أفراد املجتمع املسلم املالية، مع ذكر بعض األدلة عىل ذلك
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اهلل   ما كان مضيئا،    - عز وجل    - أقسم  اخللق بظالمه، ويغطي كل  يعم  بالليل حني  السورة  يف هذه 

تعاىل:   فقال  والتعب،  الكد  من  العباد  ويسرتيح  مأواه ومسكنه،  إىل  اجلميع  ى﴾  فيسكن  ْغشا يا ا  إِذا ْيِل  اللَّ ﴿وا

وينترشون يف مصاحلهم، فقال    وأقسم سبحانه كذلك بالنهار حينَم يظهر ويتجىل للخلق، فيستضيئون بنوره،

﴾سبحانه:   اىلَّ جتا ا  إِذا اِر  النَّها ا    وأقسم   ﴿وا الناس أيضا من  األجناس،  مجيع  من  واألنثى  الذكر  خلق  بالذي 

األْنثاى﴾وغريهم، فقال سبحانه:   را وا كا لاقا الذَّ ا خا ما ْعياُكْم  هذا القسم، ثم جاء املقسم عليه، وهو:    ﴿وا ﴿إِنَّ سا

تَّى﴾ ا؛ وذلك بحسب تفاوت نفس األعَمل   وأّن سعي  لاشا الناس املكلفني يف هذه احلياة ملتفاوت تفاوتاا كبريا

ومقدارها والنشاط فيها، فإما طريق خري أو رش، وإما هدى أو ضالل، وإما عمل مريّض هلل يوجب اجلنة، أو  

 مسخط يوجب النار، فقسم اهلل تعاىل الناس إىل قسمني:

األول: كالزكوات   القسم  املالية  العبادات  من  به  اهلل  أمر  ما  وأعطى  واستجاب،  امتثل  الذي  هو 

ى﴾  والكفارات والنفقات والصدقات، واإلنفاق يف وجوه اخلري، كَم قال سبحانه:   اتَّقا وا أاْعطاى  ْن  ما ا  أامَّ ﴿فا

أجناسها اختالف  عىل  واملعايص  املحرمات  من  عنه  اهلل  هني  ما  واجتنب  اتقى  الوقت  وأيضاا  وبنفس   ،

قا بِاحْلُْسناى﴾   دَّ صا فصدق بـ)ال إله إال اهلل( وما دلت عليه من مجيع العقائد الدينية، وما ترتب عليها من  ﴿وا

اجلزاء األخروي؛ فيكون اجلزاء من اهلل تعال هلذا: أّن اهلل تعاىل يأخذ بيده، ويسهل عليه كل ما كلف به من  

ى﴾  ية يف الدنيا واآلخرة، كَم قال سبحانه:  األفعال والرتوك، وجيعله يف حالة حسنة مرض ُه لِْلُيرْسا ُ نُيارسِّ ﴿فاسا

 فنسهل عليه أمره، ونجعل كلَّ خري ميرساا له. 

يف هذ السورة، فهو الذي بخل وترك ما أوجب اهلل عليه واستغنى عن اهلل تعاىل، فقال    وأما القسم الثاين:

اْستاْغناى﴾  عنه سبحانه:   ْن باِخلا وا ا ما أامَّ وترك اإلنفاق الواجب واملستحب، ومل تسمح نفسه بأداء ما وجب  ﴿وا

هلل، ومل يبذل منه شيئاا يف سبيل اهلل وطريق اخلري، واستغنى عن اهلل ورَحته بزعمه، وترك عبوديته جانباا، ومل  
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واب  ير نفسه مفتقرة غاية االفتقار إىل رهبا، واكتفى بشهوات الدنيا عن نعيم اآلخرة، وزهد يف األجر والث 

با بِاحْلُْسناى﴾وفضل اهلل، وأيضاا:   ذَّ كا وكّذب باجلزاء األخروي، وبَم أوجب اهلل عىل العباد التصديق به    ﴿وا

من العقائد احلسنة؛ فهذا جزاؤه: أّن اهلل تعاىل يأخذ بيده، ويسهل حاله إىل الطريق العرس والصعبة التي ال  

ح، ويضعف عن فعلها، حتى يصل إىل النار، وال يفيده  تنتج إال رشاا، حتى تتعرس عليه أسباب اخلري والصال 

ى﴾  ماله شيئاا الذي بخل به، إذا وقع يف جهنم وسقط فيها، كَم قال سبحانه:   ُه لِْلُعرْسا ُ نُيارسِّ ونمهد له  ﴿فاسا

إذا هلك   به  به، وبخل  أطغاه واستغنى  الذي  ماله  ينفعه  الذميمة، وال  العرسة، واخلصال والصفات  حالة 

داى﴾ ه ال يصحبه إال عمله الصالح، كَم قال سبحانه: ومات، فإن  ا تارا اُلُه إِذا نُْه ما ا ُيْغنِي عا ما  .﴿وا

 اإلقسام بدالئل الربوبية، وبيان عظمة اهلل وقدرته املوجبة لربوبيته املقتضية لعبادته وحده دون سواه.   -1

ميرس ملا ُخلق له من سعادة أو شقاء، وأّن اإلنسان عليه  تقرير القضاء والقدر، وهو أّن كل إنسان    -2

 العمل والسعي.

عامل    -3 فمن  واجتاهاهتم،  أعَمهلم  يف  يتفاوتون  الناس  أّن  بيان  تَّى﴾  لاشا ْعياُكْم  سا ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف 

  .(1) »كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها«للدنيا، ومن عامل لآلخرة، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  

 

  

 
 (.223( أخرجه مسلم برقم )1)
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ا َتَلظهى )13( َوإِنه َلنَا َلْْلِخَرَة َواأْلُوىَل )12﴿إِنه َعَلْينَا َلْلُهَدى ) ( َل َيْصاَلَها إِله اأْلَْشَقى  14( َفَأْنَذْرُتُكْم َنارا

الهِذي  15) َب َوَتَوىله )(  اأْلَْتَقى )16َكذه َيَتَزكهى )17( َوَسُيَجنهُبَها  َماَلُه  ُيْؤيِت  الهِذي  ِعنَْدُه ِمْن  18(  ( َوَما أِلََحٍد 

َزى )  ِه اأْلَْعىَل )19نِْعَمٍة َُتْ  (﴾.21( َوَلَسْوَف َيْرََض )20( إِله اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ

 

ُج. هَّ تاوا لاظَّى﴾: تا ا. ﴿تا ها رَّ ايِس حا ُيقا ا وا ْدُخُلها ا﴾: الا يا ها  ﴿الا ياْصالا

ا.  نْها ُد عا ُيْبعا ا﴾: سا نَُّبها ُيجا سا ّكى﴾: يتطّهر به منا الذنوب.   ﴿وا تازا  ﴿يا

ْيِه. نزلت يف الّصديق ر نا إِلا اْن أاْحسا
أاةا ملِ افا اُقُه ُمكا لاْيسا إِْنفا ُأ؛ فا افا ى﴾: ُتكا زا  . (1) يض اهلل عنه﴿جُتْ

 

 

 
 (. 135( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 408بيان غريب القرآن )ص:  ( الرساج يف1)

 

 أمُل املؤمنني دائَم أن يرىض اهلل تبارك وتعاىل عنهم.

نُْهْم  :بالتعاون مع زمالئك بنيِّ كيف يرىض العبد عن ربه كَم يف قوله سبحانه وتعاىل  يِضا اهللَُّ عا را

نْهُ  ُضوا عا را  .[100]التوبة:  وا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ويملك   اهلداية،  يملك  من  أنه وحده  تعاىل  اهلل  ُيبنّي  اجلليلة  السورة  هذه  من  األخرية  اآليات  هذه  يف 

ى﴾  املرجع واملصري، فيقول تعاىل:   ْلُهدا ْيناا لا لا تكفل ببيان طريق احلق وطريق   - عز وجل    - وأّن اهلل  ﴿إِنَّ عا

 ومشيئة اهلل فوق كل مشيئة.   ،الضالل؛ ليتخري اإلنسان ما يشاء

﴾ وُيبنّي سبحانه أنه مالك الدنيا واآلخرة، واملترصف فيهَم، فقال سبحانه:   األوىلا ةا وا ناا لاآلِخرا إِنَّ لا   ﴿وا

فليس له فيهَم مشارك له سبحانه وتعاىل، يعطي منهَم من أراد من خلقه، وُيرم من شاء، ويوفق لطاعته من  

 الدنيا، وَييئ له الكرامة والثواب يف اآلخرة، وَيُذل من يشاء خذالنه من  أحّب من خلقه، فيكرمه هبا يف 

 خلقه عن طاعته، فيهينه بمعصيته يف الدنيا، وَيزيه بعقوبته عليها يف اآلخرة.  

 
النار، فقال:   لاظَّى﴾  ثم حّذر اهلل عباده من  تا ا  ناارا ْرُتُكْم  أاْنذا إاِل  فتستعر وتتوقد، والتي  ﴿فا ا  ياْصالها ﴿ال 

  ﴾ ىلَّ تاوا با وا ذَّ ى * الَِّذي كا وال يدخلها إال الشقي الذي كّذب بآيات ربه، وأعرض عنها، ومل يصدق  األْشقا

ى ن أنفسهم ويطهروهنا، كَم قال سبحانه:  هبا، ويبتعد عن هذه النار األتقياء الذين يزكو ا األْتقا نَُّبها ُيجا سا ﴿وا

ى﴾   كَّ تازا ُه يا الا ِذي ُيْؤيِت ما ا  الَّ فهو يتصدق ويكون قصده به تزكية نفسه وتطهريها من الذنوب والعيوب، قاصدا

حتى إّن بعضهم  به وجه اهلل تعاىل، وقد ذكر املفرسون أّن هذه اآليات نزلت يف أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه  

 اهلداية نوعان:

ْن أاْحباْبتا األوىل: هداية التوفيق، وهذه بيد اهلل جل وعال، قال تعاىل:  ِْدي ما ِكنَّ اهللَّا  إِنَّكا الا هتا لا وا

اءُ  ْن ياشا ِْدي ما  [.56]القصص:  َيا

الثانية: هداية البالغ والبيان؛ وقد جعلها اهلل بيد الرسل ثم الدعاة املصلحني، قال تعاىل يف حق 

اٍط ُمْستاِقيم نبيه عليه الصالة والسالم: تاْهِدي إىِلا رِصا  [.52]الشورى:  إِنَّكا لا
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ى﴾  حكى اإلمجاع عىل ذلك، قال الواحدي:   . وقال  (1) ريض اهلل عنه يف قول اجلميع- يعني: أبا بكر﴿اأْلاْتقا

وهذه اآلية، وإن كانت متناولة أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه فإهنا متناولة لكل من اتصف  "السعدي يف تفسريه:  

بكر الصديق ريض اهلل عنه يعتق عىل اإلسالم بمكة، فكان يعتق عجائز  . وقد كان أبو  ( 2) "هبذا الوصف الفاضل 

ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه )أبو قحافة(: أي بني! أراك تعتق أناساا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجاالا جلداء يقومون  

 .  ( 3) معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك، فقال: أي أبت، إنَم أريد ما عند اهلل، فنزلت هذه اآليات 

ى﴾  ثم قال سبحانه:   ٍة جُتْزا ُه ِمْن نِْعما ٍد ِعنْدا ا ألحا ما فهذا اإِلنسان الكامل ىف تقاه ال يفعل ما يفعل من  ﴿وا

وجوه اخلريات من أجل رد املعروف أو من أجل غرض دنيوي؛ وإنَم يفعل ما يفعل من أجل شئ واحد،  

﴾  وهو   ِه األْعىلا بِّ ْجِه را اءا وا  تعاىل، والظفر بثوابه، واإِلخالص لعبادته سبحانه، فهذا  وطلب رضا اهلل ﴿إاِل اْبتِغا

ا من أغراض الدنيا الفانية، وهذا   هو األتقى، ال يرجو من أعَمله وإنفاقه وعباداته إال وجه اهلل تعاىل، ال غرضا

 من رشوط قبول العمل عند اهلل، فإنه يشرتط لقبوهلا رشطان: 

ْجِه  تعاىل:    قال  -سبحانه وتعاىل    -اإلخالص هلل    األول: اءا وا ى * إاِلَّ اْبتِغا زا ٍة جُتْ ُه ِمْن نِْعما ٍد ِعنْدا ا أِلاحا ما ﴿وا

﴾ ِه اأْلاْعىلا بِّ  . را

، فحتى ُيقبل أي عمل ال بدَّ أن يكون موافقاا ملا رشعه اهلل تعاىل، وال يكون  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع سنة النبي    الثاين:

 يف كل ما جاء به.    ملسو هيلع هللا ىلص ذلك إال بمتابعة النبي 

﴾  تعاىل:  وقول اهللّ   ْوفا ياْرىضا لاسا أي: ولسوف يرىض من اتصف هبذه الصفات باجلزاء الذي سوف  ﴿وا

 يعطيه اهلل تعاىل. 

 
 (.88/ 24( التفسري البسيط للواحدي ) 1)

 (.928( تفسري السعدي )ص:  2)

 (. 620/ 8( حاشية حميي الدين شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي )3)
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َُيرب اهلل تعاىل عباده أّن اهلداية بيده، وأّن األمر إليه يف األوىل واألخرى، فالدنيا واآلخرة كل ها هلل،    - 1

شاء   بَم  فيها  ُف  املترصِّ ةا  وهو  آْلِخرا لا ناا  لا إِنَّ  وا  * ى  ْلُهدا لا ْيناا  لا عا ﴿إِنَّ  وجزاءا  وإضالالا  وهدىا  ا  ومنعا عطاءا 

﴾ مما جيعل العبد ُيوجه قصده إىل اهلل وحده، ويتوكل عليه سبحانه، ويسأله حاجاته. اأْلُوىلا  وا

ا   -2 نا ْرُتُكْم  أاْنذا بأمته ﴿فا لرَحته  النار  من  أمته  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حتذير  بالغ  لاظَّى﴾ حتي روي عن  لقد  تا ا  را

حتى لو كان رجل  »أنذرتكم النار، أنذرتكم النار«  النعَمن بن بشري ريض اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

 . (1) كان يف أقىص السوق سمعه، وسمع أهل السوق صوته، وهو عىل املنرب

ِه  إظهار فضيلة وأمهية إخالص العمل هلل، وحماسبة النفس عىل ذلك؛ لقو  - 3 بِّ ْجِه را اءا وا اْبتِغا له: ﴿إاِل 

﴾ ]املائدة:  بَُّل اهللَُّ ِمنا املُْتَِّقنيا تاقا ﴾ وقوله تعاىل: ﴿إِنََّما يا  . (2)[27األْعىلا

ِمن    -4 اهلل  ُيعطيُه  بَم  أنه سوف يرىض  التقي األتقى  لعبِده  ﴾ هذا وعٌد  ياْرىضا ْوفا  لاسا تعاىل: ﴿وا قوله 

 الثواب اجلزيل الذي يرضيه. 

 

 
 

 

 
 . "نإسناده حس"( وقال حمققو املسند: 18399( أخرجه أَحد يف مسنده ط الرسالة )1)

 (. 29 -2/28( تفسري ابن رجب احلنبيل )2)

 

ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان معاين  ُيَقسِّ

 .املفردات لكل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 
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 :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل                       

ا عن فضل سور البلد والشمس  -أ  والليل ومقاصدها.ملخصا

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ال يزيد  -ب ملخصا

 ملخص املقطع الواحد عن سطرين.

 
 



 (222 ( 

 

 

 
 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

َبٍة﴾ ﴿َذا   ﴿َكَبٍد﴾   َمرْتَ

ا﴾    ﴿َمْسَغَبٍة﴾  ﴿َمالا لَُّبدا

اَها﴾  ﴿َطَحاَها﴾   ﴿َدسه

  ﴿َتَردهى﴾  ﴿انَبَعَث﴾

  ﴿َل َيْصاَلَها﴾  ﴿َتَلظهى﴾

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 2س

 ( )       الدنيا دار مكابدة وعناء وابتالء.  (1

 ( ) ليس رشطا اقرتان االعتقاد الصحيح بالعمل الصلح؛ فقد تكفي صورة العمل الصالح.  (2

 ( )    ليس يف ذكر تكذيب ثمود تسلية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وختفيفا عنه.  (3

 ( )  كل إنسان ميرس ملا ُخلق له من سعادة أو شقاء، فاإلنسان عليه العمل والسعي.  (4

 ( )      لرَحته هبا. بالغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حتذير أمته من النار   (5

 ( ) هداية التوفيق والرضا باحلق وقبوله؛ جعلها اهلل بيد الرسل ثم الدعاة املصلحني. (6
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 ضع رقم العبارة يف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من القائمة األوىل: :3س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

ْن  )   (  ْد أاْفلاحا ما ا﴾﴿قا اها كَّ من أعَمل اخلري إطعام صاحب املجاعة الشديدة واجلوع الشديد،    (1) زا

 بأن يطعم وقت احلاجة أشد الناس حاجة. 

ى﴾)   (   ا إاِل األْشقا ــ)ال إله إال اهلل( وما دلت عليه من مجيع العقائد الدينية،   (2) ﴿ال ياْصالها ق بــ صـدَّ

 .وما ترتب عليها من اجلزاء األخروي

قا بِاحْلُْسناى﴾(      )  دَّ صا مل يفرق اهلل تعاىل بني الفاعل واملتفرج إجرام الظاملني، فسوى بينهم  ( 3) ﴿وا

 بالعقوبة.  

يِف  (       )   انا  اإلْنسا ْقناا  لا خا ْد  قا ﴿لا

باٍد﴾  كا

الذي كّذب بآيات ربه، وأعرض عنها، ومل    (4) ال يدخلها إال الشقي 

 يصدق هبا. 

ا﴾  (       ) اها وَّ  . فاز وسعد من زكا نفسه، وأصلحها وطهرها من الذنوب( 5) ﴿فاسا

) ِذي    )    ْوٍم  يا يِف  اٌم  إِْطعا ﴿أاْو 

باٍة﴾  ْسغا  ما

يكابد اإلنسان احلياة ويقايس الشدائد يف الدنيا والربزخ، ويوم يقوم (  6)

 األشهاد 

 
  

إطعام الطعام بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ ناقش بإجياز: فضائل 

ن نتائج املناقشة يف نقاط، وضعها  يف اإلسالم، سواء يف الصدقات أو الكفارات أو املندوبات. ثم دوِّ

 .يف ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 أن:

 يناقش أسباب نزول )سورة الضحى(.  -

من سورة الضحى وحتى  )يبني مكية ومدينة السور    -

 سورة القدر(. 

من سورة الضحى وحتى  )يستخرج مقاصد السور    -

 سورة القدر(. 

للسور    - واملفردات  املعاِن  الضحى )يفرس  من سورة 

 وحتى سورة القدر(. 

للسور    - اإلمجايل  املعنى  الضحى  )يفرس  سورة  من 

 وحتى سورة القدر(. 

للسور    - واألحكام  اهلدايات  سورة  )يناقش  من 

 الضحى وحتى سورة القدر(. 

 خمرجات التعلم
 أول: سورة الضحى:

 وعلو قدره عند اهلل.   ، ملسو هيلع هللا ىلص املوضوع األول: بيان مكانة النبي  

 منذ صغره. ملسو هيلع هللا ىلصالثاين: العناية اإلهلية بالنبي   املوضوع

واملحتاجني    املوضوع لأليتام  اإلسالم  رعاية  الثالث: 

 واملساكني.

 : سورة الرشح:ثانيا

النبي    املوضوع لصدر  اهلل  رشح  ورفعه    ملسو هيلع هللا ىلصالرابع: 

 ملكانته.

 اخلامس: إن بعد العرس يرساا.  املوضوع

 السادس: األمر بالتفرغ للعبادة.  املوضوع

 : سورة التني:ثالثا

السابع: املقصد العام للسورة: ذكر قيمة اإلنسان    املوضوع 

 ومنزلته ورشفه بدينه، وسفوله وهوانه بتخليه عنه. 

 : سورة العلق: رابعا

 الثامن: بيان كامل اإلنسان بالعلم والوحي. املوضوع

بسبب   املوضوع وطغيانه  اإلنسان  نقص  بيان  التاسع: 

 انحرافه عن الوحي. 

 : سورة القدر:خامسا

العارش: املقصد العام للسورة: بيان عظم ليلة   املوضوع

 القدر، وفضلها، وما أنزل فيها.

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 مفردات الوحدة
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مكانة عالية عند اهلل سبحانه، ومنزلة رفيعة، يؤكد ذلك تعداد نعم اهلل عليه يف سوريت    ملسو هيلع هللا ىلصللرسول اهلل  

)الضحى( و )الرشح(، ثم جاء احلديث عن اإلنسان وحقيقته، وأنه سبحانه خلقه يف أحسن تقويم وذلك يف 

ا   ا سورة التني، وأتبع ذلك باحلث عىل اإليَمن والعمل الصالح، فإنه سبحانه مل النسان بحسن  أكمل ظاهر 

ا    خلقه؛ أكمل باطنه بالعلم والوحي، فال غنى لإلنسان عن اهلل تعاىل إال بالقرآن الكريم، وذلك عند  أيضا

 التفصيل يف سوريت العلق والقدر. 

 . هنا يف هذه الوحدة عىل تفاصيل ذلك كله وسنتعرف

 

د السور من جزء عمَّ التي اختصت باحلديث كامالا عن النبي     . ملسو هيلع هللا ىلصعدِّ

 .......................................................................................................

.......................................................................................... ............. 
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ( نزلت بعد الفجر، وقبل االنرشاح. 93( وترتيبها يف املصحف ) 11وعدد آياهتا )   ( 1) سورة الضحى مكية 

 

، ُأصيب باهلّم والغّم، -عز وجل    - يف بداية دعوته حلكمٍة يعلمها اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص ملا انقطع الوحي عن النبي  

وّدعك رّبكا  "، وتعيريه بعدم نزول الوحي عليه، بقوهلم:  ملسو هيلع هللا ىلصوبخاصة أّن كّفار قريش بدؤوا باالستهزاء به  

﴾أي: انقطع عنك، فأنزل اهلل قوله:   "وقاالك ا قاىلا ما ب كا وا كا را دَّعا ا وا  .  ﴿ما

،  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي    - عليه السالم    – دب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: احتبس جربيل  فقد ُروي عن جن

ى *  : أبطأ عليه شيطانه، فنزلت:  -أو قال املرشكون    - فقالت امرأة من قريش   جا ا سا ْيِل إِذا اللَّ ى * وا حا الض  ﴿وا

﴾ ا قاىلا ما ب كا وا كا را دَّعا ا وا ما
 (2) . 

 

 ، وعلو قدره عند اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص بيان مكانة النبي  - 1

 منذ صغره.  ملسو هيلع هللا ىلصالعناية اإلهلية بالنبي    -2

 رعاية اإلسالم لأليتام واملحتاجني واملساكني.   -3

 

 
 (.91/ 20( وتفسري القرطبي )456/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )493/ 5( ينظر: تفسري ابن عطية )1)

 (. 3354( ومسلم برقم )1057( أخرجه البخاري برقم )2)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص  النبي مكانة علو عىل النبوية السنة ومن - الضحى سورة غري من –دلِّل من القرآن الكريم 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 
َحى ) ْيِل إَِذا َسَجى )1﴿َوالضُّ َعَك َربَُّك َوَما َقىَل ) 2( َوالله (  4( َوَلْْلِخَرُة َخرْيٌ َلَك ِمَن اأْلُوىَل ) 3( َما َوده

 َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفرَتََْض﴾.

ِه.  اِر، أاْو ُكلِّ ِل النَّها ٌم بِأاوَّ ى﴾: قاسا حا الض  . ﴿وا نا كا سا ِمِه وا ْونا بِظاالا طَّى الكا ى﴾: غا جا  ﴿سا

. كا كا ا تارا ﴾: ما كا دَّعا ا وا أا   ﴿ما ا أاْبطا ما كا ِعنْدا ضا ا أاْبغا ﴾: ما ا قاىلا ما ْحيا ﴿وا لاْيكا الوا عا
 (1 ) . 

 

 

 
 (. 135)ص: ( وكلَمت القرآن تفسري وبيان  409( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

نزلت سورة الضحى بعد انقطاع الوحي؛ بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من 

 .مصادر؛ بنيِّ أثر ذلك التنزيل بعد فرتة انقطاع عىل موضوع السورة ومعانيها وألفاظها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



(229( 

 

 
 

1 

 

 
 

األعظم   النبي  شخصية  الضحى  سورة  الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلص تناولت  يف  واإلنعام  الفضل  من  به  اهلل  حباه  وما   ،

واآلخرة، وابتدأت السورة بقسمه سبحانه بالنهار إذا انترش ضياؤه، وبالليل إذا سجى وادهلمت ظلمته، فقال  

ى﴾  تعاىل:   جا ا سا ْيِل إِذا اللَّ ى * وا حا الض  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  - ه هو: جاللة قدر الرسول وجواب هذا القسم واملقسم علي﴿وا

الشأن   القدر، عظيم  يبغضه، كَم زعم املرشكون، بل هو عند اهلل رفيع  ربه مل َيجره ومل  به، وأنَّ  اعتناء اهلل 

﴾  واملكانة، قال سبحانه:   ب كا كا را دَّعا ا وا رباك ورعاك، بل مل  أي ما تركك منذ اعتنى بك، وال أمهلك منذ  ﴿ما

ا قاىل﴾ عليك درجة بعد درجة،  يزل يربيك أحسن تربية، وي  ما    فلم يبغضك منذ أحبك.   ﴿وا

ن اتبع هداه إىل حقيقة هامة، وهي:    ملسو هيلع هللا ىلص وهنا يلفُت القرآُن انتباها النبي حممد  رْيٌ لاكا ِمنا  وما ُة خا لاآلِخرا ﴿وا

﴾ ه للمتقني هو خري من نعيم الدنيا    األوىلا وأّن ما عند اهلل تعاىل من اخلري والنعيم يف الدار اآلخرة، وما أعدَّ

الزائل، وأّن عطاء اهلل تعاىل ال ينفُد حتى الرضا، وهذا العطاء يف الداريِن الدنيا واآلخرة، لكنَّ عطاءه الذي  

 ادَّخره لعباده يف اآلخرة خري وأبقى. 

﴾﴿وا وقال سبحانه:   ْىضا فارتا ب كا  را ُيْعطِيكا  ْوفا  الدار اآلخرة حتى   لاسا أي: سيعطيك ربك يا حممد يف 

 يرضيك يف ُأمتك، وفيَم أعده له من الكرامة، ومن مجلته: الشفاعة، واملقام املحمود، وهنر الكوثر.  

