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 مت إعداد املاد٠ ايع١ًُٝ
  َٚساجعتٗا بٛاضط١

 فسٜل َٔ املتدصصني
 

 ق ٜٖٗٔمركز معاىد لالستشارات الرتبوية كالتعليمية،         
 فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر

 مركز معاىد لبلستشارات الًتبوية كالتعليمية
. / مركز معاىد تفسَت القرآف الكرمي كتدبره ػ اٞتزء الثاين

 ق ُّْٗالرايض،  -ِطكالتعليمية . لبلستشارات الًتبوية
 سمٓ.ِٓ × ُِص ؛  ّْٗ
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 تصدٜس

 
 كمن كصحابتو آلو كعلى كا١ترسلُت، األنبياء أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العا١تُت، ربًٌ   اٟتمدي 

 :بعد أما الدين، يـوإىل  أثرىم اقتفى
 - السعودية العربية اب١تملكة كالبنات للبنُت ا٠تَتية الكرمي القرآف ٖتفيظ كمدارس حلقات تشهد

ا، الن إقبا - هللا ْتمد  عن يزيد ما فيها سي يدري  حلقة،( 0َََٖٓ) من أكثر بلغت حيث متزايدن
 .كإدارية كإدارم كمعلمة معلم( 0َََْٔ) من أكثر فيها كيعمل كطالبة، طالب( 0َََ0َََُ)

 ُب التأثَت عناصر أبرز بوصفهم كا١تعلمات، اب١تعلمُت للعناية ةماس   اٟتاجة جاءت ذلك ضوء ُب
ا (َُِ) من أكثر افتتاح ًب لذا التعليمية؛ العملية  ُب الكرمي القرآف كمعلمات معلمي إلعداد معهدن
 .القرآنية كا١تدارس اٟتلقات عمل ُب ةن لى قٍ نػى  أحدث ا٦ت، (قُّْٕ) عاـ هناية حىت ا١تملكة

 كىو فيها التعليمية العملية عناصر أببرز عليها القائموف اعتٌت فقد ا١تعاىد؛ ىذه أل٫تية كنظرنا
 بُت ا١تناىج ىذه اتريخ كيًتاكح ا١تعاىد، ىذه ُب تطبيقها ًب متعددة مناىج تبينيى  حيث)ا١تنهج(، 

 القرآف تعليم ُب سا٫توا كمعلمات معلمُت ٗتريج ُب تعاىل هللا بفضل ساعدت تقريبنا، عامنا (َِ-ُّ)
 .القرآنية كا١تدارس اٟتلقات ىذه ُب الكرمي
 بيغية إشرافها ٖتت ليكتسبوىا للدارسُت؛ ـتيقد   اليت ا٠تربات ٚتيع الواسع ٔتفهومو)ا١تنهج(  لثًٌ كٯتي 
 كا١تعارؼ كا١تهارات القيم من عليو ٭تتوم لػًما التعلُّم؛ عملية جىٍوىىري  كىو ا١ترغوبة، التعلُّم أىداؼ ٖتقيق

 العمليات حولو تدكر الذم ئيسي الر   اور ىو يكوف أف ىي  فبدى  ة،أ٫تيٌ  من ثلوٯتي  ١تا كنظرنا. ا١ترغوبة
 .للتعلُّم التطويرية

 تطوير ُب اٟتديثة االٕتاىات شَتتي  حيث ا١تعاىد، ىذه ُب ا١تعلمُت إعداد مناىج تطوير كأل٫تية
 ةه ماس   اٟتاجةي  جاءت فقد سنوات؛ (ٓ-ّ) بُت ا١تتوسط ُب تكوف التطوير ىذا دكرة أفإىل  ا١تناىج

 العا١تية كا٠تربات ،اٟتديثة الًتبوية االٕتاىات ألبرز واكبةمي  ؛الكرمي القرآف معلمي ١تعاىد مناىج بناءإىل 
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 .االٕتاه ىذا ُب ا١تعاصرة
 أتسيس ُب ةو ربى خً  تي بيٍ  بوصفو ابلرايض، "كالتعليمية الًتبوية لبلستشارات معاىدمركز " لػ ككاف

 كالتعليمي الًتبوم العمل عناصر أبرز تستهدؼ - هللا إبذف - مباركة مبادرة كتطويرىا، القرآنية ا١تعاىد
 معلمي إعداد معاىد مناىجبناء " مشركع طرح خبلؿ من ا١تعلم؛ كىو الكرمي القرآف تعليم ٣تاؿ ُب

 بغرض ؛" - تعاىل هللا رٛتها - الراجحي عبدالرٛتن بنت نورةأكقاؼ " من برعاية"، الكرمي القرآف
 إبذف - التطبيق كيستهدؼي  الكرمي، القرآف لتعليم ؛كتربوية علمية كفاءة ذكم علماتكمي  علمُتمي  يجً ٗترً 
 داخل كمبادرات كبرامج مشاريع من حكمها؛ ُب كما(، ةيٌ ائً سى كالنًٌ ة الي  جى )الرًٌ  القرآنية ا١تعاىد - هللا

 .كخارجها ا١تملكة
 :يلي كما ىي مراحل ٙتاين "الكرمي القرآف علميمي  إعداد معاىد مناىجبناء " مشركع كيتضمن

 .كتقييمها ،القائمة ا١تناىج كاقعً  دراسةي  .1
 .للمشركع التخطيط .2
 .للمشركع كاإلدارية الفنية الفرؽ تشكيل .3
 ".الكرمي القرآف علميمي  إعداددبلومات " لػ ا١تنهج كثيقة بناء .4
 .التعليمية اترى ا١تقر   إعداد .5
 .صاحبةمي ػال التعليمية للمقررات ًل األك   التطبيق .6
 .التعليمية ا١تقررات تعميم .7
 .التعليمية للمقررات ا١تستمراف كالتقومي ا١تتابعة .8

 إعداد معاىد منهجكثيقة " ببناء - تعاىل هللا بفضل - ا١تشركع من األكؿ صفالنًٌ  جهود تلى كل  كت
 : ٫تا أكادٯتيُت بران٣تُت على احتوت حيث"، الكرمي القرآف معلمي
 .الكرمي القرآف علميمي  إعداد دبلـو .1
 .الكرمي القرآف علميمي  إلعداد العال الدبلـو .2

 ا٠تطوط بوصفها ربلكي  أ٫تيةه  ك٢تا ا١تنهج، لصناعة العلمية الطريقة كفق الوثيقة ىذه بينيت كقد
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 ا١تقررات بناءإىل  إضافة ذلك، ُب ا١تؤثرة العناصر كٚتيع ا١تعاىد ُب التعلُّم عمليات لتطوير العريضة
 التعليمية، ا١تناىج بناء ُب ا١تعتربة كالفنية العلمية ا١تواصفات راعت حيث ٢تا، صاحبةمي ػال التعليمية

 ا٢تيئة عن الصادر "ا١تملكة ُب العال للتعليم بلتللمؤىًٌ  الوطٍتاإلطار " مطالب ٖتقيقهاإىل  إضافة
 دبلومات تول األكادٯتية ا١تعايَتكثيقة " مطالب ٖتقيقها كأيضنا األكادٯتي، كاالعتماد للتقومي الوطنية

 . ا٢تيئة نفس عن الصادرة العال التعليم مؤسسات ُب "كالقراءات القرآف معلم
 ا١تقررات أحد بوصفو أيدينا، بُت الذم( تفسًن القرآف الكرمي كتدبره جبزأيو األكؿ كالثاين) مقرر كأيٌب
 معلمي إعداد معاىد منهجكثيقة " ضوءحيث ًب إعداده ُب  ،الػميشار إليهما الدبلومُت ُب التعليمية

 معها، التعامل ككيفية التفسَت مصادر ٔتعرفة الد ارسعٌت ىذا ا١تقرر بتزكيد يي ك  ؛ا١تعتمدة "الكرمي القرآف
 كتفسَت الكهف، كسورة األعراؼ سورة من آلايت ٖتليلي تفسَتإىل  ابإلضافة التفسَت، علم كأصوؿ

 لديو، ربُّ التدى  مهارة لتنمية البلزمة العلمية ربُّ التدى  ٔتقدمات الدارس دزكٌ يي  كما كاملة، النور سورة
 .الثبلثُت كاٞتزء كالعشرين التاسع اٞتزء رتدبُّ  خبلؿ من ذلك على كيتدرب

 ُب شارؾ من كلٌ  سعي يشكر كأف ا١تنشود، األمل ققك٭تي  ابٞتهود بارؾيي  أف تعاىل هللا نسأؿ
 ." - تعاىل هللا رٛتها - الراجحي عبدالرٛتن بنت نورةأكقاؼ " راعيو كٓتاصة ا١تشركع،

مد نبينا على هللا كصلى  .كثَتنا تسليمنا كسلم كصحبو آلو كعلى ٤تي
 قا١توفً  كهللا

 المشروع إدارة

 
*   *   * 
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 13 َكد١َ املكسز 
 15 األٖداف ايعا١َ ٚايٛحدات ايس٥ٝط١ 

حمتٜٛات 
ازبص٤ 
 األٍٚ

 : األٚىل ايٛحد٠
 َفاِٖٝ أضاض١ٝ تتعًل بأصٍٛ ايتفطري

17 – 94 

 : ايجا١ْٝ ايٛحد٠
 َفاِٖٝ أضاض١ٝ تتعًل باملفطِّس

95 – 123 

 : ايجايج١ ايٛحد٠
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123 – 298 

حمتٜٛات 
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 ايجاْٞ
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 : الىحدة أهداف 

 : أف الوحدة ىذه إهنائو بعد الدارس من يتوقع

 يشرح مفهـو التدبر كا١تفاىيم ا١ترتبطة بو. (ُ)

 يؤصل ١تشركعية التدبر من الكتاب كالسنة كأقواؿ السلف. (ِ)

 يشرح أسس التدبر كضوابطو. (ّ)

 يقارف بُت مراتب التدبر. (ْ)

 يشرح مناىج التدبر كعلومو كمصادره. (ٓ)
 

 

 : الىحدة مفردات
 

 كيشتمل على أربعة موضوعات:أكالن: القسم النظرم: 
 .مفهـو التدبر كا١تفاىيم ا١ترتبطة بو ادلوضوع األكؿ:
 .أتصيل مشركعية التدبر ادلوضوع الثاين:
 .أسس التدبر كضوابطو ادلوضوع الثالث:

 .مراتب التدبر كمناىجو كعلومو كمصادره :الرابعادلوضوع 
 

 .سورة الفاحتة كسور جزء عم مدارسة :القسم التطبيقي :ااثنين 
 

 : احملاضرات عدد
 

 ٤تاضرة. ّٔ: الدبلـو
 ٤تاضرة. ُٖ: العال الدبلـو
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 تبعهم كمن األبرار، كأصحابو األطهار آلو كعلى عبدهللا، بن دمحم على كالسبلـ كالصبلة  اٟتمد   
 :كبعد الدين؛ يـو إىل إبحساف

 ال مبُت، عريب بلساف  ٤تٌمد قلب على األمُت الركح بو نزؿ تعاىل هللا الكرمي كتاب فالقرآف
 بتبلكتو ْتفظو، كتعٌبدان هللا تكٌفل ٛتيد، حكيم من تنزيل خلفو، من كال يديو بُت من الباطل أيتيو

 هللا ٚتع .[ِْدمحم:]﴾ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ﴿ كمعانيو؛ فقاؿ تعاىل: آايتو كتدبًٌر
 :كتعاىل سبحانو قاؿ كخسر؛ ضل فقد عنو أعرض ٧تا، كمىن بو ٘تسك مىن كاآلخرة، الدنيا خَتىم فيو
ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ﴿

 .[ُِٓ-ُِّطو:] ﴾مئ       ىئ  يئ    جب   حب  خب ی  ی      ی  ی  جئ  حئ 
، كالوقوؼ عند معاين آايتو كأحكامو؛ ىو من األمور ا١تهٌمات، كآاثره على كتدبّر القرآف الكرمي

ٚتيع ا١تستوايت جليٌات، على مستول األفراد كعلى مستول اجملتمعات، كذلك ُب ٚتيع اجملاالت؛ 
األمة، اليت هبا يتم  األحكاـ، كحتديد سياسات األخالؽ، كتشريع االعتقاد، كهتذيب كإصالح

، كثقافيِّا، كصحيِّا، كتعليميِّا، كاجتماعيِّا صالحها كحفظ ، ككٌل ىذه ا١تعاين كغَتىا نظامها، اقتصادًّيِّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ﴿تدخل ُب تقومي حياة الناس إىل يـو الدين؛ قاؿ هللا تعاىل: 

 .[ٗاإلسراء:] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
 إال كترتيلو اللفظ فما ،بو كالعمل كتدبّره، تالكتو، ُب تكمل كبركتو؛ القرآف كال ريب أف قيمة

 بو، كترٚتًة ىذا التأثٌر إىل عمل. كالتأثٌرً  ا٠تشوع، كطلبً  كٖتصيًلو، ا١تعٌت إدراؾ ُب كسيلةه 
 ؟ مصادره كعلومو؟ كما حقيقتو كضوابطو ككسائلو؟ كما تدبّر القرآف الكرمي مفهـوفما 

 

 : متهيد
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رسة سورة الفاٖتة، كسور جزء عم، مدارسة ٢تذه الوحدة ابإلضافة إىل مداىذا مضموف ا١تنهج 
 تدبرية كفق منهجية ٥تتارة لذلك. 
بفٍهمو كتدبُّر معناه، كما أمر هللا سبحانو كتعاىل  القرآف الكرمي،كبذا؛ تتحٌصل الفائدة من 

 ،[ِٗص:] ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴿ بذلك؛ فقاؿ سبحانو:
ۉ  ې  ې  ې  ﴿ كتزكية لؤلمة كىداية ٢تا؛ قاؿ سبحانو:؛ ملسو هيلع هللا ىلصكننشر نوره؛ اتباعنا ٢تدم ا١تصطفى 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      

 .[ُْٔؿ عمراف:]آ ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
ا لوجهو الكرمي، كخدمة لكتابو القومي، أف ٬تعل ىذا العمل خالصن  - العلي القدير -دعو هللا كن 

. كهللا منو ذ ابو عنكمن الشيطاف  نانفسأفمن  انكتوفيقو، كإف أخطأفمن هللا ٔتنًٌو كفضلو نا فإف أصب
 .من كراء القصد

 
 

*     *     * 
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: القسم النظري  أوًلا

 األٍٚ املٛضٛع
 َفّٗٛ ايتدبس ٚاملفاِٖٝ املستبط١ ب٘

 
 

 :يف اللغة كاالصطالح مفهـو التدبر: أكالن 
، من أىم ا١تسائل اليت عيٍت هبا العلماء لضبط العلـو ،العلمية كضبطها ١تصطلحاتإف ٖترير ا

ىي من اٟتقائق اليت يتفق العلماء  (تدبر)ككلمة حيث إهنا عنواف ما يتميز بو كل علم عما سواه، 
كا١تراد هبا  ،إف التدبر قد أصبح حقيقة عرفية عند ا١تفسريناختلفت العبارات، " كإف موهناضعلى م

 .(ُ)"فا١تراد بو أخص من ا١تدلوؿ العاـ للتدبر ،دبر عندىمفإذا أطلق الت ؛تدبر القرآف
 مدلوالت "التََّدبُّر" كمشتقاتو يف اللغة:( ٔ)

 كمادة "دبر" ُب معاجم اللغة تدكر حوؿ معاف عديدة، أبرزىا كأظهرىا، كما يلي:
  كهنايتو:مؤخرة الشيء  -أ 

، إذا  ، كخلفيو خبلؼي قيبلو...الش يء كىو آًخري قاؿ ابن فارس: " كدبػ ٍرتي اٟتديثى عن فيبلفو
ال ك »كُب اٟتديث: ..ألف  اآلًخر ادًٌثى يىٍدبير األٌكؿى ٬تيءي خىٍلفىو. ؛كىو من الباب ،حد ثتى بو عنو

 .(ّ)..."أٍف يًتيؾى كلُّ كاحدو منهما اإلقباؿى على صاحبو بوٍجهوكذلك  ،(ِ)«َتَدابَػُركا

                                                           

  . على الرابط:معٌت التدبر عند ا١تفسرين، ْتث على موقع: ملتقى أىل التفسَت ( ينظر: ٖتريرُ)
http://www.tafsir.net/vb/tafsir   

 (.ِٖٓٓ) كتاب الرب كالصلة كاآلداب ابب النهي عن التحاسد كالتباغض كالتدابر  ( صحيح مسلم(ِ
 .ِّْ/ّمقاييس اللغة ( معجم (ّ
 

http://www.tafsir.net/vb/tafsir


 

 

ٖٔٚ 

  التوّّل كالذََّىاب: -ب 
 مي ُّٱ ،التولية نفسهافابر دٍ اإلً أما ك ، ابردٍ ر كاألى بي ىم الدُّ وٌ كلُّ إذا فٌركا:  قاؿ للقـو ُب اٟتربيي كمنو "

 .(ُ)"ت مولية ٨تو ا١تغرببرى عند الصبح ُب آخر الليل إذا أدٍ   َّ هي
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ كيؤيد ىذا ا١تعٌت قولو تعاىل:

 .[ُٔاألنفاؿ: ] َّ  جل مك لك حكخك جك مق حق مف
 الّنظر يف عواقب األمور: -ج 

أم يتأمل فيها  (ِ)"ت صدكرىالٌ ر أعجاز أمور قد كى ب  دى كفبلف يتى  بَت نظر ُب عواقب األمور،دٍ لت  "كا
 كينظر ُب عواقبها. 

 :مالتػََّفكُّر كالتػََّفهُّ  -د 
بُّر التفكر فيو    ىي ني مي زي ُّٱ :قولو تعاىل الكتاب العزيز، ك٦تا كرد ُب ذلك من (ّ)كالت دى
 .القرآفوطبوا بو ُب أمل يتفهموا ما خي أم:  [،ٖٔا١تؤمنوف: ] َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
 اذلجر كادلقاطعة: -ق 

 : كالتدابر"
ي
 كيعرض عنو بوجهوكقفاه،  الرجل صاحبو دبره أف يوٌل  ، مأخوذ منرافجٍ ارمة كا٢تً صى ا١ت

: كقيل ،التدابر ا١تعاداةف (ٓ)«..ركاابَ دَ تَ  حَتَاَسدكا كال اغضوا كالبَ ال تػَ »: كُب اٟتديث ،(ْ)كيهجره"
 .(ٔ) صاحبو دبرهف كل كاحد يوٌل أل؛ ا١تقاطعة

                                                           

 "دبر" بتصرؼ. ِّ/ٖ( ا١تصدر نفسو ُ)
 ّّ/ٖ( "دبر"ىػُٕٓ) لخليل بن أٛتد الفراىيدملالعُت  (ِ)
 "دبر". ِٖٔ/ْلساف العرب ( ّ)
 بتصرؼ. ِٓٔ/ُُ"دبر"، كاتج العركس  ّْ/ٖ( العُت للخليل ْ)

 (.ِٖٓٓكالتباغض كالتدابر )( صحيح مسلم كتاب الرب كالصلة كاآلداب ابب النهي عن التحاسد (ٓ
 .ُُٔ/ُٔ( ينظر: ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج للنوكم ٔ)
 
 



 

 

 ٖٔٛ 

 كاخلالصة:
  " الفكر ٧تد أف أقرهبا ١تا ٨تن بصدده:  -أنو من خبلؿ النظر ُب أبرز مدلوالت مادة "دىبػىرى

، كأف أصل ا١تادة يدكر حوؿ معٌت كاحد كىو: أكاخر األشياء  كالفهم كالنظر يف عواقب األمور
 .كالتأّمل يف عواقبها" ،"النظر يف أكاخر األشياءكعواقبها كالتفٌكر فيها. كعليو فالتدبٌر لغة يعٍت: 

 التعريف االصطالحي للتدبر:( ٕ)
كلكن مع تعٌدده يقًتب بعضو من ببعض؛ إذ تؤكد تعاريفهم كلها للتدبر"، تعدد فٍهم ا١تفسرين "

 على أتمل ا١تعاين كتبٌصر اآلايت كاألحكاـ:
  .(ُ)"كالتدبر ىو النظر ُب آخر األمر، كدبر كٌل شيء آخرهقاؿ البغوم: "

معانيو كٚتع الفكر على تدبٌره كتعٌقلو كىو ا١تقصود إىل  ٖتديق انظر القلبكقاؿ ابن القيم: "
 .(ِ)"إبنزالو ال ٣تٌرد تبلكتو ببل فهم كال تدبٌر

 .(ّ)"التأمل ُب معانيو، كٖتديق الفكر فيو، كُب مبادئو كعواقبوكقاؿ الشيخ السعدم: "
كأصلو ، كالتدبر: إعماؿ النظر العقلي ُب دالالت الدالئل على ما نصبت لوقاؿ ابن عاشور: "

 .(ْ)"ذم بدء ابدئأنو من النظر ُب ديبير األمر، أم فيما ال يظهر منو للمتأمل 
"تدبر آايت ىذا القرآف العظيم أم: تصفحها، كتفهمها، كإدراؾ معانيها،  قاؿ الشنقيطي:ك 

 .(ٓ)كالعمل هبا"
كما مغزل اآلًّيت القرآنية كمقاصدىا كأىدافها إىل  النظر كالتوصلفيكوف مصطلح التدبر: 

 .ترمي إليو، عن طريق إعماؿ الفكر كالتأمل كبذؿ اجلهد الذىين يف فهم اآلًّيت
 كإف اختلفت العبارة فيما بينها. -كال ٗترج بقية التعاريف عن ىذا اإلطار 

                                                           

 .  ٕٔٔ/ُ( معامل التنزيل ُ)
 .ّّٔ/ُ(  مدارج السالكُت (ِ

 (.ُٖٗ( تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف ص)ّ)
 .ٕٖ/ُٖ( التحرير كالتنوير ْ)
 (.ِٕٓ/ ٕ( أضواء البياف )ٓ)



 

 

ٖٜٔ 

 :مفهـو التفسًناثنيا: 
، فىسىر الشيءى يفًسريه ابلكسر ، يقاؿ:في ما غيطًٌيكشٍ ك البياف التفسَت مأخوذ من )الفىٍسر( كيعٍت: 

ٱ  ٻ  ژ  :، كبو جاء القرآف الكرمي ُب قولو تعاىلكالت ٍشديد أىعىمُّ ، أىابنو :كفىس رىهي  اٍفسيريه ابلضم فىٍسرن يػى ك 

 .(ُ)كتفصيبلن  أم: بياانن   [ّّ:]الفرقاف ژٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  
"، ىذا كييعر ؼ التفسَت ُب أبسط كالبيافالتوضيح كعلى ىذا فا١تادة تدكر ُب اللغة حوؿ معٌت "

كبياف معانيو كاستخراج أحكامو  ملسو هيلع هللا ىلصؿ على نبيو دمحم م كتاب هللا ا١تنزٌ عرؼ بو فهٍ علم يي " تعاريفو أبنو:
 .(ِ)"موكى كحً 

 الفرؽ بٌن التدبر كالتفسًن:
 كىذا يتضح من خبلؿ النقاط التالية: التفسَت شيء كالتدبر شيء آخر. 

كىم أىل االجتهاد من العلماء ٦تن يفتوف  إّف صناعة التفسًن كاالستنباط سنّص فئة زلصورة -
  .كيقضوف ُب النوازؿ

القمر: ]  َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ فهو لعامة ا١تسلمُت، قاؿ تعاىل: أما التدبر
ُٕ]. 

ر شركطن : حيث دائرة التدبر أكسع من دائرة التفسًن -  اكعلومن  اإف العلماء اشًتطوا للمفسًٌ
لها  بغَت علم، أما التدبٌر فخوطب بو اٞتميع. تعاىلحىت ال ييتقٌوؿ على هللا  (ّ)البد أف ٭تصًٌ

، كمقصود التدبر ىو االتعاظ تعاىل أف ادلقصود األصلي للتفسًن ىو بياف معاين كالـ هللا -
 .(ْ)كاالعتبار

                                                           

 .ِٕٔ/ُٗجامع البياف "فسر"، ك  ِّْ/ُّ، كاتج العركس ٓٓ/ٓ، كلساف العرب ِّٖ/ُِيراجع: هتذيب اللغة ( ُ)
 .ُّ/ُىػ(ْٕٗبدر الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي )ل الربىاف ُب علـو القرآف( ِ)
دين السيوطي بلؿ الٞت اإلتقاف ُب علـو القرآف، ك ُٖٔ/ ِالربىاف الزركشي ( للوقوؼ على ىذه العلـو يراجع:ّ)

  .ينبغي للمفسر أف ٭تٌصلها كيتقنها ا علمن ُتستة كأربع كٕتدر اإلشارة ىنا إىل أف السيوطي ذكر ُِّ/ْ ىػ(ُُٗ)
 .ُُُ( التدبر عند ا١تفسرين د/ فهد الوىيب صْ)



 

 

 ٖٕٓ 

عما مٌسها من كبلـ هللا تعاىل  كالـ هللا تعاىل، كالتدبر بياف النفسكبتعبًن آخر: التفسًن بياف  
 كهللا أعلم. (ُ)كما أاثر من كوامنها، كما ٗتتاره بعد ذلك من التأثر كاالنقياد

التفسَت شرح للمعاين كبياف ٢تا، بينما التدبر اتعاظ اب١تعٌت، أم: أخذ ا١توعظة عن طريق فهم ف
 .ا١تعٌت، كاعتبار هبا كتذكر

 :مفهـو التأكيلاثلثا: 
 ،كأىك ؿ إًليو الشيءى رىجىعىو، الن كمآالن رىجىعآؿ الشيءي يػىؤيكؿ أىكٍ  مأخوذ من األىٍكؿ كىو الرجوع، يقاؿ:

 حط مض خض حض جض مص ُّٱ: كقولو عز كجل ،كأتىىك لو فىس ره :اعنو، كيقاؿ أيضن  كأيٍلتي عن الشيء ارتددت

أىم مل يكن ، [ّٗ]يونس:  َّ  مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ معجغ جع مظ
 . فتبُت أف التأكيل ُب اللغة على معنيُت:(ِ)أم تفسَته ،معهم علم أٍتكيلو

 ا١تآؿ كا١تصَت.إىل  الرجوع أكذلما: 
 التفسَت. كاثنيهما: 
                                                كالتأكيل ٔتعناه األكؿ يلتقي مع التدبٌر، حيث إهنما ٬تتمعاف ُب داللة ا١تآؿ كالعاقبة كا١تصَت.                                    

 الفرؽ بٌن التأكيل كالتدبر:
 التدبٌر من عٌدة أكجو كما يلي:يفًتؽ التأكيل عن 

أف التدبٌر أعٌم من التأكيل؛ كذلك ألف التدبر يتعٌلق ّتميع القرآف الكرمي ٤تكمو  األكؿ:
كمتشاهبو، كأما التأكيل فيتعلق ُب القرآف أبمرين: ا١تتشاهبات اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل، مثل 

يؤك ؿ على اٟتقيقة ىو هللا تعاىل كاٞتنة كالنار.. كغَتىا. الغيبيات، كحقيقة البعث، 
كالذم يعلم ا١ت

 كحده، فهو ٥تتص بتأكيل ا١تتشاهبات من األمور الغيبية.
، كىذا ىو ٤تل اكا١تتشاهبات اليت ٖتتمل أكثر من داللة؛ ٠تفاء ُب اللفظ أك ا١تعٌت أك ٫تا معن 

النظر دكف األكؿ، كما أف ا١تخاطبُت ابلتدبر ٚتيع الطوائف من مؤمنُت ككافرين كمنافقُت، ٓتبلؼ 
                                                           

 .ٔ( ٖتليل مناىج معاصرة للتدبر كتقوٯتها د/انيف الزىراين صُ)
 "أىكؿ". ِّ/ُُ( لساف العرب ِ)



 

 

ٖٕٔ 

التأكيل فا١تعنٌيوف بو طائفة ٥تصوصة من العلماء الراسخُت كمن كاف ُب حكمهم، على ٨تو ما كرد ُب 
 .(ُ)آية آؿ عمراف

 فا١تتدبًٌركف أكثر من ا١تتأكًٌلُت. نطاؽ التدبر ىنا أكسع ١تخاطبة اٞتميع بو، كعليو
: التأكيل قسماف: مذمـو ك٤تمود، فا١تذمـو ىو الذم يتتبع صاحبو اآلايت ا١تتشاهبة، الثاين

 كيفٌسرىا على ىواه، كىذا ال يقع إال من الذين ُب قلوهبم زيغ.
فاء ُب كامود الذم ييعٌت أصحابو كىم الراسخوف اب١تتشاهبات اليت ٖتتمل أكثر من معٌت ٠ت

، فيتبعونو بغرض فهمو كتفسَته، كبياف اٟتكمة من كركده...ٓتبلؼ االلفظ أك ا١تعٌت أك ٫تا معن 
 الزائغُت.

ابلتدبر، فمن ال يتدبر اآلية بقلبو فلن يفهم ا١تراد منها،  اكثيقن  اكىذا التأكيل امود يرتبط ارتباطن 
 ، كهللا أعلم.  (ِ)اكمإىل  كلن يستطيع رٌد ا١تتشابو

 :مفهـو االستنباطا: رابعن 
ظهر  اوطن بي كنػي  اطن بى الشيء نػى نػىبىطى  ىو االستخراج، مأخوذ من "نػىبىط" كمعناه استخراج ا٠تفٌي، يقاؿ:

 .كاٍستنبط الفقيو: إذا استخرج الًفقو الباطن ابجتهاده كفػىٍهمو ،بعد خفائو
گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگژ: كقاؿ هللا تعاىل

 ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ 
فر :أم [ّٖ:]النساء  .(ّ)يستخرجونو، كأصلو من النػ بىط، كىو ا١تاء الذم ٮترج من البئر أٌكؿى ما ٖتي

                                                           

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ( كىي قولو تعاىل: ُ)

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁      

 [.ٕ]آؿ عمراف: چ           
 بتصرؼ. ََِ( التدبر د. عبدهللا سرحاف صِ)
القرآف  ، كمعاينَِٓ/ُّ( ىػ َّٕ) منصور دمحم بن أٛتد األزىرم يبألذيب اللغة كهت ،ُّٖ/ٓ( مقاييس اللغةّ)

 مادة "دبر". ٕٖٗ/ ِا١تعجم الوسيط ، ك ّٖ/ِىػ(ُُّلزجاج إبراىيم بن السرم )ل كإعرابو



 

 

 ٖٕٕ 

 كُب ضوء ما سبق يتبُت أف االستنباط يعٍت: استخراج ا١تعاين ا٠تفية اليت تًدٌؽ على األفهاـ من
 النصوص، بعد جهد كأتمُّل.
 :التدبرك  العالقة بٌن االستنباط

 االستنباط أخٌص من التىدبٌر، كأدٌؽ منو، كالتدبر أصل لبلستنباط.
فؤلنو خاص ابلعلماء كا١تتخٌصصُت، ٓتبلؼ التدبر فهو عاـ بدليل ٥تاطبة  فأما كونو أخصّ  

 .(ُ)الكفار كا١تنافقُت كعمـو ا١تؤمنُت بو ُب آم القرآف
جهد أكثر، كتكٌلف كمعاانة فكرية أعظم؛ كذلك بناء على إىل  فؤلنو ٭تتاج كأما كونو أدؽّ  

 ، ٓتبلؼ التدبٌر.(ِ)ذلكاشتقاقو كاشتمالو على األلف كالسُت كالتاء الداالت على 
فؤلنو متقدًٌـ عليو كسابق لو، فبل ٯتكن االستنباط من النص قبل تدبٌره،  كأما كوف التدبر أصالن 

 كالوقوؼ على معانيو كمراميو، فأفهاـ الناس متباينة كمتفاكتة.
 :مفهـو اذلدايةا: خامسن 

)ىػ د ل( اٌليت تدٌؿ على  ا٢تدل كا٢تداية مصدراف لقو٢تم: ىدل يهدم، ك٫تا مأخوذاف من ماٌدة
أصلُت: أحد٫تا: الٌتقٌدـ لئلرشاد كالبياف، كاآلخر: بعثة لطف، فاألٌكؿ قو٢تم: ىديتو الطٌريق ىداية أم 

   .(ّ)تقٌدمتو ألرشده، ككٌل متقٌدـ لذلك ىاد
البياف إىل  ك"ا٢تداية: ىي البياف كالٌداللة، ٌٍب الٌتوفيق كاإل٢تاـ، كىو بعد البياف كالٌداللة. كال سبيل
 .(ْ)كالٌداللة إالٌ من جهة الٌرسل، فإذا حصل البياف كالٌداللة كالٌتعريف ترٌتب عليو ىداية الٌتوفيق"

 العالقة بٌن التدبر كاذلداية:
من عظيم الغاايت كالثمار اليت ٬تنيها ا١تتدبر من تدبره: ٖتصيل ا٢تداية كتوابعها من الرٛتة 

                                                           

 كخاطب عمـو ا١تؤمنُت كما سيأٌب. ،( فخاطب هللا بو ا١تنافقُت كا١تشركُت كأنكر عليهم ترؾ التدبرُ)
 .َِٓيراجع: التدبٌر حقيقتو كعبلقتو ٔتصطلحات "التأكيل كاالستنباط كالفهم كالتفسَت" أ. د/عبدهللا سرحاف ص( ِ)
 ( بتصرؼ.ّْ -ِْ/ ٔنظر: مقاييس اللغة البن فارس )( اّ)
 (.ُُِ/ ُ( فتح البارم )ْ)
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قق لو ُب الدنيا كاآلخرة إال ذلك.  كالربكة...، كأم شيء يرجوه ا١تسلم كيتمٌت أف ٭تي
 بل تتحقق ىداية القرآف كال ٯتكن معرفة مقدار عظمتو إال بتدبُّره كمعرفة معانيو. ف

 :ـو التزكيةمفها: سادسن 
  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ الطهر. كقد قاؿ تعاىل:  :ٔتعٌت التزكية لغة

 عكس التزكية كىي التحقَت.  :. كالتدسية[َُ ،ٗ:]الشمس
 تطهر النفس من الشر كاإلٍب.  :فهي اأما التزكية اصطبلحن 

 تزكية النفس ٢تا معنياف: 
 رتوي. طه   :أم ،زكيت ىذا الشيء :قوؿتف األٌكؿ: التطهَت،
 ٔتعٌت قد زادهي ك٪تٌاه.  :أم ،ا ا١تاؿقد زك   :قوؿت الثاين: الزايدة،

لتطهَتىا من األدراف  ؛ُب حياتوً  رءي تزكية النفس من األمور اليت ٬تب أف ٭ترص عليها ا١تف
 كاألكساخ كتنميتها بزايدة األكصاؼ اٟتميدة. 

 العالقة بٌن التدبر كالتزكية:
كمن صور  تزكية للنفس كتطهَتىا من الشركر، وفيو ىٔتا القرآف كتدبٌر معانيو كالعمل  قراءة إف  
دائم التفكر كالتدبر أللفاظو، كاستغنائو ٔتعاين  –فػ "قارئ القرآف  تدبره من أجل االستغناء بو: ذلك:

من كبلـ الناس كعلومهم عرضو على القرآف؛  االقرآف كًحكىًمو عن غَته من كبلـ الناس، كإذا ٝتع شيئن 
 .(ُ)فإف شهد لو ابلتزكية قبلو كإالٌ رده"

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ تعاىل:  كتدبره من أجل تليُت القلب بو كترقيقو، كٖتصيل ا٠تشوع: قاؿ

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  

ڈ  چ كقاؿ تعاىل:  [.ِّ]الزمر: چژ  ڑ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ 

                                                           

 .َٓ/٣ُٔتموع الفتاكل  (ُ)
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 .[ُِاٟتشر: ] چڱ
عن ابن مسعود هنع هللا يضر  كتدبره من أجل االمتثاؿ كالعمل مبا فيو من األكامر، كاجتناب النواىي:

قاؿ: "كالذين  [ ُُِ]البقرة:  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃچ ُب بياف ا١تراد بقولو تعاىل: 
. كعن عكرمة: (ُ)"ـر حرامو، كيقرأه كما أنزلو هللانفسي بيده؛ إف حق تبلكتو أف ٭تل حبللو، ك٭ت

 .(ِ)يتبعونو حق اتباعو ابتباع األمر كالنهي، فيحلوف حبللو ك٭ترموف حرامو كيعملوف ٔتا تضمنو

، كيرزؽ هللا بو ك  : تعاىل قاؿ :الناس من ا٠تَتات ما ال يتوق عونويزيل األحزاف، كيذىب ا٢تمـو كالغمـو
ڦ  ڦڄ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ چ

 .[ٔٔا١تائدة: ] چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ 
 

*   *   * 
 

  

                                                           

 .َّْ/ُ( تفسَت القرآف العظيم البن كثَت ُ)
 .ِٗ/ُ للقرطيب ألحكاـ القرآف( اٞتامع ِ)
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 ايجاْٞ املٛضٛع

 تأصٌٝ َػسٚع١ٝ ايتدبس

 
 

 :آٜات ايتدبس ٚدالالتٗا: أٚاًل
 ادلخاطبوف ابلتدبر:

   القرآف ابلتدبر ُب أربعة مواضع:كرد األمر ُب
چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ   ژموضعاف ٠تطاب ا١تنافقُت ُب قولو تعاىل: 

 ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ: كقولو تعاىل ،[ُٖ]النساء: ژڎ  ڈ
  .[ِْ]دمحم: 

 ژۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھڻ  ژ   ١تخاطبة ا١تشركُت ُب قولو تعاىل:كموضع 
  .[ٖٔ]ا١تؤمنوف:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ژ  كالرابع ٠تطاب عمـو ا١تؤمنُت ُب قولو تعاىل:

 .[ِٗ]ص: ژچ
 ادلنافقوف: (ٔ)

ڇ    ڇ  ڇ ڍ  ڍ   ڌ  چ  چ چڇ  ژ أتمرىم ابلتدبر، ك٫تا قولو تعاىل: آيتاففقد كردت 

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ژ  :، كقولو تعاىل[ِٖالنساء:] ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

فبل يتدبر ىؤالء ا١تنافقوف مواعظ هللا ، كُب سياؽ ىاتُت اآليتُت يقوؿ الطربم: "أ[ِْدمحم:] ژڳ
 ججوكيتفكركف ُب حي  ،- عليو الصبلة كالسبلـ -القرآف الذم أنزلو على نبيو  اليت يعظهم هبا ُب آم
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يقوؿ: أـ أقفل  ،على قلوب أقفا٢تا أـ ،فيعلموا هبا خطأ ما ىم عليو مقيموف ،نها ٢تم ُب تنزيلواليت بيٌ 
 اإذ كهللا ٬تدكف ُب القرآف زاجرن  ...أنزؿ هللا ُب كتابو من ا١تواعظ كالعرب هللا على قلوهبم فبل يعقلوف ما

 .(ُ)"القـو فعقلوه، كلكنهم أخذكا اب١تتشابو فهلكوا عند ذلك عن معصية هللا، لو تدبره
يتدبر ىؤالء ا١تعرضوف لكتاب هللا، كيتأملونو حق التأمل، فإهنم لو  أم فهبلٌ كقاؿ السعدم: "

من كل شر، ك١تؤل قلوهبم من اإلٯتاف، كأفئدهتم من اإليقاف،  رىمم على كل خَت، كٟتذ  تدبركه لد٢تٌ 
هللا، كإىل جنتو إىل   ٢تم الطريق ا١توصلةا١تطالب العالية، كا١تواىب الغالية، كلبٌُت إىل  كألكصلهم

فهم برهبم، كأٝتائو العذاب، كأبم شيء ٖتذر، كلعرٌ إىل  كمكمبلهتا كمفسداهتا، كالطريق ا١توصلة
 .(ِ)"الثواب اٞتزيل، كرىبهم من العقاب الوبيلإىل  لشوقهمكصفاتو كإحسانو، ك 
أف هللا تعاىل أنكر عليهم عزكفهم عن القرآف كعن قراءتو بتدبر كأانة، كأهنم )أم  كخنلص من ذلك:

ف القرآف كبلـ إنتيجة؛ إذ إىل  ا١تنافقوف( لو أعملوا أذىاهنم كأمعنوا النظر ُب القرآف كتدبركه ْتق لوصلوا
، كلكن بسبب اكثَتن   افيو اختبلؼ البتة؛ ألنو لو كاف من عند غَت هللا لوجدكا فيو اختبلفن هللا ليس 

شكًٌهم كاضطراهبم كقلوهبم ا١تغل فة القاسية اليت كأهنا ميكب لة ابألغبلؿ ال ينفذ إليها نور القرآف مل 
القرآف كلو بتدبر كأتمل، يتمٌكنوا من تدبره، فمن أراد منهم أف يقف على تلك اٟتقيقة فعليو أف يقرأ 

 تلك النتيجة.إىل  أما القراءة السريعة اليت ال أتمل فيها لن توصل
 الكفار: (ٕ)

 :، أتمرىم ابلتدبر، ك٫تاآيتافكذلك كردت فيهم 
  قولو تعاىل:. ك [ٖٔا١تؤمنوف:] ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہھ ھ ھ ژ قولو تعاىل:

 .[ِٗص:] ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ
أفلم يتدبر ىؤالء ا١تشركوف تنزيل هللا ككبلمو، فيعلموا ما فيو من العرب، كيعرفوا حجج هللا قاؿ الطربم: "
 أـ جاءىم أمر ما مل أيت من قبلهم من، ؟ژ ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ ژ فيو؟ ماليت احتج هبا عليه

                                                           

 .ُٕٗ/ِِ( جامع البياف (ُ
 (.ٖٖٕ( تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف ص)(ِ
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 .(ُ)"نزلت معهم الكتبقبلهم، كأي الرسل من  أسبلفهم، فاستكربكا ذلك كأعرضوا، فقد جاءت
 سبحانو أف سبب إقدامهم على الكفر ىو أحد ىذه األمور األربعة: األٌكؿ: بٌُت كقاؿ الشوكاين: "

 .(ِ)"عدـ التدبر ُب القرآف، فإهنم لو تٌدبركا معانيو لظهر ٢تم صدقو كآمنوا بو كٔتا فيو
فإهنم لو تدبركه ألكجب ٢تم  !!كيتدبركنوأم أفبل يتفكرف ُب القرآف كيتأملونو كقاؿ السعدم: "

 .(ّ)"كلكن ا١تصيبة اليت أصابتهم بسبب إعراضهم عنو ،اإلٯتاف ك١تنعهم من الكفر
 فيومل يعطوا ألنفسهم فرصة النظر كفار مكة مل يكونوا من ا١تتدبرين للقرآف، ك ف  أ خنلص يف ىذا:ك 

انى  ،تبُت ٢تم حقيقتوتل ينهوف الن اس عن االستماع للقرآف الكرمي كيقولوف: ىذا أساطَت األكلُت،  وابل كى
تكذيبهم استمركا ُب ، ك كإفك قدمي من كبلـ الكهاف، كإف ىو إال قوؿ البشر، كإٍف ىذا إال سحر يؤثر

 بو، كلو أهنم تدبركه لص دقيوا ٔتا فيو، كعلموا أنو كبلـ رب العا١تُت.
، بل ىم مأموركفى كليس نزكؿي اآليًة ُب سياؽ " غًَت ا١تؤمنُتى يعٍت أف  ا١تؤمنُتى ال ييطلبي منهم الت دبػُّري

م أىلي االنتفاًع بتدبًُّر القرآًف، كإ٪ٌتا ا١ترادي ىنا بيافي من  بو، كداخلوفى ُب ا٠تطاب من ابب أكىل، ألهن 
، دكف بياف صح ًة دخوًؿ ا١تؤمنُتى ُب ا٠تطاًب، كهللا أعل مي نزلت بشأنو اآلايتي

(ْ). 
  عمـو ادلؤمنٌن: (ٖ)

، ككل كاحد ْتسب قدراتو عفتدبر القرآف ُب حقهم كاجب، كىم مأموركف بو؛ ألهنم أىل االنتفا 
كطاقاتو اإلدراكية القابلة لبلكتساب كالزايدة، فبل ييعذر أحد بعدـ التدبر، كقد دؿ على ذلك سياؽ 

 :قراءاتففيها ، اليت [ِٗص:] چ ڃ   ڃ  چ اآلية الكرٯتة 
، كفيو بياف علة إنزاؿ ىذا الكتاب، (ٓ)كىي قراءة اٞتمهور إبدغاـ التاء ُب الداؿ القراءة األكىل:

                                                           

 .ٔٓ/ُٗ( جامع البياف عن أتكيل آم القرآف (ُ
 .ِْٗ/ّ( فتح القدير(ِ
 (.ْٓٓص) ،تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف ،السعدم هللا عبد بن انصر بن الرٛتن عبد( (ّ

 .ُٖٔمفهـو التفسَت كالتأكيل كاالستنباط كالتدبر كا١تفسر ص (ْ)
 .ُّٔ/ِ( النشر ُب القراءات العشر، البن اٞتزرم (ٓ
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عمـو الناس ال يفيد أبف األمر منصرؼ إىل  ، كتوجيو األمر(ُ)كأف ا٢تدؼ من إنزالو ىو تبلكتو كتدبره
ابتداءن؛ إذ ىو ا١تبلًٌغ لكبلـ هللا، فهو داخل ُب األمر  ملسو هيلع هللا ىلص، بل إف األمر ابلتدبر موجو إليو ملسو هيلع هللا ىلصعنو 

 .(ِ)ابتداءن، كلقد كاف عليو الصبلة كالسبلـ ُب غاية التدبر كالتفكر لكتاب هللا تعاىل
ابلتاء،  چآايتوبػ ريكا لتىدى چ  (ّ)جعفر كعاصم كقراءة أيبقاؿ الطربم: " چكاري بػ  دى لتى چ كالقراءة الثانية:

ُب ىذه القراءة توجيو اشًتاؾ األمة ابلتوجيو الرابين أبف كما أف .(ْ)"ٔتعٌت: لتتدبره أنت اي دمحم كأتباعك
 تتدبر كتاب رهبا سبحانو كتعاىل، فهي مقصودة ابلتدبر ٥تاطبة بو.

معانيو، ال جملرد كُب اآلية دليل على أف هللا إ٪تا أنزؿ القرآف للتدبر كالتفكر ُب : "قاؿ الشوكاينك
 .(ٓ)التبلكة بدكف تدبر"

ّٝ  :آٜات ايعكٌ ٚايتفهس ٚدالالتٗا ا:ثاْ
تذكر، كقد تكررت مع الكتفكر كتبصر  بتعقلو  ابلنصوص اآلمرة ابلنظر ُب اآلايت يءالقرآف مل ف  إ

الغرض ىو اٟتث على الوقوؼ مع اآلايت ىذه النصوص ُب مواضع كثَتة من القرآف، ٦تا يؤكد أف 
كالتأمل كالتفكر كإعماؿ العقل كالبصر كالسمع فيها، كالنظر ُب دالالهتا كىداايهتا، كاالنتفاع هبا 

  ما يلي:النصوص ، كمن ىذه كاالمتثاؿ ٢تا، كىذا ىو التدبر
 .[ّالرعد: ]چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ قولو تعاىل:  -

                                                           

 .ّٕٗ/ٕ( البحر ايط، أليب حياف (ُ
 .ِّٖ/ٔ( نظم الدرر (ِ
﴾ ركل األعشى كالكسائي ﴿ليدبركا آايتو: "كقولو عز كجل: ِّٔ/ِ« معاين القراءات»قاؿ األزىرم ُب كتابو ( (ّ

﴾ ابلتاء، كٗتفيف الداؿ، كتشديد الباء. كقرأ سائر القراء كحفص عن ﴿لتدبركا آايتوكجعفي عن أيب بكر عن عاصم 
(، الكامل ُب َّٖ﴾ ابلياء كتشديد الباء كالداؿ" اىػ. كينظر أيضا: ا١تبسوط ُب القراءات العشر )ص﴿ليدبركاعاصم: 

 (.ِٖٔزائدة عليها )صالقراءات العشر كاألربعُت ال
 (.ُّٗص) ، ا١تبسوط ُب القراءات العشرَُٗ/ُِ( جامع البياف عن أتكيل آم القرآف (ْ
 .َّْ/ْ ( فتح القدير(ٓ
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 .[ْالرعد: ]چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ قولو تعاىل:  -

ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    چ قولو تعاىل:  -

 .[ٕٔيونس: ]چہ  ھ  ھ

  :كيف أسلوب استفهامي يدعو للوقوؼ مع اآلًّيت كالتأمل يف مقاصدىا •

 .[ْْالبقرة: ]چھ  ےچ قولو تعاىل:  -
 .[َٓاألنعاـ: ]چۈ  ٴۇچ قولو تعاىل:  -
 .[َٖاألنعاـ: ]چوئ     ۇئچ قولو تعاىل:  -

٦تا يؤكد أهنا للحث على الوقوؼ مع اآلايت كالتأمل فيها،  تكرر اآلًّيت يف بعض السوركإف  
 هتكررت ىذ. [ُٕالقمر: ]چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀچ قولو تعاىل:  كمن ذلك مثبلن:

اآلية ُب السورة أربع مرات، كتكررىا داؿ على أف ا١تقصود الوقوؼ مع اآلايت كالقصص الواردة 
كىي آية دالة داللة صر٭تة على اٟتث على التدبر ك٢تذا  چڻ   ڻ  ۀچ :كالتذكر هبا ك٢تذا قاؿ

 .أم للتذكر كاالنتفاع چں  ں  ڻ  ڻ     چقاؿ: 
ت ُب اآلايت ا١تكٌية، كىذه الكثرة تتوافق مع طبيعة كمن ا١تبلحظ أٌف غالبٌية آايت التفٌكر كرد

كأىداؼ الدعوة ا١تكية؛ ُب الًتكيز على تقرير مسائل التوحيد كالنبوة كالبعث كحقائق الوجود األخرل، 
كاب١تقابل ضرب األفكار السائدة ُب اجملتمع اٞتاىلي آنذاؾ، كابلتال أتسيس منهج فكرم منضبط 

 .       اإلنسانية كفق شريعة ا٠تالق صاّب لبناء مقومات الشخصية 
التفكَت ابلنسبة لئلنساف، كخطورة دكره ُب ٖتديد معامل شخصيتو ُب  كُب ىذا داللة على أ٫تية

 .الدنيا، كٖتديد مصَته ُب اآلخرة
 :األحادٜح ايداي١ ع٢ً ايتدبس ٚدالالتٗا ا:ثايّج

فضل القرآف الكرمي كاٟتث على تبلكتو كتدبره كالتأثر بو آايت كأحاديث كأقواؿ لسلفنا كرد ُب 
 :ا نكتفي بذكر بعضها ٦تا يؤدم الغرض ا١تقصود كهللا أعلمالصاّب كثَتة جدن 
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يتلوف كتاب ، كما اجتمع قـو يف بيت من بيوت هللا...» :قاؿ عن النيب  ن أيب ىريرة ع  -
إال نزلت عليهم السكينة، كغشيتهم الرمحة، كحفتهم ادلالئكة، كذكرىم هللا ، كيتدارسونو بينهم، هللا

تعلم القرآف الكرمي، كبٌُت ٙتاره، كأف  التعلم آلة ككسيلة لتدبر إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفأشار النيب . (ُ)«...فيمن عنده
يقرءكف كتاب هللا، سواءه أكانت ىذه القراءة أبف يقـو شخص كيقرأ  كا١تعٌت أهنم تدارسو.ك  القرآف
من القرآف كيستمع الباقوف،  ار، أـ أهنم ٬تتمعوف ْتيث يقرأ كاحد منهم مقدارن ر أك غَته يفسًٌ كيفسًٌ 

كيكوف ىناؾ شخص يصوب قراءتو كيبُت ما عليو من مبلحظات، كل ذلك يدخل ٖتت التدارس، 
 .(ِ) كتدبري ما فيو، عرفةي ما فيوكم، ككذلك أتملي ما فيو

كما   ،أقل من ثبلث لياؿو  عن ختم القرآف ُب ملسو هيلع هللا ىلصالت دبر كعظم شأنو فقد هنى رسوؿ هللا  كأل٫تية -
ال يفقو من قرأ »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ضي هللا عنهمار ُب حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص 

. فدؿ على أف فقو القرآف كفهمو ، (ّ)«ثالث القرآف يف أقلَّ من فلم أيذف لو ُب أقل من ثبلث لياؿو
ُب أقل من ثبلث؛ يضعف معو  كمن حكمة ىذا النهي: أف ا٠تتمىو ا١تقصود بتبلكتو ال ٣ترد التبلكة. 

كالتفكر ُب معانيو كمراميو أفضل كأنفع من  كيدؿ اٟتديث على أف فقو القرآف كفهمو ،التدبر كيقل
  .كالتبلكة بدكف ذل

 نثر القرآف، ينثركنو يقرءكف اانسن  )ذكر : النيبٌ  عن ٝتعو أك حذيفة عن بلغو جندب، كعن -
كما ،  لأم يرموف بكلماتو من غَت ركية كأتمٌ ": ا١تباركفورم. قاؿ (ُ)أتكيلو( غَت على يتأكلونو ،(ْ)الدقل

                                                           

 (.ِٗٗٔ)ابب فضل االجتماع على تبلكة القرآف كعلى الذكر  كتاب الذكر كالدعاء كاالستغفارمسلم   أخرجو (ُ)
 .ُِٔ-ُِٓ/ٖ ٖتفة األحوذم، ا١تباركفورم (ِ)
كالًتمذم ُب اٞتامع، كتاب [، ُّْٗ، حديث]أخرجو أبو داكد ُب سننو، كتاب الصبلة، ابب ٖتزيب القرآف (ّ)

إقامة الصبلة  كتاب وابن ماج، ك ". كقاؿ: "حديث حسن صحيح[ِْٔٗ، حديث]القراءات عن رسوؿ هللا 
 (.ُّْٕكالسنة فيها، ابب ُب كم يستحب ٮتتم القرآف )

كما يتساقط الدقل  كالد قىل: الردمء اليابس من التمر، كا١تراد أف القارئ يرمي بكلمات القرآف من غَت رؤية كأتمل، (ْ)
(، ِٗٗ/ِمن العذؽ إذا ىيٌز، ينظر: النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم اٞتزرم )

  (.ِْٔ/ُُكاللساف، البن منظور )
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 :النوكمكقاؿ ...امنثورن  ىكيلق، فإنو لرداءتو ال ٭تفظ، التمر ردمء :كىو؛ بفتحتُت، لقى كما يرمى الد  
تراقيهم ليصل  فبل ٬تاكز، كليس حظهم من القرآف إال مركره على اللساف، ا يقرأكفمعناه أف قومن 

 .(ِ)"بوقوعو ُب القلب، رهلو كتدبٌ بل ا١تطلوب تعقٌ  ،كليس ذلك ىو ا١تطلوب، قلوهبم
 

 :آثاز ايطًف ايداي١ ع٢ً ايتدبس ٚدالالتٗا ا:زابّع
 كىي كثًنة، كمنها:

يػٍرى ُب ًفقو ليس ًفيًو  يػٍرى ُب ًعبىادةو ليس فيها تفٌقو، كال خى عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر قاؿ: "أىال ال خى
يػٍرى ُب ًقرىاءىةو ليس ًفيهىا  بُّر"تػىفىٌهم، كالى خى  . (ّ)تىدى

 اإلٯتاف قبل يؤتى أحدان ، كإفطويبلن  ادىرن  عشنا لقد" :عمرك رضي هللا عنهما بن هللا عبد كعن
 عنده يوقف أف ينبغي كزاجرىا، كما كآمرىا كحرامها حبل٢تا ، فنتعلم دمحم على السورة القرآف، فتنزؿ

 خا٘تتو، الإىل  الكتاب فاٖتة بُت ما فيقرأ اإلٯتاف، قبل القرآف أحدىم يؤتى رجاالن  رأيت لقد منها، ٍب
 .(ْ)"الدقل نثر منو، ينثره عنده يقف أف ينبغي كما زاجره كال آمره ما يدرم
فقاؿ ابن  ،أقرأ القرآف ُب مقاـ ،: إين سريع القراءةٛتزة رٛتو هللا: قلت البن عباس  أيبعن ك 

كُب "، من أف أقرأ القرآف كما تقوؿ إلٌ  رىا أحبٌ لها كأتدب  ألف أقرأ البقرة فأرتٌو " :ماعباس رضي هللا عنه
 . (ٓ)"و ُب ليلةمن أف أقرأ القرآف كلٌ  إلٌ  ر فيها أحبٌ رىا كأفكًٌ ألف أقرأ البقرة ُب ليلة أتدبٌ " ركاية:
فقاؿ  ،إين قرأت ا١تفصل البارحة :فقاؿهنع هللا يضر،  عبد هللاإىل  قاؿ: جاء رجل رٛتو هللا كائل أيبكعن   

كلقد علمت النظائر اليت كاف رسوؿ ، لوهل لتفصًٌ إين أفصًٌ ، ا كنثر الدقلكنثرن ، الشعر ا كهذٌ ذ  ى: عبد هللا

                                                           

 (. ْٕٓ) (حِٔٓ/ِرفوعة من التاريخ الكبَت، للبخارم، )( األحاديث ا١ت(ُ
 (.ُٖٕ/ّلمباركفورم )ل ( ٖتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم(ِ

(، كاآلجرم ُب "أخبلؽ العلماء" ِٖٖ(، كابن بشراف ُب "األمال" )ُُُأخرجو أبو داكد ُب "الزىد" رقم ) (3)
 ( إبسناد حسن. ٕٕ/ُ، كأبو نعيم ُب "اٟتلية" )–( َُٔٓ( رقم )ّٕ-ِٕص)

 (.َّٕٓ)برقم  َُِ/ّالكربل  ُب السنن البيهقيك (، َُُ)ح ُٗ/ُا١تستدرؾ أخرجو اٟتاكم ُب  ((ْ
 (. ُِٓ/٥ُتتصر قياـ الليل )أخرجو ا١توركزم ُب ( (ٓ
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 .(ُ)"يقرأ سورتُت ُب ركعة ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
من إىل  عن ابن عباس رضى هللا عنهما: ألف أقرأ البقرة كآؿ عمراف كأرتلهما كأتدبر٫تا أحب مرك ك 

 بسرعة. م:أ .(ِ)أف أقرأ القرآف كلو ىذرمة
قفوا على عجائبو كحركوا بو القلوب، كال يكن ىٌم أحدكم "كعن ابن مسعود رضى هللا عنو قولو: 

 .(ّ)"آخر السورة
 فكانوا رهبم من رسائل القرآف رأكا قبلكم كاف من إف" :رضي هللا عنهما علي بن اٟتسن كقاؿ
 .(ْ)"النهار ُب كيتفقدكهنا ،ابلليل يتدبركهنا

عن معصية هللا لو تدبٌره القوـي كعقلوه، كلكٌنهم  ا"إذف كهللًا ٬تدكف ُب القرآف زاجرن  كعن قتادة قاؿ:
 .(ٓ)أخذكا اب١تتشابو فهلكوا عند ذلك"

 ركوعهما عمراف، فكاف كآؿ البقرة اآلخر البقرة، كقرأ أحد٫تا قرأ رجلُت عن ٣تاىد رٛتو هللا كسئل
ڀ  ڀ  چ ٣تاىد: قرأ ٍب البقرة"، قرأ "الذم قاؿ: أفضل؟ أيهما سواء، كجلوسهما كسجود٫تا

 .(ٔ)[َُٔاإلسراء: ] چ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 
يىافه، ال ًعٍلمى ٢تىيٍم بًتىٍأًكيًلًو، كىملٍى كعن اٟتسن البصرم رٛتو هللا قاؿ: " ا اٍلقيٍرآفى قىٍد قػىرىأىهي عىًبيده كىًصبػٍ ًإف  ىىذى

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ژ : األىٍمرى ًمٍن أىك لًًو، قىاؿى هللاي عىز  كىجىل   يػىتىاىك ليوا

تًًو إال اتػ بىاعىوي [ِٗ]ص:  ژچ بػُّري آايى هللًا مىا ىيوى ًْتًٍفًظ حيريكًفًو كىًإضىاعىًة  ؛، كىمىا تىدى هللاي يػىٍعلىمي، أىمىا كى كى

                                                           

كتاب صبلة (، كمسلم  ٕٕٓ)ابب اٞتمع بُت السورتُت ُب الركعة  كتاب األذاف  البخارم ُب صحيحو أخرجو (ُ)
 (.ِِٖ) ابب ترتيل القراءة، كاجتناب ا٢تذ، كىو اإلفراط ُب السرعة، كإابحة سورتُت فأكثر ُب ركعةا١تسافرين كقصرىا 

 (، كمل أجده بسنده إىل ابن عباس.ِٓ( ٥تتصر منهاج القاصدين البن قدامة )ص ِ)
 .(، كمل أقف عليو بسنده إىل ابن مسعودَُْص  ُ)ج  يعلـو القرآف للسيوط ُب اإلتقاف (ّ)

 (.ِٕٓ/ُلغزال )ل( إحياء علـو الدين، (ْ
 (.ْْٕ/ُّ(، كالسيوطي ُب "الدر ا١تنثور" )ُِٔ/ُِأخرجو الطربم ُب "جامع البياف" ) (ٓ)
 .َّْ/ِ، ُِابن أيب شيبة ُب مصنفو، ح: أخرجو (ٔ)
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 : ٍرفن قىٍد قػىرىٍأتي اٍلقيٍرآفى كيل وي حيديكًدًه، حىىت  ًإف  أىحىدىىيٍم لىيػىقيوؿي هللًا أىٍسقىطىوي كيل وي، ا، فىمىا أىٍسقىٍطتي ًمٍنوي حى ، كىقىٍد كى
 .(ُ)"مىا يػيرىل لىوي اٍلقيٍرآفي ُب خيليقو كىال عىمىلو 

 :أقٛاٍ ايعًُا٤ حٍٛ أ١ُٖٝ ايتدبس ا:خاَّط
ركا القرآف فقاؿ خلقو على أف يتدبٌ  كجل حثٌ  هللا عزٌ  إفٌ رٛتو هللا: " دمحم بن اٟتسُت اآلجٌرميقوؿ 

چ  چ  ژ: تعاىلكقاؿ  ،[ِْدمحم: ]چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   چ كجل:  عزٌ 

إىل  أال تركف رٛتكم هللا .[ِٖالنساء: ] ژڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     چڇ  ڇ    ڇ 
، كجلٌ  ب عزٌ ر كبلمو عرؼ الرٌ ٭تث خلقو على أف يتدبركا كبلمو، كمن تدبٌ موالكم الكرمي كيف 

كعرؼ عظيم سلطانو كقدرتو، كعرؼ عظيم تفضلو على ا١تؤمنُت، كعرؼ ما عليو من فرض عبادتو 
فألـز نفسو الواجب، فحذر ٦تا حذره مواله الكرمي، كرغب فيما رغبو فيو، كمن كانت ىذه صفتو عند 

ببل عشَتة، كأنس  فاستغٌت ببل ماؿ، كعزٌ  استماعو من غَته، كاف القرآف لو شفاءن  تبلكتو للقرآف كعند
ورة إذا افتتحها مىت أتعظ ٔتا أتلو؟ كمل يكن مراده و عند التبلكة للسٌ ٔتا يستوحش منو غَته، ككاف ٫تُّ 

بلكتو للقرآف ؛ ألف ت؟كإ٪تا مراده مىت أعقل عن هللا ا٠تطاب؟ مىت أزدجر؟ مىت أعترب ؟ورةمىت أختم السٌ 
 .(ِ)"عبادة، كالعبادة ال تكوف بغفلة، كهللا ا١توفق

رٛتو هللا: "فالقرآف كلو مل يينزلو تعاىل إال لًييفًهمىو كييعلم كييفهم، كلذلك خاطب بو  كقاؿ الزركشي
 أكل األلباب الذين يعقلوف كالذين يفهموف، كالذين يتفكركف".

راءة فليكن شأنو ا٠تشوع كالتدبر عند القراءة، كالدالئل عليو رٛتو هللا: "فإذا شىرع ُب الق قاؿ النوكم
صر، كأشهر كأظهر من أف تيذكر، فهو ا١تقصود كا١تطلوب، كبو تنشرح الصدكر،  أكثر من أف ٖتي

 .(ّ)كتستنَت القلوب"
كثر اٟتٌث ُب كتاب هللا تعاىل على الٌتدبٌر كاالعتبار كالٌنظر كاالفتكار،   ": رٛتو هللا يقوؿ أبو حامد الغزالٌ 

                                                           

 (.ّْ(، كاآلجرم ُب أخبلؽ ٛتلة القرآف )ّٕٗ، كابن ا١تبارؾ ُب الزىد )ّْٔ/ّأخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف  (ُ)
 .ِأخبلؽ ٛتلة القرآف ص (ِ)
 . ُٖ( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف صّ)
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، كأكثر  كال ٮتفى أٌف الفكر ىو مفتاح األنوار كمبدأ االستبصار كىو شبكة العلـو كمصيدة ا١تعارؼ كالفهـو
 .(ُ)"لكن جهلوا حقيقتو كٙترتو كمصدره النٌاس قد عرفوا فضلو كرتبتو

رٛتو هللا: "العادة ٘تنع أف يقرأ قـو كتاب ُب فن من العلم كالطب كاٟتساب كال  قاؿ ابن تٌيمٌيةك 
 .(ِ)"؟يستشرحونو، فكيف بكبلـ هللا الذم ىو عصمتهم كبو ٧تاهتم كسعادهتم كقياـ دينهم كدنياىم

 القرآف، تدبٌر من ٧تاتوإىل  كأقرب كمعاده، معاشو ُب للعبد أنفع شيء رٛتو هللا: "فليس يقوؿ ابن القيم
 ُب كتضع ْتذافَتىا، كالٌشرٌ  ا٠تَت معامل على العبد تطلع فإهٌنا آايتو، معاين على الفكر كٚتع التٌأٌمل كإطالة

 كاٞتٌنة خرة،كاآل الٌدنيا صورة قلبو، كتريو ُب اإلٯتاف قواعد كتثٌبت النٌافعة، كالعلـو الٌسعادة كنوز مفاتيح يده
 كتعرٌفو كفضلو، اللٌ  عدؿ كتشهده العرب، مواقع كتبٌصره فيهم، اللٌ  أاٌيـ كتريو األمم بُت كٖتضره قلبو، ُب كالنٌار
 فيما كاجتماعهم ا٠تلق كأقساـ الٌشقاكة، كأىل الٌسعادة أىل كمراتب كأعما٢تم، النٌار كأىل اٞتنٌة أىل طريق

 اإلىانة من لدعوتو للمستجيب كما الٌشيطاف، إليو يدعو ما فيو، كتعرٌفو يفًتقوف فيما كافًتاقهم فيو، ٬تتمعوف
 حىٌت  اآلخرة فتشهده كمطالعتها، كمشاىدهتا معرفتها، للعبد ضركرمٌ  إليو، فهذه أمور الوصوؿ بعد كالعذاب

 كالغيٌ  كالٌضبلؿ، ا٢تدل بُت يفٌرؽ بو اكنورن  فرقاانن  فيها، كتعطيو ليس كأنٌو حىٌت  الٌدنيا عن كتغيٌبو فيها، كأنٌو
 شأف ُب كالنٌاس شأف ُب ا، فيصَتكسركرن  كهبجة اكانشراحن  كاسعة كحياة قلبو، ُب قٌوة كتعطيو كالٌرشاد،

 ،]ْا١تزمل:] ﴾تػىٍرتًيبلن  اٍلقيٍرآىفى  كىرىٌتًلً ﴿ :قولو تعاىل ٟتاؿ اليت أمر هللا عز كجل بقراءة القرآف عليها، ُبكا .(ّ)آخر"
، فجعل الفهم كالتدبر علة (ْ)على فهم القرآف كتدبره" فإنو يكوف عوانن " :كثَت  ابن قاؿ. أم بتمهل كترسل
 .لؤلمر بقراءتو مرتبلن 

  

                                                           

 .ِّْ/ْإحياء علـو الدين: دمحم بن دمحم أبو حامد الغزال،  (ُ)
ببل عزكو   لسيوطيكنقلو ا ،ُّ/ِ تيمية البن الكربل الرسائل ٣تموعةك  ،َُتيمية صالتفسَت البن  أصوؿ ُب مقدمة(ِ) 

 .ُٕٔ/ِاإلتقاف ُب علـو القرآف كما ُب 

 (، بتصرؼ.ْٖٔ -ْٖٓ/ ُ( انظر: مدارج السالكُت البن القيم )ّ)
 .َِٓ/ٖبن كثَت ال القرآف العظيم تفسَت (ْ)



 

 

ٖٖ٘ 

 
 ايجايح املٛضٛع

 أضظ ايتدبس ٚضٛابط٘

 
 :أضظ ايتدبس :أٚاًل
 :تعظيم القرآف الكرمي (ٔ)
تعظيمي هللا، كتعظيمي أمره كهنيو، فسىهيلى عليهم بعد  الرعيل األكؿ من األمة امديةُب قلوب  سى رً غي 

كىذا ا١تنهج قد اٗتذهى القرآفي ُب تربيًتًو للصحابًة أك ؿ اإلسبلـ، حيث   ذلك تلقًٌي األحكاـً الشرعية.
اإلٯتاًف  فص ل منها فكليو ُب تىرًسيخً ػي ُب السُّور ا١تكية كخاٌصةن ا١ت كاف أك ؿ نزكًؿ القرآًف تػىٍربًيةن على اإلٯتافً 

ي أى نفوسىهم لًتػىلىقًٌي  ابً كاليوـً اآلخر، فأىٍكرىثى ُب نفوًسهم اإلٯتافى الصحيحى كالتعظيمى للقرآف، كىى
 كبناءي ذلك يكوف اب٠تطوات التالية: تىوجيهاتًو.

  :استشعار عظمة هللا -أ 

  .حىت كأنك تسمعو منو اآلف استشعار عظمة هللا، كأنو يكلمك هبذا القرآف،

كهبذا يتأكد دكر هتيئة األجواء اإلٯتانية قبل البدء ُب التبلكة، فهي من أقول ا١تعينات على التدبر 
بعد هللا عز كجل أما الذم ال يعطي القرآف إال فضوؿ األكقات، كٟتظات الًتقُّب كاالنتظار، فجدير 

  معافاتو كمغفرتو. ، نسأؿ هللاقلبو كثَت من معانيوإىل  أف ال ٗتلص
  :استحضار عظمة كالـ هللا سبحانو -ب 

كذلك ابستشعار عظمتو كقدرتو كىيمنتو، كعٌلوه ككربايئو، كأٝتائو كصفاتو،.. قبل التبلكة؛ ليدرؾ 
 الربو سبحانو عظٌم كبلمو، كأقبل عليو ميصًغين  االقلب عظمة هللا تعاىل، فإذا امتؤل القلب مهابة كتعظيمن 

 . امتأٌمبلن متدبًٌرن 
مل يكن عندؾ شيء أرفع ]أم القرآف[ م بوم ُب صدرؾ تعظيم ا١تتكلًٌ فإذا عظي : "بعض السلفيقوؿ 



 

 

 ٖٖٙ 

 اكحبن  ام معاين قولو تعظيمن كفهٍ  ،كال أحلى من استماع كبلـ هللا جل كعز كال أشرؼ كال أنفع كال ألذٌ 
 ..."قائلو القوؿ على قدر حبٌ  فحبٌ  ،إذ كاف تعاىل قائلو، لو كإجبلالن 

  هتيئة اجلو ادلناسب للتدبُّر: -ج 

لكي يقـو القرآفي "ف ،ةأكالزماف كاألعضاء كاٞتوارح مهيييعد من أىم عوامل التدبُّر: كٍوف ا١تكاف 
بعملو ُب التغيَت البد من هتيئة الظركؼ ا١تناسبة الستقبالو، كمن ذلك كجودي مكاف ىادئ، بعيد عن 

، فا١تكاف ا٢تادئ يعُت على الًتكيز كحسن الفهم كسرعة التجاكب مع التبلكةالضوضاء، يتمُّ فيو 
  .ابلبكاء كالدعاء القراءة، كيسمح لنا كذلك ابلتعبَت عن مشاعران إذا ما اٍستيثَتت

كمػػػع كجػػػود ا١تكػػػاف ا٢تػػػادئ علينػػػا أف يكػػػوف لقػػػاؤان ابلقػػػرآف ُب كقػػػت النشػػػاط كالًتكيػػػز، ال ُب كقػػػت 
 .(ُ).."كال ننسى الوضوء كالسواؾ ،التعب كالرغبة ُب النـو

قاؿ  ،على قػيرٌاء القرآف فهو موضع الثناء ا١تتكرر ُب القرآف ؛الليل من أفضل األكقات للتدبرك  
ې  ې   ى  ى  ائ  چ، كقاؿ سبحانو: [ٔ: ا١تزمل] چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ تعاىل: 

ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  

حقق إال ١تن أخذ ما يكفيو من تكمع مزية الليل الشرعية، فإف ىذه ا١تيزة ال ت .[ٗ: الزمر] چی 
، إذ ال يتصور التعقل  ١تن كاف يغالب عينيو، ك٢تذا فإف من أحسن األكقات للقراءة كالتدبر كحفظ النـو

ما يرغبو اإلنساف من العلم ىو الوقت الذم يلي النـو الكاُب، سواء ُب الليل أك النهار، فإذا كاف ىذا 
 .(ِ)ُب الليل، فقد اجتمع ُب حقو الفضبلف

 
                                                           

منشور ٔتنتدايت "مكتوب" بشبكة ا١تعلومات الدكلية، على الرابط ْتث  -( كيف ننتفع ابلقرآف د/ ٣تدم ا٢تبللُ)
 (.http://majdah.maktoob.com/vb/majdah12581التال: )

 http://www.almoslim.net/node/139579( ينظر: قواعد كضوابط التدبر، بتصرؼ. ينظر: ِ)

 
 

 

http://www.almoslim.net/node/139579


 

 

ٖٖٚ 

 القلب:إىل  خطاب القرآف موجومعرفة أف  -د 
ما يدؿ هنع هللا يضر ، كلعل ُب حديث النعماف بن بشَت القد جاء تعظيم ىذه اٞتارحة ُب شريعتنا كثَتن  

أال كإف يف اجلسد مضغة إذا صلحت »: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  هنع هللا يضر على ذلك، فعن النعماف بن بشَت
 .(ُ)«أال كىي القلب ؛اجلسد كلوصلح اجلسد كلو، كإذا فسدت فسد 

فا١تقصود تقول القلوب ، كىو عبادهتا لو كحده دكف ما سواه "يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:  
.(ِ)بغاية العبودية لو، كالعبودية فيها غاية ابة، كغاية الذؿ كاإلخبلص، كىذه ملة إبراىيم"

فالقلوب أكعية فإذا امتؤلت من اٟتق، أظهرت زايدة أنوارىا على اٞتوارح، كإذا امتؤلت من  
 الباطل، أظهرت زايدة ظلمتها على اٞتوارح. 

  القرآف نزؿ أكالن على القلب:كما يؤكد أف 
كقولو  .[ُْٗ ،ُّٗالشعراء: ] چڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    چ  يقوؿ هللا تعاىل:

ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ تعاىل: 

فأكؿ جارحة ٗتاطب هبذا القرآف ىي القلب، فإف استجاب القلب؛  [ٕٗ]البقرة:  چڱ 
 لو بقية اٞتوارح، كإف أعرض كانت كالرعية ببل راعي.  تاستجاب
أف رسوؿ ": هنع هللا يضر ، فعن أنس بن مالكلتلقي القرآف قبل نزكلو عليو ملسو هيلع هللا ىلصكلذا ىيئ قلب النيب  

أاته جربيل عليو السبلـ كىو يلعب مع الغلماف، فأخذه فصرعو، فشق عن قلبو، فاستخرج  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 . (ّ)"القلب، فاستخرج منو علقة، فقاؿ: ىذا حظ الشيطاف منك

يقوؿ هنع هللا يضر ، فهذا جبَت بن مطعم كقد كصف الصحابة حاؿ قلوهبم عند أكؿ مساعهم للقرآف 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چ ٝتاعو قولو تعاىل: عند 

                                                           

ابب أخذ اٟتبلؿ (، كمسلم ُب كتاب ا١تساقاة ِٓ) فضل من استربأ لدينوأخرجو البخارم ُب كتاب اإلٯتاف ابب ( ُ)
 (.ُٗٗٓ) كترؾ الشبهات

 . ْٖٓ/ُٕ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية، ِ)
  .(ُِٔإىل السماكات كفرض الصبلة، ) ( أخرجو مسلم ُب كتاب اإلٯتاف، ابب: اإلسراء ابلرسوؿ ّ)
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 . (ُ)كاد قليب أف يطَت [ّٔ، ّٓ]الطور: چچ
 :االنتفاعحسن القصد كإرادة  (ٕ) 

 من خبلؿ اآلٌب: االنتفاع كاالمتثاؿ رادةإحسن القصد ك  كيكوف
 االنتفاع ابلتدبر:اإلخالص  كأثره يف  -أ 

فا١تقصود تقول القلوب ، كىو عبادهتا لو كحده دكف ما سواه "يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: 
.(ِ)بغاية العبودية لو، كالعبودية فيها غاية ابة، كغاية الذؿ كاإلخبلص، كىذه ملة إبراىيم"

اٞتوارح، كإذا امتؤلت من فالقلوب أكعية فإذا امتؤلت من اٟتق، أظهرت زايدة أنوارىا على  
 الباطل، أظهرت زايدة ظلمتها على اٞتوارح.

 .(ّ)"ا٢تدل فيو تبُت لو طريق اٟتق امن تدبر القرآف طالبن : "ؿ ابن تيميةو قكُب ذلك ي
 تنقية العمل من حظوظ الّنفس كشوائب الرًّيء:   -ب 

هللا إىل  كىم أقرب الٌناسكىي تعترب من أساسيات اإلخبلص ُب العمل كىي من أعظم األمور بل أٌك٢تا 
 عٌز كجل فتصبح الٌنفس كالٌركح كالقلب ُب أعلى مراتب اإلٯتاف كأطهرىا.

كذلك ابلتعرؼ  ،القرآف الكرمي ىي ٖتقيق العبودية  سبحانو كتعاىل "فالغاية كاٟتكمة من تدبر
 هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ . قاؿ تعاىل:.كعلى عظيم سلطانو كفضلو، كمن ٍبى امتثاؿ أمره كهنيو ،عليو
. فالعلم مقدـ على [ُٗدمحم: ]  َّ  هس مس هث مث هت هبمت مب  هئ مئ

. فذاؾ الذم .العلم ابلتوحيدإىل  . فتدبر ىذا القرآف العظيم كالتأمل ُب آايتو ىو الباب األعظم.العمل
العذاب إىل  . الطريق ا١توصلة.هللا كإىل جنتوإىل  . كبو يتبُت للعباد الطريق ا١توصلة.ٯتؤل القلوب ابإلٯتاف

ذر الثواب اٞتزيل، كيرى بهم من إىل  . كيعر فهم برهبم كأٝتائو كصفاتو كإحسانو، كيشو قهم.كأبم شيء ٖتي
 العقاب الوبيل..".