عىل رسول اهلل  عن أبيه قال: ُعِرضا    -ريض اهلل عنهَم    - روي ابن عباس  ":  - رَحه اهلل    -قال ابن كثري  

سيد األولني  ملسو هيلع هللا ىلصفمن أراد أن يعرف منزلة حممد  ،ملسو هيلع هللا ىلصسورة الصحى من السور املختصة بالنبي 

، فيتأمل هذه السورة، فإّن اهلل قد أعطاه من النعم ما يدل عىل -سبحانه وتعاىل  -واآلخرين عند ربه 

 .منزلته عند ربه
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﴾ما هو مفتوح عىل أمته من بعده كنزاا كنزاا، فرس بذلك، فأنزل اهلل:   ْىضا ب كا فارتا ْوفا ُيْعطِيكا را لاسا فأعطاه   ﴿وا

يف اجلنة ألف ألف قرص، يف كل قرص ما ينبغي له من األزواج واخلدم، رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد 

   .(1) ": ومثل هذا ال يقال إال عن توقيف-َم ريض اهلل عنه - صحيح إىل ابن عباس 
 

﴾ جاء بالالم لتفيد التوكيد، وأطلق العطاء ومل ُيدده ومل   .1 ْىضا ب كا فارتا ْوفا ُيْعطِيكا را لاسا يف قوله: ﴿وا

َيصصه بيشء معني إكراماا للرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وتوسيعاا للعطاء، وكذلك أطلق فعل الرضا كَم  

ا    أطلق العطاء، فجعل العطاء عاماا، وجعل الرضا عاماا، وذكر املعطي الرب، وعلينا أن  أيضا وهو 

نتخيل كيف يكون عطاء الرب؟ فالعطاء عىل قدر املعطي، وهذا كله فيه تكريم للرسول، ويف إضافة  

 ضمري اخلطاب )الكاف( يف )ربك( تكريم آخر للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

ا بَم أعده اهلل له يف اآلخرة، من النعيم املقيم، والسعادة األبدية  عىل املؤمن أن يتسىل بمواجع الدني .2

رْيٌ له من األوىل.   وليدرك أّن الدنيا دار نكد وتعب وآالم، ولآلخرة خا

 

  

 
 (. 426/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

 (﴾.8َوَوَجَدَك َعائاِلا َفَأْغنَى )( 7( َوَوَجَدَك َضالًّ َفَهَدى )6﴿َأمَلْ جَيِْدَك َيتِياما َفآَوى )

 

 . اكا عا را اكا وا ى﴾: فاآوا   ﴿فاآوا

 . ُم الُقْرآنا ْعلا الا تا ، وا ْحيا ﴾: الا تاْدِري الوا االًّ   ﴿ضا

ا ﴾: فاِقريا اِئالا  . (1) ﴿عا

 

 
 

 

 
 (. 135( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 409( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصما القيمة املعنوية للتذكري بنعم اهلل تبارك وتعاىل عىل النبي  

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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، والرعاية التي أحاطه هبا منذ صغره،  ملسو هيلع هللا ىلص ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآليات النعم التي أنعم اهلل هبا عىل نبيه  

دها تعاىل عليه،   م ُيعدِّ وُتيزت هذه النعم بأهنا يف الغالب أخالقية أدبية، ال مادية أو سلطوية اغرتارية، وهي نِعا

ه، ثم اصطفائه بالرسالة، ثم حْفظه من الناس، ثم  وهي من أعظم خريات الدنيا من صغره إىل شبابه وِكربا 

ى﴾نرْصه عىل األعداء، وإظهار دينه وإعالء كلمته، فقال:   تِيَما فاآوا ْدكا يا
ِ ْ جيا فوجدك ال أم لك وال أب،    ﴿أاملا

بل قد مات أبوه وأمه وهو ال يدبر نفسه، فآواه اهلل، وكفله جده عبد املطلب، ثم ملا مات جده كفله عمه أبو  

 طالب، حتى أيده بنرصه وباملؤمنني.  

ى﴾  وكذلك   دا االا فاها كا ضا دا جا وا فوجدك ال تدري ما الكتاب وال اإليَمن، فعلمك ما مل تكن تعلم،  ﴿وا

 ووفقك ألحسن األعَمل واألخالق، وهداك إىل هذا الدين العظيم.

أاْغناى﴾  وأيضاا   اِئال فا كا عا دا جا وا ا ال مال لك، فأغناك بَم  ﴿وا فتح اهلل عليك من البلدان التي جبيت أي: فقريا

 لك أمواهلا وخراجها، فقابل نعمته بالشكر.  
 

 كرامة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل ربه، حيث أحاطه بالنعم والرعاية واحلفظ منذ صغره. - 1

 مرشوعية التذكري بالنعم والنقم؛ َحالا للعبد عىل الصرب والشكر.  -2

ى﴾ كلمة فيها فيض كبري من احلنان، فاليتيم حاجته لالحتواء والدعم    -3 تِيَما فاآوا يا ْدكا 
ِ ْ جيا قوله: ﴿أاملا

 النفيس أشد من حاجته ألي يشء آخر. 
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ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر ) ا 9﴿َفَأمه ائَِل َفاَل َتنَْهْر )( َوَأمه ْث﴾10السه ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ  .( َوَأمه
 

ُه.  الا أُخْذ ما تا تاُه، وا لا اما ْر﴾: الا ُتِسْئ ُمعا ْقها   ﴿فاالا تا

طاالِبا الِعْلِم.  ْسأاُل، وا ِذي يا ِقريا الَّ ﴾: الفا اِئلا   ﴿السَّ

ْر﴾: الا  نْها ْزُجرْ ﴿فاالا تا  . (1) تا

 

 
 

 
 (. 135( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 409( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 اذكر املناسبة املعنوية بني كل لفظني مما ييل: 

 الكلمة
املناسبة 

 املعنوية
 الكلمة

املناسبة 

 املعنوية
 الكلمة

املناسبة 

 املعنوية

 ............ اليتيم، تقهر
نعمة، 

ث  حدِّ
............ 

السائل، 

 تنهر
............ 
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والفقراء،  يف هذه اآليات األخرية من هذه السورة العظيمة ُيث  اهلل تعاىل عىل رعاية الضعفاء من األيتام  

ْر﴾  فيقول تعاىل:   ْقها ا اْلياتِيما فاال تا أامَّ    فال تيسء معاملة اليتيم وال تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيرس. ﴿فا

ْر﴾  وكذلك   نْها تا فاال  اِئلا  السَّ ا  أامَّ يص﴿وا بنهر  فال  مطلوبه،  عن  رده  يقتيض  كالم  السائل  إىل  منك  در 

ورشاسة خلق، بل أعطه ما تيرس عندك، أو رده بمعروف وإحسان، وهذا يدخل فيه السائل للَمل، والسائل  

ا بحسن اخللق مع املتعلم، ومبارشته باإلكرام والتحنن عليه.    للعلم؛ وهلذا كان املعلم مأمورا

 

 
 

ْث﴾ ويف املقابل   دِّ بِّكا فاحا ِة را ا بِنِْعما أامَّ وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، بأن يثني العبد عىل اهلل هبا،    ﴿وا

وأن َيصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، أو أن ُيدث بنعم اهلل عىل اإلطالق، فإن التحدث بنعمة اهلل داٍع  

 . (1)لشكرها، وموجب لتحبيب القلوب إىل من أنعم هبا، فإن القلوب جمبولة عىل حمبة املحسن

 
 (. 498/  3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )698)ص: ( وعمدة التفسري أَحد شاكر  638/  3( أحكام القرآن للجصاص ) 1)

التحدث بالنعم، وإيواء اليتيم كَم آواه اهلل، وإعطاء السائل كَم أغناه اهلل، وتعليم من الشكر العميل 

 .املسرتشد، فكَم أنعم اهلل عليك، فُتنِعم أنت عىل غريك؛ تأسياا بفعل اهلل معك
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 األمر والوصية باليتيم، وعدم قهره، وحفظ حقه، مما يؤكد رضورة االهتَمم بشؤون األيتام. .1

ولني،   .2 برفق  ومعاملته  غريه،  أو  علم  أو  مال  سائل  كان  السائل، سواء  وزجر  هنر  عدم  عىل  احلث 

 ومواساته بالعطاء ما أمكن.

د تلك النِّعم التي ال حُتىص، واهلبات  بيان املنهج الرباِن لكل من ليس يف نفسه اعرتا  .3 ض أو جزع، فلُيعدِّ

ده عليها.  ما نِسبها لربه، وياشُكره وُيا د، ثم يا  التي ال ُتعا

عىل اإلنسان حني يتحّدث عن نعم اهلل تعاىل عليه أن يراعي طبيعة وحال من ُيّدثه؛ حتى ال يكون   .4

يه، فال يتحدث عن كثرة ماله عند فقري،  ذلك دافعاا حلسد السامع له، أو جلعله يتنقص نعمة اهلل عل

 وال عن نعمة عند من ُحرم منها. 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

( نزلت بعد سورة الضحى،  94( وترتيبها يف املصحف )8، وعدد آياهتا )(1) سورة الرشح مكية باإلمجاع

وكأهنا مكملة هلا، وقد قيل: إنَّ سورة التوبة واألنفال بمنزلة سورة واحدة، وسورة أمل نرشح لك والضحى 

 . (2) بمنزلة سورة واحدة، وسورة إليالف قريش وأمل تر كيف فعل ربك، بمنزلة سورة واحدة

 ورفعه ملكانته.  ملسو هيلع هللا ىلصرشح اهلل لصدر النبي   - 1

 أّن بعد العرس يرساا.  -2

 (3)  األمر بالتفرغ للعبادة.  -3

 
  

 
 (. 460/ 4( وزاد املسري يف علم التفسري )496/ 5( وتفسري ابن عطية )296/ 6( تفسري املاوردي )1)

 (. 593/ 3( تفسري السمرقندي )2)

 . ( 3166( وصححه األلباِن يف صحيح الرتغيب )2466( أخرجه الرتمذي برقم )3)

ٌغ للعبادة: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )يقوُل اهللُ: ابنا آدما !  ر  معنى التَّفا

ك ِغناي( ْغ لعباديت، أمأْل صدرا ْغ قلبك، وأْقبِْل عيلَّ وحدي، فتكون يف كل أحوالك ناظراا (1)تفرَّ رِّ ، أي: فا

سبحانه، مراقباا له، خائفاا منه، تعمل ما يرضيه سبحانه وتعاىل، فهذا هو التفرغ لعبادة رب إىل ربك 

 .العاملني
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

 
ْح َلَك َصْدَرَك )   ( َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك﴾. 3َظْهَرَك ) ( الهِذي َأْنَقَض 2( َوَوَضْعنَا َعنَْك ِوْزَرَك ) 1﴿َأمَلْ َنرْشَ

 

يِق.  الضِّ ِة وا ْعدا احلارْيا ِم واحِلْكمِة والنبّوة با لايكا بِنُوِر اإِلْسالا ْع عا ْح﴾: أاملا نوسَّ ْ نارْشا  ﴿أاملا

ْرناا.  فا غا طاْطناا وا ْعناا﴾: حا ضا وا   ﴿وا

 . ْنباكا ﴾: ذا كا   ﴿ِوْزرا

 . لا ﴾: أاْثقا  ﴿أانقاضا

﴾: أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء احلسن، الذي مل يصل إليه أحد من اخللق كا ْعناا لاكا ِذْكرا فا را ﴿وا
 (1). 

 

 

 
 (. 135( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 410غريب القرآن )ص: ( الرساج يف بيان 1)

 

ح نوع االستفهام وفائدته للمعنى يف بداية السورة  .من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ وضِّ
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........................................................................................ 

........................................................................................ 
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حتدثت هذه السورة عن مكانة الرسول اجلليلة، ومقامه الرفيع عند اهلل، وعن نعم اهلل العديدة عىل عبده  

﴾  ؛ وذلك برشح صدره باإليَمن، فقال سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله حممد   كا ْدرا ْح لاكا صا ْ نارْشا ونوسعه لرشائع  ﴿أاملا

الدين، والدعوة إىل اهلل، واالتصاف بمكارم األخالق، واإلقبال عىل اآلخرة، وتسهيل اخلريات، فلم يكن  

ا، ال يكاد ينقاد خلري، وال تكاد جتده منبسطاا، وكذلك من النعم   ا حرجا ﴾ ضيقا كا نْكا ِوْزرا ْعناا عا ضا وا فحططنا    ﴿وا

﴾  ﴿  عنك ذنبك، وهذه اآلية مثل قوله تعاىل:   را أاخَّ ا تا ما نبِكا وا ما ِمن ذا دَّ قا ا تا ياْغِفرا لاكا اهللَُّ ما [ وقوله  2]الفتح:  لِّ

﴾ سبحانه:   كا ضا ظاْهرا أاْنقا ذنوب قد أثقلته، فغفرها اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص    : كانت للنبي  -رَحه اهلل    - قال قتادة    ﴿الَِّذي 

﴾  ه:  ، فقال سبحانملسو هيلع هللا ىلص    . ومن النعم كذلك أّن اهلل تعاىل رفع ذكر النبي  (1) له كا ْعناا لاكا ِذْكرا فا را أي: فأعلينا  ﴿وا

قدرك، وجعلنا لك الثناء احلسن العايل الذي مل يصل إليه أحد من اخللق، فال يذكر اهلل إال ذكر معه رسوله  

التي أعىل اهلل هبا ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص ، كَم يف الدخول يف اإلسالم واألذان واإلقامة واخلطب، وغري ذلك من األمور 

  قلوب أمته من املحبة واإلجالل والتعظيم ما ليس ألحد غريه بعد اهلل تعاىل.  ، وله يف ملسو هيلع هللا ىلصرسوله حممد  
 

ْح لاكا   -1 ْ نارْشا بيان ما أكرم اهلل تعاىل به رسوله من رشح صدره، ومغفرة ذنوبه، ورفع ذكره، فقال: ﴿أاملا

ِذي  كا * الَّ نْكا ِوْزرا ْعناا عا ضا وا كا * وا ْدرا ﴾. صا كا ْعناا لاكا ِذْكرا فا را كا * وا ضا ظاْهرا  أاْنقا

بيان أّن انرشاح صدر املؤمن للدين، واتساعه لتحمل األذى يف سبيل اهلل، نعمة عظيمة؛ وهلذا امتن    - 2

 اهلل هبا عىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وهي طريق إىل التغيري اإلجيايب يف األمة. 

الذكر احلسن والسمعة الطيبة لإلنسان يف حياته أو بعد  لقد رفع اهلل لنبيه ذكره يف الدنيا واآلخرة، فإن    -3

 مماته من النعم، وهي عمٌر ثاٍن لإلنسان.

  

 
 (. 380/ 3( تفسري عبد الرزاق الصنعاِن )1)
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ا ) ا)5﴿َفإِنه َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسا  (﴾. 6( إِنه َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسا

 

 والضيق يرساا وسهولة. ﴿فإن مع العرس يرسا﴾: أي مع الشدة  

ا﴾: كرره لتأكيد الوعد، وتعظيم الرجاء.  عا اْلُعرْسِ ُيرْسا  ﴿إِنَّ ما

 

 

عا  بقرب الفرج، وقرب النرص عىل األعداء، فيقول تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصهذه اآليات تتناول تبشري النبي   إِنَّ ما ﴿فا

ا﴾  عا اْلُعرْسِ ُيرْسا ا * إِنَّ ما بشارة عظيمة أنه كلَم وجد عرس وصعوبة فإن اليرس يقارنه ويصاحبه،    اْلُعرْسِ ُيرْسا

وتعريف )العرس( يف اآليتني يدل عىل أنه واحد، وتنكري )اليرس( يدل عىل تكراره، فلن يغلب عرس يرسين،  

وإن بلغ من الصعوبة ما    - عرس    ويف تعريفه باأللف والالم الدالة عىل االستغراق والعموم يدل عىل أن كل 

 

 .من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ ببِّن فائدة التكرار للمعنى يف هذا املقطع
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ا﴾  فإنه يف آخره التيسري مالزم له، كَم قال تعاىل:    - غ  بل ْعدا ُعرْسٍ ُيرْسا ُل اهللَُّ با ياْجعا [ وكَم قال  7]الطالق:  ﴿سا

كانوا يقولون: ال  ":  - رَحه اهلل    -. وقال احلسن  (1) »وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العرس يرساا«:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

لو كان العرس يف جحر لطلبه اليرس حتى "عود ريض اهلل عنه:  ، وقال ابن مس(2) "يغلب عرس واحد يرسين اثنني

 .(3) "يدخل، إنه لن يغلب عرس يرسين
 

ا﴾ وعٌد كريم من اهلل    -1 عا اْلُعرْسِ ُيرْسا ا * إِنَّ ما عا اْلُعرْسِ ُيرْسا إِنَّ ما مؤّكد مرتني   -عز وجل    - يف قوله: ﴿فا

ا.    ليطمئن العباد إىل هذا الوعد، وهو أّن كل عرس نزل بالعباد، فإّن اهلل قد جعل معه يرسا

 تسلح باإِليَمن العميق بقضاء اهلل وقدره. أّن كل عسري يتيرس متى صرب اإِلنسان الصرب اجلميل، و -2

يف هاتني اآليتني تسلية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بأّن الشّدة التي كان فيها من جهاد هؤالء املرشكني، والعوز والفقر   -3

يف بداية الدعوة يعقب ذلك فرجاا ويرساا، بأن يظفره هبم، حتى ينقادوا للحّق الذي جاءهم به طوعاا  

رهاا، وتفتح له وألصحابه   الدنيا بالغنائم والفتوح. وكا

 

  

 
 ."حديث صحيح"( وقال حمققو املسند: 2803( أخرجه أَحد ط الرسالة )1)

 (. 432/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 2)

 (. 263/ 7دار الفكر ) -( تفسري اخلازن 3)
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 (﴾.8( َوإىَِل َربَِّك َفاْرَغْب )7﴿َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب )
 

ْنياا.  اِل الد  ﴾: ِمْن أاْشغا ْغتا   ﴿فارا

ِة. ْب﴾: فاِجدَّ يِف الِعباادا  ﴿فاانصا

عْ  َّ تاَّضا اْطُلْب وا ْه وا جَّ تاوا ْب﴾: فا اْرغا  .(1) ﴿فا

 

 

 

 
 (. 135( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 410بيان غريب القرآن )ص: ( الرساج يف 1)

 

 .من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ ببِّن مدى التناسب بني معنيي هاتني اآليتني

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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السورة   هذه  ختام  يف  نبيه  تعاىل  اهلل  أمر 

والعمل   العبادة  بمتابعة  بعده؛  من  واملؤمنني 

ا  والطاعة، وشكره عىل نعمه، فقال سبحانه:   إِذا ﴿فا

ْب﴾   فااْنصا ْغتا  من  فارا النبي  أَيا  فرغت  إذا  أي: 

تبليغ الدعوة، أو من اجلهاد، أو من عبادة، أو من  

فأتعب   وعالقاهتا،  الدنيا  مشاغل  يف  أحد  نفسك 

ْب﴾  الدعاء، واطلب من اهلل حاجتك  العبادة، واجتهد يف   بِّكا فااْرغا إىِلا را أي: وقم إليها نشيطاا، فارغ البال،  ﴿وا

إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إىل الصالة فانصب  ":  - رَحه اهلل    - النية، والرغبة، قال جماهد  لربك    وأخلص 

 . ( 1) "لربك 

فراغ، وكل عمل  األمر   -1 باطل وال  فيها  ليس  املؤمن  وأّن حياة  فيها،  بالعبادة واالجتهاد  باالشتغال 

 يعمله العبد يتقرب به إىل اهلل، فهو عبادة، مثل كسب الرزق احلالل، والتعلم، وغري ذلك. 

 شكر النعم حّق هلل عىل عبده.  -2

 لذكر.أمهية التَّضع إىل اهلل تعاىل، والتوجه له يف العبادة والدعاء وا -3

من أعظم أسباب دفع العرس وجميء اليرس: اإلقبال عىل العبادات، وفعل الطاعات؛ ولذلك أمر اهلل   -4

 رسوله بالقيام لعبادته بعد احلديث عن العرس واليرس.

  

 
 (. 433/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

ا  ملسو هيلع هللا ىلصخطاب اهلل تعاىل للنبي  إِذا يف قوله: ﴿فا

ْب﴾ ] اْرغا بِّكا فا إىِلا را ْب * وا اْنصا ْغتا فا [ هو 8، 7فارا

خطاب جلميع األمة، فاألصل أّن ما أمر اهلل تعاىل به 

 .نبيه هو أمر ألمته وأتباعه مامل يرد دليل َيصص ذلك
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 ( نزلت بعد سورة الربوج، وقبل اإِليالف. 95( وترتيبها يف املصحف ) 8، وعدد آياهتا ) ( 1) التني مكية سورة  

 

 

 ذكر قيمة اإلنسان ومنزلته ورشفه بدينه، وسفوله وهوانه بتخليه عنه.  
 

 
ْيُتوِن ) اْلَبَلِد اأْلَِمنِي )2ِسيننَِي ) ( َوُطوِر  1﴿َوالتِّنِي َوالزه َتْقِويٍم  3( َوَهَذا  َأْحَسِن  ْنَساَن يِف  اإْلِ َلَقْد َخَلْقنَا   )

اِت َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُوٍن ) 5( ُثمه َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلنَِي )4) اِْلَ ُبَك  6( إِله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه ( َفاَم ُيَكذِّ

يِن )  َبْعُد  اكِِمنَي﴾.7بِالدِّ  ( َأَلْيَس اهللهُ بَِأْحَكِم اْْلَ
 

﴾ ْيُتونا املعروف، وكذلك ﴿الزَّ التني  التني: هو  ْيُتوِن﴾:  الزَّ وا التِّنِي  لكثرة  ،  ﴿وا الشجرتني،  هباتني  وأقسم 

 منافعهَم، أو بمنبتهَم يف أرض الشام املباركة. 

ُطوِر   ى  ﴿وا ْيِه ُموسا لا لَّما اهللُ عا ِذي كا ْينااءا الَّ باِل ُطوِر سا ﴾: جا  . -عليه السالم    -ِسيننِيا

ةا املكّرمة.  كَّ ا اْلبالاِد﴾: ما ذا ها بلاُه.  ﴿وا لْقنا﴾: جواُب القسم باألربعِة قا ْد خا  ﴿لقا

 
 (. 110/ 20( وتفسري القرطبي ) 463/ 4( زاد املسري يف علم التفسري ) 1)
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ِل تاعِديلٍ  ْقِويٍم﴾: أْكما ِن تا ٍة.   ، ﴿يِف أاْحسا دْ  وأحسِن ُصورا دا ْدناه﴾: را افرا أاْو ِجنسا اإلنسان. ﴿ردا ا الكا  نا

ِل الُعُمر.  ْ ُيطِِع اهللا، أو اهلارِم وأرذا ﴾: النَّارا إِْن ملا افِلنِيا لا سا  ﴿أاْسفا

نُْقوٍص.  الا ما ْقُطوٍع وا رْيُ ما ْنُوٍن﴾: غا رْيُ مما   ﴿غا
ِ
اء اجلازا يِن﴾: بِالباْعِث وا ﴿بِالدِّ
(1) . 

 

 
 

وبمكاهنَم، وبجبل الطور،  أقسم اهلل تعاىل بالتني الطيب الذي يأكله الناس، وبالزيتون الذي يعترص منه الزيت،  

ُطوِر ِسيننِيا  :  وبمكة املكرمة البلد األمني، وأقسم سبحانه هبذه املواضع الثالثة، فقال سبحانه  ْيُتوِن* وا الزَّ التِّنِي وا ﴿وا

ِد اأْلاِمنِي﴾   ا اْلبالا ذا ها  والقسم هبا تنويه بشأهنا.   ، ألهنا مهابط الوحي اإلهلي عىل الرسل الكرام أويل العزم * وا

  ﴾ ْيُتونا هو تينكم الذي تأكلون،  ":  -ريض اهلل عنهَم    - معروف، وكَم قال عبد اهلل بن عباس  ﴿والتني الزَّ

الزيت  منه  تعرصون  الذي  وألن  (2)"وزيتونكم  وثمرمها؛  منافع شجرمها  لكثرة  الشجرتني  هباتني  وأقسم   .

﴾  ،  -عليه السالم    -سلطاهنَم يف أرض الشام، حمل نبوة عيسى ابن مريم  ُطوِر ِسيننِيا أي: طور سيناء من  ﴿وا

ا اْلبالاِد األِمنِي﴾ ،  ملسو هيلع هللا ىلصأرض مرص، وهي حمل نبوة موسى   ذا ها ، فأقسم ملسو هيلع هللا ىلص وهي: مكة املكرمة حمل نبوة حممد    ﴿وا

 
 (. 136( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 411( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 (. 110/ 20ي )( تفسري القرطب2)

 

 ببِّن ما املقصود بأن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم؟من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ 
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 عاىل هبذه املواضع املقدسة التي اختارها، وابتعث منها أفضل النبوات وأرشفها.  ت 

ْقِويٍم﴾  وجواب القسم واملقسم عليه هو: خلق اإلنسان، قال سبحانه:   ِن تا انا يِف أاْحسا ْقناا اإلْنسا لا ْد خا قا ﴿لا

وا بالعقل  وُتييز  وتركيب،  تكوين  وأبدع  وأمجل شكل،  أحسن صورة،  ويف  تام،  خلق  والتدبري  يف  لفكر، 

 واحلكمة، وانتصاب القامة، متناسب األعضاء. 

 
 

ثم أخرب سبحانه أنه سريد هذا اإلنسان بعد ُحسن الرتكيب إىل النار التي هي أسفل الدرجات إن مل يطع  

﴾  اهلل، ويتبع الرسل، فقال سبحانه:   افِِلنيا لا سا أاْسفا اُه  ْدنا دا را الذين منَّ اهلل عليهم باإليَمن،  ﴿ُثمَّ  املؤمنني  إال 

لا والعمل الصالح، واألخالق الفاضلة العالية   ْنُوٍن﴾  ﴿فا رْيُ مما أي: غري مقطوع، بل لذات متوافرة،  ُهْم أاْجٌر غا

 وأفراح متواترة، ونعم متكاثرة، يف أبد ال يزول، ونعيم ال ُيول، أكلها دائم.  

ُبكا  ثم وّبخ اهلل تعاىل الكافر عىل التكذيب بيوم اجلزاء واحلساب بعد البعث، بقوله سبحانه:   ذِّ ﴿فاَما ُيكا

يِن﴾  ْعُد بِالدِّ تكذب بيوم القيامة، وباجلزاء يف عامل اآلخرة، وترشك   -أَيا اإلنسان    - أي: ما الذي جيعلك    با

مع اهلل غريه، وقد رأيت وعرفت من آيات اهلل ما به ُيصل لك اليقني، ومن نعمه ما يوجب اإليَمن، ومنها:  

 أّن اهلل تعاىل خلقك يف أحسن تقويم.  

والبعث   اجلزاء  وقوع  تعاىل  اهلل  أكد  سبحانه:  ثم  ﴾بقوله  احْلااِكِمنيا ِم  بِأاْحكا اهللَُّ  ْيسا  أحكم    ﴿أالا فهو 

احلاكمني قضاء وعدالا، ال جيور وال يظلم، ومن عدله أن يقيم القيامة، وهل تقتيض حكمته أن يرتك اخللق 

ختصيص اإلنسان هنا ويف مواضع قرآنية أخرى بحسن الرتكيب، وحسن التقويم، وحسن 

 .التعديل فيه فضل عناية اهلل تعاىل هبذا املخلوق
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 .(1) سدى ال يؤمرون وال ينهون، وال يثابون وال يعاقبون؟!

 

  :رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبيان منافع التني والزيتون، واستحباب غرس هاتني الشجرتني، والعناية هبَم، قال   -1

 .(2) »كلوا الزيت، وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة«

ِد اأْلاِمنِي﴾ وسَمه أميناا؛ ألنه آمن، فال يسفك فيه دم،    -2 ا اْلبالا ذا ها بيان رشف مكة وحرمها؛ لقوله: ﴿وا

 ويأمن من دخله، ويأمن فيه الطري واحليوان. 

 بيان فضل اهلل عىل اإِلنسان يف خلقه يف أحسن صورة، وأقوم تعديل.  -3

 

  

  

 
 (. 3/503( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 929( وتفسري السعدي )ص: 703( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)

 (. 4498( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )1851( والرتمذي )3319( أخرجه ابن ماجه )2)
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مكية العلق  ) (1) سورة  آياهتا  وعدد  النبي  19،  عىل  نزلت  سورة  أول  وهي  يف    ملسو هيلع هللا ىلص(  وترتيبها  مكة،  يف 

 ( وتسمى سورة )اقرأ باسم ربك( وسورة )العلق(، وسورة )اقرأ(. 96املصحف )

 

 بيان كَمل اإلنسان بالعلم والوحي.  - 1

 بيان نقص اإلنسان وطغيانه بسبب انحرافه عن الوحي.  -2

 

 
 

 
 (. 466/ 4وزاد املسري يف علم التفسري ) (501/ 5( تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )1)

 

 .دلِّل من القرآن والسنة عىل قيمة وفضل العلم والعلَمء

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخَلَق ) َم بِاْلَقَلِم  3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )2( َخَلَق اإْلِ ( الهِذي َعله

ْنَساَن َما مَلْ 4) َم اإْلِ  َيْعَلْم﴾. ( َعله

 

ِليٍظ.  ﴿َعَلٍق﴾: ٍم غا ِة دا   ِقْطعا

رٍم. ﴿اأْلَْكَرُم﴾  رُمه وفضُله عىل كلِّ كا ادا كا   : الذي زا

َم بِاْلَقَلِم﴾ : عّلما اإلْنسانا الِكتابةا بِالقلمِ ﴿الهِذي َعله
 (1). 