                                                           

 .ْْٖٓأخرجو البخارم، كتاب التفسَت، ابب سورة الطور. حديث رقم:  (ُ)
 . ْٖٓ/ُٕ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية، ِ)
 .ُّٕ/ّ السابق،( ّ)
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 التواضع كاللٌن لتدبر القرآف كفهم معانيو كأخذىا كدراستها: -ج 
ے    ے  ۓ     ۓ  ﮲     ﮳    چكيؤخذ ىذا ا١تعٌت عندما ذكر هللا اليهود كالنصارل بقولو:   

﮴     ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀﯁      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ( ِٖ)            

 .[ّٖ، ِٖا١تائدة: ]چ(ّٖ) ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
، كأهنم ال يستكربكف عن قبوؿ اٟتق، كإذا ٝتعوا كصف النصارل أبف منهم قسيسُت كرىباانن فقد 

تضمن كصفهم أبف فيهم العلم كالعبادة كالتواضع، ٍب قاؿ ابن كثَت: "القرآف فاضت أعينهم ابلدمع، 
 .(ُ)"كصفهم ابالنقياد للحق كاتباعو كاإلنصاؼ

رهبم من ا١تسلمُت كذلك موجب لقي  ؛عن االنقياد للحق  كال عتوو ليس فيهم تكرٌب كقاؿ السعدم: " 
 .(ِ)"ا٠تَت من ا١تستكربإىل  كمن ٤تبتهم، فإف ا١تتواضع أقرب

 

 :كختليتو عن الصوارؼ ،هتيئة القلب كحضوره (ٖ)
 ًبعٌدة أمور:، كيكوف اإف  إعداد القلب كهتيئتو قبل التدبر مهم جدن 

  كجود الدافع الذايت حنو التدبر: -أ 
كىذا األمر من األ٫تية ٔتكاف؛ إذ البد من الدكافع الداخلية الذاتية اليت تدفع القارئ ٨تو التدبر 

وائده ُب الدنيا كاآلخرة، كأف كٖتثٌو عليو، كلن يكوف ذلك إال إبدراكو قيمة التدبر كأ٫تيتو كعظيم ف
أف ىذه إىل  الكتاب مل ينزؿ إال لذلك، كأف القلب حي ابلقرآف عند تدبره، ميت بدكنو، ابإلضافة

الدكافع مع اإلخبلص ُب الطلب، تيسر على صاحبها ا١تشقات كالعقبات اليت قد تعًتضو ُب 
 طريقو، كتصرٌبه إبذف هللا تعاىل ُب طريق ا١تواصلة.

                                                           

 .ُٖٔ/ّ( تفسَت القرآف العظيم (ُ
 .ُِْص ،( تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف(ِ



 

 

 ٖٗٓ 

 .(ُ)"ا٢تدل فيو تبُت لو طريق اٟتق امن تدبر القرآف طالبن : "ؿ ابن تيميةو قكُب ذلك ي
  :من الشيطاف الرجيم االستعاذة اب -ب 

لصدًٌ عن تبلكة كبلـ هللا ل اىدن ار طلب عوف هللا تعاىل من كيد الشيطاف، الذم يسعى جاكاستحض
ڱ  ں  ں   ڻ  ژ، امتثاالن لقولو تعاىل: كبُت االنتفاع ابلقرآف القارئ بُت اإلحالةره، ك كتدبٌ 

، أم أردت أف تقرأ، مع هتيؤه كاستعداده ابلطهارة [ٖٗ]النحل: ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ
  كالوضوء، فإف الشيطاف من النار، كإ٪تا يطفئ ا١تاء النار.

  التدبّر مع اإلحلاح:إىل  ابلتوفيق دعاؤه  -ج 
من الناس  ال يدعوف رهبم ٔتثل ىذا األمر، إما لعدـ التفاتو إليو، أك لعدـ اىتمامو  احيث إف كثَتن 

ألف "بعض الناس ال يعرؼ اإلٟتاح إال ُب مطالبو الدنيوية ا١تادية،  ؛بو أصبلن، كإف دعا فإنو ال يلحٌ 
 .(ِ)"اابىتن  اأما األمور الدينية فتجد سؤالو ٢تا ابردن 

  زلبة القرآف، كاالنشغاؿ بو: -د 
تعٌلق بو، كاشتغل بو عما سواه، كالقلب إذا أحب القرآف تلذذ  افمن ا١تعلـو أف من أحب شيئن 
طويلة  : الفرح بلقاء القرآف، كاٞتلوس معو أكقااتن عالمات، أذنها منبقراءتو، لكن البد ٢تذا اٟتب 

كحالت ا١توانع، ككثرة مشاكرتو ُب كل األمور مع الثقة دكف ملل، كالشوؽ إليو مهما طاؿ العهد، 
 .(ّ)"اكهنين  اكطاعتو أمرن  التاٌمة بتوجيهاتو،

 : كالسلف يف تعاملهم مع القرآف ملسو هيلع هللا ىلصالوقوؼ على شيء من أحواؿ النيب  -ق 
، كالبٌد للمتدبر من الوقوؼ على ٚتلة من ذلك؛ ليقف على ا١تنهج (ْ)كىي كثَتة مشهورة موفورة

األصيل لقراءة القرآف كتدبره، كيعرؼ حاؿ من نزؿ عليو القرآف، كحاؿ ا١تعاصرين لو، فإف ذلك 
                                                           

 .ُّٕ/ّ( ٣تموع الفتاكل ُ)
 بتصرؼ.ُّخالد عبدالكرمي البلحم ص( مفاتح تدبر القرآف د. ِ)
 بتصرؼ.ِٕ( ا١تصدر السابق ص ّ)
ىٍركىزًمٌ  يبأل قياـ الليل كقياـ رمضاف ككتاب الوتر ٥تتصر :ا( يراجع ٘تثيبلن ال حصرن ْ)

 .ُِْص عبد هللا دمحم بن نصر ا١ت



 

 

ٖٗٔ 

 أدعى لبلمتثاؿ، كأحرل ابالقتداء.
 : (ُ)اليقٌن التاـ أف ادلسلم حّي بتدبّر القرآف، ميت بدكنو -ك 

كىذا من الدكافع األكيدة ٨تو التدبر ١تن يريد لقلبو أف ٭تِت حياة حقيقية ابلقرآف، كإال كاف ُب 
  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېېژ  :قولو تعاىلا١تعيشة الضنك اليت حٌذر هللا منها ُب 

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  

 نعوذ اب من ذلك.  [ُِّ،ُِْ]طو: ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  
 : (ِ)القلبإىل  معرفة أف خطاب القرآف يف األصل موجو -ز 

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ژ قولو تعاىل:  -كما ذكران سابقنا   - ك٦تا يدؿ على ٥تاطبة القلب ابلقرآف

على ﴿، حيث مل يقل ىنا: على ٝتعك أك بصرؾ أك... بل [ُّٗ،ُْٗ]الشعراء: ژں  ں  ڻ  ڻ
للداللة على ا١تقصود، كأف القلب سيد اٞتوارح كبصبلحو صبلحها، كبفساده فسادىا، نعوذ اب من  ﴾قلبك

 ا٠تذالف.
إف استشعار القلب لذلك ييصًلح أمره، كيقٌوـ اعوجاجو، ٓتبلؼ ما لو قرأ القارئ كاعترب أف ما 

إ٪تا ىو ألقواـ آخرين سابقُت أك الحقُت،  أما ىو فيحسن الظن بنفسو،  كيٌدعي أنو على  يقرؤه
 . كىذا مدخل عظيم للشيطاف على بٍت اإلنساف..خَت

 كمن اجتناب الصوارؼ:
كتابو، تفريغ القلب من االنشغاؿ بغَت هللا، كالتفكر ُب غَت  :تفريغ القلب من االنشغاؿ بغًن هللا -أ 

ٺ  ٿ   چ  :قاؿ تعاىل فاقرأ القرآف كقلبك فارغ من كل شيء إال من هللا، ك٤تبتو، كالرغبة ُب فهم كبلمو،

 .[ّٕ: ]ؽ چٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                           

 .ِّمن: فن التدبر ُب القرآف الكرمي عصاـ العويد ص ( اقتباسناُ)
 .َّص( ا١تصدر السابق ِ)
 



 

 

 ٖٕٗ 

 :غ القلب من الشواغل احلائلة دكف التدبرا فر  -ب 
إذا كاف اإلنساف ٭تتاج لتفرغ القلب من الشواغل ُب مقاـ القضاء كمقاـ أتمل نصوص العلماء، 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ، قاؿ تعاىل: فإنو ُب كتاب هللا أكضح كأجلى

خالقها. إىل  في ىذه اآلية بياف أل٫تية ٥تاطبة القلوب؛ كي تؤكب"ف .[ّٕ]ؽ:  چڤ  ڤ
  .(ُ)ة"فعلى الدعاة أال يغفلوا ىذا اٞتانب؛ حىت ال تقسو القلوب، كتطغى اٞتوانب ا١تادي

ألف ٢تا ظلمة ُب القلب ٖتجبو  ؛البعد عن الذنوب كا١تعاصي :البعد عن الذنوب كادلعاصي -ج 
 .عن االستنارة بنور الذكر

 القرآفك٢تذا ١تا أدرؾ ا١تشركوف خطورة كىو أدعى لتدبر القرآف، االبتعاد عن رلالس اللغو:  -د 
ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       ﮴  ﮵    چ   :قالوا كما أخرب عنهم العليم ا٠تبَت ،كأثره على الناس

يعٍت: اب١تكاء كالصفَت  چ﮴  ﮵ چ: قاؿ ٣تاىد، قاؿ ابن كثَت: "[ِٔفصلت: ]چ﮶   ﮷
  كقاؿ الضحاؾ، عن ابن عباس:، قريش تفعلوإذا قرأ القرآف  ملسو هيلع هللا ىلصكالتخليط ُب ا١تنطق على رسوؿ هللا 

ىذا حاؿ  ،چ﮶   ﮷چ، ركه كعادكهبو، كأنكً  اجحدكا": كقاؿ قتادة ،عيبوه چ﮴  ﮵چ
 .(ِ)ىؤالء اٞتهلة من الكفار، كمن سلك مسلكهم عند ٝتاع القرآف

من جاء إىل  ضوا عنو أبٝتاعكم، كإايكم أف تلتفتوا، أك تصغوا إليو كالأم: أعرً كقاؿ السعدم: "
أم: تكلموا ابلكبلـ  چ﮴  ﮵چ أحكامو، فػ إىل  بو، فإف اتفق أنكم ٝتعتموه، أك ٝتعتم الدعوة

ا ٯتلك عليكم الكبلـ بو، كتبلكة ألفاظو  الذم ال فائدة فيو، بل فيو ا١تضرة، كال ٘تكنوا مع قدرتكم أحدن
إف فعلتم ذلك  چ﮶چكمعانيو، ىذا لساف حا٢تم، كلساف مقا٢تم، ُب اإلعراض عن ىذا القرآف 

 .(ّ)"چ﮷چ

                                                           

 (.ِْٔ( ينظر التفسَت ا١توضوعي )ُ)
 .ُْٕ/ٕ( تفسَت القرآف العظيم (ِ
 (.ْٖٕ( تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف ص)(ّ



 

 

ٖٖٗ 

كا١تتدبٌر  اأف يتخف ف ا١تؤمن عمومن القصد ك ختّفف ادلتدبّر من ادلادًّيت قدر ادلستطاع:  -ق 
من ميتع اٟتياة كزخرفها، كشهواهتا كرفاىياهتا، كيتخٌفف من ا١تآكل كا١تشارب، كييقًبل على  اخصوصن 

ٌ القارئ الكرمي من ىذا األمر فهو ًجٌد خطَت، كأثره ُب  القرآف ٔتعدة خالية أك شبو فارغة، كال يىتعجَبى
رئ من مادًٌاٌيتو كشهواتو، إعاقة التدبر كبَت؛ كذلك ألف القرآف كبلـي لطيفو خبَت، فًبقٍدر ٗتفُّف القا
 يكن إقباؿ هللا تعاىل بفتوحاتو كفيوضاتو، كاإلنعاـ عليو ٓتزائن كتابو كأسراره.

ست كخرى  ،اي بٌت إذا امتؤلت ا١تعدة انمت الفكرة" :البنولقماف كال أدٌؿ على ذلك ٦تا قالو 
 .(ُ)ع"حىت يشبكقعدت األعضاء عن العبادة، كقاؿ سحنوف: ال يصلح العلم ١تن أيكل  ،اٟتكمة

 

 :نصاتحسن التالكة أك اإل (ٗ)
 كيكوف ذلك أبمورو، أ٫تها:

 :ترتيل القرآف كحضور القلب عند تالكتو 
كالتنضيد، كيعٍت إرساؿ الكلمة يستجب ترتيل القرآف ١تا فيو من تعظيم لو، كالًتتيل معناه: التنسيق 

 . (ِ)من الفهم بسهولة كاستقامة ْتيث تكوف على نسق كاحد ٔتا يعُت على فهم ا١تعٌت
أم: اقرأه : "قاؿ ابن كثَت ،[ْا١تزمل: ] چٿ  ٿ    ٿ  چ  كقد حٌث هللا على ترتيلو فقاؿ تعاىل:

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    چ كقاؿ تعاىل: ،(ّ)على فهم القرآف كتدبره" على ٘تهل، فإنو يكوف عوانن 

 .[َُٔاإلسراء: ]چٺ  ٿ  ٿ  ٿ
كالصحابة رضواف هللا  ملسو هيلع هللا ىلص كالتمهل ُب قراءة القرآف أدعى للفهم كالتدبر، كىذه صفة قراءة النيب

يركع عند ا١تائة ٍب : فقلت ،ذات ليلة فافتتح البقرة ملسو هيلع هللا ىلصصليت مع النيب : "قاؿ  عن حذيفةفعليهم 
آؿ افتتح ٍب  ،ٍب افتتح النساء فقرأىا ،يركع هبا :فمضى فقلت ،يصلي هبا ُب ركعة :فقلت ،مضى

                                                           

 .ُْْ، كمبادئ تدبر القرآف للندكم صٖٔص صيبعياض اليح للقاضيالشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفى  ( يراجع:ُ)
 ، نقل بتصرؼ.ِّ/ِٗ ( اتج العركس(ِ
 .َِٓ/ٖتفسَت القرآف العظيم، ( (ّ



 

 

 ٖٗٗ 

 ،ذذ تعو  بتعوٌ  كإذا مر   ،بسؤاؿ سأؿ كإذا مرٌ  ،حآبية فيها تسبيح سب   إذا مر   بلن يقرأ مًتسًٌ  ،عمراف فقرأىا
ٍب  ،ٝتع هللا ١تن ٛتده :ٍب قاؿ ،من قيامو افكاف ركوعو ٨تون  ،سبحاف ريب العظيم :ٍب ركع فجعل يقوؿ

 .(ُ)من قيامو" افكاف سجوده قريبن  ،سبحاف ريب األعلى :ٍب سجد فقاؿ ،٦تا ركع اقريبن  قاـ طويبلن 
 .كتفكر رو قراءة تدبر كنظى  ملسو هيلع هللا ىلصىكذا كانت قراءة رسوؿ هللا 

 :حسن اإلنصات عند تالكة القرآف 
 ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  قولػو تعػاىل:كأما حسن االنصػات ففػي 

لػػَتٛتكم  ،إليػػو لتعقلػػوه كتتػػدبركه، كال تلغػػوا فيػػو فػػبل تعقلػػوهأم:  ژۋژ ، فقولػػو: [َِْ]األعػػراؼ: 
 .وً نو لكم ربكم من فرائضو ُب آيً ابتعاظكم ٔتواعظو، كاعتباركم بعربه، كاستعمالكم ما بيٌ  ربكم

مػػن  ،كاٟتصػػانة داللػػة علػػى الطريقػػة ا١توصػػلة لنيػػل الرٛتػػة ابلقػػرآف ژۋ  ۅژ كُب قولػػو تعػػاىل: 
 انػزغ الشػػيطاف، كىػػي االسػتماع لػػو إذا قػػرئ، كاإلنصػػات مػدة القػػراءة، فمػػن اسػتمع كأنصػػت كػػاف جػػديرن 

  .(ِ)رحمرجى أف يي أبف يفهم كيتدبر، كىو الذم يي 
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   چ كألجل ذلك حث  هللا تعاىل على إعماؿ السمع فقاؿ:

لتتفهموا آايتو، كتعتربكا  ؛لو ٝتعكمأصغوا ، قاؿ الطربم: "[َِْاألعراؼ: ]چۋ  ۋ  ۅ
 .(ّ)"إليو لتعقلوه كتتدبركه، كال تلغوا فيو فبل تعقلوه كأنصتوا ،ٔتواعظو

ٱ  چ  : كلقد أثٌت هللا على اٞتن عند استماعهم للقرآف، كأتدهبم ُب ٣تلس االستماع، فقاؿ تعاىل

، ُاٞتن: ]چٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀچ ، كقاؿ تعاىل:[ِ

                                                           

 ُب صحيحو كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا ابب استحباب تطويل القراءة ُب صبلة الليل برقم مسلم خرجو( أُ)
(ِٕٕ.) 

 .   ُْٔ/ٗ، كتفسَت ا١تنار ّْٓ/ُّنظر: جامع البياف ( اِ)
 .ّْٓ-ّْْ/ُّ( جامع البياف (ّ



 

 

ٖٗ٘ 

 مل التبلكة انتهت فلما، النهاية حىت منتبهُت صامتُت استمعوا فقد [ِٗاألحقاؼ:] چٿ ٿ
 التلكؤ أك عليو السكوت تطيق ال ما منو كمشاعرىم نفوسهم ٛتلت كقد قومهم،إىل  سارعوا أف يلبثوا

 .بو كاإلنذار إببلغو ُب
سن استماعهم للقرآف كاستجابتهم ١تا ندهبم إليو، ٍب كقد أخربان هللا عن اٞتن ُب حي قاؿ اآلجرم: "

 .(ُ)قومهم، فوعظوىم ٔتا ٝتعوا من القرآف، أبحسن ما يكوف من ا١توعظة"إىل  رجعوا
ل النيب  قاؿقاؿ: " عن عبدهللا بن مسعود أف يستمع للقرآف من غَته، ف ملسو هيلع هللا ىلصكلقد أحب النيب 

فقرأت  ،«فإين أحب أف أمسعو من غًنم»: قاؿ ؟،!قلت: آقرأ عليك كعليك أنزؿ ،«اقرأ عليَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص
ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  چ : عليو سورة النساء حىت بلغت

  .(ِ)"فإذا عيناه تذرفاف. «أمسك»: قاؿ ،[ُْالنساء: ] چگ  
إذ يؤتى  بذلك، كما يكوف عليو اٟتاؿ يـو القيامة من ىوؿ ا١تطلع، كشدة األمر؛ ملسو هيلع هللا ىلصفتأثر النيب 

 .اعليهم ٚتيعن  ايـو القيامة شهيدن  ملسو هيلع هللا ىلصابألنبياء شهداء على أ٦تهم، كيؤتى بو 
ن جبَت بن مطعم عن قبل إسبلمهم عند ٝتاعهم للقرآف فأسلموا، فع الصحابةكلقد أتثر بعض 

 :يقرأ ُب ا١تغرب ابلطور فلما بلغ ىذه اآلية ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: ٝتعت النيب ، ككاف ُب أسارل بدر، أبيو 
ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڇ   چ

 .(ّ)"كاد قليب أف يطَت   [ّٔ -ّْالطور: ]چڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 :ترديد اآلية ادلؤثرة يف القلب  

فبالتكرار يتذكؽ ا١تتدبر حبلكة  كتدبره، عينة على سرعة االنتفاع ابلقرآف،ػي ا١تمن أىم الوسائل  كىو
                                                           

 .ِ/ُ( أخبلؽ ٛتلة القرآف (ُ
ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  چابب  كتاب التفسَت  البخارم ُب صحيحو ( أخرجو(ِ

ابب فضل استماع القرآف، كطلب القراءة من (، كمسلم كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا ّْٖٓبرقم ) چگ  
 (.ََٖبرقم ) حافظو لبلستماع كالبكاء عند القراءة كالتدبر

 .ْْٖٓالبخارم، كتاب التفسَت، سورة الطور. حديث رقم:  أخرجو (ّ)



 

 

 ٖٗٙ 

 .كالصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصكىو فعل الرسوؿ  ،الغفلة إبذف هللا ، كيزكؿ عن القلبالقرآف
أقرأ  : "ألفبن عباسافقاؿ  ،القرآف إين سريع القراءة إين أىذي : قلت البن عباس: رة قاؿٚت عن أيب

 .(ِ)"(ُ)سورة البقرة فأرتلها أحب إل من أف أقرأ القرآف كلو ىذرمة
ۅ  ۉ   ۉ  چ  :دخلت على أٝتاء كىي تقرأ: "قاؿ بن عبدهللا بن الزبَت ٛتزة بن عن عبادك 

 فذىبت :ادقاؿ عبٌ  ،فوقفت عليها فجعلت تستعيذ كتدعو :قاؿ [ِٕالطور:] چې  ې  ې 
 .(ّ)"تستعيذ كتدعو :ٍب رجعت كىي فيها بعد ،السوؽ فقضيت حاجيتإىل 

 .(ْ)"الصباحإىل  كىذه كانت عادة السلف، يردد أحدىم اآلية: "قاؿ ابن القيم رٛتو هللا
 :اخلشوع كحتسٌن الصوت من غًن تكّلف  

هػػا مػػن ترتيلهػػا كٖتسػػينها كتطييبهػػا ابلصػػوت اٟتسػػن مػػا القػػراءة حق   يى عطػػيي ينبغػػي للقػػارئ ا١تتػػدبر أف "
 .(ٓ)"بزايدة أك نقصاف فإف ذلك حراـ ،تغيَت لفظ القرآفإىل  من غَت تلحُت كال تطريب مؤدو  ،أمكن

االسػتماع كاإلصػغاء إليػو، فبػو تػىنػٍفيػذ إىل  كفائدة ٖتسُت الصوت ابلقرآف أنو أكقع ُب النفوس، كأدعػى
 ..(ٔ)القلوب؛ كذلك عوف على ا١تقصودإىل  األٝتاع، كمعانيوإىل  ألفاظ القرآف

ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ  :فقػػػػد أمػػػػر هللا تعػػػػاىل بًتتيػػػػل القػػػػرآف الباعػػػػث علػػػػى تػػػػدبره كفهمػػػػو ُب قولػػػػو

مراعػاة ا١تقػاطع كا١تبػادئ ك٘تػاـ ا١تعػٌت، ، فالًتتيػل يعػٍت الًتسػل كالتمهػل، كىػو يشػمل [ْ]ا١تزمل:  چٿ
 .على التدبر كالتأمل االًتتيل عند قراءة القرآف، معينن ا فيما يقرأ. كيعد ْتيث يكوف القارئ متفكرن 

                                                           

 .ِٖٓ/ٓ( ىذرمة: أم بسرعة، النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر (ُ
 رجالو ثقات.ك (، ِِٖٓح)ْٓ/ِ ُب السنن  البيهقيك (، ُْٕٖحُب مصنفو ) عبد الرزاؽأخرجو ( (ِ
بن عباد، قاؿ ابن حجر: مقبوؿ،  ( كإسناده حسن، فيو عبدالوىاب بن ٭تِتَّٕٔرقم ) ِٓ/ِبن أيب شيبة أخرجو( (ّ

 (.ّٖٔتقريب التهذيب ص)
 .ٖٖالتبياف ُب آداب حلمة القرآف ص( (ْ

 بتصرؼ.ّّٗ/َُ( تفسَت القرطيب ٓ)
 بتصرؼ.ُُٖ( تدبر القرآف للشيخ/ سلماف السنيدم صٔ)



 

 

ٖٗٚ 

ب ٝتاع القرآف الوسائل ا١تعينة على التدبر كالتأمل، ك٢تذا ٬تد اإلنساف من نفسو حي  كىو من أفضل
 موسى مرة يستمع لقراءة أيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب كقد كقف  ،اٟتسن ذم الصوت حُت يقرأ بو القارئ ا١تاىر

، قاؿ أبو (ُ)«من مزامًن آؿ داكد القد أكتيت مزمارن  لو رأيتين كأان أستمع لقراءتك البارحة،» :كقاؿ
 .(ِ)"اذلك ٖتبَتن  تي لو كنت أعلمتٍت ٟترب  موسى: "

 على تزيُت الصوت عند ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ حث  كقد  أثره كبَته ُب تدبر كبلـ هللا تعاىل،لو اٟتسن فالصوت 
 .(ْ)«ليس منا من مل يتغنَّ ابلقرآف»: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ  ،(ّ)«نوا القرآف أبصواتكمزيِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ  ،القرآف قراءة

من السلف كا٠تلف من الصحابة كالتابعُت كمىٍن بعدىم من علماء  "أٚتع العلماء : قاؿ النوكم
األمصار أئمًة ا١تسلمُت على استحباب ٖتسُت الصوت ابلقرآف، كأقوا٢تم كأفعا٢تم مشهورةه هناية 

؛ ملسو هيلع هللا ىلصالشهرة، فنحن مستغنوف عن نقل شيء من أفرادىا، كدالئل ىذا من حديث رسوؿ هللا 
 .(ٓ)"مستفيضةه عند ا٠تاصة كالعامة

 :معرفة أساليب العرب (٘)
 كأبرز ذلك أربع مسائل:

  الوقوؼ على قواعد النظم القرآين كلو إمجاالن: -أ 
من األ٫تية ٔتكاف أف يقف ا١تتدبر على شيء من قواعد النظم القرآين، كأساليبو ُب التعبَت عن 

                                                           

(، كمسلم ُب صبلة ا١تسافرين َْٖٓفضائل القرآف ابب حسن الصوت ابلقراءة للقرآف )( أخرجو البخارم ُب كتاب (ُ
 ( كاللفظ لو.ّٕٗكقصرىا ابب استحباب ٖتسُت الصوت ابلقرآف رقم )

، ُُٕ/ٕ" (. كذكرىا ا٢تيثمي ُب: "٣تمع الزكائدَٖٖٓح)ِّ/ٓ( ىذه الزايدة أخرجها البيهقي النسائي ُب الكربل  (ِ
  بن انفع األشعرم، كىو ضعيف.كقاؿ: كفيو خالد 

ابن ك (، ُْٖٔ)برقم داكد  وأبك (، ََّٓ) حٓٔٓ/ِالدارمي ك (، ُُٕٖٓ) حِّٖ/ْ همسندأخرجو أٛتد ُب ( (ّ
(، ْٕٗ) ح ِٓ/ُّب صحيحوابن حباف ك  (،ُُٓٓ) حِْ/ُّب صحيحو  ابن خزٯتةك  (،ُِّْ)برقم  ماجو

 (.َُِّ)برقم ( كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكد َُُِ) حِٕٔ/ُ ُب ا١تستدرؾ اٟتاكمك 
 .(ِٕٕٓ) ﴾..ابب قوؿ هللا تعاىل: ﴿كأسركا قولكم أك اجهركا بو كتاب التوحيد  ( أخرجو البخارم ُب(ْ
 (.َُٗ( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، ص)(ٓ



 

 

 ٖٗٛ 

٥تتلف القضااي؛ حيث إف الوقوؼ على شيء من ذلك ٬تعل القارئ على بٌينة من األسلوب القرآين، 
كاٟتذؼ فتندفع عنو الدىشة اليت قد تعًتيو أثناء تبلكتو، كالوقوؼ على أسرار التقدمي كالتأخَت، 

 كالذكر، كاإلطناب كاإل٬تاز، كالتوكيد...ك٨تو ذلك ٦تا يعُت على التدبر.

عظيم ، اعلم أف ىذا علم شريف الكُب أ٫تية الوقوؼ على ىذا العلم يقوؿ صاحب الربىاف: "
. .،كال ذكك بصَتة تستقصيو ،ليست لو عشَتة ٖتميو ،ضعيف األصحاب ،قليل الطبلب ،ا١تكاف

ما أكدع  ،الكافل إببراز إعجاز النظم ا١تبُت ،ع على أسرار القرآف العظيملً طٍ مي ػال ككيف ال يكوف كىو
كال فرؽ بُت ما  ،مع سهولة كلمو كجزالتها كعذكبتها كسبلستها،.. كبراعة الًتكيب ،من حسن التأليف

 .(ُ).."اللفظ أك ا١تعٌتإىل  يرجع اٟتسن
األسلوبية للقرآف الكرمي، كالوقوؼ عليها كقوؼ ك٨تن ال نطالب ا١تتدبر ابإل١تاـ هبذه ا٠تصائص 

، كيطلع على الضركرم منها للتعامل  وا١تتخصصُت "إ٪تا نطلب من أف يعلم ما ٭تتاجو من ىذه العلـو
مع القرآف، كأيخذ ٣تمل ا١توضوع إب٬تاز ٭تقق الغاية، كٯتكنو أف يكتفي بدراسة كتاب كاحد من علـو 

 .(ِ)إب٬تاز ٣تمل مفيد.."القرآف، اليت عرضت ىذه ا١توضوعات 
 .اإلدلاـ بقواعد اللغة العربية كأساليبها البالغية كالبيانية -ب 

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  د نزؿ بلغة العرب كلساهنم، قاؿ تعاىل:ق ألف القرآف الكرمي

ہ  ھ  ھ  ھ   چ  كقاؿ: ،[ُٓٗ – ُّٗ]الشعراء:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ

 .(ّ)بن تيمية ُب فتاكيواكلغة العرب من الدين كما ذكر اإلماـ  ،[ِ]يوسف:  چھ  ے
 :العناية بفهم معىن اللفظة كداللتها اللغوية -ج 

قول الًتاكيب، من ا١تعلـو أف القرآف العظيم نزؿ بلغة العرب، فألفاظو أفصح األلفاظ، كتراكيبو أ

                                                           

 .ُِّسنيدم صبتصرؼ، كتدبر القرآف للشيخ/ سلماف الِّٖ/ِ( يراجع: الربىاف للزركشي ُ)
 بتصرؼ.ُِْ( مفاتيح التعامل مع القرآف د/صبلح ا٠تالدم صِ)
 .ُْٔ/ّبن تيمية افتاكل (  ينظر: ّ)



 

 

ٖٜٗ 

ف، ، إال إذا اعتٌت ا١تتدبر ابللغة اليت نزؿ هبا ىذا القرآاتنضج ٙترتو حقن لن كيلىو، ك كلن يؤٌب التدبر أ
 :أمرينإىل  ذلك أف ا١تفردة القرآنية ٖتتاجك 

تفسَت ، أك غريب كىذا يستعاف عليو بكتب ،إذا كانت من قبيل الغريب ،معناىافهم  األكؿ:
 .القرآف

دكف ما سواىا من األلفاظ اليت ييظنُّ  ،ُب اختيارىا اسر   كإف مل تكن غريبة ،ات ا١تفردةذى لً  الثاين: أف  
"فإف فهم الكتاب كالسنة فرض،  :يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةو. ألكؿ كىلة أهنا مًتادفة من كل كج

 .(ُ)كال يفهم إال بفهم اللغة العربية، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب"
 :العناية بفهم السياؽ الذم كردت فيو اآلية، أك اللفظة -د 

الكبلـ ألجلو، مدلوالن عليو بلفظ ا١تتكلم، أك حالو، أك ىنا: الغرض الذم تتابع  ا١تراد ابلسياؽك 
ا ىذا ا١توضوع غاية وٍ لى كٍ كالناظر ُب كبلـ ا١تفسرين، ٬تد أهنم أى  ،أحواؿ الكبلـ، أك ا١تتكلم فيو، أك السامع

 كا١تقصود ىنا تنبيو ا١تتدبر الذم يرـك الوصوؿو، العناية؛ لعظيم أثره ُب بياف ا١تشكل، ككشف ا١تتشاب
 .ابلنظر ُب السياؽ ا١تعٌت عند اشتباه األمر عنده أف يعتٍتإىل 
 

 :معايشة ادلعىن (ٙ)
 من خبلؿ ما يلي: التفاعل مع اآلايت ، كيكوفالتفاعل مع اآلًّيتكأعظم ادلعايشة 

ابإلٯتاف كالتعظيم للقرآف كللمتكلم بو كىو هللا تعاىل، كاستحضار مقاصد القرآف  كيكوف: القلب -
  .العامة، كالشعور أبف القارئ ىو ا١تخاطب هبذه اآلايت

بتبلكهتا بًتتيل كترسل كعلى مكث، كٖتزف كتباكي، كترديد لآلية، كالتفاعل  كيكوف :اللساف -
  .ٔتا يناسب ذلكمعها ابلسؤاؿ كالتعوذ كاالستغفار عند ا١تركر 

 ابلقشعريرة، كدمع العُت، كالسجود عند آايت السجدة ك٨توىا. كيكوف :اجلوارح -

                                                           

 .ِٕٓ/ُاقتضاء الصراط ا١تستقيمينظر: ( ُ)
 



 

 

 ٖ٘ٓ 

 كلذلك أسبابه البد من ٖتصيلها، أك ما تيسر منها، كىي:
  معاين اآلًّيت رلملة: الوقوؼ على -أ 

اآلايت على األقل ٤تٌل التدبر قبل البدء ُب التبلكة، كأف ينتقي القارئ ال بٌد من معرفة معاين 
من اإلسرائيليات كاٟتشو كاالستطرادات...كما شاكل ذلك، ٦تا قد  اخالين  امرٌكزن  امفيدن  ا٥تتصرن  اتفسَتن 

ذلك، ما فوقها بعد إىل  يقطع على ا١تتدبٌر طريق تدبٌره، كيبدأ ٔتثل ىذه التفاسَت ا١تختصرة ٍب يتدرٌج
على ىامشو التفسَت كالتفسَت ا١تيسر جملمع ا١تلك  امطبوعن  اأف يصطحب القارئ ا١تتدبٌر مصحفن ك 

 معٌت ما يعٌن لو أثناء التبلكة.إىل  فهد.. ك٨توه من التفاسَت ا١توجزة كاإلٚتالية؛ لسرعة كسهولة الوصوؿ

  موضوعات السورة رلملة: الوقوؼ على -ب 
كما أنو من األ٫تية ٔتكاف أف يستعرض ا١تتدبٌر موضوعات السورة كخصائصها كمقاصدىا قبل 

لو كضعها ُب جدكؿ، أك شجرة متىسلسلة تكوف أمامو عند التبلكة،  االبدء ُب التبلكة "كسيكوف حسنن 
 .(ُ)كعندىا ستتجٌلى فوائد عظيمة مل تكن ابٟتسباف"

ٔتوضوع السورة: أنو ما من سورة من سور القرآف إال كتدكر على موضوع أك أكثر، كقد د اا١تر ك 
ككلما كانت آايت السورة "، "مقصود السورةػما يعرؼ عند ا١تعاصرين بكىو  تلتقي عدة موضوعات

أقل، ظهر للمتأمل موضوعها، كإذا طالت السورة فقد تتعدد موضوعاهتا، فعلى ا١تتدبر حينئذو أف ينظر 
القواسم ا١تشًتكة بينها، فقد ٮترج ٔتقصود كاحد، كقد ال يظهر لو شيء من ذلك، فعليو أف  ُب

 :ى فيو أمرافلكن ا٠توض ُب ىذا الباب ال يتأتى لكل أحد، بل ال بد أف يراعى ، يتوقف
االطبلع كالفهم لكبلـ السلف ُب معاين اآلايت؛ ليخرج من ٣تموع ذلك بتصور جيد  أحدذنا:

 .عن موضوعها
 .(ِ)البعد عن التكلف ُب التماس ا١تقصد أك ا١توضوع، فإف ظهر لو ا١تقصد كإال فليمسك نيهما:اث

                                                           

 بتصرؼ.َُ/ٓ، ِّٔ/ِ( ليدبركا آايتو جملموعة من العلماء ُ)
 .َُِ، ص ا١تراحل الثماف لطالب فهم القرآف ينظر:( ِ)
 



 

 

ٖ٘ٔ 

 إاثرة التساؤالت حوؿ اآلية: -ج 
كيقف مع اآلايت متسائبلن:  ثَت القارئ األسئلة حوؿ ما يقرأ،فمن أعظم كسائل التدبر: أف يست

١تاذا قيدمت ىذه السورة على تلك؟ ك١تاذا ٘تٌيزت ىذه السورة عن تلك ابفتتاحية ما؟ ك١تاذا تكررت آية 
بعينها ُب سورةو ما أكثر من مرة؟ ك١تاذا عيرب ىنا بكذا بينما عيرٌب ُب موضع آخر بكذا...ك٭تاكؿ 

 أك العلماء عنها، فإف ذلك ٦تا ييثرم ملكة اإلجابة عن ذلك بنفسو، قبل أف يسأؿ كتب التفسَت
يها.  ؟!!ل: "العلم خزائن كمفتاحو السؤاؿ" كأم علم أكسع كأغزر من القرآف الكرمييق كقد التدبٌر كينمًٌ

جلي كنستنبط كٕتعلنا نست ،هذه التساؤالت كغَتىا ٕتعل القرآف الكرمي يفتح لنا أسراره الكامنةف
 !!ل، كمل نطٌلع عليو ُب كتابنعهده من ذم قبمل مااآلايت  من
 ع إف أمكن: تدارس القرآف مع مجَْ  -د 

٦تا يثرم ملكة التدبر لدل القارئ أف يتدارس القرآف مع غَته من العلماء أك األصحاب أك 
 السلوؾ كالفكر..األىل، فتدارس العلم يفتح اآلفاؽ، كيعُت على التدبر، كيصٌحح ا٠تطأ، كيقٌوـ 

كمن فاتو شيء من السبل السابقة، فبل أقٌل من أف يتدارس القرآف مع أىل العلم كالفضل، أك 
كما اجتمع »: ملسو هيلع هللا ىلصحضور حلق العلم، أك ابلسؤاؿ كا١تناقشة، كمن أبلغ الدالئل على ىذه الفضيلة قولو 

 ،كغشيتهم، بينهم إال نزلت عليهم السكينة كيتدارسونو ،بيت من بيوت هللا يتلوف كتاب هللا يف قـو
 .(ُ)«كذكرىم هللا فيمن عنده ،تهم ادلالئكةكحفَّ 
 االستفادة من عموميات ألفاظ القرآف يف دخوؿ كثًن من كاقع حياة الناس حتتو: -ق 

اتسم األسلوب القرآين ابلعمـو الذم يتناكؿ العمـو ُب األفراد كاألزماف كاألقطار  كما أف ُب ٚتلو  
 ألف تكوف متعلقة أبكثر من جهة، فينتج عن ذلك تعدد ا١تعاين. ؛صاٟتة اكألفاظو قيودن 

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دعوة ٫تا اللذين كالسنة الكتاب نصوص فإفكىذه الطريقة أشار ٢تا ابن تيمية بقولو: "
 رسولو كسنة كتابو ُب هللا كعهود ،ا١تعنوم ابلعمـو أك كا١تعنوم اللفظي ابلعمـو ا٠تلق عمـو يتناكالف

                                                           

 ابب فضل االجتماع على تبلكة القرآف كعلى الذكرُب صحيحو كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة  مسلم ( أخرجوُ)
(ِٔٗٗ.) 



 

 

 ٖٕ٘ 

 .(ُ)"أكذلا انلت كما األمة ىذه آخر تناؿ
 استعماؿ فيو يرد أنو اعتبارىا ا١تفسركف أغفل اليت هبا ا١تنفرد القرآف أساليب كمنكقاؿ ابن عاشور: "

 كاستعماؿ منها، يصلح ما إلرادة العربية اللغة ْتسب ا١تقاـ صلح إذا معافو  أك معنيُت ُب ا١تشًتؾ اللفظ
 .(ِ)"الكالـ معاين تكثر كبذلك ،إلرادهتما ا١تقاـ صلح إذا كاجملازم اٟتقيقي معناه ُب اللفظ

كمن عجيب فهم الصحابة إلعماؿ العمـو ُب استنتاج معافو جديدة، ما فهمو ابن عباس هنع هللا يضر من 
 چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھچ قولو تعاىل: 

، فقد فهم من ىذه اآلية معٌت ُب الوالايت كالسياسات، كأف معاكية هنع هللا يضر ستؤكؿ إليو [ّّاإلسراء: ]
 ، كمل ٯتنعو كركد البياف النبوم أف يفهم من عمـو اللفظ ىذا ا١تعٌت.(ّ)ا٠تبلفة كقد كاف

كقد بٌُت ابن كثَت كيف فهم ابن عباس هنع هللا يضر ىذا ا١تعٌت كأنو ال ٮتالف ا١تعٌت ا١تتبادر الظاىر فقاؿ: 
فإنو اب٠تيار فيو إف شاء  ،أم: سلطة على القاتل چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ "

كقد أخذ  ،كما ثبتت السنة بذلك  ،كإف شاء عفا عنو ٣تاانن  ،كإف شاء عفا عنو على الدية ،اقتلو قودن 
ألنو كاف كل  ؛اإلماـ اٟترب ابن عباس من عمـو ىذه اآلية الكرٯتة كالية معاكية السلطنة كأنو سيملك

 ا هنع هللا يضر أف يسلمو قتلتو حىت يقتص منهماف معاكية يطالب علين هنع هللا يضر، كك اكقد قتل عثماف مظلومن  ،عثماف
كيطلب علي من معاكية أف  ،ألنو أموم، ككاف علي هنع هللا يضر يستمهلو ُب األمر حىت يتمكن كيفعل ذلك

ٍب مع ا١تطاكلة  ،ا ىو كأىل الشاـكأىب أف يبايع علين  ،يسلمو الشاـ فيأىب معاكية ذلك حىت يسلمو القتلة
كىذا من األمر  ،كما تفاءؿ ابن عباس كاستنبط من ىذه اآلية الكرٯتة  ،كن معاكية كصار األمر إليو٘ت

 .(ْ)"العجب

                                                           

 (.ِْٓ/٣ِٖتموع الفتاكل ) ((ُ
 .(ُِّ/ ُ) كالتنوير التحرير ((ِ
، ُّٖ/ِ(، كابن كثَتََُٖٔ) َُٕ/ٖ(، كالبيهقي ُب الشعب َُُّٔ) ِّٔ/َُا١تعجم الكبَت للطرباين  ((ّ

 .ِْٖ/ُٓب الدر ا١تنثور كالسيوطي 
 .(ّٕ/ ٓتفسَت القرآف العظيم البن كثَت ) ((ْ
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ك٦تا يدخل ُب ىذه الطريقة: ما يكوف ُب القرآف من تعليق ٖتقق أمرو ما أك انتفائو بتحقق  
أكصاؼ أك أسباب أك مسببات، فكل من حقق ىذا الوصف ُب أم زمن من األزماف فهو داخل ُب 
عمـو ىذه األكصاؼ، كقل مثل ذلك ُب ٖتقق األسباب أك انتفائها، كلك أف تتأمل ُب أكصاؼ 

ألفعا٢تم، كيف تتجدد معاين ىذه اآلايت كتنطبق على أم ٣تتمع  الذين نزؿ القرآف فاضحن ا ا١تنافقُت
 يظهر فيو النفاؽ ُب القدمي كاٟتديث.

كمما يدخل يف ىذا العمـو كذلك: السنن اإلذلية اليت ذكرىا هللا يف كتابو، كما كوهنا سنة 
ٌدعوف للخَت كاإلصبلح ُب ػي كثر ا١تفعندما ي كعادة إال ألف لفظها يتناكؿ عمـو الزماف كاألكقات،

األكطاف كاجملتمعات كٮتتلط اٟتق ابلباطل، ٬ترم هللا من األحداث كالوقائع  اليت تتمٌيز فيها الصفوؼ 
ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  چ لقولو:  اما يصلح أف يكوف تفسَتن 

 .[ُٕٗعمراف: آؿ ] چ﮶﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻       ﮼  ﮽  
  تصّور حاؿ الدعوة أثناء التالكة: -ك 

من مل يتمكن من العيش مع معاين القرآف كقت نزك٢تا، فبل أقل من أف يتصٌور حاؿ الدعوة عند 
نظرتو كتعاملو مع تلك األلفاظ، كسوؼ تصبح ُب ذىنو حية متحرٌكة،  ستتغَتنزكؿ القرآف، كعندئذ 

على قلوب  اكسبلمن  اكالصحابة الكراـ، فكم من سيوىرو مكي ة كانت بردن  ملسو هيلع هللا ىلصكيتصٌور أثرىا على النيب 
ألنفسهم، كىم يواجهوف اٞتاىلية ُب قمة طغياهنا، كليتصٌور القارئ ما جرل لؤلنبياء  االصحابة، كتثبيتن 

ما ٬توؿ ُب قلوهبم كىم يسمعوف إىل  ُت من كيد كأذل من خبلؿ قصصهم ُب القرآف، كلينظرالسابق
 .. كال غَتىا.اكعد هللا ابلنصر كحسن العاقبة، كىم ما زالوا ُب مكة مل يشهدكا بدرن 

كعليو فمعرفة حاؿ الدعوة عند نزكؿ اآلايت، اليت ىي ٔتثابة سبب النزكؿ العاـ، مع األسباب 
 األخرل.. من أعظم األمور ا١تعينة على التدبر ١تقاصد اآلايت كًحكىمها كأحكامها.ا٠تاصة 

مع  كسَتتو ملسو هيلع هللا ىلص سياؽ اآلايت مع العلم أبحواؿ الرسوؿُب لنظر كُب ذلك يقوؿ السعدم: "ا
 .(ُ).."كقت نزكلو، من أعظم ما يعُت على معرفتو كفهم ا١تراد منو كأعدائوأصحابو 

                                                           

 بتصرؼ. ََُ، كتدبر القرآف للسنيدم صَّصتيسَت الكرمي الرٛتن ( ُ)
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  الكرشنة: التجاكب كالرتكيز مع اآلًّيت -ز 
كنقصد ابلتجاكب: معايشة اآلايت القرآنية، كاستحضار معانيها مع تصور األثر الذم ٖتدثو ُب 
نفس القارئ كالسامعُت، فييسىبًٌح اترة، كيتساءؿ اترة، كيستعيذ أخرل.. كإذا مٌر آبية ٗتاطب األنبياء 

ك من ابب أكىل، كإذا قرأ ثناء هللا على أعماؿ األنبياء كالصاٟتُت علم أنو علم أنو ٥تاطب بذل
، كإذا مٌر بذـٌ هللا ألعماؿ العصاة كالظا١تُت علم أنو ٥تاطب، ا، كأف أتثره كاقتداءه مطلوب أيضن ٥تاطب

كأف أتثره مقصود كحذره مطلوب كذلك.

إف ُب القرآف ميادين كقارئو ا١تتدبًٌر ا١تستغرؽ ُب آايتو، حيث يقوؿ: " القرآفككصف الغزال 
 ،كقطف من البساتُت ،فإذا دخل القارئ ا١تيادين ،كخاانت اكبساتُت كمقاصَت كعرائس كدايبيج كرايضن 

استغرقو  ،كسكن غرؼ ا٠تاانت ،ه ُب الرايضكتنزٌ  ،كلبس الدايبيج ،كشهد العرائس ،كدخل ا١تقاصَت
 .ىػ. ا (ُ).."كمل يتفرؽ فكره ،ب قلبوعما سواه فلم يعزي  غلذلك كشي 

  فمن عاش ا١تعاين، كٕتاكب فكره معها، فأَّن  يغفل قلبو ٟتظة، أك يشرد عقلو ىنا أك ىناؾ برىة؟! 
 : ربط القرآف بواقعك الذم تعيش فيو -ح 

فيو، كذلك ابلنظر ُب ا١تواعظ اليت يذكرىا، كالقصص اليت الذم تعيش ربط القرآف بواقعك 
، ككيف أف هللا أىلك أ٦تنا كثَتة ١تا كذبوا كأعرضوا، كأف ىذا ا١تصَت ينتظر كل من أعرض عن ذكرىاي

 .هللا، ككفر برسلو، مهما كانوا ُب قوة كعزة
كأف   قصود اب٠تطاب،القارئ للقرآف أك ا١تستمع لو أنو ا١ت كذلك ابلتفاعل مع كل آية، كاستشعار

كذلك ابلنظر ُب ا١تواعظ اليت يذكرىا، كالقصص اليت ٭تكيها، ككيف أف  و،إلي ووجٌ كل خطاب ُب القرآف مي 
هللا أىلك أ٦تنا كثَتة ١تا كذبوا كأعرضوا، كأف ىذا ا١تصَت ينتظر كل من أعرض عن هللا، ككفر برسلو، مهما  

كىي قاعدة مهمة، حيث  ،ٓتصوص السبب كما قاؿ ا١تفسركففالعربة بعمـو اللفظ ال ، كانوا ُب قوة كعزة
ُب نزكؿ بعض آايت القرآف الكرمي ال يقتصر على اٟتادثة فقط، إ٪تا تقاس عليها كل  اإف ما كاف سببن 

 اٟتوادث ا١تشاهبة.

                                                           

 .ِِٖ/ُ( إحياء علـو الدين ُ)
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ينبغي لتال القرآف أف يعلم أنو ا١تقصود ٓتطاب القرآف ككعيده، كأف القصص ك " قاؿ ابن قدامة:
 .(ُ)"هبا السمر بل العربرد مل يي 

كانوا ، فحينما يقرؤكف القرآف،  مثاؿ للمؤمنُترضواف هللا عليهم خَت لقد كاف الصحابة ك 
كإف كقفةن مع بعض أحوا٢تم يتبُت ، كيدركوف أهنم ا١تقصودكف اب٠تطاب، كفهمهم ذىنهميستعملوف فيو 

 جاء:فمن ذلك ما  .هبا ما كانوا عليو من حسن التعامل مع ىذا القرآف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  چ   : قاؿ: ١تا نزلت ىذه اآليةأنو  بن مسعود عن عبدهللا 

أينا مل يظلم  كقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص ذلك على أصحاب النيب شقٌ  ،[ِٖاألنعاـ: ]چپ  پ  پ    ڀ  ڀ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  چ : ليس كما تظنوف إدنا ىو كما قاؿ لقماف البنو»: ملسو هيلع هللا ىلص نفسو؟ فقاؿ رسوؿ هللا

النيب إىل  . ففهم الصحابة أهنم ىم ا١تعنٌيوف، فشكوا(ِ)(«[ُّلقماف: ] چڦ  ڄ    ڄ  ڄ
 يهم.فهاف األمر عل ،ُب اآلية ىو الشرؾ ا١تراد بوالظلم فبٌُت ٢تم أف  ملسو هيلع هللا ىلص

فإنو خَت أيمر  ،ها ٝتعكفأرعً  چۇئ  ۇئ   ۆئ  چ   : "إذا ٝتعت هللا يقوؿ:قاؿ كعن ابن مسعود 
كأف كل ما فيو خطاب لكل من ٝتعو  ،أخذكا القرآف للتلقي كالعملكىذا لكوهنم . (ّ)أك شر ينهى عنو" ،بو

 دكف آخرين. اكليس ا١تخاطب فيو قومن  ،خطاب لكل من بلغو
  :(التفسًن)فهم ادلعىن  (ٚ)

 كذلك يكوف من خبلؿ ما يلي:
 كتب التفاسًن ادلعتمدة:إىل   الرجوع -ٔ

طٌوالت وقوؼ على التفاصيل كا٠توض ُب ا١ت١تعرفة ا١تعٌت اإلٚتال لآلايت، دكف ضركرة الكذلك 
لكل كلمة، بل قد يكوف التدبر إبدراؾ  اكالشركح كالركاايت، فليس من شرط التدبر أف يكوف تفصيلين 

فإف القرآف  ،ظم أسباب تدبر القرآف الكرميىذا من أعك ا١تعٌت اإلٚتال، كعٍقل الكليات ا١تراد ابآلية، 

                                                           

 (.ُٔ( ٥تتصر منهاج القاصدين ص)(ُ
 (.ّٕٗٔ) ابب ما جاء ُب ا١تتأكلُت كتاب استتابة ا١ترتدين..( أخرجو البخارم ُب  (ِ
 .ْٕٖ/ّ( تفسَت القرآف العظيم(ّ
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فبل يكوف ىم القارئ أف ، يذكر ُب القصص مواطن العربة، كيًتؾ للفؤاد كالعقل مطلق التأمل كالتدبر
 .(ُ)بل يكوف ٫تو األكؿ فهم ا١تعاين كتدبرىا ،ينتهي من السورة أك اٞتزء

ببياف ا١تعٌت، دكف دخوؿ ُب دقائق اللغة التفاسَت اليت هتتم إىل  ٤تاكلة فهم معاين القرآف ابلرجوعك 
ی  ی  ی  جئ  چ. كقد ذـ هللا تعاىل من أعرض عن فهم كتابو فقاؿ: كاإلعراب، أك ا١تسائل الفقهية

 . فاٞتهل ٔتعاين القرآف يصرؼ عن تدبره كتلذذ القلب بقراءتو.[ٖٕ]النساء:  چحئ   مئ  ىئ  
 :معرفة أسباب النزكؿ -ٕ

من  اذلك ألف كثَتن  ،كغَتىا دارسو ا١تختلفة من فقهية كلغويةمن خبلؿ دراسة كتب التفسَت ٔتكذلك 
اآلايت مرتبطة بوقائع كمناسبات كأحداث مشلت ُب كثَت من جوانبها بعض ما تعانيو األمة من ٖتدايت كما 

   ھچ  حد:ا١تسلمُت ُب معركة أي فمثبلن إذا أخذان اآلايت اليت تتحدث عن ىزٯتة  تواجهو من مؤامرات،

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ، [ُّٗ]آؿ عمراف:  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

ې     ې  ى  ى  ائائ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

كقولو تعاىل عن ا١تنافقُت بيعيد غزكة بٍت ا١تصطلق:  ،[َُْآؿ عمراف: ] چەئ  ەئ   وئ  وئ 
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ    ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک     ک  گگ چ

 .[ٖا١تنافقوف: ] چڳ    ڱ    ڱ 
إذا أتملنا تلك اآلايت كفق معرفتنا ألسباب النزكؿ ٧تد أف القاسم ا١تشًتؾ ُب عملية الكيد كالتآمر 

ا ينسجوف خيوط ا١تكر ك٭تيكوف العداء للصف ا١تؤمن من كأبدن  اىو عنصر النفاؽ كا١تنافقُت، فهم دائمن 
كجل  كلكن هللا عز ،اكتدمَتن  اكغدرن  داخل اٞتماعة، كيعملوف فيها خذالانن  وجودخبلؿ ا١تعية كال

ڱ  ں  ں   چ يفضحهم ك٭تبط ٥تططهم كيكفي ا١تؤمنُت شرىم كما كرد ُب سورة األحزاب:

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  

األحزاب: ] چ          ﮽    ﮾  ﮿   ﯀﯁   ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 

                                                           

 (.نقل بتصرؼ.ٔٓ( تدبر القرآف بُت النظرية كالتطبيق، د. رقية طاىر جابر العلواين ص )(ُ
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڑ  چ  :كقاؿ .[ُّ ،ُِ

ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

 .[ُٗاألحزاب: ] چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 
األساسية كإذا ما طبق قارئ القرآف ىذه القواعد  كمن ىنا تربز أ٫تية ىذه القاعدة ُب عملية التدبر،

أدرؾ القيمة اٟتقيقية لعبلقتو بكتاب ربو كظهرت عليو عبلمات التدبر كمن ٍب انعكست على سلوكو 
ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲    چ  هللا عز كجل، قاؿ تعاىل: إبذف كحياتو كابلتال حصل لو التغيَت ا١تنشود

 .[ُُ]الرعد:  چ﮳  ﮴  ﮵﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁             
 

ّٝ    :ضٛابط ايتدبس ا:ثاْ
 كىي كالتال:

 ٕتنب ما ال يصح تدبره. -ُ
 صحة ا١تعٌت التدبرم. -ِ
 موافقة نصوص الكتاب كالسنة. -ّ
 موافقة التفسَت الصحيح. -ْ
 موافقة السياؽ. -ٓ
 كإليك بياهنا:  عدـ القوؿ ُب كتاب هللا بغَت علم. -ٔ

 :ال يصح تدبرهجتنب ما  (ٔ)
 يراد من التدبر أحد أمرين:

إم ا معرفة ا١تعاين اليت يذكرىا هللا عز  كجل  ُب القرآف؛ كىذا الباب ال يستثٌت من القرآف فيو شيءه أك 
 ٯتكن. ال٭تجب عن تدبره. أك يراد منو معرفة حقائق األشياء كما ىي اهتا، فهذا منو ما ٯتكن كما 

  :قسمُتإىل  ا ينقسمبلحظ أف الكبلـ عمومن يففهذا نوعاف؛ 
 ،أتكيلوكىذا التدبر ُب حقيقتو ىو: " .ا ابلفػػعل أك الًتؾكىو ما تضمن أمرن  ؛ا أف يكوف إنشاءن إم   -ُ

 ية ىكمن ٍب كاف السلف يقولػوف: إف السن   .ا هنى عنوإتياف ما أمر بو ا١تشرع كاالنتهاء عم   :ىوك 
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يقوؿ ُب ركوعو كسجوده سبحانك اللهم  ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسوؿ هللا ) :قالت عائشة اهنع هللا يضرك . (ُ)األمرأتكيل 
 .(ّ)"(ِ)(كْتمدؾ اللهم اغفر ل، يتأكؿ القرآف
أخوؼ ما أخاؼ على ىذه األمة الذين يتأكلوف القرآف على ) :كمنو قوؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر

 .(ْ)(غَت أتكيلو
كتاريخ كقصص األمم السابقة، أك أبمور مستقبلية   ؛أبمور قد مضت اإخبارن ا أف يكوف كإم   -ِ

ا١تعاد كالبعث كالقيامة، كاٞتنة كالنار، كغَتىا  :غيبية استأثر هللا بعلمها، كمن ذلك ستحػػدث، أك أبمورو 
 من األمور الغيبية اليت أخرب هبا القرآف الكرمي.

أتكيلو فهم معناه، فتأكيل ا٠ترب إذف ليس ىو إدراؾ ليس ك فتأكيلو عُت األمر ا١تخرب بو إذا كقع، 
معناه، بل إدراؾ اٟتقيقة ا٠تارجية لو، كىو ما ال يستطيعو اإلنساف، فهو فوؽ مستول إدراكو، إذ إنو 

فنحن نعلمها إذا بية على ما ىي عليو ُب كاقعها، "ا ٟتقيقة تلكم األمور الغيا ذىنين ال ٯتتلك تصورن 
جهة القدر ا١تشًتؾ بينهما، كلكن لتلك اٟتقائق خاصية ال ندركها ُب  خوطبنا بتلك األٝتاء من

 على ما إدراكنا ٢تا لعدـ إدراؾ عينها، أك نظَتىا من كل كجو، كتلك اٟتقائق إىل  الدنيا، كال سبيل
 .(ٓ)"ىي عليو ىي أتكيل ما أخػرب هللا بو

 - رٛتة بو - عن ذلك فهذه األمور الغيبية قد استأثر هللا بعلمها، كحجبها عن اإلنساف كفضبلن 
 ىي عليو ُب كاقع أمرىا، إال حُت أيٌب كقت ا١تشاىدة كا١تعاينة. كلن يدركها على ما

 .كما تقدـ ُب الكبلـ عن الفرؽ بُت التأكيل كالتدبرالتأكيل قسماف: مذمـو ك٤تمود،  
ابلتدبر، فمن ال يتدبر اآلية بقلبو فلن يفهم ا١تراد منها،  اكثيقن  اامود يرتبط ارتباطن كىذا التأكيل 

                                                           

 (.ْٗكُب التدمرية )ص  ،َِٔ/ُ تعارض العقل كالنقل ذكره شيخ اإًلسبلـ ُب درءقوؿ سفياف ( ُ)
 . (ْْٖ(، كمسلم )ُٕٖ) ابب التسبيح كالدعاء ُب السجود -ُّٗاألذاف،  كتاب  أخرجو البخارٌم ُب (ِ)
 (.ٕٓ-ٓٓ/ّ) ابن تيمية٣تموع فتاكل ( ّ)
 كعن اٟتسن .(ِٖٔ) َْٕ/ُ(، كأخرج ٨توه البزار ُب مسنده ْٖ) ٖٗ/ُذـ الكبلـ بسنده ُب  ٢تركمأخرجو ا (ْ)

كذكره اٟتكيم الًتمذم ، ْٖ/ٔك ْٗ-ّٗ/ٓ(، كُب التاريخ ُِّرقم  ٖٗأخرجو البخارم ُب خلق أفعاؿ العباد )ص
 الرد على اٞتهمية.، كٔتثلو قاؿ اإلماـ أٛتد ُب (ُِِ/ َُ(، كا١تزم ُب هتذيب الكماؿ )ِٔ/ ُْب نوادر األصوؿ )

 (.ٕٓ-ٓٓ/ّ) ابن تيمية٣تموع فتاكل ( انظر: ٓ)
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 . (ُ)اكمإىل  كلن يستطيع رٌد ا١تتشابو
كىكذا ُب ٚتيع أركاف اإلٯتاف، ككذلك ما يتعٌلق ٔتنهج التعامل مع الغيب كحقيقة البعث، كغَت 

ا بدليل ًصٍدقها كبرىاف ما من قضي ة ذلك من األمور العقدية. ف عقىدي ة ساقها القرآفي الكرمي إال  قرىهنى
ما ٭تتويو النصُّ القرآين من إىل  يقينها القىطعي ُب داللتو، فيجب على كلًٌ ابحث أال  يغفل عن الت نبيو

 كهللا أعلم.   .برىاف عٍقلي يت صل اب١توضوع الذم يتحد ث عنو
 :صحة ادلعىن التدبرم (ٕ)

 كاٞترأة هللا كتاب على التهجم عن اانٕتن  للقرآف فهمهم ُب للهول اتباعهم يكوف من الناس فمن
 كيفسر فيدخل حسب رؤيتو كنظرتو ىو، ُب القرآف سيفيت أنو نفسو يظن كاحد كل علم، بغَت عليو
 ٤تاكلة على ا٢تول ٭تملو من كمنهم الشديد كالضبلؿ البعيد، ، فتجده يقع ُب التخبطكمغرابن  امشرقن 
 ا٢تول يعميو ا٢تول "صاحب: اللٌ  رٛتو تيمٌية ابن عليها، كُب ذلك يقوؿ اآلايت لتشهد أخطائو تربير

 لٌل، كٌلو الٌدين يكوف أف قصده فليس أصبلن، يطلبو كال األمر ُب كرسولو للٌ  ما يستحضر فبل كيصٌمو،
 .(ِ)الٌرايء" أك كطائفتو لنفسو اٟتمٌية قصده بل العلياء، ىي اللٌ  كلمة تكوف كأف

 الٌل أف اتباع ا٢تول سبب للفهم ا٠تاطئ الذم كقع فيو أىل البدع، فقاؿ كىو رٛتو الٌشاطيبُّ  كيبُت
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ : تعاىل قولو عليها نٌبو اٌليت الفرقة: منها البدع، أىل عبلمات يذكر

آؿ عمراف: ] چ ہ  ہ  ھہ     ہچ ، كقولو:[ُٗٓاألنعاـ: ] چڇ     ڇ  ڇ  ڍ
 منهم نبٌيو اللٌ  برٌأ ٍبٌ  فافًتقوا أىواؤىم تشٌتتت الٌدين كٔتفارقة أىوائهم، التٌباع افرقن  صاركا ، أم أهٌنم[َُٓ
الضبلؿ كاٟتياد عن إىل  ا٢تول طريق اتٌباع أفٌ  ذكر ٍبٌ  ،[ُٗٓاألنعاـ: ]  چڇ     ڇ  ڇ  ڍچ : بقولو

 اٟتقٌ  عن ا١تيل ، كىو[ٕآؿ عمراف: ] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچتعاىل:  بقولو ذلك اطريق اٟتق، مؤكدن 
، [َٓالقصص: ]  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئچتعاىل:  كقولو للهول، ااتٌباعن 

 .(ّ)[ِّاٞتاثية: ]  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پچ كقولو:
                                                           

 بتصرؼ. ََِ. عبدهللا سرحاف ص( التدبر دُ)
 (.ِٔٓ ،ِٓٓ/ ٓ( ينظر: منهاج السنة النبوية البن تيمية )ِ)
 ( بتصرؼ.َُٕ -َُْ/ ْ( ينظر: ا١توافقات للشاطيب )ّ)



 

 

 ٖٙٓ 

 :موافقة نصوص الكتاب كالسنة (ٖ)
 مل ًإفٍ  مذىًبوً  ًكٍفقً  على كرسولًوً  هللاً  كبلـى  ٭تىًٍملى  أف ألحدو  كليس: "تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 تعاىل هللاً  لقوؿً  اتبعةه  العلماءً  فأقواؿي  كإال كرسولًوً  هللاً  مرادً  على يدؿُّ  ما كرسولًوً  هللاً  كبلـً  ًمنٍ  يتبُتٍ 
 .(ُ)"ألقوا٢ًتًم اتبعنا كرسولًوً  هللاً  قوؿي  ليس كرسولًًو،

فمن أراد الفهم الصحيح لكتاب هللا عليو أف ييقيًٌدى نفسو ابتباع القرآف كالسنة كعدـ ٥تالفتهما، قاؿ 
 .[ُاٟتجرات: ] چگ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ تعاىل: 
 :موافقة التفسًن الصحيح (ٗ)

، فبل يضٌيع العاقل ا"فالفهم الصحيح للقرآف ىو الذم يبعث صاحبو على استثمار الدنيا كاآلخرة معن 
الدنيا بدعول طلب اآلخرة، كال اآلخرة النشغالو ابلدنيا، بل يكوف من خيار األمة الذم ٬تمعوف بُت 

 .(ِ)"١توازنة بُت عملي الدنيا كاآلخرةسعادٌب الدنيا كاآلخرة، ك٭تٌققوف ا
للشخصية اإلسبلمية ا١تتوازنة،  اىم أكثر األجياؿ ٖتقيقن  ،جيل الصحابة ةخاص؛ كسلفنا الصاّب

 .كٯتارسوف حياهتم بصورة متوازنة ،كيلعبوف ،كانوا يضحكوففقد  
متماكتُت، ككانوا  كالمنحرفُت   يكن أصحاب رسوؿ هللا "ملقاؿ أبو سلمة بن عبد الرٛتن: 

كيذكركف أمر جاىليتهم، فإذا أيريد أحد منهم على شيء من أمر دينو يتناشدكف األشعار ُب ٣تالسهم، 
 .(ّ)"دارت ٛتاليق عينيو كأنو ٣تنوف

 :موافقة السياؽ (٘)
 :العناية بفهم السياؽ الذم كردت فيو اآلية، أك اللفظة

بلفظ ا١تتكلم، أك حالو،  ىنا: الغرض الذم تتابع الكبلـ ألجلو، مدلوالن عليو ا١تراد ابلسياؽك      
ا ىذا ا١توضوع وٍ لى كٍ كالناظر ُب كبلـ ا١تفسرين، ٬تد أهنم أى  ،أك أحواؿ الكبلـ، أك ا١تتكلم فيو، أك السامع

                                                           

 (.ّٓ/ ٕ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية )ُ)
 (.ُٓعبد القدكس السامرائي )ص .أثر القرآف ُب سلوؾ اجملتمع ا١تسلم، د (ِ)
 .ِٖٓالبن اٞتوزم ص تلبيس إبليس (ّ)
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كا١تقصود ىنا تنبيو ا١تتدبر الذم يرـك و، غاية العناية؛ لعظيم أثره ُب بياف ا١تشكل، ككشف ا١تتشاب
 .ابلنظر ُب السياؽ عنده أف يعتٍتا١تعٌت عند اشتباه األمر إىل  الوصوؿ

  كمراعاة السياؽ اليت مٌرت بو اللفظة القرآنية:
ٌر جر   ، لتفيد افيجب أف تربط اآلية ابلسياؽ اليت كردت فيو كال تيقطع عما قبلها كما بعدىا، ٍب ٕتي

 كالقطع اجململ، تبيُتإىل  ترشد السياؽ داللةكشي: "صد، قاؿ الزر يقصده قا امعٌت، أك تؤيد حكمن 
 الدالة القرائن أعظم من كىو الداللة، كتنوع ا١تطلق، كتقييد العاـ، كٗتصيص ا١تراد، غَت احتماؿ بعدـ
ڈ  ژ        چ تعاىل:  قولوإىل  كانظر مناظراتو، ُب كغالط نظَته، ُب غلط أ٫تلو فمن ا١تتكلم، مراد على

 .(ُ)اٟتقَت" الذليل أنو على يدؿ سياقو؟ ٕتد كيف ،[ْٗالدخاف: ] چژ  ڑ    ڑ  
 

 :عدـ القوؿ يف كتاب هللا بغًن علم (ٙ)
 فأصاب، برأيو، هللا كتاب يف قاؿ من»قولو:  ملسو هيلع هللا ىلصعلى ما ركم عن النيب  امعلقن  هللا رٛتو كثَت ابن قاؿ
 أصاب أنو فلو بو، أمر ما غَت كسلك بو، لو علم ال ما تكلف قد أخطأ؛ ألنو "أم: ، قاؿ(ِ) «أخطأ فقد

 .(ّ)اببو" من األمر أيت مل ألنو أخطأ؛ قد لكنو األمر، نفس ُب ا١تعٌت
 كتاب ُب قلت إذا تقلٍت أرض كأم تظلٍت، ٝتاء "أم: يقوؿ  الصديق بكر أبو كاف كلذلك

 .(ْ)"!أعلم؟ ال ما هللا
  

                                                           

 (.َِِ- َُِ/ ِ) للزركشي ( الربىاف ُب علـو القرآفُ)
(. كالًتمذم ُب كتاب التفسَت، ابب ما جاء ُب الذم يفسر َِّٖ) ِٖٔ/ٕ(  أخرجو النسائي ُب السنن الكربل ِ)

(، كأخرجو ِّٓٔ)(، كأبو داكد ُب كتاب العلم، ابب الكبلـ ُب كتاب هللا بغَت علم رقم ِّٓٗالقرآف برأيو رقم )
أيب حـز ال ٭تتج بو، ضعفو  بن ثَت ُب جامع األصوؿ: كُب سنده سهيل(، قاؿ ابن األَٖالطربم ُب جامع البياف رقم )

 .ْٗٔ/ّ/ِصوؿ: جامع األكأٛتد كأبو حاًب. ينظر:  البخارم

 .(ُُ/ ُتفسَت القرآف العظيم البن كثَت ) (ّ)
أخرجو ابن ك (. ِِٖٕ)، رقم ِْْ/ِشعب اإلٯتاف  ُب يأخرجو البيهقك (. ٖٕ/ ُجامع البياف )أخرجو الطربم ُب  (ْ)

 .(ّٗ)، رقمُٖٔ/ُسعيد بن منصور ، ك (ََُّٕ)، رقم ُّٔ/ٔ ُب ا١تصنف أىب شيبة
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 ايسابع املٛضٛع

 َساتب ايتدبس، َٚٓاٖج٘، ٚعًَٛ٘، َٚصادزٙ

 
 :َساتب ايتدبس :أٚاًل

 : ، كيلحق هبما اثلث كالتالخبلصة ما أكرده العلماء حوؿ ىذه ا١تسألة أف التدبر نوعاف
 :التدبر العاـ (ٔ)

آايت إىل  ، كىو التدبر الذم يتجو"عامة ادلخاطبٌنػ"كىو الذم يتعلق ب كىو: التدبر األكل
 القرآف الكرمي اليت ال يعذر أحد ّتهالة معناىا، كاالستجابة كاالنقياد ٢تا، كاالتعاظ كالعمل هبا.

تلى، فهو اٟتجة البالغة اليت ٬تب أف ننهل منها ا١تعاين كا١تعارؼ كالعلـو اليت كما داـ كتاب هللا يي 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ تصلح الفرد كاجملتمع ُب الدارين، فا تعاىل يقوؿ: 

 .[ُٓ]العنكبوت:  چٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې
ُب تغيَت حياة كثَت من الناس كأك٢تم الصحابة الكراـ، الذين كانوا  االتدبر ُب القرآف كاف سببن 

يسمعوف القرآف فيقولوف: كهللا إنو ليس بقوؿ بشر، كما ىي إال ٟتظات تفكر كتدبر قليلة حىت يدخل 
 .ذلك الرجل ُب اإلسبلـ، كيصبح من الصحابة الكراـ

 ملسو هيلع هللا ىلصألشهر، كليس بينو كبُت الرسوؿ كمن ٝتاحة اإلسبلـ أنو إذا جاء أحد ا١تشركُت بعد انقضاء ا
كالقرآف، فإف لو األماف حىت أف يسمع ما يدعو إليو من التوحيد  ملسو هيلع هللا ىلصعهد مسبق، كطلب من الرسوؿ 

ا١تعاملة ككـر األخبلؽ، ألف ا١تراد  كىذا ُب غاية حسن .(ُ)يسمع كبلـ هللا كيتدبره كيتطلع حقيقة أمره

                                                           

 .ُٕٓ/ِانظر: الكشاؼ للز٥تشرم  (ُ)
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كىدايتهم حىت يعرفوا اٟتق فيتبعوه، كيًتكوا الكفر ليس النيل من الكافرين، بل ا١تقصود إقناعهم 
 كالضبلؿ.

ألف لو طبلكة تسلب العقوؿ، كأتخذ ابأللباب، كما أف   ؛كبلـ هللا  ا٠تلق كلهم فينبغي أف يسمع
 .ا ٦تن أسلم يذكر أنو قرأ آايت من القرآف الكرمي فكانت سبب ىدايتوكثَتن 
 
 :التدبر اخلاص (ٕ)

اآلايت اليت ال يعلم إىل  ، فهو التدبر الذم يتجو"أىل العلمػ"كىو: التدبر العميق الذم يتعلق ب
 معناىا إال العلماء الراسخُت، كإىل ما تشتمل عليو اآلايت من ا١تعاين العميقة، كالدالالت الدقيقة.

كأما التفسَت الذم ال يعذر أحد ّتهالتو، فا١تراد بو ما ىو ذا التقسيم يؤخذ من قوؿ بعضهم: "كى
بنفسو، يفهمو التال، كىذا ىو األصل؛ ألف أكثر القرآف يعود إليو، كألجلو جاء األمر ابلتدبر،   ُتًٌ بى 

ں ں ڻ چ ، كقاؿ: [ِٗ]ص:  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ  كما قاؿ تعاىل:

 .[ُٕ]القمر:  چڻ   ڻ               ڻ ۀ
الذم يعلمو العلماء، فهو الذم يدركو أىل التدبر العميق، كالنظر الدقيق، كالبصَتة كأما التفسَت 

ما تشتمل عليو إىل  النافذة الكاشفة. كال يقتصر على القدر الذم يفهمو ا١تتدبر السطحي، بل يصل
 .(ُ)اآلايت من معافو عميقة، كدالالت دقيقة."

خىاطىًبُت بتدبر القرآف الكرمي، ػي اٟتديث عن ا١تشكاؿ الذم يقع عند كمعرفة ىذا التقسيم ٖتلُّ اإل
حيث يرل فريقه من أىل العلم أف تدبر القرآف الكرمي كاجب على كل مكٌلف يفهم ا٠تطاب العريب، 

  . (ِ)بينما يرل بعضهم أف التدبر ال يصح إال من أىل العلم
 

                                                           

 [.ْ( ا١تعُت على تدبر الكتاب ا١تبُت، ٣تدم مكي ]ا١تقدمة: ب حاشية رقم ُ)
 – ْٕص، كتدبر القرآف للسنيدم َْٔ – ْٖٓ/  ٕ( ينظر ُب بياف ىذا اإلشكاؿ تفسَت أضواء البياف للشنقيطي ِ)

ْٗ. 