 

 

 
 (. 136( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 412( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .ما يبني فضل الكتابة والقراءة وأمهيتهَم يف حياة املسلم  ملسو هيلع هللا ىلصهات من حديث النبي  

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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من عىل قمة جبل النور أحد جبال مكة، ويف غار حراء الشاهق، ويف إحدى ليايل رمضان املبارك، ويف  

حلظة فارقة يف تاريخ البرشية، ويف ذلك الغار كان االلتقاء األّول ما بني السَمء واألرض، لقد جاء جربيل إىل  

ْأ بِاْسِم  حتى قرأ، فأنزل اهلل عليه:    فلم يزل به »ما أنا بقارئ«  بالرسالة، وأمره أن يقرأ؛ فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص حممد   ﴿اْقرا

  ﴾ لاقا بِّكا الَِّذي خا فكانت هذه السورة بداية اخلروج من ظلَمت اجلهل إىل نور العلم والقراءة والنور واإليَمن  را

ما بني    ملسو هيلع هللا ىلص الذي شع نوره عىل األرض بربكة هذه الرسالة السَموية، وكان هذا احلادث هو أول ربط للنبي  

 رض. السَمء واأل 

 
﴾فقوله تعاىل:   بِّكا ْأ بِاْسِم را بالقراءة، وهو أمر ألمته من بعده، وأن تكون هذه القراءة    ملسو هيلع هللا ىلصأمر للنبي    ﴿اْقرا

﴾  باسم اهلل تعاىل، وعىل نور وحيه،   لاقا ﴿ِمْن  عموم اخللق، ثم خّص اإلنسان وذكر ابتداء خلقه  ﴿الَِّذي خا

لاٍق﴾   ل إليهم،  فالذي خلق اإلنسان واعتنى بتدبريه ال بدَّ أن يدبره باألمر والنهي؛ وذلك بإرسال الرسوعا

ُم﴾  وإنزال الكتب عليهم؛ وهلذا ذكر بعد األمر بالقراءة خلقه لإلنسان، ثم قال:   ب كا األْكرا را ْأ وا أي: كثري  ﴿اْقرا

ا  الصفات واسعها، كثري الكرم واإلحسان، واسع اجلود، الذي من كرمه أن   انا ما لَّما اإلْنسا لاِم * عا لَّما بِاْلقا ﴿عا

ْعلاْم﴾  يا  ْ القرآن   ملا وتكون رسالا    فعلمه  احلقوق،  وتضبط  العلوم،  به حتفظ  الذي  بالقلم،  وعلمه  واحلكمة، 

 للناس تنوب مناب خطاهبم.

إّن أهم أساس لتقدم األمم وقيام احلضارات ومعاجلة مشكالت املجتمعات هو العلم، ولذلك 

ْأ﴾ هي أول كلمة نزلت؛ لتعالج ذلك الواقع املتخلف يف بداية عهد النبي  عليه  -كانت كلمة ﴿اْقرا

 ..-والسالم  الصالة
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هذه السورة هي أول ما ُأوحي إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جاءت بمعاٍن عظيمة وكريمة، تدل عىل حقيقة هذا   -1

﴾. الدين، وأّن مبناه عىل الِعلم والتعلم والقراءة، قال ت  لاقا بِّكا الَِّذي خا ْأ بِاْسِم را  عاىل: ﴿اْقرا

سبحانه وتعاىل    - يدل عىل أّن الوحي الذي ُأوحي إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أعظم كرامة نزلت من عند الربِّ   -2

 عىل عباده، وأعظم حتفة ينبغي أن يفرح العباد هبا؛ ألنه قرهنا بوصفه األكرم.  -

 تقّرب اإلنسان من رّبه. أّن القراءة هي مفتاح املعرفة والعلم التي  -3

ا    تشتمل السورة  -4 عىل تعظيم شأن الكتابة، حيث ُيبنّي اهلل أنه هو من عّلم اإلنسان بالقلم ما مل يكن  أيضا

 يعرفه لوال توفيق اهلل له. 

ينبغي عىل اإلنسان أن يستعني باهلل تعاىل عند القراءة، حتى ُيصل عىل منافع العلم، مع رضورة صدق   -5

﴾ أي: مستعيناا به. النية  بِّكا ْأ بِاْسِم را  واإلخالص؛ ولذلك قال اهلل تعاىل: ﴿اْقرا

الدعوة إىل اكتساب العلم واملعرفة بالوسائل املتاحة ومنها: بالقراءة، وأوىل الكتب بالقراءة هو القرآن   -6

 الكريم؛ ألنه كالم اهلل تعاىل، وُيقق النفع لإلنسان. 
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ْنَساَن َلَيْطَغى )  ْجَعى )7( َأْن َرآُه اْسَتْغنَى )6﴿َكاله إِنه اإْلِ ا  9( َأَرَأْيَت الهِذي َينَْهى )8( إِنه إىَِل َربَِّك الرُّ ( َعْبدا

َدى )10إَِذا َصىله ) َب َوَتَوىله )12تهْقَوى )( َأْو َأَمَر بِال11( َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعىَل اهْلُ ( َأمَلْ َيْعَلْم 13( َأَرَأْيَت إِْن َكذه

ا بِالنهاِصَيِة )14بَِأنه اهللهَ َيَرى )  ( َسنَْدُع  17( َفْلَيْدُع َناِدَيُه )16( َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاطَِئٍة ) 15( َكاله َلئِْن مَلْ َينَْتِه َلنَْسَفعا

َبانَِيَة ) ْب﴾.( َكاله َل 18الزه   ُتطِْعُه َواْسُجْد َواْقرَتِ

 

ُروي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم؟ قال: فقيل:  

نعم، فقال: والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته، أو ألعفرن وجهه يف الرتاب، قال: فأتى 

وهو يصيل، زعم ليطأ عىل رقبته، قال: فَم فجأهم منه إال وهو ينكص عىل عقبيه، ويتقي بيديه،    ملسو هيلع هللا ىلصرسولا اهلل  

، فقال رسول اهلل   »لو دنا مني    :ملسو هيلع هللا ىلص  قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خلندقاا من نار وهوالا وأجنحةا

يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه  ال ندري    - عز وجل    - قال: فأنزل اهلل    الختطفته املالئكة عضواا عضواا« 

ى *  أو يشء بلغه:   نْها ِذي يا أاْيتا الَّ ى * أارا ْجعا بِّكا الر  آُه اْستاْغناى * إِنَّ إىِلا را ى * أاْن را ياْطغا انا لا ْنسا الَّ إِنَّ اإْلِ ا  ﴿كا ْبدا عا

ى   را بِالتَّْقوا ى * أاْو أاما ىلا اهْلُدا انا عا أاْيتا إِْن كا ىلَّ * أارا ا صا ﴾إِذا ىلَّ تاوا با وا ذَّ أاْيتا إِْن كا [ يعني: أبا جهل  13-6]  * أارا

اطِئا  ٍة خا اِذبا ا بِالنَّاِصياِة * نااِصياٍة كا عا ناْسفا نْتاِه لا ْ يا ِئْن ملا الَّ لا ى * كا را ْم بِأانَّ اهللَّا يا ْعلا ْ يا انِياةا  ﴿أاملا با ناْدُع الزَّ ُه * سا اِديا ْلياْدُع نا ٍة * فا

الَّ الا ُتطِْعهُ   .(1)[19  -  14] ﴾* كا

 
 (.5005( أخرجه مسلم برقم )1)
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 . الِكرْبِ اُوُز احلادَّ يِف الِعْصيااِن وا ياتاجا ياْطغاى﴾: لا لِِه.  ﴿لا ُه ُمْستاِغنياا بَِما أاى ناْفسا آُه اْستاْغناى﴾: أاْن را  ﴿أاْن رَّ

 . املاِصريا ُجوعا وا ْجعاى﴾: الر  ا   ﴿الر  ْنُه أاْخذا ناأُخذا ا﴾: لا عا ناْسفا ُحُه يِف النَّاِر. ﴿لا ناْطرا ا فا نِيفا  عا

اِسِه.  ِم را دَّ ٍة.  ﴿بِالنَّاِصياِة﴾: بُِمقا اطِئاٍة﴾: آثِما  ﴿خا

تِِه.  ِشريا عا ْوِمِه وا ِْلِسِه ِمْن قا اِدياه﴾: أاْهلا جما اِب. ﴿نا ذا ةا العا ِئكا الا ﴾: ما انِياةا با  ﴿الزَّ

ةِ  ْب﴾: اْدُن ِمنُْه بِالطَّاعا ِ اْقرتا  .(1) ﴿وا

 

 

ى * اهلل اإلنسان عىل طغيانه يف حال الغنى، فقال سبحانهيف هذه اآليات ردع   ياْطغا انا لا نسا الَّ إِنَّ اإْلِ : ﴿كا

اْستاْغناى﴾ آُه  رَّ نفسه    أان  رأى  إذا  العصيان،  يف  احلد  وجتاوزه  عليه،  بنعمه  اإلنسان  كفر  عن  سبحانه  وَيرب 

بِّكا  إليه تعاىل، فقال تعاىل:  مستغنياا باملال والقوة واألعوان، وأخرب سبحانه أّن مرد هذا اإلنسان   ﴿إِنَّ إىِلا را

ْجعاى﴾   أي: إىل اهللّ املصري واملرجع، فهو الذي ُياسب كل إنسان عىل ماله، من أين مجعه؟ وأين أنفقه؟  الر 

﴾ثم أخرب تعاىل عن أفعال الطغاة املغرورين، قال سبحانه:   ىلَّ ا صا ا إِذا ْبدا ى * عا نْها ِذي يا أاْيتا الَّ نزلت    ﴿أارا

، وأراد منعه من الصالة عند البيت، فوعظه تعاىل بالتي هي أحسن ملسو هيلع هللا ىلصيف أيب جهل لعنه اهلل، حني توعد النبي  

ى﴾  أوالا، فقال:   ىلا اهْلُدا انا عا أاْيتا إِْن كا أي: فَم ظنك إن كان هذا الذي تنهاه عىل الطريق املستقيمة يف فعله  ﴿أارا

 
 (. 136( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 412( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

استهالل السورة باألمر، وهو القراءة، وتم ختامها بأمر أيضا، وهو السجود، فقد بدأت تم 

السورة بالدعوة إىل القراءة والتعلم، وختمت بالصالة والعبادة، ليقرتن العلم بالعمل، ويتناسق البدء 

 .مع اخلتام، يف أروع صور البيان
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ى﴾   را بِالتَّْقوا يأمر باتقاء اهلل، وخوف عقابه،    -   ملسو هيلع هللا ىلص وهو حممد    - جره عن الصالة  وكان هذا الذي تز ﴿أاْو أاما

 وأنت تزجره وتتوعده عىل صالته؟ فهل ُيسن أن ينهى من هذا وصفه؟ 

 

 
 

الطاغية   تعاىل متوعداا ومتهدداا هذا  قال  نْتاِه﴾ثم  يا  ْ ملا ئِْن  لا الَّ  الشقاق    ﴿كا فيه من  ولئن مل يرجع عَم هو 

عاا بِالنّاِصيِة﴾  والعناد والطغيان   ا، وهي حقيقة بذلك، فإن ناصية أيب جهل  ﴿ لناْسفا ا عنيفا لنأخذن بناصيته أخذا

اطِئاٍة﴾ ٍة خا اِذبا ُه﴾ ، فهي كاذبة يف قوهلا، خاطئة يف فعلها،  ﴿نااِصياٍة كا ْلياْدُع نااِديا وليدعو أبو جهل الذي حق    ﴿فا

نادْ عليه العقاب قومه وعشريته، ويستنرص هبم، ليعينوه عىل ما نزل به من العقاب،   ﴾  ﴿سا انِياةا با وندعو  ُع الزَّ

:  -ريض اهلل عنهَم    -خزنة جهنم ألخذه وعقوبته؛ حتى يعلم من يغلب، أحزبنا أو حزبه؟ قال ابن عباس  

 . (1) "لو دعا ناديه ألخذته مالئكة العذاب من ساعته"

ال ال  ومع كل تلك التهديدات والضغوطات ينهى اهلل رسوله عن االستجابة له، فيقول سبحانه:   ﴿كا

فإياك أن تطيعه يا حممد فيَم دعاك إليه من ترك الصالة، وتقرب إىل اهلل بالطاعة والعبادة، بل تابع   ُتطِْعُه﴾

وال تبالِِه، فإن اهللّ حافظك  السجود والتعظيم له، فذلك قوة لك وعزة، وحصن ووقاية، وصلِّ حيث شئت  

ْب﴾  ونارصك وهو يعصمك من الناس، كَم قال سبحانه:   ِ اْقرتا اْسُجْد وا فإهنا كلها تدِن من رضاه وتقرب  ﴿وا

 منه.  

 

 
 (. 439/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

من صفات اإلنسان الطغيان حينَم يكون غنياا، إال أهل اإليَمن؛ فإّن اإليَمن يردع العبد عن 

 .الطيغان واالنحرف
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آُه  - 1 ى * أاْن را ياْطغا انا لا ْنسا الَّ إِنَّ اإْلِ  اْستاْغناى﴾.خطر الغنى عىل العبد إذا جر إىل الكرب؛ لقوله: ﴿كا

 النهي عن املعروف صفة من صفات الكفار واملنافقني.  -2

ال ال ُتطِْعُه﴾.   -3  التحذير من طاعة األعداء الكفار؛ لقوله: ﴿كا

اْسُجْد    -4 ﴿وا قوله:  يف  بينهَم  لقرنه  ساجد؛  وهو  ربه  من  العبد  يكون  ما  أقرب  وأّن  السجود،  فضل 

ْب﴾ وكَم ثبت يف الصحيح عن أيب هر  ِ اْقرتا »أقرب ما يكون  يرة ريض اهلل عنه أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  وا

 . (1)العبد من ربه، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء«

 

  

 
 (.482( أخرجه مسلم برقم )1)



(255( 

 

 
 

1 

 

 

( نزلت بعد سورة  97املصحف )( وترتيبها يف  5، وعدد آياهتا )(1) سورة القدر مكية، يف قول ابن كثري

 . (2) عبس، وتسمى سورة )القدر( أو سورة )ليلة القدر(

 

 
 

  

 
 (.441/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 1)

 (. 165/ 9اجلصاص ) -( أحكام القرآن 2)

 

ينبغي للمسلم أن يتحرى ليلية القدر، وأن يكثر فيها من دعاء اهلل تبارك وتعاىل. اذكر آداب 

 الدعاء املستجاب؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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( اْلَقْدِر  َلْيَلِة  يِف  َأْنَزْلنَاُه  ا  اْلَقْدِر )1﴿إِنه َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  َوَما   )2( َشْهٍر  َأْلِف  ِمْن  َخرْيٌ  اْلَقْدِر  َلْيَلُة  ُل  3(  َتنَزه  )

وُح  ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر ) املاََْلئَِكُة َوالرُّ  ( َساَلٌم ِهَي َحتهى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾.4فِيَها بِإِْذِن َرِبِّ
 

ْيِت الِعزَّ  ْوِح املاْحُفوِظ إىِلا با ةا ِمنا اللَّ اِحدا ةا وا ْلنااه مُجْلا الا القرآِن، أو أاْنزا أنا إْنزا ْلنااُه﴾: اْبتادا  ال ﴿أانزا
ِ
ء َما ْنياا. ِة يِف السَّ  د 

اِديِر.  ِكتاابِة املاقا ِة وا ظاما العا ِف وا ا ِة الرشَّ ْيلا ْدِر﴾: لا ِة اْلقا ْيلا يُل   ﴿لا وُح﴾: ِجرْبِ  . - عليه السالم   -﴿الر 

ناِة.  ُه اهللُ تِْلكا السَّ را  قادَّ
ٍ
اء ْسِليٌم ِمنا  ﴿ِمْن ُكلِّ أاْمٍر﴾: ِمْن ُكلِّ قاضا تا ٌة وا ما الا سا ٌم﴾: أاْمٌن وا الا ةِ ﴿سا ِئكا  .  (1) املاالا

 

 

 
 (. 136( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 413( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

بالتعاون مع زمالئك؛ عدد بعض أفعال اخلري الفردية واجلَمعية التي يمكن للمسلم أن يقوم هبا 

 .يف ليلة القدر

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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تتحدث هذه السورة عن ليلة موعودة ومشهودة يستقبلها املؤمنون بفرح وغبطة وابتهال، كوهنا ليلة  

، فهي ليلة ذات  ملسو هيلع هللا ىلصفيها اتصال األرض بالسَمء، واملأل األعىل، وهي ليلة بدء نزول القرآن عىل قلب حممد  

 حياة البرشية مجيعاا.  حدث عظيم مل تشهد األرض مثله يف عظمته، ويف داللته، ويف آثاره يف 

ْدِر﴾  فيقول تعاىل مبيناا لفضل القرآن، وعلو قدره:   ِة اْلقا ْيلا ا أانزْلنااُه يِف لا وذلك أّن اهلل تعاىل ابتدأ بإنزاله  ﴿إِنَّ

يف رمضان، يف ليلة القدر، وهي يف شهر رمضان املبارك، وقد نزل مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل بيت  

 . دنيا، ثم نزل شيئاا فشيئاا بحسب الوقائع يف ثالث وعرشين سنة عىل رسول اهلل  العزة من السَمء ال

﴾  وهي الليلة املباركة، كَم جاء يف آية أخرى:   ا ُكنَّا ُمنِْذِرينا ٍة إِنَّ كا ٍة ُمبارا ْيلا ْلناُه يِف لا ا أاْنزا [  3]الدخان:  ﴿إِنَّ

ر فيها ما يكون يف العام من األجل واألرزاق  وُسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند اهلل؛ وألنه يقد

ِكيٍم﴾ واملقادير القدرية، كَم قال تعاىل:   ُق ُكل  أاْمٍر حا ا ُيْفرا    [  4]الدخان: ﴿فِيها

ْدِر﴾  ثم فخم شأهنا، وعظم مقدارها، فقال:   اْلقا ُة  ْيلا لا ا  ما اكا  أاْدرا ا  ما أي: فإّن شأهنا جليل، وخطرها  ﴿وا

ْهٍر﴾عظيم   رْيٌ ِمْن أاْلِف شا ْدِر خا ُة اْلقا ْيلا أي: تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خري من    ﴿لا

عىل هذه األمة الضعيفة، حيث عوضها    -تبارك وتعاىل    - العمل يف ألف شهر خالية منها، وهذا من كرم اهلل  

ا وثَمنني سنة. بليلة يكون العمل فيها يق  ابل ويزيد عىل ألف شهر، نيفا

ا  فيها:    ملسو هيلع هللا ىلص وملا كان ليلة القدر تعدل يف عبادهتا عبادة ألف شهر، قال   ابا اْحتِسا ناا وا ْدِر إِيَما ةا اْلقا ْيلا اما لا ْن قا »ما

ْنبِِه« م ِمْن ذا دَّ قا ا تا ُه ما ُغِفرا لا
 (1) . 

 
 (. 760( ومسلم برقم )1901( أخرجه البخاري برقم )1)
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وُح فِيويف هذه الليلة   الر  ُة وا ا﴾  ﴿تانزُل املْاالِئكا ﴾  ويكثر نزوهلم فيها  ها الٌم ِهيا وهي ساملة  ﴿ِمْن ُكلِّ أاْمر سا

الليلة   تلك  وستمر  خريها،  لكثرة  وذلك  ورش؛  آفة  كل  ْجِر﴾  من  اْلفا ِع  ْطلا ما تَّى  غروب  ﴿حا من  فمبتدأها 

الشمس، ومنتهاها طلوع الفجر، وقد تواترت األحاديث يف فضلها، وأهنا يف رمضان، ويف العرش األواخر  

ا يف أوتاره، وهي باقية يف كل سنة إىل قيام الساعة؛ وهلذا كان النبي  منه،   يعتكف ويكثر من التعبد    ملسو هيلع هللا ىلصخصوصا

 يف العرش األواخر من رمضان؛ رجاء ليلة القدر. 

ها اهللُ   -1 بشأهِنا يف هذه  بيان فضل ليلة القدر؛ لنزول القرآن فيها، وفضل العبادة فيها، فهي ليلٌة عظيمٌة نوَّ

ْهٍر﴾.  رْيٌ ِمْن أاْلِف شا ْدِر خا ُة اْلقا ْيلا ورِة بقوله: ﴿لا  الس 

ُر فيها ما يكوُن فيها   -2 ا ذاُت قدٍر ومنزلٍة ورفعٍة من بنيا اللَّيايل، ُيقدَّ ذكرا اهللُ من خصائص ليلة القدر: أهنَّ

ُق ُكل   ا ُيْفرا نة من التَّقدير، ويشهُد لذلك قوُله: ﴿فِيها ِكيٍم﴾ ]الدخان:من السَّ  [. 3 أاْمٍر حا

 أمهية حتري ليلة القدر للفوز بفضلها؛ وذلك يف العرش األواخر من شهر رمضان.  -3

 بيان فضل القرآن، وأنه كالم اهلل منزل من عند اهلل.  -4

 اصطفاء اهلل واختياره ملا يشاء من األزمنة واألمكنة والذوات واألحوال.  -5

 الذي ينزل يعرج. إثبات املالئكة ونزوهلا وعروجها؛ ألن   -6

ا﴾.-عليه السالم  - رشف اهلل جربيل  -7 وُح فِيها الر  ُة وا ِئكا ُل املْاالا نازَّ  ؛ ألنه خصه بالذكر يف قوله: ﴿تا
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  ﴿َفآَوى﴾  ﴿َوَما َقىَل﴾ 

 

يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة ثم يطلب من كل جمموعة بيان هدايات 

 .وأحكام كل مقطع عىل حدة

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

 

 

 تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل:

ا عن فضل سور الضحى والرشح والتني والعلق والقدر ومقاصدها. -أ  ملخصا

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ل يزيد  -ب ملخصا

 املقطع الواحد عن سطرينملخص 
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  ﴿َأنَقَض﴾   ﴿َفاَل َتنَْهْر﴾

  ﴿َفانَصْب﴾   ﴿ الُعرْس﴾ 

  ﴿َعَلٍق﴾  ﴿َغرْيُ مَمْنُوٍن﴾

َبانَِيَة﴾ وُح﴾  ﴿الزه   ﴿الرُّ

 

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) ضْع عالمة الصواب )  :2س

 عىل املؤمن أن يتسىل بمواجع الدنيا بَم أعده اهلل له يف اآلخرة، من النعيم املقيم،   (1

 ( )          والسعادة األبدية. 

 ( )    ال جيوز التذكري بالنعم والنقم َحالا للعبد عىل الصرب والشكر.  (2

 ال جيب مراعاة طبيعة وحال من ُُيّدث بالنعم؛ حتى ال يكون ذلك دافعاا حلسد السامع   (3

 ( )        له أو جلعله يتنقص نعمة اهلل عليه. 

 ( ) انرشاح صدر املؤمن للدين، واتساعه لتحمل األذى يف سبيل اهلل، ليس نعمة عظيمة.  (4

 إِليَمن العميق  كل عسري يتيرس متى صرب اإِلنسان الصرب اجلميل، وتسلح با (5

 ( )          بقضاء اهلل وقدره. 

 ( )        شكر النعم حّق هلل عىل عبده.  (6

ل اهلل اإِلنسان فخلقه يف أحسن صورة، وأقوم تعديل.  (7  ( )     فضَّ

 ال ينبغي عىل اإلنسان أن يستحَّض صدق النية واإلخالص عند القراءة، حتى ُيصل   (8

 ( )          عىل منافع العلم. 

 ت اإلنسان الطغيان حينَم يكون غنياا، إال أهل اإليَمن فإّن اإليَمن يردع العبد  من صفا (9
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 ( )           عن ذلك. 

 
 

 

 

 

  

ح بإجياز: ترابط معاِن  بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ وضِّ

ن ذلك يف نقاط، وضعها يف ملف إنجازك  .ومقاصد آيات سورة العلق. ثم دوِّ
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 أن:

السور    - ومدينة  مكية  وحتى )يبني  البينة  سورة  من 

 سورة الفيل(. 

السور    - مقاصد  وحتى  )يستخرج  البينة  سورة  من 

 سورة الفيل(. 

للسور    - واملفردات  املعاِن  البينة )يفرس  سورة  من 

 الفيل(.وحتى سورة 

من سورة البينة وحتى  )يفرس املعنى اإلمجايل للسور    -

 سورة الفيل(. 

البينة )يناقش اهلدايات واألحكام للسور    - من سورة 

 وحتى سورة الفيل(.

 خمرجات التعلم
 أول: سورة البينة:

وكامهلا   الرسالة  بوضوح  اْلجة  قيام  األول:  املوضوع 

 واإلعذار بذلك. 

 الكافرين وتبشري املؤمنني. املوضوع الثاين: إنذار 

 ثانيا: سورة الزلزلة:

وهز  حتريك  للسورة:  العام  املقصد  الثالث:  املوضوع 

الدقيق   واإلحصاء  باْلساب،  لليقني  الغافلة  القلوب 

 لألعامل.

 ثالثا: سورة العاديات: 

املوضوع الرابع: املقصد العام للسورة: بيان صفات اإلنسان  

 ري بمآله. يف اهتامماته الدنيوية، والتذك

 رابعا: سورة القارعة:

 املوضوع اخلامس: مقاصد سورة القارعة.

 خامسا: سورة التكاثر: 

 املوضوع السادس: مقاصد سورة التكاثر. 

 سادسا: سورة العِّص: 

 املوضوع السابع: مقاصد سورة العِّص. 

 سابعا: سورة اهلمزة:

 املوضوع الثامن: مقاصد سورة اهلمزة.

 ثامنا: سورة الفيل:

 املوضوع التاسع: مقاصد سورة الفيل.

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 مفردات الوحدة
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البينة التي أقامت احلجة  يتقارب موضوع السور املكية نحو العقيدة وقضاياها، وهذا يظهر يف سورة  

عىل وضوح الرسالة، وكَمل اإلعذار بذلك، ثم جاءت السور التالية هلا الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر،  

عىل نسق متشابه من التذكري باحلساب والبعث وتوصيف حركة اإلنسان يف األرض من تكاثر ومجع لألموال؛  

ورة اقرتان اإليَمن بالعمل الصالح للنجاة من اخلرسان،  ثم جاءت بعد ذلك سورة العرص لتتحدث عن رض 

ْن حارب دين   أما سوريت اهلمزة والفيل؛ فهَم تشرتكان باحلديث عن العمل اخلارس غري الصالح، وهو عمل ما

 اهلل بأمواله وسلطانه وقواته؛ ليكون ذلك كله أمام املؤمنني ليعتربوا منه. 

 .  وسنتعرف هنا عىل تفاصيل ذلك كله

 

، مع ذكر معنى كل اسم منها   . اذكر أسَمء يوم القيامة الواردة يف جزء عمَّ

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................  
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

( نزلت بعد سورة الطالق، وسميت  98( وترتيبها يف املصحف )8، وعدد آياهتا )(1) سورة البينة مدنية

سورة )مل يكن الذين كفروا( كَم جاء يف البخاري ومسلم عن أنس بن مالك    ملسو هيلع هللا ىلص هذه السورة يف كالم النبي  

النبي   قال  :    ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه  ٍّ أقرأ عليك أليُبا أن  رُ   »إّن اهلل أمرِن  فا كا ِذينا  الَّ ُكِن  يا  ْ الِكتااِب﴾  ﴿ملا أاْهِل  ِمْن  وا 

ِة( وسورة )البينة( (2)فبكى  »نعم« [ قال: وسَمِن؟ قال:  1]البينة:   يِّما . وسميت سورة )مل يكن( وسورة )القا

 ، وكلها ألفاظ واردة يف السورة.(3)وسورة )أهل الكتاب( وسورة )الربية( وسورة )االنفكاك(
 

 الرسالة، وكَمهلا، واإلعذار بذلك. قيام احلجة بوضوح   - 1

 إنذار الكافرين، وتبشري املؤمنني.  -2

 
  

 
/ 20( وتفسري القرطبي )475/  4( وزاد املسري يف علم التفسري )315/  6املاوردي = النكت والعيون )( ينظر: تفسري  1)

 (.578/ 5( وفتح القدير للشوكاِن )138

 (. 799( ومسلم برقم )3809( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 196/ 1( اإلتقان يف علوم القرآن )3)

 

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر احلكمة من إرسال اهلل تعاىل 

 .الرسل  للبرش

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اْلَبيِّنَُة )  َتْأتَِيُهُم  نَي َحتهى  ُمنَْفكِّ كنَِي  الهِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ َيُكِن  َيْتُلو  1﴿مَلْ  ( َرُسوٌل ِمَن اهللهِ 

َرةا ) ا ُمَطهه ُم اْلَبيِّنَُة )3َقيَِّمٌة )( فِيَها ُكُتٌب  2ُصُحفا َق الهِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب إِله ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُ ( َوَما 4( َوَما َتَفره

َكاَة َوَذلَِك  اَلَة َوُيْؤُتوا الزه يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصه  َمِة﴾. ِديُن اْلَقيِّ ُأِمُروا إِله لَِيْعُبُدوا اهللهَ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

 ﴿ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب﴾ اليهود، وكتاهبم التوراة، والنصارى، وكتاهبم اإلنجيل. 

اِرِكنيا ما هْم عليه من الّدين. ﴾: تا نيا كِّ ِهي القرآن والسنة.  ﴿ُمنفا  ﴿الباّينُة﴾: احلُّجُة الواِضحُة، وا

ا  اا فِيها ْكُتوبا ا﴾: ما .﴿ُصُحفا ظِيما يااطنِِي.  الُقرآنا العا ُْفوظاةا ِمنا الشَّ ةا ِمنا البااِطِل، حما ها ةا﴾: ُمنازَّ را طاهَّ  ﴿م 

ا ُكُتٌب﴾: فيها آيات وأحكام مكتوبة.   ﴿فِيها

ة؛ ألهنا من عند اهلل تعاىل.  ما قة عادلة حُمْكا  ﴿قّيمٌة﴾: ُمْستقيمة حا

﴾: يِف الّرسوِل بانيا  ّرقا فا ا تا ما احٍد. ﴿وا نِ  ُمْؤِمٍن وجا ِك إىِلا اإِليَما ْ ِن الرشِّ اِئِلنيا عا اءا﴾: ما ﴿ُحنافا
(1) . 

 

 
 (. 136ت القرآن تفسري وبيان )ص: ( وكلَم414( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 ؟- السالم عليهم –ما هي الدعوة التي جاء هبا الرسل مجيعاا 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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النبي   مبعث  قبل  عليه  الناس  كان  مطلعها عَم  السورة يف  متخبطني يف   ملسو هيلع هللا ىلص تتحدث هذه  كانوا  حيث 

، فأظهر اهلل به  ملسو هيلع هللا ىلص    ظلَمت الكفر ما بني عابد لألصنام، أو عىل دين مبدل حمرف، إىل أن بعث اهلل نبيه حممداا  

دايته، فافتتحت سورة البينة هبذا  الدين احلق، وأبان به ضالل تلك امللل املنحرفة، وأنقذ سبحانه به من شاء ه

﴾  اإلنذار، وذلك بقوله سبحانه:   نيا كِّ ِكنيا ُمنْفا املرُْْشِ ُروا ِمْن أاْهِل اْلِكتااِب وا فا ِذينا كا ُكِن الَّ ْ يا فلم يكن اليهود ﴿ملا

والنصارى وعبدة األصنام واألوثان من مرشكي العرب وسائر أصناف األمم منتهني وال منفكني عن كفرهم 

ْأتِياُهُم اْلبايِّناُة﴾ هلم الذي هم عليه، فال يزالون يف غيهم وضالهلم  وضال تَّى تا الواضحة، والربهان الساطع،   ﴿حا

ُسوٌل ِمنا اهللَِّ﴾  ثم فرس تلك البينة بقوله سبحانه:   أرسله اهلل رَحة للعاملني، ويدعو الناس إىل احلق، وأنزل ﴿را

لي الكريم؛  القرآن  وهو  يتلوه،  ا  كتابا سبحانه:  عليه  قال  وهلذا  ويزكيهم؛  احلكمة  الناس  ا  علم  ُصُحفا ْتُلو  ﴿يا

ةا﴾   را أي: حمفوظة عن قربان الشياطني، ال يمسها إال املطهرون؛ ألهنا يف أعىل ما يكون من الكالم؛ وهلذا  ُمطاهَّ

ٌة﴾  قال سبحانه عن تلك الصحف   يِّما ا ُكُتٌب قا وإىل رصاط    وأخبار صادقة، وأوامر عادلة هتدي إىل احلق﴿فِيها

 مستقيم.  

واختلفوا وصاروا    ملسو هيلع هللا ىلص    ثم أخرب سبحانه أّن ما تفرق أهل الكتاب من اليهود والنصارى يف أمر حممد  

ا   هْتُُم اْلبايِّناُة﴾  أحزابا اءا ا جا ْعِد ما ومن بعد ما رأوا اآليات الواضحة، وكانوا من قبل متفقني عىل نبوته  ﴿إاِل ِمْن با

العرب حسد أّن الكتب كلها جاءت بأصل واحد، ودين  وصفته، فلَم جاء من  وه لرداءهتم ونذالتهم، مع 

﴾  واحد، فَم أمروا يف سائر الرشائع إال أن يعبدوا   اءا ينا ُحنافا ُه الدِّ قاصدين بجميع عباداهتم  ﴿اهللَّا خُمِْلِصنيا لا

ال الظاهرة   لدين  املخالفة  األديان  سائر  عن  ومائلني  ومعرضني  تعاىل،  اهلل  وجه  فالتوحيد  والباطنة  توحيد، 

ِة﴾  الدين هو  يف    واإلخالص  يِّما والدين املستقيم، املوصل إىل جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة  ﴿ِديُن اْلقا

 إىل اجلحيم.  
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كنَِي يِف َناِر َجَهنهَم َخالِِديَن فِيَها ُأوَلئَِك ُهْم رَشُّ   ِة )﴿إِنه الهِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ يه ( إِنه  6اْلرَبِ

ِة )الهِذيَن آَمنُوا   يه اْلرَبِ اِت ُأوَلئَِك ُهْم َخرْيُ  اِْلَ تَِها  7َوَعِمُلوا الصه حَتْ ِري ِمْن  ِْم َجنهاُت َعْدٍن ََتْ ِعنَْد َرِبِّ ( َجَزاُؤُهْم 

ا َرِِضَ اهللهُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َذلَِك ملَِْن َخِِشَ َربهُه﴾.   اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبدا

 

ِة.  ِة﴾: اخلاِليقا يَّ ِ ارٍ  ﴿اْلربا اْستِْقرا ٍة، وا اما ْدٍن﴾: إِقا ﴿عا
(1) . 

 

 
 

 

 
 (. 136( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 414( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 بَمذا كافأ اهلل املؤمنني يوم القيامة؟ وكيف شعور املؤمنني جتاه هذه املكافأة؟
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1 

بنّي اهلل تعاىل يف هذه اآليات من هذه السورة كفر اليهود والنصارى واملرشكني، وأّن أهل الكتاب كانوا  

النبي   بعثة  الناس منهم  ملسو هيلع هللا ىلصينتظرون  أكثرهم، وكذلك  به  به، وكفر  فيه، فمنهم من آمن  تفرقوا  ُبعث  ، فلَم 

 ءهم.  ، فهذه اآليات تبني مآل الفريقني وجزاملسو هيلع هللا ىلصاملؤمن والكافر به  

﴾قال اهلل تعاىل عنهم:    الفريق األول: نَّما ها اِر جا نا ِكنيا يِف  املرُْْشِ اْلِكتااِب وا أاْهِل  ِمْن  ُروا  فا ِذينا كا الَّ قد    ﴿إِنَّ 

ا﴾  أحاط هبم عذاهبا، واشتد عليهم عقاهبا   الِِدينا فِيها ِئكا ُهْم  ال يفرت عنهم العذاب أبد األبدين، و﴿خا ﴿ُأولا

ِة﴾   يَّ ِ  ألهنم عرفوا احلق وتركوه، وخرسوا الدنيا واآلخرة.  رشا  اْلربا

ِة﴾ قال اهلل تعاىل عنهم:    الفريق الثاين: يَّ ِ رْيُ اْلربا ِئكا ُهْم خا احِلااِت ُأولا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما ألهنم    ﴿إِنَّ الَّ

ْدٍن﴾ خرة،  عبدوا اهلل وعرفوه، وفازوا بنعيم الدنيا واآل نَّاُت عا ِْم جا هبِّ اُؤُهْم ِعنْدا را زا وهي جنات إقامة ال    ﴿جا

ُضوا  ظعن فيها وال رحيل، ومن صفاهتا أهنا   را نُْهْم وا يِضا اهللَُّ عا ا را ا أابادا الِِدينا فِيها ا األهْنااُر خا تِها ْ ِري ِمْن حتا ْ ﴿جتا

نُْه﴾   عد هلم من أنواع الكرامات، وجزيل املثوبات؛  فريض عنهم بَم قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بَم أعا

بَُّه﴾وذلك اجلزاء احلسن هو يِشا را  أي: خاف اهلل فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته.  ﴿ملِاْن خا

 بيان انقسام الناس بعد جميئهم البينة إىل مؤمن وكافر.  -1

 اجلنة.بيان خلود الكفار يف النار، وخلود املؤمنني يف   -2

 ، وأهنا من الصفات الفعلية. -سبحانه وتعاىل   -إثبات صفة الرضا هلل   -3

 .(1) فضل اخلشية، وأهنا أصل التدين، وسبب النعيم -4

 

 
 ( والتفسري العقدي جلزء عم سورة )القدر( موقع د. أَحد القايض.419/ 4( أيرس التفاسري، اجلزائري ) 1)
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( نزلت بعد سورة  99( وترتيبها يف املصحف )8، وعدد آياهتا ) (1) كثريسورة الزلزلة مكية يف قول ابن  

ا  النساء، وُتسمى  سورة )إذا زلزلت( وسورة )الزلزال( وسورة )زلزلت(.  أيضا

 

 

 
ا )﴿إَِذا   ا )1ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاهَلَ ا )2( َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَ ْنَساُن َما هَلَ ُث  3( َوَقاَل اإْلِ دِّ ( َيْوَمئٍِذ حُتَ

ا )4َأْخَباَرَها ) ْم ) 5( بَِأنه َربهَك َأْوَحى هَلَ ْوا َأْعاَمهَلُ ا لرُِيَ ا ( َفمَ 6( َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النهاُس َأْشَتاتا ٍة َخرْيا ْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذره

ا َيَرُه﴾.7َيَرُه ) ٍة رَشًّ  ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذره
 

نيفاا ُمتكّررا عند النفخة األوىل.   ﴿ُزْلِزلاِت﴾: ُحّركت األرض حْتريكاا عا

ا يِف باْطِن األرض ِمنا املاْوتاى  اا﴾: ما اهلا  والُكنُوِز يف النّفخة الثانية. ﴿أاْثقا

ا.  ْيها لا ا﴾: خُتْرِبُ األاْرُض بَِما ُعِملا عا ها ُث أاْخباارا دِّ  ﴿حُتا

اا﴾: أي: أمرها بأن تشهد عىل كل عبد أو أمة بكل ما عمل عىل ظهرها.  ى هلا بَّكا أاْوحا  ﴿بِأانَّ را

 
 (. 477/ 4اجلوزي للجمهور. زاد املسري يف علم التفسري ) (. وقيل: مدنية، ونسبه ابن 459/ 8( تفسري ابن كثري )1)



(271( 

 

 
 

1 

ْرجونا مْن ُقُبورهْم إىل   ْصُدُر النَّاُس﴾: َيا .﴿يا  املاْحرشا

ب أْحواهِلْم. سا  ﴿أاْشتااتاا﴾: ُمتفّرقني عىل حا

ْيِه.  لا ُْم عا جُيااِزَيا ِمُلوا، وا ا عا ُُم اهللُ ما َيا
ُْم﴾: لرُِيِ هلا ْوا أاْعَما رُيا  ﴿لِّ

ةٍ  باءا ٍة، أو ها ِغريا ْملاٍة صا ْزنا نا ٍة﴾: وا رَّ الا ذا ﴿ِمْثقا
 (1). 

 

األرض، وجعلها ساكنة   -سبحانه وتعاىل    -خلق اهلل  

ثابتة بأهلها، مذللة هلم، ينتفعون هبا بشتى املنافع، فإذا  

اهلل  أهوال   أراد  عدة  حصلت  الساعة  تقوم  أن 

األرض،   بزلزلة  تعاىل  اهلل  أمر  ومنها  وأحداث، 

من   بجوفها  ما  فتخرج  شديداا،  اضطراباا  فتضطرب 

اا﴾  الكنوز واألموات، فيقول اهلل تعاىل:   اهلا ِت اأْلاْرُض ِزْلزا ا ُزْلِزلا تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما  ﴿إِذا

ا ال عوج فيه وال أمتا، وخترج األرض   ا صفصفا عليها من بناء وعلم، فتندك جباهلا، وتسوى تالهلا، وتكون قاعا

اا﴾ما يف بطنها من األموات والكنوز، كَم قال سبحانه:   اهلا ِت اأْلاْرُض أاْثقا جا أاْخرا حينها يتعجب اإلنسان    ﴿وا

 
 (. 137( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 415( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

جمموعتني متجانستني مراعيا الفروق الفردية بني الطالب؛ ثم يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل 

يطلب من جمموعة تسجيل أمثلة عىل كفران النعم؛ ويطلب من املجموعة األخرى تسجيل أمثلة 

 .عىل حب النعم. ثم يعرض املعلم أمثلة كل جمموعة ويناقشها مع الطالب

 

 

ة عنيفة للقلوب يف مطلع هذه السورة  هزَّ

الغافلة، وصيحٌة قوية للنفوس الالهية، ويف 

استحضار صورة بعثرة القبور، واستخراج 

 .مضمرات الصدور أكرب عالج للنفس اجلاحدة
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ا ْنسا الا اإْلِ قا اا﴾  ﴿وا ا هلا ُث  إذا رأى ما عراها من األمر العظيم مستعظَما وأي يشء عرض هلا؟  ُن ما دِّ ِئٍذ حُتا ْوما ﴿يا

ا﴾   ها وتشهد األرض عىل العاملني بَم عملوا عىل ظهرها من خري ورش، فإن األرض من مجلة الشهود الذين  أاْخباارا

ا يشهدون عىل العباد بأعَمهلم، ذلك   ى هلا بَّكا أاْوحا  وأمرها أن خترب بَم عمل عليها، فال تعيص أمره. ا﴾  ﴿بِأانَّ را

اليمني إىل اجلنة،   العرض متفرقني، فآخذ ذات  بعد  القيامة عن موقف احلساب  يوم  الناس  ثم يرجع 

ْصُدُر النَّاُس أاْشتااتاا﴾  وآخذ ذات الشَمل إىل النار، كَم قال سبحانه:   ِئٍذ يا ْوما والكل سائر إىل العرض لريَيم  ﴿يا

ُْم﴾  عَمهلم معروضة عليهم، كَم قال سبحانه:  اهلل أ هلا ْوا أاْعَما فريَيم اهلل ما عملوا من احلسنات والسيئات،  ﴿لرُِيا

ا.   ويرَيم جزاءه موفرا

ثم أخرب اهلل تعاىل أنه من يعمل يف الدنيا وزن نملة صغرية، أو هباء ال يرى إال يف ضوء الشمس، جيده  

ٍة  فقال تعاىل:  يوم القيامة يف كتابه، ويلقى جزاءه،   رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ما ُه * وا را ا يا رْيا ٍة خا رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ﴿فاما

ُه﴾  را يا ا  ًّ وهذا شامل عام للخري والرش كله؛ ألنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر األشياء، وجوزي    رشا

، والرتهيب من  عليها، فَم فوق ذلك من باب أوىل وأحرى، ويف اآلية غاية الرتغي  ب يف فعل اخلري ولو قليالا

ا.   فعل الرش ولو حقريا

 اإِلعالم بالتغري الكوِن الذي تتبدل فيه األرض غري األرض، والسَموات غري السَموات.  .1

 قدرة اهلل عىل إنطاق كل يشء، فتكلم اجلَمدات من آيات اهلل تعاىل الدالة عىل قدرته.  .2

اهلل، وإحاطته، وإحصائه؛ حيث أنه مل يرتك صغرية وال كبرية، من خري أو رش، إال  تقرير كَمل عدل   .3

 . (1)أحصاها، وأحاط هبا، وجازى عليها بالعدل

يف السورة إخبار عن أحد الشهود الذين يشهدون عىل العبد يوم القيامة بَم عمل عىل ظهرها من خري   .4

 
 ( والتفسري العقدي جلزء عم سورة )الزلزلة( موقع د. أَحد القايض.421/ 4اجلزائري ) -( أيرس التفاسري 1)
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 ذير من اقرتاف السيئات.وهي حتّفز عىل االستكثار من الطاعات، والتح ،أو رش 
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( نزلت بعد  100( وترتيبها يف املصحف )11، وعدد آياهتا )(1) سورة العاديات مكية يف قول ابن كثري 

 سورة العرص، وقبل سورة الكوثر. 

 
 

  

 
 (.465/ 8( تفسري ابن كثري )1)

ت سورة سورة  ما
العاديات صورة مصغرة عن يوم الزلزلة ملا فيهَم من أهوال وشدة، وقد ُختِ

الزلزلة ببيان اجلزاء عىل اخلري والرش؛ ولذلك وبخ اهلل تعاىل اإلنسان يف سورة العاديات عىل جحود 

والعمل نعم اهلل، وإيثار احلياة الدنيا عىل اآلخرة، وترك االستعداد للحساب يف اآلخرة بفعل اخلري 

 .الصالح، وترك الرش والعصيان
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ا ) ا )1﴿َواْلَعاِدَياِت َضْبحا ا )2( َفاملُْوِرَياِت َقْدحا ا ) (  3( َفاملُِْغرَياِت ُصْبحا ا  4َفَأَثْرَن بِِه َنْقعا ( َفَوَسْطَن بِِه مَجْعا

ِه َلَكنُوٌد ) 5) ْنَساَن لَِربِّ ُه َعىَل َذلَِك َلَشِهيٌد )6( إِنه اإْلِ رْيِ َلَشِديٌد )7( َوإِنه بِّ اخْلَ ُه ِْلُ ( َأَفاَل َيْعَلُم إَِذا ُبْعثَِر َما  8( َوإِنه

َل َما يِف الصُّ 9يِف اْلُقُبوِر )  برٌِي﴾. 10ُدوِر ) ( َوُحصِّ ْم ِِبِْم َيْوَمئٍِذ خَلَ ُ  ( إِنه َرِبه

 

ْزو.  اِت﴾: )قسٌم( بالعاديات وهي اخلْيل تاْعدو يف الغا اِديا اْلعا  ﴿وا

ْت.  دا ْوُت أْنفاِس اخليول إذا عا ا﴾: ُهوا صا ْبحا  ﴿ضا

ا﴾: وهي اخليل حينَم تطأ عىل  اِت قاْدحا املُْوِريا  األحجار بحوافرها بقوة ورسعة فتخرج النار منها. ﴿فا

ا﴾: أي: اخليل عندما تغري عىل األعداء، ويكون ذلك صباحاا غالباا.  اِت ُصْبحا املُِْغريا  ﴿فا

ْرنا بِِه﴾ أي: َيجن اخليل بعدوهن وغاراهتن.  أاثا اا﴾: أي: ُغباراا.  ﴿فا ْقعا  ﴿نا

ا﴾: أي: دخلن به وسط مجع  ْعا ْطنا بِِه مجا سا اُحوٌد. العدو.   ﴿فاوا نُوٌد﴾: جلا كا  ﴿لا

ىلا ُجُحوِدِه. ِهيٌد﴾: ملاُِقرٌّ عا ﴾: املااِل. ﴿لاشا  ﴿اخْلارْيِ

 . ُأْخِرجا ﴾: ُأثرِيا وا ُأْبِرزا  ﴿ُبْعثِرا ﴾: ُاْسُتْخِرجا وا لا ُحصِّ  . (1) ﴿وا

 
 (. 137( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 416( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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ُيقسم اهلل تعاىل يف بداية هذه السورة الكريمة باخليل التي تغري عىل األعداء، وجتري وتعدو عدواا قوياا، ويسمع  

ا﴾  هلا حينئٍذ ضبح وصوت زفريها الشديد، وأنفاسها املتصاعدة، فيقول اهلل تعاىل:   ْبحا اِت ضا اِديا اْلعا وبسبب شدة  ﴿وا

بحوافرها لتصادم احلىص باحلىص، فتخرج رشر النار، وهو معنى   اجلري وصالبة حوافرها ونعاهلا وقوهتا؛ تقدح 

ا﴾  قوله سبحانه:   قاْدحا اِت  املُْوِريا قوله سبحانه:  ﴿فا الصباح، وهو مفهوم  تغري غالباا يف  اِت  وذلك حني  ﴿فااملُِْغريا

ا﴾   ا، وتثري الغبار حوهلا،  ُصْبحا ْرنا بِِه ناقْ وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا أاثا ا﴾ ﴿فا بسب عدوهن وغارهتن    عا

ا﴾   ْعا ْطنا بِِه مجا سا  وبراكبهن توسطن به مجوع األعداء الذين أغار عليهم.  ﴿فاوا

نُوٌد﴾  وجواب القسم واملقسم عليه هو:   ِه لاكا بِّ ْنسانا لِرا أي: إّن جنس اإلنسان سواء كان مؤمناا  ﴿ِإِنَّ اإْلِ

لِكا  س الوقت منوع للخري الذي عليه لربه  أو كافراا بطبعه كثري الكنود واجلحود للنعمة، وهو بنف  ىلا ذا ُه عا إِنَّ ﴿وا

ِهيٌد﴾   بلسان حاله،  لاشا والكفران، سواء  باجلحود  نفسه  لشهيد عىل  كنوداا جحوداا  كونه  اإلنسان عىل  أي: 

 وظهور أثر ذلك عليه، يف أقواله، وأفعاله، أو بعصيانه لربه، ال جيحده، وال ينكره؛ ألن ذلك أمر بني واضح. 

 
ليه،  وبنفس الوقت فاإلنسان كثري احلب للَمل، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك احلقوق الواجبة ع 

 

الطالب؛ يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل ثالث جمموعات متجانسة مراعيا الفروق الفردية بني 

ثم يطلب من كل جمموعة تسجيل أمثلة أكرب عدد ممكن من األفكار التي يربى هبا الطالب نفسه 

 .عىل حب اخلري وعدم احلجود. ثم يعرض املعلم أمثلة كل جمموعة ويناقشها مع الطالب

 

فهو حب فطري، وإنَم يكون مذموماا إذا تعّلق قلب العبد به،  ،حب املال ليس مذموماا مطلقاا 

ًّا﴾ ]الفجر: ب ونا املْاالا ُحبًّا مجا
حُتِ  .[20وصار عبداا له، وانشغل به عن اهلل تعاىل، كَم قال تعاىل: ﴿وا
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فقدم شهوة نفسه عىل حق ربه، وكل هذا ألنه قرص نظره عىل هذه الدار، وغفل عن اآلخرة، فقال سبحانه:  

ِديُد﴾   ُه حِلُبِّ اخْلارْيِ لاشا إِنَّ وهلذا هدد اهلل اإلنسان وتوعده إذا استمر متلبساا هبذه الصفات بيوم الوعيد، فقال  ﴿وا

ا  تعاىل:   ُم إِذا ْعلا ا يِف اْلُقُبوِر﴾﴿أافاال يا أال يعلم هذا املغرت، إذا أخرج اهلل األموات من قبورهم، حلرشهم   ُبْعثِرا ما

ُدوِر﴾  ونشورهم، ومجع   ا يِف الص  لا ما ُحصِّ وما يف النفوس من النوايا والعزائم، واخلري والرش، وظهر وبان  ﴿وا

عىل مجيع أحواهلم، ال ختفى عليه منهم خافية    ما يف القلوب؛ فإن رب هؤالء املبعوثني من القبور خلبري هبم، مطلع 

﴿إِنَّ  يف ذلك اليوم ويف غريه، وهو جمازَيم يف ذلك اليوم عىل مجيع أعَمهلم أوفر اجلزاء، دون أن يظلموا مثقال ذرة  

ابرٌِي﴾   ِئٍذ خلا ْوما ُْم هِبِْم يا هبَّ  . ( 1) ا ومطلع عىل أعَمهلم الظاهرة والباطنة، اخلفية واجللية، وجمازَيم عليهرا

  : بيان فضل اخليل، وشدة بأسها، وقوة أثرها يف احلروب، ورضورة االعتناء هبا؛ حلديث النبّي  ملسو هيلع هللا ىلص   - 1

 . (2) »اخليل معقوٌد يف نواصيها اخلرُي إىل يوم القيامة«

والصدر َيفي يف باطنه  مجع اهلل تعاىل يف هذه السورة بني القبور والصدور؛ ألن القرب يواري اجلسد،    -2

األجساد من القبور، وأظهر    -عز وجل    -أعَمالا ال تنكشف يف الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة أظهر اهلل  

ا بني يدي اهلل   ا ظاهرا  . - جل وعال   -ما ُتِكن ُه الصدور، فكان اجلميع بارزا

، مثل حب املال، أو جحود جيب عىل اإلنسان أن يعلم أن اهلل تعاىل قد طبعه عىل الصفات الذميمة  - 3

 نعمة اهلل، وعليه أن يتخلص من هذه الصفات. 

  

 
 (. 3/515( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 932( وتفسري السعدي )ص: 719( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)

 (. 1873( ومسلم برقم )2852( أخرجه البخاري برقم )2)
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( نزلت بعد سورة قريش، وقبل  101( وترتيبها يف املصحف )11، وعدد آياهتا )(1) سورة القارعة مكية

 سورة القيامة.

 

 لسورة القارعة عدد من املقاصد، وهي كَم ييل: 

 قرع القلوب الستحضار هول القيامة.  - 1

 ذكر مشاهد وأهوال يوم القيامة.  -2

 انقسام اخللق إىل سعداء وأشقياء، حسب ثقل املوازين وخفتها.   -3

 ذكر اجلنة والنار.  -4

 
 

 
 (.. 152/ 20( وتفسري القرطبي ) 327/ 6الكتب العلمية )  دار -( تفسري املاوردي = النكت والعيون 1)

 

 .الواردة يف سورة القارعةاستنتج أهوال يوم القيامة 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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( َوَتُكوُن  4( َيْوَم َيُكوُن النهاُس َكاْلَفَراِش املَْْبُثوِث ) 3( َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة ) 2( َما اْلَقاِرَعُة ) 1﴿اْلَقاِرَعُة )

َباُل َكاْلِعْهِن املَْنُْفوِش )  ا َمْن َثُقَلْت  5اجْلِ ْت َمَواِزينُُه )7( َفُهَو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة )6َمَواِزينُُه )( َفَأمه ا َمْن َخفه ( 8( َوَأمه

ُه َهاِوَيٌة )  ( َناٌر َحاِمَيٌة﴾.10( َوَما َأْدَراَك َما ِهَيْه )9َفُأمُّ
 

اهِلاا.  ُع الُقُلوبا بِأاْهوا ْقرا تِي تا ُة الَّ ُة﴾: الِقيااما اِرعا . ﴿اْلقا  ﴿املْاْبُثوِث﴾: املُنْتارِشِ

ٍة.  اٍن خُمْتاِلفا وِف املاْصُبوِغ بِأاْلوا الص  اْلِعْهِن﴾: كا اُؤُه.  ﴿كا قاْت أاْجزا رَّ تافا ، فا ُنِفشا ، وا قا ِذي ُمزِّ  ﴿امْلانُفوِش﴾: الَّ

أِسِه.  ىلا را ِْوي عا نَّما َيا ها اُه إىِلا جا أوا ٌة﴾: ما اِويا ُه ها ُأم  ا ﴿فا اُدها ِد اْشتادَّ إِيقا ٌة قا ارَّ اِمياٌة﴾: حا ﴿حا
 (1) . 