 

 

 ٖٙٗ 

 تدبر األعجمي: (ٖ)
ۈئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئچ  قاؿ تعاىل:

ُب  ، سواءه على كجوب فهم القرآفالصر٭تة  ةلداألكقد سبق بياف [ ٔالتوبة: ] چېئۈئ ېئ ېئ 
١تن ال يفهم  ىا، كاآلايت الواردة فيها ٤تكمة، كال يتم أداء ىذا الواجبغَت ُب  كأ ،الصبلة كتدبره فيها

 كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب.تو، إال بًتٚتة القرآف بلغ اللغة العربية
 ترٚتة ذلك اقتضى بلغتو، تكوف أبف كذلك. (ُ)فهمها بو ٯتكنو كجو على للمكلف اٟتجة كبلوغ

 القرآف بتبليغ مأمورة األمة أف كمعلـو: "هللا رٛتو اإلسبلـ شيخ يقوؿ كما كاٟتديث، القرآف معاين
 قد العجمإىل  تبليغو كأف كذلك، إال رسالة تبليغ يكوف كال الرسوؿ بذلك أمر ككما كمعناه، لفظو
 ا١تعاين، لتصوير أمثاؿ ضربإىل  ٖتتاج قد كالًتٚتة. اإلمكاف ْتسب ٢تم فيًتجم ٢تم، ترٚتةإىل  ٭تتاج

 .(ِ)"الًتٚتة ٘تاـ من ذلك فيكوف
 أجل من ا١تسلم؛ لغَت الكرمي القرآف معاين ترٚتة إعطاء كنصت فتول اللجنة الدائمة على أنو: "٬توز

 .(ّ)الًتٚتة" ٞتانب اكتغليبن  اإلسبلـ،إىل  كدعوتو الببلغ،
 تفسَته على األمة إٚتاع من حاصل ىو ما على ابلقياس القرآف معاين ترٚتة جواز على كاستيدؿ

 تفسَت إال الًتٚتة كما الدقيقة، معانيو كل إدراؾ على بو يقول ما الفهم من لو ليس كمن ،للعامة
 .كمقاصده معانيو كيتدبر كأحكامو، القرآف يفقو حىت العريب؛ لغَت كإيضاح
يل ٔتا عاملو  من عنو كعيرب ،اصحيحن  افهمن  ا١تعٌت فيهم إذا جائزة القرآف معاين "كترٚتة  ا١تعاين ابللغات ٭تي
 يعرؼ ال ١تن الببلغ لواجب أداء كذلك القرآف، نصوص من ا١تقصود ا١تعٌت يفيد ادقيقن  اتعبَتن  األخرل

 ابصطبلحهم االصطبلح أىل ٥تاطبة كأما: (ْ)هللا رٛتو تيمية بنا أٛتد اإلسبلـ شيخ قاؿ العربية، اللغة

                                                           

 .ّٖٔ/ُ: الشريف العلم طلب ُب اٞتامع انظر: (ُ)

 .ُُٕ-ُُٔ/ْ: الفتاكل ٣تموع (ِ)
 (.َُُٔ( ك)ُِِٕ، كانظر الفتول )ُُٖ/ْْ( ٣تلة البحوث ِِّّرقم ) :الفتول (ّ)

 .ّْ/ُدرء تعارض العقل كالنقل  (ْ)



 

 

ٖٙ٘ 

 كالفرس الرـك من العجم كمخاطبة صحيحة ا١تعاين ككانت ذلكإىل  احتيج إذا ٔتكركه فليس كلغتهم
 قاؿ ك٢تذا إليو، ٭تتج مل إذا األئمة كرىو كإ٪تا للحاجة، حسن جائز ىذا فإف كعرفهم، بلغتهم كالًتؾ
 أابىا ألف اٟتبشة أبرض فولدت صغَتة ككانت - العاص بن سعيد بن خالد بنت خالد ألـ ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 ألهنا اٟتسن، اٟتبشة: بلساف "السنا"ك ،(ُ)(سنا ىذا خالد أـ اي: )٢تا قاؿ - إليها ا١تهاجرين من كاف

 يقرأ ككذلك ابلًتٚتة، إايه تفهموإىل  ٭تتاج ١تن كاٟتديث القرآف يًتجم كلذلك اللغة، ىذه أىل من كانت
 أف اثبت بن زيد ملسو هيلع هللا ىلص النيب أمر كما ابلعربية كيًتجم بلغتهم ككبلمهم األمم كتب من إليو ٭تتاج ما ا١تسلم
  .(ّ)ىػا "(ِ)عليو اليهود أي٘تن مل حيث ذلك لو كيكتب لو ليقرأ اليهود كتاب يتعلم

كلكن ذلك لن يكوف الغاية كا١تنتهى، بل ىو مرحلة أكىل إليصاؿ أصل رسالة اإلسبلـ، كقياـ اٟتجة 
إ٪تا يتم بتعلم ا١تسلمُت للغة   ؛أف الفهم كالتدبر كما يراد هبما من ا٠تشوع كاالعتبار على العباد بو، كذلك

و اإلماـ الشافعي ُب رسالة لى لغاهتم كلها، كما فصٌ إىل  ال بتحويل كتاب هللا " اللغة العربية" كتاب هللا
 .على ذلك ُب الصدر األكؿاإلٚتاع كجرايف العمل  األصوؿ، كأقره ٚتيع ا١تسلمُت لسبق

ما فيو من ا١تعاين كالتأثَت كما أراد هللا تعاىل  كل    كيؤكده أف ترٚتة القرآف ترٚتة صحيحة تؤدم
متعذرة كمستلزمة لتغيَت كبلـ هللا، كىذا دليل كسند لئلٚتاع على ٖترٯتها فتعُت أف يكوف ا١تسلموف 

 ا للغاهتم. تعاىل اتبعن  دكف أف يكوف ما أنزلو ،اتبعُت ١تا أنزؿ هللا تعاىل
ك٢تذا كاف  ؛كتاب هللا كرسولو كال يعقل أف يؤثر ا١تؤمن اب كبكتابو كرسولو لغة قومو على لغة

قدماء العجم من ا١تسلمُت يزاٛتوف العرب اب١تناكب ُب تلقي العربية من أعراب البادية، كُب ٚتيع 
 .اا كجدانين علومها كفنوهنا كآداهبا كعلـو الشريعة نفسها، كذلك أف إٯتاهنم كاف برىانين 

معناه كأف  فسرشنكن أف ي ؛ كفهم اإلسالـأف ما ال بد منو من التالكة يف الصالة فتقرر هبذا:
 يتمكن بو من فهم معناه، كاالعتبار بو. مبا ايتدبره مرتمجن 

                                                           

 .(ْٖٓٓ) القرآف تفسَت البخارم صحيح (ُ)

 .(ُٕٓٗ: )كاحد؟ برقم تىرٚتاف ٬توزي  كىل اٟتيك اـ، تىرٚتة ابب األحكاـ، كتاب البخارم صحيح (ِ)
 .ِٕٓ/ٔسبلمية وث اإل( ٣تلة البحِِٕٗفتول اللجنة الدائمة رقم ) (ّ)



 

 

 ٖٙٙ 

ّٝ  :َٓاٖج ايتدبس حبطب ايعًّٛ ٚاجملاالت ا:ثاْ
 كتاب هللا ال تزاؿ تظهر غرائبوٕتدد ا١تعاين ُب اآلايت القرآنية كجوه من كجوه إعجازه، "كإف  

فهم منو أشياء مل تكن مفهومة من قبل، تي  كعجائبو متجددة على مر الليال كاألايـ، ففي كل حُتو 
 ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  همخص  هنع هللا يضر ىل  اكيدؿ لذلك حديث أيب جحيفة الثابت ُب الصحيح أنو ١تا سأؿ علين 

ُب كتاب هللا،  يعطيو هللا رجبلن  امن ال كالذم فلق اٟتبة، كبرأ النسمة، إال فه)بشيء؟ قاؿ لو علي هنع هللا يضر: 
 اٟتديث.  (ُ)(كما ُب ىذه الصحيفة

 العلـو بو تتجدد هللا ، يدؿ على أف فهم كتاب"ُب كتاب هللا يعطيو هللا رجبلن  اإال فهمن "فقولو هنع هللا يضر: 
 .(ِ)"الناس عامة عند تكن مل اليت كا١تعارؼ

تلقي اإلسبلـ كفهمو كتطبيقو كالعناية بتوثيق كإف  إحياء منهج السلف كمن تبعهم إبحساف ُب 
 .(ّ)ا١تنقوؿ عنهم ُب ىذا الباب، من أىم ٣تاالت تطبيق العلـو اإلسبلمية

ا حقيقة التدبٌر، كما ترمي إليو ىذه العبارة من ا٠تَت كُب ىذا السياؽ يقوؿ الٌسعدم رٛتو هللا مبيٌػنن 
 كعواقبو، مبادئو كُب فيو، الفكر كٖتديق معانيو، ُب التأٌمل كىو كتابو، بتدبٌر تعاىل كالفوائد: "أيمر

 منو كتيستخرج خَت كل ييستنتج كبو ،كادلعارؼ للعلـو مفتاح هللا كتاب تدبّر ألف ذلك كلوازمو،
، ٚتيع  صفات من لو كما ا١تعبود، ابلربٌ  يعرًٌؼ فإنو شجرتو، كترسخ القلب ُب اإلٯتاف يزداد كبو العلـو

 عند ٢تم كما أىلها، كصفة إليو ا١توصلة الطريق كيعرًٌؼ النقص، ٝتات من عنو ينزٌه كما ؛الكماؿ
 أىلها، كصفة العذاب،إىل  ا١توصلة كالطريق اٟتقيقة، على العدكٌ  ىو الذم العدكٌ  كيعرًٌؼ عليو، القدـك

 .(ْ)العقاب" أسباب كجود عند ٢تم كما
اإلبداع كالكشف عن إىل  اليت  تقود اإلنساف ُب حياتو العملية العلم كادلعرفةفالتدبر فيو اٟتث على 

                                                           

 (.َّْٕاألسَت ) فكاؾأخرجو البخارم ُب كتاب اٞتهاد كالسَت ابب  ((ُ
 (.ِٗٓ/ِأضواء البياف ) ((ِ
 (،.ُّٖبن صغَت ٤تفوظ )صاالتجديد ُب العلـو اإلسبلمية كدكره ُب حل مشكبلت الواقع ا١تعاصر،  ((ّ
 (.ُٖٗ/ُتيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف ) ((ْ



 

 

ٖٙٚ 

سنن كقوانُت الكوف، كتسخَتىا لتنمية اٟتياة كإعمار األرض؛ إذ أثٌت هللا على العلماء كرفع مقامهم، فقرهنم 
ڦ   ڄ   ڄ       ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ :سبحانو كتعاىل بذكره حينما قاؿ

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    چ  كقاؿ سبحانو: .[ُٖآؿ عمراف: ] چڄ  ڄ  ڃ

 .[ُُاجملادلة: ] چيتجث  مث  ىث     يث  حج
كدليل ذلك ما أنتجوه من ، ُب ٥تتلف العلـو الشرعية ا١تختلفة ظهور رلتهدينإىل  ككذلك يؤدم

لكتاب هللا  فهمهممؤلفات كموسوعات علمية ىائلة قٌدموىا لؤلمة، ينٌم عن تفاعل إ٬تايب بُت 
١تختلف القيم  اكإدراكهم لطبيعة الواقع الذم يعيشوف فيو، ٦تا جعل العامل اإلسبلمي آنذاؾ مصدرن 

لكيمياء، كالرايضيات، كالطب، اٟتضارية، كما ظهر علماء مسلموف ُب ٥تتلف العلـو كالفنوف، كا
فاعبلن ُب خدمة البشرية كرقيها،  اكالفلك، كاٟتساب، كغَتىا من العلـو الكونية، كاليت أسهمت إسهامن 

أقدر على غَته من النظر العقلي ُب ىذا الكوف كالتعرُّؼ على أسراره،  اف ا١تؤمن ا١تتدبر لكتاب هللاكك
 .(ُ)كتوظيف ذلك ُب خدمة اإلنسانية ٚتعاء، كتوفَت سبل أفضل للحياة ا٢تانئة الكرٯتة

فإعراض كثَت من األقطار عن النظر ُب كتاب هللا كتفهمو كالعمل بو " :قاؿ اإلماـ الشنقيطي
 .من أعظم ا١تناكر كأشنعها، كإف ظن فاعلوه أهنم على ىدل ا١تبينة لو، الثابتةكابلسنة 

اكتفاء عنهما اب١تذاىب  ملسو هيلع هللا ىلصكال ٮتفى على عاقل أف القوؿ ٔتنع العمل بكتاب هللا كسنة رسولو 
 .لوجود ما يكفي عنهما من أعظم الباطل ؛تعلمهماإىل  ا١تدكنة، كانتفاء اٟتاجة

 .لكتاب هللا كسنة رسولو كإٚتاع الصحابة ك٥تالف ألقواؿ األئمة األربعة ٥تالفكىو 
 .(ِ)"ا كلؤلئمة رٛتهم هللافمرتكبو ٥تالف  كلرسولو كألصحاب رسولو ٚتيعن 

أذنية العلـو ُب أحاديثو، تتضح لو  ُب دالالت النصوص القرآنية، كإرشادات النيب  الناظرإف 
كمؤٌىل أساس لبلستخبلؼ ُب األرض كعمارهتا، فقد رفع القرآف الكسبية مقركنة بعلـو الوحي 

مستول من الفهم كاإلدراؾ لسنن هللا ُب الكوف، حىت أضحوا يفقهوف آايت هللا إىل  الكرمي ا١تسلمُت
                                                           

 ( نقل بتصرؼ.ِْ-ُٗ( تدبر القرآف بُت النظرية كالتطبيق، د. رقية العلواين ص)(ُ
 .ابختصار ِٖٓ ، ِٔٓ/  ٕ( أضواء البياف للشنقيطي ِ)



 

 

 ٖٙٛ 

ا١ترئية من كتابو ا١تنظور، كما فقهوا آايتو ا١تتلوة من كتابو ا١تسطور، فاجتمعت ٢تم بذلك قراءاتف: قراءة 
 .  (ُ)راءة الوحي ُب تناغم كتكاملو ٔتا مل تعرفو أمة من األممالكوف، كق

لقضية االستخبلؼ ُب األرض كعمارهتا من خبلؿ  اككعين  اككاف سلفنا الصاّب أكثر األجياؿ فهمن 
تدبٌرىم آلايت القرآف الدالة على ذلك، كأ٫تية التقدـ العلمي كمؤٌىل أساس ٟتمل أمانة ا٠تبلفة ُب 

من الطب، كالكيمياء، كالفلك، كالبصرايت،  من اقتباس العلـو الكونية احرجن فلم رندكا األرض، 
، كتطوير ىذه العلـو  كالرايضيات كغَتىا، من أمم اٟتضارات القدٯتة مثل اليوانف كالفرس كالرـك

للمسار،  ا، كتصحيحن اإبسهامات ابرزة، ككانت تلك اإلسهامات على ٨تو غَت مسبوؽ مشوالن ك٘تيٌػزن 
 للمطلع على ىذه اإلسهامات ا٠تالدة كأف مل يكن علو حياتية أك معارؼ حضارية. حىت ليخٌيل

"كيشهد لذلك االنطبلقة الكربل، كاالزدىار ا٢تائل اللذاف عرفهما العامل اإلسبلمي على مدار 
الزاىرة ُب ٣تاالت العلـو ا١تختلفة، حىت أضحت حواضر ا١تسلمُت ُب بغداد كالقاىرة  حضارهتمعصور 
 .(ِ)كغَتىا ًقبلة لطبلب العلم من أقاصي الدنيا ك٥تتلف ا١تلل"كقرطبة 

كانت  ،كتب العلـو كا١تعارؼ؛ من طب، ككيمياء، كزراعة، كفلك كغَتىا: أف  اكيشهد لذلك أيضن 
 .قرابة ستة قركف مكتوبة بلغة القرآف، كبفكر أبناء القرآف، ككيف كانت تيدٌرس ُب جامعات أكركاب

، كلذلك دعا كدالالت كإشارات حنتاجو كما زنتاجو العامل أمجع من معاف  ككتاب هللا مليء مبا 
مؤمنهم ككافرىم لتدبر كتابو فقاؿ:  اتدبره كاستخراج معانيو، فدعا ا٠تلق ٚتيعن إىل  اا٠تلق ٚتيعن 

بػ ريكا چكُب قراءة:  [ِٗص: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ    لتىد 

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ كدعا أكلوا العلم كأىل الفهم كالنظر بقولو:  ،چڃ

 .[ّٖالنساء: ] چڱ  ڱ  ں  ں
كما داـ كتاب هللا يتلى، فهو اٟتجة البالغة اليت ٬تب أف ننهل منها ا١تعاين كا١تعارؼ كالعلـو اليت 

                                                           

 (.ِٓٓسنن هللا ُب إحياء األمم ُب ضوء الكتاب كالسنة، د/حسُت شرفة )ص ((ُ
 (.ِٓٓ)ص ا١تصدر السابق (ِ)



 

 

ٖٜٙ 

ۈ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭچتصلح الفرد كاجملتمع ُب الدارين، فا تعاىل يقوؿ: 

 .[ُٓالعنكبوت: ] چٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې
كعلى ىذا فينبغي على ا١تسلمُت عامة، كطبلب العلم خاصة أف يتجهوا ٨تو كتاب رهبم أكالن 

..فيحفظوه كيفهموه كيتدبركه كيطٌبقوه ، كمفتاح لغَته من الفهـو  . فهو أصل لكل العلـو
ں  ژ  كىعىد ابلتيسَت كالفتح ُب مثل قولو تعاىل: كىذا ليس اب١تستحيل أك ا١تستصعب، فا 

 .اال يتخلف أبدن  ، ككعده [ُٕر:]القم ژں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ   
 حدة ٬تد معرفة متكاملة ُب كل شيء،"كمن يدرس آايت القرآف ُب تكاملها ُب كل موضوع على 

كعند ذلك يتبُت لو كيف أتلفت ُب العقوؿ على عهد الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ النظرة الكافية ُب  
ا مدل عمق اإلٯتاف ُب قلوب أكلئك الذين كيتبُت لو أيضن  وضوع اشتمل عليو التعليم القرآين،كل م

 .تلقوا دعوة اإلسبلـ كٛتلوىا كمدل شدة ٛتاستهم ُب اٞتهاد ُب سبيل الدعوة
فظهرت  كإٚتال فإف الفكر تقدـ بعد ذلك، و إذا كاف ذلك كلو قد ٖتقق على ٨تو تلقائيٍب إن

ك٘تثل ذلك  ا كاآلراء كا١تذاىب كمعها أدلتها،كا١تناىج كمعها قواعدى ،مصطلحاهتاا١تفهومات كمعها 
لك ال ككذ كل شيء ُب ازدايد من حيث التفصيل،كال يزاؿ    أنواع العلـو الدينية كالعقلية،التطور ُب

ا ُب ٣تاؿ الدراسات الكونية كخصوصن  نيها ُب العقوؿ مع زايدة ا١تعرفة،تزاؿ آايت القرآف تشرؽ معا
  كاإلنسانية كاالجتماعية كاٟتضارية.

يشيد التاريخ بدكر العلماء العرب كا١تسلمُت ُب ٛتل لواء ا١تنهج العلمي كمواصلة مسَتة البحث 
اليت كانت مظلمة ُب أكركاب كشهدت ا٨تسار اٟتركة العلمية عنها. ُب  ،التجرييب ُب العصور الوسطى

العصور الوسطى ا١تظلمة كاف العرب ىم الذين يقوموف ٔتهمة تنفيذ التقاليد العلمية. أما الغرب فقد 
 .(ُ)حد بعيد ما اكتسبوه من معرفة علمية حازهتا العصور الوسطى البلحقة"إىل  اكتسبوا منهم

 
                                                           

مضموف . ك معهد الكويت لؤلْتاث العلمية ،ُٖٗٗيوسف السلطاف  العلمي،انظر: اإلسبلـ كتنمية العلم كالبحث  (ُ)
 .الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي، ُِٗٗ ،دمحم أبو ريدة ،القرآف الكرمي



 

 

 ٖٚٓ 

 :ايتدبسعًّٛ  ا:ثايّج
 علـو التدبر كثَتة، كأ٫تها أربعة:

 .علـو القرآف -ُ
 التفسَت كأصولو. -ِ
 اللغة كالببلغة. -ّ
 التزكية. -ْ

 :علـو القرآف (ٔ)
إف ا١تتدبر للقرآف الكرمي ٭تتاج لفهمو ُب علـو القرآف ا١تتصلة بو ليستعُت هبا ُب معرفة مآالت ما 

 تدؿ عليو اآلايت، كليكوف انتفاعو ابآلية أعظم، كليأمن الوقوع ُب ا٠تطأ، كمن أ٫تها:
 علم أسباب النزكؿ: 
النص القرآين، مع االنتباه أف العربة بعمـو اللفظ ال معرفة أسباب النزكؿ تعُت على فهم إف  

 .(ُ)القرآف" علم أراد ١تن الزمة التنزيل أسباب . فاإلماـ الشاطيب يقوؿ: "معرفةٓتصوص السبب
 . كقاؿ(ِ)القرآف" معاين فهم ُب قوم طريق النزكؿ سبب "بياف: العيد دقيق ابن كيقوؿ اإلماـ

 العلم ييورث ابلسبب العلم فإف اآلية، فهم على تعُت النزكؿ سبب "معرفة :تيمية اإلماـ ابن
 .(ّ)اب١تسبب"

 هللا كتاب تدبر أبف التدبر، "كاالعتقاد شركط من ليست النزكؿ أسباب ركاايت ّتميع كاإلحاطة
 إدراؾ من كحرماف هللا كتاب من النفس ٟتظ ؛ تفويتكاستحضارىا هبا اإلحاطة على يتوقف تعاىل
 .(ْ)"كجوىره ركحو

                                                           

 (.ّْٕ/ّ( ا١توافقات للشاطيب )ُ)
 (.َُٗ/ُ( اإلتقاف ُب علـو القرآف للسيوطي )ِ)
 (.ّّٗ/ُّ: )تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ( الفتاكل ٣تموع ضمن: )التفسَت مقدمة (ّ)
 .(َُٓالتفسَت لول هللا الدىلوم ص) أصوؿ ُب الكبَت الفوز (ْ)



 

 

ٖٚٔ 

 علم الناسخ كادلنسوخ: 
 اٟتكم ، كا١تراد ابلنسخ رفعادقيقن  ااإلحاطة بعلم الناسخ كا١تنسوخ يعُت على فهم القرآف فهمن 

 شرعي ا خطاابن  اٟتكم ارتفاع على الدليل يكوف شرعي؛ لذلك ييشًتط ُب النسخ أف ٓتطاب الشرعي
 كإال معُت، بوقت مقيدنا حكمو ا١ترفوع ا٠تطاب يكوف كأال حكمو، ا١تنسوخ ا٠تطاب عن مًتاخينا
٦تا يبُت أ٫تية ىذا العلم  نسخنا، كلقد جاء عن الصحابة  ىذا يػيعىد كال كقتو ابنتهاء ينتهي فاٟتكم

 أان إال   الل   كتاب من سورةه  أنزلت ما غَته إلو ال اٌلذم : "كالل  ُب فهم القرآف، قاؿ ابن مسعود 
ا أىعلم كلو ،أينزلت ًفيم أعلىمي  أان إال   الل   كتاب من آيىةه  أينزلت كال ،أينزلت أين أعلمي   مٍتًٌ  أىعلىم أحدن

 .(ُ)إليو" لركبتي  اإًلبل الل  تبلغو بكتاب
 كادلتشابو اكم علم: 

 .عليهم يشكل ْتيث الداللة ٥تتلف كليس إشكاؿ، فيو كليس كبُت   ككاضح ٤تكم القرآف فأساس
 .معٌت من أكثر ٭تتمل الذم الغامض ا١تعٌت: ىو كا١تتشابو

 كا١تتدبر البد لو من معرفة اكم لَتد إليو ما تشابو عليو من آم القرآف كمعانيو كدالالتو.
 مقاصد القرآف الكرمي: علم 

ييستمدُّ الكبلـ ُب مقاصد القرآف الكرمي من مشولية القرآف الكرمي لكل مناحي اٟتياة؛ ُب االعتقاد 
خاطب عقلو ابلتدبر كالتأمل، ". كتتضح العبلقة ُب ٥تاطبة ىذا القرآف لئلنساف فقد كالتعاملكالتعبد 

كجل  منها، من البصر كخاطب قلبو اب١توعظة كالتذكَت، كخاطب جوارحو بتعليمها ما أراد هللا عز  
و، كالسمع ككفًٌو عن اٟتراـ. كُب ىذا القرآف ذًكره للجباؿ الساجدة، كاأللسن الذاكرة، كلُّ ذلك  كغضًٌ

 .(ِ)مذكوره ُب كتاب هللا عز  كجل ، فهو شامله لكل شيءو ُب حياة اإلنساف"
ا١تناحي ُب حياة اإلنساف، فهذا فإذا كانت مقاصد الكتاب العزيز هبذه ا١تثابة ُب مشوليتها ٞتميع 

                                                           

كتاب ،  ، كأخرجو مسلمََِٓ، حديث رقم( أخرجو البخارم كتاب فضائل القرآف، ابب القراء من أصحاب النيب ُ)
 .ِّْٔفضائل الصحابة، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود كأمو، حديث رقم

 .َِِص: "أفبل يتدبركف القرآفمرجع سابق " (ِ)



 

 

 ٖٕٚ 

الباب للعقل ُب التجوُّؿ ابلفكر ُب ميادين التدبر، مع مراعاة أف ال ٮتالف ذلك ما نص  عليو  يفتح
الشرع، فبل ٭تكم على جواز كالية ا١ترأة ٔتا جاء ُب قصة ملكة سبأ مثبلن، ١تخالفتو للسياؽ كىو ٣تيء 

، ك١تصادمتو صريح السنة (ُ)بيل استنكار كاليتها عليهمذلك للخرب ال التشريع، كألهنا كردت على س
. فمراعاة الشموؿ ُب ا١تقاصد القرآنية أمره مهمه، كلكن ابالنضباط ابألصوؿ اليت يقـو عليها (ِ)ُب ذلك
 التدبر.

 :علم مناسبات القرآف الكرمي 
 قاؿ ،ادلتدبركف يدركها لطيفة، كمناسبة كثيق، برابط بينها فيما مًتابطة كلها القرآف سور إف

 كالتناسب ،[ِٖالنساء:] چڈ چ  چ چڇ  ڇ    ڇ  ڇ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ  :تعاىل
 :كلو مسلكاف .بعدىا كما قبلها دلا السورة مناسبة: النوع األكؿ :أنواعه 

 .كا٠تواًب الفواتح حيث لفظي تناسب: األكؿ ا١تسلك
 أٯتا العلماء هبا اىتم كلذلك القرآين، اإلعجاز كجوه من مشرؽ كجو كخوا٘تها السور فواتح

 جلي بشكل ذلك فأبرزكا القرآين، الًتكيب أجزاء بُت الدقيق التناسب يتلمسوف فقاموا اىتماـ،
سور القرآف،  فواتح كتتنوع غَتىا، كخا٘تة السورة فاٖتة بُت التناسب كجو ذلك من ككاف كاضح،
 :فمنها

 .كالكهف اإلسراء: مثل هللا، على الثناء - ُ
 .كالرـك كالعنكبوت عمراف كآؿ البقرة: مثل ا١تفردة، األحرؼ - ِ
 .كالتحرمي كالطبلؽ كا١تائدة، النساء: مثل النداء، - ّ
 .كاالنفطار التكوير: مثل الشرط، - ْ
 .كالناس كالفلق اإلخبلص: مثل األمر، - ٓ

                                                           

 .ْْٔص:  ،االستدالؿ ا٠تاطئ ابلقرآف كالسنة على قضااي اٟترية ،اٟتقيل دمحم بن إبراىيم (ُ)

ركاه البخارم: كتاب الفنت، ابب الفنت ٘توج كموج البحر  ((لن يفلح قوـه كل وا أمرىم امرأةن ))ٟتديث أيب بكرة هنع هللا يضر:  (ِ)
 (.ٖٔٔٔرقم )
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 .كالنبأ اإلنساف: مثل االستفهاـ، - ٔ
 .ا١تعوذتُت: مثل الدعاء، - ٕ
 .كالضحى كالليل كالشمس كالبلد الفجر: مثل القسم، - ٖ
 .كاجملادلة كاٟتديد كالرٛتن، القمر: مثل ا٠ترب، - ٗ

 .كفاطر سبأ: مثل اٟتمد، - َُ
 .كاٞتمعة الصف: مثل التسبيح، - ُُ

 :السور كذلك، ففيها كتتنوع خواًب
 .كالبقرة الفاٖتة: مثل الدعاء، - ُ
 .كاالنفطار ،التكوير: مثل هللا، كحدانية - ِ
 .كعبس ،النازعات: مثل الكافرين، خرب - ّ
 كاالنشقاؽ. ،ا١تطففُت سورة: مثل ا١تؤمنُت، خرب - ْ
 .كاٟتج ،األنبياء مثل: هللا، على الثناء - ٓ
 .كالصافات ،يس سورة مثل: التسبيح، - ٔ
 .كالشورل ،فصلت مثل: التنبيو، - ٕ
 .ؽ كسورة ،اٟتجرات مثل: العاـ، بعد ا٠تاص ذكر - ٖ

 التسبيح، صيغ إبحدل تعاىل هللا افتتحها اليت ا١تسبحات، السور بُت بوضوح قائم كالتناسب
 السور كىى الطواسُت، كمثلها ،"حمػ"ب ا١تفتتحة كالسور ، اٟتمد بصيغة ا١تفتتحة اٟتامدات بُت ككذا
 .ا١توضوع كَب البدء ُب التشابو حيث من كذلك عليها، زاد كما "طس" أبحرؼ هللا بدأىا اليت

 يقاؿ أف ٯتكن ما ٨تو تدبر؛إىل  ٭تتاج ٔتا الشيء بعض دقيقة النوع ىذا من ا١تناسبة كانت كرٔتا
 بدينو، كاالعتصاـ  ابإلخبلص للمؤمنُت أمر اٟتج آخر أف من كا١تؤمنوف: اٟتج سورٌب بُت فيما
 .ذلك على ابلفبلح البشرل يقدـ ا١تؤمنوف سورة كأكؿ

 هللا سبيل ُب اجملاىدين ذكرت العنكبوت فخا٘تة: كالرـك العنكبوت بُت فيما يقاؿ أف ٯتكن كما



 

 

 ٖٚٗ 

 الشريعة ألصحاب العاقبة أف غَت ،كدكؿ سجاؿ اٟترب أف ذكرت الرـك كفاٖتة ،٢تم كمعونتو
 .السماكية
 :سورة كل ُب الرئيس ا١توضوع بُت التناسب: الثاين ا١تسلك

 كمن السورتُت، ُب الساريتُت الركحُت بُت يربط حيث ا١تبلحظة، ُب كأدؽ أعمق مسلك كىذا
 :يلى ما ذلك أمثلة

 .الفاٖتة سورة إلٚتاؿ تفصيل البقرة سورة أبف القوؿ ٯتكن: كالبقرة الفاٖتة سورة بُت -
 من اكاقعين  بياانن  اليهود، قبح بينت البقرة سورة أبف القوؿ ٯتكن: عمراف كآؿ البقرة سورٌب كبُت -

 جاءت ٍب اليهود، من ابعيدن  اكنفورن  ا،عظيمن  ابغضن  ا١تطمئنة النفوس ُب يبعث ٦تا حياهتم، كاقع خبلؿ
 هللا اصطفاىم الذين "عمراف آؿ" منهم كاف فلقد ،(سواء ليسوا) اليهود أف لتعلن عمراف آؿ سورة

 أكلئك كل مرمي ابن عيسى كحفيد٫تا مرمي، كابنتهما كامرأتو، فعمراف، "إبراىيم كآؿ كنوح آدـ مع"
 ألقاىا ككلمتو هللا رسوؿ مرمي ابن عيسى منهم جاء أنو بدليل إسرائيل، بٍت خبلؼ على صاٟتُت كانوا
 .منو كركح مرميإىل 

 :يقاؿ أف ٯتكن كا١تلك، كالتحرمي الطبلؽ سورة كبُت -
 - ألحد ٬توز ال ، خالص حق التحرمي أف كىى عظيمة، عقدية قاعدة هللا يقرر التحرمي سورة ُب

 يكوف أبف أمر قبلها الطبلؽ سورة كَب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كاف كلو فيها هللا ينازع أف - كاف مهما
 .التحرمي ُب كتعاىل سبحانو هللا منهج على - ٭ترموه أف لعباده فيو هللا أذف فيما - التحرمي
 النفراد اتربيرن  تقدـ بذلك ككأهنا أحد، فيو ينازعو ال  كلو ا١تلك أف لتثبت ا١تلك سورة أتتى ٍب

 .اٟتبلؿ كإابحة اٟتراـ بتحرمي هللا
 :مًتاصة ٚتل ُب تتلخص الًتتيب هبذا الثبلث السور فهذه

 أف ألحد ٬توز ال فإنو هللا، منهج على إال ٖترموا فبل بتحرٯتو لكم هللا أذف ٦تا اشيئن  حرمتم إذا -
 .كلو ا١تلك مالك ىو كتعاىل سبحانو هللا ألف هللا، دكف من اشيئن  ٭تـر
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 :٣تاالف التناسب كىذا :الواحدة السورة داخل التناسب: الثاين النوع
 .كخا٘تتها السورة فاٖتة بُت التناسب: األكؿ

 التعرؼ لو؛ اإلشارة ٕتدر ٦تا"كىو  .الصدر على العجز رد: أك ،األطراؼ ترابط: يسمى كىذا
 .(ُ)كهنايتها" السورة أكؿ بُت الكامل االنسجاـ على

 فيو، كما ابلقرآف آمنوا الذين ا١تتقُت على ثناء فاٖتتها: مثبلن  البقرة سورة ُب النوع ىذا أمثلة كمن
 .حققوه الذل ابإلٯتاف ٢تم شهادة السورة كخا٘تة هبديو، كاىتدكا

 اٗتاذ عن ا١تؤمنُت هنى كىو كاحد شيء على اجتمعا كآخرىا فأك٢تا: ا١تمتحنة سورة ك٨توىا
 أكلياء. الكافرين

 :كموضوعها السورة اسم بُت التناسب: الثاين
 كوف من ذلك يقتضيو ٔتا القرآنية، السور أٝتاء كراء الكامنة األسرار يربز عظيم مبحث كىذا

 :ذلك كمثاؿ .اثبتة السور أٝتاء
 األسف السورة موضوع السورة، فليس نفس ُب تتلخص كعظات عرب على تشتمل يوسف سورة -

 أحداث حولو تدكر الذل النيب ىو أنو ا١تناسب يكوف أال يوسف، كلمة معٌت عليو يدؿ الذل كاٟتزف
 ابٝتو؟ تسمى أف تناسب السورة

: كىى حجرة، ٚتع كاٟتجرات ا١تنع، ٔتعٌت اٟتجر من مأخوذ االسم ىذا فمعٌت اٟتجرات، كسورة -
 ٣تمل ُب الكرٯتة كالسورة ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب بيوت ىنا ابٟتجرات كا١تراد بو، ٤تيط ّتدار عليو اجور ا١تكاف

 منها، ا١تسلم اجملتمع كتطهَت السيئة االجتماعية السلوكيات بعض على اٟتجر فلك ُب تدكر موضوعها
 ابأللقاب، كالتنابز كاالستهزاء، كالتقاتل، الفاسق، بنميمة كاألخذ البيوت، على االستئذاف سوء مثل

 .(ِ)العظيمة اإلسبلمية اآلداب مع يتناَب ٦تا ذلك ك٨تو كالغيبة،

                                                           

 (.ّٔ)صالقيعي  ا١تنعم عبد دمحم. د.أ، القرآف علـو ُب األصبلف (ُ)

 (.ُِّ-ِِٕمصر ) اإلسبلمية، للشئوف األعلى ا١تتخصصة، اجمللس القرآنية ينظر: ا١توسوعة (ِ)
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  :التفسًن كأصولو (ٕ)
 كتاب ٬تعل بذلك إذ ىو ا١تفسرين، كأقواؿ التفسَت أصوؿإىل  يرجع من ال اٟتق عن ٭تيد كم

 يشاء!! ما هللا كتاب ُب يقوؿ أف أٛتق لكل ألعوبة هللا
 قاؿ كما كيتأملو يتدبره أف عليو ٬تب بل كعبل، جل ربو كبلـ يفهم أف أحد كل حق ًمن أف كالشك

 چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ: كعبل جل هللا
 كقولو ،[ِْ]دمحم:  ژگ   گ  ڳ  ڳ  ک  گ  گ ژ : تعاىل كقولو ،[ِٖالنساء: ]

 ٭تل ال كلكن [،ٖٔا١تؤمنوف: ] چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھڻ  چ :تعاىل
 شركط فيو تتوفر مل فمن ،(ُ)كاألىلية بو الدراية ذكم من ليس من للناس يفسره أف الوجوه من بوجو

 كعبث اٞتاىلُت، جهل من الكرمي للقرآف صيانة ،كتعاىل تبارؾ هللا كبلـ يفسر أف عليو ٭تـر ا١تفسر
 كأجل ا١توبقات أعظم ىو الذم علم بغَت هللا على القوؿ من ىذا إف بل ا١تضلُت، كضبلؿ العابثُت،

  .(ِ)الشرؾ قرين ٖترٯتو. كىو على قاطبة الرسل كأٚتعت الشرائع اتفقت اليت ا١تهلكات
 كبلـ أك كبلمو ا١تتأكؿ يتأكؿ أف علم ببل هللا على القوؿ أعظم كمن: "هللا رٛتو سعدم ابن قاؿ

 هللا على فالقوؿ ،أرادىا هللا إف :يقوؿ ٍب ،الضبلؿ طوائف من طائفة عليها اصطلح معاين على رسولو
 اليت الشيطاف طرؽ فهذه ،إليها يدعو اليت الشيطاف طرؽ كأكرب ،كأمشلها ارمات أكرب من علم ببل

  .(ّ)"عليو يقدركف ٔتا ا٠تلق إغواء على كخداعهم مكرىم كيبذلوف كجنوده ىو إليها يدعو
ما يعينو على معرفة طرؽ التفسَت اليت ىو:  كالقدر الذم زنتاجو ادلتدبر من التفسًن كأصولو

اتفق عليها العلماء؛ من تفسَت القرآف ابلقرآف، كابلسنة، كأبقواؿ الصحابة ٍب من بعدىم، كاللغة، 
                                                           

 .(ِٔ)قشَتم  أٛتد للباحث (كمصادره كآدابو شركطو ا١تفسر) رسالة: ينظر (ُ)

 بو الناس يدخل ما أكثر أف على يدؿ معاذ حديث "كظاىر (:ِْٕ/ُ) كاٟتكم العلـو جامع ُب رجب ابن قاؿ (ِ)
 القوؿ فيها كيدخل كجل عز هللا عند الذنوب أعظم كىي الشرؾ فيها يدخل النطق معصية فإف أبلسنتهم النطق النار
 الشرؾ". قرين كىو علم بغَت هللا على

 (.ُٖ) تيسَت الكرمي للسعدممصدر سابق،  (ّ)
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لئبل ٮتالفو أك ٭تيد عنو لغَته،  ملسو هيلع هللا ىلصكما يعينو على معرفة ا١تركم عن النيب  - كلو إبٚتاؿو  –كأكجو ذلك 
كا١تركم عن الصحابة إذ فهمهم أكىل لشهادة هللا ٢تم ك١تشاىدهتم تنزؿ القرآف كأحوالو كأحداثو كقصصو 

 كأسبابو، كألهنم من أكىل الناس بفهم الكبلـ ا١تنزؿ ُب زمنهم. 
عي، أك بُت أقواؿ كمعرفة ما بو يتم رفع ما يتوىم من اإلشكاؿ كالتعارض بُت دالالت النص الشر 

 السلف ُب التفسَت، فيعلم بو طرؽ اٞتمع أك الًتجيح كقواعد ذلك، كطرؽ االستدالؿ لو.
 :اللغة كالبالغة (ٖ) 

فقد نزؿ القرآف بلساف عريب كما قاؿ عز ، العناية بفهم معٌت اللفظة كداللتها اللغويةذلك  كيعٍت
تعقُّل إىل  ، كنزكلو هبذا اللساف ْتاجة[ِيوسف: ] چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  كجل:

كتفهُّم كإعماؿ ذىن، كذلك أنو نزؿ أبكسع اللغات أتدية للمعاين كاجتمع فيو من ىذه ا١تعاين أقصى 
 ما ٯتكن أف تتحملو األلفاظ كالًتاكيب.

 ،ابلنفوس كذلك ألف لغة العرب أفصح اللغات كأبينها كأكسعها كأكثرىا أتدية للمعاين اليت تقـو"
فلهذا أنزؿ أشرؼ الكتب أبشرؼ اللغات على أشرؼ الرسل بسفارة أشرؼ ا١تبلئكة، ككاف ذلك ُب 

 .(ُ)"أشرؼ بقاع األرض؛ كابتدئ إنزالو ُب أشرؼ شهور السنة كىو رمضاف فكمل من كل الوجوه
كتراكيبو أقول من ا١تعلـو أف القرآف العظيم نزؿ بلغة العرب، فألفاظو أفصح األلفاظ، كإذا كاف 

، إال إذا اعتٌت ا١تتدبر ابللغة اليت نزؿ هبا ىذا اتنضج ٙترتو حقن لن الًتاكيب، كلن يؤٌب التدبر أيكيلىو، ك 
 :أمرينإىل  ذلك أف ا١تفردة القرآنية ٖتتاجف، ك القرآ

 .القرآفتفسَت ، أك غريب كيستعاف عليو بكتب ،إذا كانت من قبيل الغريب ،فهم معناىا األكؿ:
ُب اختيارىا دكف ما سواىا من األلفاظ اليت  اسر   - كإف مل تكن غريبة - ات ا١تفردةذى لً  أف  الثاين: 

"فإف فهم الكتاب كالسنة  :يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةو. ييظنُّ ألكؿ كىلة أهنا مًتادفة من كل كج
 .(ِ)فرض، كال يفهم إال بفهم اللغة العربية، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب"

                                                           

 (.ّٓٔ/ْتفسَت القرآف العظيم البن كثَت ) ((ُ
 .ِٕٓ/ُاقتضاء الصراط ا١تستقيمينظر: ( ِ)
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ا، أف تلك اللغة أكفر اللغات مادة، كأقلها حركفن  :منهاكأسباب كفرة معاين القرآف كثَتة "
 ألكثرا ا، كجعلو جامعن ألفاظن ا ُب الداللة على أغراض ا١تتكلم، كأكفرىا كأفصحها ٢تجة، كأكثرىا تصرفن 

ما ٯتكن أف تتحملو اللغة العربية ُب نظم تراكيبها من ا١تعاين، ُب أقل ما يسمح بو نظم تلك اللغة، 
فلذلك كثر فيو ما مل يكثر مثلو ُب كبلـ بلغاء  ، على أسلوب اإل٬تازفكاف قواـ أساليبو جاراين 

 .(ُ)"العرب
كالغناء اللذين يساعداف على ٕتدد ركنة اب١تألفاظو تتسم فنزكؿ القرآف بلساف العرب من شأنو أف 

كال يرفضها الدين من  ،ال تنكرىا اللغة ْتسب الوضع عدة معاف، ْتيث ترل للكلمة الواحدة ا١تعٌت
 تفكر كتدبر كإعماؿ ذىن.إىل  ، كتطلب ىذه ا١تعاين ْتاجةحيث العمل كاالعتقاد

 يتجلى ااختيارن  اختَتت أهنا القرآف ألفاظ من كثَت ُب كعظمة القرآف ُب ٕتدد معانيو: إذ "نبلحظ
 نزؿ منذ كاألجياؿ القركف على هبا ٪تر اليت األلفاظ ُب كذلك ،االختيار ىذا من اإلعجاز كجو فيو

 كإذا ،معارفو كيوائم ذكقو كيبلئم تفكَته يناسب ما منها يفهم األجياؿ بعض فإذا ،اليـوإىل  القرآف
 األلفاظ ىذه استبدلت كلو ،األجياؿ تلك فهمتو ما غَت عينها األلفاظ ىذه من تفهم أخرل أجياؿ
 ا٠تالد العاـ الدين كتاب أنو ُب اقدحن  ذلك ككاف ،كافة الناس ٠تطاب القرآف يصلح مل بغَتىا

 اكافين  ،اٞتميع ٟتاجات امشبعن  القرآف ىذا أنزؿ من فسبحاف ،كمصر عصر كل ُب البشرية كدستور
 كبلـ أنو على كاضحة داللة يدؿ ٦تا ،اٞتميع كمعارؼ امتفقن  ،اٞتميع ألذكاؽ امبلئمن  ،اٞتميع ٕتارب

 .(ِ)بعلمو" كحده أنزلو هللا
٭تتمل لفظو كسياقو كتراكيبو من ا١تعاين ما ال ٭تتملو أم كتاب آخر، كتتعدد معانيو  كإف كتاابن 

من تغٌَت ُب القراءة أك الوقف، أك تتعدد ا١تعاين ُب اللفظ أك السياؽ، فإف  اللفظْتسب ما يبلبس 
 ٕتدد ا١تعاين فيو نتيجة حتمية كخاصية من خصائصو.

لكن التفطن ٢تذه ا١تعاين كالوقوؼ على ذلكم الثراء ال يدركو إال ا١تتدبٌركف ا١تتفٌكركف، كالعاكفوف 

                                                           

 .(ٖٗ/ ُ) كالتنوير التحرير ((ُ
 (َّٖ/ِ( مناىل العرفاف )ِ)
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رجوا لؤلمة ما ينفعهم ُب دينهم كدنياىم كيقودكا األمة هبذا  على فهم كبلـ رب العا١تُت، حىت ٮتي
عزًٌ اإلسبلـ كفبلح ا١تسلمُت، كال يكوف ىذا بعد توفيق هللا تعاىل إال ابلتدبر، كىذا ما إىل  الكتاب

 عليك فتنهاؿ كتتدبرىا فتتأملها الواحدة ابآلية لتمر ككإنحدا اببن عاشور أف يقرر ذلك فيقوؿ: "
 تتكاثر كقد ،العريب االستعماؿ أساليب ُب االعتبارات اختبلؼ على الرتكيب هبا يسمح كثًنة معاف
 اآلخر البعض على للحمل امنافين  بعضها على اٟتمل ٕتعل كال ،حصر ُب كثرهتا من لك٘ت فبل عليك

 ٚتيع ُب األمم كل بو ا٥تاطبن  كتاابن  القرآف يكوف أف تعاىل هللا أراد كقد ،بذلك اٝتحن  الًتكيب كاف إف
 .(ُ)"العربية اللغة كىي البشر لغات بُت كبلـ أفصح ىي بلغة جعلو لذلك العصور،

تدبر القرآف ُب التفكر كإعماؿ فكر ُب تفهم ا١تعاين  نتائجنتيجة من  فتجدد ا١تعاين حينئذو 
  لؤلمة.للمتدبر أك متعداين  البلنتفاع بو سواء كاف النفع ذاتين 

 :التزكية (ٗ)
، اال اتبعن  اكا١تقصود بو التجرد من األىواء كالتصورات كالنظرايت السابقة، كجعل القرآف متبوعن 

 أف ألحدو  كليس: "تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ، كُب ىذا ا١تعٌت يقوؿا، كأصبلن ال فرعن اال ٤تكومن  اكحاكمن 
 هللاً  مرادً  على يدؿُّ  ما كرسولًوً  هللاً  كبلـً  ًمنٍ  يتبُتٍ  مل ًإفٍ  مذىًبوً  ًكٍفقً  على كرسولًوً  هللاً  كبلـى  ٭تىًٍملى 

 .(ِ)"ألقوا٢ًتًم اتبعنا كرسولًوً  هللاً  قوؿي  ليس كرسولًًو، تعاىل هللاً  لقوؿً  اتبعةه  العلماءً  فأقواؿي  كإال كرسولًوً 
الصحيح لكتاب هللا عليو أف ييقيًٌدى نفسو ابتباع القرآف كالسنة كعدـ ٥تالفتهما،  الفهمفمن أراد 

اٟتجرات: ] چگ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ قاؿ تعاىل: 
 األمور، ٚتيع ُب لو اتبعن  كونوا بل قبلو،: أم يديو، بُت األشياء ُب تسرعوا "ال: ، قاؿ ابن كثَت[ُ

: اليمنإىل  بعثو حُت ملسو هيلع هللا ىلص النيب لو إذ قاؿ معاذ، حديث الشرعي األدب ىذا عمـو ُب يدخل حىت
 «جتد؟ مل فإف»: قاؿ. هللا رسوؿ بسنة :قاؿ «جتد؟ مل فإف»: قاؿ. هللا بكتاب: قاؿ حتكم؟(( ))مب
 رسوؿ كفق الذم  "احلمد: كقاؿ صدره، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فضرب»: قاؿ. رأيي أجتهد :قاؿ

                                                           

 .(ٖٗ/ ُ) كالتنوير التحرير ((ُ
 (.ّٓ/ ٕ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية )ِ)
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 .(ُ)«هللا رسوؿ يرضي دلا هللا رسوؿ
 البحث قبل قدمو كلو كالسنة، الكتاب بعد ماإىل  كاجتهاده كنظره رأيو أخ ر أنو منو فالغرض

 اللٌ  كتاب : "اٌٗتذ، كقاؿ معاذ بن جبل (ِ)كرسولو" هللا يدم بُت التقدمي ابب من لكاف عنهما
 ال كشاىد مطاع، ، شفيعملسو هيلع هللا ىلص اللٌ  رسوؿ فيكم استخلف اٌلذم فإنٌو ا،كحكمن  اقاضين  بو كارض ا،إمامن 

 .(ّ)بعدكم" ما كخرب كخربكم بينكم، ما كحكم قبلكم، من كذكر ذكركم فيو يٌتهم،
 :َصادز ايتدبس ا:زابّع

 ٬تمع مصادر التدبر أربعة أبواب، كىي:
 الكرمي. القرآف -ُ
 النبوية. السنة -ِ
 .أقواؿ السلف -ّ
 العربية. اللغة -ْ

 :القرآف الكرمي (ٔ)
ييعُت  - ما ييعرؼ بتفسَت القرآف ابلقرآف -إف  ٚتع اآلايت القرآنية أك بعضها ذات العبلقة ابآلية 

ر بعضو بعضن اعلى فهمها كتدبرىا، كذلك ألف القرآف الكرمي يصدًٌؽ بعضو بعضن  ، قاؿ تعاىل: ا، كيفسًٌ
قاؿ ابن  ،[ِٖالنساء: ] چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  چ  چڇچ

ر قد فإنو مكاف ُب أيٚتل فما ابلقرآف؛ القرآف ييفٌسر أف ذلك ُب الطرؽ تيمية: "أصح  موضع ُب فيسًٌ

                                                           

. قاؿ شعيب األرنؤكط:  إسناده ضعيف إلهباـ أصحاب معاذ كجهالة (ََِِٕ)(، رقم ّّّ/ ّٔ( مسند أٛتد )ُ)
اٟتارث بن عمرك، لكن ماؿ إىل القوؿ بصحتو غَت كاحد من اققُت من أىل العلم، منهم أبو بكر الرازم كأبو بكر 

: إف أىل العلم قد َُٗ-ُٖٗ/ُطيب ُب "الفقيو كا١تتفقو" بن العريب كا٠تطيب البغدادم كابن قيم اٞتوزية. قاؿ ا٠ت
 تقبلوه كاحتجوا بو، فوقفنا بذلك على صحتو عندىم.."

 (.ّْٔ/ٕ( تفسَت القرآف العظيم البن كثَت )ِ)
 (.ِّٓ-ِِٓ/ُ( حلية األكلياء كطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين )3)
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 . كلذلك صوره متعددةه، منها:(ُ)آخر" موضع ُب بسط فقد مكاف من اختيصر آخر، كما
 أكثر الستنتاج معاف  أخرل: اجلمع بٌن معىن قراءتٌن أك -أ 

فكما أف اٞتمع بُت نصُت أك أكثر طريقة من طرؽ تدبر القرآف، فكذلك ما يكوف ُب تنوع  
القراءة، ّتمع حاصل ا١تعٌت من القراءتُت أك القراءات ا١تختلفة ُب اللفظ،  اختبلؼا١تعٌت الناتج عن 

كىذا لوف ٚتيل كمظهر بديع من مظاىر ٕتدد ا١تعاين، األمر الذم يتطلب معو الكشف عن الركابط 
 كالتناسب بُت ىذه األلفاظ. 

ا١تناسبات،  من مسالك التناسب قل  التطرؽ إليو ُب ابب اكما أف ىذه الطريقة تعد مسلكن    
 فالتناسب ُب اللفظ الواحد الذم اختلف فيو نوع من أنواع التغاير، ال شك أنو آكد كأقول.

٬تتهد ُب الربط بُت القراءتُت كمعرفة كجو ا١تناسبة بينهما، كما ٬تتهد ُب بياف  ا١تتدبركذلك أف 
 كجو مناسبة كل قراءة مع سياؽ اآلية.
األنعاـ: ] چے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷     ﮸چ  : خذ مثبلن على ذلك قولو تعاىل

 چيقًض اٟتقچك لنافع كأيب جعفر كابن كثَت كعاصم، چ﮳  ﮴چفقد كرد فيها قراءاتف:  [ٕٓ
، كمعناىا: أنو جل كعبل يقضي القضاء اٟتق ك١تا كاف القضاء ىو الفصل ُب اٟتكم (ِ)لباقي القراء

فهي من  چ﮳  ﮴چ، أما القراءة األخرل چ﮶  ﮷     ﮸چ   كالقطع بو ذٌيل اآلية بقولو:
ألف  چ﮶  ﮷     ﮸چ قٌص اٟتديث كتتٌبع األثر، كىذا القص متناسب مع تذييل اآلية بقولو: 

كىكذا تنوع ا١تعنياف كتغايرا ُب داللتهما على فعل هللا جل كعبل  ،چژ    ڑ   ڑ چ هللا تعاىل قاؿ: 
دكف تعارض بينهما، فإذا ما تطلبنا ا١تناسبة بُت القراءتُت  كحاصل ا١تعنيُت، ظهر لنا معٌت آخر كىو 

ُب قضائو جل كعبل ككيف أنو قص لنا حاؿ الشاكرين كاجملرمُت  ارابنين  اأف هللا تعاىل يبٌُت لنا منهجن 
فهو أحكم اٟتاكمُت، كلكن حىت يستبُت الطريق  - كىو ُب غٌت عن ذلك جل كعبل - وكفٌصل

                                                           

 (.ّّٔ/ ُّ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية )ُ)
 (.ِٖٓ/ِينظر: النشر ُب القراءات العشر ) ((ِ
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العذاب أك إمهالو كال معقًٌب ٟتكمو تبارؾ  بتعجيلكتتضح اٟتجة، ٍب يكوف قضاؤه تبارؾ كتعاىل 
 كتعاىل.

أف يفصل ُب القضية حىت يقص األثر كيتتبعو، كيستفصل منو فإذا  يستطيعكىكذا القاضي ال 
استباف لو فصىل ُب القضية كحكم ٔتا ظهر لو، فهذا التناسب بُت القراءتُت كجو من أكجو ٕتدد ا١تعاين 

 كثرائها.
 :اجلمع بٌن اآليتٌن يف استنباط كتدبر ادلعاين -ب 

إف القرآف الكرمي ٔتا اختص بو من دقة كجودة ُب التناسب كالسبك مع تفاكت أحواؿ كأكقات 
ُب  نصُت أك أكثر من نصوصو اليت ينتج عنها معٌت جديد كذلك أعظم برىاف ّتمعيسمح  ،النزكؿ

أف ا١تعٌت  تصديق القرآف بعضو لبعض، كلذا فإنو إف صحت طريقة استخراج ا١تعاين فبلشك حينئذو 
چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ كهللا تعاىل يقوؿ:  ،ا١تستنبط صحيح كميراد

[ فهذه اآلية دعوة تتضمن فتح ابب االستنباط ّتميع طرقو، ككل معٌت ِٖالنساء: ] چڈ
اـ ُب ٘ت فستجدهصحيح مستنبط من القرآف سواء من داللة آية مفردة أك من ٚتع نصٍُت فأكثر 

كقد عٌد ابن القيم ىذه الطريقة ُب  ،التناسب كلن ٕتد فيو أم اختبلؼ كىذا أحد أسباب ٕتدد ا١تعاين
 .(ُ)استخراج ا١تعاين من ألطف طرؽ فهم النصوص كأدقها

 اآليتُتً  ّتمعً  فيكوفي  آخر، ٟتكمو  مبيًٌنةن  أخرل آيةه  كتردي  ما، ٟتكم مبيًٌنةن  اآلايتً  بعضي  تردي  فقد
 .انفراًدىا على اآليتُت أحدي  عليو يدؿُّ  ال جديد ٟتكمو  بيافه 

 من كأخصقاؿ ابن القيًٌم ُب معرض حديثو عن طرؽ فهم النصوص كتفاكت الناس ُب ذلك: "
 ،ٔتفرده اللفظ ذلك على زائده  قدره  بو اقًتانو من فيفهم بو متعلق آخر نصإىل  وضمٌ  ،كألطف ىذا

 يشعر ال قد الذىن فإف العلم، أىل من النادر إال لو يتنبو ال القرآف فهم من عجيب ابب كىذا
معٌت الظلم للصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص، كهبذه الطريقة ُب ٚتع النصوص بٌُت النيٌب (ِ)"بو كتعلقو هبذا ىذا ابرتباط

                                                           

 (.ٔٔ/ُينظر: إعبلـ ا١توقعُت ) ((ُ
 (.ِٕٔ/ُا١تصدر السابق ) ((ِ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  چ  : قاؿ: ١تا نزلت ىذه اآليةأنو  بن مسعود عن عبدهللا ف

أينا مل يظلم نفسو؟  :كقالوا ملسو هيلع هللا ىلصعلى أصحاب النيب ذلك  شقٌ  [،ِٖاألنعاـ: ]چپ  پ    ڀ  ڀ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    چ : إدنا ىو كما قاؿ لقماف البنو ليس كما تظنوف» :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا

فبٌُت ٢تم أف  ملسو هيلع هللا ىلص. ففهم الصحابة أهنم ىم ا١تعنٌيوف، فسألوا النيب (ُ)«[ُّلقماف: ] چڄ  ڄ
 يهم.فهاف األمر عل ،ُب اآلية ىو الشرؾ ا١تراد بوالظلم 

 اٟتىٍملً  ميد ةً  أقل   أف   افهم علي  كابن عباس رضي هللا عنهم - النصوصُب ٚتع  - كهبذه الطريقة
 َّرت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱ: تعاىل ابٞتمع بُت قولًو كذلك أشهرو، ست ةي 

 األحقاؼ]  َّىن من خن جنحن يم ىم مم خم حمُّٱ: كقولًو ،[ُْ لقماف]
، هللا عبد بن معمر عن حاًب أيب ابني  أخرج»: السيوطي قاؿ [ُٓ  امرأةن، من ا رجله  تزك جى : قاؿ اٞتيهىٍتًٌ

: يقوؿي  هللاى  ٝتعتى  أمىا: عىًلي   فقاؿ .برٚتًٍها فأمرى  عثماف،إىل  فانطلقى  أشهرو، ست ةً  لتماـً  فولدتٍ 
دي  فكم ،َّرت يب ىبُّ: كقاؿ ،َّىن من خن حنُّ  .أشهرو  ست ةي  إال   بىًقيى  ٕتًى

 .(ِ)«٢تذا تفط ٍنتي  ما كهللا: عثمافي  فقاؿى 
 
 :السنة (ٕ)

 ما ييعرؼ بتفسَت القرآف ابلسنة - إف  ٚتع األحاديث النبوية الثابتة أك بعضها ذات العبلقة ابآلية
عن  ابعيدن  اصحيحن  افهمن  القرآف الكرميمن الواجب لكي نفهم ييعُت على فهمها كتدبرىا، ف -

، كالسنة ىو ا٢تدل القرآف ألف السنة النبوية؛ُب ضوء  كاالنتحاؿ، كسوء التأكيل، أف نفهمو ،التحريف
، كال الفرع  يشارحة لو، كى البياف النظرم، كالتطبيق العملي للقرآف، كما كاف للبياف أف يناقض ا١تبُت 

                                                           

 (.ّٕٗٔ) ابب ما جاء ُب ا١تتأكلُت كتاب استتابة ا١ترتدين..( أخرجو البخارم ُب  (ُ
 مثلو كثَتو  ابن ذكر كقد ،(َِٖ/ٕ) كثَت تفسَت القرآف العظيم البن: كينظر(. ُْٗص) التػ ٍنزيل استنباط ُب اإلكليل ((ِ

 .(َِٖ/ٕ) ،(ّّٔ/ٔ) عباسو  ابن عن
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ظن بعض  ، كإذاك٢تذا ال توجد سنة صحيحة اثبتة تعارض ٤تكمات القرآف، (ُ)أف يعارض األصل
أك يكوف فهمنا ٢تا غَت صحيح، أك يكوف  ،أف تكوف السنة غَت صحيحةإم ا الناس كجود ذلك، ف

 للقرآف شارحة فإهنا ابلسنة فعليك ذلك أعياؾ قاؿ ابن تيمية: "فإف ،اال حقيقين  االتعارض ك٫تين 
 القرآف، من فهمو ٦تا فهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بو حكم ما كل: الشافعي اإلماـ قاؿ قد بل لو؛ كموضحة

ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   چ : تعاىل هللا قاؿ

 يعٍت ،(ِ)«معو كمثلو القرآف أكتيت إين أال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ ، ك٢تذا[َُٓالنساء: ]چۈئ
 تطلب أنك يتلى، كالغرض كما تتلى أهنا ال القرآف؛ ينزؿ كما ابلوحي عليو تنزؿ اأيضن  السنة، كالسنة

 السنة. فمن ٕتده مل فإف منو القرآف تفسَت
 قاؿ «جتد؟ مل فإف»: قاؿ. هللا بكتاب: قاؿ «حتكم؟ مب»: اليمنإىل  بعثو حُت ١تعاذ  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  ككما

: كقاؿ صدره، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فضرب»: قاؿ. رأيي أجتهد قاؿ «جتد؟ مل فإف»: قاؿ. هللا رسوؿ بسنة
 .(ْ)"(ّ) «هللا رسوؿ يرضي دلا هللا رسوؿ رسوؿ كفق الذم  احلمد

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ الدين ُب قولو تعاىل:  كأف إكماؿ

 فكاف تنجيمو، اٟتكمة اقتضت الذم تعاىل،  ا١تراد البياف إكماؿ ، ىو[ّا١تائدة: ] چڌ  ڌ
 اليت اإلسبلـ قواعد أحكاـ تفاصيل كبعد جهلها، فا١تسلمو  يسع ال اليت االعتقاد، أحكاـ نزكؿ بعد

 قد كٌلو ذلك بعد اإلسبلمي، النظاـ ا١تعامبلت، كأصوؿ شرائع بياف كبعد كالفعل، ابلقوؿ اٟتجٌ  آخرىا

                                                           

 (.ُِ/ ُ( أزمة الفهم ُب الصحوة اإلسبلمية ليوسف فرحات )ُ)
 (. قاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الصحيح.ُُْٕٕ(، رقم )َُْ/ِٖ( مسند أٛتد )ِ)
عيب األرنؤكط:  إسناده ضعيف إلهباـ أصحاب معاذ كجهالة . قاؿ ش(ََِِٕ)(، رقم ّّّ/ ّٔ( مسند أٛتد )ّ)

اٟتارث بن عمرك، لكن ماؿ إىل القوؿ بصحتو غَت كاحد من اققُت من أىل العلم، منهم أبو بكر الرازم كأبو بكر 
قد  : إف أىل العلمَُٗ-ُٖٗ/ُبن العريب كا٠تطيب البغدادم كابن قيم اٞتوزية. قاؿ ا٠تطيب ُب "الفقيو كا١تتفقو" 

 .تقبلوه كاحتجوا بو، فوقفنا بذلك على صحتو عندىم.."
 ( بتصرؼ.ِْٔ - ّّٔ/ ُّ) ة( ٣تموع الفتاكل البن تيميْ)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ :قولو ُب تعاىل  ا١تراد البياف ًبٌ 

ى ﴿ :، كقولو[ٖٗالنحل: ] چڃ   ٣تموع صار ْتيث ،[ْْ:]النحل ﴾ًإلىٍيًهمٍ  نػيٌزًؿى  مىا لًلن اسً  لًتػيبػىُتًٌ
 سائر ُب كسياستها، كمعاملتها، عبادهتا، ُب األٌمة ىدم ُب اكافين  كالسٌنة، ابلقرآف اٟتاصل التشريع

 .(ُ)ا١تسلموف ٭تتاجو ٔتا كقت، كلٌ  ُب اكافين  الدين كاف فقد حاجاهتا، إليو تدعو ما ْتسب عصورىا،
 بو، كالعمل كالٌنظر فيو، كتفٌهمو،، هللا تعاىل كتاب التدبّر يف الناس عن من كثَت فإعراض

، ا، كسياسين ا، كثقافين ، كتربواين ، كاقتصاداين ا، ُب ٚتيع اجملاالت اٟتيوية، اجتماعين لو ادلبّينة الثابتة كابلسّنة
 كإف كأشنًعها، ا١تناكر أعظمً  كٚتاعات، ىو من اذلك من األمور اليت ٖتتاج إليها األٌمة، أفرادن إىل  كما
 .(ِ)ىدل، ابتباعهم مناىج غربية علمانية مستوردة، كهللا ا١تستعاف على أهنم فاعلوه ظنٌ 

 
 :أقواؿ السلف (ٖ) 

تدبر القرآف، فما كرد  ينفع ُب ؛على ا١تعاين اليت قا٢تا السلف كأئمة التفسَت السابقوف الوقوؼإف  
 عن السلف ُب التفسَت نوعاف:

سواء كاف ىذا البياف من جهة اللغة أـ من جهة الشرع أـ جهة : يتعلق ببياف ا١تعٌت، أحدذنا
 ا١تعٌتالذم ىو بياف  -ألف القوؿ ُب التفسَت  ؛بيل للخركج عنو، كال تصح ٥تالفتوالعرؼ. فهذا ال س

كعلم التفسَت إ٪تا "ابإلٚتاع على ذلك، فقاؿ:  رٛتو هللا متوقف على السماع. كقد صرٌح السيوطي –
األخبار، كيسلك فيو مسالك اآلاثر... كا٨تصار التفسَت ُب السماع كلمة إٚتاع، ىو يتلقى من 

 .(ّ)"كالنهي عن القوؿ ُب القرآف ابلرأم مؤل األٝتاع
: يتعلق ٔتا كراء ا١تعٌت، كما يدؿ عليو اللفظ، من استنباط حكم أك تنزيل لآلية على ما كالثاين

                                                           

 (.ُّّ/ْ( التحرير كالتنوير، ابن عاشور )(ُ
  (.ّٖٓ/ٕأضواء البياف ) األمُت الشنقيطي ُب دمحم( انظر ُب ىذا ا١تعٌت كبلـ الشيخ ِ)
، كينظر كبلمو ُب ٕ/ُابختصار من مقدمة حاشية السيوطي على البيضاكم ا١تسماة "نواىد األبكار كشوارد األفكار"  (ّ)

 .ُٗ – ٖٗ/ُ" األسراراقتصار التفسَت على النقل ُب مقدمة كتابو "قطف األزىار ككشف 
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 و ا١تقصود بقوؿ علي بن أيب طالبلى السماع، كىيشملو معناىا؛ فهذا الذم ال ينحصر القوؿ فيو ع
: ىل عندكم شيء من الوحي إال ما ُب كتاب هللا؟ فقاؿ  هللا رٛتوهنع هللا يضر ١تا سألو أبو جحيفة السوائي 

 .(ُ)(ُب القرآف.. الل  رجبلن  وفػىٍهمنا يػيٍعًطي الى كال ذم فلق اٟتب ة، كبرأ الن سمة، ما أىٍعلىميوي إال  ): هنع هللا يضر علي
 .(ِ)"ـ كيدرؾ من بواطن ا١تعاينكبلما يفهم من فحول ال :ا. يعٍتفهمن  كقولو: إال  "

، كىي ا١ترادي بقولو كاف عنده أشياءه   أن ودليله على  فيو"ك  :مكتوبةه من الفقو ا١تستنبًط من كتاب الل 
 .(ّ)"أىٍك فػىٍهمه أيٍعًطيىوي رجل..()

  كُب مقدمتهم السلف الصاّب من الصحابة  - العلماء عند تدبر اآلايتأقواؿ إىل  فالرجوع
إذا مل ٧تد التفسَت ُب  ييعُت على فهمها كتدبرىا، لذلك يقوؿ ابن تيمية: "كحينئذو  - الكراـ ُتكالتابع
 القرآف من شاىدكه ١تا بذلك أدرل فإهنم الصحابة، أقواؿإىل  ذلك ُب رجعنا السنة ُب كال القرآف

 علماؤىم سيما ال الصاّب؛ كالعمل الصحيح كالعلم التاـ الفهم من ٢تم ك١تا هبا؛ اختصوا اليت كاألحواؿ
 ُب التفسَت ٕتد مل : "إذاا، كقاؿ أيضن (ْ)ا١تهديُت" كاألئمة الراشدين ا٠تلفاء األربعة كاألئمة ككرباؤىم

 أقواؿإىل  ذلك ُب األئمة من كثَت رجع فقد الصحابة عن كجدتو كال السنة ُب كال القرآف
 .(ٓ)التابعُت"

 هبا األخذ اسننن  بعده األمور ككالة  ملسو هيلع هللا ىلص اللٌ  رسوؿ "سنٌ : العزيز عبد بن عمر كُب ذات ا١تعٌت يقوؿ
 الٌنظر كال تغيَتىا، كال تبديلها ألحد ليس الٌل، دين على كقٌوة الٌل، لطاعة كاستكماؿ الٌل، لكتاب تصديق

 ا١تؤمنُت سبيل غَت كاتٌبع خالفها كمن منصور، فهو استنصر كمن مهتد، فهو هبا اقتدل من خالفها، فيما
 

                                                           

 .]طبعة دار التأصيل[ َّٗٓرقم  -ابب فكاؾ األسَت  -كتاب اٞتهاد كالسَت   -( أخرجو البخارم ُب صحيحو ُ)
 (.ُٔٗ/  ُ( كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزم )ِ)
 (.َِْ/  ُ( فتح البارم البن حجر )ّ)
 (.ِْٔ/ُّ) ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية ْ)
 (.ِٖٔ/ُّ) ( ٣تموع الفتاكل البن تيميةٓ)
 



 

 

ٖٛٚ 

 .(ُ)مصَتنا كساءت جهٌنم كأصبله توىٌل  ما اللٌ  كاٌله 
 ابن تفسَت: لدينا أجلها كمن ا١تعتربة، ا١تتداكلة ابلتفاسَت هللا، كتاب فهم على نستعُت ٍب إان

 فهم كعلى كغَتىم، كاٞتبللُت، كاٟتداد، كا٠تازف، كالبيضاكم، البغوم، ككذا، كثَت جرير، كتفسَت ابن
 مسلم، على كالنوكم البخارم،كالقسطبلين على  كالعسقبلين: ا١تربزين األئمة بشركح اٟتديث،
 .(ِ)الصغَت اٞتامع على كا١تناكم
 :اللغة (ٗ)

 كيظهر لك بطريقُت كما يلي:
 :القرآنيةأ/ معرفة مدلوالت ألفاظ الكلمة 

، اللغةمعاجم الشعر ك  دكاكينإىل  كذلك ابلرجوعإفَّ معرفة مدلوالت ألفاظ الكلمة القرآنية 
إذا سألتموين عن عربية القرآف، فالتمسوه : " ابن عباس لذلك يقوؿيساعد على الفهم كالتدبر، 

البد من  الصحيحفهم دالئل الكتاب كالسنة على الوجو كي تي ، ف(ّ)"ابلشعر فإف الشعر ديواف العرب
ك٢تذا تواتر ؛ أصحابو ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة لغة العرب اليت نزؿ هبا القرآف الكرمي، كاليت خاطب هبا رسوؿ هللا 

 .اكأئمتها بلغة القرآف حىت يوضع خطاب الشارع ُب موضعو البلئق بو شرعن اعتناء علماء األمة 
 ألنو ال ؛كإ٪تا بدأت ٔتا كصفت من أف القرآف نزؿ بلساف العرب دكف غَته" قاؿ اإلماـ الشافعي:

 ،هل سعة لساف العرب، ككثرة كجوىو، كٚتاع معانيو كتفرقهاج يعلم من إيضاح ٚتع علم الكتاب أحده 
 نزؿ القرآف أف على العامة تنبيو فكاف ،بو اليت دخلت على من جهل لساهنافت عنو الشُّ كمن علمو انت

 .(ْ)تركو" ينبغي ال فرض ٢تم كالنصيحة للمسلمُت، نصيحة خاصة العرب بلساف
 ،ك٦تا يستعاف بو على فهم اٟتديث ما ذكرانه من العوف على كتاب هللا "قاؿ ابن عبد الرب: ك 

                                                           

 (.ُٗٓ/ ُ( إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف البن القيم )ُ)
 (.ِِٖ/ ُ( الدرر السنية ُب األجوبة النجدية الرقمية لعلماء ٧تد األعبلـ )ِ)
 (.ُٖٗ/ ِاٞتامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ُب  أخرجو ا٠تطيب البغدادم( ّ)
 .َِص ،( الرسالة للشافعيْ)
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 ،٥تاطبتهاكمواقع كبلمها، كسعة لغتها، كأشعارىا، ك٣تازىا، كعمـو لفظ  ،كىو العلم بلساف العرب
 يكتب ن ا٠تطاب بييستغٌت عنو، ككاف عمر  كخصوصو، كسائر مذاىبها ١تن قدر، فهو شيء ال

 .(ُ)"تعلم القرآفاآلفاؽ أف يتعلموا السٌنة كالفرائض كاللحن يعٍت النحو كما يي إىل 
يدؿ على مراد هللا كرسولو  تفسَت القرآف كاٟتديث من أف يعرؼ ماكالبد ُب "كقاؿ ابن تيمية: 

، فمعرفة العربية اليت خوطبنا هبا ٦تٌا ييعُت على أف نفقو مراد هللا كبلمومن األلفاظ، ككيف يفهم  
كرسولو بكبلمو، ككذلك معرفة داللة األلفاظ على ا١تعاين، فإف عامة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا 

كا ٭تملوف كبلـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنو داؿ عليو، كال يكوف األمر  السبب، فإهنم صار 
 .(ِ)كذلك

 ب/ ما تضمنو أسلوب القرآف من دالالت إضافية:
مما يفهم من  فكما أف لدالالت األلفاظ أثره ُب ٕتدد ا١تعاين فكذلك الدالالت اإلضافية  

ابب عظيم ُب استخراج  كادلقدـ كادلؤخر يف الكالـ إشارات اآلية كفحول اخلطاب كعادات القرآف
، كإضافية ةيحقيق نوعاف النصوص داللةا١تعاين يهبو هللا من يشاء من عباده كما قاؿ ابن القيم: "

 كإدراكو السامع لفهم اتبعة كاإلضافية ،ٗتتلف ال الداللة كىذه ،كإرادتو ا١تتكلم لقصد اتبعة ةيفاٟتقيق
 امتباينن  ااختبلفن  ٗتتلف الداللة كىذه، كمراتبها ابأللفاظ كمعرفتو ذىنو كصفاء كقر٭تتو فكره كجودة
 .(ّ)"ذلك ُب السامعُت تباين ْتسب

چ  چ  چ  ڇ  چ من قولو تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصفما فهمو عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر من دنو أجل النيب 

حُت بكى فقيل لو: ما يبكيك؟ فقاؿ:  [ّا١تائدة: ] چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
، ففهمو رضي هللا (ْ)"نقص إال شيء يكمل مل فإنو كمل إذ فأما، ديننا من زايدة ُب كنا أان أبكاين"

                                                           

 (.ِّْ/ ِ( جامع بياف العلم كفضلو البن عبد الرب )ُ)
 (.ُُٔ/ ٕ( ٣تموع الفتاكل البن تيمية )ِ)

 (ِْٔ/ُإعبلـ ا١توقعُت ) ((ّ
 .(ُٖ/ ٖ) ُب التفسَت الطربمأخرجو  ((ْ



 

 

ٖٜٛ 

نظاـ الكوف عنو مل يكن ُب اآلية ما يدؿ عليو داللة لفظية إال أنو فهم ذلك من عادة هللا تعاىل ُب 
 كاٟتياة.

 فقاؿ بدر، أشياخ مع يدخلٍت عمر كاف: قاؿ عنهما، هللا يكمن ذلك ما ركاه ابن عباس رض
 يـو ذات فدعاىم: قاؿ «علمتم قد ٦تن إنو: »فقاؿ مثلو؟ أبناء كلنا معنا الفىت ىذا تدخل مل: بعضهم
 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ : ُب تقولوف ما: فقاؿ ،مٍت لَتيهم إال يومئذو  دعاين رأيتو كما: قاؿ معهم كدعاين

 فقاؿ السورة، ختم حىت [ِ ،ُالنصر: ] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ 
 يقل مل أك ندرم، ال: بعضهم كقاؿ علينا، كفتح نصران إذا كنستغفره هللا ٨تمد أف أمران: بعضهم
 أجل ىو: قلت تقوؿ؟ فما: قاؿ .ال: قلت تقوؿ؟ أكذاؾ عباس، ابن اي: ل فقاؿ ،اشيئن  بعضهم
 يب ُّٱ أجلك عبلمة فذاؾ مكة، فتح ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿: لو هللا أعلمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 . (ُ)«تعلم ما إال منها أعلم ما: »عمر قاؿ ، َّ  زث رث يت ىت متنت  زت رت

م ١تا عليو ظاىر اآلية، كلكن أراد عمر بن ا٠تطاب أف يريه اموافقن كاف فما ذكره الصحابة مهنع هللا يضر  
كما كىبو هللا من النظر ُب ا١تعاين، كقد علق ابن حجر على ىذا اٟتديث  هنع هللا يضردقة فهم ابن عباس 

 ُب قدمو رسخت من ذلك من يتمكن كإ٪تا ،اإلشارات من يفهم ٔتا القرآف أتكيل جواز كفيوبقولو: "
 .(ِ)"العلم

فهذه الطريقة من طرؽ ٕتدد ا١تعاين ىبة من هللا تعاىل يهبها من يشاء من عباده، كمن ذلك ما 
: ىل عندكم شيء من الوحي ٦تا ليس ُب هنع هللا يضر قاؿ: قلت لعلي بن أيب طالب ،جحيفةجاء عن أيب 
قاؿ: قلت:  ،أك ما ُب ىذه الصحيفة ،أعطيو رجل مسلم اأك فهمن  ،إال كتاب هللا ،ال"القرآف؟ قاؿ: 

 . (ّ)"فما ُب ىذه الصحيفة؟ قاؿ: العقل، كفكاؾ األسَت، كال يقتل مسلم بكافر
كأتمُّل ىذا ا١تعٌت ُب أقواؿ ا١تفسرين يعُت على فهم مرامي كبلمهم، كٛتلو على ما ٯتكن أف 

                                                           

 (.ِْْٗأخرجو البخارم كتاب ا١تغازم برقم: ) ((ُ
 .(ّٕٔ/ ٖ) حجر البن البارم فتح ((ِ
 (.ُُُأخرجو البخارم، كتاب العلم، ابب كتابة العلم برقم ) ((ّ
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٭تتمل ُب فهم مراد هللا من ذلك، كقد طبق ذلك ابن القيم عند تعليقو على قوؿ عكرمة ك٣تاىد ُب 
ىي حيث قاؿ عكرمة: " [ِ ،ُالعادايت: ] چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ قولو تعاىل: 
انر ا١تكر  مالرجاؿ تور ىي أفكار ، كقاؿ ٣تاىد: "(ُ)"انر العداكة بعظيم ما نتكلم بو ماأللسنة تور 

حيث ضٌعف القولُت من جهة داللتهما على ا١تعٌت الظاىر ٍب عٌقب كقاؿ:  (ِ)"كا٠تديعة ُب اٟترب
كإف أريد أهنا أخذت من طريق  عليها كأهنا ىي ا١تراد فغلط، األقواؿ إف أريد أف اللفظ دؿٌ كىذه "

كتفسَت الناس يدكر على ثبلثة أصوؿ: تفسَت على اللفظ، كىو الذم ، اإلشارة كالقياس فأمرىا قريب
لقياس، كتفسَت على اإلشارة كا كتفسَت على ا١تعٌت، كىو الذم يذكره السلف  و إليو ا١تتأخركف،حين

 .كىو الذم ينحو إليو كثَت من الصوفية كغَتىم
 كىذا الأبس بو أبربعة شرائط: 

 .أف ال يناقض معٌت اآلية -
 .ا ُب نفسوكأف يكوف معٌت صحيحن  -
 .كأف يكوف ُب اللفظ إشعار بو -
فإذا اجتمعت ىذه األمور األربعة؛ كاف ، و كبُت معٌت اآلية ارتباط كتبلـزنكأف يكوف بي -

 .(ّ)"اا حسنن استنباطن 
طريقة تدبر إىل  إعماؿ ىذه الطريقة ُب استنباط ا١تعاين ابن سعدم كىو يشَتإىل  ك٦تن دعا 

 يتدبر أف لو ينبغي بل ٔتفرده، اللفظ معٌت ٣ترد على مقتصرنا ا١تتدبر يكوف ال أفالقرآف حيث قاؿ: "
 كما إليو ا١توصلة كالطرؽ األمر ذلكإىل  بعقلو نظر كجهو، على صحيحنا فهمنا فهمو فإذا اللفظ، معٌت

 عليو الداؿ ا٠تاص، ا١تعٌت أراد أنو ٬تـز كما أراده، هللا أبف كجـز عليو، يتوقف كما بو إال يتم ال
 .اللفظ

                                                           

 .َّٔ/ ِّتفسَت الرازم  ((ُ
 .َّٔ/ ِّتفسَت الرازم  ((ِ
 (.ٖٕالتبياف ُب أقساـ القرآف )ص  ((ّ
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 :أمراف أراده هللا أبف اٞتـز لو يوجب كالذم
 .عليو كا١تتوقف ا١تعٌت توابع من أبنو كجزمو معرفتو: أحد٫تا
 .كتابو ُب كالتفكر ابلتدبر عباده أمر هللا كأف عليم، شيء بكل هللا أبف علمو: كالثاين

 كأنو شيء لكل كتبياف كنور ىدل كتابو أبف ا١تخرب كىو ،ا١تعاين تلك من يلـز ما تعاىل علم كقد
 هللا كفقو ما ْتسب ،الكثَت كا٠تَت العظيم العلم من للعبد ٭تصل فبذلك ،إيضاحنا كأجلو الكبلـ أفصح

 علينا يفتح أف تعاىل كنسألو ،الفكرة صحيح ا١تتأمل غَت على مأخذه اآلايت بعض ُب ٮتفى كقد ،لو
 كالتوسل بكرمو التعلق إال لنا فليس ،ا١تسلمُت كأحواؿ أحوالنا لصبلح سببنا يكوف ما رٛتتو خزائن من

 يقينا أف فضلو، من كنسألو اللحظات ٚتيع كُب اآلانت، كل ُب فيو نتقلب نزاؿ ال الذم ،إبحسانو
 .(ُ)"كمسبباهتا ابألسباب تفضل الذم الوىاب الكرمي إنو ،رٛتتو لوصوؿ كا١تعوؽ ا١تانع أنفسنا شر

 "ُب ُب القرآف من اٟتكمة: فقاؿ علم ادلقدـ كادلؤخركقد اعترب ابن عباس رضي هللا عنهما 
 انسخو ابلقرآف؛ ا١تعرفة: يعٍت ،[ِٗٔ]البقرة  َّجف مغ جغ مع جع مظ حطُّٱ: قولو

 .(ِ)كأمثالو" كحرامو، كحبللو كمؤخره، كمقدمو كمتشاهبو، ك٤تكمو كمنسوخو،
 

*   *   * 
  

                                                           

 (.ِّٕتيسَت الكرمي الرٛتن )ص  ((ُ
 ّٗٓ/ِ( كبنحوه ِِِٖ) ُّٓ/ِ(، كابن أيب حاًب ُب تفسَته ُٕٕٔ) ٕٔٓ/ٓأخرجو الطربم ُب جامع البياف  ((ِ

(ُّْٕ.) 