 

 
 

بافتتاح هتتّز منه القلوب، وترجف منه الصدور، وهو قوله تعاىل:   ا  افُتتحت هذه السورة  ما ُة  اِرعا ﴿اْلقا

ُة﴾ اِرعا ا اْلقا اكا ما ا أاْدرا ما ُة * وا اِرعا ُة﴾  ملا فيه من تشويق إىل معرفة ما سُيخربنا اهلل تعاىل عنه، و   اْلقا اِرعا هي ﴿اْلقا

كاحلاقَّة،   الفظيعِة،  وأهواهِلا  بأفزاِعها  واألسَمِع  القلوب  تقرع  بذلك ألهنا  القيامة، وسميت  يوم  أسَمء  من 

 
 (. 137( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 417( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل جمموعتني متجانستني مراعيا الفروق الفردية بني الطالب؛ ثم 

يطلب منهَم مقارنة حال من ثقلت موازينه مقابل من خفت موازينه. ثم يعرض املعلم نتائج كل 

 .الطالبجمموعة ويناقشها مع 
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ة، و ُة﴾والواقعة، والغاشياة، والطامَّ اِرعا ا اْلقا اكا ما ا أاْدرا ا أمٌر عظيٌم  وهذا أسلوٌب ف  ﴿ما ْوما يِه هتويٌل، يعني: أهنَّ ﴿يا

النَّاُس﴾   ُكوُن  املْاْبُثوث﴾  من شدة الفزع واهلول  يا اِش  را اْلفا واجلراد املنترش الذي يموج بعضه يف بعض،  ﴿كا

الليل يموج بعضها ببعض ال تدري أين توجه؟ فإذا أوقد هلا نار   التي تكون يف  والفراش: هي احليوانات 

اْلِعْهِن  عف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول، وأما اجلبال الصم الصالب فتكون هتافتت إليها لض ﴿كا

ا، تطري به أدنى ريح، فحينئٍذ تنصب املوازين، وينقسم املْانُْفوِش﴾   ا جدا وهو الصوف املنفوش الذي بقي ضعيفا

 الناس قسمني:

األول: قوله:    القسم  يف  تعاىل  اهلل  ذكرهم  الذين  السعداء،  اِزينُُه﴾  ﴿فا هم  وا ما ُقلاْت  ثا ْن  ما ا  ورجحت  أامَّ

اِضياٍة﴾حسناته عىل سيئاته   ٍة را ُهوا يِف ِعيشا  يف جنات النعيم.  ﴿فا

اِزينُُه﴾هم األشقياء، الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف قوله:    القسم الثاين: وا ْت ما فَّ ْن خا ا ما أامَّ بأن مل تكن له    ﴿وا

اِوياةٌ حسنات تقاوم سيئاته   ُه ها ُأم  ومأواه ومسكنه النار التي من أسَمئها اهلاوية، فتكون له بمنزلة األم   ﴾ ﴿فا

اِهياْه﴾ املالزمة، وقيل: إنَّ معنى ذلك: أّن أم دماغه هاوية يف النار، أي: يلقى يف النار عىل رأسه   اكا ما ا أاْدرا ما   ﴿وا

اِمياٌة﴾  وهذا تعظيم ألمرها، ثم فرسها بقوله:  اٌر حا د زادت حرارهتا عىل حرارة نار  أي: شديدة احلرارة، ق﴿نا

ا »نار بني آدم التي قال:    ملسو هيلع هللا ىلص    أّن النبي    -ريض اهلل عنه    -حديث أيب هريرة  ، كَم جاء يف  (1) الدنيا سبعني ضعفا

إهنا فضلت  »، قالوا: يا رسول اهلل، إن كانت لكافية؟ فقال:  «توقدون: جزء من سبعني جزءاا من نار جهنم

 (.2)عليها بتسعة وستني جزءاا«

 

 
 (.3/517( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 933( وتفسري السعدي )ص: 721( عمدة التفسري أَحد شاكر )ص:1)

(  10032( باختالف يسري، وأَحد برقم )2589( والرتمذي برقم )2843ومسلم ) (  3265( أخرجه البخاري برقم )2)
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يف هذه السورة تقرير عقيدة البعث واجلزاء بذكر صورة صادقة هلا من خالل ما ُيدث يف ذلك اليوم   - 1

 واألشقياء.من األهوال وما يقع فيه من جزاء السعداء 

أّن اجلبال سوف تنسف لدرجة أهنا تتحول مثل    -2 القيامة:  يوم  التي حتدث قبل  الساعة  أمارات  من 

 كومة الصوف املندوف مما ُيثري الرعب يف قلوب الناس. 

ا    -3 أامَّ تقرير عقيدة وزن األعَمل صاحلها وفاسدها، وترتيب اجلزاء عليها، وهذ يدل عليه قوله تعاىل: ﴿فا

ْن ثاقُ  اِزينُُه﴾ فجميع األعَمل التي يعملها اإلنسان يف الدنيا سوف  ما وا ْت ما فَّ ْن خا ا ما أامَّ اِزينُُه﴾، ﴿وا وا لاْت ما

ا.   توزن حيث ُتصبح األعَمل املعنوية أجساما

تشتمل السورة عىل توجيه هام لإلنسان بَّضورة أن يزيد من أعَمله الصاحلة؛ ألهنا هي التي ُتثقل    -4

 ة.  ميزانه يوم القيام
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( نزلت بعد سورة الكوثر،  102( وترتيبها يف املصحف )8، وعدد آياهتا ) (1) سورة التكاثر مكية باإلمجاع

كان أصحاب  "وتسمى )سورة التكاثر( و)سورة أهلاكم( وأخرج ابن أيب حاتم عن سعيد بن أيب هالل قال:  

 .(2) "يسموهنا املقربة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 

 كَم ييل: لسورة التكاثر مقصدين، وهي 

 تذكري املنشغلني بالدنيا باملوت واحلساب.  - 1

 النعيم الذي يتمتع به اإلنسان سوف ُياسب عليه.   -2

 

 
اُكُم التهَكاُثُر )  َتْعَلُموَن ) 3( َكاله َسْوَف َتْعَلُموَن ) 2( َحتهى ُزْرُتُم املََْقابَِر ) 1﴿َأهْلَ َلْو  ( َكاله  4( ُثمه َكاله َسْوَف 

ِحيَم ) 5َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي )  ُونه اجْلَ َا َعنْيَ اْلَيِقنِي ) 6( َلرَتَ ُوَّنه  َأُلنه َيْوَمئٍِذ َعِن النهِعيِم﴾. ( ُثمه َلُتْس 7( ُثمه َلرَتَ

 

 
 (. 518/ 5( تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )1)

 (. 3459/ 10( تفسري ابن أيب حاتم )2)
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ِة اهللِ التكاثر.  ْن طااعا لاُكْم عا غا املاتااِع.  ﴿أاهْلااُكُم﴾: شا ِد وا األاْوالا اِل وا ِة األاْموا ْثرا اُخُر بِكا اُثُر﴾: التَّفا  ﴿التَّكا

﴾: ُدفِنُْتْم يِف الُقُبوِر.  ابِرا قَّ الِعْلم. ﴿ُزْرُتُم املْاقا  ﴿ِعْلما اْلياِقنِي﴾: حا

ة. دا اها ُهوا املشا نْيا اْلياِقنِي﴾: ناْفسا الياقنِي وا  ﴿عا

ا ناْحِوها ِم، وا املاْطعا األاْهِل، وا ِم ِمنا األاْمِن، وا اِع النِّعا  . (1)﴿النَِّعيِم﴾: ُكلِّ أاْنوا

 

 

ا عباده عن اشتغاهلم عَم خلقوا له من عبادته وحده ال   يف مطلع هذه السورة الكريمة يقول تعاىل موبخا

اُثُر﴾  رشيك له، ومعرفته، واإلنابة إليه، وتقديم حمبته عىل كل يشء، فيقول سبحانه:   فانشغلتم  ﴿أاهْلااُكُم التَّكا

بكثرهتا وحتصيلها، عن طاعة اهلل، والعمل لآلخرة،    بالتكاثر والتفاخر والتباهي باألموال واألوالد واالعتناء

سبحانه:   فقال  احلال،  تلك  عىل  وأنتم  املوت،  أدرككم  حتى  غفلتكم  ﴾ واستمرت  ابِرا املْاقا ُزْرُتُم  تَّى    ﴿حا

»يقول ابن آدم: مايل مايل، وهل لك من مالك  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص    فانكشف لكم حينئٍذ الغطاء، كَم يف احلديث أّن النبي  

 . (2) ت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت«إال ما أكل

 
 (. 137( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 418( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 (.2958( أخرجه مسلم برقم )2)

 

مراعيا الفروق الفردية بني الطالب؛ ثم يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل جمموعتني متجانستني 

يطلب املعلم من كل جمموعة تصميم برنامج عميل لالستعداد لآلخرة. ثم يعرض املعلم نتائج 

 .كل جمموعة ويناقشها مع الطالب
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﴾  ثم يزجر اهلل تعاىل العباد ويردعهم قائالا:   ْعلاُمونا تا ْوفا  الَّ سا أي: سوف تعلمون أّن هذا التكاثر  ﴿كا

سيؤدي إىل التقاطع والتدابر واألحقاد والضغائن، وإمهال العمل لآلخرة، ومراعاة مصالح األمة وخريها،  

 ك واألخالق، وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. وتصحيح السلو

﴿ُثمَّ  ثم أّكد اهلل تعاىل ذلك الزجر والوعيد لالتعاظ أن يرتدعوا عن هذا اللهو بالدنيا، فقال سبحانه:  

ْعلاُمونا ِعْلما اْلياِقنِي﴾   ْو تا ال لا ْعلاُمونا * كا ْوفا تا ال سا ا أهلاكم  أي: لو تعلمون ما أمامكم علَما يصل إىل القلوب ملكا

 التكاثر، ولبادرتم إىل األعَمل الصاحلة ولبادرتم إلنقاذ أنفسكم من اهللكة. 

سبحانه:   قال  اهلل،  أعدها  التي  اجلحيم  فلرتون  القيامة،  لرتدن  الكافرون  أَيا  ذلك  بعد  ُونَّ  ثم  ا رتا ﴿لا

  ﴾ اا عا وتروهنا رؤية برصية بالعني، كَم قال سبحانه:  اجْلاِحيما ُوهنَّ ا ثم أّكد اهلل تعاىل املساءلة  نْيا اْلياِقنِي﴾  ﴿ُثمَّ لارتا

ِن النَِّعيِم﴾عن األعَمل للتحذير، فقال سبحانه:   ِئٍذ عا ْوما ُتْسأاُلنَّ يا الذي تنعمتم به يف دار الدنيا، الذي    ﴿ُثمَّ لا

ومرشوب   ومأكول  وفراغ  وصحة  أمن  من  الدنيا،  نعيم  أنواع  عن  وتسألون  لآلخرة،  العمل  عن  أهلاكم 

 غري ذلك من النعيم.  ومسكن، و

 

 
 

 

 

 

إن )علم اليقني( هو ما يدرك عن طريق السمع، وأما )حق اليقني( فهو ما يدرك عن طريق 

 .املشاهدة
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 ذم اهلل تعاىل التكاثر يف هذه الدنيا باألموال وغريها؛ ألهنا تشغل املسلم عن اهلل تعاىل وعبادته.  -1

 املذموم هو التباهي بالكثرة، وانشغال اإلنسان يف حياته الدنيا بطلبها عن اآلخرة. التكاثر  -2

ال مانع من طلب التكاثر إذا كان املقصود به وجه اهلل تعاىل والسعادة يف اآلخرة، بل قد حث عليها    -3

﴾ ]املطففني:  ْلياتاناافاِس املُْتاناافُِسونا لِكا فا يِف ذا  [. 26الرشع، بقوله تعاىل: ﴿وا

اشتملت سورة التكاثر عىل األدلة التي ُتشري إىل حتمية البعث والرجوع إىل اهلل تعاىل، حيث يقول   -4

الذي ال  -عز وجل -املوىل   املوطن األصيل  إىل  يعود  يقيم، وإنَم  ﴾ والزائر ال  ابِرا املْاقا ُزْرُتُم  تَّى  : ﴿حا

ا، وهو إما اجلنة أو النار يف اليوم اآلخر.   يغادره أبدا

 لتكاثر عىل جواز زيارة القبور من أجل أخذ العربة، وتذكر اليوم اآلخر. تدل سورة ا -5

 حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم اهلل تعاىل عليه هبا يف الدنيا.  -6

 اليقني: أعىل مراتب العلم.   -7
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 ( نزلت بعد سورة الرشح. 103( وترتيبها يف املصحف )3، وعدد آياهتا )(1) سورة العرص مكية

 

إذا التقيا مل يفرتقا    ملسو هيلع هللا ىلص روى الطرباِن عن عبد اهلل بن حصن قال: كان الرجالن من أصحاب رسول اهلل  

﴾  حتى يقرأ أحدمها عىل اآلخر:   ِفي ُخرْسٍ لا انا  ْنسا اإْلِ إِنَّ  رْصِ *  اْلعا . وقال  (2) ثم يسلم أحدمها عىل اآلخر﴿وا

 .(3) : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم-رَحه اهلل -الشافعي  

 

 
 

 

 
 (.507/ 8( البحر املحيط يف التفسري ت حممد معوض )1)

 (. 307/  6( وصحح إسناده األلباِن يف السلسلة الصحيحة )1366( أخرجه الطرباِن يف املعجم الكبري برقم )2)

 (. 479/ 8( تفسري ابن كثري ت سالمة ) 3)

املصائب، والصرب عن املعايص باالبتعاد من أنواع الصرب: الصرب عىل الطاعات، والصرب عىل 

 .عنها
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 لسورة العرص مقصدان، ومها كَم ييل:

 .  (1) بيان حقيقة الربح واخلسارة يف احلياة، وأمهية الوقت -1 

 والتوايص بالصرب. بيان أركان الفالح، وهي: اإليَمن، والعمل الصالح، والتوايص باحلق،  -2

 

 
ْنَساَن َلِفي ُخرْسٍ )1﴿َواْلَعِّْصِ )  قِّ َوَتَواَصْوا 2( إِنه اإْلِ اِت َوَتَواَصْوا بِاْْلَ اِْلَ ( إِله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصه

 .﴾ رْبِ  بِالصه
 

ْهِر.  ﴾: أقسم اهلل تعاىل بالدَّ رْصِ .  ﴿واْلعا ما نِي آدا ﴾: ُكلَّ با انا نسا  ﴿اإْلِ

اٍن.  ُنْقصا ٍة وا لاكا ها اٍن وا ﴾: ُخرْسا .  ﴿ُخرْسٍ الا ما عا ا وا ادا ِه: اْعتِقا ﴾: بِاخلارْيِ ُكلِّ  ﴿بِاحْلاقِّ

اِر اهللِ املُْؤملِاةِ  ىلا أاْقدا عا ِن املاْعِصياِة، وا عا ِة، وا ىلا الطَّاعا ﴾: عا رْبِ  . (2) ﴿بِالصَّ

 

 
 (.601/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )1)

 (. 138( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 419( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 2)
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هذه سورة جامعة ألصول اخلري، والنجاة عند اهلل تعاىل، وهي ُتبنّي املنهج الكامل للحياة البرشية، كَم  

يريدها اإلسالم، حيث ابتدأ اهلل سبحانه هذه السورة بالقسم بالوقت والزمان الذي هو حمل حياة اإلنسان،  

اقف والتي ُتثل يف جمموعها قصة كل  وحمل اختباره يف هذه الدار، وفيه تسجل كل األفعال واألقوال واملو

﴾فرد، وما سيوضع يف ميزانه يوم القيامة من خري ورش، فقال سبحانه:   رْصِ اْلعا وهو الدهر كله، أقسم اهلل    ﴿وا

به ملا فيه من العجائب، أمة تذهب، وأمة تأيت، وقدر ينفذ، وآية تظهر، وهو ال يتغري، ليل يعقبه هنار، وهنار  

سه عجيب، وهو يف نفسه آية، وقيل: أقسم اهلل بصالة العرص لفضلها؛ ألهنا الصالة  يطرده ليل، فهو يف نف

ُوتِرا أهله وماله« ت بالفضل ألن  (1) الوسطى عند اجلمهور، ويف احلديث: »من فاتته العرص، فكأنَم  ، وُخصَّ

 ايشهم.التكليف يف أدائها أشق؛ لتهافت الناس يف جتاراهتم ومكاسبهم آخر النهار، واشتغاهلم بمع 

اهلل   العبد عن  أو كيل، بحيث يعرض  إما خرسان جزئي  اإلنسان يف خرسان مبني،  أّن  واملقسم عليه: 

﴾  ومات عىل ذلك دون توبة، فقال سبحانه:   ِفي ُخرْسٍ انا لا ْنسا وهذا جواب القسم، واملراد باإلنسان  ﴿إِنَّ اإْلِ

وه ونقصان  خسارة،  يف  استثناء  بدون  الناس  كل  أي  اإلنسان،  ِمُلوا  الك  جنس  عا وا نُوا  آاما ِذينا  الَّ ﴿إاِلَّ 

احِلااِت﴾   من جنس اإلنسان عن اخلرسان الذين آمنوا بقلوهبم، وعملوا الصاحلات    - عز وجل    - فاستثنى  الصَّ

وكذلك   ﴾بجوارحهم،  بِاحْلاقِّ ْوا  اصا تاوا وفعالا    ﴿وا قوالا  به،  والتمسك  احلق  بلزوم  ا  بعضا بعضهم  فأوىص 

 
 (.626( أخرجه مسلم برقم )1)

 

بتقسيم الطالب إىل جمموعتني متجانستني مراعيا الفروق الفردية بني الطالب؛ ثم يقوم املعلم 

يطلب املعلم من كل جمموعة تسجيل وسائل إضاعة الوقت. ثم يعرض املعلم نتائج كل جمموعة 

 .ويناقشها مع الطالب
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ا، وأيضاا   ﴾  ﴿وا واعتقادا رْبِ ْوا بِالصَّ اصا ا بالصرب، وحبس النفس عن اجلزع واللسان عن  تاوا فأوىص بعضهم بعضا

 التشكي واجلوارح عَم حرم اهلل. 

 
 

 اخلسارة احلقيقية هي اخلسارة يف الدين، فهي املصيبة العظمى، والطامة الكربى. -1

 أمهية التوايص باحلق والتوايص بالصرب بني أهل اإليَمن والدعاة وطالب العلم.  -2

 الوقت، وأنه أعظم رأس مال اإلنسان، وأن عليه االستفادة منه، وعدم التفريط فيه. أمهية  -3

الوصايا   -4 توجيه  وظيفته  طرف  هناك  ليس  أنه  ليخرب  وأوصوا،  يقل:  ومل  ْوا﴾  اصا تاوا ﴿وا تعاىل:  قال 

 .  وطرف آخر يسمعها، وإنَم اجلميع ُيويِص وُيوىصا

 . إلخالص هلل تعاىل، ومتابعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالعمل ال يكون صاحلاا إال إذا توافر فيه رشطان: ا  -5

 . (1) الصرب أنواع: صرب عىل طاعة اهلل، وصرب عن معصية اهلل، وصرب عىل أقدار اهلل املؤملة -6

 

  

 
 (.3/521( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 934( وتفسري السعدي )ص:726( عمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:1)

 

يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل جمموعتني متجانستني مراعيا الفروق الفردية بني الطالب؛ ثم 

لالستفادة من الوقت. ثم يعرض املعلم يطلب املعلم من كل جمموعة اقرتاح البدائل الصاحلة 

 .نتائج كل جمموعة ويناقشها مع الطالب
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زة مكية بال خالف سورة اهلُما
القيامة،  ( نزلت بعد سورة  104( وترتيبها يف املصحف )9، وعدد آياهتا )(1) 

 وُتسمى هذه السورة )سورة اهلمزة( وسورة )ويل لكل مهزة( وسورة )احلطمة( لوقوع هذه الكلمة فيها. 

 
 

 لسورة اهلمزة مقصدين، ومها كَم ييل: 

 التحذير من السخرية واالستهزاء باملؤمنني.  - 1

 بيان الصلة الوثيقة بني العقيدة والترصفات والسلوك للشخص.  -2

 

 
 

 (.521/ 5العزيز )( تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب 1)

 

 .اذكر عددا من آفات اللسان التي عىل املسلم جتنبها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َزٍة ملََُزٍة ) َدُه )1﴿َوْيٌل لُِكلِّ مُهَ َع َمالا َوَعده َطَمِة  3َماَلُه َأْخَلَدُه )( َُيَْسُب َأنه  2( الهِذي مَجَ ( َكاله َلُينَْبَذنه يِف اْْلُ

َطَمُة )4) َا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة )7( الهتِي َتطهلُِع َعىَل اأْلَْفئَِدِة )6( َناُر اهللهِ املُْوَقَدُة ) 5( َوَما َأْدَراَك َما اْْلُ ( يِف َعَمٍد  8( إَِّنه

َدٍة﴾.  مُمَده

 

هنّم. ﴿وا  اٍد يف جا الك، أْو وا ٍة﴾: ُمْغتااٍب لِلنَّاِس.  ْيٌل﴾: عذاب أو ها زا  ﴿مُها

اٍن يِف النَّاِس.  ٍة﴾: طاعَّ اُه.  ﴿مل ازا ُه﴾: أاْحصا دا دَّ عا  ﴿وا

ْنياا.  ا يِف الد  الِدا اُه خا ُه﴾: أاْبقا .  ﴿أاْخلادا ُظن  َما يا ْيسا األاْمُر كا ﴾: لا الَّ  ﴿كا

 . نَّ حا ُيْطرا ﴾: لا نَّ ُينباذا ا.  ﴿لا ى فِيها ا ُيْلقا ِْشُم ُكلَّ ما تِي هتا ِة﴾: النَّاِر الَّ  ﴿احْلُطاما

اِمِهْم إىِلا ُقُلوهِبِْم.  هِتاا ِمْن أاْجسا نُْفُذ لِِشدَّ ِة﴾: تا ىلا اأْلاْفِئدا ِلُع عا  ﴿تاطَّ

ٌة أْبواهبا.  ة ُمْغلقا ٌة﴾: ُمطباقا دا ْؤصا  ﴿م 

ٍد   ما ٍة لِئاالَّ ﴿يِف عا دا ٍة مُمادَّ ٌة بِأاْعِمدا قا اا ُمْغلا اهبا ٍة ِمنا النَّاِر، أاْو أانَّ أاْبوا ُبونا يِف أاْعِمدا ذَّ ٍة﴾: ُيعا دا ادَّ ا مم  ُْرُجوا ِمنْها  . ( 1)  َيا

 

 

 
 (. 138( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 420( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .اذكر ثالثة أسَمء للنار مع ذكر اآليات والسور التي وردت فيها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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هذه السورة الكريمة تعِرض ليشء من صفات الكفار، ومن سار عىل منهجهم، وهي صفات قبيحة،  

ٍة﴾  ُمبّينا هذه الصفات:    -عز وجل    - ُتنايف اإليَمن، واخلُلق الكريم، حيث قال اهلل   ٍة ملُازا زا ْيٌل لُِكلِّ مُها )ويل(  ﴿وا

ه، أو ُيشري بيده، ونحو  كلمة تدل  عىل ثبوت وعيٍد ملان اتَّصف هبذه الصفات، واهلامْ  ز بالفعل؛ كأْن يلوي وجها

مة، قال تعاىل:   ْيب شخٍص أو تنقصه، واللَّْمز باللسان، وهو من الِغيبة املحرَّ الٍَّف  ذلك؛ لعا الا ُتطِْع ُكلَّ حا ﴿وا

 بِناِميٍم﴾ 
ٍ
اء شَّ اٍز ما َّ ِهنٍي * مها  [. 11، 10]القلم:  ما

عا وقوله تعاىل:   االا وا اعا ما ُه﴾﴿الَِّذي مجا دا ا    هذه  دَّ َّاع منَّاع؛ أي: جيمع أيضا ِمن أوصافه القبيحة، وهو أنه مجا

ُه﴾  املال ويعدده، ويمنع العطاء، فهو بخيٌل ال ُيعطي شيئاا،   ُه أاْخلادا الا ُب أانَّ ما ْسا ه  ﴿ُيا يظن  أنَّ ماله الذي مجعا

الَّ﴾  وأحصاه وبِخل بإنفاقه خُملُده يف الدنيا، فمزيٌل عنه املوت؟   أي: فلريتدْع عن هذا احلُسبان، فإنَّ األمر  ﴿كا

ب من سيِّئ األعَمل  سا ليس كَم يظن؛ بل ال بدَّ أن ُيفارق هذه احلياةا إىل حياٍة أخرى، ُيعاقاب فيها عىل ما كا

ِة﴾  و نَّ يِف احْلُطاما ُينْباذا نيَّ وليقذفنَّ يوما القيامة يف النار، التي ِمن شأهنا أن تكرِسا كلَّ ﴿لا  ما ُيلقى فيها  أي: لُيلقا

ُة﴾ وحتطمه، والنْبذ يفيد التحقريا والتصغري   ا احْلُطاما اكا ما ا أاْدرا ما ا ليسْت   ﴿وا استفهاٌم عنها لتهويل أمرها، كأهنَّ

ها بقوله سبحانه:   ُة﴾  من األمور التي تدركها العقول، ثم فرسَّ ب  ﴿نااُر اهللَِّ املُْوقادا أي: هي النار التي ال ُتنسا

ويف إضافتها إليه  ":  -رَحه اهلل    -نه؛ ألنَّه هو منِشُئها يف عاملا ال يعلمه سواه، قال أبو السعود  إال إليه سبحا 

 .(1) "سبحانه ووصِفها باإليقاد ِمن هتويل أمرها ما ال مزيدا عليه 

ِة﴾   ىلا اأْلاْفِئدا ِلُع عا تِي تاطَّ ُجها عىل القلوب، فتدخل يف أجوافهم حتى تصلا  ﴿الَّ ها أي: التي يطَّلع أملُها ووا

إىل صدورهم، وتطَّلع عىل أفئدهتم، وهي أوساُط القلوب، وال يشءا يف بدن اإلنسان ألطُف من الفؤاد، وال  

ز أن َيصَّ األفئدة  أشد  تأملاا منه بأدنى أذاى يمسه، فكيف إذا اطَّلعْت عليه ناُر جهنم، واستولْت عليه؟! وجيو

ا مواطُن الكفر، والعقائد الفاسدة، والنيَّات اخلبيثة،   ٌة﴾  ألهنَّ دا ْيِهْم ُمْؤصا لا اا عا مغلقة ُمطبقة ال خُملِّص هلم ﴿إهِنَّ

 
 (. 199/ 9( تفسري أيب السعود)1)
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1 

ٍد﴾ منها،   ما ٍة﴾من خلف األبواب  ﴿يِف عا دا  لئال َيرجوا منها.  ﴿مُمادَّ

 

ستهزاء من اآلخرين، والسخرية هبم، واالنتقاص من قدرهم؛ ملا يف  يف هذه السورة التحذير من اال  - 1

 ذلك من اإلثم العظيم؛ وألن ذلك َيلق البغض والعداوة والكراهية بني الناس.

 توعد اهلل من اغرت بَمله، وظن أنه سوف ُيميه، ويمنع عنه املوت، وُيقق له اخللود يف الدنيا.  -2

 وفظاعته؛ وأهنا تبلغ األفئدة والقلوب فتحرقها. بيان شدة عذاب النار   -3
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 ( نزلت بعد سورة الكافرون. 105( وترتيبها يف املصحف )5، وعدد آياهتا )(1) سورة الفيل مكية باإلمجاع

 

 لسورة الفيل مقصدين، ومها كَم ييل: 

ا وامتناناا.  - 1  إظهار قدرة اهلل عىل َحاية بيته احلرام، تذكريا

 بيان حكم اهلل الكوِن بحَمية حمضن التوحيد، ومنطلق الرسالة )بيت اهلل احلرام(.  -2

 

 
 

  

 
 (. 174/ 20( تفسري القرطبي )1)

 

 .اهلل يف كل األموربالتعاون مع زمالئك؛ استنتج حقيقة معنى التوكل عىل 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا َأَبابِيَل  2( َأمَلْ جَيَْعْل َكْيَدُهْم يِف َتْضلِيٍل )1﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل ) ( َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْيا

يٍل ) 3)  َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل﴾.( 4( َتْرِميِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّ

 

ْعلاْم؟  ْ تا ؟﴾: أاملا ْ تارا  ﴿أاملا

ْعباِة. ْدِمريا الكا اُدوا تا ِذينا أارا ْيُشُه الَّ جا ، وا ُة احلابايِش  ها ُهْم: أاْبرا اِب اْلِفيِل﴾: وا  ﴿بِأاْصحا

ْعياُهْم  سا ُهْم وا ْدبرِيا ُهْم﴾: تا ْيدا ْعباِة. ﴿كا اٍر.  لِتاْخِريِب الكا سا خا إِْبطااٍل وا  ﴿تاْضِليٍل﴾: تاْضِييٍع وا

 . ةا اٍت ُمتاتاابِعا ااعا ﴾: مجا ابِيلا ٍر.  ﴿أابا جِّ يٍل﴾: طنٍِي ُمتاحا  ﴿ِسجِّ

ْت  ما اِئُم، ُثمَّ را ا الباها ْتها لا تِي أاكا ِة الَّ ْرِع الياابِسا اِق الزَّ أاْورا أُكوٍل﴾: حُماطَِّمنيا كا ْصٍف مَّ عا  هِباا﴿كا
 (1). 

 

 

 
 (. 138( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 421( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ تكلم بإجياز عن خصائص البلد احلرام

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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السورة الكريمة عن قصة أصحاب الفيل حني قصدوا هدم الكعبة املرشفة، فرد اهلل كيدهم  تتحدث هذه  

أضعف   وجنوده  األرشم(  )أبرهة  جيش  عىل  وأرسل  وطغياهنم،  تسلطهم  من  بيته  وَحى  نحورهم،  يف 

من   وتدمرياا  فتكاا  أشد  ولكنها  صغرية،  حجارة  ومناقريها  أرجلها  يف  حتمل  التي  الطري  وهي  خملوقاته، 

صاصات القاتلة، حتى أهلكهم اهلل وأبادهم عن آخرهم، وكأّن ذلك احلدث التارَيي اهلام يف عام ميالد الر 

سنة سبعني ومخسَمئة ميالدية، كان من أعظم   - صلوات اهلل وسالمه عليه    - سيد الكائنات حممد بن عبد اهلل  

 اإلرهاصات الدالة عىل صدق نبوته. 