 

 

 ٖٜٕ 
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ا: 
ا
 القسم التطبيقيثاني

 

(ٔ)

 
  

                                                           

: ٪توذج جهود سابقة مثل، مع االستفادة ٦تا ىو متوفر من إعداده ُباجتهدان ُب ا١تدارسة ( ىذا النموذج ُ)
  .(ا١تنهاج مركز) كعمل تدبر ، كالقرآف(العظيم النبأا١تدارسة )مركز 
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 ضٛز٠ ايفاذب١

 ٚحدٙ ي٘ ايعبٛد١ٜ بهُاٍ تعاىل هلل ايتٛج٘ ذبكٝل

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خلچ 
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه  جه ين
 [ُٔ – ُالنبأ: ] چ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 
 مدخل: 

 قصة نزكؿ السورة.  -
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
أكثػػػػػػػػر السػػػػػػػػػور أٝتػػػػػػػػاء، فمػػػػػػػػػن أٝتائهػػػػػػػػػا: الفاٖتػػػػػػػػة، أـ الكتػػػػػػػػػاب، السػػػػػػػػبع ا١تثػػػػػػػػػاين، الصػػػػػػػػػبلة، 

 .الشافية
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .كحده لو العبودية بكماؿ تعاىل  التوجو ٖتقيق
  :التفسًن

 من موضوعاتو؛ على الشتما٢تا القرآف أـ كتسم ى هبا، هللا كتاب الفتتاح الفاٖتة سورةى  ٝتيًٌيت
 .ا١تثاين الس بعي  كىي القرآف، ُب سورة أعظم كىي ذلك، كغَت قصصإىل  كإشارة ،كعبادتو ، توحيد

 من ثبلثة البسملة تضمنت كقد. اٝتو بذكر متربكنا تعاىل بو مستعيننا القرآف، قراءة أبدأ هللا ابسم - ُ
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 :كىي اٟتسٌت، هللا أٝتاء
 "سبحانو غَته بو يسمى كال تعاىل، هللا أٝتاء أخص كىو ْتق، ا١تعبود: أم" هللا. 
 "بذاتو الرٛتن فهو. الواسعة الرٛتة ذك: أم" الر ٍٛتىن. 
 "من ا١تؤمنوف كمنهم خلقو من شاء من برٛتتو يرحم فهو. الواصلة الرٛتة ذك: أم" الر ًحيم 

 .عباده
 كل رب ىو إذ سواه؛ من دكف كحده لو ىي كالكماؿ اٞتبلؿ صفات من اامد أنواع ٚتيع - ِ

 .تعاىل هللا سول ما كل كىم" عاملى " ٚتعي " العا١توف"ك .كمدبره كخالقو شيء
 .السابقة اآلية ُب ٛتده بعد تعاىل هللا على ثناء - ّ
 يـو"فػ. شيئنا لنفس نفس ٘تلك ال حيث القيامة، يـو ُب ما لكل ا١تالك أبنو تعاىل  ٘تجيد - ْ

 .كاٟتساب اٞتزاء يـو": الدين
 ُب العوف نطلب كحدؾ كمنك غَتؾ، معك نشرؾ فبل كالطاعة، العبادة أبنواع كحدؾ ٩تصُّك - ٓ

 .سواؾ ميعُت كال كلو، ا٠تَت فبيىًدؾى  شؤكننا، كل
 ىو" ا١تستقيم الصراط"ك. ىدل كزدان عليو، كثبًٌتنا فيو، بنا كاسلكٍ  ا١تستقيم، الصراطإىل  ديل نا - ٔ

ا بو هللا أرسل ال ذم اإلسبلـ كىو فيو، اعوجاج ال ال ذم الواضح الطريق  .ملسو هيلع هللا ىلص ٤تمدن
 كالصاٟتُت كالشهداء كالصدًٌيقُت كالنبيُت هبدايتهم؛ عبادؾ من عليهم أنعمت الذين طريق - ٕ

 طريق كغَت كاليهود، يتبعوه كمل اٟتق عرفوا الذين عليهم ا١تغضوب طريق غَت رفيقنا، أكلئك كحىسينى 
 .كالنصارل إليو كاالىتداء اٟتق طلب ُب لتفريطهم إليو يهتدكا مل الذين اٟتق عن الضالُت

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 الفاٖتة على اٟتمد ؟ما داللة األكصاؼ األربعة ُب أكؿ سورة  -ُ
 ؟ذكرت ُب اآلايت كسيلتاف الستجابة الدعاء، ما ٫تا -ِ
االستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردىا هللا ابلذكر بعد ذكر العبادة الشاملة  -ّ
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 لبلستعانة كغَتىا؟
 ١تاذا حصرت العبادة ؟ -ْ
 ١تاذا كانت صيغة االستعانة كالدعاء ُب سورة الفاٖتة ابٞتمع؟ -ٓ
 النصر كالرزؽ؟إىل  ا٢تدل أعظم من اٟتاجةإىل  ١تاذا كانت اٟتاجة -ٔ
 ما العبلقة بُت التزاـ العبد الصراط ا١تستقيم ُب الدنيا كسَته على الصراط ُب اآلخرة؟ -ٕ

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت
 داللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٔ

 يف األربعػػػػػػػة األكصػػػػػػاؼ
 علػػى الفاحتػػة سػػورة أكؿ
 ؟ احلمد
 اآلًّيت يف ذكػػرت  -ٕ

 السػػػػػػػػػػتجابة كسػػػػػػػػػػيلتاف
 ذنا؟ ما الدعاء،

 مػػػن نػػػوع االسػػػتعانة-ٖ
 فلمػػػػاذا العبػػػػادة، أنػػػػواع
 بعػػػد ابلػػػذكر هللا أفردىػػػا
 الشػػػػػاملة العبػػػػادة ذكػػػػر

 كغًنىا؟ لالستعانة
 حصػػػػػػػػػػػرت دلػػػػػػػػػػػاذا -ٗ

 ؟ العبادة
 صػػيغة كانػػت دلػػاذا -٘

 يف كالػػػػػػدعاء االسػػػػػتعانة

لىًمػػػػػػُتى  رىبًٌ  للً ً  ٱٟتٍىٍمػػػػػػدي ﴿ -ُ  ٱلػػػػػػر ٍٛتىَٰنً  . ٱٍلعىَٰ
ًلكً  . ٱلر ًحيمً   ﴾  ٱلدًٌينً  يػىٍوـً  مىَٰ
 كنػػػتم إف عبػػػادم اي: يقػػػوؿ سػػػبحانو كأنػػػو

 الػػػػػػػػػػػذاٌب للكمػػػػػػػػػػػاؿ كتعظمػػػػػػػػػػػوف ٖتمػػػػػػػػػػػدكف
 كإف ،«هللا» أان فػػػػػإين فاٛتػػػػػدكين كالصػػػػفاٌب

 أان فػػػػإين كاإلنعػػػاـ كالًتبيػػػػة لئلحسػػػاف كػػػاف
 كالطمػػع للرجػاء كػػاف كإف ،«العػا١تُت رب»
 ،«الػػػػػرحيم الػػػػػرٛتن» أان فػػػػػإين ا١تسػػػػػتقبل ُب

 يػػػػـو مالػػػػك» أان فػػػػإين للخػػػػوؼ كػػػػاف كإف
 .ٖٔ/ُ: األلوسي. «الدين

 الصػراطإىل  ا٢تدايػة هللا سػؤاؿ كاف ١تا -ِ
 أشػػػػػػػرؼ كنيلػػػػػػػو ا١تطالػػػػػػػب أجػػػػػػػلٌ  ا١تسػػػػػػػتقيم
 سػػػػػػؤالو، كيفيػػػػػػة عبػػػػػػاده هللا معلٌػػػػػػ ا١تواىػػػػػػب
 كالثنػػػاء ٛتػػػده يديػػػو بػػػُت يقػػػدموا أف كأمػػػرىم

 عبػػػػػػػػػػػػوديتهم ذكػػػػػػػػػػػػر ٍب ك٘تجيػػػػػػػػػػػػده عليػػػػػػػػػػػػو،
: مطلػوهبمإىل  كسػيلتاف فهػااتف كتوحيدىم،

 يسػػػتنبط أف ٯتكػػػن الكرٯتػػػة السػػػورة ىػػػذه •
 كنفائسها علوـه كمعارؼ كثَتة. فوائدىا من
 بدايػػػػػػػة ،كلػػػػػػػو اإلٯتػػػػػػػاف ٚتعػػػػػػػت الفاٖتػػػػػػػة •

 كاإلٯتػػاف الشػػرؾ مػػن ابلػػرباءة كهنايػػة ابلتوحيػػد
 .ا١تقيم كالنعيم اآلخر كاليـو ابلغيب

 كأكسػػػػػطها ،رٛتػػػػػة أك٢تػػػػػا :الفاٖتػػػػػة سػػػػػورة •
 الرضػػػػػا هبػػػػا ٭تصػػػػل ،نعمػػػػة كآخرىػػػػا ،ىدايػػػػة

      .كابة كاإلخبلص كالعوف كاالستقامة
 معػػػػػػػاين ٚتيػػػػػػع علػػػػػػػى الفاٖتػػػػػػة اشػػػػػػتملت •

 فقػػد لػػو، كا١تقدمػػة فهػػي. كمقاصػػده القػػرآف
 كصػػػػػفاتو، هللا بػػػػػذات اإلٯتػػػػػاف عػػػػػن ٖتػػػػػدثت
 األمػػػػػم كأخبػػػػػار ،كالػػػػػدعاء ابلعبػػػػػادة كإفػػػػػراده
 كاالسػتقامة، ا٢تداية كطلب ككافرىا، مؤمنها
 هللا مع العبد يتعامل ككيف

 الًتبيػة علػى قائمػة عبادهك  هللا الصلة بُت •
 اباللتػػػػػػػزاـ الطاعػػػػػػةك  ابػػػػػػةك  الثنػػػػػػاءك  الرٛتػػػػػػةك 
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ابجلمع؟ الفاحتة سورة
 كانػػػػػػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٙ

 أعظم اذلدلإىل  احلاجة
 النصػػػػرإىل  احلاجػػػػة مػػػػن

 كالرزؽ؟
 بػػػػػػػٌن العالقػػػػػػة مػػػػػػا -ٚ

 الصػػػػػراط العبػػػػػد التػػػػػزاـ
 الػػػػػػػػػػػػدنيا يف ادلسػػػػػػػػػػػػتقيم
 الصػػػػػراط علػػػػػى كسػػػػػًنه

 اآلخرة؟ يف

 إليػػػو كتوسػػػل كصػػػفاتو، أبٝتائػػػو إليػػػو توسػػػل
 يػػػرد يكػػػاد ال الوسػػػيلتاف كىػػػااتف. بعبوديتػػػو

 .ّٔ/ُ: القيم ابن. الدعاء معهما
 مػػػػػػػػع العبػػػػػػػػادة بعػػػػػػػػد االسػػػػػػػػتعانة ذكػػػػػػػػر -ّ

 ٚتيػػػػػػػع ُب العبػػػػػػػد الحتيػػػػػػػاج فيهػػػػػػػا دخو٢تػػػػػػػا
 مل فػػػػإف تعػػػػاىل؛ اب االسػػػػتعانةإىل  عباداتػػػػو

 فعػػػػل مػػػػن يريػػػػده مػػػػا لػػػػو ٭تصػػػػل مل هللا يعنػػػػو
: السػػػػػػػعدم. النػػػػػػػواىي كاجتنػػػػػػػاب األكامػػػػػػػر

ّٗ. 
 كال ا٠تضػػػػػػػوع مراتػػػػػػػب أعلػػػػػػػى العبػػػػػػػادة -ْ

 تعػػػػاىل  إال فعلهػػػػا عقػػػػبل كال اشػػػػرعن  ٬تػػػػوز
 ألعظػػم امولينػػ لكونػػو لػػذلك ا١تسػػتحق ألنػػو

. كتوابعهمػػػػػػػا كالوجػػػػػػػود اٟتيػػػػػػػاة مػػػػػػػن الػػػػػػػنعم
 .ٖٔ/ُ: األلوسي

 االسػػػػػػػػتتباع بنػػػػػػػػوف( نعبػػػػػػػػد: )قولػػػػػػػػو ُب -ٓ
. االجتمػػاع علػػى بنيػػت الصػػبلة أبف إشػػعار

 .ُٕ/ُ: البقاعي
 اٟتاجػػػة مػػػن أعظػػػم ا٢تػػػدلإىل  اٟتاجػػػة -ٔ

 بينهمػػػػا؛ نسػػػػبة ال بػػػػل كالػػػػرزؽ؛ النصػػػػرإىل 
 كمػػػن﴿ ا١تتقػػػُت، مػػػن كػػػاف ىيػػػدم إذا ألنػػػو
 حيػث مػن كيرزقػو . ٥ترجا لو ٬تعل هللا يتق
 .ُُٔ/ُ: تيمية ابن. ﴾٭تتسب ال
 ىػػذا علػى العبػػد قػدـ ثبػػوت قػدر علػى -ٕ

 كنواىيو أبكامره
 كالتوفيػػػػػػق الربكػػػػػػة عنػػػػػػواف ىػػػػػػي البسػػػػػػملة •

 بػػػو بتغػػػيي أبنػػػو إيػػػذاانن  عمػػػل لكػػػل ا١تصػػػاحبة
 .ينساه ال قلبو ُب حاضر كأنو .هللا كجو

 أك يبػػػذؿ مقيػػػد، ٔتعػػػركؼ ا١تخلػػػوؽ ٛتػػػد •
 لقداسػػة ؛فمطلػػق  ٛتػػد ٖتمػػد، أمػػا خليقػػة
 كدكاـ عطائػػػػػو كجليػػػػػل صػػػػػفاتو كٚتيػػػػػل ذاتػػػػػو

 علػػى كاٟترمػػاف اإلحسػػاف علػػى ٭تمػػد بقائػػو،
 .كجاف إنس من عباده عكس

 يػػػػػػدم بػػػػػػُت ،مطلوبػػػػػػك ُب أبدب تقػػػػػػدـ •
 فهػو ،كالثنػاء ك٘تجيده ْتمده كابدأ ،٤تبوبك
 الصػػػراط علػػػى راجيػػػو يثبػػػت ،الػػػرحيم الػػػرٛتن

 .الدعاء ك٬تيب ،ا١تستقيم
 كػػػػػػػػػػل أدركػػػػػػػػػػت ٠تلقػػػػػػػػػػو عامػػػػػػػػػػة رٛتتػػػػػػػػػػو •

 خاصػػػة رٛتػػػة كلػػػو ،الػػػرٛتن فهػػػو ،الكائنػػػات
 عنايتػػػػو بعػػػػُت فَتعػػػػاىم ،أكليػػػػاءه هبػػػػا ٮتػػػػتص
   .رحيم هبم كىو ،رعايتو كمزيد

 ُب كيتفػػػػػرد ،ميلكػػػػػو مػػػػػع ألحػػػػػدو  ال ميٍلػػػػػك •
 ال كالعػػػػػدؿ ،عدلػػػػػو كيقػػػػػيم ،ْتكمػػػػػو القيامػػػػػة
 التػػػػػػػػداين فكػػػػػػػػاف ،النػػػػػػػػاس دنيػػػػػػػػا ُب يكمػػػػػػػػل
 .ملكوتو ُب أحد يظلم ال حىت ؛كالتغابن

 اجملػػػػػد أىػػػػػل ،ابلبقػػػػػاء ا١تتفػػػػػرد ا١تلػػػػػك ىػػػػو •
 للفصػػل أعػػده الػػدين كيػػـو ،كالكػػربايء كالثنػػاء
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ىػػػػذه ُب لعبػػػػاده هللا نصػػػػبو الػػػػذم الصػػػػراط
 الصػػػراط علػػػى قدمػػػو ثبػػػوت يكػػػوف الػػػدار،

 قػػػػدر كعلػػػػى. جهػػػػنم مػػػػنت علػػػػى ا١تنصػػػػوب
 علػػى سػػَته يكػػوف الصػػراط ىػػذا علػػى سػػَته
 كػػػػػالربؽ، ٯتػػػػػر مػػػػػن فمػػػػػنهم الصػػػػػراط؛ ذاؾ

 العبػػد فلينظػػر.. .كػػالطٌرؼ ٯتػػر مػػن كمػػنهم
 علػػػى سػػػَته مػػػن الصػػػراط ذلػػػك علػػػى سػػػَته
 ؛اكفاقنػػػػػ جػػػػػزاءن  ابلقيػػػػػذ ة القيػػػػػذ ة حػػػػػذك ىػػػػػذا؛

ػػػػػػػلٍ ﴿ ليػػػػػػػوفى﴾ كينػػػػػػػتيمٍ  مىػػػػػػػا ًإال   ٕتيٍػػػػػػػزىٍكفى  ىى  تػىٍعمى
 .ّٓ/ُ: القيم ابن. [َٗ: النمل]

 ابلقسػػػػػػػػطاس عدلػػػػػػػػو مػػػػػػػػع كىػػػػػػػػو ،كالقضػػػػػػػػاء
 .رحيم نرٛت ،ا١تستقيم

 
 
 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 الرضػػػػػا هبػػػػػا ٭تصػػػػػل ،نعمػػػػػة كآخرىػػػػػا ،ىدايػػػػػة كأكسػػػػػطها ،رٛتػػػػػة أك٢تػػػػػا :الفاٖتػػػػػة سػػػػػورة •

      .كابة كاإلخبلص كالعوف كاالستقامة
 أبكامػره اباللتػزاـ الطاعةك  ابةك  الثناءك  الرٛتةك  الًتبية على قائمة عبادهك  هللا بُت الصلة •

 .كنواىيو
 لقداسػػة ؛فمطلػػق  ٛتػػد ٖتمػػد، أمػػا خليقػػة أك يبػػذؿ مقيػػد، ٔتعػػركؼ ا١تخلػػوؽ ٛتػػد •

 علػػػػى كاٟترمػػػػاف اإلحسػػػاف علػػػػى بقائػػػػو، ٭تمػػػد كدكاـ عطائػػػو كجليػػػػل صػػػفاتو كٚتيػػػػل ذاتػػػو
 .كجاف إنس من عباده عكس

 هبػػا ٮتػػتص خاصػػة رٛتػػة كلػػو ،الػػرٛتن فهػػو ،الكائنػػات كػػل أدركػػت ٠تلقػػو عامػػة رٛتتػػو •
  .رحيم هبم كىو ،رعايتو كمزيد عنايتو بعُت فَتعاىم ،أكلياءه

 يكمػػل ال كالعػدؿ ،عدلػػو كيقػيم ،ْتكمػػو القيامػة ُب كيتفػػرد ،ميلكػو مػػع ألحػدو  ميٍلػك ال •
 .ملكوتو ُب أحد يظلم ال حىت ؛كالتغابن التداين فكاف ،الناس دنيا ُب

  



 

 

 ٗٓٓ 

 
 ضٛز٠  ايٓبأ

 ٚايرباٖني باألدي١ ٚازبصا٤ ايبعح إثبات
 

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .يتساءلوف كعم    عىم       أىٍيضنا  النبأ كتيسىم ى سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 .مكية سورة
 :سبب نزك٢تا -ّ

 فنزلػت بيػنهم يتسػاءلوف جعلػوا النػيب بيعػث ١تػا :قػاؿ اٟتسػن عن حاًب أيب كابن جرير ابن أخرج
 .﴾العظيم النبأ عن*  يتساءلوف عم  ﴿

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 ا١تشركوف.يدكر ٤تور السورة حوؿ إثبات عقيدة البعث اليت طا١تا أنكرىا 

 
 

  



 

 

ٗٓٔ 

 األٍٚ  اجملًظ
 إثبات٘  ٚأدي١ ،ايععِٝ ايٓبأ عٔ ايتطاؤٍ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ   ڀ         ٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   چ 

ٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
 [.ُٔ – ُالنبأ: ]

  :التفسًن
 !؟ملسو هيلع هللا ىلص رسولو إليهم هللا بعث بعدما ا١تشركوف ىؤالء يتساءؿ شيء أم عن  - ُ
 ٠ترب ا١تتضمن رسو٢تم على ا١تنزؿ القرآف ىذا كىو العظيم، ا٠ترب عن بعضنا بعضهم يسأؿ - ِ

 .البعث
 أساطَت أك كهانة أك عرناشً  أك سحرنا كونو من بو؛ يصفونو فيما اختلفوا ال ذم القرآف ىذا - ّ

 .األكلُت
 .السيئة تكذيبهم عاقبة ابلقرآف ا١تكذبوف ىؤالء سيعلم زعموا، كما األمر ليس - ْ
 .ذلك ٢تم سيتأكد ٍب - ٓ
 !عليها؟ الستقرارىم صاٟتة ٢تم ٦تيىه دة األرض نيصىَتًٌ  أمل - ٔ
 .االضطراب من ٘تنعها أكاتد ٔتنزلة عليها اٞتباؿ كجعلنا - ٕ
 .كاإلانث الذُّكراف منهم: أصنافنا -الناس أيها- كخلقناكم - ٖ
 .لتسًت٭توا النشاط عن انقطاعنا نومكم كجعلنا - ٗ

 .عوراتكم بو تسًتكف ال ذم اللباس مثل بظلمتو لكم ساترنا الليل كجعلنا - َُ



 

 

 ٕٗٓ 

 .الرزؽ عن كالبحث للكسب ميداانن  النهار كجعلنا - ُُ
 .الصنع ٤تكمة البناء متينة ٝتاكات سبع فوقكم كبنينا - ُِ
ان - ُّ  .كاإلانرة االتقاد شديد مصباحنا الشمس كصَت 
 .االنصباب كثَت ماءن  ٘تطر أف ٢تا حاف اليت السحب من كأنزلنا - ُْ
 .النبات كأصناؼ اٟتىب، أصناؼ بو لنخرج - ُٓ
 .أشجارىا أغصاف تداخل كثرة من ميٍلتػىف ة بساتُت بو ك٩ترج - ُٔ

 التدبر كالتزكية: 
 )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:مدخل 
 السورة؟ بداية ُب االستفهاـ جاء ١تاذا -ُ
 فعلية؟ ٚتلة كليس اٝتية، ٚتلة ا١توصوؿ صلة كقوع فائدة ما -ِ
 اذكرىا؟ ،لعلة اآلايت ىذه ُب ا١تخلوقات هللا ذكر -ّ
 عباده؟ على هبا هللا ٯتنتُّ  نعمةن  النـو كوف كجو ما -ْ

 
 تزكية تدبر

 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت
 جػػػػػاء دلػػػػػاذا-ٔ

 يف االسػػػػػػػػػػػتفهاـ
 السورة؟ بداية
 فائػػػػػػػدة مػػػػػػػا-ٕ

 صػػػػػػػػػػلة كقػػػػػػػػػػوع
 مجلػػػػة ادلوصػػػػوؿ
 كلػػػػػػيس امسيػػػػػػة،
 فعلية؟ مجلة

 تسػػػػػػاؤ٢تم سػػػػػػبحانو ذكػػػػػر -ُ
 النبػأ نعػ﴿: فقػاؿ كبي نو ماذا، عن

 أكالن  سػػػػػػبحانو فػػػػػػأكرده. ﴾العظػػػػػػيم
ػػػػػػػ االسػػػػػػػتفهاـ طريقػػػػػػػة علػػػػػػػى  امبهمن
 إليػو كتلتفػت أذىػاهنم، إليػو لتتوجو

 تعظيمػػو يفيػد ٔتػا بي نػو ٍب أفهػامهم،
 أم عػػػػػػن: قيػػػػػل كأنػػػػػػو كتفخيمػػػػػو؛

 بػو؟ أخػربكم ىػل يتساءلوف؟ شيء

 ُب اآلخػػػرة مركزيػػػة علػػػى تػػػدؿ النبػػػأ ابسػػػم السػػػورة تسػػػمية •
 كحػػػُت الػػػدنيا، اٟتيػػػاة مقابػػػل ىػػػي فػػػاآلخرة القػػػرآين، ا٠تطػػػاب
 عليهػا اتكالبنػ فيػزداد عينيػو ُب الدنيا تتضخم اإلنساف ينساىا
 حػػىت اآلخػػرة عػػن اٟتػػديث مػػن القػػرآف يكثػػر كلػػذا هبػػا؛ اكتعٌلقنػػ
 .حقيقتها على الدنيا كيرل عنده، الرؤية تتوازف

 كُب اجملتمػػػع، ُب تقػػػع الػػػيت التسػػػاؤالت عػػػن ٬تيػػػب القػػرآف •
 الواقػع عػن ينفصػل أال ينبغػي خطػاهبم أف للػدعاة رسػالة ىذه

 .كمشكبلتو
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 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 هللا ذكػػػػػػػػػػػػػػػر-ٖ
 يف ادلخلوقػػػػػػػػات

 اآلًّيت ىػػػػػػػػػػػػػػػذه
 اذكرىا؟ ،لعلة
 كجػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا-ٗ

 النػػػػػػػػػػػـو كػػػػػػػػػػػوف
 هللا شنػػػػػػ ُّ  نعمػػػػػػةن 
 عباده؟ على هبا

 النبأ عن﴿: اٞتواب بطريق قيل ٍب
 .ّّٔ/ٓ: الشوكاين. ﴾العظيم

 االٝتيػػػػػة ابٞتملػػػػػة كجػػػػػيء -ِ
: يقػػػوؿ أف دكف ا١توصػػػوؿ صػػػلة ُب
تلفػػػػػػوف الػػػػػػذم»  ٨تػػػػػػو أك ،«فيػػػػػػو ٮتى

 أف االٝتيػػػػػة اٞتملػػػػػة لتفيػػػػػد ذلػػػػػك؛
 النبػػػػػػػػأ ىػػػػػػػػذا أمػػػػػػػػر ُب االخػػػػػػػػتبلؼ

 لداللػػة فػيهم؛ كدائػم مػنهم مػتمكن
 الػػػػػػػػػػدكاـ علػػػػػػػػػػى االٝتيػػػػػػػػػػة اٞتملػػػػػػػػػػة
 .ُُ/َّ: عاشور ابن. كالثبات

 ىنػػػا تعػػػاىل هللا ذكػػػر كإ٪تػػػا -ّ
 جهػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى ا١تخلوقػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذه

 الكفػار على اٟتجة ليقيم التوقيف
 كأنػػػػػو البعػػػػػث؛ مػػػػػن أنكػػػػػركه فيمػػػػػا
 علػػػى قػػػدر الػػػذم اإللػػػو إف: يقػػػوؿ
 العظػػػػػػاـ ا١تخلوقػػػػػػات ىػػػػػػذه خلقػػػػػػة
 بعػػػػػػػد النػػػػػػػاس إحيػػػػػػػاء علػػػػػػػى قػػػػػػػادر
 .ُِْٓ/ُ: جزم ابن. موهتم

 اكقطعنػػػػػ لكػػػػػم، راحػػػػػة أم -ْ
 بكػػم ٘تػػادت مػػىت الػػيت ألشػػغالكم،

 هللا فجعػػػػػػػػػل أببػػػػػػػػػدانكم، أضػػػػػػػػػرت
 لتنقطػػع النػػاس يغشػػى كالنػػـو الليػػل

 راحػػتهم كٖتصػػل الضػػارة، حركػػاهتم

 كال كعبادتنػػا، ديننػا أمػر ُب كينفعنػا يفيػػدان مػا عػن لنسػأؿ •
 .تبُت ما بعد اٟتق ُب كجداؿ مراء سؤاؿ سؤالنا يكن

 اٟتػق، قبػوؿ عػن يعمػي فهػو خػتبلؼاال من اٟتذر ينبغي •
 .العذابإىل  كيؤدم

ألف البعػػػػث ىػػػػو إخػػػػراج  األرض؛ عػػػػن ابٟتػػػػديث ابتػػػػدئ •
أىػػػػل اٟتشػػػػر مػػػػن األرض، فكانػػػػت األرض أسػػػػبق شػػػػيء إىل 
ذىػػػن السػػػامع عنػػػد ا٠تػػػوض ُب أمػػػر البعػػػث، أم بعػػػث أىػػػل 

 .القبور
 ٦تػػػػػا فهػػػػػو الكػػػػػوف، كُب تعػػػػػاىل هللا خلػػػػػق ُب نتفكػػػػػر ىيػػػػػا •

 ٮتلػػػق مل تعػػػاىل فػػػا اآلخػػػر، كاليػػػـو اب اليقػػػُت علػػػى يسػػػاعد
 .٫تبلن  الكوف ىذا

 لػػك، كلػػو الكػػوف ىػػذا كتسػػخَت عليػػك هللا نعػػم ُب أتمػػل •
 لشػػػػػػػكرىا، ةاعمػػػػػػد فهػػػػػػو قػػػػػػوة، كال منػػػػػػػك حػػػػػػوؿ غػػػػػػَت مػػػػػػن
 .األرض ُب ستخبلؼكاال العبودية ُب منها ستفادةابال

ثٍػػػػػػرىةى  •  ُب  ٮتىٍطيػػػػػري  قىػػػػػدٍ  اأٍلىٍرضً  كىٍجػػػػػوً  عىلىػػػػػى الن اتًئىػػػػػةً  اٍٞتًبىػػػػػاؿً  كى
ػػافً  ػػػا اأٍلىٍذىى ٍعػػلى  تػينىاًسػػػبي  الى  أىنػ هى ػػػادنا اأٍلىٍرضً  جى ػػػافى  ًمهى  تىٍشػػػًبيوي  فىكى

دً  اٍٞتًبىاؿً  ارً  حيٍسنً  ٔتىٍنزًلىةً  ميٍستىٍملىحنا اًبأٍلىٍكاتى  .  ااًلٍعًتذى
ػػػ اًفعي مىنػػػ ٢تىيػػػمٍ  عىػػػرىبي ال اص ػػػةن كىخ ضً األىر  سيػػػك افً  غىالًػػػب• •  ةه ٚتى
ثػيرى  كىًلذىًلكى  بىاًؿ،اٞتٍ  ُب   .اأٍلىٍرضً  ذًٍكرً  مىعى  اٍٞتًبىاؿً  ذًٍكري  كى
ا ًإ٬تىػػػادً  عىلىػػػى اٍلقىػػػاًدر• • ػػػذى اءن  اٍلعىًجيػػػبً  الت ٍكػػػًوينً  ىى  بًقيػػػو ةً  ابٍتًػػػدى

 اي - فلنسػػػتعد القيامػػػة، يػػػـو ًمٍثلًػػػوً  ًإ٬تىػػػادً  عىلىػػػى قىػػػاًدره  التػ نىاسيػػػلً 
 .تعاىل هللا على كالعرض للبعث - هللا عباد

ه  قىػػائًمه  اٍلبػىٍعػػثً  دىلًيػػل• •  أىٍحوىالًنػػا، ًمػػنٍ  ىيػػوى  ال ػػًذم النػ ػػٍوـً  ُب  بػىػػُتًٌ
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 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 .الطاعات على إبقباؿ تعاىل هللاإىل  كعدان اتعظنا أفبل .َٔٗ: السعدم. النافعة
 يػػػػػػدركهم سػػػػػػبااتن  النػػػػػػـو جعػػػػػػل أف للبشػػػػػػر هللا تػػػػػػدبَت مػػػػػػن •

 ىػػػػي ال حالػػػػة ُب ك٬تعلهػػػػم كالنشػػػػاط اإلدراؾ عػػػػن فػػػػيقطعهم
 كأعصػػػاهبم أجسػػػادىم إبراحػػػة تتكفػػػل حيػػػاة، ىػػػي كال مػػػوت

 كاإلجهػاد الصحو حالة ُب بذلتو الذم اٞتهد عن كتعويضها
 ..اٟتياة أبمور كاالنشغاؿ

 مػػػػػػػن ضػػػػػػػركرة ابلنػػػػػػػـو كالنشػػػػػػػاط اإلدراؾ عػػػػػػػن االنقطػػػػػػػاع •
 ،ا٠تالقػػػػة القػػػػدرة أسػػػػرار مػػػػن كسػػػػر ،اٟتػػػػي تكػػػػوين ضػػػػركرات

 النظػػر كتوجيػو ،إايه إال إعطاءىػا ٯتلػك ال هللا نعػم مػن كنعمػة
 خصػػػػائصإىل  القلػػػػب ينبػػػػو القػػػػرآين النحػػػػو ىػػػػذا علػػػػى إليهػػػػا
 .ذاتو

ػػ الليػػل جعػػل • إىل  فيػػو إشػػارة ،سػػبااتن  النػػـو جعػػل بعػػد الباسن
ػػػ فكػػػاف اٟتػػػواس، معط ػػػل النػػػائم فػػػإف عظيمػػػة، حكمػػػة  ا٤تتاجن
 .كاالستتار للداثر يكوف ما أحوج فهو يضره، عما لساتر

 قػػدر كالػػذم. سػػدلن  يًتكػػوا كلػػن ا،عبثنػػ ٮتلقػػوا مل النػػاس إف •
 سػػدلن  يعيشػػوف يػػدعهم أف ٯتكػػن ال حيػػاهتم كنسػػق حيػػاهتم،
 يػذىبوف ٍب يفسػدكف أك األرض ُب كيصػلحوف! ٫تػبلن  كٯتوتوف

 ايومنػػ ىنالػػك إف. اكاحػػدن  امصػػَتن  يلقػػوف ٍب! اضػػياعن  الػػًتاب ُب
 اليػػػػػـو كىػػػػػو. كػػػػػاف مػػػػػا كػػػػػل ُب كالفصػػػػػل كالفرقػػػػػاف للحكػػػػػم

 .٤تدكد معلـو هللا عند أبجل ا١توقوت ا١توعود ا١ترسـو
 

  



 

 

ٗٓ٘ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 خطاهبم أف للدعاة رسالة ىذه كُب اجملتمع، ُب تقع اليت التساؤالت عن ٬تيب القرآف• 

 .كمشكبلتو الواقع عن ينفصل أال ينبغي
 مراء سؤاؿ سؤالنا يكن كال كعبادتنا، ديننا أمر ُب كينفعنا يفيدان ماعلى  لنسأؿ•

 .تبُت ما بعد اٟتق ُب كجداؿ
 .العذابإىل  كيؤدم اٟتق، قبوؿ عن يعمي فهو االختبلؼ من اٟتذر ينبغي•
 كاليـو اب اليقُت على يساعد ٦تا فهو الكوف، كُب تعاىل هللا خلق ُب نتفكر ىيا•

 .٫تبلن  الكوف ىذا ٮتلق مل تعاىل فا اآلخر،
 
 

  * *   * 
 

  



 

 

 ٗٓٙ 

 ايجاْٞ اجملًظ
 ايكٝا١َ ّٜٛ َػاٖد َٔ

گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 [َِ – ُٕالنبأ: ] چڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  
 

  :التفسًن
ا كاف ا٠تبلئق بُت الفصل يـو إف - ُٕ  .يتخٌلف ال بوقتو  ٤تددنا موعدن
  ينفخ يـو - ُٖ

ى
 .ٚتاعات - الناس أيها - فتأتوف الثانية، النفخة رفالقى  ُب كي لى ا١ت

 .ا١تفتحة األبواب مثل فركج ٢تا فصار السماء كفيًتحت - ُٖ
 .السراب مثل فتصَت منثورنا، ىباءن  تتحوؿ حىت   تسَت اٞتباؿ كجيًعلت - َِ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 اٞتباؿ؟ رس الذم نتعلمو من تسيَتما الد -ُ 
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

مػػػػا الػػػػدرس الػػػػذم  -ٔ
نتعلمػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػن تسػػػػػػػػػيًن 

 اجلباؿ؟
 

 تعػػػػػػاىل، هللا خلػػػػػق علػػػػػػى تتكػػػػػرب كال  تواضػػػػػع -ُ
 أمامهػػا نفسػػك ٖتتقػػر الػػيت الشػػاىقات اٞتبػػاؿ فهػػذه

 علػػػى ا٠تلػػق أىػػوف فمػػا القيامػػة، يػػـو سػػراابن  كوفتسػػ
 !!هللا
 

 اسػػػػتعداد علػػػػى نكػػػػوف أف ٬تػػػػب •
 يػػـو ىػػو القيامػػة فيػػـو القيامػػة، ليػػـو

 كبػػػػُت كالباطػػػػل اٟتػػػػق بػػػػُت الفصػػػػل
 يػػػـو كىػػػو النػػػار، كأىػػػل اٞتنػػػة أىػػػل

   .ا١تظامل ُب الفصل
 يػػػػػػػـو عػػػػػػػن القػػػػػػػراءة مػػػػػػػن لنكثػػػػػػػر •

 .كأىوالو القيامة



 

 

ٗٓٚ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 اٟتق بُت الفصل يـو ىو القيامة فيـو القيامة، ليـو استعداد على نكوف أف ٬تب• 

 .ا١تظامل ُب الفصل يـو كىو النار، كأىل اٞتنة أىل كبُت كالباطل
 نفسك ٖتتقر اليت الشاىقات اٞتباؿ فهذه تعاىل، هللا خلق على تتكرب كال  تواضع •

 !!هللا على ا٠تلق أىوف فما القيامة، يـو سراابن  كوفتس أمامها
 ٦تا فهو فيو، الناس كحاؿ تذكره من كنكثر كأىوالو، القيامة يـو عن القراءة من لنكثر •

 فقد ٖتملو، الذم اٟتق ُب كطمأنينة يقُت. تعاىل هللاإىل  كالعودة التوبة على يساعد
 .اأبدن  اأبًتن  يكوف ال فاٟتق كلرسولو، لدينو كاٟتفظ ابلدفاع تعاىل هللا تكفل

 
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٗٓٛ 

 
 ايجايح اجملًظ

 أًٖٗا ٚحاٍ ايٓاز صف١

ہ  ھ  ھ        ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  

 چائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
 [َّ – ُِالنبأ: ]

 
  :التفسًن

 .ميٍرتىًقبة راصدة كانت جهنم إف – ُِ
 .إليو يرجعوف مرجعنا للظا١تُت – ِِ
 .٢تا هناية ال كدىورنا أزمنة فيها ماكثُت – ِّ
 .بو يػيتىلذ ذ شراابن  فيها يذكقوف كال عنهم، السعَت حر يربد ابردنا ىواءن  فيها يذكقوف ال – ِْ
 .النار أىل صديد من يسيل كما اٟترارة، شديد ماءن  إال يذكقوف ال – ِٓ
 .كالضبلؿ الكفر من عليو كانوا ١تا موافقنا جزاءن  – ِٔ
 كانوا فلو ابلبعث، يؤمنوف ال ألهنم اآلخرة؛ ُب إايىم هللا ٤تاسبة ٮتافوف ال الدنيا ُب كانوا إهنم – ِٕ

 .صاٟتنا كعملوا اب، آلمنوا عثالب ٮتافوف
 .تكذيبنا رسولنا على ا١تنزلة آبايتنا ككذبوا – ِٖ
 .أعما٢تم صحائف ُب مكتوب كىو كعددانه، ضبطناه أعما٢تم من شيء ككل – ِٗ
 .عذابكم على عذاابن  إال نزيدكم فلن الدائم، العذاب ىذا – الطغاة أيها – فذكقوا – َّ

 



 

 

ٜٗٓ 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟امرصادن  جهنم كوف من يفهم الذم ما -ُ
 العباد؟ أعماؿ كتابة من اٟتكمة ما -ِ
 ك١تاذا؟ النار؟ أىل على القرآف ُب آية أشد ما -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يفهػم الذم ما -ٗ
 كػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػن

 جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم
 ؟امرصادن 

 مػن احلكمة ما -٘
 أعمػػػػاؿ كتابػػػػة
 العباد؟

 آيػػػػة أشػػػػد مػػػػا -ٙ
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف يف

 أىػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػى
 كدلاذا؟ النار؟

 

 اٞتنػػة أحػد يػػدخل ال أنػو: يعػٍت -ُ
 معػػػو كػػػاف فػػػإف ابلنػػػار، ٬تتػػػاز حػػػىت
: كثػَت ابػن. احتبس كإال ٧تا، جواز

ْ/ْْٔ. 
 ككثػػػػػػَت قليػػػػػػل مػػػػػػن شػػػػػػيءو  كػػػػػػل -ِ
 ُب كتبنػػاه: أم ﴾كتػػاابن  أحصػػيناه﴿

 اجملرمػػوف ٮتشػػى فػػبل افػػوظ، اللػػوح
 يعملوىػػػػا، مل بػػػػذنوب عػػػػذبناىم انػػػػأن

 أعمػػػا٢تم مػػػن يضػػػيع أنػػػو ٭تسػػػبوا كال
. ذرة مثقػػػاؿ منهػػػا ينسػػػى أك شػػػيء،

 .َٕٗ: السعدم
: قػػػاؿ عمػػرك، بػػػن هللا عبػػد عػػن -ّ
 مػن أشد آية النار أىل على تنزؿ مل

 إال نزيػػػػػػدكم فلػػػػػػن فػػػػػػذكقوا﴿: ىػػػػػػذه
 مػػػػن مزيػػػػد ُب فهػػػػم: قػػػػاؿ ؛﴾عػػػػذاابن 

 .ُٗٔ/ِْ: الطربم. اأبدن  العذاب

 فعاقبتػػػػو ا٠تلػػػػق حػػػػق كُب هللا حػػػػق ُب الطغيػػػػاف احػػػػذر •
 .شديد أليم كخيم كعذابو

 أعػػد كمػػا اآلخػػرة ُب الطغػػاة مصػػَت ُب كالتأمػػل التفكػػر •
 الػػنفس كقايػػة علػػى يسػػاعد األلػػيم، العػػذاب مػػن ٢تػػم هللا
 .الطغاة أفعاؿ من
 مػػن نقدمػػو كمػػا القيامػػة، يػػـو ٧تػػده خػػَت مػػن نقدمػػو مػا •

 .العمل جنس من فاٞتزاء القيامة، يـو ٧تده شر
 تػىٍنًبيو اآٍليىةً  ىىًذهً  ُب   چې  ې   ې  ې  ى چ •

 ًفيوً  الر جىاءً  جىاًنبي  تعاىل الل ً  يدم بُت اٟتًٍسىابى  أىف   عىلىى
اًنبً  ًمنٍ  أىٍغلىبي  ا ا٠تٍىٍوًؼ؛ جى  الر جىاءي، ذيًكرى  الس بىبً  فىًلهىذى

 .ا٠تٍىٍوؼي  ييٍذكىرً  كىملىٍ 
 كاٟتسػػػاب، اٞتػػزاء يػػـو عػػػن التغافػػل أك الغفلػػة لنحػػذر •

 االسػػتعداد فعلينػػا عليػػك، ك٤تصػػى مكتػػوب شػػيء فكػػل
 .عملناه عمل بكل نواجو فسوؼ

 تػىٍنًبيػػػػػػػوه  چې  ې   ې  ې  ىچ  :تعػػػػػػػاىل قػىٍوليػػػػػػػوي  •
 .خَت كل كىتػىرىكيوا شىرٌو  كيل   فػىعىليوا أىنػ هيمٍ  عىلىى



 

 

 ٗٔٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 چوئ  وئ   ۇئ  ۇئچ : تعػػػػػػػػػػػػاىل ُب قولػػػػػػػػػػػػو • 
 كضػبطها، األعمػاؿ حفػظ ُب كأ٫تيتهػا الكتابةإىل  إشارة
 كتقييػػد ا١تهمػػة أعمالػػو ضػػبط علػػى لئلنسػػاف ٖتفيػػز كىػػو

 .ابلكتابة النافعة أفكاره
 

 ختاـ اجمللس

   .ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللسيتدارس ا١تشرؼ مع 

 .شديد أليم كخيم كعذابو فعاقبتو ا٠تلق حق كُب هللا حق ُب الطغياف احذر• 
 يساعد األليم، العذاب من ٢تم هللا أعد كما اآلخرة ُب الطغاة مصَت ُب كالتأمل التفكر •

 .الطغاة أفعاؿ من النفس كقاية على
 من فاٞتزاء القيامة، يـو ٧تده شر من نقدمو كما القيامة، يـو ٧تده خَت من نقدمو ما •

 .العمل جنس
 ك٤تصى مكتوب شيء فكل كاٟتساب، اٞتزاء يـو عن التغافل أك الغفلة لنحذر• 

 .عملناه عمل بكل نواجو فسوؼ االستعداد فعلينا عليك،
 

*   *   * 
 

 



 

 

ٗٔٔ 

 ايسابع اجملًظ
 صف١ ازب١ٓ ٚحاٍ أًٖٗا

ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  چ 

ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 [َْ – ُِالنبأ: ] چڻ  ڻ       ڱ  ڱ  ں  ں      

  :التفسًن
 .اٞتنة كىو ٔتطلوهبم فيو يفوزكف فوزو  مكافى  نواىيو، كاجتناب أكامره ابمتثاؿ رهبم للمتقُت إف -ُّ
 .كأعناابن  بساتُت - ِّ
 .السن مستوايت كانىدات - ّّ
 .مؤلل ٜتر ككأس - ّْ
، كبلمنا اٞتٌنة ُب يسمعوف ال - ّٓ ، يسمعوف كال ابطبلن  .بعضنا بعضهم يكذب كال كذابن
 .كافينا منو كعطاء ًمن ة هللا منحهم ٦تا ذلك كل - ّٔ
 ُب من ٚتيع ٯتلك ال كاآلخرة، الدنيا رٛتن بينهما، ما كرب كاألرض السماكات رب - ّٕ

 .٢تم أذف إذا إال يسألوه أف السماء أك األرض
 أف الرٛتن لو أذف من إال ألحد بشفاعة يتكلموف ال ميٍصطفًٌُت، كا١تبلئكة جربيل يقـو يـو - ّٖ

 .التوحيد ككلمة سدادنا كقاؿ يشفع،
 هللا عذاب من فيو النجاة شاء فمن كاقع، أن و ريب ال ال ذم اليـو ىو لكم ا١توصوؼ ذلك - ّٗ

 .ربو ترضي اليت الصاٟتة األعماؿ من ذلكإىل  سبيبلن  فليتخذ



 

 

 ٕٗٔ 

 الدنيا، ُب عملو من قدـ ما ا١ترء ينظر يـو ٭تصل قريبنا عذاابن  -الناس أيها - حذرانكم إان - َْ
 يقاؿ عندما اٟتيواانت مثل تراابن  صرت ليتٍت اي: العذاب من ا٠تبلص متمنينا الكافر كيقوؿ

 .تراابن  كوين: القيامة يـو ٢تا
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 .كضحو اٞتنة، ُب ا١تعنوم النعيم من ُب اآلايت نوع -ُ
 السػػػػػػورة آايت مػػػػػػن قبلهػػػػػػا ١تػػػػػػا اٞتنػػػػػػة أىػػػػػػل عػػػػػػن كالكػػػػػػذاب اللغػػػػػػو ٝتػػػػػػاع نفػػػػػػي مناسػػػػػػبة مػػػػػػا -ِ

 الكرٯتة؟
 اآلخرة؟ ُب عليها كالندـ الدنيا ُب ا١تعصية على الندـ بُت الفرؽ ما -ّ
 ذلك؟ يتمٌت ك١تاذا، تراابن  يكوف أف الكافر يتمٌت مىت -ْ

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 اآلًّيت نػػػوعيف – ٔ
 ادلعنػػػوم النعػػػيم مػػػن
 .كضحو اجلنة، يف
 مناسػػػػبة مػػػػا -ٕ

 اللغػػػػػػػو مسػػػػػػػاع نفػػػػػػػي
 أىػػل عػػن كالكػػذاب

 مػػػن قبلهػػػا دلػػػا اجلنػػػة
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة آًّيت

 الكرشنة؟
 الفػػػػػػرؽ مػػػػػا -ٖ

 الغو  كػبلـ فيهػا ليس: أم -ُ
 كػػػػذب، إٍب كال الفائػػػػدة، عػػػػن عػػػػارو 
 فيهػػا مػػا ككػػل السػػبلـ، دار ىػػي بػػل

: كثػػػػػػػػَت ابػػػػػػػػن. الػػػػػػػػنقص مػػػػػػػػن سػػػػػػػػامل
ْ/ْٔٓ. 
 جهػػػػػػنم أبىػػػػػػل أحػػػػػػاط ١تػػػػػػا -ِ

 مػػػػن حواسػػػػهم، ّتميػػػػع األذل أشػػػػدُّ 
 اٟتمػػػػيم كسػػػػقيهم النػػػػار حػػػػرؽ جػػػػراء

 بػػػػواطنهم العػػػذاب لينػػػاؿ كالغسػػػاؽ،
 كػذلك أجسػادىم، ظاىر انؿ كما
 األذل، أقػػػػل اٞتنػػػػة أىػػػػل عػػػػن نفػػػػى

 ال مػػا ألىلهػػا هللا أعػػد فقػػد تعػػاىل، هللا بتقػػول علينػػا •
 .بشر قلب على خطر كال ٝتعت أذف كال رأت عُت

 أنفسػػػنا ٢تػػػا تشػػػوؽ أك ٕتػػػدىا لػػػذة أك نعمػػػة كػػػل ُب •
 فهػػي منهػػا، خػػَت اٞتنػػة ُب أف فلنتػػذكر الػػدنيا، متػػع مػػن

 .زائلة الدنيا كنعم يزكؿ ال الذم الباقي النعيم
 فهػػو اٞتنػػة، أىػػل نعػػيم ُب كالتأمػػل القػػراءة مػػن أكثػػر •

 كالشػػوؽ الفانيػػة الػػدنيا ىػػذه ُب الزىػػد علػػى يسػػاعد ٦تػػا
 .يزكؿ كال ٭توؿ ال الذم كنعيمها للجنة

 ابلًتغيػػػب، كالًتبيػػػة الػػػدعوة أسػػػلوب اسػػػتخداـ علينػػػا •
 الػػػػنفس علػػػػى التػػػػأثَت ُب اجػػػػدن  مهػػػػم قػػػػرآين مػػػػنهج فهػػػػو

 .اٟتسن كاٞتزاء للمكافأة تتشوؽ اليت اإلنسانية



 

 

ٖٗٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 علػػػػػػػػى النػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػٌن
 الػػػػػػػدنيا يف ادلعصػػػػػػػية
 يف عليهػػػػػػػػػا كالنػػػػػػػػػدـ
 اآلخرة؟

 يتمػػػىن مػػػى -ٗ
 يكػػػػػػػوف أف الكػػػػػػػافر
 يتمػػػػىن كدلػػػػاذا ،تػػػػراابن 
 ذلك؟

 النػػػػاس يكرىػػػػو مػػػػا ٝتػػػػاع أذل كىػػػػو
 ابػػػػػػػػػػػن .األذل أقػػػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػإف

 .ْٔ/َّ:عاشور
 يػػػػػـو ذلػػػػػك يقػػػػػوؿ الكػػػػػافر -ّ

 كال توبػػػػػة، تيقبػػػػػل ال حػػػػػُت القيامػػػػػة،
 ذلػػك يقػػوؿ مػػن كأمػػا حسػػنة، تنفػػع

 العمػػل دار ُب يقولػػو فهػػذا الػػدنيا ُب
 علػػى فييثػػاب ، ا٠تشػػية كجػػو علػػى

: مػػػػػرمي قالػػػػػت كقػػػػػد هللا، مػػػػػن خوفػػػػػو
 ككنػػػػػت ىػػػػػذا قبػػػػػل مػػػػػت ليتػػػػػٍت اي﴿

 كمل ،[ِّ:مػػػػػػػػػرمي] ﴾امنسػػػػػػػػػين  انسػػػػػػػػػين 
 يػػػػػػػػـو ا١تػػػػػػػػوت كتمػػػػػػػػٍت ىػػػػػػػػذا يكػػػػػػػػن
 .ْٔٓ/ٔ:تيمية ابن. القيامة

 عمػػػر كابػػػن ىريػػػرة أيب عػػػن -ْ
 يقػتص تعاىل هللا أف عنهم هللا رضي

 مػػػػػن بعضػػػػػها للبهػػػػػائم، البعػػػػػث يػػػػػـو
 ،تػػػػػراابن  كػػػػػوين: ٢تػػػػػا يقػػػػػوؿ ٍب بعػػػػػض

. ذلػػك مثػػل الكػػافر فيتمػػٌت فتكػػوف؛
 غايػػػػة ُب اليػػػػـو ذلػػػػك أف عيلًػػػػم فقػػػػد

. كونػػػػػو مػػػػػن بػػػػػد ال كأنػػػػػو العظمػػػػػة،
 .ُِٔ/ُِ:البقاعي

 ألف دعوة اآلية ُب    چٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  •
 الشػػػػػوائب ىػػػػذه مػػػػن كخالصػػػػة نظيفػػػػة ٣تالسػػػػنا تكػػػػوف
 .اٞتنة ٔتجالس اتشبهن 

 اٟتػػػديث لغػػػو يسػػػمعوف ال أهنػػػم اٞتنػػػة أىػػػل نعػػػم مػػػن •
 أحػس مػن إال إليهػا يتشػوؽ ال نعمػة كىػي الكذب كال
 اللغػػػػػو ٣تػػػػػالس اعتػػػػػزاؿ علػػػػػى فػػػػػاحرص الػػػػػدنيا، ُب هبػػػػػا

 .اٟتديث ككذب
 كمػػػػػن اللغػػػػػو مػػػػػن مصػػػػػونة حيػػػػػاة اٞتنػػػػػة أىػػػػػل حيػػػػػاة •

 فيهػا ٣تػاؿ ال فاٟتقيقة اٞتدؿ يصاحبو الذم التكذيب
 ال الػػػػذم للغػػػػو ٣تػػػػاؿ ال أنػػػػو كمػػػػا تكػػػػذيب كال ٞتػػػػدؿ
 بػػػدار تليػػػق كا١تتعػػػة الرفعػػػة مػػػن حالػػػة كىػػػي.. فيػػػو خػػػَت

 .ا٠تلود
 ابلنظػػاـ اإلسػػبلـ حفػػاكة علػػى داللػػة الكرٯتػػة اآليػػة ُب •

 .كالًتتيب
ػػػوى  اٍليػىػػػٍوـى  ذىلًػػػكى  •  لىػػػوي  يػيقىػػػاؿى  أىفٍ  يىٍسػػػتىًحقُّ  ال ػػػًذم اٍليػىػػػٍوـي  ىي

لىػػى ًفيػػوً  أًلىف   يػىػػٍوـه؛ ًشػػفي  الس ػػرىائًري  تػيبػٍ ، كىتػىٍنكى  كىأىم ػػا الض ػػمىائًري
ـي  نٍػيىا أىاي  ػػا فػػاأٍلىٍحوىاؿي  الػػدُّ ػػري  ًفيهى  لليػػـو فنسػػتعد مىٍعليومىػػةو، غىيػٍ

 .الصاّب ابلعمل اٟتق
 أم قبػػػػل القيامػػػػة، يػػػػـو عليػػػػو تنػػػػدـ عمػػػػبلن  تعمػػػػل ال •

 القيامػػػػػة، يػػػػػـو كتػػػػػذكر نفسػػػػػك حاسػػػػػب تعملػػػػػو عمػػػػػل
 تػذكر ٤تػـر ارتكابػك أك عمل ُب تقصَتؾ عند ككذلك
 .ال أك عليو ستندـ كىل القيامة يـو موقف

 مػػػػػػن أىػػػػػوف ىػػػػػذا كيػػػػػرل ينعػػػػػدـ، أف الكػػػػػافر يتمػػػػػٌت •
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الػذم ا١توقػف كىػو.. الشػديد الرعيػب ا١توقػف مواجهة
 ذلػػك ُب. ا١تتشػػككُت كشػػك ا١تتسػػائلُت تسػػاؤؿ يقابػػل

 !العظيم النبأ
 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 خطر كال ٝتعت أذف كال رأت عُت ما ال ألىلها هللا أعد فقد تعاىل، هللا بتقول علينا• 

 .بشر قلب على
 اٞتنة ُب أف فلنتذكر الدنيا، متع من أنفسنا ٢تا تشوؽ أك ٕتدىا لذة أك نعمة كل ُب •

 .زائلة الدنيا كنعم يزكؿ ال الذم الباقي النعيم فهي منها، خَت
 الدنيا ىذه ُب الزىد على يساعد ٦تا فهو اٞتنة، أىل نعيم ُب كالتأمل القراءة من أكثر •

 .يزكؿ كال ٭توؿ ال الذم كنعيمها للجنة كالشوؽ الفانية
ا مهم قرآين منهج فهو ابلًتغيب، كالًتبية الدعوة أسلوب استخداـ علينا •  التأثَت ُب جدن

 .اٟتسن كاٞتزاء للمكافأة تتشوؽ اليت اإلنسانية النفس على
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 ضٛز٠ ايٓاشعات

 ٚايكٝا١َ ٚاسبػس ٚايبعح املٛت َػاٖد عسض خالٍ َٔ ٚازبصا٤، بايبعح املهرب١ ايكًٛب َقِسع
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ٔ
 .  كىالط ام ةي   ،   الس اًىرىةي      أىٍيضنا  تيسىم ى  الن ازًعىاتي   تيسىم ى  كما النازعات سورة

 :مكاف نزك٢تا -ِ
 .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 .كالقيامة كاٟتشر كالبعث ا١توت مشاىد عرض خبلؿ من كاٞتزاء، ابلبعث ا١تكذبة القلوب قػىرٍع
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 األٍٚ اجملًظ

 ٚقٛع٘ ٚحت١ُٝ ،اآلخس ايّٝٛ َٔ َػاٖد
 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ     ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې      ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ      ۇئ  

 [ُْ – ُالنازعات: ]  چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
 

  :التفسًن
 .كعنف بشدة الكفار أركاح ٕتذب اليت اب١تبلئكة هللا أقسم  - ُ
 .كيسر بسهولة ا١تؤمنُت أركاح تستلُّ  اليت اب١تبلئكة كأقسم - ِ
 .هللا أبمر األرضإىل  السماء من تىٍسبح اليت اب١تبلئكة كأقسم - ّ
 .هللا أمر أداء ُب بعضها تسبق اليت اب١تبلئكة كأقسم - ْ
 أقسم العباد؛ أبعماؿ ا١توكلُت ا١تبلئكة مثل قضائو من بو هللا أمرىم ما تنفذ يتال اب١تبلئكة كأقسم - ٓ

 .كاٞتزاء للحساب ليبعثن هم كلو بذلك
 .األكىل النفخة عند األرض هتتزٌ  يـو - ٔ
 .اثنية نفخة النفخة ىذه تتبع - ٕ
 .خائفة اليـو ذلك ُب الناس بعض قلوب - ٖ
 .الذلة أثر أبصارىا على يظهر - ٗ

 !متنا؟ أف بعد اٟتياةإىل  نرجع ىل: يقولوف ككانوا - َُ
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 !ذلك؟ بعد نرجع فارغة ابلية عظامنا كنا أإذا - ُُ
 .صاحبها مغبوانن  خاسرة، الرجعة تلك تكوف رجعنا إذا: قالوا - ُِ
 .ابلنفخ ا١توكل ا١تلك من كاحدة صيحة ىي فإ٪تا يسَت، البعث أىٍمر - ُّ
 .بطنها ُب أموااتن  كانوا أف بعد األرض كجو على أحياء اٞتميع فإذا - ُْ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ك١تاذا؟ ا١تؤمنُت، أركاح ا١تبلئكة يقبض كيف بٌُت  -ُ
 اآلية؟ ىذه ُب اب٠تشوع األبصار كصف يدؿ ماذا على -ِ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌّن  -ٔ

 يقػػػػػػػػػػبض كيػػػػػػػػػػف
 أركاح ادلالئكػػػػػػػػػػػػة
 كدلاذا؟ ادلؤمنٌن،

 علػػػػػػػػػػػػػػػػى -ٕ
 كصػف يػدؿ ماذا

 األبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 ىػػذه يف ابخلشػػوع
 اآلية؟

 إف: السػػػػػػػػػػػلف بعػػػػػػػػػػػض قػػػػػػػػػػػاؿ -ُ
 ا١تػػػػػػػؤمنُت أركاح يسػػػػػػػلوف ا١تبلئكػػػػػػػة

 حػػػػػػػػػىت يًتكوهنػػػػػػػػػا ٍب ا،رقيقنػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػبلن 
 يسػػػػػػتخرجوهنا ٍب ا،ركيػػػػػػدن  تسػػػػػػًتيح

 ُب يسػػػػبح كالػػػذم كلطػػػف؛ برفػػػق
 لػػػػػػػئبل برفػػػػػػػق يتحػػػػػػػرؾ فإنػػػػػػػو ا١تػػػػػػػاء؛

 ذلػػػػػػػػك ُب يرفقػػػػػػػػوف فهػػػػػػػػم يغػػػػػػػػرؽ،
 ا١تػػػؤمنإىل  يصػػػل لػػػئبل االسػػػتخراج

 .ِّ/َّ:األلوسي. كشدة أمل
 كنايػػػة: ﴾خاشػػػعة أبصػػػارىا﴿ -ِ

 ابػػػػػػػػػػػػػن. كا٠تػػػػػػػػػػػػػوؼ الػػػػػػػػػػػػػذؿ عػػػػػػػػػػػػػن
 .ِْٓٓ/ُ:جزم

ػػػػػػمً  ُب  • ػػػػػػةً  اٍلقىسى ًئكى  لًٍلغىػػػػػػرىضً  مناسػػػػػػبةه .. .اأٍلىٍركىاحً  قػىػػػػػػٍبضً  ٔتىبلى
ػػػمًٌ  ػػػػورىًة، ًمػػػػنى  اأٍلىىى ػػػػوى  السُّ ػػػػٍوتى  أًلىف   اٍلبػىٍعػػػػثً  ًإثٍػبىػػػػاتي  كىىي  أىك ؿي  اٍلمى
ا اآٍلًخرىًة، مىنىازًؿً  ًؿ، بػىرىاعىةً  ًمنٍ  فػىهىذى  تعػاىل هللا نسأؿ ااًلٍسًتٍهبلى
 .تا١تو  سكرات علينا يهوف كأف ا٠تا٘تة حسن

 سػػرعة علػػى داللػػة الكرٯتػػة اآليػػة ُب چھ  ھچ •
 لئلنسػػاف حػػثه  ىػػذا كُب رهبػػم، طاعػػة ُب كمبػػادرهتم ا١تبلئكػػة

 .عنو ربو يرضي ما فعلإىل  كيسارع الطاعةإىل  يبادر أف
 .٢تا نستعد لعلنا القيامة يـو أىواؿ ُب لنتفكر •
 قػػػػد كاٞتػػػػزاء القبػػػػور مػػػػن البعػػػػث عػػػػن التغافػػػػل أك الغفلػػػػة  •

 االنغمػػاس مظػػاىره مػػن الػػذم اإلنكػػارإىل  ابإلنسػػاف يصػػل
 .اآلخرة عن كالبعد الدنيا ُب
ػػػم ى ًإ٪ت ىػػػا اأٍلىٍرضى  • ػػػاًىرىةن  تيسى  فيهػػػا ا٠تٍىػػػٍوؼً  ًشػػػد ةً  ًمػػػنٍ  أًلىف   سى
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ػاًف، عػن النػـو يطَت  ٍنسى  اٍلكيف ػاري  ٬تىٍتىًمػعي  ال ػيًت  اأٍلىٍرضي  فىًتٍلػكى  اإٍلً
ػػػػػا ػػػػػا يىكيونيػػػػػوفى  اٍلًقيىامىػػػػػةً  مىٍوقًػػػػػفً  ُب  ًفيهى ػػػػػدًٌ  ُب  ًفيهى  ا٠تٍىػػػػػٍوًؼ، أىشى

يىتٍ  ا سىاًىرىةن  اأٍلىٍرضي  تًٍلكى  فىسيمًٌ  تعػاىل هللا نسأؿ الس بىًب، ٢ًتىذى
 .القيامة يـو اآلمنُت من كإايكم ٬تعلنا أف

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 طاعة ُب كمبادرهتم ا١تبلئكة سرعة على داللة الكرٯتة اآلية ُب چھ  ھ  چ •

 .عنو ربو يرضي ما فعلإىل  كيسارع الطاعةإىل  يبادر أف لئلنساف حثه  ىذا كُب رهبم،
 .٢تا نستعد لعلنا القيامة يـو أىواؿ ُب لنتفكر •
 الذم اإلنكارإىل  ابإلنساف يصل قد كاٞتزاء القبور من البعث عن التغافل أك الغفلة  •

 .اآلخرة عن كالبعد الدنيا ُب االنغماس مظاىره من
 
 

*   *   * 
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 ايجاْٞ اجملًظ
 ايتٗدٜد برنس قص١ َٛض٢ َع فسعٕٛ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ 

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ      ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڌ  

 [ِٔ – ُٓالنازعات: ] چڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ  

  :التفسًن
 !فرعوف؟ عدٌكه كمع ربو مع موسى خرب - الرسوؿ أيها - جاءؾ ىل - ُٓ
 .ا١تطهر طيوىل لوادم سبحانو ربو انداه حُت - ُٔ
 .كاالستكبار الظلم ُب اٟتد ٕتاكز إنو فرعوف،إىل  سرٍ : قاؿ فيما لو قاؿ -ُٕ
 كا١تعاصي؟ الكفر من تتطهر أف - فرعوف اي - لك ىل: لو فقل - ُٖ
 يسخطو؟ ما كتتجنب يرضيو، ٔتا فتعمل فتخشاه، كرعاؾ خلقك ذمال ربكإىل  كأرشدؾ - ُٗ
 اليد كىي ربو، من رسوؿ أن و على الدالة العظمى العبلمة السبلـ عليو موسى لو فأظهر - َِ

 .كالعصا
 .السبلـ عليو موسى بو أمره ما كعصى العبلمة، هبذه كٌذب أن و إال فرعوف من كاف فما - ُِ
 .موسى بو جاء ٔتا اإلٯتاف عن أعرض ٍب - ِِ
 :قائبلن  قومو فنادل موسى، ١تغالبة جنوده ٬تمع كرجع - ِّ
 .عليكم لغَتم طاعة فبل األعلى، ربكم أان - ِْ
 .العذاب أشدٌ  ُب إبدخالو اآلخرة ُب كعاقبو البحر، ُب ابلغرؽ الدنيا ُب فعاقبو هللا فأخذه - ِٓ
 .اب١تواعظ ينتفع ال ذم فهو هللا؛ ٮتشى ١تن ١توعظة كاآلخرة الدنيا ُب فرعوف بو عاقبنا فيما إف - ِٔ
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 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 فرعوف؟ مع - السبلـ عليو – موسى قصة ملسو هيلع هللا ىلص نبيو على هللا قص ١تاذا -ُ
 لو؟ دعوتو أكؿ ُب ابلتزكي لفرعوف - السبلـ عليو – موسى أمر فائدة ما -ِ
 الكرٯتة؟ اآلية ُب ا٢تداية بعد ا٠تشية جاءت ١تاذا -ّ
 ؟ينتفع ال كمن القرآنية ابلعظات ينتفع الذم من -ْ
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 قػص دلاذا -ٔ
 ملسو هيلع هللا ىلص نبيػػػػو علػػػػى هللا

 – موسػػػػػػػػى قصػػػػػػػػة
 - السػػػػػػػالـ عليػػػػػػػو
 فرعوف؟ مع
 فائػػػػدة مػػػا -ٕ

 – موسػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػر
 - السػػػػػػػالـ عليػػػػػػػو

 ابلتزكػػػػػػػي لفرعػػػػػػػوف
 لو؟ دعوتو أكؿ يف
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٖ

 اخلشػػػػػػػػية جػػػػػػػػاءت
 يف اذلدايػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػد
 الكرشنة؟ اآلية

 إف أم ؛ملسو هيلع هللا ىلص للنػػػػػػيب تسػػػػػػلية كىػػػػػػذا -ُ
 ٍب عصػػػرؾ  كفػػػار مػػػن أقػػػول كػػػاف فرعػػػوف

 .ىؤالء ككذلك أخذانه،
 .ّٓ/ِِ:القرطيب

ثُّػػػػػوي  -ِ  لتخلػػػػػيص يسػػػػػتعد أف علػػػػػى حى
 خبػػث ىػػي الػػيت الضػالة، العقيػػدة مػػن نفسػو
 يرشػػده مػػن إرشػػاد فيقبىػػلى  الػػنفس ُب ٣تػػازم

 .  ا٠تَت زايدة بو ماإىل 
 .ٕٕ/َّ :عاشور ابن
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػى( فتخشػػػػػػػػػػػػػػػػػى) كتفريػػػػػػػػػػػػػػػػػع -ّ
 ال هللا خشػػػػػػػػػية أفإىل  إشػػػػػػػػػارة( كأىػػػػػػػػػديك)

 ٮتشػى إ٪تا﴿: تعاىل قاؿ اب١تعرفة؛ إال تكوف
: أم ؛[ِٖ:فػاطر] ﴾العلماءي  عباده من هللا

 ال كاملػػػػة خشػػػية ٮتشػػػػاه: أم بػػػو، العلمػػػاء
 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن. تقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت كال فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ

  أاين  للمػػػػػدعوين الػػػػػذىاب مػػػػػن للداعيػػػػػة بػػػػػد ال •
 أعبػاء مػن يتحملػو الػذم اٞتهػد من كىذا كانوا،
 .الدعوة

 الطغػاة، مع كالوقوؼ الطغياف من اٟتذر ٬تب •
 .كاآلخرة الدنيا ُب كالعذاب النكاؿ ذلك فعاقبة

 كمػع اشديدن  امبلغن  كالعتو الكرب من بلغ فرعوف •
 لنػػا تعلػػيم ىػػذا كُب بدعوتػػو، موسػػى كيلًٌػػفى  ذلػػك

 كظا١تػػػا، عاتيػػػا كػػػاف مهمػػػا ا١تػػػدعو مػػػن نيػػػأس أال
 .ا٢تداية عن ببعده يوحي ظاىره كاف كمهما

 كُب ليػػػدعوه، لفرعػػػوف يػػػذىب أف موسػػػى أمػػػر •
 ا١تػدعوينإىل  التحرؾ من بد ال أنو لنا تعليم ىذا

 .ك٣تالسهم أماكنهم ُب إليهم كالذىاب
 علػػػػػػػػى كالتحػػػػػػػػرؾ ابلػػػػػػػػدعوة االىتمػػػػػػػػاـ ينبغػػػػػػػػي •

 الػدعوة يػدخلوف حُت فهؤالء كالوجهاء، الرؤكس
 .الكثَت ا٠تَت كرائهم من يكوف
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 الػػذم مػػن -ٗ
 ابلعظػػػػػػػػات ينتفػػػػػػػػع
 ال كمػػػػػػػن القرآنيػػػػػػػة
 ؟ينتفع
 

 .ٕٕ/َّ:عاشور
 الػػػػػػذم ىػػػػػػو هللا ٮتشػػػػػػى مػػػػػػن فػػػػػػإف -ْ

 عقوبػػػػػػػة رأل فػػػػػػػإذا كالعػػػػػػػرب، ابآلايت ينتفػػػػػػع
 كعصػػػػى تكػػػػرب مػػػػن كػػػػل أف عػػػػرؼ فرعػػػػوف
 الػػػػػػػػػػدنيا ُب عاقبػػػػػػػػػػو األعلػػػػػػػػػػى ا١تلػػػػػػػػػػك كابرز

 مػػػن هللا خشػػػية ترحلػػػت مػػػن كأمػػػا كاآلخػػػرة،
. هبػػػػػا يػػػػػؤمن مل آيػػػػػة كػػػػػل جاءتػػػػػو فلػػػػػو قلبػػػػػو

 .َٗٗ:السعدم

 رشػػػيدة كرٯتػػة أمػػة ُب فػػػرد يطغػػى أف ٯتكػػن مػػا •
 لواحػد تتعبػد أف كأتىب بػو كتػؤمن رهبػا تعػرؼ أمػة
 !ارشدن  كال اضرن  ٢تا ٯتلك ال خلقو من
 كاللػُت الػدعوة ُب األسػلوب حسن ىو األصل •
 ٥تاطبػػػػػػػػػػػة ُب العبػػػػػػػػػػػارات كاختيػػػػػػػػػػػار ا٠تطػػػػػػػػػػػاب ُب

 .االستجابة سهولة عليو تًتتب الذم ا١تدعوين
 نواجػػػو الػػيت القويػػة ابٟتجػػة التسػػلح مػػن بػػد ال •

 معهػػػػػم ينفػػػػػع ال فهػػػػػم كا١تكػػػػػذبُت، ا١تعانػػػػػدين هبػػػػػا
 .  كالربىاف اٟتجة قوة بل فقط اٟتسن األسلوب

 أحوجنػا فما اًبٍلمىٍعرًفىًة، ًإال   تىكيوفي  الى  الل ً  خىٍشيىةى  •
 .سبحانو خشيتو لنحقق ا١تعرفة حق ربنا ١تعرفة

 يػػػذىب حػػػُت إال كيعصػػػي اإلنسػػػاف يطغػػػى مػػػا •
 إليػػػػػو طريقػػػػػو يضػػػػػل حػػػػػُت كإال ا،بعيػػػػػدن  ربػػػػػو عػػػػػن

 الطغيػػػػػػػاف منػػػػػػػو فيكػػػػػػػوف كيفسػػػػػػػد، قلبػػػػػػػو فيقسػػػػػػو
 !كالتمرد

 ابٟتػػػػق كالتكػػػػذيب ا١تعصػػػػية مػػػػن اٟتػػػػذر ٬تػػػػب •
 الػػػدنيا ُب فعاقبتػػػو. كا١تكانػػػة ابٞتػػػاه عليػػػو كالتعػػال

 .اآلخرة قبل
 قومػػػو ُب كجػػػد فرعػػػوف چڃ  ڃ  چ  چچ  •

 مػػا اإلٯتػػاف، مػػن القلػػب كخػػواء كالذلػػة الغفلػػة مػػن
 الفػاجرة، الكػافرة الكلمػة ىذه قوؿ على بو جرؤ
 كرٯتػػة كاعيػػة أمػػة كجػػد لػػو اأبػػدن  ليقو٢تػػا كػػاف كمػػا

 علػػػى يقػػػدر ال ضػػػعيف عبػػػد أنػػػو تعػػػرؼ مؤمنػػػة،
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 مػػن يسػػتنقذ ال اشػػيئن  الػػذابب يسػػلبو كإف. شػػيء
 .!اشيئن  الذابب

 كيػػػػف السػػػػابقة األمػػػػم سػػػػَت ُب كنتأمػػػػل لنقػػػػرأ •
 هللا ٮتشػػػػػػػى ١تػػػػػػػن عػػػػػػػربة قصصػػػػػػػهم ففػػػػػػػي ىلكػػػػػػػوا
 .كعذابو

 مػػا يػػدرؾ الػػذم ىػػو كٮتشػػاه ربػػو يعػػرؼ الػػذم •
 ال الػذم أمػا. لسواه العربة من فرعوف حادث ُب

 حػػػػاجز، العػػػػربة كبػػػػُت فبينػػػػو التقػػػػول قلبػػػػو يعػػػػرؼ
 يصػػػػػػػطدـ حػػػػػػىت. حجػػػػػػاب العظػػػػػػػة كبػػػػػػُت كبينػػػػػػو

 نكػػػػػػػاؿ هللا أيخػػػػػػػذه كحػػػػػػىت. ااصػػػػػػػطدامن  ابلعاقبػػػػػػة
 ميسػػػر ككػػػل لػػػنهج، ميسػػػر ككػػػل. كاألكىل اآلخػػػرة
 .كالعافية السبلمة تعاىل هللا نسأؿ لعاقبة،

 
  



 

 

ٕٖٗ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 من يتحملو الذم اٞتهد من كىذا كانوا،  أاين  للمدعوين الذىاب من للداعية بد ال• 

 .الدعوة أعباء
 الدنيا ُب كالعذاب النكاؿ ذلك فعاقبة الطغاة، مع كالوقوؼ الطغياف من اٟتذر ٬تب •

 .كاآلخرة
إىل  التحرؾ من بد ال أنو لنا تعليم ىذا كُب ليدعوه، لفرعوف يذىب أف موسى أمر• 

 .ك٣تالسهم أماكنهم ُب إليهم كالذىاب ا١تدعوين
 يدخلوف حُت فهؤالء كالوجهاء، الرؤكس على كالتحرؾ ابلدعوة االىتماـ ينبغي •

 .الكثَت ا٠تَت كرائهم من يكوف الدعوة
 تتعبد أف كأتىب بو كتؤمن رهبا تعرؼ أمة ،رشيدة كرٯتة أمة ُب فرد يطغى أف ٯتكن ما •

 .ارشدن  كال اضرن  ٢تا ٯتلك ال خلقو من لواحد
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٕٗٗ 

 
 اجملًظ ايجايح

 يفت ايٓعس باالحتجاج خبًل ايطُاٚات ٚاألزض

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 

 [ّّ – ِٕالنازعات: ] چھ
 

  :التفسًن
 !بناىا؟ اليت السماء إ٬تاد أـ أصعب، - ابلبعث ا١تكذبوف أيها - هللا على أإ٬تادكم - ِٕ
 .عيب كال شقوؽ كال فيها فطور ال مستوية، فجعلها رفيعنا، العلوٌ  جهة ُب ٝتىٍتها جعل - ِٖ
 .أشرقت إذا نورىا كأظهر مشسها، غربت إذا ليلها كأظلم - ِٗ
 .منافعها فيها كأكدع بسطها، السماء خلق أف بعد كاألرض - َّ
 .الدكاب ترعاه ما النبات من فيها كأنبت ٕترم، عيوانن  ماءىا منها أخرج - ُّ
 .األرض على اثبتة جعلها كاٞتباؿ - ِّ
 إعادة عن يعجز ال كلو ىذا خلق فالذم كألنعامكم، - الناس أيها - لكم منافع ذلك كل - ّّ

 .جديد من خلقهم
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 بػػػػػذكر أعقػػػػػب ك١تػػػػػاذا كتعػػػػػاىل؟ سػػػػػبحانو ذكرىػػػػػا الػػػػػيت العظػػػػػاـ اآلايت ىػػػػػذه تػػػػػدؿ مػػػػػاذا علػػػػػى -ُ
 اآلايت؟ ىذه ذكر بعد اٞتزاء

 



 

 

ٕٗ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػاذا علػػػػػػػى -ٔ
 اآلًّيت ىػػػػػػػػػذه تػػػػػػػػػدؿ
 ذكرىػػػػػا الػػػػػيت العظػػػػػاـ

 كتعػػػػػػػػػػػػاىل؟ سػػػػػػػػػػػػبحانو
 بػػػػػذكر أعقػػػػػب كدلػػػػػاذا
 ىػػذه ذكػػر بعػػد اجلػػزاء
 اآلًّيت؟

 دلػػػػػػػػػيبلن  امبيننػػػػػػػػػ تعػػػػػػػػػاىل يقػػػػػػػػػوؿ -ُ
 كمسػػػػػتبعدم البعػػػػػث ١تنكػػػػػرم اكاضػػػػػحن 
 أيهػػػػػا ﴾أأنػػػػػتم﴿: لؤلجسػػػػػاد هللا إعػػػػػادة
.. .﴾السػػػػماء أـ خلقػػػػان  أشػػػػد﴿ البشػػػػر
 كمػػػػا العظػػػػاـ السػػػػماكات خلػػػػق فالػػػػذم

 كاألرض كاألجػػػػػراـ، األنػػػػػوار مػػػػػن فيهػػػػػا
 ضػركرايت مػن فيهػا كما الغرباء الكثيفة

 ا٠تلػق يبعػث أف بػد ال كمنػافعهم ا٠تلق
 أعمػػػػػا٢تم، علػػػػػى فيجػػػػػازيهم ا١تكلفػػػػػُت،

 أسػػػاء كمػػػن اٟتسػػػٌت، فلػػػو أحسػػػن فمػػن
 بعػػد ذكػػر ك٢تػػذا نفسػػو؛ إال يلػػومن فػػبل
: السػػعدم. اٞتػػزاء ٍب السػػاعة قيػػاـ ىػػذا

َٗٗ. 