لنبيه   اهلل  ﴾:  ملسو هيلع هللا ىلصفيقول  تارا  ْ توحيده،    ﴿أاملا وأدلة  بعباده،  ورَحته  شأنه،  وعظيم  اهلل  قدرة  من  رأيتا  أما 

اِب اْلِفيِل﴾  ملسو هيلع هللا ىلص وصدق رسوله حممد   ب كا بِأاْصحا لا را ْيفا فاعا وجيشه، الذين كادوا بيته احلرام،    وهم أبرهة   ﴿كا

 وأرادوا إخرابه، فتجهزوا ألجل ذلك، واستصحبوا معهم الفيلة هلدمه. 

ُهْم يِف تاْضِليٍل﴾  ْيدا ْل كا ْعا ْ جيا هم يف تضليل، أي ضائعاا ال فائدة فيه، بل ارتد كيدهم يف  ﴿أاملا ْيدا فجعل اهلل كا

﴾ نحرهم،   ابِيلا ا أابا ْيِهْم طارْيا لا لا عا أاْرسا يتبع  ، : وأرسل عليهم ربك طرياا متفرقة-رَحه اهلل    -قال ابن جرير  ﴿وا

يٍل﴾  ﴿تارْ بعضها بعضاا من نواح شتي،   ٍة ِمْن ِسجِّ ارا فتحمل حجارة حمَمة من سجيل، فرمتهم هبا،  ِميِهْم بِِحجا

ْأُكوٍل﴾ فخمدوا   ْصٍف ما عا ُهْم كا لا عا أي: حمطمني كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم، ثم رمت هبا،    ﴿فاجا

 .وبعثته، حيث ولد يف هذا العام ،ملسو هيلع هللا ىلصيف سورة الفيل إرهاص بمولد نبيه 
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 وكفى اهلل رشهم، ورد كيدهم يف نحورهم.

 ، وشديد بأسه وأخذه، من خالل هالكه ألصحاب الفيل.بيان عظمة قدرة اهلل - 1

 يف ذكر قصة أصحاب الفيل تسلية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص عَمَّ يالقيه من ظلم كفار قريش.   -2

 بأصحاب الفيل، ختويفاا هلم وترهيباا.   -عز وجل    -تذكري قريش بفعل اهلل  -3

 َحاية اهلل لبيته احلرام، وإهالك من يريده بإحلاد، أو إفساد هذا البيت.  -4

 

 
 

   

 

ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان هدايات وأحكام  ُيَقسِّ

 .مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ كل 

 

 

 تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل:        

ا عن فضل سور البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العِّص، اهلمزة،  -أ ملخصا

 الفيل، ومقاصدها.

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف  -ب الوحدة؛ بحيث ل ملخصا

  .يزيد ملخص املقطع الواحد عن سطرين
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  ﴿َعْدٍن﴾   ﴿الَبّينُة﴾ 

  ﴿َيْصُدُر النهاُس﴾  ﴿ُحنََفاَء﴾

  ﴿َلَكنُوٌد﴾   ﴿َفَأَثْرَن بِِه﴾ 

اُكُم﴾  ﴿املَْنُفوِش﴾    ﴿َأهْلَ

 ﴾ ْؤَصَدٌة﴾   ﴿ُخرْسٍ   ﴿مُّ

يٍل﴾   ﴿ملََُّزٍة﴾    ﴿ِسجِّ

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) ضْع عالمة الصواب ) : 2س

 ( )      تفرق أهل الكتاب مل يكن عن علم واتباع للهوى.  (1

 ( )     اهلل عز وجل. أصل التدين، وسبب النعيم اخلشية من   (2

 يف استحضار صورة بعثرة القبور، واستخراج مضمرات الصدور أكرب عالج   (3

 ( )          للنفس اجلاحدة. 

 ( )   حب املال يكون مذموماا إذا تعّلق قلب العبد به، وانشغل به عن اهلل تعاىل.  (4

 ( )  املعنوية. مجيع األعَمل التي يعملها اإلنسان يف الدنيا سوف توزن ما عدا األعَمل (5

 ( ) حث الرشع عىل طلب التكاثر إذا كان املقصود به وجه اهلل تعاىل والسعادة يف اآلخرة.  (6

 ( ) الصرب أنواع: صرب عىل طاعة اهلل، وصرب عن معصية اهلل، وصرب عىل أقدار اهلل املؤملة.  (7

 ( )  . االستهزاء بالناس، والسخرية منهم، ال َيلق البغض والعداوة والكراهية دائَم  (8
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 ( )  يف ذكر قصة أصحاب الفيل تسلية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص عَم يالقيه من ظلم كفار قريش. (9
 

 ضع رقم العبارة يف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من القائمة األوىل: :3س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

ا﴾ )   (  ها ُث أاْخباارا دِّ ِئٍذ حُتا ْوما ْن عرفوا احلق وتركوه، وخرسوا الدنيا واآلخرة.  (1) ﴿يا  هم ما

ْأُكوٍل﴾ )   (  ْصٍف ما عا لاُهْم كا عا جنس اإلنسان سواء كان مؤمناا أو كافراا بطبعه كثري الكنود واجلحود    (2) ﴿فاجا

 للنعمة.

 )   ( ﴾ ْعلاُمونا ْوفا تا الَّ سا َمهلم، من خري  األرض من مجلة الشهود الذين يشهدون عىل العباد بأع  (3) ﴿كا

 .ورش

ِة﴾ )   (  نَّ يِف احْلُطاما ُينْباذا ا بالصرب، وحبس النفس عن اجلزع واللسان عن   (4) ﴿لا أوىص بعضهم بعضا

 التشكي واجلوارح عَم حرم اهلل.

 )   ( ﴾ اءا ينا ُحنافا ُه الدِّ  هبا( حمطمني كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم، ثم رمت 5) ﴿ خُمِْلِصنيا لا

اِش املْاْبُثوث﴾ )   (  را اْلفا نيَّ وليقذفنَّ يوما القيامة يف النار، التي ِمن شأهنا أن تكرِسا كلَّ ما  6) ﴿كا ( لُيلقا

 ُيلقى فيها وحتطمه.

ِة﴾ )   (  يَّ ِ ِئكا ُهْم رشا  اْلربا والباطنة وجه اهلل تعاىل، واإلعراض  القاصد بجميع العبادات الظاهرة    (7) ﴿ُأولا

 عن سائر األديان املخالفة لدين التوحيد. وامليل  

 )   (  ﴾ رْبِ ْوا بِالصَّ اصا تاوا كاجلراد املنترش الذي يموج بعضه يف بعض، فإذا أوقد هلا نار هتافتت    (8) ﴿وا

 إليها لضعف إدراكها. 

نُوٌد﴾  )   (  كا ِه لا بِّ انا لِرا سوف تعلمون أّن هذا التكاثر سيؤدي إىل التقاطع والتدابر واألحقاد    (9) ﴿إِنَّ اإلْنسا

 والضغائن، وإمهال العمل لآلخرة، وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة.
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اكتب بحثا خمترصا عن مكانة ثالث احلرمني )املسجد األقىص( عند املسلمني وواجبنا جتاه يف 

 .إنجازكواقعنا املعارص. ثم ضعه يف ملف 
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 أن:

 يوضح ما جاء من فضل بعض السور يف الوحدة.  -

يف    - السور   بعض  نزول  أسباب  من  جاء  ما  يناقش 

 الوحدة.. 

السور    - ومدينة  مكية  وحتى ) يبني  قريش  سورة  من 

 الناس(. 

السور    - مقاصد  وحتى ) يستخرج  قريش  سورة  من 

 الناس(. 

للسور    - واملفردات  املعاِن  قريش  )يفرس  سورة  من 

 وحتى الناس(.

من سورة قريش وحتى  )يفرس املعنى اإلمجايل للسور    -

 الناس(. 

للسور    - واألحكام  اهلدايات  سورة  )يستخرج  من 

 .قريش وحتى الناس(

 خمرجات التعلم
 أول: سورة قريش: 

األول: املقصد العام للسورة: المتنان عىل قريش املوضوع  

بنعمة اهلل عليهم، وما يلزمهم َتاه ذلك من حتقيق التوحيد 

 والعبادة هلل تعاىل.

 ثانيا: سورة املاعون: 

 املوضوع الثاين: مقاصد سورة املاعون. 

 ثالثا: سورة الكوثر:

 املوضوع الثالث: مقاصد سورة الكوثر. 

 رابعا: سورة الكافرون: 

ملوضوع الرابع: املقاصد العام للسورة: تقرير توحيد العبادة  ا

 والرباءة من الرشك، والتاميز التام بني اإلسالم والرشك. 

 خامسا: سورة النِّص: 

 املوضوع اخلامس: مقاصد سورة النِّص. 

 سادسا: سورة املسد: 

 املوضوع السادس: مقاصد سورة املسد. 

 سابعا: سورة اإلخالص:

 السابع: مقاصد سورة اإلخالص.املوضوع 

 ثامنا: سورة الفلق:

 املوضوع الثامن: مقاصد سورة الفلق.

 تاسعا: سورة الناس: 

 املوضوع التاسع: مقاصد سورة الناس. 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 مفردات الوحدة
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هذه املجموعة من السور القرآنية فيها بيان إهالك اهلل تعاىل ألصحاب االفيل، ونعمته عىل قبيلة قريش  

املاعون   فقد جاء يف سورة  قريش حادت عن طريق احلق بكفرها؛  الرسالة اجلديدة، وألن  لتكون موضع 

بأربعة بالدين؛ حيث وصفهم سبحانه  يكذبون  الذين  واملنافقني  الكفار  اهللَّ  أمور، وذكر يف سورة    وصف 

  ملسو هيلع هللا ىلص من اخلصائص والفضائل، ثم أمر نبيه    ملسو هيلع هللا ىلص الكوثر ما يقابل تلك الصفات األربع، بَم أعطاه اهلل تعاىل لنبيه  

بالرباءة من املرشكني ودينهم يف سورة )الكافرون( والتفرقة بني طريق املؤمنني وطريق الكافرين؛ فـأما من  

البشارة يف   له  بالنرص والفتح والتمكني، وأما من سلك طريق    سورة سلك طريق املؤمنني فجاءت  النرص 

ملا كانت سورة املسد قد قصت علينا    الكافرين فجاء له يف سورة املسد اإلنذار بإهالك من عادى دين اهلل، ثم

عداوة ُعبَّاد األصنام الذين اختذوا مع اهلل آهلة؛ فقد جاءت سورة اإلخالص مرصحة بالتوحيد وترد عىل ُعبَّاد  

وعىل القائلني بالثنوية وبالتثليث؛ ثم ختم سبحانه وتعاىل باملعوذتني وفيهَم تقرير حقيقة الربوبية،    ألوثانا

اس مجيعا أن يعوذوا برهبم، وأن يستظلوا بحمى ربوبيته من كل ما يسوؤهم، أو ما يتوقع ودعوة النبي والن

 .  أن يعرض له بسوء، فذلك هو اإليَمن باهلل سبحانه 

 

 . اذكر فضل االستعاذة باهلل سبحانه وتعاىل

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................  
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( نزلت بعد سورة التني،  106( وترتيبها يف املصحف )4، وعدد آياهتا )(1) سورة قريش مكية بال خالف

 وسورة )قريش( لوقوع اسم قريش فيها، وهي من أشهر قبائل العرب.  (وتسمى سورة )إليالف قريش

 
 

 . (2)المتنان عىل قريش بنعمة اهلل عليهم، وما يلزمهم َتاه ذلك من حتقيق التوحيد والعبادة هلل تعاىل

 

 

 
 (.525/ 5املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )( تفسري ابن عطية = 1)

 (. 602/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )2)

اعتمد أسلوب القصص القرآِن االقتصار باألساس عىل مواطن االعتبار يف القصص، ويف سورة 

قريش ذّكر اهلل تعاىل قريش باملنن التي اختصوا هبا، ومنها رحلتا الشتاء والصيف اللتان كانت تقوم 

 .لوال ذلك مل تكن هناك رضورة أو حاجة لذكر فصيل الشتاء والصيف يف السورةحياة قريش عليهَم؛ و
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ياَلِف ُقَرْيٍش ) ْيِف )(  1﴿إِلِ َتاِء َوالصه ( الهِذي َأْطَعَمُهْم  3( َفْلَيْعُبُدوا َربه َهَذا اْلَبْيِت )2إِياَلفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ

 ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف﴾.

 

ِف﴾: ألجِل عادة قريش وإْلِفهم. يالا ْيش﴾: هم ولد النَّض بن كنانة، وهم قبائل شتى.  ﴿إِلِ    ﴿ُقرا

ِن. ﴾: إىِلا الياما
ِ
تااء ةا الشِّ امِ  ﴿ِرْحلا ْيِف﴾: إىِلا الشَّ الصَّ  . (1) ﴿وا

 

 
 

ر هذه السورة اجلليلة بنعم اهلل اجلليلة عىل أهل مكة، حيث كانت هلم رحلتان: رحلة يف الشتاء إىل   ُتذكِّ

 
( واملخترص يف تفسري القرآن الكريم 138( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص:  422( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص:  1)

(1 /602 .) 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ استنتج العالقة بني َحاية اهلل تعاىل للبيت احلرام، وإنزال نعمتي األمن 

 .والرزق فيه

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 اليمن، ورحلة يف الصيف إىل الشام من أجل التجارة.

ْيشٍ يقول اهلل تعاىل:   ِف ُقرا يالا فِِهْم﴾  *    ﴿إِلِ فعلنا  واجلار واملجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي:  إِيالا

ما فعلنا بأصحاب الفيل ألجل قريش وأمنهم، واستقامة مصاحلهم، أو يكون املعنى: اعجبوا إللف قريش  

 وانتظام رحلتيهم التجارية يف الشتاء والصيف.   ،واعتيادهم وأمنهم واستقامة مصاحلهم 

 يعرتضوا  فأهلك اهلل من أرادهم بسوء، وعّظم أمر احلرم وأهله يف قلوب العرب، حتى احرتموهم، ومل

ا اْلباْيِت﴾هلم يف أي سفر أرادوا؛ وهلذا أمرهم اهلل بالشكر، فقال:   ذا بَّ ها ْلياْعُبُدوا را أي: ليوحدوه وَيلصوا    ﴿فا

ْوٍف﴾  له العبادة   ناُهْم ِمْن خا آما ُهْم ِمْن ُجوٍع وا ما ِذي أاْطعا من  وآمنهم    ، أي: الذي أطعمهم من جوع شديد﴿الَّ

 واألمن من املخاوف من أكرب النعم الدنيوية، املوجبة لشكر اهلل تعاىل. فزع وخوف عظيم، فرغد الرزق  

 

منة اهلل تعاىل عىل قريش، وأهل حرمه، حيث أنعم عليهم بنعٍم كثريٍة، ومن أهم هذه النعم نعمتان    -1

 أعظم الشكر. عظيمتان، ومها: األمان، والغذاء، فيجب عىل العباد أن يشكروا اهلل عليهَم 

بيان أمهية ومكانة البيت احلرام، وعظمته عند اهلل وعند املسلمني، كَم أّن النعم التي أنعمها اهلل تعاىل    -2

 عىل أهل قريش املذكورة يف هذه السورة ما زالت موجودة، ويتمتع هبا سكان احلرمني. 

بحمد اهلل تعاىل عليها، والثناء   وجوب عبادة اهلل تعاىل، وترك عبادة من سواه، وشكر النعم، وشكرها  -3

 عليه هبا، ورصفها يف مرضاته. 
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( نزلت بعد سورة  107)( وترتيبها يف املصحف  7، وعدد آياهتا ) (1) سورة املاعون مكية عند اجلمهور

)أرأيت( وسورة   دون غريها، وسميت سورة  فيها  املاعون  لفظ  لورود  )املاعون(  وتسمى سورة  التكاثر، 

 . (2))أرأيت الذي( وسورة )الدين( وسورة )التكذيب( وسورة )اليتيم(

 
 

  

 
 (.493/ 8( تفسري ابن كثري )1)

( وحاشية الشهاب  541/  8العلمية )  -( ونظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  196/  1علوم القرآن )( اإلتقان يف  2)

 (. 400/  8اخلفاجي عىل البيضاوي )

 

ِم اهلل   .اإلنسان عىل - وجل عز –استنتج عالقة اإليَمن وعدم التكذيب بالدين بدوام نِعا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 لسورة املاعون عدد من املقاصد؛ وهي كَم ييل: 

ا عىل الكافرين. بيان أخالق املكذبني  - 1 ا للمؤمنني، وتشنيعا  بالدين واآلخرة، حتذيرا

 ذم الرياء. -2

 التحذير من منع اخلري.  -3

 

 
يِن ) ُب بِالدِّ ( َفَوْيٌل 3( َوَل َُيُضُّ َعىَل َطَعاِم املِْْسكنِِي )2( َفَذلَِك الهِذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم )1﴿َأَرَأْيَت الهِذي ُيَكذِّ

 ( َوَيْمنَُعوَن املَْاُعوَن﴾.6( الهِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن )5( الهِذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن )4لِْلُمَصلِّنَي ) 

 

.
ِ
اء اجلازا يِن﴾: بِالباْعِث وا ِه.  ﴿بِالدِّ قِّ ْن حا ُع الياتِيما بُِعنٍْف عا ْدفا ﴾: يا ُدع  اْلياتِيما  ﴿يا

 . ُث  النَّاسا ﴾: الا ُيا ُض  الا ُيا ِديٌد.  ﴿وا اٌب شا ذا ْيٌل﴾: فاعا  ﴿فاوا

ا.  ْجِهها ىلا وا اا عا الا ُيْقيُموهنا ا، وا ْقتِها ْن وا ا عا ُروهنا خِّ رْيُ ُمباالنِيا هِباا؛ ُيؤا ﴾: غا اُهونا  ﴿سا

اةا لِلنَّاِس.  اءا ْم ُمرا
هِلِ ﴾: ُيظااِهُرونا بِأاْعَما اُؤونا   ﴿ُيرا

ا لُِبْخلِِهمْ  ها رْيِ غا ُتُه ِمنا اآلنِياِة وا ارا ا الا تاَُّض  إِعا ةا ما ارا ْمناُعونا إِعا ﴾: يا ْمناُعونا املْااُعونا يا ﴿وا
 (1). 

 
 (.138( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 423( ينظر: الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)
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يف هذه السورة العظيمة تعجيٌب من حال املرشكني الذين كذبوا بالبعث، واعتدوا عىل اليتامى، وبخلوا  

 الصالة، ومنعوا الزكاة. بَم آتاهم اهلل تعاىل من فضله، وهجروا 

﴾  فيقول اهلل تعاىل:   أاْيتا وعرفت أسوأ وأعجب من حال هذا اإلنسان    - يا أَيا النبي    - هل ناظارت  ﴿أارا

من حق   ربك  عند  من  به  ما جئت  وينكر  واحلساب،  واجلزاء  البعث  يوم  وهو  الدين،  بيوم  يكذب  الذي 

 وهداية؟!  

يِن﴾  وقوله سبحانه:   ُب بِالدِّ ذِّ ِذي ُيكا ب بيوم احلساب، فالذي  ﴿الَّ املراد ِمن الدين احلساب، واملعنى ُيكذِّ

ب بيوم احلساب جتد فيه هذه األخالق القبيحة واألعَمل السيئة   ﴾  يكذِّ ُدع  اْلياتِيما ِذي يا لِكا الَّ ﴾  و﴿فاذا ُدع  ﴿يا

واإلح إطعامه  من  بدالا  وغلظة  بعنف  الدفع  وهو   ، الدعِّ حقه  من  عن  يدفعه  املعنى  يكون  وقد  إليه،  سان 

»ال ُيْتما بعد احتالٍم«: ملسو هيلع هللا ىلصويظلمه؛ ويستمر  وصفه باليتم حتى يبلغ؛ لقول النبي 
(1). 

 
 ( وصححه األلباِن.2873( أخرجه أبو داود )1)

 

 ما تدلل به عىل اثنتني فقط مما ييل: ملسو هيلع هللا ىلصهات من أحاديث رسول اهلل 

 .اليتيم، وإطعام الطعام، واحلفاظ عىل الصالة، واإلخالص يف العمل، ومساعدة املحتاج. كفالة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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اِم املِْْسِكنِي﴾   ىلا طاعا ُض  عا الا ُيا ه وال  ﴿وا وكذلك من صفات الذي يكذب بيوم الدين أنه ال ُيث نفسا

ه عىل إطعام املسكني.    غريا

﴾  ثم توعد اهلل سبحانه املنافقني ومن اتصف بصفاهتم قائالا:   لِّنيا ْيٌل لِْلُمصا ثم فرسها بقوله سبحانه:  ﴿فاوا

  ﴾ اُهونا هِتِْم سا الا ْن صا ِذينا ُهْم عا ريض اهلل  -عب بن سعد بن أيب وقاص  فرتكوها وفرطوا فيها، فعن مص﴿الَّ

﴾عنه قال: قلُت أليب: يا أبتاه، أرأيت قوله:   اُهونا هِتِْم سا الا ْن صا ِذينا ُهْم عا ُث    ﴿الَّ نا ال ُُيادِّ نا ال يسهو؟ أي  أي 

ه؟ قال:    .  (1) "ليس ذلك، إنَم هو إضاعة الوقت، يلهو حتى ياضيعا الوقُت "نفسا

ِذينا  ثم توعد اهلل تعاىل   ﴾ ﴿الَّ اُؤونا ا ِمن أجل رؤية الناس هلم    ُهْم ُيرا الناس بأعَمهلم وعباداهتم، ويفعلوهنا

والقدر   كاإلبرة  ماعوناا  سأهلم  من  يعطون  ال  الذين  تعاىل  اهلل  وتوعد  تعاىل،  اهلل  لوجه  ليس  عليهم  والثناء 

﴾  ﴿وا واملنجل ونحوه، مما ينتفع به، ويرد بعينه كسائر األدوات املنزلية، فقال سبحانه:   ْمناُعونا املْااُعونا وعن  يا

ن  (2) "إعارة الدلو والقدر  ملسو هيلع هللا ىلصكنا نعد املاعون عىل عهد رسول اهلل  "عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال:   ، فما

 .(3) منع إعارة الدلو والِقدر، ومنع عن غريه املاء والنار والكأل لشدة حرصه كان ملِا هو أكثر من ذلك أمناعا 

 

 

 

 
 (. 704يعىل املوصيل ) ( مسند أيب 1)

(2( داود  أبو  أخرجه   )1657 ( برقم  الكربى  يف  والنسائي  الباري  11701(  فتح  يف  احلافظ  وقال  إسناده "(:  731/8( 

 (. 1657وحسنه األلباِن يف صحيح أيب داود ) "صحيح

(3( للجصاص  القرآن  أحكام  شاكر )ص:  643/  3(  أَحد  التفسري،  وعمدة  للصابوِن 736(  التفاسري  وصفوة   )  (3 /

527 .) 
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ُتبنيِّ سورة املاعون أثر التكذيب باليوم اآلخر يف السلوك البرشي: من جفاء اليتم، وعدم العطف  -1

 عىل املسكني، ومن هتاون يف الصالة، ومراءاة فيها، ومن منع للَمعون. 

أطناُب  أوجزت هذه السورة العظيمة مخسا صفاٍت للذين ال ُيوقنون بيوم القيامة، الذين مل تستقرَّ  -2

ا ألهل اإلسالم من الوقوع يف حبائلها.  ا وحتذيرا رها اهلل تنبيها  اإليَمن يف قلوهبم، ذكا

هلم   -3 استصغاراا  حقوقهم  عن  ويدفعوهنم  اليتامى،  أموال  يأكلون  للذين  الوعيد  السورة  هذه  يف 

 واحتقاراا. 

السورة -4 ا    ويف  الأيضا ذلك من عالمات  واعتبار  بالصالة،  يتهاونون  للذين  والعياذ  الوعيد  نفاق، 

 باهلل. 

 منع املاعون من صفات املنافقني.  -5

ن مات عنه أبوه وهو صغري مل يبُلِغ احلُُلم.  -6  اليتيم هو ما

واملسكني هو ذو احلاجِة غري السائل؛ ولفظ املسكني هنا يتناول معنى الفقري كذلك، فهَم لفظان   -7

ا؛ كلفظ اإليَمن واإل عا قا اجتما قا، وإذا افرتا ا افرتا عا ك.إذا اجتما  سالم، ولفِظ الكفر والرشِّ
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1 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

 

( نزلت  108( وهي أقرص سورة يف القرآن، وترتيبها يف املصحف ) 3، وعدد آياهتا )(1) سورة الكوثر مدنية

 .(2) سورة )إنا أعطيناك الكوثر( وسورة )النحر(بعد سورة العاديات، وقبل سورة التكاثر، وتسمى  

ةا واملنافقنيا من أهل املدينِة للنَّبي   ْعيرِي املرشكنيا من أهِل مكَّ ؛ إذ كانوا  ملسو هيلع هللا ىلصنزلت هذه السورة يف قضية تا

 القوِم منها، وبوفاة أب
ِ
 ووجهاء

ِ
 عىل دعوتِِه، ونفوُر األغنياء

ِ
عفاء نائه الذكور، فكانوا ينادونه  يلمزونه بإقبال الض 

تِِه ُهْم من البناِت.   يا ِر، فال بننيا لُه، وكل  ُذرِّ  باألبرت، أي مقطوع األثا

قال: ملا قدم كعب بن األرشف مكة، قالت له قريش: أنت خري أهل    - ريض اهلل عنهَم    - عن ابن عباس  

يعني: أهل    -ومه، يزعم أنه خري منا، ونحن  املدينة وسيدهم، قال: نعم، قالوا: أال ترى إىل هذا املنبرت من ق

ُ﴾قال: أنتم خري منه، فنزلت:   - احلجيج وأهل السدانة  انِئاكا ُهوا األاْبرتا ﴿إِنَّ شا
(3) . 

 

  

 
 (. 498/ 8( وتفسري ابن كثري ت سالمة )607( ينظر: مسلم )1)

 (. 547/ 8العلمية ) -( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور 2)

 (. 263( وصحح إرساله يف الصحيح املسند من أسباب النزول )ص: 11643( أخرجه النسائي )3)
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 لسورة املاعون عدد من املقاصد؛ وهي كَم ييل: 

 بإعطائه الكوثر، وهو هنر يف اجلنة.   ملسو هيلع هللا ىلصمنة اهلل عىل النبي  - 1

 قطع سبيل املبغضني له.   -2

 .(1) التذكري باملحافظة عىل العبادة، منها الصالة والنحر  -3

 

 

 
 

  

 
 (. 602/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )1)

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ بنيِّ احلكمة من مرشوعية النَّْحر يف 

 .اإلسالم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر )  ( إِنه َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ﴾.2( َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر )1﴿إِنه

 

ِر يِف اجلانَِّة.  ْوثا ُْر الكا ِمنْها هنا ، وا ثرِيا ﴾: اخلارْيا الكا ْوثارا ْر﴾: اْذباْح  ﴿اْلكا اْنحا ُه. ﴿وا ْحدا تاكا هللِ وا بِيحا  ذا

 . كا ﴾: ُمْبِغضا انِئاكا رْيٍ  ﴿شا ُرُه، واملاْقُطوُع ِمْن ُكلِّ خا طُِع أاثا ُ﴾: املُنْقا ﴿اأْلاْبرتا
 (1 ) . 

 

 
 

 
 (. 139( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 424الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: ( 1)

 

 فَم مها؟ ،ملسو هيلع هللا ىلصاحتوت هذه السورة عىل بشارتني للنبي  

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  (1).