 طغيانو ىبلكو أسباب أشد من كاف فرعوف• 
 األمور أكثر من هللا ملكوت ُب كالنظر ككربه،

 لئلنساف كتظهر كإجبللو، هللا تعظيم تورث اليت
 الطغياف، نفسو ُب فتكبح كضآلتو؛ صغره مدل
 .كالكرب الغركر مشاعر كراء االنسياؽ من ك٘تنعو

 من تعاىل هللا قدرة عظم لتذكر ْتاجة ٨تن •
 أعظم من فهي الكوف، ىذا ُب التأمل خبلؿ

 .قدره حق هللا تقديرإىل  تؤدم اليت العبادات
 مىا ذًٍكرً  عىنٍ  اٍكًتفىاءه  اٍلمىٍرعىى عىلىى ااًلٍقًتصىاري  •

 ذًٍكرى  أًلىف   كىاٍٟتيبيوبً  الثًٌمىارً  ًمنى  اأٍلىٍرضي  ٗتيٍرًجيوي 
 فػىيػيٍعرىؼي  اًبٍلعىٍجمىاكىاتً  الل ً  ليٍطفً  عىلىى يىديؿُّ  اٍلمىٍرعىى

ن اللٍُّطفى  أىف   ًمٍنوي   .أىٍحرىل سىافً اًبإٍلً
 ٤تض ىو للكوف تعاىل هللا من التسخَت ىذا •

 .الشكر يتطلب هللا من كتفضل نعمة
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 أكثر من هللا ملكوت ُب كالنظر ككربه، طغيانو ىبلكو أسباب أشد من كاف فرعوف• 

 ُب فتكبح كضآلتو؛ صغره مدل لئلنساف كتظهر كإجبللو، هللا تعظيم تورث اليت األمور
 .كالكرب الغركر مشاعر كراء االنسياؽ من ك٘تنعو الطغياف، نفسو

 من فهي الكوف، ىذا ُب التأمل خبلؿ من تعاىل هللا قدرة عظم لتذكر ْتاجة ٨تن •
 .قدره حق هللا تقديرإىل  تؤدم اليت العبادات أعظم

 .الشكر يتطلب هللا من كتفضل نعمة ٤تض ىو للكوف تعاىل هللا من التسخَت ىذا• 
  



 

 

 ٕٗٙ 

 
 اجملًظ ايسابع

 ايكٝا١َ ٚجصا٤ ايفسٜكني فٝٗا 

ھ  ھ    ے   ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ    ۈ    ۈ  ٴۇ  چ 

ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ       ۋ  ۋ   ۅ  ۅ

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          

يت  جث  مث  ىث      يث  حج       ىئ  يئ     جب  حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت  مت     ىت

 [ْٔ – ّْالنازعات: ] چمج  جح
 

  :التفسًن
 .القيامة كقامت هبو٢تا، شيء كل تغمر اليت الثانية النفخة جاءت فإذا - ّْ
 .شر ا أك كاف خَتنا عمل، من قدـ ما اإلنساف يتذكر ،ٕتيء يـو - ّٓ
 .يبصرىا ١تن عياانن  ٍظًهرتكأي  ّتهنم كجيء - ّٔ
 .الضبلؿ ُب اٟتدٌ  ٕتاكز من فأما - ّٕ
 .الباقية األخرل اٟتياة على الفانية الدنيا اٟتياة كفضل - ّٖ
 .إليو أيكم ال ذم مستقرٌه ىي النار فإف - ّٗ
 فإف هللا، حٌرمو ٦تا هتواه ما اتباع عن نفسو ككفٌ  ربو، يدم بُت قيامو خاؼ من كأما - ُْ - َْ

 .إليو أيكم ال ذم مستقرٌه ىي اٞتٌنة
 الساعة؟ تقع مىت: ابلبعث ا١تكذبوف ىؤالء - الرسوؿ أيها - يسألك - ِْ
 .٢تا االستعداد شأنك إ٪تا ذلك، شأنك من كليس ٢تم، تذكرىا حىت   هبا علم لك ليس - ّْ



 

 

ٕٗٚ 

 .الساعة علم مينتهى كحده ربكإىل  - ْْ
 .إبنذارؾ ينتفع ال ذم ألنو الساعة؛ ٮتشى من منذر أنت إ٪تا - ْٓ
 .بكرتو أك كاحد يـو عشية إال الدنيا حياهتم ُب يلبثوا مل مشاىدة، الساعة يركف يـو كأهنم - ْٔ

 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ك١تاذا؟ فقط؟ للكفار أك كالكفار للمؤمنُت اٞتحيم تربز ىل -ُ
ي ١تاذا -ِ  بذلك؟ ا٢تول ٝتي
 اإلنذار؟ ينفعو الذم من -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 تػػػػػػػ ز  لىػػػػػػػ -ٔ
 للمػػؤمنٌن اجلحػػيم

 أك كالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 فقػػػػػػػػط؟ للكفػػػػػػػػار
 كدلاذا؟
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٕ

 اذلػػػػػػػػػػػػػػول مُسػػػػػػػػػػػػػػي
 بذلك؟

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن -ٖ
 ينفعػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػذم
 اإلنذار؟

 راءو  لكل تربز أف الظاىر-ُ
 قدر برؤيتها فيعرؼ ا١تؤمن فأما
 ،منها ابلسبلمة عليو هللا نعمة
 غموإىل  اغمن  فيزداد الكافر كأما

 .حسرتوإىل  كحسرة
 .َّٖ/ٓ:الشوكاين

 ا١تيل مطلق: ا٢تول كأصل -ِ
 ،الشهوةإىل  ا١تيل ُب كشاع
 قاؿ ما على بذلك كٝتي

 ُب بصاحبو يهوم ألنو: الراغب
 اآلخرة كُب كاىية كلإىل   الدنيا

 دحمي  كلذلك ،ا٢تاكيةإىل 
 إذا: اٟتكماء بعض قاؿ. ٥تالفو

 تػدبَت كفػق. كإحكػاـ بدقػة مقػدر متػاع. متػاع الػدنيا اٟتياة إف •
 متػػاع. متػػاع كلكنػػو. كاإلنسػػاف اٟتيػػاة كنشػػأة كلػػو ابلكػػوف يػػرتبط
 كػل علػى غطػت الكػربل الطامة جاءت فإذا.. أجلوإىل  ينتهي
 كرٛتتػو لطفػو تعػاىل هللا فلنسأؿ شيء، كل على كطمت شيء،

 .العصيب اليـو ذلك ُب
 عمػػػل فػػػرب القيامػػػة، يػػػـو نػػػذكره أف نتمػػػٌت صػػػاّب بعمػػػل لػػػنقم •

 .اٞتنة دخوؿ ُب اسببن  يكوف صغَت
 مػن ألف فيهػا، ابلزىػد قلبػك ُب كليست يدؾ ُب الدنيا اجعل •

 بػػػػذلك كىػػػػم اآلخػػػػرة علػػػػى الػػػػدنيا اٟتيػػػػاة إيثػػػػار الطغػػػػاة صػػػػفات
 . اٞتحيم يستحقوف

 آثػر مػن ككػل. كا٢تػدل اٟتق يتجاكز من لكل كصف الطغياف •
 غػػػَت كحػػػدىا، ٢تػػػا فعمػػػل. اآلخػػػرة علػػػى كاختارىػػػا الػػػدنيا، اٟتيػػػاة

 .طغا فقد حساابن  لآلخرة حاسب



 

 

 ٕٗٛ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ىواؾ فانظر الصواب أردت
 أفضل: الفضيل كقاؿ. فخالفو

 .ا٢تول ٥تالفة األعماؿ
 .ّٔ/ّ:األلوسي

 هبا، لتنذر بعثت إ٪تا: أم -ّ
 بوقتها، اإلخبار عليك كليس
 ؛(ٮتشاىا من)بػ اإلنذار كخص

. اإلنذار ينفعو الذم ىو ألنو
 .ّٓٓ/ِ:جزم ابن
 

 كػػػل اختلػػػت الػػػدنيا عليهػػػا آثػػر أك اآلخػػػرة حسػػػاب أ٫تػػػل مػػن •
 كػػل كاختلػػت تقػػديره، ُب القػػيم كػػل كاختلػػت يػػده، ُب ا١تػػوازين
 اكمتجػاكزن  اكابغينػ اطاغينػ كعػد حياتػو، ُب كالسلوؾ الشعور قواعد

 .للمدل
 علػػػى نفسػػػو ك٬تاىػػػد شػػػهواتو، يغالػػػب كىػػػو ا١تسػػػلم أف أتظػػػن •

 ُب يتحػرؾ بػل كػبل؛ ا٢تػول؟ نفسػو ُب ٬تيش ال كالعفاؼ الطهر
 كلكنػػػو أشػػػد، أك الفجػػػار نفػػػوس ُب مػػػا مثػػػل النػػػوازع مػػػن نفسػػػو
 .ا٢تول عن النفس فينهى ربو، مقاـ ٮتاؼ

 اتبػاع من العبد نجيتي  اليت ا١تقامات أعظم من هللا من ا٠توؼ •
 .اٞتنة بذلك فيستحق ىواه

 كيبػػػادركف هم،أبىػػػوائ يقتػػػدكف ا٠تلػػػق رأيػػػت: األصػػػم حػػػاًب قػػػاؿ•
ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ :تعػاىل قولػو فتأملػت أنفسػهم، مػراداتإىل 

 كتيقنػػػػػػػػػػػػػت چۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   وئ  وئ
 كتشػػمرت نفسػػي خػػبلؼإىل  فبػػادرت صػػادؽ،حػػق  القػػرآف أف

 تعػػاىل هللا بطاعػػة اراتضػػت حػػىت هبواىػػا، متعتهػػا كمػػا ٔتجاىػػدهتا،
 . كانقادت

 عليهػا أقػدـ فػإذا معصية، على يقدـ ال ربو مقاـ ٮتاؼ الذم •
 النػػدـإىل  اٞتليػػل ا١تقػػاـ ىػػذا خػػوؼ قػػاده البشػػرم ضػػعفو ْتكػػم

 .الطاعة دائرة ُب فظل. كالتوبة كاالستغفار
 ككػػػػل ٕتػػػػاكز، ككػػػػل طغيػػػػاف، لكػػػػل القػػػػوم الػػػػدافع ىػػػػو ا٢تػػػػول •

 يػػػػػؤتى أف كقػػػػػل الشػػػػػر، كينبػػػػػوع البلػػػػػول، أسػػػػػاس كىػػػػػو. معصػػػػية
 كلكػػػػن. عبلجػػػػو سػػػػهل فاٞتهػػػػل. ا٢تػػػػول قبػػػػل مػػػػن إال اإلنسػػػػاف

 شػػػاؽ جهػػػادإىل  ٖتتػػػاج الػػػيت الػػػنفس آفػػػة ىػػػو العلػػػم بعػػػد ا٢تػػػول
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 .لعبلجها األمد طويل
 كحػػده كىػػو بػػدكائها ا٠تبػػَت بػػدائها، العلػػيم الػػنفس ىػػذه خػػالق •

 أال اإلنسػػػػػػػاف هللا يكلػػػػػػػف مل كمنحنياهتػػػػػػػا، دركهبػػػػػػػا يعلػػػػػػػم الػػػػػػػذم
 خػػارج ىػػذا أف يعلػػم -سػػبحانو -فهػػو. ا٢تػػول نفسػػو ُب يشػػتجر

. بزمامهػػا كٯتسػك كيكبحهػا ينهاىػا أف كلفػػو كلكنػو. طاقتػو عػن
 .اب٠توؼ ىذا ُب يستعُت كأف

 ىػػػي تلػػػك. لئلنسػػػاف هللا بتكػػػرمي تليػػػق إنسػػػانية حريػػػة ىنالػػػك •
 الشػهوة، أسػر مػن كاالنطػبلؽ الػنفس ىػول على االنتصار حرية

 كالتقػػػػػدير االختيػػػػار حريػػػػة معػػػػو تثبػػػػػت تػػػػوازف ُب هبػػػػا كالتصػػػػرؼ
 أمػػػػاـ اإلنسػػػػاف ىزٯتػػػػة ىػػػػي حيوانيػػػػة، حريػػػػة كىنالػػػػك. اإلنسػػػػاين

 حريػة كىػي. إرادتو من الزماـ كانفبلت لشهوتو، كعبوديتو ىواه،
 ييلػػػػػػبس مسػػػػػػتعبد اإلنسػػػػػػانية مهػػػػػػزـك ٥تلػػػػػػوؽ إال هبػػػػػػا يهتػػػػػػف ال

 !اٟترية من ازائفن  رداءن  عبوديتو
 هللا يكلفػػػك مل ٔتػػػا نفسػػػك تشػػػغل فػػػبل هللا عنػػػد السػػػاعة علػػػم •

 .كالدنيوية الدينية منفعتك فيو ٔتا نفسك أشغل بل ،معرفتو
 كمػػا عمػػل، عليػػو ينبػػٍت ٔتػػا إال ننشػػغل أبال لنػػا توجيػػو اآليػػة ُب •

 حػػػػُت إال تقهقػػػػركا كمػػػػا ىػػػػذا، فعلػػػػوا حينمػػػػا إال ا١تسػػػػلموف أفلػػػػح
 كطاقػػػاهتم أكقػػػاهتم اسػػػتهلكت عقيمػػػة كقضػػػااي ّتػػػدليات انشػػػغلوا

 .عمل كثَت عليها ينبٍت كال
 الػػػذم كىػػػو اإلنػػػذار، ينفعػػػو مػػػن هبػػػا ينػػػذر أف الداعيػػػة كظيفػػػة •

 ُب كيتوقعهػػػا ٢تػػػا، كيعمػػػل فيخشػػػاىا اآلخػػػرة ْتقيقػػػة قلبػػػو يشػػػعر
مب      ىب  يب      چ :كتعػاىل سبحانو صاحبهاإىل  ا١توكوؿ موعدىا

 .چجت  حت  
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. كيتطػػػاحنوف أىلهػػػا عليهػػػا يتقاتػػػل الػػػيت الػػػدنيا اٟتيػػػاة تنطػػػوم •
 مػن كيرتكبػوف. اآلخػرة ُب نصػيبهم سػبيلها ُب كيدعوف كيؤثركهنا

 ٬تػرفهم كالػيت. كالطغيػاف كا١تعصػية اٞترٯتػة مػن يرتكبػوف مػا أجلها
 أصػػػحاهبا نفػػػوس ُب اٟتيػػػاة تنطػػػوم. .فيهػػػا لػػػو فيعيشػػػوف ا٢تػػػول

 .ضحاىا أك عشية عندىم ىي فإذا أنفسهم،
 ننخػػػدع أف ينبغػػػي فػػػبل قصػػػَتة فهػػػي الػػػدنيا بنػػػا طالػػػت مهمػػػا •

 .فيها لنا هللا كإمهاؿ كزينتها بزخرفها
 ذاىبػػة، ىزيلػػة عاجلػػة، قصػػَتة: ىػػي ىػػذه ضػػحاىا، أك عشػػية •

 ابآلخػػرة؟ نضػػحي ضػػحاىا أك عشػػية أجػػل أفمػػن اتفهػػة، زىيػػدة
 الكػػػػربل، اٟتماقػػػة إهنػػػا أال! اٞتنػػػة نػػػدع زائلػػػة شػػػهوة أجػػػل كمػػػن

 كفقنػػػػػا اللهػػػػػم كيػػػػػرل، يسػػػػػمع إنسػػػػػاف يرتكبهػػػػػا ال الػػػػػيت اٟتماقػػػػػة
 .لطاعتك

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 يده، ُب ا١توازين كل اختلت الدنيا عليها آثر أك اآلخرة حساب أ٫تل من • 

 حياتو، ُب كالسلوؾ الشعور قواعد كل كاختلت تقديره، ُب القيم كل كاختلت
 .للمدل اكمتجاكزن  اكابغين  اطاغين  كعد
 كزينتها بزخرفها ننخدع أف ينبغي فبل قصَتة فهي الدنيا بنا طالت مهما• 

 .فيها لنا هللا كإمهاؿ
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 ضٛز٠ عبظ

 .عٓٗا ٜعسض َٔ ٚحكاز٠ بٗا، ٜٓتفع َٔ ٚنسا١َ ايكسإٓ، دع٠ٛ حكٝك١
  

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .  كىالس فىرىةي   ،  الص اخ ةي    اأىٍيضن   تيسىم ىك  عبس سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 .مكية
  :نزك٢تا سبب -ّ

 أتػػى ،األعمػػى مكتػػـو أـ ابػػن ُب (كتػػوىل عػػبس) أينػػزؿ :قالػػت عائشػػة عػػن كاٟتػػاكم الًتمػػذم أخػػرج
 فجعػل ،ا١تشػركُت عظماء من رجل هللا رسوؿ كعند ،أرشدين هللا رسوؿ اي :يقوؿ فجعل هللا رسوؿ
ػػػ أقػػػوؿ ٔتػػػا أتػػػرل :لػػػو يقػػػوؿ ،األخػػػر علػػػى كيقبػػػل عنػػػو يعػػػرض هللا رسػػػوؿ  فنزلػػػت ،ال فيقػػػوؿ ؟اأبسن

 .﴾األعمى جاءه أف*  كتوىل عبس﴿
 ما مقصد السورة؟ -ْ

 .عنها يعرض من كحقارة هبا، ينتفع من ككرامة القرآف، دعوة حقيقة
 

 
  



 

 

 ٖٕٗ 

 

 اجملًظ األٍٚ
 بٗا  ٜٓتفع َٚٔ ،ايترنس٠

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ 

ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 [ُٔ – ُعبس: ] چژ     ڑ  ڑ        ک         ک  
 

  :التفسًن
 .كأعرض كجهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قٌطب  - ُ
 أبكابر منشغل ملسو هيلع هللا ىلص كالرسوؿ جاء أعمى، ككاف يسًتشد، مكتـو أـ بن هللا عبد ٣تيء ألجل - ِ

 .ىدايتهم ُب أمبلن  ا١تشركُت
 !ذنوبو؟ من يتطهر األعمى ىذا لعل - الرسوؿ أيها - يػيٍعًلميكى  كما - ّ
 .هبا فينتفع ا١تواعظ، من منك يسمع ٔتا يتعظ أك - ْ
 .بو جئت ٔتا اإلٯتاف عن ا١تاؿ من لديو ٔتا بنفسو استغٌت من أما - ٓ
 .إليو كتيقبل لو، تتعر ض فأنت - ٔ
 .هللاإىل  ابلتوبة ذنوبو من يتطهر مل إذا يلحقك شيء كأم - ٕ
 .ا٠تَت عن ْتثنا يسعى جاءؾ من كأما - ٖ
 .ربو ٮتشى كىو - ٗ

 .ا١تشركُت أكابر من بغَته عنو تتشاغل فأنت - َُ
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 .يقبل ١تن كتذكَت موعظة ىي إ٪تا كذلك، األمر ليس - ُُ
 .القرآف ىذا ُب ٔتا كاتعظ ذكره، هللا يذكر أف شاء فمن - ُِ
 .ا١تبلئكة عند شريفة صحف ُب القرآف فهذا - ُّ
 .رًٍجس كال دىنىس يصيبها ال مطهرة عاؿ، مكاف ُب مرفوعة - ُْ
 .ا١تبلئكة من رسل أبيدم كىي - ُٓ
 .كالطاعات ا٠تَت فعل كثَتم رهبم، عند كراـ - ُٔ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .ذلك كضح ، دعوتو ُب األكلوايت مراعاة ُب للداعية فائدة اآلايت ُب -ُ
 ا٢تداية؟ يريد ملسو هيلع هللا ىلص النيب على أقبل حينما مكتـو أـ ابن قصة ُب ا١تمنوع ما -ِ
 القػػػػػػػػرآف حػػػػػػػػافظ يسػػػػػػػػتفيد كيػػػػػػػػف أبكصػػػػػػػػاؼ، القػػػػػػػػرآف بصػػػػػػػػحف ا١توكلػػػػػػػػة ا١تبلئكػػػػػػػػة هللا كصػػػػػػػػف -ّ

 األكصاؼ؟ ىذه من كحاملو
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 اآلًّيت يف -ٔ
 يف للداعيػػػػػػػة فائػػػػػػػدة
 األكلػػػػػػوًّيت مراعػػػػػػاة

 كضح ، دعوتو يف
 .ذلك
 ادلمنػػػوع مػػػا -ٕ
 أـ ابػػػػػػػػػػػن قصػػػػػػػػػػػة يف

 ا١تقصػػودة ىػػي كبػػَتة، فائػػدة ىػػذه-ُ
 الوعػػػػػاظ، ككعػػػػػظ الرسػػػػػل، بعثػػػػػة مػػػػػن

 مػػػن علػػى فإقبالػػك ا١تػػذكرين، كتػػذكَت
 ىػػو ،منػػك لػػذلك امفتقػػرن  بنفسػػو جػػاء

 تصػػػػػػػػػديك كأمػػػػػػػػػا الواجػػػػػػػػػب، األليػػػػػػػػػق
 ال الػػػػػذم ا١تسػػػػػتغٍت للغػػػػػٍت كتعرضػػػػػك

 ُب رغبتػػػػػػو لعػػػػػػدـ يسػػػػػػتفيت كال يسػػػػػػأؿ

 كذكم للضعفاء كالعناية الرعاية على لنحرص •
 هللا منهج عن ابتعد ٦تن أكـر هللا عند فهم اٟتاجة،

 .تعاىل
 ،األ٫تية ابلغ أمر الكرباء ىداية على اٟترص •

 توجيو الدعوة إىل عمـو أيضنامن ا١تهم  كلكن
 ُب العيدة فهم ؛منهم الضعفاء اكخصوصن  ،ا١تسلمُت

 .الرخاء ُب كا١تتعففُت الببلء،



 

 

 ٖٗٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 أقبػػػل حينمػػػا مكتػػػـو
 يريػػد ملسو هيلع هللا ىلص النػػيب علػى

 اذلداية؟
 هللا كصػػػػػف -ٖ

 ادلوكلػػػػػػػػػػة ادلالئكػػػػػػػػػػة
 القػػػػػػػػػرآف بصػػػػػػػػػحف
 كيػػػػػػػػف أبكصػػػػػػػػاؼ،
 حػػػػػػػػػػػػافظ يسػػػػػػػػػػػػتفيد
 مػػػن كحاملػػػو القػػػرآف
 األكصاؼ؟ ىذه

 منػػػػو، أىػػػم ىػػػو مػػػػن تركػػػك مػػػع ا٠تػػػَت
 عليػػك لػيس فإنػػو لػك، ينبغػػي ال فإنػو
 فلسػػػػػػت يػىتػىػػػػػػزىؾ   مل فلػػػػػػو يزكػػػػػػى، ال أف

. الشػػػر مػػن عملػػو مػػػا علػػى ٔتحاسػػب
 يػػًتؾ ال أنػػو: القاعػدة علػػى ىػػذا فػدؿ
، ألمػر معلػـو أمر  مصػلحة كال موىػـو

. متو٫تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ١تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلحة متحققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .ُُٗ:السعدم

 اإلعػػراض اٟتقيقػػة ُب عنػػو ا١تمنػػوع-ِ
 غػػػػَته علػػػػى اإلقبػػػػاؿ ال أسػػػػلم، عمػػػػن

. إسػبلمو على احرصن  أبمره كاالىتماـ
 .ِّْ/ُٓ:األلوسي

: يعػػػػػػػػٍت: ﴾تػػػػػػػػذكرة إهنػػػػػػػػا كػػػػػػػػبل﴿-ّ
 كػػػػػػػػراـ*  سػػػػػػػػفرة أبيػػػػػػػػدم﴿. القػػػػػػػػرآف

 حسػػػػن، كػػػػرمي، خلقهػػػػم: أم ﴾بػػػػررة
 ابرة كأفعػػػػػػػػػا٢تم كأخبلقهػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػريف،

 ينبغػػػػػػي ىهنػػػػػػا كمػػػػػػن كاملػػػػػػة، طػػػػػػاىرة
 أفعالػػػػػػو ُب يكػػػػػػوف أف القػػػػػػرآف ٟتامػػػػػػل
 ابػػػػن. كالرشػػػػاد السػػػػداد علػػػػى كأقوالػػػػو

 .ِْٕ/ْ:كثَت

 كاف مهما اآلخرين مشاعر احًتاـ على احرص •
 ُب أذيتهم كاحذر االجتماعي، ككضعهم شأهنم

 سبحانو الرب غضب توجب فهي مشاعرىم
 .كتعاىل

 ىنا لتقريرىا الكرٯتة اآلايت جاءت اليت اٟتقيقة •
 أك الناس؟ من فرد يعامل كيف: ٣ترد ىي ليست
 يستمد أف إهنا الناس؟ من صنف يعامل كيف
 اعتبارات من كموازينهم قيمهم األرض ُب الناس
 مقيدة غَت السماء، من ٢تم آتية ْتتة، إ٢تية ٝتاكية

 انبعة كال حياهتم، ٔتواضعات كال أرضهم، ٔتبلبسات
 كتلك ا١تواضعات هبذه ا١تقيدة تصوراهتم من

 .ا١تبلبسات
  :كجوه ابألعمى مكتـو أـ ابن عن التعبَت ُب  •

ى : األكؿ  تػىٍرًقيقنا ﴾اأٍلىٍعمى﴿بًػ مىٍكتيوـو  أيًـٌ  اٍبنً  عىنً  عيربًٌ
 كىافى  لىم ا أىن وي  ًفيوً  مىٍلحيوظنا اٍلًعتىابي  لًيىكيوفى  ملسو هيلع هللا ىلص لًلن يب 

ري  فػىهيوى  ضىرىارىةو  صىاًحبى   ًمثٍػلىوي  أًلىف   بًًو،؛ اًبٍلًعنىايىةً  أىٍجدى
اًطرًهً  اٍنًكسىارً إىل  سىرًيعنا يىكيوفي   .خى
 كبلـ قطع على اإلقداـ ُب بعذره لئلشعار: الثاين

 .ابلقـو كتشاغلو الرسوؿ
 ُب الراغب ا١تؤمن الرجل عن االنشغاؿ يسمي •

 – فلنحرص. شديد كصف كىو.. اتلهين  التقي ا٠تَت
 ُب راغب عن شيء يلهينا أال - الدعاة كخاصة

 .ا٠تَت



 

 

ٖٗ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ككرامتها الدعوة ىذه حقيقة بياف اآلايت ُب •
 كعن. أحد كل عن كاستغناءىا كرفعتها، كعظمتها

 ما اكائنن  لذاهتا، يريدىا ٔتن فقط كعنايتها. سند كل
 .الدنيا موازين ُب ككزنو كضعو كاف

 فهي عديدة، أمور ُب ظاىرة الدعوة ىذه كرامة  •
 هبا ا١توكل ا١تطهرة ا١ترفوعة صحفها، ُب كرٯتة

 ُب ا١تختارينإىل  ينقلوهنا األعلى ا١تؤل من السفراء
 فهي. .بررة كراـ كذلك كىم. ليبلغوىا األرض
 من ٯتسها كما هبا، يتعلق ما كل ُب طاىرة كرٯتة
 هبا يتصدل ال عزيزة كىي. بعيد من أك قريب

 فقط فهي عنها االستغناء يظهركف الذين للمعرضُت
 .هبا التطهر كيطلب كرامتها يعرؼ ١تن

 
 

*   *   * 
  



 

 

 ٖٗٙ 

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ابتعد ٦تن أكـر هللا عند فهم اٟتاجة، كذكم للضعفاء كالعناية الرعاية على لنحرص• 
 .تعاىل هللا منهج عن

توجيو الدعوة إىل  من ا١تهم أيضنا كلكن ،األ٫تية ابلغ أمر الكرباء ىداية على اٟترص •
 .الرخاء ُب كا١تتعففُت الببلء، ُب العيدة فهم ؛منهم الضعفاء كخصوصنا ،ا١تسلمُت عمـو

 كاحذر االجتماعي، ككضعهم شأهنم كاف مهما اآلخرين مشاعر احًتاـ على احرص •
 .كتعاىل سبحانو الرب غضب توجب فهي مشاعرىم ُب أذيتهم

 ا١تطهرة ا١ترفوعة صحفها، ُب كرٯتة فهي عديدة، أمور ُب ظاىرة الدعوة ىذه كرامة• 
 كىم. ليبلغوىا األرض ُب ا١تختارينإىل  ينقلوهنا األعلى ا١تؤل من السفراء هبا ا١توكل

 من أك قريب من ٯتسها كما هبا، يتعلق ما كل ُب طاىرة كرٯتة فهي.. بررة كراـ كذلك
 فقط فهي عنها االستغناء يظهركف الذين للمعرضُت هبا يتصدل ال عزيزة كىي. بعيد
 ..هبا التطهر كيطلب كرامتها يعرؼ ١تن

 

  



 

 

ٖٗٚ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
 ٚاالَتٓإ  يالعتباز ٚايسشم باشبًل االضتدالٍ

 

ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

 [ِّ – ُٕعبس: ] چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
 

 :التفسًن
 !اب كفره أشدٌ  ما الكافر، اإلنساف ليًعن - ُٕ
 !كىيٍكفيرىهي؟ األرض ُب يتكرٌب  حىت   هللا خلقو شيء أمٌ  من - ُٖ
 .طور بعد طورنا خلقو فػىقىد ر خلقو، قليل ماء من - ُٗ
 .أمو بطن من ا٠تركج األطوار ىذه بعد لو يٌسر ٍب - َِ
 .يبعث أفإىل  فيو يبقى قربنا لو كجعل أماتو، اٟتياة ُب عمر من لو قىد ر ما بعد ٍب - ُِ
 .كاٞتزاء للحساب بػىعىثىوي  شاء إذا ٍب - ِِ
 هللا أكجب ما يؤدٌ  مل فهو حق، من لربو عليو ما أدل أنو الكافر ىذا يتوىم كما األمر ليس - ِّ
 .الفرائض من عليو
 !حصل؟ كيف أيكلو ال ذم طعاموإىل  اب الكافر اإلنساف فلينظر - ِْ
 .كغزارة بقوة السماء من النازؿ ا١تطر من فأصلو - ِٓ
 .النبات عن فانشقت األرض فػىتػىٍقنا ٍب - ِٔ



 

 

 ٖٗٛ 

 .كغَت٫تا كذرة قمح من اٟتبوب فيها انبتنن  - ِٕ
 .لدكاهبم علفنا ليكوف رطبنا؛ كقت ا عنبنا فيها كأنبتنا - ِٖ
 .ك٩تبلن  زيتوانن  فيها كأنبتنا - ِٗ
 .األشجار كثَتة بساتُت فيها كأنبتنا - َّ
 .هبائمكم ترعاه ما فيها كأنبتنا فاكهة، فيها كأنبتنا - ُّ
 .هبائمكم كانتفاع النتفاعكم، - ِّ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 يتكرب؟ أف آدـ البن ٭تق ال ١تاذا -ُ
 عباده؟ على هبا هللا ٯتنت نعمة اإلقبار يكوف كيف -ِ
 قدره؟ كيرتفع اإلنساف يشرؼ ٔتاذا -ّ
 هللا؟ ١تخلوقات النظر عند العبد يستفيدىا اليت العربة ما -ْ

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ال دلػػػػػػػػػػػاذا -ٔ
 أف آدـ البػػػػن زنػػػػق
 يتك ؟
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػف -ٕ

 نعمة اإلقبار يكوف
 علػػػػى هبػػػػا هللا شنػػػػ 
 عباده؟

 ىػػػذا هللا خلػػػق شػػػيء أم مػػػن: أم-ُ
 ٠تلقػػػػو اعجبػػػػوا: أم! فيتكػػػػرب؟ الكػػػػافر

 ٚتػػاد مهػػُت يسػػَت مػاء مػػن( نطفػػة مػن)
 قػػػػػػاؿ! نفسػػػػػػو؟ ُب يغلػػػػػػط فلًػػػػػػمى  خلقػػػػػػو،
 مػػػػن خػػػػرج مػػػػن يتكػػػػرب كيػػػػف :اٟتسػػػػن

! مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتُت؟ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيل
 .ٕٗ/ِِ:القرطيب

 ٬تعلػػػػػػػػػػػػػو كمل ابلػػػػػػػػػػػػػدفن أكرمػػػػػػػػػػػػػو أم-ِ

 عن يعرض الذم اإلنساف، ىذا أمر من اعجبن  •
 الدعوة على كيستعلي اإلٯتاف، عن كيستغٍت ا٢تدل،

 مصدر يذكر ال كىو كفره، من اعجبن .. ربوإىل 
 كل ُب بو هللا عناية يرل كال نشأتو، كأصل كجوده،
 كال كاآلخرة األكىل ُب نشأتو مراحل من مرحلة
 .ك٤تاسبو ككافلو ٠تالقو عليو ما يؤدم

 نشأتو ١تقتضيات كنكرانو كجحوده كفره أشد ما •
 خالقو، لشكر ا١تقتضيات ىذه رعى كلو. كخلقتو



 

 

ٖٜٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٖ
 اإلنسػػػػػػاف يشػػػػػػرؼ
 قدره؟ كيرتفع
 العػػػػ ة مػػػػا -ٗ

 يسػػػػػػػػػتفيدىا الػػػػػػػػػيت
 النظػػػػر عنػػػػد العبػػػػد

 هللا؟ دلخلوقات

 جيفهػػػا تكػػػوف الػػػيت اٟتيػػػواانت كسػػػائر
 .ُُٗ:السعدم .األرض كجو على

 اإلنسػػػاف أكؿ أف هبػػػذا عػػػرؼ فقػػػد -ّ
 كىػػو قػػذرة، جيفػػة كآخػػره مػػذرة، نطفػػة
 فمػػػػػا العػػػػػذرة، ٭تمػػػػػل ذلػػػػػك بػػػػػُت فيمػػػػػا
 كصػػوره، أبدعػػو الػػذم إال ابلعلػػم شػػر فىو

 أف ال يشػػػػػػػػػػكره ألف موجػػػػػػػػػػب كذلػػػػػػػػػػك
 .ِِٔ/ُِ :البقاعي. يكفره

 كيػػػػػف الطعػػػػػاـ ُب ابالعتبػػػػػار أمػػػػػر -ْ
 ،برٛتتػػػػػػػػػو كيسػػػػػػػػػره بقدرتػػػػػػػػػو هللا خلقػػػػػػػػػو
 كشػػػػػػكره طاعتػػػػػػو العبػػػػػػد علػػػػػػى فيجػػػػػػب
 ابػػػػػػػػن. بػػػػػػػػو كالكفػػػػػػػػر معصػػػػػػػػيتو كيقػػػػػػػػبح

 .ّٖٓ/ِ:جزم

 يتكرب فعبلـ كإال ..آخرتو كلذكر دنياه، ُب كلتواضع
 مبدؤه؟ ىو كما أصلو ىو كما كيعرض؟ كيستغٍت

 التذكر تعاىل، هللا لنعم دائم تذكر على لنكن •
 ا٠تالق حق كأداء النعمة شكر على ٭تملنا الذم

 . سبحانو
 نعمة: ا٠تلق بعد علينا تعاىل هللا نعم أعظم من •

 تكوف أف بل ا٢تداية، طريق كتيسَت بل ا٢تداية،
 .يسر كلها ا٢تداية

. ا٢تداية سبيل لو مهد أك. اٟتياة سبيل لو مهد •
 خصائص من أكدعو ٔتا لسلوكو كيسره

 .فيها لبلىتداء أك اٟتياة، لرحلة سواء. كاستعدادات
 الذم يد ُب بدايتو، ُب كأمره هنايتو ُب فأمره •

 حُت حياتو كأهنى شاء، حُت اٟتياةإىل  أخرجو
 كرعاية، لو كرامة األرض، جوؼ مثواه كجعل شاء،

 للجوارح ظهرىا على يًتؾ أف السنة ٬تعل كمل
 ميتو مواراة على اٟترص فطرتو كأكدع. كالكواسر

 .كتقديره لو تدبَته من اطرفن  ىذا فكاف. كقربه
 ىو الذم ا١توت من بد فبل العمر بنا بلغ مهما •

 ليـو كلنستعد القرب ٟتياة فلنستعد اآلخرة، طريق أكؿ
 تبدأ مىت نعلم ال فنحن هللا، على كالعرض اٟتشر
 . األخركية حياتنا

 كال حساب ببل اذاىبن  كال سدل، امًتككن  فليس •
 كاستعد؟ األمر ٢تذا هتيأ تراه فهل.. جزاء



 

 

 ٗٗٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 تدبَت من لو ىل فيها؟ يد من لو فهل إليها لينظر •
 كأبدعت اٟتياةإىل  أخرجتو اليت اليد إف ألمرىا؟
 كأبدعت طعامو أخرجت اليت اليد ذاهتا ىي قصتو،
 ..قصتو

 اكاعين  افطنن  ايقظن  كن لذا النعمة، إلف أخطر ما •
 على يعينك ٦تا فهذا حولك كما أحوالك تتدبر
 .النعم تلك كاىب تعاىل هللا كتعظيم النعم شكر

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كيستعلي اإلٯتاف، عن كيستغٍت ا٢تدل، عن عرضيي  الذم اإلنساف، ىذا مرأل اعجبن • 

 كال نشأتو، كأصل كجوده، مصدر يذكر ال كىو كفره، من اعجبن .. ربوإىل  الدعوة على
 عليو ما يؤدم كال كاآلخرة األكىل ُب نشأتو مراحل من مرحلة كل ُب بو هللا عناية يرل

 .ك٤تاسبو ككافلو ٠تالقو
 كأداء النعمة شكر على ٭تملنا الذم التذكر تعاىل، هللا لنعم دائم تذكر على لنكن• 

 . سبحانو ا٠تالق حق
 بل ا٢تداية، طريق كتيسَت بل ا٢تداية، نعمة: ا٠تلق بعد علينا تعاىل هللا نعم أعظم من •

 .يسر كلها ا٢تداية تكوف أف
 ٦تا فهذا حولك كما أحوالك تتدبر اكاعين  افطنن  ايقظن  كن لذا النعمة، إلف أخطر ما• 

 .النعم تلك كاىب تعاىل هللا كتعظيم النعم شكر على يعينك
 

  



 

 

ٗٗٔ 

 

 اجملًظ ايجايح
 َػاٖد َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ

 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ 

مب  ىب  يب    جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث        حج  مج  جح  مح  

 [ِْ – ّّعبس: ] چجخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  

  :التفسًن
 .الثانية النفخة كىي اآلذاف تصخ اليت العظيمة الصيحة جاءت فإذا - ّّ
 .أخيو من ا١ترء يهرب يـو - ّْ
 .كأبيو أمو من كيفرٌ  - ّٓ
 .كأكالده زكجتو من كيفرٌ  - ّٔ
 .اليـو ذلك ُب الكرب شٌدة من اآلخر عن يشغلو ما منهم كاحد لكلٌ  - ّٕ
 .مضيئة اليـو ذلك ُب السعداء كجوه - ّٖ
 .رٛتتو من ٢تا هللا أعدٌ  ٔتا فرحة ضاحكة - ّٗ
  .غبار عليها اليـو ذلك ُب األشقياء ككجوه - َْ
 .ظلمة تغشاىا - ُْ
 .كالفجور الكفر بُت ٚتعوا الذين ىم اٟتاؿ بتلك ا١توصوفوف أكلئك - ِْ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 كالقًتة؟ الغربة بُت الفجرة للكفرة ٚتع ١تاذا -ُ



 

 

 ٕٗٗ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مجػػػػػع دلػػػػػاذا-ٔ
 الفجػػػرة للكفػػػرة
 الغػػػػػػػػػػػػػ ة بػػػػػػػػػػػػػٌن
 كالقرتة؟

 خرجػػػػػػػػوا الػػػػػػػػذين أم -ُ
ػػ الشػػرع دائػػرة عػػن  اخركجن

ػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػانوا حػػػػػػػػػػػىت افاحشن
 الكفػػػػر ذلػػػػك ُب عػػػػريقُت

 ُب كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كالفجػػػػػػػػػػػػػػػػػور،
 الػػػػػذين ا١تًتفػػػػوف األغلػػػػب
 علػػػػػػػػػى غنػػػػػػػػػاىم ٭تملهػػػػػػػػػم

 كالبطػػػػػر، كاألشػػػػػر التكػػػػػرب
 الكفػػػػػػػر بػػػػػػػُت فلجمعهػػػػػػػم
 بػػػػػُت ٢تػػػػػم ٚتػػػػػع كالفجػػػػػور

. كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتة الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربة
 .ِّٕ/ُِ:البقاعي

 ٢تػا، االسػتعداد علػى يعػُت ٦تػا القيامػة كأىػواؿ مشػاىد علػى التعػرؼ •
 القػرآف ُب القيامة يـو آايت فيو نتدبر اكقتن  كأىلينا ألنفسنا فلنخصص

 .الكرمي
 عن كيفصلها النفس يفزع ْتت، نفسي ىوؿ ا١تشهد ىوؿ •

 من الكفاية كلديو كشأنو، نفسو فلكلو . ااستبدادن  هبا كيستبد. ٤تيطها
 .جهد أك كعي من فضلة لو يدع ال الذم بو، ا٠تاص ا٢تم

 ا٢توؿ ىذا يفزعهم لن اأانسن  ىناؾ فإف القيامة، يـو ىوؿ شدة مع •
 األسباب على فتعرؼ مستبشرة، ضاحة مسفرة كجوىهم ستكوف بل
  من لتكن هبا ك٘تسك القيامة يـو ىوؿ من ُب أمافو  جعلتهم اليت

 .أىلها
 رهبا، ُب راجية مستبشرة، ضاحكة متهللة منَتة مستنَتة كجوه ىذه •

 الصاخة ىوؿ من تنجو فهي. عنها رضاه من تستشعره ٔتا مطمئنة
 عرفت قد ىي أك. كتستبشر كتضحك كتستنَت لتتهلل ا١تذىل

 .ا١تذىل ا٢توؿ بعد كاستبشرت فتهللت مكاهنا، ٢تا كتبُت مصَتىا،
 

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس ختاـ اجمللس
 

*   *   * 
  



 

 

ٖٗٗ 

 
 ضٛز٠ ايتهٜٛس

 .إحهاَ٘ بعد ايهٕٛ باْفساط ايكٝا١َ تصٜٛس
 

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .  كيٌوًرىتٍ   الش ٍمسي   ًإذىا     سيورىةي   أىكٍ   ،   كيٌوًرىتٍ      سيورىةي   ٢تىا  يقاؿك  التكوير سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 .مكية
  :نزك٢تا سبب -ّ

 أنػزؿ ١تػا :قػاؿ موسى بن سلماف عن ﴾العا١تُت رب هللا يشاء أف إال تشاءكف كما﴿ :تعاىل قاؿ
 مل نشػػأ مل كإف اسػػتقمنا شػػئنا إف إلينػػا ذلػػك قػػاؿ ﴾يسػػتقيم أف مػػنكم شػػاء ١تػػن﴿ كجػػل عػػز هللا

 .﴾العا١تُت رب هللا يشاء أف إال تشاؤكف كما﴿: تعاىل هللا فأنزؿ ،نستقم
 ما مقصد السورة؟ -ْ

 .إحكامو بعد الكوف ابنفراط القيامة تصوير
 

  



 

 

 ٗٗٗ 

 اجملًظ األٍٚ
 ايكٝا١َ  حكٝك١

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  

 [ُْ – ُالتكوير: ] چڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

  :التفسًن
ع الشمس إذا  - ُ  .ضوؤىا كذىب جٍرمها، ٚتًي
ي تساقىطت الكواكب كإذا - ِ  .ضوؤىا ك٤تًي
 .مكاهنا من حيرًٌكت اٞتباؿ كإذا - ّ
 .٢تا أىلها بًتؾ أي٫تًٍلت أموا٢تم أنٍػفىسي  ىي اليت اٟتوامل النُّوؽ كإذا - ْ
عت الوحوش كإذا - ٓ  .كاحد صعيد ُب البشر مع ٚتي
 .انرنا تصَت حىت أيكًقدت البحار كإذا - ٔ
 .ابلتقي كالتقي ابلفاجر، الفاجر فػىيػيٍقرف ٯتاثلها، ٔتن قيرًنت النفوس كإذا - ٕ
 .هللا سأ٢تا حٌية كىي ا١تدفونة الطفلة كإذا - ٖ
 !قتلك؟ من قتلك جرٯتة أبم - ٗ

 .أعمالو صحيفة كاحد كل ليقرأ نيًشرت؛ العباد أعماؿ صحف كإذا - َُ
 .الشاة عن اٞتلد يػينػٍزىع كما نيزعت السماء كإذا - ُُ
 .أكًقدت النار كإذا - ُِ
 .للمتقُت قػيرًٌبت اٞتٌنة كإذا - ُّ



 

 

ٗٗ٘ 

  .اليـو لذلك األعماؿ من قدمت ما نفس كل تعلم ،ذلك ٭تصل عندما - ُْ
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 اآلايت؟ ىذه قراءة من تستفيدىا اليت العملية الفائدة ما -ُ
 ذلك؟ كضح القيامة، يـو كبَتة آاثر ٢تا لآلخرين ٤تبتك -ِ
 السؤاؿ؟ إليها يوجو فكيف ٢تا ذنب ال ا١توؤدة -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الفائػػػػدة مػػػػا-ٔ
 الػػػػػػػػيت العمليػػػػػػػػة
 مػػػػػن تسػػػػػتفيدىا
 ىػػػػػػػػػػػذه قػػػػػػػػػػػراءة
 اآلًّيت؟

 زلبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك-ٕ
 ذلػػػػػػػػا لآلخػػػػػػػػرين

 يػػػـو كبػػػًنة آاثر
 كضػػػح القيامػػػة،
 ذلك؟
 ال ادلػػػػػػػػوؤدة-ٖ

 فكيف ذلا ذنب
 إليهػػػػػػػػػػػا يوجػػػػػػػػػػػو
 السؤاؿ؟

 هبػػا هللا كصػػف الػيت األكصػػاؼ ىػذه -ُ
 تنػػػزعج الػػػيت األكصػػػاؼ مػػػن القيامػػػة يػػػـو

 أجلهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن كتشػػػػػػػػػػتد القلػػػػػػػػػػوب، ٢تػػػػػػػػػػا
 كتعػػػػػػػػػم الفػػػػػػػػػرائص، كترتعػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػركب،

 األلبػػػػػػػػػػػػػػػاب أكل كٖتػػػػػػػػػػػػػػػث ا١تخػػػػػػػػػػػػػػػاكؼ،
، لػػػذلك لبلسػػػتعداد  عػػػن كتزجػػػرىم اليػػػـو

 .ُِٗ:السعدم. اللـو يوجب ما كل
 بشػػػػػكلو عمػػػػل صػػػػػاحب كػػػػل قيػػػػرًفى  -ِ

 ُب هللا ُب ا١تتحػػػػابُت بػػػػُت فقيػػػػرًفى  كنظػػػػَته،
 طاعػػػػػػة ُب ا١تتحػػػػػابُت بػػػػػُت كقيػػػػػرًفى  اٞتنػػػػػة،

 مػػػػػػن مػػػػػػع فػػػػػػا١ترء اٞتحػػػػػػيم، ُب الشػػػػػػيطاف
 .ِٕٓ/ّ:القيم ابن. أىب أك شاء أحب

 فتقتػػػػػػل ٢تػػػػػػا ذنػػػػػػب ال أبنػػػػػػو إشػػػػػػعار -ّ
 كلكػػػػن قاتلهػػػػا؛ علػػػػى اٞتػػػػـر بػػػػل بسػػػػببو،

 اتبكيتنػػ إليهػػا السػػؤاؿ يتوجػػو اٞتػػـر لعظػػم

 القيامة، يـو كأىواؿ مشاىد على التعرؼ من أكثر •
 ٬تعلك ما كتعمل تبحث لعلك هبا نفسك كتذكَت

 .األكرب الفزع ذلك من
 كا٢توؿ الرعب ىا٢تا قد النافرة الوحوش ىذه •

 ُب الشاردة كىي ا٢توؿ من تتجمع كانزكت فحشرت
 كما بعض، من بعضها ٥تاكفها كنسيت الشعاب
  كجوىها، على ىائمة كمضت فرائسها، نسيت
 من بقية الوحوش ٢تذه يدعاف ال كالرعب فا٢توؿ
 !العصيب؟ ا٢توؿ ذلك ُب ابلناس فكيف! طباعها

 النفس كقتل الدماء، خطورة من اٟتذر ٬تب •
 هللا عند عظيم أمر فهو حق بغَت عليها كاالعتداء

 .الناس بُت فيو يقضى ما أك أنو حىت تعاىل
 كمعرفتها، كشفها يفيد كنشرىا األعماؿ صحف •

 على أشد العلنية كىذه ،غامضة كال خافية تعود فبل
 ٮتجل مستورة سوأة من فكم كأنكى، النفوس



 

 

 ٗٗٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 من كيذكب كيرجف ذكراىا، من ذاتو صاحبها .ّْٖ/ٖ:الشنقيطي. لوائدىا
 منشورة اليـو ذلك ُب ٚتيعها ىي إذا ٍب! كشفها
 !مشهودة

 إما سيكتب أنو تذكر عمل أم على تقبل أف قبل •
 رؤكس على القيامة يـو كسًتاه عليك، أك لك

 .األشهاد أماـ ٍب هللا أماـ يسرؾ ما فاعمل األشهاد
 ألصحاهبا تتجهز كالنار ألصحاهبا تتجهز النار •

 .ا٠تيار فأمامك اأيضن  أنت نفسك فجهز
 كتبدك هبا، ا١توعودين لركادىا كتظهر اٞتنة تقرب •

 مقربة مزلفة فهي. كلوجها كيسر مدخلها، سهولة ٢تم
 بيسر األقداـ يزحلق أك يزحلقها كأ٪تا كاللفظ. مهيأة
 !!إليها

 ٢تا كما معها ما ا٢تائل اليـو ىذا ُب تعلم، نفس كل  •
.. كيغمرىا هبا ٭تيط ا٢توؿ كىذا تعلم.. عليها كما

 أف كال أحضرت، ٦تا اشيئن  تغَت أف ٘تلك ال كىي تعلم
 عن انفصلت كقد تعلم.. منو تنقص أف كال عليو تزيد
 .مألوؼ ىو ما كل

 
  



 

 

ٗٗٚ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 عند عظيم أمر فهو حق بغَت عليها كاالعتداء النفس كقتل الدماء، خطورة من اٟتذر ٬تب• 
 .الناس بُت فيو يقضى ما أك أنو حىت تعاىل هللا
 على القيامة يـو كسًتاه عليك، أك لك إما سيكتب أنو تذكر عمل أم على تقبل أف قبل• 

 .األشهاد أماـ ٍب هللا أماـ يسرؾ ما فاعمل األشهاد رؤكس
 .ا٠تيار فأمامك اأيضن  أنت نفسك فجهز ألصحاهبا تتجهز كالنار ألصحاهبا تتجهز النار •

 هبا ٭تيط ا٢توؿ كىذا تعلم.. عليها كما ٢تا كما معها ما ا٢تائل اليـو ىذا ُب تعلم، نفس كل• 
 تنقص أف كال عليو تزيد أف كال أحضرت، ٦تا اشيئن  تغَت أف ٘تلك ال كىي تعلم.. كيغمرىا

 .مألوؼ ىو ما كل عن انفصلت كقد تعلم.. منو
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٗٗٛ 

 
 اجملًظ ايجاْٞ

 ب٘ ٚاملسَضٌ َٓصي٘ ٚعع١ُ ،ذات٘ يف ايكسإٓ عع١ُ ع٢ً ٚاإلقطاّ ايٛحٞ، حكٝك١
 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک  ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  چ 

ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ   ۓ ﮲   ﮳      ﮴    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۆئ  ۈئ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 [ِٗ – ُٓالتكوير: ] چۈئ  ېئ   

  :التفسًن
 .الليل ُب بزكغها قبل ا٠تفية ابلنجـو هللا أقسم - ُٓ
 .بيتها: أم ًكنىاسها؛ تدخل الظباء مثل الصبح بزكغ عند تغيب اليت أفبلكها ُب اٞتارايت - ُٔ
 .أدبر إذا كآبخره أقبل، إذا الليل أبكؿ كأقسم - ُٕ
 .نوره بزغ إذا ابلصبح كأقسم - ُٖ
 هللا ائتمنو السبلـ، عليو جربيل كىو أمُت، ملك بٌلغو هللا لكبلـ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم على ا١تنزؿ القرآف إف - ُٗ

 .عليو
 .سبحانو العرش رب عند عظيمة منزلة ذم قوة، صاحب - َِ
ن السماء، أىل يطيعو - ُِ  .الوحي من يبلغو ما على ميؤ٘تى
 .هبتاانن  تٌدعوف كما ٔتجنوف كصدقو كأمانتو عقلو تعرفوف ال ذم لكم ا١تبلـز ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كما - ِِ
 .الواضح السماء أبفق عليها خيًلقى  اليت صورتو على جربيل صاحبكم رأل كلقد - ِّ



 

 

ٜٗٗ 

 كما أجرنا أيخذ كال إليكم، ويغبتبل أيًمر ما يبلغكم أف يبخل عليكم ببخيل صاحبكم كليس - ِْ
 .الكهنة أيخذه

 .هللا رٛتة من مطركد شيطاف كبلـ من القرآف ىذا كليس - ِٓ
 !اٟتجج؟ ىذه بعد هللا من أن و إلنكار تسلكوهنا طريق فأم - ِٔ
 .كاإلنس للجن كموعظة تذكَتنا إال القرآف ليس - ِٕ
 .اٟتق طريق على يستقيم أف منكم شاء ١تن - ِٖ
 .كلها ا٠تبلئق رب ذلك، هللا يشاء أف إال غَتىا كال استقامة تشاؤكف كما - ِٗ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .نبيوإىل  أكحاه الذم ا١تلك صفات خبلؿ من هللا عند الكرمي القرآف منزلة تدبر -ُ
 إايه؟ بل غىنىا مىن كأكصاؼ القرآف أكصاؼ معرفة تثمره الذم ما -ِ
 الضػػػػػػػػبلالت ظلمػػػػػػػات ُب ٗتبطاهتػػػػػػػػا مػػػػػػػن ينقػػػػػػػػذىا سػػػػػػػوم طريػػػػػػػػقو  إ٬تػػػػػػػاد اليػػػػػػػػـو البشػػػػػػػرية ٖتػػػػػػػاكؿ -ّ

 كا٢تداية؟ للنجاة ةالوحيد الطريق فما كاٞتهل،
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبر -ٔ
 القػػػػػػػػػػػػرآف منزلػػػػػػػػػػػػة
 من هللا عند الكرمي
 صػػػػػػػػػفات خػػػػػػػػػالؿ
 أكحاه الذم ادللك
 .نبيوإىل 
 الػػػػذم مػػػا -ٕ

 شػػػرؼ علػػػى يػػػدؿ كلػػػو ىػػػذا-ُ
 بعػث أبنػو تعاىل، هللا عند القرآف

 ا١توصػػوؼ الكػرمي، ا١تلػػك ىػذا بػو
 كالعػادة الكاملػة، الصفات بتلك

 عليهػػا الكػرمي ترسػػل ال ا١تلػوؾ أف
 كأشػػػػػرؼ ا١تهمػػػػػات، أىػػػػػم ُب إال

 .ُّٗ:السعدم. الرسائل

 كاليت القرآف أىل بصفات يتصف أف القرآف حامل على •
 ُب ككذلك كالعلمي ا١تادم كالسخاء كاٞتود الكـر منها

 .ا١تشاعر
 ُب كأمانة بقوة القرآف ٭تمل أف القرآف حامل على •

 ارتضاىا اليت الصفات ىي فهذه كالتبليغ، كالتنفيذ التلقي
 .ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا كمبلغو الوحي حامل ٞتربيل هللا
 سبحانو كىو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نبيو عن الدفاع توىل تعاىل هللا •



 

 

 ٗ٘ٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 معرفػػػػػػػػػػػػػػة تثمػػػػػػػػػػػػػػره
 القػػػػػػػرآف أكصػػػػػػػاؼ
 بلَّغََنا َمن كأكصاؼ
 إًّيه؟
 البشػػرية حتػػاكؿ-ٖ

 طريػػػق   إرنػػػاد اليػػػـو
 مػػػن ينقػػػذىا سػػػوم

 يف ختبطاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالالت

 فمػػػػػػػػػػػػا كاجلهػػػػػػػػػػػػل،
 الوحيػػػػػػػػد الطريػػػػػػػػق
 كاذلداية؟ للنجاة

 األكصػػػػاؼ ىػػػػذه علػػػػم فمػػػػن -ِ
 بػػػػػػػو اآلتيػػػػػػػُت كالرسػػػػػػػولُت للقػػػػػػػرآف

 أحبػػػػػػػػػػػػػػػػو كالبشػػػػػػػػػػػػػػػػرم؛ ا١تلكػػػػػػػػػػػػػػػػي
 التعظػػػػػػػػػيم ُب كابلػػػػػػػػػغ كأحبهمػػػػػػػػػا،
 ُب تبلكتو على كأقبل كاإلجبلؿ،

 ُب السػػعي ُب كابلػػغ أكقاتػػو، كػػل
 ينهػى ٦تػا كا٢تػرب بو أيمر ما كل
 رغبػة االستقامة لو ليحصل عنو،

 مػػن كرؤيػػة بػػو أتػػى مػػن مرافقػػة ُب
. عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 .ِْٗ/ُِ:البقاعي

 ٞتميػػػػػػع ذكػػػػػػر القػػػػػػرآف ىػػػػػػذا -ّ
: كيتعظػػػػوف بػػػػو يتػػػػذكركف النػػػػاس؛

 ١تػػن*  للعػا١تُت ذكػػر إال ىػو إف﴿
: أم ﴾يسػػػػػػتقيم أف مػػػػػػنكم شػػػػػاء
 هبػػػػػػػػػذا فعليػػػػػػػػػو ا٢تدايػػػػػػػػػة أراد مػػػػػػػػػن

 كىدايػػة، لػػو منجػػاة فإنػػو القػػرآف؛
 ابػػػػػػػػػن. سػػػػػػػػواه فيمػػػػػػػػا ىدايػػػػػػػػة كال

 .ُْٖ/ْ:كثَت

 قاموا مىت كذلك كا١تصلحُت الدعاة عن الدفاع يتوىل
 .القياـ حق الرسالة أمانة أبداء

 كيتعرؼ كيؤانسهم ا١تدعوين ٬تالس أف الداعية على •
 .الصاحب ٔتنزلة معهم يكوف حىت عليو كيتعرفوف عليهم

العلماء على  كجب كلذا عا١تية رسالة امدية الرسالة •
 الرسالة ىذه بتبليغ القياـ ا١تسلمة األمة كعلى الدعاةك 

 من فهو لذلك كاالحتياجات الوسائل كل كتوفَت للعا١تُت
 .األرض ُب االستخبلؼ كاجبات أىم

 بو التذكر كبُت بينهم حاؿ ما ،ابلقرآف يتذكركا مل الذين •
 ألنفسهم رضوا بل يستقيموا، أف يشاؤكا مل أهنم إال

 تعاىل هللا نسأؿ كاالعتقاد، العمل سوء أم ابالعوجاج،
 .حا٢تم من العافية

 ىذا بعد إليو، الطريق ُب هللا، ىدل على يستقيم أف •
 ريبة، كل كينفي شبهة، كل يكشف الذم البياف،

 ابلطريق السليم القلبإىل  كيوحي. عذر كل كيسقط
 فقد. ا٨ترافو عن مسؤكؿ فهو يستقم مل فمن. ا١تستقيم

 .يستقيم أف أمامو كاف
 من كاآلفاؽ األنفس ُب اإلٯتاف كموحيات ا٢تدل دالئل•

 التفلت القلب على يصعب ْتيث كالثقل كالعمق القوة
 هللا طريق عن ينحرؼ كما. متعمد ّتهد إال ضغطها من
 كال عذر غَت ُب. ينحرؼ أف يريد من إال - ذلك بعد -

 !مربر
 هللا من يطلبها أف كا٢تادية االستقامة يطلب من على •



 

 

ٗ٘ٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .ابلعمل إليها كيسعى كحده، تعاىل
 أيذف كما. هللا مشيئةإىل  مرده الوجود ىذا ُب شيء كل  •
 ،مشيئتو من طرؼ ىو االختيار على قدرة من للناس بو

 .كتدبَت آخر تقدير ككل
 ليلتجئوا ا١تؤمنُت تصور ُب اٟتقيقة ىذه إقرار من بد ال •

 كالتوفيق، العوف عندىا يطلبوف الكربل ا١تشيئةإىل 
 !الطريق ُب يدعوف كما أيخذكف ما كل ُب هبا كيرتبطوف

 
 
 

ختاـ 
 اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ا١تادم كالسخاء كاٞتود الكـر منها كاليت القرآف أىل بصفات يتصف أف القرآف حامل على• 

 .ا١تشاعر ُب ككذلك كالعلمي
 اليت الصفات ىي فهذه كالتبليغ، كالتنفيذ التلقي ُب كأمانة بقوة القرآف ٭تمل أف القرآف حامل على •

 .ملسو هيلع هللا ىلص لنيبا كمبلغو الوحي حامل ٞتربيل هللا ارتضاىا
 كذلك كا١تصلحُت الدعاة عن الدفاع يتوىل سبحانو كىو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نبيو عن الدفاع توىل تعاىل هللا •

 .القياـ حق الرسالة أمانة أبداء قاموا مىت
 ٔتنزلة معهم يكوف حىت عليو كيتعرفوف عليهم كيتعرؼ كيؤانسهم ا١تدعوين ٬تالس أف الداعية على •

 .الصاحب
  



 

 

 ٕٗ٘ 

 
 ضٛز٠ االْفطاز

 َٚطازٖا حاهلا ٚتػري املٓتع١ُ املدًٛقات بتبعجس ايكٝا١َ تصٜٛس
  

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .االنفطار سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .كمسارىا حا٢تا كتغَت ا١تنتظمة ا١تخلوقات بتبعثر القيامة تصوير        
  



 

 

ٖٗ٘ 

 

 اجملًظ األٍٚ
 ايكٝا١َ أَازات

 
 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  چ 

 [ٓ – ُاالنفطار: ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

 
  :التفسًن

 .منها ا١تبلئكة لنزكؿ تشققت السماء إذا  - ُ
 .متناثرة تساقطت الكواكب كإذا - ِ
 .فاختلطت بعض على بعضها فتح البحار كإذا - ّ
 .األموات من فيها من لبعث تراهبا قيًلب القبور كإذا - ْ
 .تعملو فلم منو أخرت كما عمل، من قدمت ما نفس كل تعلم ذلك عند - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:مدخل 

 مىت تنتفع بتعرفك على مشاىد يـو القيامة؟
  



 

 

 ٗ٘ٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

مػػى تنتفػػع -ٔ
بتعرفػػػػك علػػػػى 
مشػػػػػػػاىد يػػػػػػػـو 

 القيامة؟

 التعػرؼ من لنكثر-ُ
 كمشػػػاىد أىػػواؿ علػػى
 بقلػػػػػػػب القيامػػػػػػػة يػػػػػػػـو

 مشػاىد فهػي خاشع،
 كاٞتػػػػوارح القلػػػػب هتػػػػز

 العبػػػػد كٖتمػػػػل ا،خوفنػػػػ
 .لو االستعداد  على

 ُب حالو على شيء يبقى فبل التغيَت، من فيو يقع كما الكوف ىذا رؤية •
 ىذا ُب إليو تركن ما كل من النفس خلعإىل  يؤدم ،الكبَت الكوف ىذا

 كل يفٌت أف بعد الباقي الوجود، ىذا خالق سبحانو هللا إال ،الوجود
 .موجود

 منو ا١تتقدـ القيامة يـو كلو ستتذكره أعماؿ من الدنيا ُب نسيتو ما •
 تريد كنت فما ،النفس على الشديد كقعو لو التذكر كىذا كا١تتأخر،
. اآلف فعلتو كأ٪تا أمامك اشاخصن  ستجده تتذكره أف تريد كال إخفاءه
 .التوبة ٘تلك كال تتذكر الوقت أيٌب أف قبل هللاإىل  كتب فتذكر

. كأخرت قدمت ٔتا القيامة يـو النفس علم حدكد عند يقف ال األمر •
 ا١تتقلبة، الكونية ا١تشاىد تلك عنف يشبو الذم العنيف كقعو العلم فلهذا
 .اليـو لذلك عداداإل يستدعي كىذا

 

ختاـ 
 اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كاٞتوارح القلب هتز مشاىد فهي خاشع، بقلب القيامة يـو كمشاىد أىواؿ على التعرؼ من لنكثر• 

 .لو االستعداد  على العبد كٖتمل ا،خوفن 
إىل  يؤدم الكبَت الكوف ىذا ُب حالو على شيء يبقى فبل التغيَت، من فيو يقع كما الكوف ىذا رؤية •

 أف بعد الباقي الوجود، ىذا خالق سبحانو هللا إال ،الوجود ىذا ُب إليو تركن ما كل من النفس خلع
 .موجود كل يفٌت

 كقعو ٢تو التذكر كىذا كا١تتأخر، منو ا١تتقدـ القيامة يـو كلو ستتذكره أعماؿ من الدنيا ُب نسيتو ما •
 فعلتو كأ٪تا أمامك اشاخصن  ستجده تتذكره أف تريد كال إخفاءه تريد كنت فما النفس على الشديد

 .التوبة ٘تلك كال تتذكر الوقت أيٌب أف قبل هللاإىل  كتب فتذكر. اآلف
  



 

 

ٗ٘٘ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
 ايتهرٜب  ضبب ٚنسَ٘ اهلل حبًِ االغرتاز َٔ اسبرز

 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ   چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 [ُِ – ٔاالنفطار: ] چڈ  ڈ  
 

  :التفسًن
 يعاجلك كمل أمهلك حُت ربك أمر ٗتالف جعلك الذم ما بربك، الكافر االنساف أيها اي - ٔ

 !منو؟ تكٌرمنا ابلعقوبة
 .معتد٢تا األعضاء سومٌ  كجعلك عدمنا، كنت أف بعد أكجدؾ ال ذم - ٕ
 كال قرد كال ٛتار صورة ُب ٮتلقك مل إذ عليك أنعم كقد خلقك، ٮتلقك أف شاء صورة أم ُب - ٖ

 .غَتىا كال كلب
 .لو تعملوف فبل اٞتزاء بيـو تكذبوف أنتم بل - ا١تغًتكف أيها - تصورًب كما األمر ليس - ٗ

 .أعمالكم ٭تفظوف مبلئكة عليكم كإف - َُ
 .أعمالكم يكتبوف كاتبُت هللا، عند كرامنا - ُُ
 .فيكتبونو فعل من تفعلوف ما يعلموف - ُِ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 اآلية؟ ُب ابلرب التعبَت داللة ما -ُ
 الشعور؟ ىذا يدفعك ماذا كإىل أعمالك؟ يسجلوف الذين ا١تبلئكة ٕتاه شعورؾ ما -ِ



 

 

 ٗ٘ٙ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 داللػػػػة مػػػػا -ٔ
 يف ابلػػػػػرب التعبػػػػػًن
 اآلية؟
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ

 جتػػػػػػػػػػػػػػاه شػػػػػػػػػػػػػػعورؾ
 الػػػػػػػػػذين ادلالئكػػػػػػػػػة

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجلوف
 كإىل أعمالػػػػػػػػػػػػػػػػػك؟

 ىػػػذا يػػػدفعك مػػػاذا
 الشعور؟

 مػػػػػػػع ابلػػػػػػػرب التعبػػػػػػػَت-ُ
 اإلحسػػػػػػاف علػػػػػػى داللتػػػػػػو

 عنػػػد االنتقػػػاـ علػػػى يػػػدؿ
 ألف اإلجػراـ؛ ُب اإلمعاف

 فكػػاف ا١تػريب، شػػأف ذلػك
 االغػػًتار مػػن امانعنػػ ذلػػك

. أتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 .َِّ/ُِ:البقاعي

 علػػػيكم هللا أقػػػاـ قػػػد -ِ
 يكتبػػػػػوف اكرامنػػػػػ مبلئكػػػػػة

 كأفعػػػػػػػػػػػػػػػػالكم، أقػػػػػػػػػػػػػػػػوالكم
.. .أفعػػػػػػػػالكم، كيعلمػػػػػػػػوف

 أف بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبلئق
 كٕتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىم تكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىم

. كٖتًتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىم
 .ُْٗ:السعدم

 من كاالستحياء ا٠تدمة ُب كاالجتهاد اٞتد توجب الكـر كثرة  •
 كالتواين االغًتار

 كالتكرب ابلغركر تقابلو كال ابلكـر الكـر تقابل السوية النفس •
 دنيئة سوففن صفتو ىذه كانت كمن النعمة، بصاح على

 .ا٠تذالف تستحق
 ألننا أعطاان فما علينا، كإنعامو كتفضلو هللا إمهاؿ يغران ال •
 اختبار عطاؤه كإ٪تا لنا، غفر ألنو ابلعذاب أيخذان كمل ستحقن

 .فلنحذر إمهاؿ، ابلعقوبة معاجلتو كعدـ
 ُب كتتهاكف حقو، ُب تقصر فجعلك بربك، غرؾ الذم ما •

 أغدؽ الذم الكرمي، ربك كىو جانبو؟ ُب أدبك كيسوء أمره،
 اليت إنسانيتك اإلغداؽ ىذا كمن كبره كفضلو كرمو من عليك
 كما ينبغي ما درؾكتي  كتعقل هبا يز٘تي  كاليت خلقو، سائر عن ٘تيزؾ

 جانبو؟ ُب ينبغي ال
 كصورتك، خلقك إحساف ُب اخصوصن  عليك هللا نعم ُب أتمل •

 اٟتسنة الصورة ىذه أف كتذكر ا١تنعم تعاىل هللا لشكر دعىأ فهو
 .منك يسلبها أف تعاىل هللا كإبمكاف آخركف، حرمها

 الغركر، علة ىي كىذه. كاٞتزاء كا١تؤاخذة ابٟتساب تكذبوف •
 يستقيم ٍب كاٞتزاء ابٟتساب القلب يكذب فما. التقصَت كعلة
 اتكذيبن  اإلنساف يكذب فحُت. طاعة كال خَت كال ىدل على

 ٭تيا كلن. نور كال طاعة كال أدب على يشتمل فلن ،بيـو القيامة
 .ضمَت فيو يستيقظ كلن قلب، فيو
 التكذيب فقط كليست كثَتة ابلدين التكذيب صور •



 

 

ٗ٘ٚ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 عن ا١تؤمن يغفل أبف العملي التكذيب: منها كإ٪تا االعتقادم،
 على ٣تازل كال ٤تاسب ليس كأنو فيعمل كاٟتساب اٞتزاء يـو

 .االعتقادم كالتكذيب العملي التكذيب فاحذر.. عملو
 كحركاتك مراقب فإنك الكاتبُت، الكراـ اٟتفظة عن تتغافل ال •

 الكتابة ككراء عليك، يكتب قلبك ُب كما بل ك٫تساتك كسكنات
 .كحساب جزاء كاٟتفظ

 ألف بينهم فيما بو يتعاملوف ما على عباده مع أموره أجرل إ٪تا •
 ُب عندىم األبلغ كاف ك١تا عندىم ا١تعٌت تقرير ُب أبلغ ذلك

 بو ٭تاسبوف فيما ىذا ٔتثل خوطبوا بشهود كتاب إخراج ااسبة
 مبلئكة ىناؾ ك٭تضر منشورة كتب ٢تم فيخرج القيامة يـو

 .عليهم يشهدكف
 عليو كأف. سدل مًتكؾ غَت أنو البشرم القلب يشعر أف يكفي •

! كيتأدب كيستيقظ، لَتتعش يفعلو، ما يعلموف كاتبُت كراما حفظة
 !ا١تقصود ىو كىذا

 
  



 

 

 ٗ٘ٛ 

 

 ختاـ اجمللس

   .خبلصات اجمللس يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم

 .كالتواين االغًتار من كاالستحياء ا٠تدمة ُب كاالجتهاد اٞتد توجب الكـر كثرة• 
 النعمة، صاعب على كالتكرب ابلغركر تقابلو كال ابلكـر الكـر تقابل السوية النفس •

 .ا٠تذالف تستحق دنيئة سوففن صفتو ىذه كانت كمن
 أيخذان كمل ستحقن ألننا أعطاان فما علينا، كإنعامو كتفضلو هللا إمهاؿ يغران ال •

 .فلنحذر إمهاؿ، ابلعقوبة معاجلتو كعدـ اختبار عطاؤه كإ٪تا لنا، غفر ألنو ابلعذاب
 ك٫تساتك كسكنات كحركاتك مراقب فإنك الكاتبُت، الكراـ اٟتفظة عن تتغافل ال• 
  .كحساب جزاء كاٟتفظ الكتابة ككراء عليك، يكتب قلبك ُب كما بل

 كاتبُت اكرامن  حفظة عليو كأف. سدل مًتكؾ غَت أنو البشرم القلب يشعر أف يكفي• 
 !ا١تقصود ىو كىذا! كيتأدب كيستيقظ، لَتتعش يفعلو، ما يعلموف

 
 

*   *   * 
 

 

  



 

 

ٜٗ٘ 

 

 اجملًظ ايجايح
 فٝ٘  ايفسٜكني ٚجصا٤ اسبطاب ّٜٛ ضدا١َ

 

ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   چ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

 [ُٗ – ُّاالنفطار: ] چۓ  ﮲  ﮳  ﮴   
 

  :التفسًن
 .القيامة يـو دائم نعيم لفي كالطاعة ا٠تَت فعل كثَتم إف - ُّ
 .عليهم تستعر انر لفي الفجور أصحاب كإف - ُْ
 .حٌرىا يعانوف اٞتزاء يـو يدخلوهنا - ُٓ
ا، بغائبُت عنها كليسوا - ُٔ  .فيها خالدكف ىم بل أبدن
 !الدين؟ يـو ما - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ُٕ
 !الدين؟ يـو ما أعلمك ما ٍب - ُٖ
ا، ينفع أف أحد يستطيع ال يـو - ُٗ  ألحد ال ،يشاء ٔتا يتصٌرؼ كحده،  اليـو ذلك ُب كلو كاألمر أحدن
 .غَته
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ىي؟ فما اإلنساف هبا ٯتر مراحل ثبلث ُب كالسعادة النعيم تورث الطاعة -ُ
 اآلية؟ ُبا١تشار إليهما  كاٞتحيم النعيم يكوف دار أم ُب -ِ

  



 

 

 ٗٙٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الطاعػػػػػػػػػة-ٔ
 النعػػيم تػػورث

 يف كالسػػػػعادة
 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث

 شنػػػػػػر مراحػػػػػػل
 اإلنسػػػػاف هبػػػػا
 ىي؟ فما
 أم يف-ٕ
 يكػػػػػػػػػػػػوف دار

 النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم
 كاجلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم
 يف ادلػػػػذكوراف
 اآلية؟

 النعػػػػػػيم جػػػػػػزاؤىم فهػػػػػؤالء-ُ
 ُب كالبػػدف كالػػركح القلػػب ُب
 الػػػػػربزخ، دار كُب الػػػػدنيا، دار
. القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار دار كُب

 .ُْٗ:السعدم
 اآليػػػػػػػػػػػػػة أف ٖتسػػػػػػػػػػػػػب ال-ِ

 اآلخػػػػرة نعػػػػيم علػػػػى مقصػػػػورةه 
 ُب بػػػػػػػػل فقػػػػػػػػط، كجحيمهػػػػػػػػا

 الػػػػػدنيا، دار: أعػػػػػٍت دكرىػػػػػم،
 القػػػػػػػػػرار، كدار الػػػػػػػػػربزخ، كدار

 ُب كىػػػؤالء نعػػػيم، ُب فهػػػؤالء
 نعػيم إال النعػيمي  كىل جحيم،

 إال العػػػػػػذاب كىػػػػػل القلػػػػػب؟
 عػذابو  كأم القلػب؟ عذاب
 كا٢تػػػػػػػػم ا٠تػػػػػػػػوؼ مػػػػػػػػن أشػػػػػػػػد

 الصػػػػػػػػػػػدر كضػػػػػػػػػػػيق كاٟتػػػػػػػػػػػزف
 كالػػػػػػػػدار هللا عػػػػػػػػن كإعراضػػػػػػػػو
 هللا بغػػػػػػػػػػَت كتعلقػػػػػػػػػو اآلخػػػػػػػػػرة

 كادو  بكػػػل هللا عػػػن كانقطاعػػػو
 تعلػػق مػػن ككػػل! شػػعبة؟ منػػو
 فإنػػػو هللا دكف مػػػن كأحبػػػو بػػػو

 ابػػػػن. العػػػػذاب سػػػػوء يسػػػػومو
 .ِٕٔ/ّ:القيم

ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   چ : تعاىل قولو أف ٖتسب كال •

 دكرىم ُب بل فقط، كجحيمها اآلخرة نعيم على مقصور چگ  گ  
 فهؤالء - القرار كدار ،الربزخ كدار ،الدنيا دار أعٍت - كذلك الثبلثة

 . جحيم ُب كىؤالء ،نعيم ُب
 كأم ؟القلب عذاب إال العذاب كىل ؟القلب نعيم إال النعيم ىل •

 عن كإعراضو ،الصدر كضيق كاٟتزف، كا٢تم ا٠توؼ من أشد عذاب
 منو كاد بكل ،هللا عن كانقطاعو ،هللا بغَت كتعلقو ،اآلخرة كالدار هللا

 سوء يسومو فإنو هللا دكف من كأحبو بو تعلق شيء ككل شعبة؟
 .العذاب

 نعيم ُب األبرار ا١تطلق هللا عدؿ ىو ىذا أف يقُت على ككن اعلم •
 فهو ذلك سول كما تعاىل اب الظن ىو كىذا جحيم، ُب كالفجار

 .اب ظن سوء
 لو، التذكر دائمي كلنكن كشدتو، كأىوالو القيامة يـو ُب لنتفكر •

 من نجييي  ما نفعل أيدينا، ُب الدنيا ُب ك٨تن اآلف أمران أف كنعلم
 ما إال اشيئن  أنفسنا لنجاة ٪تلك فبل القيامة يـو أما األخركم، العذاب
 . كلو كاألمر خَت من قدمناه

 الشلل كىو ،الشامل العجز ىو  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  چ  •
 ا١تشغولة النفوس بُت كاالنفصاؿ كاالنكماش اال٨تسار كىو ،الكامل
 !النفوس من تعرؼ من كل عن كٛتلها هبمها

﮳  چ  •  ُب ابألمر ا١تتفرد كىو ،سبحانو بو يتفرد چۓ  ﮲ 
 اليت اٟتقيقة ىذه تتجلى الدين يـو اليـو ىذا ُب كلكن ،كاآلخرة الدنيا

 كال خفاء، هبا يعود فبل ،ا١تغركركف الغافلوف الدنيا ُب عنها يغفل قد
 !مفتوف كال ٥تدكع عن تغيب



 

 

ٗٙٔ 

 

ختاـ 
 اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كا٢تم ا٠توؼ من أشد عذاب كأم ؟القلب عذاب إال العذاب كىل ؟القلب نعيم إال النعيم ىل• 

 بكل ،هللا عن كانقطاعو ،هللا بغَت كتعلقو ،اآلخرة كالدار هللا عن كإعراضو ،الصدر كضيق كاٟتزف،
 .العذاب سوء يسومو فإنو هللا دكف من كأحبو بو تعلق شيء ككل شعبة؟ منو كاد
 ىو كىذا جحيم، ُب كالفجار نعيم ُب األبرار ا١تطلق هللا عدؿ ىو ىذا أف يقُت على ككن اعلم •

 .اب ظن سوء فهو ذلك سول كما تعاىل اب الظن
 ُب ك٨تن اآلف أمران أف كنعلم لو، التذكر دائمي كلنكن كشدتو، كأىوالو القيامة يـو ُب لنتفكر •

 اشيئن  أنفسنا لنجاة ٪تلك فبل القيامة يـو أما األخركم، العذاب من ينجي ما نفعل أيدينا، ُب الدنيا
 . كلو كاألمر ،خَت من قدمناه ما إال

 
 

*   *   * 
  



 

 

 ٕٗٙ 

 
 ضٛز٠ املطففني

 ٚتأّْٝطا ٚاملهربني، يًُطففني تٗدّٜدا األخس١ٜٚ، ٚاملٓاشٍ املٛاشٜٔ يف ايٓاع حاٍ بٝإ ع٢ً تسنص
 املطتطعفني يًُؤَٓني

 
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
  .سورة ا١تطففُت

 :مكاف نزك٢تا -ِ
 .مكية

 سبب نزك٢تا: -ّ
 مػػن كػػانوا ا١تدينػػة النػػيب قػػدـ ١تػػا :قػػاؿ عبػػاس ابػػن عػػن صػػحيح بسػػند ماجػػو كابػػن النسػػائي أخػػرج
  .  ذلك بعد الكيل فأحسنوا ﴾للمطففُت كيل﴿ هللا فأنزؿ ،كيبلن  الناس أٓتس

 ما مقصد السورة؟ -ْ
ا األخركية، كا١تنازؿ ا١توازين ُب الناس حاؿ بياف على تركز  كأتنيسنا كا١تكذبُت، للمطففُت هتديدن

 .ا١تستضعفُت للمؤمنُت
 

  



 

 

ٖٗٙ 

 

 اجملًظ األٍٚ
 .ايعاملني يسب ايٓاع ٚقٝاّ اسبطاب َٔ ايكٝا١َ ّٜٛ ٜهٕٛ مبا املطففني ٚعٝد

 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  چ 

 چې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   
 [ٔ – ُا١تطففُت: ]
 

  :التفسًن
 .للميطىفًٌفُت كخسار ىبلؾ  - ُ
 .نقص دكف كامبلن  حقهم يستوفوف غَتىم من اكتالوا إذا الذين كىم - ِ
 ىجرة عند ا١تدينة أىل حاؿ ذلك ككاف كا١تيزاف؛ الكيل ينقصوف ٢تم كزنوا أك للناس كالوا كإذا - ّ

 .إليهم ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 !هللا؟إىل  مبعوثوف أهنم ا١تنكر ىذا يفعلوف الذين ىؤالء يتيقن أال - ْ
 .كاألىواؿ ان من فيو ١تا عظيم يـو ُب كاٞتزاء للحساب -ٓ
 .للحساب كلها؛ ا٠تبلئق لرب الناس يقـو يـو - ٔ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 للمطففُت؟ ابلويل السورة ىذه افتتاح ُب الفائدة ما -ُ
 ابلتطفيف؟ عبلقتو كما اآلفات أصل ما -ِ
 ؟التطفيف ذنب تعاىل هللا عظم حد أم إىل -ّ

  



 

 

 ٗٙٗ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 يف الفائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة
 ىػػػػػػػػػذه افتتػػػػػػػػػاح
 ابلويػػػػل السػػػػورة

 للمطففٌن؟
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ

 اآلفػػػػػات أصػػػػػل
 عالقتػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػا

 ابلتطفيف؟
 أم إىل -ٖ

 هللا عظػػػػػػم حػػػػػػد
 ذنػػػػػػػػػػب تعػػػػػػػػػػاىل
 ؟التطفيف

 ىػػػػػػػػػػذه افتتاحيػػػػػػػػػػة ُب كالتقػػػػػػػػػػدمي -ُ
 يشػػػػػعر للمطففػػػػػُت، ابلويػػػػػل السػػػػػورة
 ألنػػػػػػو العمػػػػػػل؛ ىػػػػػػذا خطػػػػػػر بشػػػػػػدة

 كميػػػػػػػػػػزاف العػػػػػػػػػػامل اقتصػػػػػػػػػػاد مقيػػػػػػػػػػاس
 خلػػػبلن  أحػػػدث اختػػل فػػػإذا التعامػػل،

 ُب اخػػػػػػتبلؿ كابلتػػػػػػال اقتصػػػػػػاده، ُب
. كبػػػػػػػػػػػَت فسػػػػػػػػػػػاد كىػػػػػػػػػػػو التعامػػػػػػػػػػػل،
 .ْْٓ/ٖ:الشنقيطي

 أصػػػل أف علػػػى تنبيػػػو ذلػػػك كُب -ِ
ء ا٠تلػػػق اآلفػػػات  حػػػب كىػػػو ،السػػػيًٌ
ٍػػػػعً  ُب ا١توقػػػػع الػػػػدنيا  مػػػػن األمػػػػواؿ ٚتى
: الوجػػػػوه أبخػػػػس كلػػػػو كجههػػػػا غػػػػَت

 ذك يرضػػػػػػػػػػػاه ال الػػػػػػػػػػػذم التطفيػػػػػػػػػػػف
 مػػػػػػلء يقػػػػػػاربوف مػػػػػػن كىػػػػػػم ،مػػػػػػركءة
 كال ٯتلػػػؤكف كال الػػػوزف كعػػػدؿ الكيػػػل
 .ُُّ/ُِ:البقاعي. يعدلوف

 كالتعجيػػػػػب اإلنكػػػػػار ىػػػػػذا كُب -ّ
 ابلعظػػيم اليػػـو ككصػػف الظػػن ككلمػػة
 خاضػػػػػػػػػعُت  فيػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػاس كقيػػػػػػػػػاـ

 بيػػػػػاف العػػػػػا١تُت بػػػػػرب ذاتػػػػػو ككصػػػػػف
 ُب اإلٍب كتفػػػاقم الػػػذنب لعظػػػم بليػػػغ

 .ُّٔ/ِِ:القرطيب. التطفيف

 من كالتحذير ابلتوحيد األمر مع الداعية كاجبات من •
 أخبلقية ا٨ترافات من ٣تتمعو ُب ما يعاِب أف الشرؾ
 فالعقيدة مشوىة غَت الثمرة تكوف لكي ؛متوازية بطريقة
 .متبلزماف كا٠تلق

 من شكل فهو الذنوب، كبائر من ا١تيزاف ُب التطفيف •
 كمن حقوقهم، كىضم الناس على كالبغي الظلم أشكاؿ
 كمواجهتو الظلم ىذا لرفع السعي هللاإىل  الداعية كاجب

 .األكىل الدعوة مراحل ُب حىت
 كلكن ا،يسَتن  اإلنساف نظر ُب يكوف قد شيء التطفيف •

 ١تزيد ا١ترء يدفع فهذا الشدة، غاية ُب عليو ا١تًتتب الوعيد
 كاف مهما ذنب أبم االستهانة كعدـ كالتوقي التحرز من

 .ادقيقن 
 من صارخة حالة ا١تكية البيئة ُب يواجو كاف اإلسبلـ •

 ذاتو الوقت ُب كانوا الذين الكرباء، يزاك٢تا التطفيف ىذا
 تكوف تكاد اليت الواسعة، التجارات أصحاب ىم

 .ااحتكارن 
 األخبلقية اال٨ترافات عبلج ُب ا١تؤثرة الوسائل أىم من •

 لكي اآلخر، ابليـو اإلٯتاف اكخصوصن  ابإلٯتاف ربطها
 ظلمو، على سيجازل أف كالظامل اال٨تراؼ صاحب يتذكر
 من عنو التغافل أك ابٞتزاء اإلٯتاف ضعف  إف حيث

 .اال٨ترافات تلك ُب الوقوع أسباب



 

 

ٗٙ٘ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ٣تتمعو ُب ما يعاِب أف الشرؾ من كالتحذير ابلتوحيد األمر مع الداعية كاجبات من• 
 كا٠تلق فالعقيدة مشوىة غَت الثمرة تكوف لكي متوازية بطريقة أخبلقية ا٨ترافات من

 .متبلزماف
 على كالبغي الظلم أشكاؿ من شكل فهو الذنوب، كبائر من ا١تيزاف ُب التطفيف •

 كمواجهتو الظلم ىذا لرفع السعي هللاإىل  الداعية كاجب كمن حقوقهم، كىضم الناس
 .األكىل الدعوة مراحل ُب حىت

 غاية ُب عليو ا١تًتتب الوعيد كلكن ا،يسَتن  اإلنساف نظر ُب يكوف قد شيء التطفيف •
 كاف مهما ذنب أبم االستهانة كعدـ كالتوقي التحرز من ١تزيد ا١ترء يدفع فهذا الشدة،

 .ادقيقن 
 اكخصوصن  ابإلٯتاف ربطها األخبلقية اال٨ترافات عبلج ُب ا١تؤثرة الوسائل أىم من• 

 ظلمو، على سيجازل أف كالظامل اال٨تراؼ صاحب يتذكر لكي اآلخر، ابليـو اإلٯتاف
 .اال٨ترافات تلك ُب الوقوع أسباب من عنو التغافل أك ابٞتزاء اإلٯتاف ضعف  إف حيث

 
 

  



 

 

 ٗٙٙ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
 ٜٓهس َٔ إال عًٝ٘ ٜكِٝ ال ٚأْ٘ ايتطفٝف، ذْب ععِ بٝإ بعد ٚذيو أفعاهلِ، ع٢ً ايفجاز ٚعٝد

 ايبعح
 

ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   

ڃ    ڃ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  

 [ُٕ – ٕا١تطففُت: ] چگ           گ  ڳ  ڳ   ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ 
 

  :التفسًن
 الكفار من الفجور أىل كتاب إف ا١توت، بعد بػىٍعث ال أن و من تصٌورًب كما األمر ليس - ٕ

 .السفلى األرض ُب خسار لفي كا١تنافقُت
ُت؟ ما - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ٖ  !ًسجًٌ
 .يػيٍنقص كال فيو يػيزىاد كال يزكؿ، ال مكتوب كتاهبم إف - ٗ

 .للمكذبُت اليـو ذلك ُب كخسار ىبلؾ - َُ
 .الدنيا ُب أعما٢تم على عباده هللا فيو ٬تازم ال ذم اٞتزاء بيـو يكذبوف الذين - ُُ
 .اآلاثـ كثَت هللا، ٟتدكد متجاكز كل إال اليـو بذلك يكذب كما - ُِ
 .هللا عند من كليست األكىل، األمم أقاصيص ىي: قاؿ رسولنا على ا١تنزلة آايتنا عليو تػيٍقرأ إذا - ُّ
 من يكسبوف كانوا ما كغطاىا عقو٢تم على غلب بل ا١تكذبوف، ىؤالء تصور كما األمر ليس - ُْ

 .بقلوهبم اٟتق يبصركا فلم ا١تعاصي،



 

 

ٗٙٚ 

 .١تمنوعوف القيامة يـو رهبم رؤية عن إهنم احقن  - ُٓ
 .حٌرىا يعانوفك  النار، يدخلوف إهنم ٍب - ُٔ
 ُب بو تكذبوف كنتم ما ىو لقيتموه ال ذم العذاب ىذا: ٢تم تقريعنا القيامة يـو ٢تم يقاؿ ٍب - ُٕ

 .رسولكم بو ٮتربكم عندما الدنيا
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 العبد؟ قلبإىل  يصل ككيف الراف؟ ما -ُ
 .القلب يصيب الذم الراف على التوبة أثر كضح -ِ
 اآلخرة؟ ُب هللا رؤية عن الفجار حيًجب ١تاذا -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 
 الػػراف؟ مػػا -ٔ

إىل  يصػػػػػػل ككيػػػػػػف
 العبد؟ قلب
 كضػػػػػػػػػػػػػػػػح -ٕ
 علػػػػػػى التوبػػػػػػة أثػػػػػػر

 الػػػػػػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػػػػػػراف
 .القلب يصيب

 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٖ
 الفجػػػػػػػػار ُحِجػػػػػػػػب
 يف هللا رؤيػػػػػػػة عػػػػػػػن

 الذنب على الذنب ىو -ُ
 قاؿ القلب، يسود حىت

 يذنب الرجل ىو: ٣تاىد
 بقلبو الذنب فيحيط الذنب

 فيحيط الذنب، يذنب ٍب
 تغشى حىت بقلبو الذنب

 بن بكر قاؿ .. قلبو الذنوب
 أذنب إذا العبد إف :عبدهللا

 ٍب اإلبرة، كوخزة قلبو ُب صار
 إذا ٍب كذلك صار ااثنين  إذا

 القلب صار الذنوب كثرت
 يعي ال كالغرابؿ أك كا١تنخل

 لكتاب حدد چٻ      ٻ   ٻ  پ   ٱ  ٻچ : تعاىل قولو •
 التحديد كىذا لئلنساف، ٣تهوالن  يكن كإف ا،معينن  اموضعن  الفجار

 الكتاب، ىذا بوجود اإل٭تاء طريق عن ا١تخاطب يقُت من يزيد
 القدر، هبذا اٟتقيقة ىذه ذكر كراء من ا١تقصود اإل٭تاء ىو كىذا
 .الفجار حاؿ من كإايكم يعافينا أف تعاىل هللا نسأؿ زايدة، دكف

 أف ا١تخاطب كيشعر التفخيم ظبلؿ يلقي چپ  پ  ڀ  ڀ     چ •
 .علمو بو ٭تيط أف من كأضخم إدراكو، من أكرب األمر

 ،اليـو بذلك التكذيبإىل  صاحبهما يقوداف كاإلٍب االعتداء •
 .القرآف ىذا مع األدب سوء كإىل

 كالتشويو بو كاالستهزاء اٟتق لرد دافع الدين بيـو التكذيب •
 .برىاف كال حجة لديو ليست من حيلة كىو لو،



 

 

 ٗٙٛ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

. صبلح فيو يثبت كال اخَتن  اآلخرة؟
 .ُّْ/ِِ:القرطيب

 قػػػػاؿ: قػػػػاؿ ىريػػػػرة، أيب عػػػن-ِ
 أذنػػػػػػػػػب إذا:»ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػػػػػػػػوؿ
 نكتػػػػػة قلبػػػػػو يف نكػػػػػت العبػػػػػد

 صػػػػػػػػقل اتب فػػػػػػػػإف سػػػػػػػػوداء،
 حػػى عػػادت عػػاد فػػإف منهػػا،
 الػػػراف فػػػذلك قلبػػػو، يف تعظػػػم
 راف بػل كبل﴿ :هللا قاؿ الذم

 كػػػػػػػػػػػػػانوا مػػػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػػوهبم علػػػػػػػػػػػػػى
  «.﴾يكسبوف
 .ِٖٔ/ِْ:الطربم

: الفضل بن اٟتسُت قاؿ -ّ
 عن الدنيا ُب حجبهم كما

 عن اآلخرة ُب حجبهم توحيده
 ىذه ُب الزجاج قاؿ ،رؤيتو
 عز هللا أف على دليل اآلية
 .القيامة ُب رليي  كجل

 .ََْ/ٓ:الشوكاين 

 بيـو مكذب فهو آاثـ كصاحب هللا حدكد على معتدو  كل  •
 ١تا كاٟتساب ابٞتزاء كآمن تذكر فلو ابلعقاب، متوعد الدين
 .كاإلٍب االعتداء ُب كقع

 ربكإىل  كارجع ،أبكؿ أكالن  نفسك كراجع قلبك راقب •
 تتأثر فبل الراف قلبك يصيب أف قبل توبة ذنب لكل كأحدث
 .اعملين  اتكذيبن  الدين بيـو التكذيب ُب تقع حىت ٔتوعظة

م حىجىبت •  اإلحساس عن حجبتها كاآلاثـ، ا١تعاصي قلوهبى
 فالنهاية ،كعميت أظلمت حىت كطمستها الدنيا ُب برهبا

 بينهم ٭تاؿ كأف الكرمي، هللا كجوإىل  النظر ٭ترموا أف الطبيعية
 ركحو، شف ت ١تن إال تيتاح ال اليت الكربل، السعادة ىذه كبُت

 كبُت بينها اٟتجب تيكشف أف كاستحقت كصفت، كرق ت
 .رهبا
 كحرماف عذاب، كل فوؽ عذاب تعاىل، الرب عن اٟتجاب •

 من إنسانيتو يستمد إلنساف ابئسة كهناية. حرماف كل فوؽ
 ىذا عن حجب فإذا تعاىل، اب صلتو ىو كاحد مصدر
 درجةإىل  كارتكس كرمي كإنساف خصائصو فقد ا١تصدر
 .اٞتحيم معها يستحق

 القيامة، يـو هللا كجو رؤية من اٟترماف ىو العقاب أعظم •
 .القيامة يـو برؤيتك أكرمنا اللهم

 
  



 

 

ٜٗٙ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ىذا مع األدب سوء كإىل اليـو بذلك التكذيبإىل  صاحبهما يقوداف كاإلٍب االعتداء• 

 .القرآف
 ليست من حيلة كىو لو، كالتشويو بو كاالستهزاء اٟتق لرد دافع الدين بيـو التكذيب •

 .برىاف كال حجة لديو
 ابلعقاب، متوعد الدين بيـو مكذب فهو آاثـ كصاحب هللا حدكد على معتد كل •

 .كاإلٍب االعتداء ُب كقع ١تا كاٟتساب ابٞتزاء كآمن تذكر فلو
 قبل توبة ذنب لكل كأحدث ربكإىل  كارجع أبكؿ أكال نفسك كراجع قلبك راقب •

 تكذيبا الدين بيـو التكذيب ُب تقع حىت ٔتوعظة تتأثر فبل الراف قلبك يصيب أف
 .اعملين 

 يـو برؤيتك أكرمنا اللهم القيامة، يـو هللا كجو رؤية من اٟترماف ىو العقاب أعظم• 
 .القيامة

 

 

*   *   * 
  



 

 

 ٗٚٓ 

 
 اجملًظ ايجايح

 جصا٥ِٗ  ٚبٝإ ايدْٝا، يف اصاسًب ٚعًُٛا اآلخس، ٚايّٝٛ ٚزضً٘ بايًَّ٘ آَٓٛا ايرٜٔ األبساز ٚعد

ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   چ 

ہ  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  

 [ِٖ – ُٖا١تطففُت: ] چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  

  :التفسًن
 .ًعلًٌيُت لفي الطاعة أصحاب كتاب إف جزاء، كال حساب ال أن و من تصورًب كما األمر ليس - ُٖ
 !ًعلًٌيُّوف؟ ما - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ُٗ
 .يػيٍنقص كال فيو يػيزىاد كال يزكؿ، ال مكتوب كتاهبم إف - َِ
 .ا١تبلئكة من ٝتاء كل مقربو الكتاب ىذا ٭تضر - ُِ
 .القيامة يـو دائم نعيم لفي الطاعات من ا١تكثرين إف - ِِ
 .كيسرىم نفوسهم يبهج ما كل كإىل رهبم،إىل  ينظركف ا١تزينة ةسر  األى  على - ِّ
 .كهباء حيٍسننا التنٌعم أثر كجوىهم ُب رأيت رأيتهم إذا - ِْ
 .إانئها على ٥تتـو ٜتر من خدمهم يسقيهم - ِٓ
 ابلعمل ا١تتسابقوف، يتسابق أف ٬تب الكرمي اٞتزاء ىذا كُب هنايتو،إىل  منو ا١تسك رائحة تفوح - ِٔ
 .يسخطو ما كترؾ هللا، يرضي ٔتا

 .تىٍسنيم عُت من ا١تختـو الشراب ىذا ٮتيٍلط - ِٕ
 منها، ا١تؤمنُت سائر كيشرب خالصة، صافية ا١تقربوف منها يشرب اٞتٌنة أعلى ُب عُت كىي - ِٖ



 

 

ٗٚٔ 

 .بغَتىا ٥تلوطة
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 اآلية؟ ُب ا١تقصود امود التنافس ما -ُ
 السورة؟ ُب كا١تذمومة امودة ا١تنافسة ما -ِ
 ؟بغَته ٦تزكج األبرار كشراب تسنيم، من اخالصن  ا١تقربُت شراب كاف ١تاذا -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 امػػػػػػود التنػػػػػػافس
 اآلية؟ يف ادلقصود

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ
 امػػػػودة ادلنافسػػػػة

 يف كادلذمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 السورة؟

 كػاف دلاذا -ٖ
 ادلقػػػػػػػػربٌن شػػػػػػػػراب
 مػػػػػػػػػػػػػػػػن اخالصنػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كشػػػػػػراب تسػػػػػػنيم،
 ممػػػػػػػػػػػػزكج األبػػػػػػػػػػػػرار

 ؟بغًنه

 ا١تبػػػادرة ُب الراغبػػوف أم ا١تتنافسػػوف-ُ
 التنػػػػػػافس كأصػػػػػل تعػػػػػػاىل هللا طاعػػػػػةإىل 

 ك٣تاىػػػدة النفػػػيس، الشػػػيء ُب التغالػػػب
 هبػم كاللحػوؽ ابألفاضػل للتشػبو النفس

 كىػػي غػػَته علػػى ضػػرر إدخػػاؿ غػػَت مػػن
 كعلػػػػو الػػػػنفس شػػػػرؼ مػػػػن ا١تعػػػػٌت هبػػػػذا
 .ِّٖ/ُٓ:األلوسي. ا٢تمة

 ألكؿ لفػػػت الكرٯتػػػة اآليػػػة ىػػػذه كُب-ِ
 ٞتمػع يسػعوف أكلئػك كاف إذا السورة،

 يػػػػػػػـو الويػػػػػػل فلهػػػػػػم ابلتطفيػػػػػػف، ا١تػػػػػػاؿ
 نعػػػػيم لفػػػػي األبػػػػرار كػػػػاف كإذا. القيامػػػػة

 ىػػػو فهػػػذا شػػػراهبم، كىػػػذا القيامػػػة، يػػػـو
 مػػػػػػػن التطفيػػػػػػػف ُب ال ا١تنافسػػػػػػػة، ٤تػػػػػػػل

. مػػػػػػػػػػػػوزكف أك مكيػػػػػػػػػػػػل أم أك اٟتػػػػػػػػػػػػب
 .ّْٔ/ٖ:الشنقيطي

 أنفسنا لتتوؽ اٞتنة أىل نعيم على نتعرؼ دعوان •
 .اٞتنة أىل بعمل كتعمل لو،
 ُب يسعوف الذين األبرار من نكوف أف لنحرص •

 نفعها اليت العبادات على يقتصركف كال خَت كل
 كذلك للغَت متعدو  نفعها اليت األعماؿ بل قاصر
 .البقرة سورة ُب الرب كصف ُب كما

 الصاّب عملو ىو القيامة يـو اإلنساف يرفع الذم •
 .اٞتاه كليس ا١تاؿ كليس كاإلحساف، الرب كبذلو

 األرض أشياء من شيء على يتنافسوف الذين •
 ُب يتنافسوف إ٪تا كعظم، كارتفع كجل كرب مهما
 جناح هللا عند تزف ال كالدنيا. قريب فافو  قليل حقَت

 إذف فهي. ميزانو ُب ثقيلة اآلخرة كلكن. بعوضة
 .كا١تسابقة فيها ا١تنافسة تستحق حقيقة

 التنافس؛ يستحب كالطاعات اآلخرة أعماؿ ُب •
 درجات ىناؾ فسيكوف تنافس ىناؾ طا١تا ألنو



 

 

 ٕٗٚ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 فػأخرب اٞتنػة، أشػربة أعلػى كالتسنيم-ّ
 مػػػػن األبػػػػرار شػػػػراب مػػػػزاج أف سػػػػبحانو
 بػػبل منػػو يشػػربوف ا١تقػػربُت كأف التسػػنيم،

 العمػل، كفػاؽ اٞتػزاء ألف كىػذا...مزاج
 كلهػػػا ا١تقػػػربُت أعمػػػاؿ خلصػػػت فكمػػػا

 األبػػػرار مػػػزج ككمػػػا شػػػراهبم، خلػػػص 
 شػػراهبم، ٢تػػم مػػزج اب١تباحػػات الطاعػػات

 مىػزىج كمػن شػرابو، أيٍخلًػص أىٍخلىصى  فمن
 .َِٕ/ّ:القيم ابن. شرابيو ميزًج

 .اٞتنة ُب كمراتب
 أبركاح يرتفع اآلخرة أمر ُب التنافس أف عجب من •

 كيطهرىا كيعمرىا األرض كيصلح. اٚتيعن  ا١تتنافسُت
 القياـ ك٬تعل اآلخرة، مزرعة الدنيا ٬تعلك  .للجميع
 كظيفة كالتقول الصبلح مع ابلعمار األرض ٓتبلفة
 هللا،إىل  ا٠تبلفة هبذه يتوجو أف على. اٟتق ا١تؤمن
 .كجوده غاية ٖتقق لو عبادة منها ك٬تعل

 ُب كعمره ٤تدكد، العاجلة ىذه ُب ا١ترء عمر إف •
 األرض ىذه متاع كإف. هللا إال هنايتو يعلم ال اآلجلة
 كإف. البشر تصورات ٖتده ال اٞتنة كمتاع. ٤تدكد

 كمستول معركؼ الدنيا ىذه ُب النعيم مستول
 كأين ٣تاؿ؟ من ٣تاؿ فأين! اب٠تلود يليق ىناؾ النعيم
 غاية؟ من غاية

  ا١تقربُت من ٕتعلنا اليت األعماؿ على لنحرص •
 كأم نعمة تعاىل هللا من فالقرب اٞتنة، ُب تعاىل
 من كإايكم ٬تعلنا أف تعاىل هللا نسأؿ. نعمة

 .ا١تقربُت
 

  



 

 

ٖٗٚ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 .اٞتنة أىل بعمل كتعمل لو، أنفسنا لتتوؽ اٞتنة أىل نعيم على ؼر  نتعى  دعوان• 
 العبادات على يقتصركف كال خَت كل ُب يسعوف الذين األبرار من نكوف أف لنحرص •

 ُب الرب كصف ُب كما، كذلك للغَت متعدو  نفعها اليت األعماؿ بل قاصر نفعها اليت
 .البقرة سورة

 ا١تاؿ كليس كاإلحساف، الرب كبذلو الصاّب عملو ىو القيامة يـو اإلنساف يرفع الذم •
 .اٞتاه كليس

 كإف. هللا إال هنايتو يعلم ال اآلجلة ُب كعمره ٤تدكد، العاجلة ىذه ُب ا١ترء عمر إف• 
 ُب النعيم مستول كإف. البشر تصورات ٖتده ال اٞتنة كمتاع. ٤تدكد األرض ىذه متاع
 غاية كأين ٣تاؿ؟ من ٣تاؿ فأين! اب٠تلود يليق ىناؾ النعيم كمستول معركؼ الدنيا ىذه
 غاية؟ من

 
*   *   * 

 
  



 

 

 ٗٚٗ 

 اجملًظ ايسابع
 ايعاقب١  حكٝك١ ٚبٝإ ٚايهفس اإلميإ صساع

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  چ 

ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   

 [ّٔ – ِٗا١تطففُت: ] چپ     پ  پ     ڀ    ڀ   

  :التفسًن
 .هبم استهزاءن  يضحكوف آمنوا الذين من كانوا الكفر من عليو كانوا ٔتا أجرموا الذين إف - ِٗ
 .كتػىنىدُّرنا سخرية لبعض بعضهم غمز اب١تؤمنُت مٌركا كإذا - َّ
 .اب١تؤمنُت كاالستهزاء الكفر من عليو ىم ٔتا فرحُت رجعوا أىليهمإىل  رجعوا كإذا - ُّ
 .آابئهم دين تركوا حيث اٟتق، طريق عن لضالوف ىؤالء إف: قالوا ا١تسلمُت شاىدكا كإذا - ِّ
 .ىذا قو٢تم يقولوا حىت   أعما٢تم حفظ على هللا ككلهم كما - ّّ
 ُب منهم يضحكوف الكفار كاف كما الكفار من يضحكوف اب آمنوا الذين القيامة فيـو -ّْ

 .الدنيا
 .الدائم النعيم من ٢تم هللا أعدٌ  ماإىل  ينظركف ا١تزينة األسرٌة على - ّٓ
ًهُت ابلعذاب الدنيا ُب عملوىا اليت أعما٢تم على الكفار جيوزًم لىقىدٍ  - ّٔ

ي
 .ا١ت

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .ا١تشركُت ىؤالء حاؿ من هللا بينو الذم العظيم اإلساءة كجو بػىُتًٌ  -ُ
 ؟إليو ا١تنظور عن يتكلم كمل اٞتنة ُب ا١تؤمنُت نظر عن أخرب ١تاذا -ِ



 

 

ٗٚ٘ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كجػػػػو بَػػػػػٌنِّ -ٔ
 اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة

 الػػػذم العظػػػيم
 مػػػػػػػن هللا بينػػػػػػػو
 ىػػػػػػؤالء حػػػػػػاؿ

 .ادلشركٌن
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا-ٕ

 نظػر عػن أخ 
 يف ادلػػػػػػػػػػػػػػػؤمنٌن
 كمل اجلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 عػػػػػػػػن يػػػػػػػػتكلم
 ؟إليو ادلنظور

 مغتبطػػػػػػػُت، مسػػػػػػػركرين: أم-ُ
 مػػن يكػػوف مػػا أعظػػم مػػن كىػػذا

 غايػػة بػػُت ٚتعػػوا أهنػػم االغػػًتار،
 الػػػػػػػػػدنيا، ُب كاألمػػػػػػػػن اإلسػػػػػػػػاءة

 كتػػاب جػػاءىم قػػد كػػأهنم حػىت
 أىػػػػػػػػػػل أهنػػػػػػػػػػم كعهػػػػػػػػػػد هللا مػػػػػػػػػػن

 حكمػػػػػػػػػػػػػػػوا كقػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػعادة،
 ا٢تػػػػػػدل، أىػػػػػل أهنػػػػػم ألنفسػػػػػهم

 افػػػػػػػًتاء ضػػػػػػػالوف، ا١تػػػػػػػؤمنُت كأف
 القػػػػػوؿ علػػػػى كٕتػػػػرؤا هللا، علػػػػى

. علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 .ُٔٗ:السعدم

 
 مػػػػػػػن يشػػػػػػػتهوف مػػػػػػػاإىل  أم-ِ

 كاٟتػػػػػػػػػػػػػػػور كاألهنػػػػػػػػػػػػػػػار اٞتنػػػػػػػػػػػػػػػاف
 غػػَت شػػغل ٢تػػم لػػيس كالولػػداف،

 مػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػاهبو كمػػػػػػػػػػػػػػا ذلػػػػػػػػػػػػػػك
 اإلمػػػػػػػػػػػاـ كقػػػػػػػػػػػاؿ. ا١تسػػػػػػػػػػػتلذات

 يبػُت كمل النظػر أثبػت: القشَتم
 مػػنهم: الخػػتبلفهم إليػػو ا١تنظػػور

 كمػػػػنهم قصػػػػوره،إىل  ينظػػػػر مػػػػن
 كمػػػػػػنهم حػػػػػوره،إىل  ينظػػػػػر مػػػػػن

 ىذه چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  •
 اب١تؤمنُت، كالسخرية ستهزاءاال: منها كاليت اجملرمُت؛ صفات

 ذلك علمنا ذافإ الشبهات، كإلقاء كتكذيبهم ٢تم كالتشويو
 .الصفات تلك فلنحذر

 الذين من أجرموا الذين لسخرية القرآف يرٝتها اليت ا١تشاىد •
 أبهنم ككصفهم عليهم، كتطاك٢تم معهم، أدهبم كسوء آمنوا،

 يدؿ ٦تا. شىت مواطن كُب أجياؿ ُب متكررة مشاىد.. الوفض
 ُب األبرار من موقفها ُب متشاهبة كاحدة الفجار طبيعة أف على
 !!كالعصور البيئات ٚتيع

 عن اجملرموف الفجار ىؤالء يتحدث أف من أعجب ليس •
 ا١تؤمنُت أف ا١تؤمنُت، يركف حُت يزعموا كأف. كالضبلؿ ا٢تدل
 كال قوؿ، من يستحيي كال حد، عند يقف ال كالفجور. ضالوف

 الفجار يوجهو حُت ضالوف أبهنم ا١تؤمنُت كاهتاـ. فعل من يتلـو
 ٞتميع ٕتاكز ىي اليت طبيعتو ُب الفجور ٯتثل إ٪تا اجملرموف،

 !اٟتدكد
 اٟتق أىل يتهموف فهم اٟتقائق فبو يقل اإلسبلـ أعداء •

 .ذلك من حذر على فلنكن ابلضبلؿ،
 فيو ا١تشركُت، أذل من ا١تؤمنُت ١تواجع ا١تفصل االستعراض •

 يراىا، فهو. ا١تواجع ىذه يصف الذم ىو فرهبم. لقلوهبم بلسم
 كحده كىذا - احينن  الكافرين أمهل كإف - يهملها ال كىو

 يرل هللا إف. كجراحو آالمو على كٯتسح ا١تؤمن قلب يكفي
 ككيف. اجملرموف يؤذيهم ككيف. الساخركف منهم يسخر كيف



 

 

 ٗٚٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 دكاـ علػػػػػػى كا٠تػػػػػػواص كمػػػػػػنهم،
 ينظػػركف تعػػاىل هللاإىل  األكقػػات

ػػػػػػ الفجػػػػػػار أف كمػػػػػػا  عػػػػػػن ادائمن
. ٤تجوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف رهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 .ِّٕ/ُِ:البقاعي

. كلو ىذا يرل رهبم إف. ا١تتفكهوف كمواجعهم آبالمهم يتفكو
 نعم! يكفي كىذا.. ميزانو ُب شيء إذف فهو. تنزيلو ُب كيصفو

 ٣تركحة كانت مهما ا١تؤمنة القلوب تستشعره حُت يكفي ىذا
 .موجوعة

 ا١تؤمن، الفريق من كيسخركف كيلمزكف يتغامزكف كانوا الكفار •
 آخر، اشيئن  كصار الوضع كانقلب ا١توقف، تغَت النهاية ُب كلكن
 كليحذر ا٠تواتيم، أبمر لينشغلك  ابلبداايت، يغًت أال ا١ترء فعلى

 .السيئة ا٠تا٘تة من
 من ا١تألومُت ا١تعذبُت للمؤمنُت اإل٢تية التسلية أف يبلحظ ٦تا •

 ..للكافرين كاٞتحيم للمؤمنُت، اٞتنة ا٠تسيسة، اجملرمُت كسائل
 ُب كالغلب الدنيا، ُب النصر فأما! كالنفوس األمواؿ يبذلوف كىم

 ينشئ القرآف كاف فلقد يذكر، مكة ُب اأبدن  يكن فلم األرض،
 تتطلع ال ْتيث كالتجرد كالقوة الصبلبة من تكوف أف ٬تب قلوابن 

 ىذه ُب شيءإىل  - شيء كل كٖتتمل شيء كل تبذؿ كىي -
 .اآلخرة إال تنتظر كال. األرض

 سخرية من الداعية كأيها ا١تؤمن أيها ٕتزع كال ٖتزف ال •
 على كتضحك كسًتل اٟتق فيو سيظهر يـو فهناؾ الساخرين،

 .ابآلخرة فالعربة ا١تستهزئُت، ىؤالء حاؿ
 

  



 

 

ٗٚٚ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 حذر على فلنكن ابلضبلؿ، اٟتق أىل يتهموف فهم اٟتقائق بوفيقل اإلسبلـ أعداء• 
 .ذلك من
 سيظهر يـو فهناؾ الساخرين، سخرية من الداعية كأيها ا١تؤمن أيها ٕتزع كال ٖتزف ال• 
 .ابآلخرة فالعربة ا١تستهزئُت، ىؤالء حاؿ على كتضحك كسًتل اٟتق فيو
 ىو فرهبم. لقلوهبم بلسم فيو ا١تشركُت، أذل من ا١تؤمنُت ١تواجع ا١تفصل االستعراض• 

 - احينن  الكافرين أمهل كإف - يهملها ال كىو يراىا، فهو. ا١تواجع ىذه يصف الذم
 يسخر كيف يرل هللا إف. كجراحو آالمو على كٯتسح ا١تؤمن قلب يكفي كحده كىذا
. ا١تتفكهوف كمواجعهم آبالمهم يتفكو ككيف. اجملرموف يؤذيهم ككيف. الساخركف منهم

 نعم! يكفي كىذا.. ميزانو ُب شيء إذف فهو. تنزيلو ُب كيصفو. كلو ىذا يرل رهبم إف
 .موجوعة ٣تركحة كانت مهما ا١تؤمنة القلوب تستشعره حُت يكفي ىذا

 تغَت النهاية ُب كلكن ا١تؤمن، الفريق من كيسخركف كيلمزكف يتغامزكف كانوا الكفار •
 أبمر لينشغلك  ابلبداايت، يغًت أال ا١ترء فعلى آخر، شيئا كصار الوضع كانقلب ا١توقف،
 .السيئة ا٠تا٘تة من كليحذر ا٠تواتيم،

 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٗٚٛ 

 
 االْػكام ضٛز٠

َّا أَسٙ، يف يسب٘ ٚخطٛع٘ ايهٕٛ باضتطالّ ايكٝا١َ تصٜٛس  ٚاضتٓهاّزا باالضتطالّ، إيصا
 يًجخٛد

 
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
  .سورة االنشقاؽ

 :مكاف نزك٢تا -ِ
  .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 كاسػػػػػتنكارنا ابالستسػػػػػبلـ، إلزامنػػػػػا أمػػػػػره، ُب لربػػػػػو كخضػػػػػوعو الكػػػػػوف ابستسػػػػػبلـ القيامػػػػػة تصػػػػػوير

 .للجحود
 

  



 

 

ٜٗٚ 

 اجملًظ األٍٚ
 فسٜكني إىل  ايٓاع ٚاْكطاّ ايكٝا١َ أٖٛاٍ

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  

ڻ  ڻ  ڻ      ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   ں      ں  

 [ُٓ – ُاالنشقاؽ: ] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  

  :التفسًن
 .منها ا١تبلئكة لنزكؿ تىصىد عت السماء إذا  - ُ
 .ذلك ٢تا كحيق   منقادة، لرهبا كاستمعت - ِ
 .األدمي ٯتدٌ  كما هللا مٌدىا األرض كإذا - ّ
 .عنهم كٗتٌلت كاألموات، الكنوز من فيها ما كألقت - ْ
 .ذلك ٢تا كحيق   منقادة، لرهبا كاستمتعت - ٓ
 .عليو هللا ليجازيك القيامة؛ يـو فمبلقيو شر ا، كإما خَتنا إما عامل إنك اإلنساف، أيها اي - ٔ

 :فقاؿ القيامة، يـو العاملُت حاؿً  لفص ٣تمبلن  اإلنساف عمل ذكر ك١تا
 .اليمٌت بيده أعمالو صحيفة أيٍعًطي من فأما - ٕ
 .بو مؤاخذة دكف عملو عليو يعرض سهبلن  حساابن  هللا ٭تاسبو فسوؼ - ٖ
 .مسركرنا أىلوإىل  كيرجع - ٗ

 .ظهره كراء من بشمالو كتابو أٍعًطي من كأما - َُ
 .نفسو على اب٢تبلؾ فسينادم - ُُ



 

 

 ٗٛٓ 

 .حٌرىا يقاسي جهنم انر كيدخل - ُِ
 .كا١تعاصي الكفر من عليو ىو ٔتا فرحنا أىلو ُب الدنيا ُب كاف إنو - ُّ
 .موتو بعد اٟتياةإىل  يرجع لن أن و ظن إنو - ُْ
 منو عليو ٮتفى ال بصَتنا ْتالو كاف ربو إف مرة، أكؿ خلقو كما اٟتياةإىل  هللا لَتجعن و بلى، - ُٓ

 .عملو على كسيجازيو شيء،
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 كجل؟ عز ربو مبلؽو  أنو علم إذا فعلو العبد على الواجب ما -ُ
 اٞتنة؟ ُب أىلو مع ابلسركر ا١تؤمن جوزم ١تاذا -ِ
 ظهره؟ كراء من كتابو الكافر ييعطى ١تاذا -ّ
 ا؟مذمومن  الفرح يكوف مىت -ْ
 شر؟ كل أصل فيو الشك أك ابلبعث اإلٯتاف عدـ يكوف كيف -ٓ
 للعبد؟ هللا إببصار خباراأل داللة ما -ٔ
 

 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 علػػى الواجػػب
 فعلػػػػػػػػو العبػػػػػػػػد
 أنػػػػػػو علػػػػػػم إذا

 عػػز ربػػو مػػالؽ  
 كجل؟
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا-ٕ

 اإلحسػػػػػاف ُب االجتهػػػػػاد علػػػػػى حػػػػػث  -ُ
 لػػػو بػػػد ال أبنػػػو أيقػػػن مػػػن ألف العمػػػل؛ ُب

 ُب جهػػػده أفػػػرغ ا١تلػػػك علػػػى العػػػرض مػػػن
 .لقائو عند عليو ٭تمده ٔتا العمل

 .ّّٗ/ُِ:البقاعي
 امشػػػفقن  أىلػػو ُب الػػػدنيا ُب كػػاف فإنػػو -ِ

 امضػػػػػركرن  امغمومنػػػػػ هللا علػػػػػى العػػػػػرض مػػػػػن
 اعسػَتن  حساابن  اكعشين  بكرة نفسو ٭تاسب

 على ذلك ليحملنا القيامة يـو أىواؿ ُب لنتدبر •
 تعاىل هللا نسأؿ األىواؿ، تلك من ينجي الذم العمل

 .اليـو ذلك أىواؿ من كإايكم ينجينا أف
 عليها، اٟتق ككقوع لرهبا السماء استسبلـ •

 استسبلمها ..كطاعتها اٟتق ىذا لوقع كخضوعها
 كقع أم. .«كىحيق تٍ » االنشقاؽ، ُب ألمره كطاعتها

 مظهر كىو. لرهبا ٤تقوقة أبهنا كاعًتفت. اٟتق عليها
 بو مسلم عليها حق ىذا ألف ؛ا٠تضوع مظاىر من



 

 

ٗٛٔ 

 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 ادلػػؤمن جػػوزم
 مػػػػػع ابلسػػػػػركر
 يف أىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 اجلنة؟
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا-ٖ

 الكػػافر يُعطػػى
 مػػػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػػػو
 ظهره؟ كراء
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى-ٗ

 الفػػػػرح يكػػػػوف
 مذموما؟

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف-٘
 عػػػػػػدـ يكػػػػػػوف

 اإلشنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 أك ابلبعػػػػػػػػػػػػػػػث
 فيػػػػػػػو الشػػػػػػػك
 كػػػػػػػػػل أصػػػػػػػػػل
 شر؟
 مػػػػػػػػػػػػػا -ٙ

 االخبػار داللػة
 هللا إببصػػػػػػػػػػػػػػار
 للعبد؟

 كضػػػيق األىػػػل نكػػػد مػػػن فيػػػو ىػػػو مػػػا مػػػع
. ا١تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفُت كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش

 .ُّْ/ُِ:البقاعي
 كراء مػن اإلعطػاء بكػوف الكفػرة ٘تييز -ّ

 ال الكتػب مػؤٌب ألف ذلػك كلعػل ظهورىم
 لكمػػػػػػػاؿ كجػػػػػػػوىهم مشػػػػػػػاىدة يتحملػػػػػػػوف
 أك، إايىػػػػػػػم بغضػػػػػػػهم لغايػػػػػػػة أك بشػػػػػػػاعتها

 .ظهورىم كراء اللٌ  كتاب نبذكا ألهنم
 .ُٖ/َّ:األلوسي  
ػػ: أم -ْ  كال العواقػػب، ُب يفكػػر ال افرحن

 الفػػػػػرح ذلػػػػػك فأعقبػػػػػو أمامػػػػػو، ٦تػػػػػا ٮتػػػػػاؼ
 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن. الطويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اٟتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف اليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت

 .َْٗ/ْ:كثَت
 اإلٯتػػاف عػدـ أف يشػعر ٦تػا الظػن ىػذا -ٓ

 لكػػػل الػػػدافع ىػػػو فيػػػو الشػػػك أك ابلبعػػػث
 اإلٯتػػػػػاف كأف خػػػػػَت، لكػػػػػل كا١تضػػػػػيع سػػػػػوء
 خػػػػػػَت لكػػػػػػل ا١تنطلػػػػػػق ىػػػػػػو اآلخػػػػػػر ابليػػػػػػـو
 ىػػػػو ابلبعػػػػث كاإلٯتػػػػاف شػػػػر، لكػػػػل كا١تػػػػانع
 ُب كمػػػا الصػػػاٟتة األعمػػػاؿ ٚتيػػػع منطلػػػق

 ﴾للمتقػػػػُت ىػػػػدل﴿: ا١تصػػػػحف مسػػػػتهل
 .ُْٕ/ٖ:الشنقيطي[. ِ: البقرة]
 نظػػػػػر أبلػػػػػغ بػػػػػو ان كعا١تػػػػػ لػػػػػو اانظػػػػػرن  أم -ٔ

 العلػػػػػم مػػػػػع مهمػػػػػبلن  فًتكػػػػػو علػػػػػم، كأكمػػػػػل

 تعاىل  اب٠تضوع تعًتؼ السماء كانت فإذا منها،
 !؟ا١تسلمُت معاشر علينا األمر يتأكد أفبل

 عند سنبلقيها الدنيا ُب نبذ٢تا اليت كا١تشقة التعب •
 اشرن  كإف فخَت اخَتن  إف عليها كسيجازينا تعاىل هللا

 .هللا سبيل كُب  إال كنصبنا تعبنا يكن فبل فشر،
 كإف - كاحد كالكدح األرض ُب كاحد التعب •

 عندما فمختلفة العاقبة أما - كطعمو لونو اختلف
. األرض عناء دكنو عناءإىل  فواحد ..ربكإىل  تصل

 يكن مل كأنو األرض آالـ على ٯتسح نعيمإىل  ككاحد
 هبذا يليق ما لنفسك فاخًت أال ..كد كال كدح

 من الراحة لنفسك اخًت هللا، بو خصك الذم االمتياز
 .تلقاه ما عند الكدح

 على حياتك رحلة تقطع إنك اإلنساف أيها اي •
 كتشق جهدؾ، كٕتهد عبئك، ٖتمل ا،كادحن  األرض
 ا١ترجع فإليو. ربكإىل  النهاية ُب لتصل.. طريقك

 ..كاٞتهاد كالكدح الكد بعد. ا١تآب كإليو
 ىذه ُب تبلغو ال فأنت. .متاعك ُب حىت كادح  •

 ككد بدف جهد يكن مل إف. ككد ّتهد إال األرض
 كارـك الواجد. مشاعر ككد تفكَت جهد فهو عمل،
 كحقيقة العناء، كلوف الكدح نوع ٮتتلف إ٪تا. سواء

 ُب النهاية ٍب.. اإلنساف حياة ُب ا١تستقرة ىي الكدح
 .سواء هللاإىل  ا١تطاؼ آخر

 ا،كدحن  األرض ُب حياتو قضى الذم أتعس ما •
 كينادم ا،ثبورن  يدعو، كالضبلؿ كاإلٍب ا١تعصية ُب كلكن



 

 

 ٕٗٛ 

 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 كا١تلػػك، كالعػػدؿ للحكمػػة منػػاؼ أبعمالػػو
. بوجػػػػػػو العقػػػػػػل ُب ٯتكػػػػػػن ال شػػػػػػيء فهػػػػػػو

 .ّْٓ/ُِ:البقاعي

 . الشقاء من عليو مقدـ ىو ٦تا لينقذه ا٢تبلؾ
 هبا كنعمل اليسَت اٟتساب موجبات على لنتعرؼ •

 حسابنا يكوف أف تعاىل هللا كندعو إليها، كندعو
 .ايسَتن 

 ٭تب كمن أىلكإىل  فبادر األمور من أمر سرؾ إذا •
 من ا١تسلم على السركر فإدخاؿ بو، كبشرىم ا٠تَت لك

 .الصدقات
 اإلٯتاف على ا١تتوافقُت ٕتمع الكرٯتة اآلية ُب •

 أىلو من أحب كمن كل. اٞتنة أىل من كالصبلح
إىل  اٟتساب من الناجي رجعة كيصور. كصحبو
 متهلبلن  رجعتو. العصيب ا١توقف بعد ا١تتآلفة ٣تموعتو

 !اٞتناف ُب كاللقاء ابلنجاة امسركرن  افرحن 
 هللا جعل الدنيا، ُب ظهره كراء هللا كتاب جعل من •

 .كعارنا خزاين  ،اآلخرة ُب ظهره كراء عملو كتاب
 كتاب ىو قبل من القرآف تعبَتات ُب ألفناه الذم •

 الظهر كراء من تيافاإل كأما. الشماؿ ككتاب اليمُت
 !ا١تواجهة من ا٠تزايف ا١تكره الكاره ىيئة فهي

 زكجتو تلهيو ال أمره من يقظة على اإلنساف ليكن •
 طوؿ يغرنو كال اآلخرة، الدار عن أقاربو كال أكالده كال

 .لو هللا كإمهاؿ األمل
 ا٤تيطن  أمره، على امطلعن  كاف ربو أف اٟتقيقة •

 إليو، صائر أنو اعارفن  كخطواتو، ْتركاتو اػن عا١ت ْتقيقتو،
 ..منو كاف ٔتا ٣تازيو كأنو



 

 

ٖٗٛ 

 

ختاـ 
 اجمللس

 يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس.  
 هللا نسأؿ األىواؿ، تلك من ينجي الذم العمل على ذلك ليحملنا القيامة يـو أىواؿ ُب لنتدبر•   

 .اليـو ذلك أىواؿ من كإايكم ينجينا أف تعاىل
 استسبلمها ..كطاعتها اٟتق ىذا لوقع كخضوعها عليها، اٟتق ككقوع لرهبا السماء استسبلـ •

 كىو. لرهبا ٤تقوقة أبهنا كاعًتفت. اٟتق عليها كقع أم.. «كىحيق تٍ » االنشقاؽ، ُب ألمره كطاعتها
 اب٠تضوع تعًتؼ السماء كانت فإذا منها، بو مسلم عليها حق ىذا ألف ا٠تضوع، مظاىر من مظهر

 ؟!ا١تسلمُت معاشر علينا األمر يتأكد أفبل تعاىل 
 كإف فخَت خَتنا إف عليها كسيجازينا تعاىل هللا عند سنبلقيها الدنيا ُب نبذ٢تا اليت كا١تشقة التعب• 
 .هللا سبيل كُب  إال كنصبنا تعبنا يكن فبل فشر، شرنا
 يغرنو كال اآلخرة، الدار عن أقاربو كال أكالده كال زكجتو تلهيو ال أمره من يقظة على اإلنساف ليكن• 

 .لو هللا كإمهاؿ األمل طوؿ
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٗٛٗ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
 بريو  ٚاالعتباز اسبٝا٠ ٖرٙ يف اإلْطإ أحٛاٍ

ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ       

ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

 [ِٓ – ُٔاالنشقاؽ: ] چی  ی  ی  ی     جئ  حئ   

  :التفسًن
 .الشمس غركب بعد األفق ُب تكوف اليت ابٟتيٍمرة هللا أقسم - ُٔ
ع كما ابلليل أقسم - ُٕ  .فيو ٚتًي
 .بدرنا كصار كًبٌ  اجتمع إذا كالقمر - ُٖ
 .فبعث فموت فحياة فىميٍضغة، فػىعىلىقة نيٍطفة من حاؿ بعد حاالن  الناس أيها لًتكٌَب  - ُٗ
 !اآلخر؟ كاليـو اب، يؤمنوف ال الكفار ٢تؤالء فما - َِ
 !لرهٌبم؟ يسجدكف ال القرآف عليهم قيرًئ كإذا - ُِ
 .رسو٢تم بو جاءىم ٔتا يكذبوف كفركا الذين بل - ِِ
 .شيء أعما٢تم من عليو ٮتفى ال صدكرىم، ٖتويو ٔتا أعلم كهللا - ِّ
 .موجع عذاب من ينتظرىم ٔتا - الرسوؿ أيها - فأٍخربٍىم - ِْ
 .اٞتٌنة كىو مقطوع؛ غَت ثواب ٢تم الصاٟتات، األعماؿ كعملوا اب، آمنوا الذين إال - ِٓ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟االستجابةما الذم ٯتنع الكفار من  -ُ
 التبشَت يكوف اب٠تَت فلماذا استعمل التبشَت ُب الشر؟ -ِ



 

 

ٗٛ٘ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الذم ما -ٔ
 من الكفار شننع

 ؟االستجابة
 التبشًن -ٕ

 فلماذا ابخلًن يكوف
 التبشًن استعمل

 الشر؟ يف

 القرآف قرع أف تظن ال -ُ
 كمل قلوهبم، إغبلؽ يكسر مل

. ضمائرىم أعماؽ صوتو يبلغ
. بلغ فيما كأقنع بلغ قد بلى،
 ٯتنعهم الذم ىو العناد كلكن

 عن كيصدىم اإلٯتاف، عن
 التكذيب منشأ فليس اإلذعاف،

 تقصَت ىو كإ٪تا. الدليل قصور
 ىدايتو. عن كإعراضو ا١تستدؿ

 اب٠تَت، التبشَت أصل -ِ
 سبيل على الشر ُب كيستعمل
 التهكم.

 فهي الكونية كاآلايت تعاىل هللا خلق ُب كنتفكر لنتدبر •
 .بو كاإلٯتاف كعبل، جل الرب لتعظيم مدعاة

 ألحد فليس تعاىل، اب إال ٭تلف فبل احالفن  كاف من •
 .يشاء أت يقسم تعاىل كهللا اب، إال ٭تلف أف
 ألف ؛الدنيا انتهاء حالة يشبو أنوإىل  شارةإ الشفق ذًكر •

إىل  شارةإ الليل ذكرك  ا١توت، حالة ًمٍثل الشمس غركب
 حصوؿإىل  شارةإ القمر كذكر اٟتساب، يـو ا٢توؿ شدة
 .للمؤمنُت الرٛتة

 كبعد.. الغركب بعد ا١ترىوب ا٠تاشع الوقت ىو الشفق •
 القلب ك٭تس. عميقة ساكنة ركعة النفس أتخذ الغركب

. عميق كشجى صامت أسى من فيو كما الوداع ٔتعٌت
. الزاحف الظبلـ ككحشة القادـ، الليل برىبة ٭تس كما
 !كسكوف خفي كخوؼ خشوع النهاية ُب كيلفو

 يفيض ساحر رائع ىادئ مشهد اكتمالو ليال ُب القمر •
 اٞتليل، ابلصمت ا١توحي ا٠تاشع اٟتامل بنوره األرض على

 ُب كا١تكنونة الظاىرة العوامل ُب ا١تديدة، كالسياحة
. كسق كما كالليل الشفق، ّتو صلة لو جو كىو.. الشعور
 ..كالسكوف كا٠تشوع اٞتبلؿ ُب معهما يلتقي

 ا١ترىوبة الرائعة اٞتليلة اٞتميلة الكونية اللمحات ىذه •
 البشرم، القلب هبا كٮتاطب القرآف، يلتقطها ا١توحية
 ليربزىا هبا ابلقسم كيلوح. الكوين خطاهبا عن يغفل الذم

 كإ٭تائها كٚتا٢تا حيويتها، ُب كالضمائر، للمشاعر



 

 

 ٗٛٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .سبحانو هللا على كداللتها كإيقاعها،
 بركوهبا، ا١تتعاقبة األحواؿ معاانة عن الكرٯتة اآلية عربت •

 بعد كاحدة الناس يركبها مطااي األحواؿ ىذه ككأف
 يقودىا الذم هللا مشيئة كفق هبم ٘تضي منها ككل. كاحدة

 رأسإىل  تؤدم غاية عند هبم فتنتهي الطريق، ُب كيقودىم
 هبم تنتهي حىت مرسومة، كذلك مقدرة جديدة، مرحلة

 .رهبم لقاءإىل 
 فاستعن الدعوية، ا١تشاكل أكرب من التكذيب مشكلة •

 يفتح تعاىل هللا لعل تيأس كال ا١تكذبُت على تعاىل اب
 .ا١تشقة قدر على كاألجر قلوهبم، على

 فتح فقد الدعوات أصعب من ا١تكذبُت دعوة أف مع •
 كرجوعهم توبتهم قبوؿ ُب ٢تم الرجاء ابب تعاىل هللا

 فكن دعوهتم، ُب للدعاة األمل ابب كذلك كفتح للحق،
 .سيوفقك تعاىل كهللا دعوتك ُب ادائمن  أمل على

 بشرلإىل  متطلع يودىا كال تسر ال بشرل من ٢تا اي •
 !بشَت من
 ذلك ُب بو يبشركف ا١تكذبُت الضالُت ٢تؤالء شيء ال •

،  تيئيس ىذاك  النار، إال فليس بشيء بشركا إذاك  اليـو
 !!خَت أم من الضالُت ٢تؤالء

 إال ينالو ال اٞتنة نعيم ىو ا١تقطوع غَت الدائم األجر •
 حياهتم، ُب عملي كاقعإىل  إٯتاهنم حولوا الذين ا١تؤمنوف
 .ا٠تلق كحق هللا حق بُت ٕتمع اليت الصاٟتات فعملوا

 



 

 

ٗٛٚ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 جل الرب لتعظيم مدعاة فهي الكونية كاآلايت تعاىل هللا خلق ُب كنتفكر لنتدبر• 

 .بو كاإلٯتاف كعبل،
 كال ا١تكذبُت على تعاىل اب فاستعن الدعوية، ا١تشاكل أكرب من التكذيب مشكلة• 

 .ا١تشقة قدر على كاألجر قلوهبم، على يفتح تعاىل هللا لعل تيأس
 ُب ٢تم الرجاء ابب تعاىل هللا فتح فقد الدعوات أصعب من ا١تكذبُت دعوة أف مع •

 على فكن دعوهتم، ُب للدعاة األمل ابب كذلك كفتح للحق، كرجوعهم توبتهم قبوؿ
 .سيوفقك تعاىل كهللا دعوتك ُب ادائمن  أمل
إىل  إٯتاهنم حولوا الذين ا١تؤمنوف إال ينالو ال اٞتنة نعيم ىو ا١تقطوع غَت الدائم األجر• 

 .ا٠تلق كحق هللا حق بُت ٕتمع اليت الصاٟتات فعملوا حياهتم، ُب عملي كاقع
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٗٛٛ 

 
 ايربٚج ضٛز٠

 ايػدٜد بايعراب باملؤَٓني، يًُرتبصني ٚتٛعدٙ ايػا١ًَ ٚإحاطت٘ اهلل ق٠ٛ إظٗاز
  

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

  الربكج. سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .الشديد ابلعذاب اب١تؤمنُت، للمًتبصُت كتوعده الشاملة كإحاطتو هللا قوة إظهار
 

  



 

 

ٜٗٛ 

 

 اجملًظ األٍٚ
ّٝ اٚاقّع ضسبت األخدٚد أصخاب قص١  املطففني، ضٛز٠ يف ٚزد ايرٟ ٚايهفس اإلميإ صساع سباٍ اح

 ازبصا٤  ع٢ً بٗا ٚاالضتدالٍ
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   چ 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       

ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  گ  

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  
 [ُُ – ُالربكج: ]

  :التفسًن
 .كغَت٫تا كالقمر الشمس منازؿ على ا١تشتملة ابلسماء هللا أقسم  - ُ
 .ا٠تبلئق فيو ٬تمع أف كعد ال ذم القيامة بيـو كأقسم - ِ
 .نبيها على تشهد كاألمة مشهود ككل أمتو على يشهد كالنيب شاىد بكل كأقسم - ّ
 .عظيمنا شق ا األرض ُب شىٌقوا الذين ليًعن - ْ
 .أحياء فيو ا١تؤمنُت كألقوا النار، فيو كأكقدكا - ٓ
 .انرنا ا١تملوء الشقٌ  ذلك على قعود ىم إذ - ٔ
 .ذلك ٟتضورىم شهود؛ كالتنكيل التعذيب من اب١تؤمنُت يفعلوف ما على كىم - ٕ
 امود أحد، يغلبو ال ال ذم العزيز اب آمنوا أهنم إال شيئنا ا١تؤمنُت على الكفار ىؤالء عاب كما - ٖ

 .شيء كل ُب



 

 

 ٜٗٓ 

 شيء عليو ٮتفى ال شيء، كل على ميط ًلع كىو األرض، كملك السماكات ملك كحده لو ال ذم - ٗ
 .عباده أمر من

 هللاإىل  يتوبوا مل ٍب ،كحده اب اإلٯتاف عن ليصرفوىم ابلنار كا١تؤمنات ا١تؤمنُت عذ بوا الذين إف - َُ
 فعلوه ما على جزاء ٖترقهم؛ اليت النار عذاب ك٢تم جهنم، عذاب القيامة يـو فلهم ذنوهبم، من

 .ابلنار اإلحراؽ من اب١تؤمنُت
 قصورىا ٖتت من األهنار ٕترم جنات ٢تم الصاٟتات، األعماؿ كعملوا اب، آمنوا الذين إف - ُُ

 .فوز يدانيو ال ال ذم العظيم الفوز ىو ٢تم أعدٌ  الذم اٞتزاء ذلك كأشجارىا،
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 ؟(كمشهود شاىد) فيهم ا٠تلق أبف خباراإل من اٟتكمة ما -ُ
 األخدكد؟ أصحاب قصة علينا هللا قص ١تاذا -ِ
 الطغاة حاؿ ذكر أف بعد كاألرض السموات ملك لو أف كتعاىل سبحانو هللا ذكر من اٟتكمة ما -ّ

 األخدكد؟ أصحاب
 اآلية؟ خبلؿ من العظيم كجوده هللا كـر يستنبط أين من -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػن احلكمػة مػا -ٔ
 اخللػػػػػػػػػػػق أبف خبػػػػػػػػػػػاراإل

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد) فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم
 ؟(كمشهود

 هللا قػػػػص دلػػػػاذا -ٕ
 أصػػػػػحاب قصػػػػػة علينػػػػػا

 مشػهود ىػو ما ا١تخلوقات من -ُ
 بػػػػذلك، إال العػػػػامل نظػػػػاـ يػػػػتم كال عليػػػػو،

 ارقيبنػػػػػ اشػػػػػاىدن  ا١تخلػػػػػوؽ يكػػػػػوف فكيػػػػػف
 ا٠تػػػػالق يكػػػػوف كال غػػػػَته، علػػػػى احفيظنػػػػ
 امطلعنػ عبػاده علػى اشػاىدن  كتعاىل تبارؾ
 .ِٖٕ/ّ:القيم ابن. ارقيبن  عليهم

 
 السماء، كُب الفسيح هللا كوف ُب لنتأمل •

 الذم تعاىل هللا تعظيمإىل  مدعاة التأمل فهذا
 أىل على يتجرؤكف الذين الظا١تُت توعد

 ١تا قدره حق كقدركه هللا عظموا فلو ا١تؤمنُت
 العباد فتنة أك اٟتراـ الدـ سفك على ٕترؤكا



 

 

ٜٗٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 األخدكد؟
 مػن احلكمػة مػا -ٖ
 كتعػاىل سػبحانو هللا ذكر
 السػػػموات ملػػػك لػػػو أف

 ذكػػػػػػر أف بعػػػػػػد كاألرض
 أصػػػحاب الطغػػػاة حػػػاؿ

 األخدكد؟
 أيػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػن -ٗ

 هللا كػػػػػػػػػػػػػػـر يسػػػػػػػػػػػػػػتنبط
 مػػػػػػػن العظػػػػػػػيم كجػػػػػػػوده
 اآلية؟ خالؿ

 عػػػػػز هللا أعلػػػػػم: علمػػػػػاؤان قػػػػػاؿ -ِ
 ىػػػذه ُب األمػػػة ىػػػذه مػػػن ا١تػػػؤمنُت كجػػػل
 مػن قػبلهم كحػد مػن يلقاه كاف ما اآلية

 النػيب ٢تػم كذكػر بذلك يؤنسهم الشدائد
 مػػػػػػػا علػػػػػػػى ليصػػػػػػػربكا الغػػػػػػػبلـ قصػػػػػػػة ملسو هيلع هللا ىلص

 كا١تشػػػػػػقات كاآلالـ األذل مػػػػػػن يبلقػػػػػػوف
 ىػػػػػذا ٔتثػػػػػل ليتأسػػػػػوا عليهػػػػػا كػػػػػانوا الػػػػػيت

 اٟتػػػػػػػػػػق ُب كتصػػػػػػػػػػلبو صػػػػػػػػػػربه ُب الغػػػػػػػػػػبلـ
 إظهػػار حػق ُب نفسػو كبذلػػو بػو ك٘تسػكو
 مػػػػػع الػػػػػدين ُب النػػػػػاس كدخػػػػػوؿ دعوتػػػػػو

. صػػػػػػػػػػػػػػػػػػربه كعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػغر
 .ُِٗ-ُِٗ/ِِ:القرطيب

 السػػػػػػموات ملػػػػػػك لػػػػػػو الػػػػػػذم) -ّ
 فػيهم يتصػرؼ ،اكعبيدن  اخلقن (: كاألرض
 كػػل علػػى كهللا) ٔتلكػػو، ا١تالػػك تصػػرؼ

 أفػبل ،اكبصػرن  اكٝتعنػ اعلمن (: شهيد شيء
 أف ،هللا علػػػػػى ا١تتمػػػػػردكف ىػػػػػؤالء خػػػػػاؼ
 علمػػوا أكىمػا! ا١تقتػػدر؟ العزيػز هبػػم يػبطش

 ألحػػػػد لػػػػيس ، ٦تاليػػػػك ٚتػػػػيعهم أهنػػػػم
 إذف دكف مػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػلطة أحػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػى

 ٤تػػػػيط هللا أف علػػػػيهم أكىخفػػػػي! ا١تالػػػػك؟
 كػػبل! فعػػا٢تم؟ علػػى ٢تػػم ٣تػػازو  أبعمػػا٢تم،

 جهػػػػل ُب كالظػػػػامل غػػػػركر، ُب الكػػػػافر إف

 .دينهم عن
 ابلقصاص فيو ا١توعود اليـو ىو القيامة يـو •

 هللا عباد يظلموف الذين الظا١تُت من العادؿ
 عليهم كستشهد دينهم، ُب كيفتنوىم
 مع فعلوا ٔتا كا١تبلئكة كاألرض جوارحهم

 . ا١تؤمنُت
 اليـو ذلك ُب شاىد چپ  پچ  •

 فيو كتعرض األعماؿ، فيو تعرض الذم
 كيصبح مشهودة، كلها فتصبح ا٠تبلئق،

 كيظهر. شيء كل كيعلم.. شاىدين اٞتميع
 ..كالعيوف القلوب عن ساتر يسًته ال امكشوفن 

 عذاب أف كالداعية ا١تؤمن أيها اعلم •
 كأنو ،اقاسين  كاف للمؤمنُت األخدكد أصحاب

 العزيز اب اإلٯتاف إال العذاب ٢تذا سبب ال
 يثبتهمك   للمبتلُت تسلية فيو كىذا اٟتميد،

 فليكونوا كثبتوا صربكا سلف فلهم الطريق على
 .مثلهم

 األخدكد أصحاب على النقمة إعبلف جاء •
. الغضب على تدؿ كلمة كىي. .« قيًتلى »بػ 

 تدؿ كما. كفاعليها الفعلة على هللا غضب
 اٟتليم، غضب يثَت الذم الذنب شناعة على

 .لفاعليو ابلقتل ككعيده كنقمتو،
 بل يسلموا مل أهنم يكفهم مل اإلسبلـ أعداء •



 

 

 ٜٕٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

. السػػػػػػػػػػػػػػػػػبيل سػػػػػػػػػػػػػػػػػواء عػػػػػػػػػػػػػػػػػن كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 .ُٖٗ:السعدم

 انظػػػركا: البصػػػرم اٟتسػػػن قػػػاؿ -ْ
 أكليػػػػػاءه قتلػػػػػوا كاٞتػػػػػود، الكػػػػػـر ىػػػػػذاإىل 
 ابػػػػن. كا١تغفػػػػرة التوبػػػػةإىل  يػػػػدعوىم كىػػػػو
 .ْٕٗ/ْ:كثَت

 يركنو ما ألنفسهم ٮتتاركف غَتىم يًتكوا مل
 سبيل عن يصدكا أف إال أبو كلكنهم ،صواابن 

 .ليحارهبا اإلسبلـ جاء اليت العبودية كىذه هللا
  ٦تلوكوف أف كل البشر يقُت على لنكن •

 فأين ،قبضتو ٤تيط كُب تصرفو كٖتت تعاىل
 على شهيد كهللا  يفركف؟ أين كإىل يذىبوف؟

 اٟتساب عليها ينبٍت الشهادة كىذه شيء كل
 .كاٞتزاء

 شأنو من ليس ا١تؤمنُت من الكفار نقمو ما •
 ألهنم بو، ٯتيدحيوا أبف حقيق ىو بل يينقم، أف

 صفاتو ألجل بو يؤمن أبف حقيق بربٌ  آمنوا
 ينصير ألنو ؛عداه ما كنبذى  عبادتو تقتضي اليت

ًٍلكهم كألنو كيثيبهم مواليو  ضعيف عداه كما ،ٯتى
لك كال ينفع كال يضر ال العزة  اشيئن  منهم ٯتى

 .هبذا منهم التعجيب فيقول
 السماكات ملك لو الذم كحده هللا •

 بو كتتعلق شيء كل يشهد كىو كاألرض
 ما على الشهيد فهو. اٟتضور تعلق إرادتو
.. األخدكد كأصحاب ا١تؤمنُت أمر من كاف
 كاف فا ا١تؤمنُت، قلوب تطمئن ١تسة كىذه
 .اشهيدن  اب ككفى. اشهيدن 

 كفتح ،التوبةإىل  هللا من ندب اآلية ُب •
 ييقنًٌط كمل ،مصراعيها على كاإلانبة الندـ أبواب



 

 

ٜٖٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كتبلُب ،أخطائهم كتدارؾ رٛتتو من عباده
 . كخطَتة فادحة كانت مهما ذنوهبم

 ليست اآلية ىذه ُب عنها ا١تنهي الفتنة •
 بل ،فحسب اٟتسي التعذيب على قاصرة

 فهي كأمشل ذلك من أبعد ىو ما تتناكؿ ىي
 ا١تاؿ كفتنة النساء كفتنة اإلعبلـ فتنة تتناكؿ
 يفتنوف فالذين.. كالشهوات الشبهات كفتنة
 .الوعيد ىذا ٖتت داخلوف الفنت هبذه الناس

 مىنٍ  توعد إنو إذ ربو، عند كبَت ا١تؤمن قٍدر •
 أليم بعذاب فعلهم من توبة ٭تدثوا مل ٍب آذكه

 .شديد
 اآلخرة، ُب فأحرقوا الدنيا ُب ا١تؤمنُت أحرقوا •

 !كحريق حريق بُت الفرؽ أعظم كما
 

  



 

 

 ٜٗٗ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 تعاىل هللا تعظيمإىل  مدعاة التأمل فهذا السماء، كُب الفسيح هللا كوف ُب لنتأمل• 

 قدره حق كقدركه هللا عظموا فلو ا١تؤمنُت أىل على يتجرؤكف الذين الظا١تُت توعد الذم
 .دينهم عن العباد فتنة أك اٟتراـ الدـ سفك على ٕترؤكا ١تا
 عباد يظلموف الذين الظا١تُت من العادؿ ابلقصاص فيو ا١توعود اليـو ىو القيامة يـو •

 مع فعلوا ٔتا كا١تبلئكة كاألرض جوارحهم عليهم كستشهد دينهم، ُب كيفتنوىم هللا
 .ا١تؤمنُت

 بل ،فحسب اٟتسي التعذيب على قاصرة ليست اآلية ىذه ُب عنها ا١تنهي الفتنة• 
 ا١تاؿ كفتنة النساء كفتنة اإلعبلـ فتنة تتناكؿ فهي كأمشل ذلك من أبعد ىو ما تتناكؿ ىي

 ىذا ٖتت داخلوف الفنت هبذه الناس يفتنوف فالذين.. كالشهوات الشبهات كفتنة
 .الوعيد

 بعذاب فعلهم من توبة ٭تدثوا مل ٍب آذكه مىنٍ  توعد إنو إذ ربو، عند كبَت ا١تؤمن قٍدر •
 .شديد أليم

 !كحريق حريق بُت الفرؽ أعظم كما اآلخرة، ُب فأحرقوا الدنيا ُب ا١تؤمنُت أحرقوا •
 

*   *   * 
 
 

  



 

 

ٜٗ٘ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
 ايهافسٜٔ  عكاب يف املػ١٦ٝ ْٚفٛذ ايكدز٠ نُاٍ بٝإ

 

ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ﮲     ﮳  ﮴   ڭ  چ 

ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  

  چائ   ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
 [ِِ – ُِالربكج: ]

 
  :التفسًن

 .كيعيد٫تا كالعذاب، ا٠تلق يػيٍبًدئ ىو إنو - ُّ
 .ا١تتقُت من أكلياءه ٭تبٌ  كإنو عباده، من اتب من لذنوب الغفور كىو - ُْ
 .الكرمي العرش صاحب - ُٓ
 .سبحانو لو مكره ال شاء، من كمعاقبة شاء، من ذنوب عن العفوً  من يريده ١تا فٌعاؿ - ُٔ
 !عنو؟ كالصدٌ  اٟتق، اربة ٕتن دكا الذين اٞتنود خرب - الرسوؿ أيها - جاءؾ ىل - ُٕ
 .السبلـ عليو صاّب أصحاب كٙتود فرعوف، - ُٖ
 ىم بل إىبلكهم، من حصل كما ا١تكذبة األمم أخبار أتهتم مل أهنم ىؤالء إٯتاف من ا١تانع ليس - ُٗ

 .ألىوائهم اتباعنا رسو٢تم بو جاءىم ٔتا يكٌذبوف
 .عليها سيجازيهم شيء منها يفوتو ال ٤تصيها أبعما٢تم ٤تيط كهللا - َِ
 .كرمي قرآف ىو بل ا١تكذبوف، يقوؿ كما سىٍجعنا كال شعرنا القرآف كليس - ُِ
 .كالزايدة كالنقص كالتحريف، التبديل من ٤تفوظو  لوحو  ُب - ِِ



 

 

 ٜٗٙ 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟(الغفور) ابٝتو( الودكد) تعاىل هللا اسم اقًتاف ُب السر ما -ُ
 .ذلك بُتًٌ  ،قريش لكفار ككعيد إنذار اآلية ىذه ُب -ِ
 .اآلايت خبلؿ من تعاىل هللا عند الكرمي القرآف قدر عن ٖتدث -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يف السػػػػػػر مػػػػػػا -ٔ
 تعػػػاىل هللا اسػػػم اقػػػرتاف

 ابمسػػػػػػػػػػػػػػو( الػػػػػػػػػػػػػػودكد)
 ؟(الغفور)
 اآليػػػة ىػػػذه يف -ٕ

 لكفػػػػار ككعيػػػػد إنػػػػذار
 .ذلك بٌنِّ  ،قريش
 عػػػػػػػن حتػػػػػػػدث -ٖ

 الكػػػػػرمي القػػػػػرآف قػػػػػدر
 مػػػػػػن تعػػػػػػاىل هللا عنػػػػػػد
 .اآلًّيت خالؿ

 ابػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي ا١تػػػػػػػػػودة قػػػػػػػػػالوا -ُ
 حيث لطيف، سر ىذا كُب الصافية،

 على ذلك ليدؿ ابلغفور، الودكد قرف
 هللاإىل  اتبػػػػػػػوا إذا الػػػػػػػذنوب أىػػػػػػػل أف

. كأحػػػػػػبهم ذنػػػػػوهبم ٢تػػػػػم غفػػػػػر كأانبػػػػػوا
 .ُٗٗ:السعدم

 أبنػو ابإلشػعار ملسو هيلع هللا ىلص لػو تسلية -ِ
 أصػػػػػػاب مػػػػػػا قومػػػػػػو كفػػػػػػرة سيصػػػػػػيب

 حػػديثهم أاتؾ قػػد: كا١تعػػٌت.. .اٞتنػػود
 فػذكًٌر هبػم فيعًػل كمػا فػىعىليػوا مػا كعرفت

 كشػػػػػػػػػػػؤكنو تعػػػػػػػػػػػاىل اللٌ  أبايـ قومػػػػػػػػػػػك
 مثػػػل يصػػػيبهم أف كأنػػػذرىم سػػػبحانو،
. أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٢تم أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 .ّٗ/َّ:األلوسي

 مػػػػػػن: ﴾٤تفػػػػػػوظ لػػػػػػوح ُب﴿ -ّ

 الدنيا اٟتياة كُب األرض ُب حدث الذم إف •
. ا١تطاؼ هناية كليس اٟتادث خا٘تة ليس

 ُب األمر يضع الذم كاٞتزاء. ىناؾ آتية فالبقية
 ا١تؤمنُت بُت كاف فيما كيفصل نصابو،

 كما ككاقع مؤكد، مقرر كىو. آت كالطاغُت
 .هللا عنو يقوؿ

 من لكل تذكَت چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ  •
 أبف اٞتميل الوعظ كيفهم ا٠تطاب، يعي

 كإال ،غركره عن كيتنازؿ ،كربايئو عن يتخلى
 .٤تتمل غَت تعاىل الرب بطش فإفٌ 
 لو الذم. اٞتبار بطش ىو الشديد البطش •

 ا١تخلوقُت بطش ال. كاألرض السماكات ملك
 األرض من رقعة على يتسلطوف الذين

 .٤تدكدة الزماف من رقعة ُب ٤تدكدة،
 كل قتل فقد الباقي ىو تعاىل هللا دين •
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 مػن ك٤تفوظ كالنقص، كالزايدة التغيَت
 الػذم افػوظ اللػوح كىػو الشياطُت،

 كىػػػذا. شػػػيء كػػػل فيػػػو هللا أثبػػػت قػػػد
 كجزالتػػػػو، القػػػػرآف جبللػػػػة علػػػػى يػػػػدؿ
 .تعاىل هللا عند قدره كرفعة

 .ُٗٗ:السعدم

 تكن مل كلكن األخدكد، قصة ُب ا١تؤمنُت
 جديدة، ١ترحلة جدية بداية كانت بل النهاية،
 .منتصر كاٟتق قائم فالصراع

 ٟتظة كل ُب دائباف حداثف كاإلعادة البدء •
 كإنشاء، بدء ٟتظة كل ففي. هنار أك ليل من
 كالكوف. كمات بلي ١تا إعادة ٟتظة كل كُب
 كُب.. مستمر بلى كُب.. مستمر ٕتدد ُب كلو
 البدء من الشاملة الدائبة اٟتركة ىذه ظل

 كنتائجو األخدكد حادث يبدك كاإلعادة
 كحقيقة األمر كاقع ُب عابرة مسألة الظاىرة
 ُب. لبدء إعادة أك. إلعادة بدء فهو. التقدير

 ..الدائرة الدائبة اٟتركة ىذه
 ألىل بشرل ىذه چ ے     ے         ۓ  چ  •

 تعاىل فا فيو، كقعوا فيما كقع كمن األخدكد،
 ُب كأدخلهم ٢تم غفر أبف ببلئهم عن عوضهم

 .كده
 ك٭تبونو يؤثركنو الذين عباده هللا يرفع حُت •

 اليت اٟتياة تكوف فماذا. .الود كدرجة مرتبةإىل 
 العذاب يكوف كماذا ذاىبة؟ كىي هبا ضحوا
 ىذا يكوف ماذا موقوت؟ كىو احتملوه الذم
 ؟الود ىذا جانبإىل 
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 عبيد. األرض ىذه رقيق من اعبيدن  إف •
إىل  أبنفسهم ليلقوف البشر، من الواحد
 أك فمو، من تصدر تشجيع لكلمة التهلكة

 كىم عبد كىو.. كجهو ُب تبدك رضاء ة
 هللا يؤنسهم الذين. هللا بعباد فكيف.. عبيد
 .اٞتليل الكرمي بوده

 فليكن يريد ١تا فعاؿ تعاىل هللا أف علم من •
 إال األرض ُب شيء ٭تصل ال أنو يقُت على
 األخدكد، أىل فتنة ُب حىت كْتكمتو، أبمره

 ككيف شاء ٔتا ا١تستضعفُت ينصر ككذلك
 شاء، ككيف شاء ٔتا الظا١تُت كيهلك شاء
 .كٮتتار يريد ما يفعل كحده فهو

 ينتصر أف مرة يريد چۇ  ۇ  ۆ چ  •
. يريدىا ٟتكمة األرض ىذه ُب بو ا١تؤمنوف

 الفتنة على اإلٯتاف ينتصر أف مرة كيريد
 يريد.. يريدىا ٟتكمة الفانية األجساـ كتذىب

 مرة كيريد. األرض ُب اٞتبارين أيخذ أف مرة
 ىنا تتحقق ٟتكمة ..ا١توعود لليـو ٯتهلهم أف

 ..ا١ترسـو قدره ُب ىناؾ، كتتحقق
ې       ې  ې  ى  ى  ائ   ائ     ۉ  ېچ •

 يصابوا ال حىت للمؤمنُت بشرل چەئ ەئ
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 كيد أف يعلموا أف عليهم ،أيس أك إبحباط
 كقوة إبرادة ٤تاط عليو مقدكر كمكرىم ىؤالء

 حزف، كال خوؼ فبل! تقهر كال تغلب ال
 .جبللو جل هللا كإحاطة سيطرة ٖتت فالكل

 حورب أجلو من الذم ىو العظيم القرآف •
 كشنأ ،اٟتاقدكف حقد كألجلو ،ا١تسلموف

 أف ينبغي ال كلو ذلك أفٌ  بيد ،كفالشانؤ 
 على يستمركا أف للمسلمُت امانعن  يكوف

 انصرىم هللا فإفٌ  بعقيدهتم كيتشبثوا طريقتهم
 .عدكىم على كمظهرىم كمؤيدىم

 فعل مهما تعاىل هللا ْتفظ ٤تفوظ القرآف •
 على فلنحرص ا١تتنازلوف، كتنازؿ اٟتاقدكف،

 فهو كدعوةن، عمبلن  القرآف ذلك على الثبات
 بنا يستبدؿ أف على قادر فا كإال لنا، خَت
 .غَتان
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 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 بطش ال. كاألرض السماكات ملك لو الذم. اٞتبار بطش ىو الشديد البطش• 

 الزماف من رقعة ُب ٤تدكدة، األرض من رقعة على يتسلطوف الذين ا١تهازيل الضعاؼ
 ..٤تدكدة

 تكن مل كلكن األخدكد، قصة ُب ا١تؤمنُت كل قتل فقد الباقي ىو تعاىل هللا دين •
 .منتصر كاٟتق قائم فالصراع جديدة، ١ترحلة جدية بداية كانت بل النهاية،

 كشنأ ،اٟتاقدكف حقد كألجلو ،ا١تسلموف حورب أجلو من الذم ىو العظيم القرآف• 
 على يستمركا أف للمسلمُت امانعن  يكوف أف ينبغي ال كلو ذلك أفٌ  بيد كفؤ نالشا

 .عدكىم على كمظهرىم كمؤيدىم انصرىم هللا فإفٌ  بعقيدهتم كيتشبثوا طريقتهم
 على فلنحرص ا١تتنازلوف، كتنازؿ اٟتاقدكف، فعل مهما تعاىل هللا ْتفظ ٤تفوظ القرآف •

 يستبدؿ أف على قادر فا كإال لنا، خَت فهو كدعوةن، عمبلن  القرآف ذلك على الثبات
 .غَتان بنا

 

*   *   * 
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 ايطازم ضٛز٠

 .ايبايػ١ ٚقدزت٘ ايٓافر٠ اهلل زقاب١ إظٗاز
 

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

  الطارؽ. سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .البالغة كقدرتو النافذة هللا رقابة إظهار
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 اجملًظ األٍٚ
 ذيو  يف اهلل قدز٠ ٚععِٝ اإلْطإ خبًل ايبعح ع٢ً االضتدالٍ

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  

 [َُ – ُالطارؽ: ] چڃ      چ       چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  
 

  :التفسًن
 .ليبلن  ٍطريؽي ال ذم ابلنجم كأقسم ابلسماء، هللا أقسم  - ُ
 !العظيم؟ النجم ىذا شأف - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ِ
 .ا١تتوىج بضيائو السماء يثقب النجم ىو - ّ
 .القيامة يـو للحساب أعما٢تا عليها ٭تفظ ملكنا هبا هللا كك ل إال نفس من ما - ْ
 .اإلنساف كعجز هللا قدرة لو لتتضح هللا؛ خلقو مم اإلنساف فليتأمل - ٓ
 .الرحم ُب ييصىبٌ  اندفاؽ ذم ماء من هللا خلقو - ٔ
 .الصدر كعظاـ للرجل، الفقرم العظمي العمود بُت من ا١تاء ىذا ٮترج - ٕ
هُت ا١تاء ذلك من خلقو إذ - سبحانو إنو - ٖ

ى
 .كاٞتزاء للحساب حي ا موتو بعد بعثو على قادر - ا١ت

 فيتميز كغَتىا، كالعقائد النيات من القلوب تضمره كانت عما فييٍكشىف السرائر ٗتيٍتىرب يـو - ٗ
 .كالفاسد منها الصاّب

 .يعينو معُت كال هللا عذاب من هبا ٯتتنع قوة من اليـو ذلك ُب لئلنساف فما - َُ
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 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ابلطارؽ؟ النجم كصف ما مناسبة -ُ
 القيامة؟ يـو العبد سرائر تبلى كيف -ِ
 السرائر؟ إصبلح أ٫تية ما -ّ
 .القيامة ُب للعبد كالناصر القوة نفي كجو كضح -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 كصػػػػػػػػف مناسػػػػػػػػبة
 ابلطارؽ؟ النجم
 كيػػػػػػػػػػػػػف -ٕ

 العبػػػد سػػػرائر تبلػػػى
 القيامة؟ يـو
 أذنيػػػة مػػػا -ٖ

 السرائر؟ إصالح
 كجػػػػػػػو كضػػػػػػػح-ٗ

 القػػػػػػػػػػػػػػػػوة نفػػػػػػػػػػػػػػػػي
 يف للعبػػػد كالناصػػػر
 .القيامة

 إ٪تػػػػا الثواقػػػػب النجػػػػـو كانػػػػت ١تػػػػا -ُ
 يطلػػػػق أف ا١تناسػػػػب مػػػػن كػػػػاف لػػػػيبلن  تظهػػػػر
 الطارؽ. اسم عليها

 كىػػػو كتظهػػػر؛ ٥تبآهتػػػا ٗتػػػرج: أم -ِ
 أك خػػَت مػػن اإلنسػاف استسػػره كػاف مػػا كػل
 ابػن قػاؿ... كفػر أك إٯتػاف مػن كأضػمره شر

 يػػػػػػـو هللا يبػػػػػػدم: عنهمػػػػػػا هللا رضػػػػػػي عمػػػػػػر
 ُب ازيننػػػػػ فيكػػػػػوف خفػػػػػي سػػػػػر كػػػػػل القيامػػػػػة

: القػػػػػػػػػػػرطيب. الوجػػػػػػػػػػػوه ُب اكشػػػػػػػػػػػينن  الوجػػػػػػػػػػػوه
ِِ/ُِِ-ُِْ. 
 ابلسػػػػر األعمػػػاؿ عػػػػن التعبػػػَت كُب -ّ

 السػػػػػرائر نتػػػػػائج األعمػػػػػاؿ أف كىػػػػػو: لطيفػػػػػة
 كػػػاف صػػػاٟتة سػػػريرتو كانػػػت فمػػػن الباطنػػػة،

 كجهػػػػو علػػػػى سػػػػريرتو فتبػػػػدك ،اصػػػػاٟتن  عملػػػػو
 سػػػػريرتو كانػػػػت كمػػػػن كحيػػػػاء، اراقن كإشػػػػ انػػػػورن 

 انفذة كثَتة فيها كالنجـو ،ابألرض ٤تيطة السماء •
 نفس ككل ،األرضإىل  الليل ستارة ثقوب من عيوهنا
 ،خافية امنه عليو ٮتفى ال الذم الرابين ابلعلم ٤تاطة
 حىت خلواهتا، ُب يراقبها اثقب مراقب اأيضن  كعليها
 .سرائرىا داخل

 كتعظيم لئلٯتاف مدعاة فهو تعاىل هللا خلق ُب لنتأمل •
 .كالعلن السر ُب مراقبتو تعاىل هللا
 أف ذكر حيث بعباده كتعاىل سبحانو هللا عناية لنتأمل •

 من عليها هللا جعل قد النفوس ىذه من نفس كل
 .عليو اٟتجة كإقامتو لعبده هللا إكراـ من كىذا ٭تفظها

 األعماؿ كىو ٭تفظو اشيئن  يستلـز اٟتافظ كجود •
 كاٞتزاء عليها ااسبة إرادة يستلـز كذلك ،كشرُّىا خَتيىا

 تذىب لئبل الدنيا اٟتياة بعد اميؤخرن  جزاء تقتضيو ٔتا
 الكرٯتة اآلية ُب فإف كعليو. سدل العاملُت أعماؿ
 .عدتو لذلك فلنعد ابٟتساب، اكعيدن 

 ،- خلت كإف - خلوة ُب اأبدن  ليست أهنا النفس ٖتس •
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 اعتبػػار ال لسػريرتو، ااتبعنػ عملػػو كػاف فاسػدة
 اسػػػوادن  كجهػػػو علػػػى سػػػريرتو فتبػػػدك بصػػػورتو،
 عليػػو يبػػدك الػػذم كػػاف كإف ،اكشػػينن  كظلمػػة

 فيػػػػـو سػػػػريرتو، ال عملػػػػو ىػػػػو إ٪تػػػػا الػػػػدنيا ُب
 اٟتكػػػم كيكػػػوف سػػػريرتو، عليػػػو تبػػػدك القيامػػػة

 .٢تا كالظهور
 مػػػن يومئػػػذو  الكػػػافر لئلنسػػػاف فمػػػا -ْ

 نكالػػػو، كألػػػيم هللا عػػذاب مػػػن هبػػا ٯتتنػػػع قػػوة
 انلػػػػػػػػو ٦تػػػػػػػػن فيسػػػػػػػػتنقذه ينصػػػػػػػػره انصػػػػػػػػر كال

 قػػوةإىل  يرجػػع الػػدنيا ُب كػػاف كقػػد ٔتكػػركه،
 بسػػػػػوء، أراده ٦تػػػػػن هبػػػػػم ٯتتنػػػػػع عشػػػػػَتتو مػػػػػن

 ظلمػػو مػػن علػػى ينصػػره حليػػف مػػن كانصػػر
 .ّٗٓ/ِْ: الطربم. كاضطهده

 يشق الذم اٟتافظ ىنالك عليها، الرقيب اٟتافظ فهناؾ
 النجم يطرؽ كما مستور، كلإىل   كينفذ غطاء، كل

 .الساتر الليل حجاب الثاقب
 عليها، ك٭تصي يراقبها،. حافظ عليها إال نفس من ما •

 ألهنا النفس كيعُت. هللا أبمر هبا موكل كىو عنها، ك٭تفظ
 العمل هبا يناط اليت كىي. كاألفكار األسرار مستودع
 .كاٞتزاء

 ببل مطلقُت ليسوا كالناس! فوضى ليستفاٟتياة إذف  •
ما  يفعلوف مًتككُت كال حافظ، ببل مهملُت كال. حارس
 ا١تبٍت كاٟتساب اإلحصاء ىو إ٪تا. رقيب ببل شاءكا
 .ا١تباشر الدقيق اإلحصاء على

 سبحانو، قدرتو كعظم خلقة ُب تعاىل هللا نعمة لنتأمل •
 للحساب يعيدان أف على قادر العدـ من خلقنا كما فهو

 .علينا هبا أنعم اليت بنعمو عملنا ماذا لينظر كاٞتزاء
 صدرؾ ُب كأكننتها قلبك ُب أكقعتها سريرة كل  •

 كىذا كيظهرىا، يبديها سبحانو فا الناس، عن كأخفيتها
 من منو يظهر الذم الشيء غَت اأمرن  ييًسرٌ  ال أف ا١ترء ٮتيف
 اصادقن  تكوف أف أخي فعليك ذلك ك٨تو كاإلٯتاف الدين

 .كالباطن الظاىر ُب
 األعماؿ أىجىلُّ  بل األعماؿ من لكثَت ٤تله  القلوب ىذه •

 اإلنساف فعلى القلب، ٤تلو كلو اإلٯتاف من ابدءن  كأعظمها
 من القلب ىذا ُب ماإىل  ينظر كأف قلبو يفحص أف

 يفحص كذلك عيجب، من رايء، من ًكرب، من حىسىد،
 كغَت كيقُت كصدؽ كتوكل كإٯتاف إخبلص من قلبو ُب ما



 

 

٘ٓ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .القلوب أعماؿ من ذلك
 يـو.. اجوبة األسرار على ا١تطوية ا١تكنونة، السرائر •

 قوة كل من اإلنساف يتجرد يـو كتتكشف كٗتترب، تبلى
 بسًته يسًتان أف تعاىل هللا نسأؿ انصر، كل كمن

 .السرائر تبلى يـو اٞتميل
 أف ٯتكن سبب كل اآلية ىذه نفت كيف أتمل •

 عند ما كىي القوة نفى فإنو القيامة، يـو لئلنساف يكوف
 من لو ما كىو الناصر كنفى داخلو، من اإلنساف
 .خارجو

 

 اجمللسختاـ 

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 السر ُب مراقبتوك  تعاىل هللا كتعظيم لئلٯتاف مدعاة فهو تعاىل هللا خلق ُب لنتأمل• 

 .كالعلن
 قد النفوس ىذه من نفس كل أف ذكر حيث بعباده كتعاىل سبحانو هللا عناية لنتأمل •

 .عليو اٟتجة كإقامتو لعبده هللا إكراـ من كىذا ،٭تفظها من عليها هللا جعل
 إرادة يستلـز كذلك ،كشرُّىا خَتيىا األعماؿ كىو ٭تفظو اشيئن  يستلـز اٟتافظ كجود •

 أعماؿ تذىب لئبل ،الدنيا اٟتياة بعد اميؤخرن  جزاء تقتضيو ٔتا كاٞتزاء عليها ااسبة
 .عدتو لذلك فلنعد ابٟتساب، اكعيدن  الكرٯتة اآلية ُب فإف كعليو. سدل العاملُت

 عليها، الرقيب اٟتافظ فهناؾ ،- خلت كإف - خلوة ُب اأبدن  ليست أهنا النفس ٖتس •
 الثاقب النجم يطرؽ كما مستور، كلإىل   كينفذ غطاء، كل يشق الذم اٟتافظ ىنالك

 .الساتر الليل حجاب
 أبمر هبا موكل كىو عنها، ك٭تفظ عليها، ك٭تصي يراقبها،. حافظ عليها إال نفس من ما •

 .كاٞتزاء العمل هبا يناط اليت كىي. كاألفكار األسرار مستودع ألهنا النفس كيعُت. هللا
 

  



 

 

 ٘ٓٙ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
 ب٘  ايهافسٜٔ ٚجصا٤ ايكسإٓ حكٝك١

 

ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            چ 

 [ُٕ – ُُالطارؽ: ] چڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
 

  :التفسًن
 .مرة بعد مرة جهتها من ينزؿ ألنو ا١تطر؛ ذات ابلسماء هللا أقسم - ُُ
 .كالشجر كالثمر النبات من فيها عما تتشقق اليت ابألرض كأقسم - ُِ
 .كالكذب كالصدؽ كالباطل، اٟتق بُت فصلي لقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم على ا١تنزؿ القرآف ىذا إف - ُّ
 .كاٟتق اٞتد ىو بل كالباطل، ابللعب كليس - ُْ
ا يكيدكف رسو٢تم جاءىم ٔتا ا١تكذبُت إف - ُٓ  .كيبطلوىا دعوتو، لَتٌدكا كثَتنا كيدن
ا أان كأكيد - ُٔ  .الباطل كدحض الدين إلظهار كيدن
، أمهلهم الكافرين، ىؤالء - الرسوؿ أيها - فأمهل - ُٕ  .كإىبلكهم عذاهبم تستعجل كال قليبلن
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ما الذم يدؿ على نشاط الكفار ُب الكيد؟ -ُ
 مػػػػػػػن الغالػػػػػػػب فمػػػػػػػن ٟتظػػػػػػػة، كػػػػػػػل ُب كا١تسػػػػػػػلمُت لئلسػػػػػػػبلـ كالضػػػػػػػبلؿ الكفػػػػػػػر أىػػػػػػػل يكيػػػػػػػد -ِ

 اآلية؟ ٢تذه تدبرؾ خبلؿ
 



 

 

٘ٓٚ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يػػدؿ الػػذم مػػا -ٔ
 يف الكفػػػار نشػػػاط علػػػى
 الكيد؟

 أىػػػػػػػػػػل يكيػػػػػػػػػػد -ٕ
 كالضػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الكفػػػػػػػػػػػػػػػر
 يف كادلسػػػلمٌن لإلسػػػالـ
 فمػػػػػػػػػػن حلظػػػػػػػػػػة، كػػػػػػػػػػل

 خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػن الغالػػػػػػػػب
 اآلية؟ ذلذه تدبرؾ

 ا١تضػػػػػػػػػػػارع الفعػػػػػػػػػػػل دؿ -ُ
 قػػػػػػػػػريش كفػػػػػػػػػار أف( يكيػػػػػػػػػدكف)

 ُب تتابعيػػػة ْتركػػػة يعملػػػوف كػػػانوا
 ضػػػػػػػد العظيمػػػػػػػة ا١تكايػػػػػػػد تػػػػػػػدبَت

 .ا١تسلمُت
 مىػػػػػػػػػػػػػن هًبػػػػػػػػػػػػػذا كييعلىػػػػػػػػػػػػػمي  -ِ

 أضػػػػعف اآلدمػػػػي فػػػػإف الغالػػػػب؛
 القػػػػػوم يغالػػػػػب أف مػػػػػن كأحقػػػػػر
 .َِٗ: السعدم. العليم

 ككل قوؿ كل نهييي  الذم الفصل القوؿالقرآف ىو  •
 بعده ليس الذم القوؿ. ريب ككل شك ككل جدؿ
 .قوؿ

 كاٟتجة الفصل الكبلـ ىو ألنو بقوة؛ القرآف لنأخذ •
 لو حاملُت فلنكن ىزؿ، فيو كليس جد ككلو القاطعة

 .بو معتزين أقوايء أمناء
 يقرأ حينما چگ       ڳ  ڳ  ڳ    ڳ گ   گ چ  •

 ك٘تؤل ،كبَتة براحة يشعر اآلايت ىذه اإلنساف
 كٯتكركف كٮتططوف يكيدكف فالكفرة ،نفسو الطمأنينة

 !فاعلوف عساىم فماذا ،٢تم يكيد -كجل عز - كهللا
 كال اكتعليمن  عمبلن  هللا طريق ُب كسر هللا مع كن  •

 ٢تم يكيد يتوالىم كحده فا هللا، أعداء بكيد تبال
 .يهملهم كال كٯتهلهم

 بُت من ٮترج دافق ماء من خلقوا الذين ىؤالء إف •
 تبلى رجعةإىل  صائركف ىم كالذين كالًتائب الصلب

 ىؤالء إهنم.. انصر كال ٢تم قوة ال حيث السرائر، فيها
. اٟتافظ. ا٢تادم.. ا١تنشئ أان -كأان.. اكيدن  يكيدكف

 السماء خالق. القاىر. القادر. ا١تبتلي. ا١تعيد. ا١توجو
 الناطق، كاإلنساف الدافق، ا١تاء كخالق. كالطارؽ
.. الصدع ذات كاألرض الرجع، ذات السماء كخالق

 ..اكيدن  أكيد..هللا أان
 بل ابطلهم، ُب ليتمادكا ىدفو ليس الكفار إمهاؿ •

 فبل اٟتق، من نزؿ كما هللا لذكر تلُت قلوهبم لعل



 

 

 ٘ٓٛ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 فكاف إسبلمو حسن اٞتاىلية ُب جبار من فكم تيأس
 ا٠تطاب بن عمر إسبلـ قصة كما الصحابة خَتة من
 .ببعيد منا
 ىي فإ٪تا. ا١تعركة هناية تستبطئ كال تعجل ال •

 استغرؽ لو حىت قليل كىو.. اإلمهاؿ كراء اٟتكمة
 جانبإىل  الدنيا اٟتياة عمر ىو فما. الدنيا عمر
 .ا١تدل اجملهولة اآلابد تلك

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس

 ىزؿ، فيو كليس جد ككلو القاطعة كاٟتجة الفصل الكبلـ ىو ألنو بقوة، القرآف لنأخذ• 
 .بو معتزين أقوايء أمناء لو حاملُت فلنكن

 براحة يشعر اآلايت ىذه اإلنساف يقرأ حينما چگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ  •
 - كجل عز - كهللا كٯتكركف كٮتططوف يكيدكف فالكفرة ،نفسو الطمأنينة ك٘تؤل ،كبَتة
 !.فاعلوف عساىم فماذا ،٢تم يكيد

 كحده فا هللا، أعداء بكيد تبال كال اكتعليمن  عمبلن  هللا طريق ُب كسر هللا مع كن •
 .يهملهم كال كٯتهلهم ٢تم يكيد يتوالىم

 حىت قليل كىو. .اإلمهاؿ كراء اٟتكمة ىي فإ٪تا. ا١تعركة هناية تستبطئ كال تعجل ال• 
 .ا١تدل اجملهولة اآلابد تلك جانبإىل  الدنيا اٟتياة عمر ىو فما. الدنيا عمر استغرؽ لو

 
 

  



 

 

ٜ٘ٓ 

 
  ضٛز٠ األع٢ً

١َّ ايٓفٛع ترنري  ايدْٝا ايتعًُّكات َٔ ٚربًٝصٗا األخس٣، باسبٝا٠ ٚتعًٝكٗا األع٢ً، اهلل مِب
 

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .سىبًٌحٍ      سيورىةي   تيٍسم ىك  األعلى سورة
 :مكاف نزك٢تا  -ِ

  .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .الدنيا التعلُّقات من كٗتليصها األخرل، ابٟتياة كتعليقها األعلى، هللا ٔتًن ة النفوس تذكَت

 

 

  



 

 

 ٘ٔٓ 

 

 اجملًظ األٍٚ
 ٚتععِٝ تطبٝح

 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ 

 [ٓ – ُاألعلى: ] چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

 
  :التفسًن

 .لو كتعظيمك إايه ذكرؾ عند ابٝتو انطقنا خلقو على عبل ال ذم ربك نػىز ه  - ُ
، نسافاإل خلق ال ذم - ِ  .قامتو كعدؿ سواي 
 .كيوائمو يناسبو ماإىل  ٥تلوؽ كل كىدل كصفاهتا، كأنواعها أجناسها ا٠تبلئق قىد ر كالذم - ّ
 .دكابكم ترعاه ما األرض من أخرج كالذم - ْ
  .غض ا أخضر كاف أف بعد للسواد مائبلن  ايبسنا ىشيمنا فصٌَته - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟ُب ماذا رعبلقة ا١تخلوقات اب هلالج لج تنحص -ُ
  



 

 

٘ٔٔ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 عالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -ٔ
 جل اب ادلخلوقات
 يف رتنحصػػػػػػ جاللػػػػػػو
 ؟ماذا

 ىنػػا اختػَت -ُ
 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػك) عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 ألف( األعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 ا١تخلوقػػػػػات عبلقػػػػػة
 جػػػػػػػػػػػل اب كلهػػػػػػػػػػػا
 منحصػػػػػػػػػرة جبللػػػػػػػػػو

 .٢تم ربوبيتو ُب

 قلوبنا كنعلق إليو أيدينا فلنرفع األعلى، ىو تعاىل هللا أف أيقنا إذا •
 كيعظم ٫تمنا كتعلو أنفسنا تسمو بو الذم فهو غَتهإىل  نلتفت كال بو

 .شأننا
 حياة ُب التسبيح كأ٫تية أثر على دليل ابلتسبيح ملسو هيلع هللا ىلص للنيب هللا أمر •

 ذكره، خبلؿ من بربو دائم اتصاؿ على الداعية ٬تعل فهو الدعاة،
 .اٟتقيقي الدعاة زاد ىو كىذا

 يزيد ٦تا فهذا هللا سبحاف كقل كعظمتو كإبداعو هللا خلق ُب لنتأمل •
 .بو كالتعلق اب اإلٯتاف

 كأخرج كىدل ركقد كسول خلق الذم ىو تعاىل هللا أف علمت إذا •
 .للعبادة ا١تستحق ىو أنو فاعلم ا١ترعى،

 

 ختاـ اجمللس

  .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 اب اإلٯتاف يزيد ٦تا فهذا هللا سبحاف كقل كعظمتو كإبداعو هللا خلق ُب لنتأمل• 

 .بو كالتعلق
 أنو فاعلم ا١ترعى، كأخرج كىدل ركقد كسول خلق الذم ىو تعاىل هللا أف علمت إذا •

 .للعبادة ا١تستحق ىو
إىل  نلتفت كال بو قلوبنا كنعلق إليو أيدينا فلنرفع األعلى، ىو تعاىل هللا أف أيقنا إذا• 

 .شأننا كيعظم ٫تمنا كتعلوا أنفسنا تسموا بو الذم فهو غَته
 

  



 

 

 ٕ٘ٔ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب زضاي١ حكٝك١

 

ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇچ 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  

 [ُّ – ٔاألعلى: ] چىئ   ىئ  ی  ی  ی  

 
  :التفسًن

 القراءة ُب جربيل تسابق فبل تنساه، كلن صدرؾ ُب ك٧تمعو القرآف، -الرسوؿ أيها - سنقرئك - ٔ
 .تنساه أال على حرصنا تفعل كنت كما

 شيء عليو ٮتىٍفىى ال ٮتيٍفىى، كما يػيٍعلىن ما يعلم سبحانو إنو ٟتكمة، منو تنساه أف هللا شاء ما إال - ٕ
 .ذلك من

 .اٞتٌنة تدخل اليت األعماؿ من هللا يرضي ٔتا العمل عليك كهنٌوف - ٖ
 .مسموعة الذكرل دامت ما كذٌكرىم القرآف، من إليك نوحيو ٔتا الناس فعظ - ٗ

 .اب١توعظة ينتفع ال ذم ألنو هللا؛ ٮتاؼ من ٔتواعظك سيتعظ - َُ
 .النار ُب لدخولو اآلخرة ُب شقاءن  الناس أشد ألنو الكافر؛ منها كينفر ا١توعظة عن كيبتعد -ُُ
ا كيعانيو حٌرىا يقاسي الكربل اآلخرة انر يدخل ال ذم - ُِ  .أبدن
 طيبة حياة ٭تيا كال العذاب، من يقاسيو ٦تا فيسًتيح فيها ٯتوت ال ْتيث النار ُب ٮتلد ٍب - ُّ

 .كرٯتة
 

 



 

 

ٖ٘ٔ 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .الكرٯتة اآلية خبلؿ من كيسره اإلسبلـ ٝتاحة استنبط -ُ
 ىو؟ فما العلم طالب آداب من أدب على( الذكرل نفعت إف) تعاىل قولو دؿ -ِ
 اب٠تشية؟ التذكر ربط ١تاذا -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مساحػػة اسػػتنبط -ٔ
 مػػػػػػن كيسػػػػػػره اإلسػػػػػػالـ
 .الكرشنة اآلية خالؿ
 تعػػاىل قولػػو دؿ -ٕ
( الػػػػػػػػذكرل نفعػػػػػػػػت إف)

 آداب مػػػػػن أدب علػػػػػى
 ىو؟ فما العلم طالب
 ربػػػػػػػػػػػط دلػػػػػػػػػػػاذا -ٖ

 ابخلشية؟ التذكر

 عليػػػػػػػػػػك نسػػػػػػػػػػهل: أم -ُ
 لػك كنشػرع كأقوالو، ا٠تَت أفعاؿ
ػػػػػػ سػػػػػػهبلن  اشػػػػػػرعن   امسػػػػػػتقيمن  اٝتحن
 حػرج كال فيػو اعوجػاج ال ؛عدالن 

 .َُٓ/ْ: كثَت ابن. عسر كال
 تنفػػػع حيػػػث رذٌكًػػ: أم -ِ

 يؤخػػػػػػػػذ ىهنػػػػػػػػا كمػػػػػػػػن التػػػػػػػػذكرة،
 فػػػػػػػػػػبل العلػػػػػػػػػػم؛ نشػػػػػػػػػػر ُب األدب
 قػاؿ كمػا أىلػو، غػَت عند يضعو
 هللا رضػػػػػػي علػػػػػػي ا١تػػػػػػؤمنُت أمػػػػػػَت
 اقومنػػػػ ٔتحػػػدث أنػػػت مػػػا: »عنػػػو

 كػاف إال عقػو٢تم تبلغو ال احديثن 
 حػػدثوا: »كقػاؿ. «لبعضػػهم فتنػة

 أف أٖتبػػػػػوف يعرفػػػػػوف، ٔتػػػػػا النػػػػػاس
 ابػػػػػػن!«. كرسػػػػػػولو؟ هللا يكػػػػػػذب

 .َُٓ/ْ: كثَت

 كعلمو فمعرفتو كعبلنيتك سرؾ ُب ربك راقب •
 .كاٞتزاء اٟتساب من بعدىا ما ٢تا كاٞتهر ابلسر

 الدين كيسر الشريعة يسر: علينا تعاىل هللا نعم من •
 كلو، ىذا تنفيذ ُب اليسر ككذلك االعتقاد، كيسر
 ُب التقصَت ُب لنا حجة فبل كا١تشقة اٟترج رفع فقد

 .هللا أكامر
 كلها حياتو ُب ليمضي لليسرل هللا ييسره الذم إف•

 مع لينة ىينة لطيفة يسَتة حركة ُب ٯتضي. اميسرن 
 كاألشخاص، كاألشياء األحداث كمع كلو الوجود
. خطوه ُب كاليسر. لسانو ُب كاليسر. يده ُب اليسر

 ُب كاليسر. تصوره ُب كاليسر. عملو ُب كاليسر
 عبلجو ُب كاليسر. لؤلمور أخذه ُب كاليسر. تفكَته
 .غَته مع كاليسر نفسو مع اليسر. لؤلمور

 خَت ما.. يسر ُب أمره كل ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كاف  •
 اللباس ُب ملسو هيلع هللا ىلص كىديو أيسر٫تا اختار إال أمرين بُت

 اليسر اختيار عن يعرب ما كغَتىا كالفراش كالطعاـ



 

 

 ٘ٔٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يسػػػػػػتلـز التػػػػػػاـ التػػػػػػذكر -ّ
 تػػػػػػذكر فػػػػػػإف تػػػػػػذكره؛ ٔتػػػػػػا التػػػػػػأثر
 مرىػػػوابن  تػػػذكر كإف طلبػػػو، ٤تبػػػوابن 

: تيميػػػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػػػن. منػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػرب
ٔ/َِٓ. 

 اليسرإىل  كالتوفيق كاللُت كا٢توادة. البتة التكلف كقلة
 .اٚتيعن  األمور تناكؿ ُب
 اليسر كجد العقيدة ىذه مع اإلنساف سار حيثما •

 لئلنساف، ا١تختلفة كاٟتاالت البشرية، الطاقة كمراعاة
 ..كاألحواؿ البيئات ٚتيع ُب يصادفها اليت كالظركؼ

 كمثلو ليس كاحد إلو. التصور سهلة ذاهتا العقيدة •
. كجوده غايةإىل  كىداه شيء، كل أبدع. شيء

إىل  كتردىم كجودىم، بغاية الناس تذكر رسبلن  كأرسل
 .خلقهم الذم هللا
 كجدت كلما: تعاىل هللاإىل  الداعيةإىل  رسالة •

 الناس كٗتوؿ الفرص كٖتُت فذكر، للذكرل فرصة
 .ملوا إذا هبم كارفق أقبلوا، إذا عليهم كأقبل اب١توعظة،

 ابلدعوة القياـ ترؾ البعض يربر أف ا٠تطأ من •
 دكف چې  ى  ى  ائچ : اآلية هبذه استدالالن 

 تنفع الذكرل فإف كذكر﴿: األخرل اآلية ُب النظر
 قد لكن ،مآالن  أك حاالن  انفعة فالدعوة. ﴾ا١تؤمنُت

 التذكَت أتخَت اٟتكمة من يكوف أسباب تطرأ
 . اآليتُت بُت ٧تمع كهبذا. لعارض

 اكثَتن  هبا ينتفع من تعدـ كلن ا،دائمن  تنفع الذكرل •
 ٦تن أرض ٗتلو كلن جيل ٮتلو كلن. قليبلن  أك كاف

 القلوب كقست الناس فسد مهما كينتفع، يستمع
 ..اٟتجاب عليها كراف

 كل كُب تعاىل، هللا ٮتشى الذم ىو سيذكر الذم •



 

 

٘ٔ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الغبار كيزاؿ تنمى أف ٖتتاج  خشية مسلم قلب
 الداعية أيها عليك ثقيلة فا١تهمة كلذا عنها، كالراف
 التعامل ىو شيء كأصعب نفوس، مع تتعامل فأنت

 .النفوس مع
 التقول، قلبو يستشعر الذم ابلذكرل سينتفع •

 يتوجس اٟتي كالقلب. كعذابو هللا غضب فيخشى
 كقدر فسول، خلق اإ٢تن  للوجود أف يعلم مذ كٮتشى،
 كىو ٫تبلن  يدعهم كلن سدل، الناس يًتؾ فلن فهدل،

 ابلقسط ك٣تازيهم كالشر، ا٠تَت على ٤تاسبهم البد
 .ٮتشى فهو ٍب كمن. كالعدؿ

. كمنتهاىا الشقوة غاية فيو تتمثل الذم األشقى •
 الكثيفة ا١تيتة ا٠تاكية بركحو الدنيا ُب األشقى

 تسمع كال الوجود، حقائق ٖتس ال اليت الصفيقة،
 كالذم. العميقة ٔتوجباهتا تتأثر كال الصادقة، شهادهتا

 ٢تذا اكادحن  األرض ُب ما على امتكالبن  اقلقن  يعيش
 !الصغَت الشأف

 بشدهتا، الكربل. جهنم انر ىي الكربل النار •
 ٯتتد حيث.. بضخامتها كالكربل ٔتدهتا، كالكربل

 الراحة طعم فيجد ٯتوت ىو فبل. كيطوؿ فيها بقاؤه
 ا٠تالد، العذاب ىو إ٪تا. كراحة أمن ُب ٭تيا ىو كال

 األمنيةإىل  يتطلع كما ا١توتإىل  صاحبو يتطلع الذم
 !الكربل

  



 

 

 ٘ٔٙ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 من بعدىا ما ٢تا كاٞتهر ابلسر كعلمو فمعرفتو كعبلنيتك سرؾ ُب ربك راقب• 

 .كاٞتزاء اٟتساب
 ُب اليسر ككذلك االعتقاد، كيسر الدين كيسر الشريعة يسر: علينا تعاىل هللا نعم من •

 .هللا أكامر ُب التقصَت ُب لنا حجة فبل كا١تشقة اٟترج رفع فقد كلو، ىذا تنفيذ
 كاٟتاالت البشرية، الطاقة كمراعاة اليسر كجد العقيدة ىذه مع اإلنساف سار حيثما• 

 ..كاألحواؿ البيئات ٚتيع ُب يصادفها اليت كالظركؼ لئلنساف، ا١تختلفة
إىل  كىداه شيء، كل أبدع. شيء كمثلو ليس كاحد إلو. التصور سهلة ذاهتا العقيدة •

 .خلقهم الذم هللاإىل  كتردىم كجودىم، بغاية الناس تذكر رسبلن  كأرسل. كجوده غاية
 الفرص كٖتُت فذكر، للذكرل فرصة كجدت كلما: تعاىل هللاإىل  الداعيةإىل  رسالة •

 .ملوا إذا هبم كارفق أقبلوا، إذا عليهم كأقبل اب١توعظة، الناس كٗتوؿ
 
 

*   *   * 
 

 
  



 

 

٘ٔٚ 

 

 اجملًظ ايجايح
 ايفالح  طسٜل

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   چ 

  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   
 [ُٗ – ُْاألعلى: ]

 

  :التفسًن
 .كا١تعاصي الشرؾ من تطٌهر من اب١تطلوب فاز قد - ُْ
 .ألدائها ا١تطلوبة ابلصفة الصبلة كأدل الذكر، أنواع من شرع ٔتا ربو كذكر - ُٓ
 .عظيم تفاكت من بينهما ما على اآلخرة على كتفضلوهنا الدنيا، اٟتياة تقدموف بل - ُٔ
؛ كلذات متع من فيها كما الدنيا من كأفضل خَت كلىآٍلخرة - ُٕ  ال نعيم من فيها ما ألف كأدـك

ا ينقطع  .أبدن
 .قبلك من ا١تنزلة الصحف لفي كاألخبار األكامر من لكم ذكران ال ذم ىذا إفٌ  - ُٖ
 .السبلـ عليو كموسى إبراىيم على ا١تنزلة الصحف ىي - ُٗ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 كالصبلة؟ هللا ذكر على التزكي قدـ ١تاذا -ُ
 الدنيا؟ اٟتياة إبيثار ا١تراد ما -ِ
 ؟السماكية الكتب ُب ا١تذكورة ما الوصية -ّ

  



 

 

 ٘ٔٛ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٔ
 التزكػػػػػي قػػػػػدـ
 هللا ذكػػر علػػى

 كالصالة؟
 مػػػػػػػػػػػػا -ٕ

 إبيثػػػػػار ادلػػػػػراد
 الدنيا؟ احلياة
مػػػػػػػػػػػػا  -ٖ

 الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
 يف ادلػػػػػػػػػػػذكورة

 الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػماكية
حسػػػػػػػػب مػػػػػػػػا 
كرد يف 

 ؟السورة
 

 علػػػػػػػػى التزٌكػػػػػػػي قػػػػػػػد ـ -ُ
 أصػػػػل ألنػػػػو كالصػػػػبلةً  هللا ذكػػػػر

 إذا فإنػػػػػو كلػػػػػو؛ بػػػػػذلك العمػػػػػل
 فيهػػػا أشػػػرقت الػػػنفس تطهػػػرت

 منافعهػػا فعلمػػت ا٢تدايػػة، أنػػوار
. عليهػػػػا اإًلقبػػػػاؿ مػػػػن كأكثػػػػرت

 .ِٖٖ/َّ: عاشور ابن
 اٟتيػػػػػػاة إبيثػػػػػػار ا١تػػػػػػراد -ِ

 كاالطمئنػػػػاف الرضػػػػا ىػػػػو الػػػػدنيا
 اآلخػػػػػػرة عػػػػػن كاإلعػػػػػػراض هبػػػػػا،

: األلوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. ابلكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ُٓ/ِِّ. 
 هللا رىًضػػػي قػىتىػػػادىة عىػػػن -ّ

ػػػذىا ًإف﴿ عىنػػػوي   الصُّػػػحيف لفػػػي ىى
 كتػػػب تػىتىابػىعىػػػت: قىػػػاؿى  ﴾األكىل

ػػػػا هللا  اآٍلًخػػػػرىة ًإف تىٍسػػػػمىعيوفى  كىمى
 .كىأبقى خَت

 كتطهَت تزكية سبل أعظم من فهما كالصبلة الذكر على لنحافظ •
 .النفس

 قلبو ُب فاستحضر ربو، اسم كذكر تطهر الذم ىذا أف تعاىل هللا يبُت •
 ،موصوالن  فعاش دنياه، ُب أفلح. ايقينن  «أىفٍػلىحى  قىدٍ » «فىصىل ى: »جبللو
 من فنجا أخراه، ُب كأفلح. كإيناسو الذكر ْتبلكة اشاعرن  القلب، حي
 كا١تسلمُت خوانناكإ اجعلنا اللهم ..كالرضى ابلنعيم كفاز الكربل، النار
 ا١تفلحُت من
 الدنيا حب ىو كالفبلح كالنجاة كالتطهر التذكر عن الصارؼ •

 .اآلخرة عن هبا كاالنشغاؿ
 اإليثار ىذا فعن. بلول كل أساس ىو الدنيا اٟتياة إيثار إف •

 حساب ٭تسبوا أف تقتضيهم ألهنا الذكرل عن اإلعراض ينشأ
 ..كيؤثركهنا الدنيا، يريدكف كىم. كيؤثركىا اآلخرة

 ٬تعل ما الدنيا ُب كالزىد الصاّب كالعمل اإلٯتاف من آلخرتك قدـ •
 من كأبقى خَت اآلخرة الدار أبف كبشر هللا كعد فقد لك، اخَتن  اآلخرة
 .النعيم ادكدة الفانية الدنيا

 كاآلخرة يفٌت، ذىب من الدنيا كانت لو: دينار بن مالك قاؿ •
 ذىب على يبقى، خزؼ يؤثر أف الواجب لكاف يبقى، خزؼ من

 !يفٌت؟ خزؼ من كالدنيا يبقى، ذىب من كاآلخرة فكيف يفٌت،
 

  



 

 

ٜ٘ٔ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 .النفس كتطهَت تزكية سبل أعظم من فهما كالصبلة الذكر على لنحافظ• 
 عن هبا كاالنشغاؿ الدنيا حب ىو كالفبلح كالنجاة كالتطهر التذكر عن الصارؼ• 

 .اآلخرة
 عن اإلعراض ينشأ اإليثار ىذا فعن. بلول كل أساس ىو الدنيا اٟتياة إيثار إف •

 الدنيا، يريدكف كىم. كيؤثركىا اآلخرة حساب ٭تسبوا أف تقتضيهم ألهنا الذكرل
 ..كيؤثركهنا

 لك، اخَتن  اآلخرة ٬تعل ما الدنيا ُب كالزىد الصاّب كالعمل اإلٯتاف من آلخرتك قدـ• 
 .النعيم ادكدة الفانية الدنيا من كأبقى خَت اآلخرة الدار أبف كبشر هللا كعد فقد

 
*   *   * 

 
 

  



 

 

 ٕ٘ٓ 

 
 ضٛز٠  ايػاغ١ٝ

 اسباضس٠، اآلٜات يف ذيو ٚدال٥ٌ ٚايٓعِٝ، ايعراب يف اإلهل١ٝ ايكدز٠ مبػاٖد ايٓفٛع ترنري
 ٚزٖب١ زغب١ ايٓفٛع يتُت٧ً

 
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
 الغاشية سورة

 :مكاف نزك٢تا -ِ
  .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 اٟتاضرة، اآلايت ُب ذلك كدالئل كالنعيم، العذاب ُب اإل٢تية القدرة ٔتشاىد النفوس تذكَت

 .كرىبة رغبة النفوس لتمتلئ
  



 

 

ٕ٘ٔ 

 

 اجملًظ األٍٚ
 ٚايعكاب  ايجٛاب إثبات

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  

  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 [ُٔ – ُالغاشية: ]

  :التفسًن
 !أبىوا٢تا؟ الناس تغشى اليت القيامة حديث - الرسوؿ أيها - أاتؾ ىل  - ُ
 .خاضعة ذليلة األشقياء فوجوه سعداء، كإما أشقياء إما القيامة يـو ُب فالناس - ِ
 .هبا تػيغىل اليت كاألغبلؿ هبا، تيٍسحب اليت ابلسبلسل ٣تهدة متعبة - ّ
 .حٌرىا تقاسي حارة انرنا الوجوه تلك تدخل - ْ
 .ا١تاء حرارة شديدة عُت من تيسقى - ٓ
رٍبًؽ يسم ى نبات من كأنتنو الطعاـ أخبث من الإ بو يتغٌذكف طعاـ ٢تم ليس - ٔ  صار يبس إذا الشًٌ

 .مسمومنا
 .جوٌعتو يسدٌ  كال آكلو، ييٍسًمن ال - ٕ
 .النعيم من القوه ١تا كسركر؛ كهبجة نعمة ذات اليـو ذلك ُب السعداء ككجوه - ٖ
 .مضاعفنا ٢تا مدخرنا عملها ثواب كجدت فقد راضية، الدنيا ُب عملتو ذمال الصاّب لعملها - ٗ

 .كا١تكانة ا١تكاف مرتفعة جنة ُب - َُ
 .٤ترمة كلمة ٝتاع عن فضبلن  كلغو، ابطل كلمة اٞتٌنة ُب تسمع ال - ُُ



 

 

 ٕٕ٘ 

 .شاؤكا كيف كيصرفوهنا يفجركهنا، جارية عيوف اٞتٌنة ىذه ُب - ُِ
 .عالية أسرة فيها - ُّ
 .للشرب ميهي أة مطركحة كأكواب - ُْ
 .بعضإىل  بعضها مرصوص كسائد كفيها - ُٓ
 .كىناؾ ىنا مبسوطة بسط كفيها - ُٔ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 كعاملة؟ خاشعة أبهنا القيامة يـو العصاة كجوه كصف من ا١تقصود ما -ُ
 عالية؟ أبهنا اٞتنة كصفت ١تاذا -ِ
 الدنيا؟ لغو عن اٞتنة ُب البديل ما -ّ
 مرفوعة؟ اٞتنة سرر تعاىل هللا جعل ١تاذا -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 مػػػػػػػن ادلقصػػػػػػػود
 كجػػػػػوه كصػػػػػف
 يػػػػػػػػـو العصػػػػػػػػاة
 أبهنػػػػػػػػا القيامػػػػػػػػة

 خاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة
 كعاملة؟

 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٕ

. ذليلػػػػػة(: خاشػػػػػعة) -ُ
 ١تػػػا ابتػػداء ابلػػذؿ توصػػف كمل
 مػػػػػػػػن اب٠تشػػػػػػػػوع كصػػػػػػػػفها ُب

 مل كأهنػػػػا الػػػػتهكمإىل  اإلشػػػػارة
 فيػػػػػػو ينفػػػػػػع كقػػػػػػت ُب ٗتشػػػػػػع

 كصػفها حػاؿ ككػذا ا٠تشوع،
 سػػػػػػػػبحانو قولػػػػػػػػو ُب ابلعمػػػػػػػػل
: األلوسػػػػػػػػي. انصػػػػػػػػبة عاملػػػػػػػة

ُٓ/ِّٓ. 

 نعيم من للمؤمنُت هللا أعد كما اآلخرة الدار ُب كأتمل تذكر •
 مصَتؾ لنفسك كاخًت األليم العذاب من الكافرين بو توعد كما

 .النار يدخلك أك اٞتنة يدخل الذم ابلعمل
 ٖتمد فلم كنصبت عملت مرىقة متعبة ذليلة خاشعة كجوه •

 فزادت كا٠تسارة، الوابؿ إال ٕتد كمل العاقبة، ترض كمل العمل
 .اكتعبن  اكإرىاقن  امضضن 

 لنفسها عملت. سبيلو غَت ُب كنصبت هللا، لغَت عملت •
 العمل عاقبة كجدت ٍب. كألطماعها لدنياىا كتعبت. كألكالدىا

 اسوادن  اآلخرة ُب ككجدتو. زاد لغَت شقوة الدنيا ُب كجدتو. كالكد



 

 

ٕٖ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت
 اجلنػػػػػة كصػػػػفت

 عالية؟ أبهنا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٖ

 اجلنة يف البديل
 الدنيا؟ لغو عن
 جعػل دلاذا -ٗ
 سػػػػرر تعػػػػاىل هللا
 مرفوعة؟ اجلنة

 اٞتنػػػػػػػػػػػػػػػة ككصػػػػػػػػػػػػػػػف -ِ
 ألف اٟتسػن؛ لزايدة( عالية)بػػ

 ُب كػػػاف مػػػا اٞتنػػػات أحسػػػن
: عاشػػػػػػػػور ابػػػػػػػػن. ا١ترتفعػػػػػػػػات

َّ/ِٗٗ. 
 فيهػػػػػا ا١تسػػػػموع بػػػػل -ّ

 التحميػػػػػػػػػػػػػػد: مػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػذكر
 مػػا ٟتمػػل كالتنزيػػو؛ كالتمجيػػد

 علػػػى البػػػدائع مػػػن فيهػػػا يػػػرل
 اٟتظػػػػػػػوظ نػػػػػػػزع مػػػػػػػع ذلػػػػػػػك،

 مػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػَته علػػػػػػػػػى اٟتاملػػػػػػػػػة
 يكرىػػػػوف كػػػػانوا ٔتػػػػا القلػػػػوب

 ا١تنػػػػاُب الػػػػدنيا أىػػػػل لغػػػػو مػػػػن
 .ٗ/ِِ: البقاعي. للحكمة

 سػرر فيهػا﴿: كقولو -ْ
 ٚتػػػػػػػػع: كالسػػػػػػػرر: ﴾مرفوعػػػػػػػة

 ا١تػؤمن لَتل( مرفوعة) سرير،
 مػػػػػا ٚتيػػػػػع عليهػػػػػا جلػػػػػس إذا

 كا١تلػػك النعػػيم مػػن ربػػو خو لػػو
 ذلػػػػػك ٚتيػػػػػع كيلحػػػػػق فيهػػػػػا،
 .ّٕٖ/ِْ: الطربم. بصره

 ا١ترىق الذليل مواجهة النهاية تواجو كىي. العذابإىل  يؤدم
 !الرجاء ا٠تائب ا١تتعوس

 هللا، رسوؿ كسنة هللا منهج كعلى  كسعيك عملك ليكن •
 كابالن  يكوف قد بل فائدة ببل كنصبك تعبك يكوف فقد كإال

 .عليك
 اٞتسد أجزاء من جزء كل يعطى ما فيو العذاب أنواع تنوع •

 من جزء على يقع الذم فالعذاب. العذاب ىذا من نصيبو
 اٞتسد من جزء كل كاف فإذا كلو، اٞتسد ُب يشيع اٞتسد،

 ذلك كاف طبيعتو، مع يتناسب العذاب ألواف من لوف ٖتت اكاقعن 
 .كآمل أنكى

 إ٪تا. اآلخرة ُب العذاب ىذا طبيعة ندرؾ أف الدنيا ُب ٪تلك ال •
 ٯتلك ما أقصى البشرم سناحً  ُب لتلمس األكصاؼ ىذه ٕتيء

 لسع كمن كا٠تيبة كالوىن الذؿ من يتجمع الذم األمل، من تصوره
 كالتغذم! اٟترارة الشديد اب١تاء كاالرتواء التربد كمن اٟتامية، النار

 فيو نفع ال شوؾ كىو تذكقو، على اإلبل تقول ال الذم ابلطعاـ
 إدراؾ سناحً  ُب يتجمع التصورات ىذه ٣تموعة من.. غناء كال

 ال كطبيعتو. أشد ذلك بعد اآلخرة كعذاب. األمل درجات ألقصى
 .يذكقها من إال يتذكقها

 ،منو فائدة ال الذم كالكبلـ اللغو من ٣تالسنا ٗتلو أف بد ال •
 .اٞتنة أبىل ذلك ُب متشبهُت

 ابللغو ال ابٞتد إال اٞتنة انلوا ما أهنم على تنبيو الكرٯتة اآلية ُب •
 . كالباطل

 ا١تؤمنُت حياة أبف اللمسة ىذه توحي العمل جنس من اٞتزاء •



 

 

 ٕ٘ٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 حياة من طرؼ ىي كاللغو، اٞتدؿ عن ينأكف كىم األرض ُب
 .الكرمي النعيم لذلك هبا يتهيأكف اٞتنة،

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 العذاب من الكافرين بو توعد كما نعيم من للمؤمنُت هللا أعد كما اآلخرة الدار ُب كأتمل تذكر• 

 .النار يدخلك أك اٞتنة يدخل الذم ابلعمل مصَتؾ لنفسك كاخًت األليم
 اٞتدؿ عن ينأكف كىم األرض ُب ا١تؤمنُت حياة أبف اللمسة ىذه توحي العمل جنس من اٞتزاء• 

 .الكرمي النعيم لذلك هبا يتهيأكف اٞتنة، حياة من طرؼ ىي كاللغو،
 ببل كنصبك تعبك يكوف فقد كإال هللا، رسوؿ كسنة هللا منهج كعلى  كسعيك عملك ليكن• 

 .عليك كابالن  يكوف قد بل فائدة
 .اٞتنة أبىل ذلك ُب متشبهُت ،منو فائدة ال الذم كالكبلـ اللغو من ٣تالسنا ٗتلو أف بد ال• 

  



 

 

ٕ٘٘ 

 

 اجملًظ ايجاْٞ
  ايبعح ع٢ً ايكدز٠ دال٥ٌ

 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ       چ 

 [َِ – ُٕالغاشية: ] چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  

  :التفسًن
 !آدـ؟ لبٍت كسخرىا هللا، خلقها كيف اإلبلإىل  أتمل نظر ينظركف أفبل - ُٕ
 !عليهم؟ يسقط ال ٤تفوظنا، سقفنا فوقهم صارت حىت   رفعها كيف السماءإىل  كينظركف - ُٖ
 !ابلناس؟ تضطرب أف األرض هبا كثبت نصبها كيف اٞتباؿإىل  كينظركف - ُٗ
 ! عليها؟ الناس الستقرار ميهي أة كجعلها بسطها، كيف األرضإىل  كينظركف - َِ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .اإلبل خلق ُب العجائب بعض اذكر -ُ
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 اذكػػػػػػػر-ٔ
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض
 العجائػػػػػػػب

 خلػػػػػػػػػػػػق يف
 .اإلبل

 حض -ُ
 ُب النظػػػر علػػػى

 ١تػػػػػػػػػػػا خلقتهػػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػن فيهػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ُب: العجائػػػػػػب
 كانقيادىػا قوهتا

 اإل٢تية، القدرة كإلف النعمة إلف كاحذر حولك، كما تعاىل هللا خلق ُب تفكر •
 عبادة كىي الصائر، هبا كينَت القلوب هبا هللا يفتح للقلب ابلقلب عبادة فالتفكر
 .كالصاٟتُت األنبياء

 ىذا على خلقت كيف: يتدبركف ٍب كتكوينها؟ اإلبل خلقةإىل  ينظركف أفبل •
! اٚتيعن  ككظيفتها بيئتها مع ا١تتناسق خلقها، لغاية اقق لوظيفتها، ا١تناسب النحو

 ا١تتفرد ا١تبدع إبداع من تكوف أف إال يبقى فبل نفسها، ٗتلق مل كىي. ٮتلقوىا مل إهنم



 

 

 ٕ٘ٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 لكػػل ذلػػك مػػع
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف،

 علػػػػػى كصػػػػػربىا
 ككثػػرة العطػػش،
 الػػػػػػػػػػػيت ا١تنػػػػػػػػػػػافع
 مػػػػػػػػػػػػػػػػن فيهػػػػػػػػػػػػػػػػا

 الركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب
 عليها، كاٟتمل
 ٟتومهػػػػا كأكػػػػل
 ألباهنػا، كشػرب
 كغػػػػػػػَت كأبوا٢تػػػػػػػا
 ابػػػػػػػػػػػن. ذلػػػػػػػػػػػك

: جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزم
ِ/ٓٔٔ. 

 .كتقديره بتدبَته تشي كما بوجوده كتقطع عليو، تدؿ اليت بصنعتو،
 طعم للسماء حيث. الصحراء سكاف ىم السماءإىل  يتوجهوا أبف الناس أكىل •

 رفعها ذا من! الصحراء ُب ىناؾ إال السماء ليست كأ٪تا كإ٭تاء، كإيقاع كمذاؽ،
 من ٢تا بد كال رافع من ٢تا بد فبل. نفسها ترفع مل كىي يرفعوىا مل إهنم عمد؟ ببل

 ...تكفي كحدىا الواعية فالنظرة. ذىن كدإىل   كال علمإىل  األمر ٭تتاج ال. مبدع
 عن كتبعد أقرب، إليو أهنا كتشعر هللاإىل  بطبيعتها تتجو اٞتبل أحضاف ُب النفس •

 دمحم يتحنث أف مصادفة كال اعبثن  يكن كمل. الصغَتة هتاحقار ك  كضجيجها األرض
 من فًتات أبركاحهم النجوة يريدكف من اٞتبلإىل  يتجو كأف ،حراء غار ُب ملسو هيلع هللا ىلص

 !الزماف
 يسطحوىا مل كالناس كالعمل، كالسَت للحياة ٦تهدة النظر، أماـ مسطوحة األرض •

 كراءىا، ما كيتدبركف إليها ينظركف أفبل.. ىم يكونوا أف قبل سطحت فقد. كذلك
 ا؟٘تهيدن  للحياة ىكذا كمهدىا سطحها من :كيسألوف

 كاٞتباؿ كاألرض السماء.. كاف حيثما اإلنساف لنظر معركضة ا١تشاىد ىذه إف •
 عا١تو ُب داخلة ا١تشاىد فهذه كاٟتضارة العلم من اإلنساف حظ كاف كأاين .. كاٟتيواف
 .داللتهاإىل  كقلبو نظره يوجو حُت كراءىا ٔتا لو موحية. كإدراكو
 كحدىا كىي. ٢تا نظَت ال معلمة فيها ا٠تالق كصنعة. منها كل ُب كامنة كا١تعجزة

 .إليها كافة الناس القرآف يوجو ٍب كمن. األكىل العقيدة ْتقيقة توحي ألف كافية
 

  



 

 

ٕ٘ٚ 

 

ختاـ 
 اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 عبادة فالتفكر اإل٢تية، القدرة كإلف النعمة إلف كاحذر حولك، كما تعاىل هللا خلق ُب تفكر• 

 .كالصاٟتُت األنبياء عبادة كىي الصائر، هبا كينَت القلوب هبا هللا يفتح للقلب ابلقلب
 كإيقاع كمذاؽ، طعم للسماء حيث. الصحراء سكاف ىم السماءإىل  يتوجهوا أبف الناس أكىل• 

 مل كىي يرفعوىا مل إهنم عمد؟ ببل رفعها ذا من! الصحراء ُب ىناؾ إال السماء ليست كأ٪تا كإ٭تاء،
. ذىن كدإىل   كال علمإىل  األمر ٭تتاج ال. مبدع من ٢تا بد كال رافع من ٢تا بد فبل. نفسها ترفع

 ...تكفي كحدىا الواعية فالنظرة
 األرض عن كتبعد أقرب، إليو أهنا كتشعر هللاإىل  بطبيعتها تتجو اٞتبل أحضاف ُب النفس •

 يتجو كأف ،حراء غار ُب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يتحنث أف مصادفة كال اعبثن  يكن كمل. الصغَتة هتاكحقار  كضجيجها
 !الزماف من فًتات أبركاحهم النجوة يريدكف من اٞتبلإىل 

 
*   *   * 
 

  



 

 

 ٕ٘ٛ 

 
 اجملًظ ايجايح

 ايترنري  ايٓيب ٚظٝف١

ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 

  چوئ  وئ   ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
 [ِٔ – ُِالغاشية: ]

 
  :التفسًن

 إال منك يطلب ال مذكر، أنت إ٪تا هللا، عذاب من كخوفهم ىؤالء، -الرسوؿ أيها - فعظ - ُِ
 .كحده هللا بيد فهو لئلٯتاف توفيقهم كأما تذكَتىم،

 .اإلٯتاف على تكرىهم حىت   مسلطنا عليهم لست - ِِ
 .كبرسولو اب ككفر اإلٯتاف، عن منهم توىٌل  من لكن- ِّ
ا جهنم يدخلو أبف األعظم العذاب القيامة يـو هللا فيعذبو - ِْ  :فيها خالدن
 .موهتم بعد رجوعهم كحدان إلينا إف - ِٓ
 .ذلك غَتؾ ألحد كال لك كليس أعما٢تم، على حساهبم كحدان علينا إف ٍب - ِٔ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .چې  ې   ې    ې  چلقولو تعاىل:  ا٠تاطئ ما ىو الفهم -ُ
ي -ِ  ؟األكرب ابلعذاب القيامة يـو عذاب ١تاذا ٝتي

  



 

 

ٕٜ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الفهم ىو ما -ٔ
 تعاىل: لقولو اخلاطئ

 چې  ې   ېچ
 مُسػػػػػػػػػػػػي دلػػػػػػػػػػػػاذا -ٕ

 القيامػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػـو عػػػػػػػػػذاب
 ؟األك  ابلعذاب

 ىػذه يضػع من اٞتهلة من -ُ
 أف فَتيػػػػد موضػػػػعها، غػػػػَت ُب اآليػػػػة

 التػػػدين حريػػػة علػػػى حجػػػة يتخػػػذىا
 كشػػػػػتاف! ا١تسػػػػػلمُت ٚتاعػػػػػات بػػػػػُت
 كأحػػػػواؿ الشػػػػرؾ أىػػػػل أحػػػػواؿ بػػػػُت

 اإلسػػبلـ ُب يلحػػد فمػػن ا١تسػػلمُت،
 يسػػػػػتتاب، - فيػػػػػو الػػػػػدخوؿ بعػػػػػد-

 يقػػػػػػػدر مل كإف قتػػػػػػػل، يتػػػػػػػب مل فػػػػػػػإف
 ينبػػػػػذكه، أف ا١تسػػػػلمُت فعلػػػػػى عليػػػػو

 بػػػػػػػنا.]اػػػػػػػارب معاملػػػػػػػة كيعػػػػػػػاملوه
 .[عاشور

 القيامػػػة يػػػـو عػػػذاب ٝتػػػي -ِ
 مػػػا كػػػل أف لبيػػاف األكػػػرب ابلعػػذاب

 عػػذاب، مػػن الػػدنيا ُب النػػاس عرفػػو
 اقػدرن  العػذاب ىػذا دكف عػذاب ىػو
 اكػػػربن  األكػػػرب العػػػذاب فهػػػو.. اكأثػػػرن 

 .لو حدكد ال ا،مطلقن 
 

 فقػط ا٠تػَت علػى كالداللة التذكَت ىو الداعية دكر •
 فلػػػيس ذلػػػك كعلػػػى أحػػػد، علػػػى سػػػلطاف لػػػو كلػػػيس
 ُب الػػػدعوم دكرىػػػم اسػػػتغبلؿ ُب اٟتػػػق الػػػدعاة علػػى

 فمػػػػا.. حيػػػػاهتم ُب كالػػػػتحكم النػػػػاس علػػػػى السػػػػيطرة
 .الدين بتوجيهات توجيههم إال عليهم

. التحديػػد كجػػو علػػى كظيفتػػك ىػػذه. مػػذكر أنػػت إ٪تػػا •
 عليػػػػػك كال لػػػػػك لػػػػػيس الػػػػػدعوة، ىػػػػػذه ُب دكرؾ كىػػػػػذا
 ٢تػػػػػػػذا ميسػػػػػػػر فإنػػػػػػػك. تػػػػػػػذكر أف عليػػػػػػػك. كراءه شػػػػػػػيء

 .إايه كمكلف
 تقهرىػػػا حػػػىت. اشػػػيئن  قلػػػوهبم أمػػػر مػػػن ٘تلػػػك ال فأنػػػت •

 ال الػرٛتن، أصػابع بػُت فػالقلوب. اإلٯتػاف على كتقسرىا
 بعػػػػد كتػػػػب الػػػػذم اٞتهػػػػاد فأمػػػػا. إنسػػػػاف عليهػػػػا يقػػػػدر
 كػػػاف إ٪تػػػا. اإلٯتػػػاف علػػػى النػػػاس ٟتمػػػل يكػػػن فلػػػم ذلػػػك
 فػػػبل. النػػػاسإىل  لتبلػػغ الػػػدعوة كجػػػو مػػن العقبػػػات إلزالػػة
. ٝتعوىػػػا إذا ديػػػنهم عػػػن يفتنػػػوا كال. ٝتاعهػػػا مػػػن ٯتنعػػػوا
 .التذكَت طريق من العقبات إلزالة كاف

 مػن العقبػات إزالػة التػذكَت من أف يفهم أف ينبغي •
 فهػػػذه. التػػػذكَت كليػػتم النػػػاسإىل  لتبلػػغ الػػػدعوة كجػػو

 سػػػػَتة كمػػػػن القػػػػرآف مػػػػن تفهػػػػم كمػػػػا اٞتهػػػػاد كظيفػػػػة
 ..اعتداء كال فيها تقصَت ببل سواء، الرسوؿ

 تعػػاىل فػػا كا١تعانػػدين ابلكفػػار نفسػػك تشػػغل ال •
 .٤تالة ال إليو راجعوف فهم اآلخرة ُب أمرىم سيتوىل

 



 

 

 ٖ٘ٓ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ذلك كعلى أحد، على سلطاف لو كليس فقط ا٠تَت على كالداللة التذكَت ىو الداعية دكر• 

 ُب كالتحكم الناس على السيطرة ُب الدعوم دكرىم استغبلؿ ُب اٟتق الدعاة على فليس
 .الدين بتوجيهات توجيههم إال عليهم فما.. حياهتم

 ليس الدعوة، ىذه ُب دكرؾ كىذا. التحديد كجو على كظيفتك ىذه. مذكر أنت إ٪تا •
 .إايه كمكلف ٢تذا ميسر فإنك. تذكر أف عليك. كراءه شيء عليك كال لك
 كليتم الناسإىل  لتبلغ الدعوة كجو من العقبات إزالة التذكَت من أف يفهم أف ينبغي• 

 تقصَت ببل سواء، الرسوؿ سَتة كمن القرآف من تفهم كما اٞتهاد كظيفة فهذه. التذكَت
 ..اعتداء كال فيها

 راجعوف فهم اآلخرة ُب أمرىم سيتوىل تعاىل فا كا١تعاندين ابلكفار نفسك تشغل ال •
 .٤تالة ال إليو

 
 

*   *   * 
  



 

 

ٖ٘ٔ 

 
 

 ضٛز٠  ايفجس
 املػرتٜٔ عاقب١ ٚبٝإ اإلْطإ، ٚأحٛاٍ ايهٕٛ يف اإلهل١ٝ ٚايكدز٠ ايعع١ُ َػاٖد عسض

 
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
 .الفجر سورة

 :مكاف نزك٢تا -ِ
  .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 .ا١تغًتين عاقبة كبياف اإلنساف، كأحواؿ الكوف ُب اإل٢تية كالقدرة العظمة مشاىد عرض

 
  



 

 

 ٖٕ٘ 

 
 اجملًظ األٍٚ

 ٚإٖالنِٗ  ايهافسٜٔ مبصازع االعتباز
 

ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  

  چڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
 [ُْ – ُالفجر: ]

 
  :التفسًن

 .ابلفجر سبحانو هللا أقسم  - ُ
 .اٟتجة ذم من األكىل العشر ابلليال كأقسم - ِ
 .األشياء من كالفرد ابلزكج كأقسم - ّ
 .أعمالكم على لتجىازيف: األقساـ ىذه كجواب كأدبر كاستمرٌ  جاء، إذا ابلليل كأقسم - ْ
 !عقل؟ ذا يقنع قىسىم ا١تذكور ذلك ُب ىل - ٓ
 !رسولو؟ كذبوا ١تا ىود قـو بعاد ربك فعل كيف - الرسوؿ أيها - تر أمل - ٔ
 .الطوؿ ذات إـر جدىاإىل  ا١تنسوبة عاد قبيلة - ٕ
 .الببلد ُب مثلها هللا ٮتلق مل اليت - ٖ
 .ابًٟتٍجر بيواتن  منها كجعلوا اٞتباؿ، صخور شق وا الذين صاّب قـو بثمود ربك فعل كيف تر أكىمل - ٗ

 الناس؟ هبا يعذب أكاتد لو كانت ال ذم بفرعوف ربك فعل كيف تر أىكىمل - َُ



 

 

ٖٖ٘ 

 .بلده ُب ٕتاكزه كل كالظلم، اٞتىبػىريكت ُب اٟتدٌ  ٕتاكزكا ىؤالء كلٌ  - ُُ
 .كا١تعاصي الكفر من نشركه ٔتا الفساد فيها فأكثركا - ُِ
 .األرض من كاستأصلهم الشديد، عذابو هللا فأذاقهم - ُّ
 كمن ابٞتٌنة، أحسن من ليجازم كيراقبها؛ الناس أعماؿ لَتصد - الرسوؿ أيها - ربك إف - ُْ

 .ابلنار أساء
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 للمسلم؟ ابلنسبة العقل أ٫تية ما -ُ
 إىبلكو؟ ٍب األكاتد بذم فرعوف كصف داللة ما -ِ
 .اذكر٫تا ببلغياف، كجهاف اآلية ُب للعذاب السوط استعارة ُب -ّ
 األعماؿ؟ ٞتميع هللا رصد معرفة من تتخذه الذم العملي ا١توقف ما -ْ

  



 

 

 ٖ٘ٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 العقػػػػػػػػػل أذنيػػػػػػػػػة

 ابلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة
 للمسلم؟

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ
 كصػػػػػػػف داللػػػػػػػة
 بػػػػػػػػذم فرعػػػػػػػػوف
 مث األكاتد
 إىالكو؟

 يف -ٖ
 السػػوط اسػػتعارة

 يف للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب
 كجهػػػػػػػاف اآليػػػػػػػة

 بالغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف،
 .اذكرذنا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٗ
 العملػػي ادلوقػػف
 تتخػػػػػػػذه الػػػػػػػذم
 رصػد معرفػة من
 جلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هللا

 األعماؿ؟

 عقػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػذم: أم -ُ
 كإ٪تػػػػػا كحجػػػػػى، كديػػػػػن كلػػػػػب
 ٯتنػػػع ألنػػػو ًحٍجػػػرنا العقػػػل ٝتػػػي

 ال مػػػػػا تعػػػػػاطي مػػػػػن اإلنسػػػػػاف
 األفعػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػو يليػػػػػػػػػػػػق

: كثػػػػػػػػػػػػػػػَت ابػػػػػػػػػػػػػػػن. كاألقػػػػػػػػػػػػػػػواؿ
ْ/َٖٓ. 
 ثبٌػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػذم أم -ِ

 ال أنػػو يظػػن مػػن تثبيػػت ملكػػو
 كاٞتنػػػػػػػػػود، ابلعسػػػػػػػػػاكر يػػػػػػػػػزكؿ
 أنػػو يظػػن مػػا كػػل مػػن كغػػَتىم

 اليػػػد لػػػو فصػػػارت أمػػػره، يشػػػد
: البقػاعي. ا١تلك ُب ا١تبسوطة

ِِ/َّ. 
 السػػػػػػػػػػػػوط اسػػػػػػػػػػػػتعارة -ّ

 مػػػػػػن يقتضػػػػػػي ألنػػػػػػو للعػػػػػػذاب
 السػيف يقتضيو ال ما التكرار
 كقػػاؿ عطيػػة، ابػن قالػػو. كغػَته

 السػػػػػػػػػػوط ذكػػػػػػػػػػر: الز٥تشػػػػػػػػػػرم
 إذ الػػػػدنيا؛ عػػػػذابإىل  إشػػػػارة

 اآلخػرة، عذاب من أىوف ىو
 مػػػػػن أىػػػػػوف السػػػػػوط أف كمػػػػػا
 .ٗٔٓ/ِ: جزم ابن. القتل

 سابق من فالفائز كا٠تَت العبادة مواسم استغبلؿ على احرص •
 ففيها رمضاف من األخَتة العشر األكقات تلك كمن كاستعد، كابدر

 . شهر ألف من خَت ةللي
 هللا اقسم فقد الليل من األخَت الثلث ُب القياـ على احرص •
 مناجاتو ُب اخصوصن  الوقت ىذا أ٫تية على لينبهنا بو

 .كالصبلة كاالستغفار
 كالعقل للعقل خطاب فهو الكرمي القرآف تدبر على لنتدرب •

 بُت تعارض ال  حيث كىدايتو القرآف توجيهات يستقبل السليم
 .اٟتكيم كالقرآف السليم العقل

 كٓتاصة كراحة، كأنس طمأنينة للمؤمن فيها( ربك) كلمة  •
 كعسف الطغاة، طغياف يعانوف مكة ُب كانوا الذين أكلئك

 .اب١ترصاد كأىلها للدعوة الواقفُت ا١تشركُت، من اٞتبارين
 ُب كالتدبر النظر عامة كللناس خاصة الداعية أخي لك دعوة •

 ككذلك ا٢تداية، عن كا١تكذبُت ا١تعرضُت كعاقبة األمم اتريخ
 فعلوا ٦تا التحذير فيها القصص فهذه كا١تفسدين، الطغاة عاقبة

 .الصرب على كحثهم للمؤمنُت كتسلية
 عزىا من بلغت مهما الدنيوية اٟتضارة أف يقُت على كن  •

 حضارة فهي كتوحيده كىديو هللا شرع عن ابعيدن  كزينتها ك٣تدىا
 .ابقية كليست منعدمة ىالكة

 على كن كاقعنا ُب نشهده الذم كالفساد الطغياف ظل ُب •
 مل إذا عليهم قادـ هللا عذاب كأف يهمل كال ٯتهل هللا أبف يقُت
 .اب١ترصاد ٢تم سبحانو فهو كفسادىم طغياهنم عن كيرجعوا يتوبوا

 الطاغية، يفسد فالطغياف. الفساد إال الطغياف كراء ليس •



 

 

ٖ٘٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

: عبػػػػػػػاس ابػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ -ْ
 يرصػػػػد: يعػػػػٍت كيػػػػرل، يسػػػػمع
 ك٬تػػػازم يعملػػوف، فيمػػػا خلقػػو

 الػػػػػػػػػػػػػػدنيا ُب بسػػػػػػػػػػػػػػعيو كػػػػػػػػػػػػػػبل  
 ا٠تبلئػػق كسػػيعرض كاألخػػرل،

 بعدلػػػػو، فػػػيهم فػػػػيحكم كلهػػػم
 يسػػػػػػتحقو، ٔتػػػػػا كػػػػػبل   كيقابػػػػػل