لنبيه حممد   ا  ممتناا عليه:    ملسو هيلع هللا ىلص يقول اهلل تعاىل  ﴿إِنَّ

 ﴾ ْوثارا اْلكا ْينااكا  والفضل    أاْعطا الكثري،  اخلري  أي: 

لنبيه   يوم    ملسو هيلع هللا ىلصالغزير، الذي من مجلته، ما يعطيه اهلل 

له:   يقال  الذي  النهر  من  ومن    ﴿الكوثر﴾ القيامة، 

اللبن، وأحىل م ا من  بياضا آنيته كنجوم السَمء يف احلوض طوله شهر، وعرضه شهر، ماؤه أشد  ن العسل، 

ا.   كثرهتا واستنارهتا، من رشب منه رشبة مل يظمأ بعدها أبدا

  ﴾ بِّكا لِرا لِّ  سواه، ﴿فاصا دون  لوجهه  خالصة  واجعلها  لربك،  اخلمس  الصلوات  عىل  داوم  أي: 

ْر﴾ اْنحا ﴾  : أي: اذبح الذبائح من املوايش قربة هلل تعاىل وحده،  ﴿وا انِئاكا ُ﴾  غضك  أي: مب﴿إِنَّ شا ﴿ُهوا األاْبرتا

للنبي   بشارة  وهذه  أبرت،  فهو  منه  اخلري  انقطع  أمر  وكل  واخلري،  األوالد  املنقطع  أعدائه،    ملسو هيلع هللا ىلص أي:  بخزي 

ووصفت مبغضيه بالذلة واحلقارة، واالنقطاع من كل خري يف الدنيا واآلخرة، بينَم ذكر الرسول مرفوع عىل  

 . (2) خالد إىل آخر الدهر والزماناملنائر واملنابر، واسمه الرشيف عىل كل لسان،  

 

الذلة    -1 يف  مبغضيه  وجعل  قدره،  ورفع  الكوثر،  بإعطائه  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  لرسوله  تعاىل  اهلل  إكرام  بيان 

 والصغار. 

ْر﴾.   -2 اْنحا بِّكا وا لِّ لِرا  وجوب اإِلخالص يف العبادات كلها، ال سيَم الصالة والنحر؛ لقوله: ﴿فاصا

 
 (. 400( ومسلم برقم )6581( أخرجه البخاري برقم )1)

( وصفوة  935( وتفسري السعدي )ص:  738( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص:644/  3( أحكام القرآن للجصاص ) 2)

 (.529/ 3التفاسري للصابوِن )

: »بينَم أنا أسري ملسو هيلع هللا ىلصالكوثر هنر يف اجلنة، قال 

يف اجلنة، إذا أنا بنهر، حافتاه قباب الدر املجوف، 

قلت: ما هذا يا جربيل؟ قال: هذا الكوثر، الذي 

 .(2)أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر«
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذهاب رُيهم، ويؤيد ذلك قوله: ﴿إِنَّ    -3 بيان سنة كونية وهي اضمحالل وضعف أعداء 

 ﴾ُ انِئاكا ُهوا اأْلاْبرتا شا
 (1 ) . 

 

  

 
 ( والتفسري العقدي جلزء عم سورة )الكوثر( موقع د. أَحد القايض.431/ 4اجلزائري ) -اسري ( أيرس التف1)
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مكية الكافرون  )،  (1) سورة  آياهتا  )6وعدد  املصحف  يف  وترتيبها  املاعون،  109(  سورة  بعد  نزلت   )

أحد(   اهلل  هو  )قل  وسورة  هي  وتسمى  الكافرون(  أَيا  يا  )قل  وسورة  )الكافرون(  بسورة  وتسمى 

 .(2) ألهنَم تقشقشان من الرشك، أي: تربئان منه ;باملقشقشتني

 
 

،  (3) »قل يا أَيا الكافرون تعدل ربع القرآن«:  ملسو هيلع هللا ىلصسورة الكافرون تعدل يف األجر ربع القرآن؛ لقول النبي  

النبي   أّن  اا  قال ألنس بن مالك ريض اهلل عنها:    ملسو هيلع هللا ىلص ويدل عىل فضلها أيضاا:  أَي  ا  يا ُقْل  افُِرونا عند  »اقرْأ  الكا

 .(4)مناِمك، فإهنا براءٌة من الرشِك«

 
 (. 30/579( والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشوٍر )30/701( املحرر الوجيز البن عطيةا )1)

 (. 808/ 4( تفسري الزخمرشي = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )2)

 (. 4405( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2819( )131/ 10( أخرجه الرتمذي )3)

 (.1161( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع )2522( أخرجه البيهقي يف شعب اإليَمن )4)

 

 .سورة الكافروناذكر أهم املسائل  والقضايا التي  حتدثت عنها 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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أن يعطوه ماالا، فيكون أغنى    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ قريشاا وعدوا رسول اهلل    -ريض اهلل عنهَم    - جاء عن ابن عباس  

ن شتم  رجل بمكة، ويّزوجوه ما أراد من النساء، ويطئوا عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا حممد، وكّف ع

آهلتنا، فال تذكرها بسوء، فإن مل تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، فهي لك ولنا فيها صالح، قال: ما  

يّب؟ فجاء   هي؟ قالوا: تعبد آهلتنا سنة: الالت والعزى، ونعبد إهلك سنة، قال: حتى أْنُظرا ما يْأيت ِمْن ِعنِْد را

اا اْلكا الوحي من اللوح املحفوظ:   ا أاَي  ﴾﴿ُقْل يا . فنزلت هذه السورة لتقطع كل مفاوضات ال  (1) السورة  افُِرونا

 تفيض إىل حتقيق التوحيد الكامل هلل رب العاملني. 

 

  

 
يف صحيح   -رَحه اهلل    -( وصحح مضمون احلديث الشيخ األلباِن  751( أخرجه الطرباِن يف املعجم الصغري برقم )1)

 (. 201السرية النبوية ) 
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 .(1) تقرير توحيد العبادة والرباءة من الرشك، والتَميز التام بني اإلسالم والرشك
 

 
ا   َ ( َوَل َأَنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم  3( َوَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد )2( َل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن )1اْلَكافُِروَن )﴿ُقْل َيا َأُّيُّ

 ( َلُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن﴾.5( َوَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد )4)

 

ابٌِد  الا أاناا عا ِة. ﴿وا ْم ِمنا اآلهِلاِة البااطِلا بادت  ا عا بادت ْم﴾: الا أاْعُبُد ُمْستاْقباالا ما ا عا  مَّ

زاؤُه.  ُكْفُرُكْم، أو جا ُكُكْم، وا ُكْم رِشْ ُكْم ِدينُُكْم﴾: لا  ﴿لا

اُؤهُ  زا ُه، أو يل جا رْيا ْوِحيِدي الَِّذي الا أاْبِغي غا تا يِص، وا يِلا ِديِن﴾: يِل إِْخالا ﴿وا
 (2) . 

 

 

 
 (. 603/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )1)

 (. 139( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 425( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 2)

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر  كيف تكون الرباءة من دين الكافرين وخمالفتهم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ار   جاءت هذه السورة رداا عىل ما عرضه كفَّ

من أن يعبدوا اهلل سنةا مقابل    ملسو هيلع هللا ىلصقريش عىل النبي  

تعاىل   اهلل  فأنزل   ، الباطلة سنةا اآلهلة  يعبد هو  أن 

هذه   مصري  فيها  تعاىل  اهلل  قىض  التي  اآلية  هذه 

يف   سبق  كَم  املرشكون  هبا  جاء  التي  املفاوضات 

 سبب النزول.

يقول اهلل تعاىل آمراا نبيه أن يقول للكافرين  

ا:   ﴾معلناا ومرصحا ْعُبُدونا ا تا ا وباطناا    ﴿ال أاْعُبُد ما ابُِدونا  أي: أتربأ مما تعبدون من دون اهلل ظاهرا ال أاْنُتْم عا ﴿وا

ا أاْعُبُد﴾   عبادته، هو املستحق وحده للعبادة؛ لعدم إخالصكم يف    ،وال أنتم عابدون ما أعبد من إله واحدما

 فعبادتكم له املقرتنة بالرشك ال تسمى عبادة. 

باْدُتْم﴾ وكذلك   ا عا ابٌِد ما أاناا عا الا  الا  وال أنا عابد مستقبالا ما عبدتم من األصنام واآلهلة الباطلة    ﴿وا ﴿وا

ا أاْعُبُد﴾ ابُِدونا ما يِلا ِدينِ وال أنتم عابدون مستقبالا ما أعبد    أاْنُتْم عا ُكْم ِدينُُكْم وا لكم دينكم الذي أرصرتم    ﴾﴿لا

 . (1)ويل ديني الذي ال أبغي غريه  ، عىل اتباعه

 
 (. 936( وتفسري السعدي )ص: 741( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )ص: 3/645( أحكام القرآن للجصاص ) 1)

يف سورة الكافرون يظهر وضوح اخلطاب، 

والبعد عن املداهنة، والرباءة واملفاصلة التامة بني 

َم ضدان ال يلتقيان وال جيتمعان،  اإليَمن والكفر، وأهنَّ

وأنَّ مْن حاول أْن جيمع بينهَم كمن ُياول اجلمع بني 

الليل والنهار، وكمن ُياول اجلمع بني الظامل 

 .واملظلوم، وبني احلق والباطل
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اإلسالم   -1 بني  والتَميز  الرشك،  من  والرباءة  العبادة،  توحيد  لتقرير  العظيمة  السورة  هذه  جاءت 

 والرشك. 

معامل   -2 لتوضيح  والّتوكيد؛  واجلزم  النّفي  أساليب  كل  السورة  يقبل  استخدمت  ال  الذي  الّتوحيد 

املساومة، وال الّتنازل، وأّن الكفر واإلسالم ال يلتقيان مهَم طالا الزمن، وتغريْت الوسائل، وتعددْت 

 اخلصال. 

ُكْم ِدينُُكْم﴾ ودينهم الرشك.  -3  تسمية الرشك ديناا؛ لقوله: ﴿لا
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يف املدينة املنورة، وترتيبها    ملسو هيلع هللا ىلص( وهي آخر سورة نزلت عىل النبي  3، وعدد آياهتا )(1) سورة النرص مدنية

 ( نزلت بعد سورة التوبة، وتسمى سورة الفتح، وسورة التوديع. 110يف املصحف )

 

 لسورة النرص عدد من املقاصد؛ وهي كَم ييل: 

 بيان عاقبة اإلسالم بالنرص والفتح.  - 1

 بيان حال املؤمن مع النرص.  -2

 . (2) ملسو هيلع هللا ىلصاإلشارة لقرب أجل النبي   -3

 

 
 (.211/ 20( تفسري القرطبي )1)

 (.  603/ 1فسري القرآن الكريم )( املخترص يف ت 2)

 

 بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك، اذكر أهم أسباب النرص لإلسالم وأهله؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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( َواْلَفْتُح  اهللهِ  َنِّْصُ  َجاَء  اهللهِ  1﴿إَِذا  ِديِن  يِف  َيْدُخُلوَن  النهاَس  َوَرَأْيَت   )( ا  َربَِّك  2َأْفَواجا بَِحْمِد  َفَسبِّْح   )

اباا﴾. ُه َكاَن َتوه  َواْسَتْغِفْرُه إِنه
 

 . اِم الثَّاِمِن اهِلْجِريِّ لِكا يِف العا انا ذا كا ، وا ةا كَّ ْتُح ما ْتُح﴾: فا  ﴿اْلفا

اٍت. ااعا ةا تِْلوا مجا ثرِيا اٍت كا ااعا ا﴾: مجا اجا  ﴿أاْفوا

ْمِدِه.  ا بِحا ْصُحوبا نِْزَياا ما بَّكا تا ُه را ﴾: نازِّ بِّكا ْمِد را بِّْح بِحا  ﴿فاسا

ِة ِعبااِدهِ  ُبوِل لِتاْوبا ثرُِي القا اباا﴾: كا  .(1) ﴿تاوَّ
 

 
 

تتحدث هذه السورة الكريمة عن فتح مكة الذي  

ُعّز به املسلمون، وانترش اإلسالم يف اجلزيرة العربية،  

وهبذا الفتح املبني دخل الناس يف دين اهلل، وارتفعت  

وكان   األصنام،  ملة  واضمحلت  اإلسالم،  راية 

اإلخبار بفتح مكة قبل وقوعه من أظهر الدالئل عىل  

وله عند ذلك بأن يشكر  ، وأمر اهلل رس ملسو هيلع هللا ىلصصدق نبوته  

 
 (.426( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .بانيِّ احلكمة من أمر اهلل تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم باالستغار مع أنه معصوم من املعايص

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

السورة حتمل البرشى للنبي عليه الصالة 

والسالم؛ بنرص اهلل لإلسالم ودخول الناس فيه 

مجاعات، وبذلك فقد حان قرب أجله وموته، وآن 

أن يقابل خليله بالتسبيح واالستغفار  ملسو هيلع هللا ىلصللحبيب 

 .الكثري
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 ربه عىل النرص، ويسبح بحمده ويستغفره. 

ْتُح﴾  :  ملسو هيلع هللا ىلصفيقول اهلل تعاىل لنبيه حممد   اْلفا اءا نارْصُ اهللَِّ وا ا جا وتم لك    ،وتم لك النرص عىل كفار قريش﴿إِذا

ا﴾  فتح )مكة(   اجا ْدُخُلونا يِف ِديِن اهللَِّ أاْفوا أاْيتا النَّاسا يا را والكثري من الناس يدخلون يف اإلسالم مجاعات  ﴿وا

اْستاْغِفْرُه﴾   مجاعات  وا بِّكا  را ْمِد  بِحا بِّْح  التسبيح بحمده،    ﴿فاسا باإلكثار من  للقاء ربك،  ذلك، وهتيأ  إذا وقع 

اواإلكثار من استغفاره   انا تاوَّ ُه كا  .(1)يتوب عليهم ويرَحهم، ويقبل توبتهم   ،عىل املسبحني واملستغفرين   باا﴾﴿إِنَّ

 

يتوّجب عىل املُسلم أن يشكر اهلل وُيمده ويثني عليه ملا أنعم عليه من النِّعم الكثرية، ومن أعظم   -1

 النِعم التي مّن اهلل هبا عىل نبّيه وعىل املؤمنني فتح مكة، وحتقيق النرص عىل األعداء.  

با -2 نبّيه  ملسو هيلع هللا ىلص   بأمر  النرص  إلكثار من  للتسبيح والتحميد فضل عظيم؛ ولذلك ختم اهللَّ تعاىل سورة 

ما به عليه من الفتح والنرص.  ليُق به سبحانه، وَحده عىل ما أنعا  تسبيح اهلل وتنزَيه عَّم ال يا

عىل أّن سورة النرص دّلت عىل نعي رسول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، واإلشارة    -رضوان اهلل عليهم    -اّتفق الّصحابة   -3

فكان ملسو هيلع هللا ىلص يتأول القرآن، ويقول ذلك  ،  (2) إىل قرب أجله وموته؛ النتهاء مهمته، وأدائه رساالت ربه

 .(3) يف صالته، يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: »سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر يل«

  

 
 (.532/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )936( وتفسري السعدي )ص:  646/ 3( ينظر: أحكام القرآن للجصاص )1)

 (. 433/ 4( وأيرس التفاسري ) 532/ 3( صفوة التفاسري، للصابوِن )2)

 (. 484( ومسلم برقم )817)( أخرجه البخاري برقم 3)
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( وكان نزوهلا بعد نزول سورة الفاحتة،  111)( وترتيبها يف املصحف  5، وعدد آياهتا )(1) سورة املسد مكية

 وقبل سورة التكوير، وتسّمى بسورة تّبت. 

 

نزلت سورة املسد يف حّق أيب هلب وزوجته، والعذاب الشديد الذي ينتظرمها يف اآلخرة؛ وذلك بسبب  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصما فعاله بالنبي 

عباس   ابن  عن  ُروي  ما  ذلك  عىل  يدل  عنهَم    -ومما  اهلل  نزلت:    -ريض  ملا  تاكا  قال:  ِشريا عا أاْنِذْر  ﴿وا

  ﴾ بنِيا النبي  214]الشعراء:  اأْلاْقرا الصفا  ملسو هيلع هللا ىلص [ صعد  لبطون  عىل  بني عدي،  يا  فهر،  بني  يا  ينادي  ، فجعل 

أبو هلب  فجاء  ما هو،  لينظر  أرسل رسوالا؛  أن َيرج  يستطع  مل  إذا  الرجل  اجتمعوا، فجعل  قريش، حتى 

قالوا: نعم،    «أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالا بالوادي تريد أن تغري عليكم، أكنتم مصدقي؟»وقريش، فقال:  

فقال أبو هلب: تباا لك سائر اليوم، »فإِن نذير لكم بني يدي عذاب شديد«  ل:  ما جربنا عليك إال صدقاا، قا

﴾أهلذا مجعتنا؟ فنزلت:  تابَّ اٍب وا ا أايِب هلا دا بَّْت يا ﴿تا
 (2) . 

 

 
 (. 216/ 20( تفسري القرطبي )1)

 (. 4397( أخرجه البخاري برقم )2)
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 لسورة املسد مقصدين؛ ومها كَم ييل: 

 عارضوا الرسل وأتباعهم. ، وزجر خصمه أيب هلب، وكل من ملسو هيلع هللا ىلصالذب عن النبي  - 1

 . (1) بيان عدم منفعة النسب واجلاه مع الكفر باهلل -2

 

 
 

 
ٍب َوَتبه ) ٍب )2َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب )( َما َأْغنَى  1﴿َتبهْت َيَدا َأِِب هَلَ ا َذاَت هَلَ اَلَة  3( َسَيْصىَل َنارا ( َواْمَرَأُتُه َْحه

َطِب )  ( يِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد﴾.4اْْلَ

 

ابْت.  ْت، وخا لاكا ها ْت، وا رِسا بَّْت﴾: خا اُر   ﴿تا ُه اخلاسا لا لا صا ﴾: حا تابَّ نُْه. ﴿وا ٌ عا ربا ا خا ذا ها ُك، وا اهلاالا  وا

 . ارا نُْه اخلاسا فاعا عا ا دا نُْه﴾: ما ا أاْغناى عا ُدُه.  ﴿ما لا باُه بِناْفِسِه أو وا سا ﴾: أي: الذي كا با سا ا كا ما  ﴿وا

ا.  ها رَّ ايِس حا ا ُيقا ياْدُخُل ناارا ا﴾: سا ياْصىلا ناارا ةا  ﴿سا جا ا ُمتاأاجِّ اٍب﴾: ناارا اتا هلا . ﴿ذا ةا  ُمتَِّقدا

ُه.  ُحُه يِف طاِريِق النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ لُِتْؤِذيا تاْطرا ْوكا فا ِمُل الشَّ ْ ةا احْلاطاِب﴾: هي زوجُة أيب هلٍب كانت حتا َّالا  ﴿َحا

 
 (. 603/ 1( املخترص يف تفسري القرآن الكريم )1)

ا،  سورة املسد من دالئل صدق القرآن الكريم والنبوة؛ فقد حكمت عىل أيب هلب باملوت كافرا

 .فَمت بعدها كافراا 
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ا.  ا﴾: ُعنُِقها  ﴿ِجيِدها

ى ُع بِه يِف النَّاِر، ُثمَّ ُتْرما ِشٍن ُتْرفا ِديٍد خا ٍد﴾: ِمْن لِيٍف شا سا ن مَّ ﴿مِّ
 (1) . 

 

 

، الذي كان شديد العداوة واألذية له،  ملسو هيلع هللا ىلصأخربت هذه السورة عن تباب وخسارة أيب هلب عم النبي  

اٍب﴾  فيقول تعاىل:   ا أايِب هلا دا بَّْت يا ﴾  أي: خرست يداه وشقى  ﴿تا تابَّ اُلُه﴾ فلم يربح  ﴿وا نُْه ما ا أاْغناى عا الذي  ﴿ما

اٍب﴾  كان عنده وأطغاه، وال ما كسبه، فلم يرد عنه شيئاا من عذاب اهلل؛ إذ نزل به   ا ذااتا هلا ياْصىلا ناارا أي:  ﴿سا

ةا احْلاطاِب﴾  ستحيط به النار من كل جانب، هو   َّالا أاُتُه َحا اْمرا عىل طريق النبّي   التي كانت حتمل الشوك فتطرحه ﴿وا

ٍد﴾  ملسو هيلع هللا ىلص سا  .(2) أي: يف عنقها حبل من ليف، قد فتل فتالا شديداا ُتعذب به يوم القيامة ﴿ِمْن ما
 

﴾. حكم اهلل هبالك أيب هلب،   -1 تابَّ اٍب وا ا أايِب هلا دا بَّْت يا  وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: ﴿تا

 ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئاا من عذاب اهلل، إذا أسخط اهللا بعمله، وترك مرضاته.  -2

 حرمة أذية املؤمنني مطلقاا. -3

 وهو يف النار. عدم إغناء القرابة شيئاا مع الكفر؛ إذ أبو هلب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -4
  

 
 (. 139( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 427( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 (. 937( وتفسري السعدي )ص: 746شاكر )ص:  ( وعمدة التفسري أَحد 3/647( أحكام القرآن للجصاص ) 2)

 

بتبيان أمهية الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. ثم اعرض ما توصلت له قم 

 .عىل زمالئك
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 (. 112( ونزلت بعد سورة الناس، وترتيبها )4سورة اإلخالص مكية، وعدد آياهتا )
 

»أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن  ألصحابه:    ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: قال النبي  

ليلة؟«   فقال:  يف  اهلل؟!  رسول  يا  ذلك  يطيق  أينا  وقالوا:  عليهم،  ذلك  ثلث  فشق  الصمد،  الواحد  »اهلل 

 .  (1) القرآن«

بعث رجالا عىل رسية، وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم فيختم    ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة ريض اهلل عنها أّن النبي 

فسألوه، فقال:  »سلوه ألي يشء يصنع ذلك؟«  ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص بقل هو اهلل أحد، فلَم رجعوا ذكروا ذلك للنبي  

 . (2)ه« »أخربوه أّن اهلل ُيب : ملسو هيلع هللا ىلصألهنا صفة الرَحن، وأنا أحب أن أقرأ هبا، فقال النبي  

 

ُروي يف سبب نزول هذه السورة ما جاء عن أيب بن كعب ريض اهلل عنه أنَّ املرشكني قالوا لرسول اهلل  

ُد﴾: انسب لنا ربك )اذكر لنا اسمه ونسبه( فأنزل اهلل: ملسو هيلع هللا ىلص ما ٌد * اهللَُّ الصَّ ﴿ُقْل ُهوا اهللَُّ أاحا
 (3) . 

  

 
 ( عن أيب الدرداء. 1344( عن أيب سعيد، ومسلم )4628( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.813( ومسلم برقم )7375( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 3287( وحسنه األلباِن يف صحيح الرتمذي )3287( أخرجه الرتمذي )3)
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 لسورة اإلخالص عدد من املقاصد؛ وهي كَم ييل: 

 إثبات عقيدة التوحيد.  - 1

 الرد عىل النصارى القائلني بالتثليث.    -2

 . (1) الرد عىل املرشكني الوثنيني، الذين جعلوا هلل الذرية والبنني  -3

 

 
 

 
َمُد )1ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحٌد )﴿ ا َأَحٌد) 3َومَلْ ُيوَلْد )( مَلْ َيلِْد 2( اهللهُ الصه  . ﴾(4( َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا

 

ُملا يف ُسْؤددِه وغناُه، والذي ُيقصُده العباد يف قضاء احلوائج.  ُد﴾: السيُِّد الذي كا ما  ﴿الصَّ

ا ا﴾: ُمكافئاا ومُماثالا ونظريا ﴿ُكُفوا
 (2) . 

 
 (. 536/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )604/ 1) ( املخترص يف تفسري القرآن الكريم1)

( والرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 139( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص:  536/  3( صفوة التفاسري، للصابوِن )2)

428 .) 

 

 .اذكر من احلديث الرشيف ما تدلل به عىل فضل سورة اإلخالص

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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را اهلل نبيه بقوله:   ا بمعناه:  ﴿ُقْل﴾أاما ا له عارفا ا به معتقدا ٌد﴾    قوالا جازما أي: قد انحرصت فيه  ﴿ُهوا اهللَُّ أاحا

األحدية، فهو األحد املنفرد بالكَمل، الذي له األسَمء احلسنى، والصفات الكاملة العليا، واألفعال املقدسة،  

مانع ملا أعطى، وال معطي ملا  الذي ال نظري له وال مثيل، وهو الصمد الذي ترجع إليه أمور اخللق كلهم، ال  

ُد﴾  منع، فقال سبحانه:   ما أي: املقصود بجميع احلوائج، فأهل العامل العلوي والسفيل مفتقرون إليه ﴿اهللَُّ الصَّ

ِلْد  غاية االفتقار، يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه يف مهَمهتم؛ ألنه الكامل يف أوصافه، ومن كَمله أنه   ْ يا ﴿ملا

ْد﴾   ْ ُيولا ملا ٌد﴾  لكَمل غناه، وهو احلي القيوم الذي مل يلد، كَم يولد للبرش،  وا ا أاحا ُه ُكُفوا ُكْن لا ْ يا ملا فال شبيه له  ﴿وا

وال كفؤ له، يف يشء من صفاته وأفعاله وتدبريه، ال يف أسَمئه، وال يف أوصافه، وال يف أفعاله، فهذه السورة  

 .(1) مشتملة عىل توحيد األسَمء والصفات
 

 
 (. 536/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )750( وعمدة التفسري، أَحد شاكر )937( تفسري السعدي )ص:  1)

 

د احلاالت واألوقات التي   .يستحب فيها قراءة سورة اإلخالص مع ذكر دليل صحيح عىل ذلكعدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

ثْت عن صفات الكَمل هلل تعاىل، وأثبتْت له الوحدانية  سورة اإلخالص سورة عظيمة، حتدَّ

 .املطلقة
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 أّن من أرد أن يمتلئ قلبه بتعظيم الرَحن فليكثر من قراءة هذه السورة.   -1

 إّن هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن. -2

ى اإلخالصا يف كل أعَمله، ويكون ذلك قبل العمل وأثنائه وبعده.  -3  أّن عىل املسلم أن يتحرَّ

لذي ُيلجأ إليه، وُيستجار به، وُيستعان به، ويتكل  اهلل هو الصمد املتفرد بقضاء حوائج العباد، فهو ا -4

طلب   يف  اهلل  لغري  اإلنسان  يلجُأ  أن  جيوز  فال  العبادة،  يف  واملقصد  الدعاء،  يف  املقصد  فهو  عليه، 

 احلاجات. 

 أّن اهلل تعاىل متفرد بامللك ومستغٍن عن خلقه، فهو غنيٌّ عن الولد والوالد والصاحبة.  -5

السورة دعاء باالسم األعظم، فقد جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع رجالا يدعو  أّن الدعاء بَم تضمنته هذه   -6

هبا، ويقول: اللهم إِن أسألك بأِن أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت، األحد الصمد، الذي مل يلد ومل  

»والذي نفيس بيده، لقد سأل اهلل باسمه األعظم، الذي إذا ُدعي  يولد، ومل يكن له كفواا أحد« فقال:  

 .(1)أجاب، وإذا ُسئل به أعطى«  به

 

  

 
 (.3475( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي ) 3475أخرجه الرتمذي )( 1)
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(  113)   رتبتها  القرآن، ( وهي السورة قبل األخرية من5سورة الفلق مدنية عىل الصحيح، وعدد آياهتا )

   نزلت قبلها سورة الفيل، ونزلت بعدها سورة الناس.

 

  -عند ما سحره اليهودّي لبيد بن األعصم، فرقاه جربيل    ملسو هيلع هللا ىلصنزلت سوريت الفلق والناس عىل النبي  

 ، وقرأ عليه سورة الفلق والناس. -عليه السالم  

ويف حديث زيد بن أرقم عند عبد بن َحيد وغريه: فأتاه جربيل،  ":  -رَحه اهلل    -قال احلافظ ابن حجر  

يقرأ   فجعل  آية،  ويقرأ  العقد،  ُيل  أن  فأمره  وفيه  باملعوذتني،  عليه  من  فنزل  نشط  كأنَم  قام  حتى  وُيل، 

 . (4) ، وابن اجلوزي(3)، والقرطبي(2) . وقد قال هبذا البغوي(1) "عقال

 

 
زيادة نزول جربيل بـاملعوذتني، "(:  6/260( وقال األلباِن يف السلسلة الصحيحة )10/230( فتح الباري البن حجر )1)

 ."وسندها صحيح أيضاا، وهلا شاهد من حديث عمرة عن عائشة

 (. 594/ 8طيبة ) -( تفسري البغوي 2)

 (. 253/ 20تفسري القرطبي ) (3)

 (. 507/ 4( زاد املسري يف علم التفسري ) 4)
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يتعوذ بسورة الناس وبسورة الفلق، وُيطلق عىل هاتني السورتني اسم املعوذتني، ومها    ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي  

وقد   هبا،  التحّصن  املسلم  عىل  الواجب  واألذكار  األدعية  معظم  يف  يدخالن  إذ  األمهّية؛  ذات  السور  من 

ذي هو أصل  اشتملت هذه السورة عىل االستعاذة باهلل تعاىل رب الناس، ومالكهم، وإهلهم، من الشيطان ال

 الرشور كلها، ومادهتا. 

»ُأنزل أو ُأنزلْت عيلَّ آياٌت مل ُير مثلهن قط،  :  ملسو هيلع هللا ىلصفعن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل  

لاِق﴾. ومها: (1)املعوذتني« بِّ اْلفا بِّ النَّاِس﴾، و ﴿ُقْل أاُعوُذ بِرا  . ﴿ُقْل أاُعوُذ بِرا

 ة الفلق. وقد تقدم فضائل سورة الناس يف سور

كان إذا اشتكى نفث عىل نفسه باملعوذات، ومسح   ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »أّن رسول اهلل  

عنه بيده، فلَم اشتكى وجعه الذي تويف فيه، طفقت أنفث عىل نفسه باملعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد  

 .(2)عنه« ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

بني اجلحفة واألبواء،؛ إذ غشيتنا    ملسو هيلع هللا ىلص وعن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه قال: بينا أنا أسري مع رسول اهلل  

لاِق﴾ يتعوذ بـ  ملسو هيلع هللا ىلصوظلمة شديدة، فجعل رسول اهلل    ريح اْلفا بِّ  بِرا أاُعوُذ  النَّاِس﴾، و﴿ُقْل  بِّ  بِرا أاُعوُذ    ﴿ُقْل 

 . (3) قال: وسمعته يؤمنا هبَم يف الصالة  »يا عقبة، تعوذ هبَم فَم تعوذ متعوذ بمثلهَم« ويقول:

  

 
 (. 1349( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 2192( ومسلم برقم )4439( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1463( وصححه األلباِن يف صحيح أيب داود )1463( أخرجه أبو داود برقم )3)
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 ومها كَم ييل: لسورة الفلق مقصدين؛ 

 االستعاذة باهلل تعاىل رب الصبح من رشور املخلوقات الظاهرة.   - 1

 االستعاذة باهلل تعاىل من السحر واحلسد.  -2
 

 
 

 
اْلَفَلِق ) ﴿ َأُعوُذ بَِربِّ  َما َخَلَق )1ُقْل  ِمْن رَشِّ  إَِذا َوَقَب )2(  اَثاِت يِف (  3( َوِمْن رَشِّ َغاِسٍق  النهفه َوِمْن رَشِّ 

 .﴾( 5( َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد )4اْلُعَقِد ) 
 

ْبِح.  لاِق﴾: الص  ِة.  ﴿اْلفا ِديِد الظ ْلما ْيٍل شا اِسٍق﴾: لا  ﴿غا

، والوُقوُب: الّدُخوُل.  لا ْلغا غا تا ُمُه وا لا ظاالا ا داخا ﴾: إِذا قابا ا وا  ﴿إِذا

وا  ْحِر، سا ْصِد السِّ ِد اخلاْيِط بِقا نُْفْخنا باِلا ِريٍق يِف ُعقا ايِت يا اِت اللَّوا اِحرا ِد﴾: السَّ اثااِت يِف اْلُعقا ،  ﴿النَّفَّ اءا اٌء ُكنَّ نِسا

 . بِيثاةا ا خا  أاْو أْنُفسا

هِ  رْيِ ْن غا ِة عا الا النِّْعما وا نَّى زا تاما ْن يا اِسٍد﴾: ما ﴿حا
 (1) . 

 
 (. 139( وكلَمت القرآن تفسري وبيان )ص: 538/ 3فوة التفاسري )( وص429( الرساج يف بيان غريب القرآن )ص: 1)

 

 .اذكر من احلديث الرشيف ما تدلل به عىل فضل سورة الفلق

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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را اهلل تعاىل نبيه   ا    وهو أمٌر ألمته   -   ملسو هيلع هللا ىلص أاما لاِق﴾أن يستعيذ ويلجأ ويلوذ ويعتصم    - أيضا بِّ اْلفا أي:    ﴿بِرا

﴾  الذي فلق احلب والنوى، وفلق اإلصباح،   لاقا ا خا ِّ ما وهذا يشمل مجيع ما خلق اهلل من إنس وجن  ﴿ِمْن رشا

قابا وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الرش الذي فيها، ثم خّص بعد ما عّم، فقال:  ا وا اِسٍق إِذا ِّ غا ِمْن رشا  ﴾﴿وا

أي: من رش ما يكون يف الليل حني يغشى الناس، وتنترش فيه كثري من األرواح الرشيرة، واحليوانات املؤذية  

ِد﴾ اْلُعقا اثااِت يِف  النَّفَّ  ِّ ِمْن رشا أي: ومن رش السواحر الاليت يستعن عىل سحرهن بالنفث يف العقد التي   ﴿وا

ا حا يعقدهنا عىل السحر   اِسٍد إِذا ِّ حا ِمْن رشا ﴾  ﴿وا دا واحلاسد هو الذي ُيب زوال النعمة عن املحسود، فيسعى سا

يف زواهلا بَم يقدر عليه من األسباب، فاحتيج إىل االستعاذة باهلل من رشه، وإبطال كيده، ويدخل يف احلاسد  

العاين؛ ألنه ال تصدر العني إال من حاسد رشير الطبع، خبيث النفس، فهذه السورة تضمنت االستعاذة من  

ا، ودلت عىل أن السحر له حقيقة َُيشى من رضره، وُيستعاذ باهلل منه،  مجيع أ ا وخصوصا نواع الرشور عموما

 .(2) .(1) ومن أهله

 
 (.538/ 3( وصفوة التفاسري، للصابوِن ) 937( وتفسري السعدي )ص: 648/ 3( أحكام القرآن للجصاص ) 1)

 (. 2192( أخرجه مسلم برقم )2)

 

 .احلاالت واألوقات التي يستحب فيها قراءة سورة الفلق مع ذكر الدليل الصحيح عىل ذلكعدد 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 مرشوعية االستعاذة باهلل من كل الرشور، وهي عبادة ال تكون إال باهلل.  -1

من السنة أن تقرأ سورة اإلخالص واملعوذتني عند الصباح واملساء، روي عن عبد اهلل بن خبيب   -2

»قل هو اهلل أحد،  قلُت: يا رسول اهلل، ما أقول؟ قال:  »قل«  ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

 . (1)واملعوذتني حني ُتيس وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل يشء«

قراءة السور الثالث )اإلخالص والفلق والناس( دبر الصلوات مرة واحدة. فعن عقبة  ومن السنة   -3

 .  (2) "أمرِن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن أقرأ باملعوذتني يف دبر كل صالة"بن عامر ريض اهلل عنه قال: 

 يف هذا السورة بيان خطر السحر وكثرته يف النساء، واحلسد، وما ينشأ عنه من العني والكيد.  -4

 

  

 
 (. 3575سنن الرتمذي )( وصححه األلباِن يف صحيح 3575( والرتمذي برقم )5082( أخرجه أبو داود برقم )1)

 (. 2903هذا حديث غريب« وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي ) "( وقال: 2903( أخرجه الرتمذي برقم )2)

يستخدمها، فريقي أحفاده  ملسو هيلع هللا ىلصالرقية الرشعية من أنواع العالج والتحصينات التي كان النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوغريهم من املرىض، فيربؤون بإذن اهلل تعاىل، فعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »كان رسول اهلل 

إذا مرض أحد من أهله نفث عليه )والنفث نفخ لطيف بال ريق( باملعوذات، فلَم مرض مرضه الذي 

 .(2)بركة من يدي«مات فيه، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ ألهنا كانت أعظم 
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 ( وهي السورة األخرية يف ترتيب سور القرآن الكريم. 6سورة الناس مدنية عىل الصحيح، وعدد آياهتا )

 

 كَم ييل: لسورة الناس مقصدين؛ ومها 

 احلث عىل االعتصام والتحصن باهلل وحده.   - 1

 . (1)االستعاذة باهلل من رشور الشيطان ووسوسته، ومن الرشور اخلفية، ومن شياطني اإلنس  -2

 
 

 
﴿ ( النهاِس  بَِربِّ  َأُعوُذ  )1ُقْل  النهاِس  َملِِك   )2( النهاِس  إَِلِه   )3( نهاِس  اخْلَ اْلَوْسَواِس  رَشِّ  ِمْن  الهِذي  4(   )

نهِة 5ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النهاِس )  . ﴾(6َوالنهاِس )( ِمَن اجْلِ

 

 

 
 (. 539/  3( وصفوة التفاسري، للصابوِن )604/ 1( ينظر: املخترص يف تفسري القرآن الكريم ) 1)

قصَّ اهلل تعاىل علينا يف سورة املائدة؛ أن احلسد أول أسباب اجلنايات يف الدنيا، إذ حسد أحد ابني 

 .ُقبِلا قربناه من اهلل عز وجل دون أن ُيْقباُل من اآلخرآدم أخاه عىل أن 
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بِّ النَّاِس﴾: ُمربِّيهم، وخالقهم، وُمدبِّر أحواهلم.  ﴿أاُعوُذ﴾: أعتصُم، وألتجُئ وأستجرُي.   ﴿بِرا

ا تاّماا.  ِلِك النّاس﴾: مالكهم ِمْلكا .  ﴿ما ِه النَّاِس﴾: معبودهم احلقِّ  ﴿إِلا

اِس﴾: الشيطان الذي يلقي وسوسته وشكوكه وأباطيله يف القلوب عند الغفلة.   ْسوا  ﴿اْلوا

نَّة﴾: بكرس اجليم: مجع جني ﴿اخْلانَّاِس﴾: الذي َيتفي وَيرب عند ذكر اهلل.   .(1) ﴿ِمنا اجْلِ

 

 

 

يتعوذ   أن  املستعيذ  تعاىل  اهلل  ِلِك  أمر  ما  * النَّاِس  بِّ  ﴿بِرا

النَّاِس﴾   ِه  إِلا  * صفات  النَّاِس  من  ثالث صفات  فهذه 

وجل    - الرب   فهو  - عز  واإلهلية،  وامللك،  الربوبية،   :

خملوقة   األشياء  فجميع  وإهله،  ومليكه  يشء  كل  رب 

 ومملوكة له.  

 
( وصفوة التفاسري، للصابوِن 430غريب القرآن )ص:  ( والرساج يف بيان  140( ينظر: كلَمت القرآن تفسري وبيان )ص:  1)

(3 /539 .) 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بعض اآليات التي تشري إىل عداوة الشيطان لإلنسان

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

سورة الناس مع سورة الفلق من أعظم 

ر التي ُيرقى هبَم من  ما ُيتعوذ به، فهَم من السوا

حر واملسِّ والعاني واألوجاع  .السِّ
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منه   ْسِوُس واملستعاذ  ُيوا الَِّذي   * اخْلانَّاِس  اِس  ْسوا اْلوا  ِّ رشا نَِّة﴾    ﴿ِمْن  اجْلِ ِمنا   * النَّاِس  ُصُدوِر  وهو  يِف 

الشيطان الذي هو أصل الرشور كلها ومادهتا، الذي من فتنته ورشه، أنه يوسوس يف صدور الناس، فيحسن 

هلم الرش، ويرَيم إياه يف صورة حسنة، وينشط إرادهتم لفعله، ويقبح هلم اخلري، ويثبطهم عنه، ويرَيم إياه يف  

 هو دائَما هبذه احلال يوسوس وَينس، أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه، واستعان عىل دفعه.صورة غري صورته، و

يف   ثبت  وقد  اهلل،  من عصمه  واملعصوم  الفواحش،  له  يزين  قرين  وله  إال  آدم  بني  من  أحد  من  وما 

كل به  »ما منكم من أحد، إال وقد و:  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

اجلن« من  قال:    قرينه  اهلل؟  يا رسول  وإياك  إال  قالوا:  يأمرِن  فال  فأسلم،  عليه  أعانني  اهلل  أن  إال  »وإياي، 

النَّاِس﴾  ، والوسواس كَم يكون من اجلن يكون من اإلنس؛ وهلذا قال:  ( 1) بخري«  نَِّة وا ففي السورة استعاذة  ﴿ِمنا اجْلِ

أنَّ شياطني اإلنس أشد فتكاا وخطراا من شياطني اجلن، فإّن شيطان اجلن  من رش اإلنس واجلن مجيعاا، وال شك  

 َينس باالستعاذة، وشيطان اإلنس ال َينس، وال يثنيه عن عزمه يشء، واملعصوم من عصمه اهلل. 

وانه من  وجوب االستعاذة باهلل تعاىل، واالستجارة واالحتَمء به، من رش أعدى األعداء، إبليس وأع - 1

باملعايص   واإلغراء  واإلغواء  الوسوسة  بأنواع  الناس  يغوون  الذين  واجلن،  اإلنس  شياطني 

 والشهوات.  

 أّن االستعاذة عبادة، وال تكون إال باهلل.  -2

إثبات األسَمء احلسنى: الرب، وامللك، واإلله، وما تضمنه من صفات: الربوبية، وامللك، واأللوهية،    -3

 اجلهمية واملعتزلة خالفاا للمعطلة من  

 للناس.  - عز وجل   - تقرير ربوبية اهلل تعاىل وألوهيته  -4

 
 (. 2814( أخرجه مسلم برقم )1)
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ُم املعلم الطالب إىل جمموعات بعدد موضوعات السورة؛ ثم يطلُب من كل جمموعة بيان معاين املفردات  ُيَقسِّ

 .لكل مقطع من السورة عىل ِحَدةٍ 

 

 

 إرشاف معلمك ما ييل:تكتَب يف دفرتك وحتت         

ا عن فضل سور قريش، املاعون، الكوثر، الكافرون، النِّص، املسد، اإلخالص،  -أ ملخصا

 الفلق، الناس، ومقاصدها.

ا عن املعنى اإلمجايل لكل مقطع من املقاطع التي درستها يف الوحدة؛ بحيث ل  -ب ملخصا

  يزيد ملخص املقطع الواحد عن سطرين.
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 هات معنى كل كلمة من الكلامت يف اجلدول اآليت:  :1س

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

ياَلِف﴾   ﴿ُيَراُؤوَن﴾   ﴿إِلِ

 ﴾   ﴿َويِلَ ِديِن﴾  ﴿اأْلَْبرَتُ

ا﴾  ا﴾  ﴿َأْفَواجا   ﴿َسَيْصىَل َنارا

َسٍد﴾  ن مه َمُد ﴿  ﴿مِّ   ﴾ الصه

اَثاِت يِف اْلُعَقدِ ﴿ نهاسِ ﴿  ﴾ النهفه   ﴾اخْلَ

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:    ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) ضْع عالمة الصواب )  :2س

 النعم التي أنعمها اهلل تعاىل عىل أهل قريش املذكورة يف هذه السورة، ما زالت موجودة،   (1

 ( )        ويتمتع هبا سكان احلرمني. 

ا.  (2 عا قا اجتما قا، وإذا افرتا ا افرتا عا  ( )    املسكني والفقري لفظان إذا اجتما

 ( )   . رُيهم من السنة الكونية عدم اضمحالل وضعف أعداء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذهاب   (3

 استخدمت سورة )الكافرون( كل أساليب النّفي واجلزم والّتوكيد؛ لتوضيح معامل الّتوحيد  (4

 ( )         الذي ال يقبل املساومة. 

 ( ) عىل أّن سورة النرص دّلت عىل نعي رسول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص. -رضوان اهلل عليهم  -مل يتفق الّصحابة  (5

 ( )    مع الكفر. -عز وجل  – قرابة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ال تغني شيئاا من اهلل (6

 ( )    لعل الدعاء بَم تضمنته سورة اإلخالص دعاء باسم اهلل األعظم.  (7

 ( )  الرقية الرشعية ليست من أنواع العالج والتحصينات التي علينا العمل هبا يف عرصنا. (8
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ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية يف مكاَّنا املناسب أمام العبارة التي تناسبها يف اجلدول   :3س

 التايل:

ْيشٍ  ِف ُقرا يالا ٌد﴾/ ﴿إِلِ ا أاحا ُه ُكُفوا ُكْن لا ْ يا ملا ياْصىلا  *    )﴿وا ﴾ / ﴿سا ُدع  اْلياتِيما ِذي يا لِكا الَّ فِِهْم﴾/ ﴿فاذا إِيالا

اٍب﴾/    اتا هلا ا ذا اءا  ناارا ا جا ﴾/ ﴿إِذا ْوثارا ْينااكا اْلكا أاْعطا ا  النَّاِس﴾ /  ﴿إِنَّ نَِّة وا اجْلِ ﴾ /﴿ِمنا  ْعُبُدونا تا ا  أاْعُبُد ما ﴿ال 

 .)﴾ قابا ا وا اِسٍق إِذا ِّ غا ِمْن رشا ْتُح﴾/﴿وا اْلفا  نارْصُ اهللَِّ وا

 ما يناسبها العبارة   م

وأمنهم واستقامة   1 قريش واعتيادهم  وانتظام   ،مصاحلهماعجبوا إللف 

 رحلتيهم التجارية.

 

  ستحيط به النار من كل جانب. 2

ال شبيه له وال كفؤ له، يف يشء من صفاته وأفعاله وتدبريه، ال يف أسَمئه،  3

 وال يف أوصافه، وال يف أفعاله.

 

هو اخلري الكثري، والفضل الغزير، الذي من مجلته، ما يعطيه اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص  4

ا من اللبن.يوم   القيامة، من هنر ماؤه أشد بياضا

 

من رش ما يكون يف الليل حني يغشى الناس، وتنترش فيه كثري من األرواح  5

 الرشيرة، واحليوانات املؤذية.

 

ا وباطناا. 6   أتربأ مما تعبدون من دون اهلل ظاهرا

  واإلحسان.هو الظلم والدفع بعنف وغلظة عن حقه بدالا من اإلطعام  7

  استعاذة من رش اإلنس واجلن مجيعاا.  8

  وتم لك فتح )مكة(  ،إذا تم لك النرص عىل كفار قريش 9
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اكتب بحثا مصغراا عن الصورة الصحيحة للرقية الرشعية، يتضمن )مفهوم الرقية، أسباب 

القرآن والنسة يف الرقية(.ثم ضعه الرقية، كيفية الرقية، آداب الرقية، األذكار الصحيحة الواردة من 

 .يف ملف إنجازك



(343( 

 

 
 

1 

 

 
 

 املراجع الرئيسية: 

 ه(. 1376عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت:  –تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان  .1

 جماعة من علماء التفسير.  -املختصر في تفسير القرآن الكريم   .2

 د. محمد عبد العزيز الخضيري.  -القرآن السراج في بيان غريب  .3

 . حسنين مخلوف  -كلمات القرآن تفسير وبيان  .4

 

 املراجع الثانوية:  

أحمد محمد شاكر )ت:    –عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم   .1

 ه(.1377

 . هـ(370أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي )ت:  -أحكام القرآن  .2

 

 املراجع اإللكترونية: 

 / https://vb.tafsir.netرابط:   -موقع: ملتقى أهل التفسير  .1

 https://dorar.net/tafseerرابط:   –موسوعة التفسير  -موقع: الدرر السنية  .2

 /http://www.tadabborq.comرابط:   -موقع: تدبر  .3
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القرآن، عبد الرَحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اإلتقان يف علوم   -1

 م.1974هـ/ 1394اهليئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة 

هـ( ت: عبد السالم حممد عيل شاهني، 370أحكام القرآن، أَحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )ت:   -2

 م. 1994هـ/1415لبنان، الطبعة األوىل دار الكتب العلمية بريوت، 

املكتب  -3 الدين األلباِن،  املحقق: حممد نارص  البغدادي،  ثابت اخلطيب  بن  العمل، أَحد بن عيل  العلم  اقتضاء 

ـ 1397اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة،   ه

 قع التفاسري.أيرس التفاسري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري، مصدر الكتاب: مو -4

بحر العلوم، تفسري السمرقندي، نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي، حتقيق: د. حممود مطرجي، دار الفكر،  -5

 بريوت.

 ه. 1984التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن عاشور، الدار التونسية للنرش، تونس،  -6

ا -7 الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد   = السعود  أيب  بن  تفسري  بن حممد  العَمدي حممد  السعود  أبو  لكريم، 

 مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

املوجود   -8 عبد  أَحد  عادل  الشيخ  األندليس، حتقيق:  بأيب حيان  الشهري  يوسف  بن  املحيط، حممد  البحر  تفسري 

 م.2001 -هـ  1422 -لبنان/ بريوت  -وآخرون، الطبعة األوىل دار الكتب العلمية 

( رسالة دكتوراه بجامعة 15 البسيط، عيل بن أَحد بن حممد بن عيل الواحدي، املحقق: أصل حتقيقه يف ) التفسري -9

اإلمام حممد بن سعود، ثم قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه، عَمدة البحث العلمي، جامعة اإلمام 

 ه. 1430حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

مى لباب التأويل يف معاِن التنزيل، عيل بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن، تفسري اخلازن املس -10
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 م. 1979هـ /1399دار الفكر، بريوت، لبنان، 

تفسري الراغب األصفهاِن، احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاِن، حتقيق ودراسة: د. حممد عبد  -11

 م. 1999 -هـ   1420طنطا، الطبعة األوىل العزيز بسيوِن، كلية اآلداب، جامعة 

 التفسري العقدي جلزء عم، موقع د. أَحد القايض.  -12

تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم، عبد الرَحن بن حممد بن إدريس بن أيب حاتم، املحقق: أسعد حممد  -13

 هـ.1419 -الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 

هـ(  774تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسَمعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )ت:   -14

 م.1999 - هـ 1420ت: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية 

ابن عبد  -15 السيد  املاوردي، املحقق:  النكت والعيون، عيل بن حممد بن حممد بن حبيب  املاوردي =  تفسري 

 ملقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.ا

العلمية، دراسة وحتقيق: د. حممود حممد   -16 الكتب  دار  الصنعاِن،  الرزاق بن مهام  الرزاق، عبد  تفسري عبد 

 هـ. 1419عبده، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

د إبراهيم،  التنوير رشح اجلامع الصغري، حممد بن إسَمعيل األمري -17 د إسحاق حممَّ  الصنعاِن، املحقق: د. حممَّ

 م. 2011 - هـ  1432مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة األوىل، 

هـ( ت:  1376تيسري الكريم الرَحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرَحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي )ت:  -18

 م. 2000-هـ 1420وىل عبد الرَحن بن معال اللوُيق مؤسسة الرسالة، الطبعة األ

جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )ت:   -19

 م.2000  -هـ  1420هـ( ت: أَحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 310

وس -20 والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  صحيح  اجلامع   = وأيامه  ننه 

البخاري، املؤلف: حممد بن إسَمعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، ت: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق  

 هـ. 1422النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 

مد بن أَحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي، أبو عبد اهلل حم -21
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 - هـ  1384هـ( ت: أَحد الربدوِن وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة الطبعة الثانية،  671)ت:  

 م. 1964

دار صادر،ـ   -22 اخلفاجي،  الدين  عمر شهاب  بن  بن حممد  أَحد  البيضاوي،  عىل  اخلفاجي  الشهاب  حاشية 

 بريوت.

الد  -23 الكتب حاشية حمي  الدين شيخ زاده، دار  البيضاوي، املؤلف: حمي  القايض  ين شيخ زاده عىل تفسري 

 العلمية.

روائع التفسري )اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبيل(، عبد الرَحن بن أَحد بن رجب، مجع وترتيب: أيب   -24

 م.2001  -  1422بعة األوىل  معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد، دار العاصمة، اململكة العربية السعودية، الط

الروض الداِن )املعجم الصغري(، سليَمن بن أَحد بن أيوب الطرباِن، املحقق: حممد شكور حممود احلاج   -25

 م.1985هـ،  1405عَمن، الطبعة األوىل  ،دار عَمر، بريوت ،أمرير، املكتب اإلسالمي

هـ( ت:  597عيل بن حممد اجلوزي )ت:  زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين أبو الفرج عبد الرَحن بن   -26

 هـ.  1422عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل 

الزهد، أَحد بن حممد بن حنبل، وضع حواشيه: حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت،   -27

 م.1999 -هـ  1420لبنان، الطبعة األوىل، 

، حممد بن عبد العزيز بن أَحد اخلضريي، مكتبة امللك فهد الوطنية، السعودية الرساج يف بيان غريب القرآن -28

 م. 2008  -هـ  1429الطبعة األوىل، 

 السلسلة الصحيحة، حممد نارص الدين األلباِن، نسخة الشاملة. -29

 سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  -30

 فيصل عيسى البايب احللبي. 

سنن أيب داود، أبو داود، سليَمن بن األشعث بن إسحاق بن بشري، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة  -31

 العرصية، صيدا، بريوت. 
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ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، ت: أَحد حممد  -32 سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سا

 م.  1975  -هـ  1395ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، الطبعة الثانية،  شاكر وآخرون، رشكة مكتبة

املطبوعات  -33 مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  ت:  النسائي،  شعيب  بن  أَحد  الرَحن  عبد  أبو  النسائي،  سنن 

 .م1986 –هـ  1406، 2اإلسالمية حلب، ط

ْوِجردي اخلراس -34 اِن، حققه الدكتور عبد العيل عبد شعب اإليَمن، أَحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسا

الرشد   مكتبة  اهلند،  ببومباي،  السلفية  الدار  الندوي، صاحب  أَحد  خمتار  حتقيقه:  حامد، أرشف عىل  احلميد 

 م.  2003 -هـ  1423بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة األوىل، 

بلبان، حممد بن حبان   -35 ابن  ابن حبان برتتيب  أبو حاتم، ت: شعيب األرنؤوط، الرسالة بريوت،  صحيح 

 م.1988 -هـ   1408، 1ط

 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، حممد نارص الدين األلباِن املكتب اإلسالمي.  -36

الصحيح املسند من أسباب النزول، الشيخ مقبل بن هادي الوادِعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة:  -37

 م. 1987 -هـ1408الرابعة 

يح املسند من أسباب النزول، مقبل بن هادي الوادِعي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  الصح -38

 م. 1987  -هـ1408

 م. 2005هـ،  1426عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري أَحد شاكر دار الوفاء الطبعة الثانية   -39

، رقم  1379العسقالِن، دار املعرفة بريوت،  فتح الباري رشح صحيح البخاري، أَحد بن عيل بن حجر   -40

كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، 

 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

د -41 الطيب،  الكلم  دار  كثري،  ابن  دار  الشوكاِن،  عيل  بن  حممد  القدير،  األوىل، فتح  الطبعة  بريوت،  مشق، 

 ه. 1414

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، حممود بن عمرو بن أَحد الزخمرشي، دار الكتاب العريب، بريوت،  -42

 هـ.  1407الطبعة الثالثة، 
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 :: سورة املطففنيأول
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عقاب   بيان كامل القدرة ونفوذ مشيئة اهلل تعاىل يفاملوضوع الثاين: 
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واإلنذار يف بيان طريق   اإلعذار يف بيان طريق اهلدايةاملوضوع السادس: 
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 خامسا: سورة القدر

 املقصد العام للسورةاملوضوع العارش: 

253 

254 

 260 تفسري )من سورة البينة وحتى سورة الفيل( : التاسعةالوحدة 

 : سورة البينة: أول

 واإلعذار بذلك قيام اْلجة بوضوح الرسالة وكامهلااملوضوع األول: 

 إنذار الكافرين وتبشري املؤمننياملوضوع الثاين: 

 ثانيا: سورة الزلزلة: 

القلوب الغافلة  املقصد العام للسورة: حتريك وهزاملوضوع الثالث: 

 لألعامل.  باْلساب، واإلحصاء الدقيق لليقني

 العاديات:ثالثا: سورة 

يف  املقصد العام للسورة: بيان صفات اإلنساناملوضوع الرابع: 

 اهتامماته الدنيوية، والتذكري بمآله 

 رابعا: سورة القارعة:

 مقاصد سورة القارعةاملوضوع اخلامس: 

 خامسا: سورة التكاثر: 

 مقاصد سورة التكاثر املوضوع السادس: 

 :سادسا: سورة العِّص

262 

263 

266 

268 

 

268 

271 

 

272 

275 

275 

279 

279 

283 



(359( 

 

 
 

1 

 مقاصد سورة العِّصاملوضوع السابع: 

 سابعا: سورة اهلمزة: 
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 مقاصد سورة املسداملوضوع السادس: 
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