 ابػػػػن. الظلػػػػم عػػػػن ا١تنػػػػزه كىػػػػو
 .َُٓ/ْ: كثَت

 العبلقات يفسد كما. سواء الطغياف عليهم يقع الذين كيفسد
 خطها عن اٟتياة ك٭توؿ. اٟتياة جوانب كل ُب كاالرتباطات

 معو تستقيم ال آخر خطو إىل  الباين، ا١تعمر النظيف، السليم
 .ْتاؿ األرض ُب اإلنساف خبلفة

 لديداف امرتعن  كتصبح كتتعفن، أتسن تستذؿ اليت النفس •
 مع لبل٨ترافات كميداانن . ا١تريضة كالغرائز ا٢تابطة الشهوات
 كاالرتفاع، كالتطلع ا٢تمة كفقداف. كاإلدراؾ البصَتة انطماس

 .فساد أم فساد كىو
 ا١تؤمن القلب على الطمأنينة تفيض كلها ا١تصارع كراء من •

 ال راصد فربك. مكاف كأم زماف أم ُب الطغياف يواجو كىو
 ا١تؤمن، ابؿ فليطمئن. شيء عنو يند ال مراقب. شيء يفوتو
 كالشر للطغياف.. اب١ترصاد. .!ىناؾ ربو فإف. جفونو ملء كلينم

 !كالفساد
 

  



 

 

 ٖ٘ٙ 

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كمن كاستعد، كابدر سابق من فالفائز كا٠تَت العبادة مواسم استغبلؿ على احرص• 

 . شهر ألف من خَت ةللي ففيها رمضاف من األخَتة العشر األكقات تلك
 ىذا أ٫تية على لينبهنا بو هللا اقسم فقد الليل من األخَت الثلث ُب القياـ على احرص •

 .كالصبلة كاالستغفار مناجاتو ُب خصوصا الوقت
 توجيهات يستقبل السليم كالعقل للعقل خطاب فهو الكرمي القرآف تدبر على لنتدرب •

 .اٟتكيم كالقرآف السليم العقل بُت تعارض ال  حيث كىدايتو القرآف
 عن بعيدا كزينتها ك٣تدىا عزىا من بلغت مهما الدنيوية اٟتضارة أف يقُت على كن• 

 .ابقية كليست منعدمة ىالكة حضارة فهي كتوحيده كىديو هللا شرع
 كال ٯتهل هللا أبف يقُت على كن كاقعنا ُب نشهده الذم كالفساد الطغياف ظل ُب •

 فهو كفسادىم طغياهنم عن كيرجعوا يتوبوا مل إذا عليهم قادـ هللا عذاب كأف يهمل
 .اب١ترصاد ٢تم سبحانو

 

*   *   * 
  



 

 

ٖ٘ٚ 

 اجملًظ ايجاْٞ
 ايتصن١ٝ إىل  ٚحاجت٘ ٚطبٝعت٘ اإلْطإ حكٝك١ بٝإ

گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

﮲   ﮳  ﮴    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ 

 چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
 [َِ – ُٓالفجر:  ]

  :التفسًن
 أفٌ  ظن كاٞتاه، كاألكالد اب١تاؿ عليو كأنعم كأكرمو، ربو اختربه إذا أن و طىٍبًعو فًمن اإلنساف فأما - ُٓ

 .إلكرامو الستحقاقي أكرمٍت ريب: فيقوؿ هللا، عند لو لكرامة ذلك
 .أىانٍت ريب: فيقوؿ ربو على ٢توانو ذلك أف يظن فإنو رزقو، عليو كضيق اختربه إذا كأما - ُٔ
 كأف عبده، عن هللا رضا على دليل النعم أفٌ  من اإلنساف ىذا تصور كما األمر ليس كبل، - ُٕ

 .الرزؽ من هللا أعطاكم ٦تا اليتيم تكرموف ال أنكم الواقع بل ربو، عند العبد ىواف على دليل النقم
 .بو يقتات ما ٬تد ال الذم الفقَت إطعاـ على بعضنا بعضكم ٭تثٌ  كال - ُٖ
ا أكبلن  كاليتامى النساء من الضعفاء حقوؽ كأتكلوف - ُٗ  .حلًٌو مراعاة دكف شديدن
 .عليو حرصنا هللا سبيل ُب إبنفاقو فتبخلوف كثَتنا، حب ا ا١تاؿ كٖتبوف - َِ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 الدنيا؟ حظوظ بنيل تعاىل هللا على العبد كرامة ىل -ُ
 .اآلايت خبلؿ من ذلك بُت نقمتُت، يكوانف كقد نعمتُت، يكوانف قد كالفقر الغٌت -ِ
 كا١تساكُت؟ الفقراء إطعاـ من ا١ترء ٯتنع الذم ما -ّ
 ؟طعاـاإل على التحاض استخداـ ما سر -ْ



 

 

 ٖ٘ٛ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كرامة ىل -ٔ
 تعاىل هللا على العبد
 الدنيا؟ حظوظ بنيل
 كالفقر الغىن -ٕ
 نعمتٌن، يكوانف قد
 نقمتٌن، يكوانف كقد
 خالؿ من ذلك بٌن

 .اآلًّيت
 شننع الذم ما -ٖ
 الفقراء إطعاـ من ادلرء

 كادلساكٌن؟
 سر ما -ٗ

 التحاض استخداـ
 ؟طعاـاإل على

 إ٪تا ابلبعث؛ يؤمن ال الذم الكافر صفة -ُ
 كقل تو، الدنيا ُب اٟتظ بكثرة كا٢تواف عنده الكرامة

 بطاعتو هللا يكرمو أف عنده فالكرامة ا١تؤمن فأما
 ُب عليو كسع كإف اآلخرة، حظإىل  ا١تؤدم كتوفيقو

 .ِٕٔ/ِِ: القرطيب. كشكره ٛتده الدنيا
 ُب اإلنساف على منكرنا تعاىل يقوؿ -ِ

 ليختربه الرزؽ ُب عليو تعاىل هللا كسع إذا اعتقاده
 كليس لو، إكراـ هللا من ذلك أف فيعتقد بذلك

 ُب ككذلك.. .كامتحاف ابتبلء ىو بل كذلك
 ُب عليو كضي ق كامتحنو ابتبله إذا اآلخر اٞتانب

 قاؿ كما لو؛ إىانة هللا من ذلك أف يعتقد الرزؽ
 ُب ال زعم، كما األمر ليس: أم( كبل: )تعاىل هللا

 من ا١تاؿ يعطي تعاىل هللا فإف ىذا؛ ُب كال ىذا
 ال كمن ٭تب من على كيضيق ٭تب، ال كمن ٭تب

 كل ُب هللا طاعة على ذلك ُب ا١تدار كإ٪تا ٭تب،
 على هللا يشكر أبف اغنين  كاف إذا: اٟتالُت من

: كثَت ابن. يصرب أبف افقَتن  كاف كإذا ذلك،
ْ/َُٓ. 
 طعاـ على ابعضن  بعضكم ٭تض ال: أم -ّ

 الشح ألجل كذلك كالفقراء؛ ا١تساكُت من ااكيج
. القلوب من ا١تتمكنة الشديدة ك٤تبتها الدنيا على

 .ِْٗ: السعدم

 للببلء ٘تهيد إال ىو ما العطاء •
 تستحق، ألنك كليس كلبلختبار

 كاختبار ابتبلء ىو ا١تنع ككذلك
 العطاء، تستحق ال ألنك ليس

 .االختبار ُب ابلنجاح فالعربة
 ٔتا تتعلق ال هللا عند العبد قيمة •

 هللا اكرض. الدنيا عرض من عنده
 اب١تنح عليو يستدؿ ال سخطو أك

 يعطي فهو. األرض ىذه ُب كا١تنع
 الصاّب كٯتنع كالطاّب، الصاّب
 كذلك ىذا كراء ما كلكن. كالطاّب

 .ا١تعوؿ عليو الذم ىو
إىل  كاحتاج أابه، فقد الذم •

 فأنتم إليو، كاإلحساف خاطره جرب
 يدؿ كىذا هتينونو، بل تكرمونو ال

 .قلوبكم ُب الرٛتة عدـ على
 الذم هللا ذـ فقد البخل احذر •

 كال رزؽ من أيتيو ما كل أيكل
 كأخرج فتصدؽ ا،شيئن  منو ٮترج
كلو ابلقليل كتصدؽ  هللا زرؽ من

 .الذـ ىذا من لتخرج
 ُب امذمومن  ليس ا١تاؿ حب •



 

 

ٖٜ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كمل الطعاـ، على التحاض ذكر كإ٪تا -ْ
 ليصرح( ا١تسكُت تطعموا مل فيقوؿ ابإلطعاـ يكتف

 .متكافلوف األمة أفراد أف اٞتلي ابلبياف لك

 كلكن إنسانية، فطرة فهو األصل
 للماؿ الشديد اٟتب ىو ا١تذمـو
 على اإلنساف ٭تمل الذم

 هللا حق ُب كالتقصَت بو االنشغاؿ
 هللا حق داءأ كعدـ اب١تاؿ كالبخل

 .فيو
 مغراين  اليتامى ضعف كاف  •

 اإلانث كٓتاصة أموا٢تم ابنتهاب
 ما كٓتاصة شىت صور ُب منهم
 حب كاف كما اب١تَتاث، يتعلق
 ظاىرة كغَته ابلراب كٚتعو ا١تاؿ
 قبل ا١تكي اجملتمع ُب ابرزة

 ُب اٞتاىليات ٝتة كىي اإلسبلـ،
 !اآلف حىت كمكاف زماف كل

 
  



 

 

 ٘ٗٓ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس

 هتينونو، بل تكرمونو ال فأنتم إليو، كاإلحساف خاطره جربإىل  كاحتاج أابه، فقد الذم• 
 .قلوبكم ُب الرٛتة عدـ على يدؿ كىذا

 ا،شيئن  منو ٮترج كال رزؽ من أيتيو ما كل أيكل الذم هللا ذـ فقد البخل احذر •
 .الذـ ىذا من لتخرج قليلابل كلوكتصدؽ  هللا زرؽ من كأخرج فتصدؽ

 اٟتب ىو ا١تذمـو كلكن إنسانية، فطرة فهو األصل ُب امذمومن  ليس ا١تاؿ حب •
 كالبخل هللا حق ُب كالتقصَت بو االنشغاؿ على اإلنساف ٭تمل الذم للماؿ الشديد

 .فيو هللا حق داءأ كعدـ اب١تاؿ
 ال سخطو أك هللا كرضا. الدنيا عرض من عنده ٔتا تتعلق ال هللا عند العبد قيمة• 

 الصاّب كٯتنع كالطاّب، الصاّب يعطي فهو. األرض ىذه ُب كا١تنع اب١تنح عليو يستدؿ
 .ا١تعوؿ عليو الذم ىو كذلك ىذا كراء ما كلكن. كالطاّب

 

*   *   * 
 

 



 

 

٘ٗٔ 

 اجملًظ ايجايح
 اآلخس٠  ْطٝإ عٔ ٚترنري زدع

ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  چ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

پ  ڀ    ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

 [َّ – ُِالفجر: ] چڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   

  :التفسًن
 .كزيٍلزًلت شديدنا ٖتريكنا األرض حيرًٌكت إذا كاذكركا عملكم، ىذا يكوف أف ينبغي ال - ُِ
 .صفوفنا مصطفُت ا١تبلئكة كجاءت عباده، بُت للفصل - الرسوؿ أيها - ربك كجاء - ِِ
 ُب ٬تٌركهنا، ملك ألف سبعوف زًماـ كل مع زًماـ، ألف سبعوف ٢تا ّتهنم اليـو ذلك ُب كجيء -ِّ

؛ ذلك ُب التذكر ينفعو أف لو كأَّن هللا، جنب ُب فر ط ما اإلنساف يتذكر اليـو ذلك  يـو ألنو اليـو
 !عمل يـو ال جزاء

 اٟتياة ىي اليت األخركية ٟتياٌب الصاٟتة األعماؿ قدمت ليتٍت اي: الندـ شٌدة من يقوؿ - ِْ
 .اٟتقيقية

 .كأبقى أشدٌ  هللا عذاب ألف هللا؛ عذاب مثل أحد يػيعىذًٌب ال اليـو ذلك ُب - ِٓ
 .فيها للكافرين كاثقو مثل أحد السبلسل ُب ييوًثق كال - ِٔ
 :فقاؿ ا١تؤمنُت جزاء ذكر الكفار جزاء هللا ذكر ك١تا
 كالعمل اإلٯتافإىل  ا١تطمئنة النفس أيتها اي: القيامة كيـو ا١توت عند ٢تا فيقاؿ ا١تؤمن نفس كأما - ِٕ

 .الصاّب
 من لك كاف ٔتا سبحانو عنده مرضية اٞتزيل، الثواب من تنالُت ٔتا عنو راضية ربكإىل  ارجعي - ِٖ



 

 

 ٕ٘ٗ 

 .صاّب عمل
 .الصاٟتُت عبادم ٚتلة ُب فادخلي - ِٗ
 .٢تم أعددهتا اليت جنيت معهم كادخلي - َّ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .ذلك كضح ابلعاصي؟ خاص القيامة يـو الندـ ىل -ُ
 ؟الرضا هبا النفس تستحق اليت الصفة ما -ِ
 ؟ا١تطمئنة النفس ما حقيقة -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يػػـو النػػدـ ىػػل -ٔ
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .ذلك كضح ابلعاصي؟

 الػػيت الصػػفة مػػا -ٕ
 هبػػػػػػػا الػػػػػػػنفس تسػػػػػػػتحق
 ؟الرضا
 حقيقػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا -ٖ

 ؟ادلطمئنة النفس

 مػػا كػػل علػػى ينػػدـ: يعػػٍت -ُ
 كػػػاف إف ا١تعاصػػػي مػػػن منػػػو سػػػلف
 مػػػػن ازداد كػػػػاف لػػػػو كيػػػػود ،اعاصػػػػين 

 ابػػػػػػػن. اطائعنػػػػػػ كػػػػػػػاف إف الطاعػػػػػػات
 .ُُٓ/ْ: كثَت

 قػػػػػػػػػػػد ايقيننػػػػػػػػػػػ ا١توقنػػػػػػػػػػػة أم -ِ
 إليهػا يتطرؽ ال ْتيث بو؛ اطمأنت

 ا١تطمئنػػػػة: كقيػػػػل اإلٯتػػػػاف، ُب شػػػػك
: جػػػزم ابػػػن. حينئػػػذو  ٗتػػػاؼ ال الػػيت

ِ/ِٕٓ. 
 الػػيت ىػػي ا١تطمئنػػة الػػنفس -ّ

إىل  كسػػػػػػػػكنت رهبػػػػػػػػاإىل  اطمأنػػػػػػػػت
 كأيقنػػػػػػػت بػػػػػػػذكره كاطمأنػػػػػػػت حبػػػػػػػو

 من فهو ،كأىوالو القيامة بيـو دائم تذكر على كن  •
 كاالستعداد تعاىل هللا تعظيم على ا١تعينة األسباب

 .الرىيب اليـو لذلك
 ٔتا كيتعظ اٟتق يتذكر. يتذكر القيامة يـو ُب •

 لىوي  كىأىَّن  » األكاف فات لقد كلكن.. يرل
 فما الذكرل، عهد مضى كلقد. .«الذًٌٍكرل؟

 إال ىي كإف! اأحدن  اٞتزاء دار ُب ىنا ٕتدم عادت
 اٟتياة ُب العمل دار ُب الفرصة فوات على اٟتسرة
 .اٟتقيقة ىذه لو تتجلى كحُت! الدنيا

 يـو أيٌب أف قبل الصاّب كالعمل ابلتوبة ابدر •
 ُب هبا تنتفع كمل فيها فرطت ٟتظة كل على تندـ
 . تعاىل هللا يرضي عمل

 اٟتياة فهي. ىنا ٟتياٌب اشيئن  قدمت ليتٍت اي •
 اليت كىي. اٟتياة اسم تستحق اليت اٟتقيقية



 

 

ٖ٘ٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كىػػػػػػي بقضػػػػػػائو، كرضػػػػػػيت بوعػػػػػػده
 فلػػػػم ابلسػػػػوًء، األمػػػػارة الػػػػنفس ضػػػد

 إسػػػػػػػقاط ٔتجػػػػػػرد طمأنينتهػػػػػػػا تكػػػػػػن
 كالطمأٌنينػة ْتقػو القيػاـ بل تدبَتىا،

 .كبذكره ْتبو

 اي. ٢تا كاالدخار كالتقدمة االستعداد تستأىل
 ما أقسى كىي الظاىرة، اٟتسرة فيها أمنية.. ليتٍت
 !اآلخرة ُب اإلنساف ٯتلكو

 اٟتياة ىي اٟتقيقية اٟتياة أبف كإٯتاف يقُت على كن  •
. الباقية اٟتياة كىي كرضوانو جنتو ُب تعاىل هللا عند
 .الغركر متاع إال الدنيا كما
 فذلك  كعذاهبا، كالنار كنعيمها اٞتنة ذكر من أكثر •

 كاإلقباؿ ارمات عن البعد على ا١ترء يعُت ما أكثر من
 .الطاعات على

 ا١تطمئنة. طريقهاإىل  ا١تطمئنة. رهباإىل  ا١تطمئنة •
 كُب كالضراء، السراء ُب ا١تطمئنة. هبا هللا قدرإىل 

 فبل ا١تطمئنة. كالعطاء ا١تنع كُب كالقبض، البسط
 فبل كا١تطمئنة. تنحرؼ فبل كا١تطمئنة. تراتب

 يـو ُب تراتع فبل كا١تطمئنة. الطريق ُب تتلجلج
 ..الرعيب ا٢توؿ

 سَتؾ ُب مطمئنة نفسك تكوف أف على احريصن  كن  •
 فرصة للشبهات تًتؾ كال كا٢تداية كالدعوة هللا طريق ُب

 كمصاحبة العلماء بسؤاؿ كذلك نينةالطمأ ىذه تقلقل
 .األخركم الرضا لتحصل الصاٟتُت

 هللا عبودية أىل من تكوف أف اشرفن  يكفيك •
 ككرمهم هللا شرفهم الذين عباده ضمن كمن تعاىل

 ىي اليت اٞتنة جازيهم ٍب ﴾عبادم﴿ بوصفهم
 ضيافة ُب تكوف أف آخر شرؼ كىو سبحانو جنتو
 .الرٛتن كجنة



 

 

 ٘ٗٗ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 هللا تعظيم على ا١تعينة األسباب من فهو كأىوالو القيامة بيـو دائم تذكر على كن• 

 .الرىيب اليـو لذلك كاالستعداد تعاىل
 كمل فيها فرطت ٟتظة كل على تندـ يـو أيٌب أف قبل الصاّب كالعمل ابلتوبة ابدر• 

 .تعاىل هللا يرضي عمل ُب هبا تنتفع
 كرضوانو جنتو ُب تعاىل هللا عند اٟتياة ىي اٟتقيقية اٟتياة أبف كإٯتاف يقُت على كن• 

 .الغركر متاع إال الدنيا كما. الباقية اٟتياة كىي
 البعد على ا١ترء يعُت ما أكثر من فذلك  كعذاهبا، كالنار كنعيمها اٞتنة ذكر من أكثر •

 .الطاعات على كاإلقباؿ ارمات عن
 
 

*   *   * 
  



 

 

٘ٗ٘ 

 
 ضٛز٠  ايبًد

 ايدازٜٔ يف ٚاإلميإ ايسمح١ يطًِ ايصعٛد ٚبني ٚايعراب ايهفس َنَبد بني اإلْطإ; حاٍ ذنس
 

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .البلد سورة
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .الدارين ُب كاإلٯتاف الرٛتة لسلم الصعود كبُت كالعذاب الكفر كىبىد بُت اإلنساف؛ حاؿ ذكر

 
  



 

 

 ٘ٗٙ 

 
 اجملًظ األٍٚ

 اشبًل  بٓع١ُ ٚترنريٙ ،َٚاي٘ بكٛت٘ ٙزٚاغرتا ،اإلْطإ ابتال٤

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              چ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 [َُ – ُالبلد: ] چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  

  :التفسًن
 .ا١تكرمة مكة ىو ال ذم اٟتراـ ابلبلد هللا أقسم  - ُ
 من كأىٍسر القتل، يستحق مىنٍ  قػىٍتل من فيها؛ تصنع ما لك حبلؿ - الرسوؿ أيها - كأنت - ِ

 .األسر يستحق
 .الولد من منو تناسل ٔتا كأقسم البشر، بوالد هللا كأقسم - ّ
 .الدنيا ُب الشدائد من يعانيو ١تا كمشقة؛ تعب ُب اإلنساف خلقنا لقد - ْ
 ال ذم ربو كاف كلو منو، ينتقم كال أحد، عليو يقدر ال ا١تعاصي اقًتؼ إذا أن و اإلنساف أيظنٌ  - ٓ

 !خلقو؟
 .بعض فوؽ بعضو مًتاكمنا كثَتنا ماالن  أنفقت: يقوؿ - ٔ
 كفيم اكتسبو؟ أين من مالو؛ ُب ٭تاسبو ال كأنو! يراه؟ ال هللا أف ينفقو ٔتا ا١تتباىي ىذا أيظنٌ  - ٕ

 !و؟أنفق
 !هبما؟ يبصر عينُت لو ٧تعل أمل - ٖ
 !هبا؟ يتحدث كشفتُت كلساانن  - ٗ

 !الباطل؟ كطريق ا٠تَت، طريق كعرٌفناه - َُ
 



 

 

٘ٗٚ 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 مػػػػػن نفسػػػػػو ينجػػػػػي أف ٯتكػػػػػن ككيػػػػػف الػػػػػدنيا؟ اٟتيػػػػػاة علػػػػػى مقتصػػػػػر كتعبػػػػػو اإلنسػػػػػاف كبػػػػػد ىػػػػػل -ُ
 الكبد؟ ىذا

 ؟«أنفقت» من بدالن ( أىلكت) لفظة استخدمت ١تاذا -ِ
 لػػػػػػػك بػػػػػػػُت الػػػػػػػذم كىػػػػػػػو كشػػػػػػػفتيك، كلسػػػػػػػانك، عينيػػػػػػػك، خلػػػػػػػق الػػػػػػػذم ىػػػػػػػو هللا أف علمػػػػػػػت إذا -ّ

 النعم؟ ىذه من العملي موقفك فما الشر، طريق من ا٠تَت طريق
 ؟كضح ذلك ملسو هيلع هللا ىلص النيب كرد ُب اآلايت تسلية -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كبػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػل -ٔ
 مقتصػػػر كتعبػػػو اإلنسػػػاف
 الػػػػػػػدنيا؟ احليػػػػػػػاة علػػػػػػػى
 ينجػػػي أف شنكػػػن ككيػػػف
 الكبد؟ ىذا من نفسو
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٕ

 لفظػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػتخدمت
 مػػػػػػن بػػػػػػدالن ( أىلكػػػػػػت)
 ؟«أنفقت»
 أف علمػػػػت إذا -ٖ
 خلػػػػػػػق الػػػػػػػذم ىػػػػػػػو هللا

 كلسػػػػػػػػػػػانك، عينيػػػػػػػػػػػك،
 الػػػػذم كىػػػػو كشػػػػفتيك،

 يكابػػػػػػػػده مػػػػػػػػا بػػػػػػػػذلك ا١تػػػػػػػػراد -ُ
 كُب الػػػدنيا، ُب الشػػػدائد مػػػن كيقاسػػػيو
 كأنػػػػػػو األشػػػػػػهاد، يقػػػػػػـو كيػػػػػػـو الػػػػػػربزخ،

 مػن ير٭تػو عمل ُب يسعى أف لو ينبغي
 الفػػػػػػرح لػػػػػػو كيوجػػػػػػب الشػػػػػػدائد، ىػػػػػػذه

 ال فإنػػػو يفعػػػل مل كإف الػػػدائم، كالسػػػركر
 أبػػػػػػد الشػػػػػػديد العػػػػػػذاب يكابػػػػػػد يػػػػػػزاؿ
 .ِٓٗ: السعدم. اآلابد

 ُب اإلنفػػػػاؽ تعػػػػاىل هللا كٝتػػػػى -ِ
ػػػػ كا١تعاصػػػػي الشػػػػهوات  ال ألنػػػػو اإىبلكن

 عليػػو يعػػود كال أنفػػق، ٔتػػا ا١تنفػػق ينتفػػع
 كالتعػػب كا٠تسػػار النػػدـ إال إنفاقػػو مػػن

 .ِٓٗ: السعدم. كالقلة

 أشكالو ٗتتلف. الدنيا اٟتياة طبيعة الكبد •
 فأخسر. النهاية ُب الكبد ىو كلكنو. كأسبابو

 لينتهي الدنيا اٟتياة كبد يعاين من ىو ا٠تاسرين
 كأفلح. األخرل ُب األمرٌ  األشق الكبدإىل 

 ليلقاه ربوإىل  الطريق ُب يكدح من الفاٟتُت
إىل  بو كتنتهي اٟتياة، كبد عنو تنهي ٔتؤىبلت

 .هللا ظبلؿ ُب الكربل الراحة
 ال كأنو ،مشقة ُب خلقنا هللا أف علمنا إذا •

 هللا، سبيل كُب  ا١تشقة فلتكن منها مفر
 لتتحوؿ الدنيا ىذه ُب مشقة كل كاحتسب

 . منحةإىل  انة
 كال ٯتهل تعاىل فا حذر، على لنكن •

 هللا قدرة عن بعيدكف أننا نظن كال يهمل،



 

 

 ٘ٗٛ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مػن اخلًن طريق لك بٌن
 فمػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػر، طريػػػػػػػػػق
 مػػػػػػن العملػػػػػػي موقفػػػػػػك

 النعم؟ ىذه
 اآلًّيت يف كرد -ٗ

 كضػػح ملسو هيلع هللا ىلص النػػيب تسػػلية
 ؟ذلك

 تقتضػػػػي اٞتزيلػػػػة ا١تػػػػنن فهػػػػذه -ّ
 هللا، ْتقػػػػػػػػػػوؽ يقػػػػػػػػػػـو أف العبػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن

 ال كأف نعمػػػػػػػػػػػػو، علػػػػػػػػػػػػى هللا كيشػػػػػػػػػػػػكر
: السػػعدم. معاصػػيو علػػى هبػػا يسػػتعُت

ِٗٓ. 
 هللا صػػلوات للنػػيبٌ  تسػػلية فيػػو -ْ

 مػن قريش، من يكابده كاف ٦تا عليو،
 ُب للراحػػػػة ٮتلػػػػق مل اإلنسػػػػاف أف جهػػػػة
 فهػػو أعظػػم كػػاف مػػن كػػل كأف. الػػدنيا
 .انصبن  أشد

 اب ظن كسوء أدب سوء فهو لنا، كرؤيتو
 .قدره حق هللا تقدير كعدـ

 نفسك كاسأؿ كأتملها عليك هللا نعم تذكر •
 أال شكرىا ُب شيء كأقل أشكرىا، كيف

 .كعبل جل سبحانو معصية ُب تستخدمها
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ : تعاىل قولو الفضيل قرأ •

 عن فسئل فبكى، چڱ  ڱ  ں  ں  
 جعل أف  شاكرنا ليلةن  بت   ىل: فقاؿ بكائو؟

  شاكرنا ليلةن  بت   ىل هبما؟ تبصر عينُت لك
 من يعٌدد كجعل بو؟ تنطق لساانن  لك جعل أف

 . الضرب ىذا
 عليو ا١تنعم ىو كهللا بقوتو، يغًت اإلنساف إف •

 ىو كهللا. اب١تاؿ كيضن. القوة من القدر هبذا
 يشكر، كال يهتدم كال. ا١تاؿ هبذا عليو ا١تنعم
 .يهديو ما اٟتواس من لو جعل كقد

 على دلنا أف ككرمو تعاىل هللا عدؿ من •
 ما اختار من فالعاقل أحد٫تا، لنختار الطريقُت

 ٣تاؿ كال فردية فالتبعية كاآلخرة، الدنيا ُب ينجيو
 .لبلعتذار ىناؾ

 
  



 

 

ٜ٘ٗ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 هللا، سبيل كُب  ا١تشقة فلتكن منها مفر ال كأنو ،مشقة ُب خلقنا هللا أف علمنا إذا• 

 . منحةإىل  انة لتتحوؿ الدنيا ىذه ُب مشقة كل كاحتسب
 هللا قدرة عن بعيدكف أننا نظن كال يهمل، كال ٯتهل تعاىل فا حذر، على لنكن •

 .قدره حق هللا تقدير كعدـ اب ظن كسوء أدب سوء فهو لنا، كرؤيتو
 شكرىا ُب شيء كأقل أشكرىا، كيف نفسك كاسأؿ كأتملها عليك هللا نعم تذكر •

 .كعبل جل سبحانو معصية ُب تستخدمها أال
 عن فسئل فبكى، چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعاىل قولو الفضيل قرأ •

 ليلةن  بت   ىل هبما؟ تبصر عينُت لك جعل أف  شاكرنا ليلةن  بت   ىل: فقاؿ بكائو؟
 .الضرب ىذا من يعٌدد كجعل بو؟ تنطق لساانن  لك جعل أف  شاكرنا

 

 

*   *   * 
  



 

 

 ٘٘ٓ 

 
 اجملًظ ايجاْٞ

 ايٓفظ  ٚربًٝص ايٓجا٠ طسٜل

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴   ڭ  چ 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  

ى   ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ   وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ      

 [َِ – ُُالبلد: ] چېئ      ېئ   

 
  :التفسًن

 .كيتجاكزىا فيقطعها اٞتٌنة عن تفصلو اليت العقبة يتجاكز أبف مطالب كىو - ُُ
 !اٞتٌنة؟ ليدخل يقطعها أف عليو اليت العقبة ما - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ُِ
 .أنثى أك كانت ذكرنا رقبة إعتاؽ ىي - ُّ
 .الطعاـ كجود فيو يندر ٣تاعة يـو ُب يطعم أف أك - ُْ
 .قرابة بو لو أابه، فقد طفبلن  - ُٓ
 .ٯتلكو شيء لو ليس فقَتنا أك - ُٔ
 ا١تعاصي كعن الطاعات على ابلصرب بعضنا بعضهم كأكصى اب، آمنوا الذين من كاف ٍب - ُٕ

 .هللا بعباد ابلرٛتة بعضنا بعضهم كأكصى الببلء، كعلى
 .اليمُت أصحاب ىم الصفات بتلك ا١تتصفوف أكلئك - ُٖ
 .الشماؿ أصحاب ىم رسولنا على ا١تنزلة آبايتنا كفركا كالذين- ُٗ
 .فيها يعذبوف القيامة يـو مغلقة انر عليهم - َِ



 

 

٘٘ٔ 

 
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 ؟(العقبة)بػػ الصاٟتة األعماؿ عن التعبَت ُب السر ما -ُ
 ابإلطعاـ؟ القريب اليتيم خص ملى  -ِ
 ؟غَتىاأفضل من  القرابة على ىل الصدقة -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يف السػػػػػػػػر مػػػػػػػػا -ٔ
 األعمػػػػػاؿ عػػػػػن التعبػػػػػًن
 ؟(العقبة)بػػ الصاحلة

 اليتػػػيم خػػػص مل -ٕ
 ابإلطعاـ؟ القريب

 الصػػػػػػدقة ىػػػػػػل -ٖ
 مػػن أفضػػل القرابػػة علػػى
 ؟غًنىا

 عػػػػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػػػػارة كالعقبػػػػػػػػػػػػػػة -ُ
 بعػػػػد، ا١تػػػػذكورة الصػػػػاٟتة األعمػػػاؿ،

 عقبػػػػة مػػػػن اسػػػػتعارة عقبػػػػة كجعلهػػػػا
 كيشػػػػػػػػػػق تصػػػػػػػػػػعب ألهنػػػػػػػػػػا اٞتبػػػػػػػػػػل؛
: جػزم ابن. النفوس على صعودىا

ِ/ْٕٓ. 
 قرابػػػػػػػػػة،: أم( مقربػػػػػػػػػة ذا) -ِ

ػػػػػص    حقػػػػػو ُب اإلطعػػػػػاـ ألف بػػػػػو كخي
 كفيػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػَته، مػػػػػػػػػػن كأكىل أفضػػػػػػػػػل
 القريػػب علػى الصػدقة إف: اٟتػديث
 صػػدقة البعيػد علػىك  كصػلة، صػدقة
 .ّّٓ/ٖ: الشنقيطي. فقط

 ذا يتيمػا﴿: تعػاىل قولو ُب -ّ
 علػػػػػػى الصػػػػػػدقة أف تعلػػػػػػيم ﴾مقربػػػػػػة

 غػػػػػػػَت علػػػػػػػى منهػػػػػػػا أفضػػػػػػػل القرابػػػػػػػة

 أف دكف حىت الرقاب فك فريضة نشر على احرص •
 ا١تهجورة، هللا أكامر من فهو كفارة، بسبب تكوف
 دين فهو الكبَتة، قيمتو لو اإلسبلـ ُب الرقاب فتحرير

 كرامةإىل   ستعباداال ذؿ من العبادة إبخراج أيمر
 إال حدأ على ألحد فضل كال كحدة  العبودية
 كال تباع ال كرٯتة نفس اإلنسانية كالنفس ،ابلتقول
 .تشًتل

 كإخراج هللاإىل  بدعوتك أنك الداعية أخي اعلم •
 ،النار من رقاهبم تعتق النورإىل  الظلمات من الناس

 .عظيم كشرؼ كبَت لفضل نوإ
 كقت ُب اإلنفاؽ ىو اإلنفاؽ أعظم أف اعلم •

 أعلى يكوف ا١تاؿ على اإلنساف فحرص الشدة،
 هللا كفقو من كالفائز أكرب، تكوف اٟتاجة ككذلك

 تلك ُب كالنجاح الفرص تلك من ستفادةلبل
 .بتبلءاتاال



 

 

 ٕ٘٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 علػػػػػػػى الصػػػػػػػدقة أف كمػػػػػػػا القرابػػػػػػػة،
 مػن أفضػل لػو كافل ال الذم اليتيم

 مػػن ٬تػػد الػػذم اليتػػيم علػػى الصػػدقة
 [القرطيب. ]يكفلو

 األكثر امراعين  الصدقة موضع ٖترم على احرص •
 .كالقرابة حاجة

 أخبلقو، ُب عقيدتيو دينه  أنو الدين ىذا ٯتيز ٦تا •
 اٟتسن، اب٠تلق أتمر فالعقيدة لعقيدتو، عنوافه  كأخبلقيو

 .االعتقاد حسن على دليل كاألخبلؽ
 ينجينا ال كحده اإلٯتاف أبف كفقو كعي على لنكن •

 عليو ابلتواصي اإلٯتاف ذلك نشر كاجب علينا بل
 .الصرب على فيو كالتواصي

 عامة، بصفة لئلٯتاف الضركرم العنصر ىو الصرب •
 يقرر بو كالتواصي. خاصة بصفة العقبة كالقتحاـ

 اٞتماعة ٘تاسك درجة. ذاتو الصرب درجة كراء درجة
 على كتعاكهنا الصرب، معٌت على كتواصيها ا١تؤمنة،

 .اإلٯتاف تكاليف
 فإيصاؿ هللا،إىل  الدعوة: يشمل اب١ترٛتة التواصي •

: يشمل كما هبم، رٛتة ىو للناس كا٢تدل اٟتق
 ذلك كعلى عليهم، كالشفقة ٢تم ا٠تَت إيصاؿ

 ُتما١تسل بغَت الرٛتة فيو يدخل اب١ترٛتة صيافالتو 
 .الدين ىذا بتبليغهم

. الكفر مع حسنة فبل. ا١توقف تنهي الكفر صفة •
 فبل. عليها يغطي أك يتضمنها كالكفر إال سيئة كال

 كال الرقاب يفكوف ال الذين أبهنم للقوؿ ضركرة
 .األكصاؼ من كسواىا الطعاـ، يطعموف

 



 

 

ٖ٘٘ 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 من فهو كفارة، بسبب تكوف أف دكف حىت الرقاب فك فريضة نشر على احرص• 

 إبخراج أيمر دين فهو الكبَتة، قيمتو لو اإلسبلـ ُب الرقاب فتحرير ا١تهجورة، هللا أكامر
 إال حدأ على ألحد فضل كال كحدة  العبودية كرامةإىل   ستعباداال ذؿ من العبادة

  .تشًتل كال تباع ال كرٯتة نفس اإلنسانية كالنفس ابلتقول

 ا١تاؿ على اإلنساف فحرص الشدة، كقت ُب اإلنفاؽ ىو اإلنفاؽ أعظم أف اعلم• 
 تلك من ستفادةلبل هللا كفقو من كالفائز أكرب، تكوف اٟتاجة ككذلك أعلى يكوف

 .بتبلءاتاال تلك ُب كالنجاح الفرص
 .كالقرابة حاجة األكثر امراعين  الصدقة موضع ٖترم على احرص •

 اإلٯتاف ذلك نشر كاجب علينا بل ينجينا ال كحده اإلٯتاف أبف كفقو كعي على لنكن• 
 .الصرب على فيو كالتواصي عليو ابلتواصي

 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٘٘ٗ 

 
 ضٛز٠  ايػُظ

 عٔ ٚشجّسا يًٓفٛع، تصن١ٝ ٚأحٛاهلا، ٚاألْفظ اآلفام يف ٚآال٥٘ اهلل آٜات إظٗاز ع٢ً تسنص
 ايعصٝإ

 
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
 الشمس. سورة

 :مكاف نزك٢تا -ِ
  .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 عن كزجرنا للنفوس، تزكية كأحوا٢تا، كاألنفس اآلفاؽ ُب كآالئو هللا آايت إظهار على تركز

 .العصياف
 
 
 

 
  



 

 

٘٘٘ 

 اجملًظ األٍٚ
 ٚتدضٝتٗا  ايٓفظ تصن١ٝ جصا٤

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 [َُ – ُالشمس: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

  :التفسًن
 .مشرقها من طلوعها بعد ارتفاعها بوقت كأقسم ابلشمس، هللا أقسم  - ُ
 .ركهباغ بعد أثرىا تبع إذا ابلقمر كأقسم - ِ
 .بضوئو األرض كجو على ما كشف إذا ابلنهار كأقسم - ّ
 .مظلمنا فيصَت األرض، كجو يغشى إذا ابلليل كأقسم - ْ
 .ا١تتقن ببنائها مسكأق ابلسماء، كأقسم - ٓ
 .عليها الناس ليسكن ببسطها؛ كأقسم ابألرض، كأقسم - ٔ
 .سوية ٢تا هللا ٓتلق كأقسم نفس، بكل كأقسم - ٕ
 .لتأتيو خَت ىو كما لتجتنبو، شرٌ  ىو ما تعليم غَت من فأفهمها - ٖ
 .الرذائل عن كٗتليتها ابلفضائل، بتحليتها نفسو طٌهر من ٔتطلوبو فاز قد - ٗ

 .كاآلاثـ ا١تعاصي ُب إايىا ٥تفينا نفسو دىس   من خسر كقد - َُ
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 هبا؟ أقسم اليت النفس ُب العظمة كجو فما العظيمة، ٔتخلوقاتو هللا يقسم -ُ
 السوء؟ أك ا٠تَت بعبده كتعاىل سبحانو هللا إرادة عبلمة ما -ِ
 البشرية؟ النفس تفلح كيف -ّ



 

 

 ٘٘ٙ 

 ؟القسم ُب السماء بناء ذكر ما سبب -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 هللا يقسػػػم -ٔ
 مبخلوقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 كجػو فما العظيمة،
 الػػػنفس يف العظمػػػة
 هبا؟ أقسم اليت
 عالمػػة مػػا -ٕ

 سػػػػػػػبحانو هللا إرادة
 اخلػًن بعبػده كتعػاىل
 السوء؟ أك
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػف -ٖ

 الػػػػػػػػػػػػنفس تفلػػػػػػػػػػػػح
 البشرية؟

 سػػػبب مػػػا -ٗ
 السػػػماء بنػػػاء ذكػػػر
 ؟القسم يف

 اليت آايتو من كبَتة آية النفس -ُ
 غاية ُب فإهنا هبا؛ ابإلقساـ حقيقةه  ىي

 كاٟتركة، التنقل سريعة كا٠تفة، اللطف
: من النفسية كاالنفعاالت كالتأثر كالتغَت
 كالبغض، كاٟتب، كالقصد، كاإلرادة، ا٢تم،
 ال ٘تثاؿ ٣ترد البدف لكاف لوالىا اليت كىي
 آية الوجو ىذا على كتسويتها فيو، فائدة

 .ِٔٗ: السعدم. العظيمة هللا آايت من
 أراد إذا: قاؿ كعب بن دمحم عن -ِ
 فعمل ا٠تَت أ٢تمو اخَتن  بعبده كجل عز هللا
 فعمل الشر أ٢تمو السوء بو أراد كإذا بو،
 .ُِّ/ِِ: القرطيب. بو
 ك٧تا مطلوب بكل فاز لقد أم -ّ

 كأعبلىا نفسو أ٪تى من مكركه كل من
 من خسر كلقد ،كعمبلن  اعلمن  ابلتقول
. اكفسوقن  جهبلن  ابلفجور كأخفاىا نقصها

 .ُّٔ/ُٓ: األلوسي
 ذكر ُب أف مع بىناىا ما ذكر -ْ

 إ٬تادىا على للداللة عنو، غنية الس ماءً 
 .صراحة كموجدىا

 كبُت بينها اإطبلقن  كظواىره الكوف مشاىد •
 صميم ُب عليها متعارؼ لغة اإلنساين القلب
 الركح كبُت كبينها. ا١تشاعر كأغوار الفطرة

 صوت، كال نربة بغَت كمناجاة ٕتاكب اإلنساين
 كتنبض للركح، كتوحي للقلب، تنطق كىي

 عليها، مقبل كىو هبا التقى حيثما ابٟتياة
 كالتجاكب كا١تناجاة األنسإىل  عندىا متطلع

 .كاإل٭تاء
 من تعاىل هللا ٥تلوقات ُب كالتفكر التأمل •

 كتقواه تعاىل هللا تعظيم على العبد يعُت ما أنفع
 نفسك ُب فأحيها مهجورة عبادة كىو

 . ك٣تتمعك
 ىذه اإلنساف منح على مًتتبة تبعة ىنالك •

. كالتوجيو االختيار على القادرة الواعية القوة
 ُب للنمو القابلة الفطرية االستعدادات توجيو
 حرية فهي. سواء الشر حقل كُب ا٠تَت حقل

 كمنحة تكليف، يقابلها كقدرة تبعة، تقابلها
 ..كاجب يقابلها

 الكوف كل لك سخر تعاىل هللا أف تذكر •
 كأ٢تمك سوية بنفس صورة أحسن ُب كخلقك

 كلذا التقول، كطريق الفجور طريق على كدلك



 

 

٘٘ٚ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 إال تلومن فبل اختيارؾ على ٤تاسب فأنت
 .نفسك

 الستعداد يدعو مل أنو ابإلنساف هللا رٛتة من •
 ا١توازين لو تضع اليت ابلرساالت فأعانو ،فطرتو
 موحيات عن لو كتكشف الدقيقة، الثابتة

 من اآلفاؽ كُب نفسو ُب ا٢تدل كدالئل اإلٯتاف،
 .ا٢تول غواشي عنو كٕتلو حولو،

 الدنيا ُب الفبلح طريق كتربيتها النفس تزكية •
 اليت ابلطريقة إال النفوس تتزكى كلن كاآلخرة،

 خلق ١تا فا إحداث غَت من تعاىل هللا يريدىا
 ٔتا كأعلم خالقها فهو يزكيها ما أ٢تمها النفس
 .ٖتتاج

 
  



 

 

 ٘٘ٛ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس

 تعاىل هللا تعظيم على العبد يعُت ما أنفع من تعاىل هللا ٥تلوقات ُب كالتفكر التأمل• 
 . ك٣تتمعك نفسك ُب فأحيها مهجورة عبادة كىو كتقواه

 االختيار على القادرة الواعية القوة ىذه اإلنساف منح على مًتتبة تبعة ىنالك •
 الشر حقل كُب ا٠تَت حقل ُب للنمو القابلة الفطرية االستعدادات توجيو. كالتوجيو

 ..كاجب يقابلها كمنحة تكليف، يقابلها كقدرة تبعة، تقابلها حرية فهي. سواء
 سوية بنفس صورة أحسن ُب كخلقك الكوف كل لك سخر تعاىل هللا أف تذكر •

 فبل اختيارؾ على ٤تاسب فأنت كلذا التقول، كطريق الفجور طريق على كدلك كأ٢تمك
 .نفسك إال تلومن

 ابلطريقة إال النفوس تتزكى كلن كاآلخرة، الدنيا ُب الفبلح طريق كتربيتها النفس تزكية• 
 خالقها فهو يزكيها ما أ٢تمها النفس خلق ١تا فا إحداث غَت من تعاىل هللا يريدىا اليت

 .ٖتتاج ٔتا كأعلم
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

ٜ٘٘ 

 
 اجملًظ ايجاْٞ

 مثٛد قّٛ بكص١ االتعاظ

چ  چ   چ     چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

 [ُٓ – ُُالشمس: ] چگ   

 
  :التفسًن

 .اآلاثـ كاقًتاؼ ا١تعاصي، ارتكاب ُب اٟتدٌ  ٣تاكزهتا بسبب صاٟتنا نبيها ٙتود كذبت - ُُ
 .لو قومو انتداب بعد أشقاىم قاـ حُت - ُِ
 ٢تا تتعرضوا فبل يومها، ُب كًشٍرهبا هللا، انقة اتركوا: السبلـ عليو صاّب هللا رسوؿ ٢تم فقاؿ - ُّ

 .بسوء
 اإلٍب، ُب شركاء فكانوا فعل، ٔتا رضاىم مع أشقاىم فقتلها الناقة، شأف ُب رسو٢تم فكذبوا - ُْ

 .هبا أىلكهم اليت العقوبة ُب كسٌواىم ذنوهبم، بسبب ابلصيحة فأىلكهم عذابو، عليهم هللا فأطبق
 .تبعاتو من سبحانو خائف غَت أىلكهم ما العذاب من هبم هللا فعل - ُٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 كاحد؟ الفاعل أف مع للجميع العقر أضيف ١تاذا -ُ
 ؟ا١تكذبة األمم من غَتىم دكف ٙتود السورة ىذه ُب ١تاذا ذكر هللا -ِ
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 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا-ٔ
 أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 مػػع للجميػػع

 الفاعػػػػػػػػػل أف
 كاحد؟
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا-ٕ

 يف هللا ذكػػػػػػػر
 السػػورة ىػػذه

 دكف مثػػػػػػػػػػػػػود
 مػػػػػن غػػػػػًنىم

 األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 ؟ادلكذبة

 عقرىػػػػػػػػػػػػػا أم -ُ
إىل  كأضػػػيف األشػػقى،

 رضػػػػػػػػػوا ألهنػػػػػػػػػم الكػػػػػػػػػل
: القػػػػػػػػػػػػػػػػرطيب. بفعلػػػػػػػػػػػػػػػػو

ِِ/ُِْ. 
 ىػذه ُب ذكر -ِ

 دكف ٙتػػػػػػػػػػػػػػود السػػػػػػػػػػػػػػورة
 األمػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػَتىم

 ابب مػػػػػػػػػػػػػن ا١تكذبػػػػػػػػػػػػػة
 علػػػػػػػػػى ابألدَّن التنبيػػػػػػػػػو

 يكػػػػن مل فإنػػػػو األعلػػػػى؛
 ا١تكذبػػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػػم ُب

 كعػػػػػػػذاابن  اذنبنػػػػػػػ أخػػػػػػػفٌ 
 عػػنهم ييػػذكر مل إذ مػػنهم
 ذيكػػػػر مػػػػا الػػػػذنوب مػػػػن
 كقػػـو كمػػدين عػػاد عػػن
 كغَتىم لوط

 كيينتهػػى هبػػم ييعتػػرب ذلػػك فعلػػت فرقػػة ذكػػر نفسػػو، دسػػا مػػن خيبػػة تعػػاىل ذكػػر ١تػػا •
 كتدنيسػػػها الػػػنفس تدسػػػية مػػػن اٟتػػػذر علينػػػا فينبغػػػي ٙتػػػود، كىػػػم فعلهػػػم، مثػػػل عػػػن

 .اب١تعاصي
 اٟتػػق قبػػوؿ كعػػدـ كالعنػػاد التكػػذيب سػػبب الطغيػػاف ككيػػف ا٢تػػالكُت سػػَت ُب اقػػرأ •

 .للهبلؾ اسببن  كاف ٍب كمن اب١تواعظ، التأثر كعدـ
 ٟتظػػة آخػرإىل  كالػوعظ الػدعوة ُب جهػدؾ قصػارل تبػذؿ أف الداعيػة أيهػا عليػك •

 .العوائق عند تستسلم كال
 أف قومػو مػع - السػبلـ عليػو - فصػاّب ،اأبػدن  الػدعوة مػن ييػأس أال ينبغي الداعية •

 .كاإلرشاد ابلنصح ٢تم توٌجو أنو إال الناقة عقر بيٌتوا
إىل  يػػػػػؤدم ظلمػػػػػو عػػػػػن الظػػػػػامل كرد ا١تنكػػػػػر إنكػػػػػار كعػػػػػدـ اٟتػػػػػق عػػػػػن السػػػػػكوت •

 .كا١تشارؾ تفالساك العذاب،
 كالسػػكوت منكػػر، اب١تنكػػر كالرضػػا كرضػػوا، سػػكتوا ألهنػػم للجميػػع نيسػػب الػػذنب•

 .كيتكرر نفسو ليعاكد األخضر الضوء يعطيو عنو
 .  يبطش حُت البطش غاية يبلغ يفعل، ما عاقبة ٮتاؼ ال الذم•
 لكػػل ٬تعػػل الػػذم اٟتكػػيم التقػػدير حػػدكد ُب كالطغػػاة، ا١تكػػذبُت أخػػذ ُب هللا سػػنة•

 كىػػو حكمػػة، قػػدر كلكػػل غايػػة، أمػػر كلكػػل ا،موعػػدن  حػػادث كلكػػل ،أجػػبلن  شػػيء
 ..اٚتيعن  كالقدر كالكوف النفس رب
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 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 التأثر كعدـ اٟتق قبوؿ كعدـ كالعناد التكذيب سبب الطغياف ككيف ا٢تالكُت سَت ُب اقرأ• 

 .للهبلؾ اسببن  كاف ٍب كمن اب١تواعظ،
 عند تستسلم كال ٟتظة آخرإىل  كالوعظ الدعوة ُب جهدؾ قصارل تبذؿ أف الداعية أيها عليك •

 .العوائق
 الناقة عقر بٌيتوا أف قومو مع - السبلـ عليو - فصاّب ،اأبدن  الدعوة من ييأس أال ينبغي الداعية •

 .كاإلرشاد ابلنصح ٢تم توٌجو أنو إال
 تفالساك العذاب،إىل  يؤدم ظلمو عن الظامل كرد ا١تنكر إنكار كعدـ اٟتق عن السكوت •

 .كا١تشارؾ
 
 

*   *   * 
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 ضٛز٠  ايًٌٝ

 ٚايهافسٜٔ املؤَٓني بني يًتفاضٌ إظٗاّزا ٚأعُاهلا، ٚاألْفظ اآلٜات بني االختالف بٝإ
 

  :ابلسورةالتعريف 
 اسم السورة: -ُ

 الليل. سورة
 :نزك٢تامكاف   -ِ

  .مكية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .كالكافرين ا١تؤمنُت بُت للتفاضل إظهارنا كأعما٢تا، كاألنفس اآلايت بُت االختبلؼ بياف
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 اجملًظ األٍٚ

 َٚػازبِٗ  ايٓاع َطاعٞ اختالف

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   ڻ    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

 [ُُ – ُالليل: ] چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  

 
  :التفسًن

 .بظلمتو كاألرض السماء بُت ما يغطي إذا ابلليل هللا أقسم  - ُ
 .كظهر تكٌشف إذا ابلنهار كأقسم - ِ
 .كاألنثى الذكر: النوعُت ٓتلقو كأقسم - ّ
 كالسيئات اٞتٌنة، دخوؿ سبب ىي اليت اٟتسنات فمنو ١تختلف، - الناس أيها - عملكم إف - ْ

 .النار دخوؿ سبب ىي اليت
 .عنو هللا هنى ما كاتقى ككفارة، كنفقة زكاة من بذلو؛ يلزمو ما أعطى من فأما - ٓ
 .ا٠تىلىف من بو هللا كعده ٔتا كصدؽ - ٔ
 .هللا سبيل ُب كاإلنفاؽ الصاّب، العمل عليو فسنيسىهًٌل - ٕ
 من هللا يسأؿ فلم هللا عن ٔتالو كاستغٌت فيو، بذلو عليو ٬تب فيما يبذلو فلم ٔتالو ٓتل من كأما - ٖ

 .شيئنا فضلو
 .هللا سبيل ُب مالو إنفاؽ على الثواب كمن ا٠تىلىف من هللا كعده ٔتا ككذب - ٗ

ر الشٌر، عمل عليو فسنيسىهًٌل -َُ  .ا٠تَت فعل عليو كنػيعىسًٌ
 .النار كدخل ىلك، إذا شيئنا بو ٓتل ال ذم مالو عنو يغٍت كما - ُُ
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 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 صنفُت؟ ا١تخلوقات جعل ُب كتعاىل سبحانو هللا حكمة كجو ما -ُ
 .اآلية ىذه ضوء ُب( لو خلق ١تا ميسر فكل اعملوا: )ملسو هيلع هللا ىلص النيب قوؿ بُت -ِ
 .ا١تذكورة اآلايت ضوء ُب السابقة الوقفة اشرح -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 حكمػة كجو ما -ٔ
 يف كتعػػػػػاىل سػػػػػبحانو هللا

 ادلخلوقػػػػػػػػػػػػػػات جعػػػػػػػػػػػػػػل
 صنفٌن؟

 النػػيب قػػوؿ بػػٌن -ٕ
 فكػػػػػػػػل اعملػػػػػػػػوا»: ملسو هيلع هللا ىلص

 يف «لػػػو خلػػق دلػػا ميسػػر
 .اآلية ىذه ضوء
 الوقفػػػػػة اشػػػػػرح -ٖ

 ضػػػػػػػػػػػػػػوء يف السػػػػػػػػػػػػػػابقة
 .ادلذكورة اآلًّيت

مػػػػن كمػػػػاؿ حكمتػػػػو تعػػػػاىل  -ُ
أف قسػػػػم خلقػػػػو صػػػػنفُت، كخػػػػل مػػػػن  

 يريػػد الػػيت اٟتيػػواانت مػػنكػػل صػػنف 
 كال النػػػوع ليبقػػػى كأنثػػػى اذكػػػرن  بقاءىػػػا

إىل  منهمػػػػػػػا كػػػػػػػبل   كقػػػػػػػاد يضػػػػػػػمحل،
 كػبل   كجعػل الشهوة، بسلسلة اآلخر

: السػػػػػعدم. لآلخػػػػػر امناسػػػػػبن  منهمػػػػػا
ِٕٗ. 

 اليسػػرل؛ للطريقػػة هنيئػػو أم -ِ
. السػػيئات كتػػرؾ ا٠تػػَتات فعػػل كىػػي
 كمنػػػو للعسػػػرل، تيسػػػَته ذلػػػك كضػػػد
 ١تػػػا ميسػػػر فكػػػل اعملػػػوا» :ملسو هيلع هللا ىلص قولػػػو
 لػو، رقػدًٌ  ١تػا هللا يهيئػو: أم «لو خلق

. الشػر أك ا٠تَتات فعل عليو كيسهل
 .ٖٗٓ/ِ: جزم ابن
 مػػػػػن: السػػػػػلف بعػػػػػض قػػػػػاؿ -ّ

 رغباهتم لفتٗت الناس أبف كعي على كنت إذا•
 ىذه كل يضبط كالذم كمشاعرىم، كمقاصدىم

 كتصوراهتم ٔتنهجهم كالتزامهم اعتقادىم مدل ىو
لذا ينبغي الًتكيز ُب دعوتك على  اٟتياة، ُب

حسن االعتقاد، كالذم من خبللو نستطيع 
 السلوؾ.ضبط 

 أفإىل  العاقل يدعو أمر الناس سعي اختبلؼ•
 اسنُت ُب مكانو عن يفتش كأف نفسوإىل  ينظر

 .ا١تسيئُت أك
 هللا سبيل ُب كالبذؿ العطاء على نفسك عود•

 الدنيا ُب العطاء ُب التيسَت مفتاح فهو تعاىل
 .كاآلخرة

 فالنفس العطاء، على كأىلينا أنفسنا بًتبية لنقم•
 كرٯتة طيبة نفس كنفسها ١تا٢تا الباذلة ا١تعطاءة
 كتصدؽ التقول تتقبل سوية فطرة صاحبة
 بُت ادائمن  تظهر كلذا مطمئن بقلب ابٟتسٌت
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كمػػن بعػػدىا، اٟتسػػنة: اٟتسػػنة ثػػواب
 ابػػػػن. بعػػػػدىا السػػػػيئة: السػػػػيئة جػػػػزاء
 .َِٓ/ْ: كثَت

 .حاؿ أيسر ُب كتعامبلهتا حياهتا ُب الناس
 قد يكوف ابٟتسٌت كيصدؽ كيتقي يعطي الذم•

. كيهديها نفسو ليزكي كسعو ُب ما أقصى بذؿ
 ال بدكنو الذم كتوفيقو هللا عوف يستحق عندئذو 
 .شيء على اإلنساف يقدر كال شيء، يكوف

 على نفسو من ذلك ظهر لليسرل هللا يسره من•
 ُب كاليسر. خطوه ُب فاليسر حولو، ما كل

 .كلها لؤلمور تناكلو ُب كاليسر. طريقو
 هللا عن استغنائك على عملي دليل البخل•

 ا١تنة صاحب أنو مع كثوابو أجره كعن تعاىل
 العملي التكذيب عليو كيًتتب عليك، كالفضل
 .ابآلخرة

 خائف ادائمن  فالبخيل البخل عاقبة لنحذر•
 كُب ا١تاؿ ٚتع ُب شيء كل ُب ابلعسر ٭تس

 نظرة كُب تعامبلتو كُب إنفاقو كُب عليو اٟتفاظ
 .األخركم العسر ٍب كمن إليو، الناس

 ربو عن كيستغٍت كمالو، بنفسو يبخل الذم•
 ما أقصى يبلغ.. كدينو بدعوتو كيكذب كىداه،

. للفساد تعريضها من بنفسو إنساف يبلغو
 فييسره شيء، كل عليو هللا يعسر أف كيستحق
 كل ك٭ترمو! كعورة كلإىل   كيوفقو! للعسرل

 مشقة خطاه من خطوة كل ُب ك٬تعل! تيسَت
 .اكحرجن 
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 للعسرل، التيسَت من كا١تعصية للشر التيسَت•
 كىل.. ك٧تا األرض ىذه ُب صاحبها أفلح كإف

 !.العسرل ٢تي كإهنا جهنم؟ من أعسر
 ُب ينفع لن مستحقيو، عن كمنعو ا١تاؿ اكتناز•

 األخركم، العذاب من أك مكركه أم من النجاة
 أال اب، اعياذن  غَتان، بو كيتمتع كزره سنناؿ بل

 .أموالنا ُب تعاىل هللا حق ألداء فلنبادر
 

 ختاـ اجمللس

   .ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللسيتدارس ا١تشرؼ مع 
 كل يضبط كالذم كمشاعرىم، كمقاصدىم رغباهتم لفتٗت الناس أبف كعي على كنت إذا•

 نفسك مع ركز فذلك كعلى اٟتياة، ُب كتصوراهتم ٔتنهجهم كالتزامهم اعتقادىم مدل ىو ىذه
 .السلوؾ تضبط أف تستطيع االعتقاد حسن على دعوتك كُب
 ُب مكانو عن يفتش كأف نفسوإىل  ينظر أفإىل  العاقل يدعو أمر الناس سعي اختبلؼ•

 .ا١تسيئُت أك اسنُت
 الدنيا ُب العطاء ُب التيسَت مفتاح فهو تعاىل هللا سبيل ُب كالبذؿ العطاء على نفسك عود•

 .كاآلخرة
 كرٯتة طيبة نفس كنفسها ١تا٢تا الباذلة ا١تعطاءة فالنفس العطاء، على كأىلينا أنفسنا بًتبية لنقم•

 الناس بُت ادائمن  تظهر كلذا مطمئن بقلب ابٟتسٌت كتصدؽ التقول تتقبل سوية فطرة صاحبة
 .حاؿ أيسر ُب كتعامبلهتا حياهتا ُب

  



 

 

٘ٙٚ 

 
 اجملًظ ايجاْٞ

 َٔ يعبادٙ تعاىل اهلل بتخرٜس ْرازٚاإل ،ايػٛا١ٜ َٔ اهلدا١ٜ طسٜل ببٝإ اإلعراز= ٚإعراز إْراز
ّٓ ايٓاز  ٜتجٓبٗا َٚٔ ٜصالٖا َٔ اَبٝ

ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  ې    ې   ې      ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ 

پ  پ              پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   

 [ُِ – ُِالليل: ] چٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ   

 
  :التفسًن

 .الباطل من اٟتق طريق نبٌُت  أف علينا إف - ُِ
 .غَتان ألحد ذلك كليس نشاء، ٔتا فيهما نتصٌرؼ الدنيا، اٟتياة كلنا اآلخرة حياةلل لنا كإف - ُّ
 .هللا عصيتم أنتم إف تتوقد انر من - الناس أيها - فحٌذرتكم - ُْ
 .الكافر كىو األشقى إال النار ىذه حرٌ  يقاسي ال - ُٓ
 .هللا أمر امتثاؿ عن كأعرض ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ بو جاء ٔتا كذب ال ذم - ُٔ
 .- عنو هللا رضي - بكر أبو الناس أتقى عنها كسييباعىد - ُٕ
 .الذنوب من ليتطهر الرب كجوه ُب مالو ينفق ال ذم - ُٖ
 .عليو أحد هبا أنعم نعمة ليكافئ مالو من يبذؿ ما يبذؿ كال - ُٗ
ٍلًقو على العال ربو كجو إال مالو من يبذلو ٔتا يريد ال - َِ  .خى
 .الكرمي اٞتزاء من هللا يعطيو ٔتا يرضى كلسوؼ - ُِ
 



 

 

 ٘ٙٛ 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ك١تاذا؟ إليو؟ ا٠تلق إحساف من ا١تتقي موقف ما -ُ
 ىو؟ فما ،ما أبمر اآلية ىذه ُب ا١تنفق عن رضاه تعاىل هللا علق -ِ
 ؟ُب ىذه اآلية إرشاد عظيم كضح ذلك -ّ
 ؟ٙتار ا٢تدل التاـما ىي  -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 موقػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػا -ٔ
 إحسػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن ادلتقػػػػػػػػي
 كدلاذا؟ إليو؟ اخللق
 تعػػػاىل هللا علػػػق -ٕ

 يف ادلنفػػػػػػق عػػػػػػن رضػػػػػػاه
 فمػا، مػا أبمر اآلية ىذه
 ىو؟
مػػػاىي مثػػػار اذلػػػدل  -ٖ
 ؟التاـ

 أفإىل  اإلرشػػػػػػاد اآليػػػػػػة ُب -ُ
 أف لػػػػػو ينبغػػػػػي ال التقػػػػػول صػػػػاحب
هػػػػم، ا٠تلػػػػق مىػػػػن   يتحمػػػػل  كإف كنعمى

 جػػػزائهمإىل  ابدر اشػػػيئن  مػػػنهم ٛتػػػل
 ا٠تلػػق مػػن ألحػػد يتبقػػى لػػئبل عليػػو؛
 بعػػػػػػد فيكػػػػػػوف ٕتػػػػػػزل، نعمػػػػػػة عليػػػػػػو
 لػػػيس كحػػػده،  كلػػػو عملػػػو ذلػػػك

 ابػػػن. نعمتػػػو علػػػى جػػػزاء للمخلػػػوؽ
 .ِّٔ/ّ: القيم

 جػػػػزاءن  ا٠تػػػػَت يفعػػػػل ال أم -ِ
 فيمػا أحػد عليػو هبا أنعم نعمة على

 اخالصنػػػػػ ابتػػػػػداء يفعلػػػػػو بػػػػػل تقػػػػػدـ،
 .َٖٓ/ِ: جزم ابن. هللا لوجو

 يتضػػػػػػػػمن التػػػػػػػػاـ كا٢تػػػػػػػػدل -ّ
 الطلػػػػب كتوحيػػػػد ا١تطلػػػػوب توحيػػػػد

 كرٛتة بعباده منو فضبلن  نفسو على هللا كتب لقد•
 ٢تم يبينو كأف. ككعيهم الناس لفطرة ا٢تدل يبُت أف

 تكوف فبل كاآلايت، كالرساالت ابلرسل كذلك
 .ألحد ظلم ىناؾ يكوف كال ألحد، حجة ىناؾ

 عليها، كالثبات ا٢تداية ادائمن  تعاىل هللا لنسأؿ•
 كا١تتفضل ككاىبها ا٢تداية، صاحب سبحانو فهو
 الذم هللا اٟتمد: كلنقل عليها، هللا لنشكر ٍب هبا،

 .هللا ىداان أف لوال لنهتدم كنا كما ٢تذا ىداان
 أك للخَت ا٢تداية على مقصورة ليست هللا ىداية•

 ٠تَت ليهتدم ابإلنساف ترتقي كإ٪تا للشر، ا٢تداية
 ُب األمور معال فاطلب الشرين، كشر ا٠تَتين
 .ا٢تداية

 طلبت فإذا ، كاألكىل اآلخرة أف يقُت على كن•
 تتوقع، أك تتمٌت ٦تا أبعظم كجدهتا خرةلآل كسعيت

 ما بقدر منها كجدت للدنيا كسعيت طلبت كإذا



 

 

ٜ٘ٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كاالنقطاع ،ا١توصلة الطريق كتوحيد
 الشػػػػركة مػػػن يقػػػع الوصػػػوؿ كٗتلػػػف

 ،بعضػػػػػػػػػها ُب أك األمػػػػػػػػػور ىػػػػػػػػػذه ُب
 التوحيػػد تنػاُب ا١تطلػوب ُب فالشػركة

 الطلػػػػػػب ُب كالشػػػػػػركة ،كاإلخػػػػػبلص
 ُب كالشػػركة، كالعزٯتػػة الصػػدؽ تنػػاُب

 األمر. اتباع تناُب الطريق

 .لك كتب
 اٟتق، كأىل اٟتق عن كالتول الكذب أقبح ما•

 الدنيا ُب ابألشقى كا١تكذب ا١تتول هللا كصف فقد
 .لتهاباال ةدشدي ابلنار كتوعده كاآلخرة

 ُب ماؿ من نبذلو ما بقدر تعاىل  تقواان لنخترب•
  اإنفاقن  أكثر للماؿ كنا فكلما. خلقو ٠تدمة سبيلو

 .أبعد النار عن كنا
 اإلخبلص ىو النار من يقي الذم اإلنفاؽ شرط•
 كعدـ الدنيوم كاألجر اٞتزاء طلب كعدـ كحده 

 .إليو التطلع
 ما جزاء سَتضيك تعاىل هللا أبف يقُت على كن•

 ا٠تَت ببذؿ عليهم كالتوسعة خلقو إرضاء من قمت
 .كرمي رب من كرمي كعد فهو كرهبم، كتفريج ٢تم
 إنو. األتقى ىذا قلب ُب ينسكب الرضا إنو•

. جوارحو على يفيض الرضا إنو. ركحو يغمر الرضا
.. حياتو يندم الرضا إنو. كيانو ُب يشيع الرضا إنو
 !كربل نعمة من ٢تا كاي! جزاء من لو كاي
. بقدره كيرضى. بربو كيرضى. بدينو يرضى•

. كضراء سراء من ٬تد ٔتا كيرضى. بنصيبو كيرضى
 رخاء كمن. كعسر يسر كمن. كفقر غٌت كمن

 يستعجل كال يضيق كال يقلق فبل يرضى. كشدة
  .الغاية يستبعد كال العبء، يستثقل كال
 جزاء كل من أكرب جزاء - جزاء الرضا ىذا إف•



 

 

 ٘ٚٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 من - كمالو نفسو لو يبذؿ من يستحقو جزاء -
. األعلى ربو كجو ابتغاء يبذؿ كمن. ليتزكى يعطي

 القلوب ُب يسكبو كىو. هللا إال ٯتنحو ال جزاء إنو
 .سواه ترل فبل لو، ٗتلص اليت

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ككاىبها ا٢تداية، صاحب سبحانو فهو عليها، كالثبات ا٢تداية ادائمن  تعاىل هللا لنسأؿ•

 لنهتدم كنا كما ٢تذا ىداان الذم هللا اٟتمد: كلنقل عليها، هللا لنشكر ٍب هبا، كا١تتفضل
 .هللا ىداان أف لوال

 ابإلنساف ترتقي كإ٪تا للشر، ا٢تداية أك للخَت ا٢تداية على مقصورة ليست هللا ىداية•
 .ا٢تداية ُب األمور معال فاطلب الشرين، كشر ا٠تَتين ٠تَت ليهتدم

 ٦تا أبعظم كجدهتا خرةلآل كسعيت طلبت فإذا ، كاألكىل اآلخرة أف يقُت على كن•
 .لك كتب ما بقدر منها كجدت للدنيا كسعيت طلبت كإذا تتوقع، أك تتمٌت

 كنا فكلما. خلقو ٠تدمة سبيلو ُب ماؿ من نبذلو ما بقدر تعاىل  تقواان لنخترب•
 .أبعد النار عن كنا  اإنفاقن  أكثر للماؿ

 

*   *   * 
 

  



 

 

٘ٚٔ 

 
 ضٛز٠  ايطخ٢

 ٚترنرّيا ي٘، تأّْٝطا ي٘، ٚدٚاَٗا ايٛحٞ بٓع١ُ عًٝ٘ ٚاالَتٓإ ملسو هيلع هللا ىلص يٓبٝ٘ اهلل زعا١ٜ ذنس
 .بايػهس يًُؤَٓني

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 الضحى. سورة
 :نزك٢تا مكاف -ِ

  .مكية
 النزكؿ: سبب -ّ

 قد إال شيطانك أرل ما دمحم اي ،فقالت امرأة فأتت ،ليلتُت أك ليلة يقم فلم النيب اشتكى
 :قيل كغَتىم كمسلم كالبخارم أٛتد اإلماـ ركاه ،اآلية (كالضحى) كجل عز هللا فأنزؿ :تركك

 .اٟتطب ٛتالة كىي ،٢تب أيب زكج" حرب بنت العوراء" ىي ا١ترأة أف
 ما مقصد السورة؟ -ْ

 للمؤمنُت كتذكَتنا لو، أتنيسنا لو، كدكامها الوحي بنعمة عليو كاالمتناف ملسو هيلع هللا ىلص لنبيو هللا رعاية ذكر
 .ابلشكر

 
  



 

 

 ٕ٘ٚ 

 

 اجملًظ
 ايٛحٞ  بٓع١ُ عًٝ٘ ٚاالَتٓإ يٓبٝ٘ اهلل زعا١ٜ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  

 [ُُ – ُالضحى: ] چڻ   ۀ   

 
  :التفسًن

 .النهار أبكؿ هللا أقسم  - ُ 
 .اٟتركة عن فيو الناس كسكن أظلم إذا ابلليل كأقسم - ِ
 .الوحي فػىًتى  ١تا ا١تشركوف يقوؿ كما أبغضك؛ كما ربك، - الرسوؿ أيها - تركك ما - ّ
 .ينقطع ال ال ذم الدائم النعيم من فيها ١تا الدنيا؛ من لك خَت اآلخرة كلىلدار - ْ
 .أمتك كأعطى أعطاؾ ٔتا ترضى حىت   كألمتك لك اٞتزيل الثواب من يعطيك كلسوؼ - ٓ
 عبد جدؾ عليك عطف حيث ،مأكل لك فجعل أبوؾ، عنك مات قد صغَتنا كجدؾ لقد - ٔ

 .طالب أبو عٌمك ٍب ا١تطلب،
 .تعلم تكن مل ما ذلك من فعٌلمك اإلٯتاف، كال الكتاب ما تدرل ال ككجدؾ - ٕ
 .فأغناؾ فقَتنا ككجدؾ - ٖ
 .تذلٌو كال الصغر، ُب ابهأ فقد من معاملة تيًسئ فبل - ٗ

 .اتاج السائل تزجر كال - َُ
 .هبا كٖتدث عليك هللا نًعىم كاشكر - ُُ



 

 

ٖ٘ٚ 

 
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 .اآلية خبلؿ من ذلك كضح ربو؟ من القريب العبد صفة ما -ُ
 .ذلك كضح فقط؟ ا١تاؿ لسائل ،عنو ا١تنهي السائل هنر ىل -ِ
 اإلٯتاف؟ زايدة ُب اسببن  هللا بنعمة التحدث يكوف كيف -ّ
 هللا؟ بنعم ابلتحدث األمر جاء ١تاذا -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 العبػػد صػػفة مػػا -ٔ
 كضػح ربػو؟ مػن القريب
 .اآلية خالؿ من ذلك
 هنػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػل -ٕ

 ،عنػػػػػػو ادلنهػػػػػػي السػػػػػػائل
 فقػػػػػػػط؟ ادلػػػػػػػاؿ لسػػػػػػػائل
 .ذلك كضح
 يكػػػػػػوف كيػػػػػػف -ٖ

 هللا بنعمػػػػػػػػػػة التحػػػػػػػػػػدث
 اإلشناف؟ زًّيدة يف اسببن 
 جػػػػػػػػػػػاء دلػػػػػػػػػػػاذا -ٗ

 بػػػػنعم ابلتحػػػػدث األمػػػػر
 هللا؟

 لػػػػػك خػػػػػَت اآلخػػػػػرة أف كاٟتػػػػػاؿ -ُ
 كمػػػن عليهػػػا، ٗتتارىػػػا كأنػػػت األكىل مػػػن

 إرشػػاد ففيػػو ربػػو؛ يًتكػػو ال كػػذلك حالػػو
 العبػػد قػػرب مػػبلؾ ىػػو مػػاإىل  للمػػؤمنُت

 للمشػػركُت كتػػوبيخ كجػػل، عػػز الػػربإىل 
 الػػػػػػػدنيا أمػػػػػػػر التػػػػػػػزاـ مػػػػػػػن فيػػػػػػػو ىػػػػػػػم ٔتػػػػػػػا

: األلوسػػػػػػػػي. اآلخػػػػػػػػرة عػػػػػػػػن كاإلعػػػػػػػػراض
ُٓ/ّٕٗ. 
 للمػاؿ السػائل فيػو يػدخل ىذا -ِ

 امػأمورن  ا١تعلػم كاف ك٢تذا للعلم؛ كالسائل
 كمباشػػػػػػرتو ا١تػػػػػػتعلم، مػػػػػػع ا٠تلػػػػػػق ْتسػػػػػػن

 ذلػػػك ُب فػػػإف عليػػػو؛ كالتحػػػنن ابإلكػػػراـ
 ١تػػػػن اكإكرامنػػػػ مقصػػػػده، علػػػػى لػػػػو معونػػػػة
. كالػػػػػببلد العبػػػػػاد نفػػػػػع ُب يسػػػػػعى كػػػػػاف

 تعاىل هللا أف الداعية أيها يقُت على كن• 
 فهو قبله، كما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ يدع مل كما

 ىذه ٖتمل دمت ما يدعك لن سبحانو
 .كانصرؾ مؤيدؾ فهو الدعوة،

 األخركية السعادة أف للمسلم كبشرل تنبيو•
 النصب جزاء كىي الدينا، ىذه من خَت ىي

 دعوة طريق ُب الداعية يلقاه الذم كالتعب
 ىذا على الثبات ُب مسلم كل كيلقاه ربو،

 .الدنيا ىذه ُب الطريق
 كىو العطاء، كأكَب أكـر ىو هللا عطاء•

 إال العطاء ىذا تناؿ لن كلكن ا١ترضي، العطاء
 .كالثبات كالصرب ابلعمل

 ُب التوفيق من يرضيك ما لك ليدخر إنو•
 كغلبة طريقك، من العقبات كإزاحة دعوتك،



 

 

 ٘ٚٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .ِٖٗ: السعدم
 داع هللا بنعمػػػػػػػػػػػػػػػػػة التحػػػػػػػػػػػػػػػػػدث -ّ

 القلػػػػػوب لتحبيػػػػػب كموجػػػػػب لشػػػػػكرىا،
 ٣تبولػػػة القلػػػوب فػػػإف هبػػػا؛ أنعػػػم مػػػنإىل 
 .ِٗٗ: السعدم. اسن ٤تبة على

 كلػػػذا ٢تػػػا؛ شػػػكر هبػػػا التحػػػدث -ْ
 ٔتػػػػا التحػػػػدث السػػػػلف بعػػػػض اسػػػػتحب

 الػػػػػرايء بػػػػػو يػػػػػرد مل إذا ا٠تػػػػػَت مػػػػػن عملػػػػػو
: األلوسػي. بػو االقتػداء كعلػم كاالفتخار

ُٓ/ّّٖ. 

 اليت األمور كىي.. حقك كظهور منهجك،
 العناد يواجو كىو ملسو هيلع هللا ىلص ابلو تشغل كانت

 ..كالشماتة.. كالكيد كاألذل كالتكذيب
 ا٢تداية نعمة: كأعظمها كبَتة، علينا هللا نعم•

 اب١تاؿ الغٌت ٍب اب الغٌت كنعمة الضبلؿ، من
 ذلك ُب فلنتفكر حياتك، بو تقـو الذم

 .النعم تلك بشكر نقـو كيف كنبحث
 كمع يتمو، كقائع قضى الذم ىو ْتكمتو هللا•

 ىذا ففي چڈ  ژچ: سبحانو يقوؿ ذلك
 ىو ما نسبة عدـ ُب األدب هللا من تعليم

 كاف كإف الكبلمية، العبارة ُب هللاإىل  مكركه
 قاؿ كما كقدر، قضى الذم ىو سبحانو
 مىرًٍضتي  كىًإذىا﴿: - السبلـ عليو - إبراىيم

 [.َٖ:الشعراء]﴾يىٍشًفُتً  فػىهيوى 
 ابلقناعة، نفسك هللا فأغٌت افقَتن  كنت لقد•

 خد٬تة) بيتك أىل كماؿ بكسبك أغناؾ كما
 تتطلع أك الفقر، ٖتس أف عن( عنها هللا رضي
 .ثراء من حولك ماإىل 

 أكـر اليت النعم من ٚتلة كجل عز هللا عٌدد•
 كُب األمور، من بعددو  طالبو كبعدىا نبيو، هبا

 بنعمو  عليو هللا أنعم مىت أبنو للمرء تعليم ىذا
 ،اعلمن  أك ماالن  كانت سواء عطااي إليو كساؽ

 إخراج ُب ٬تتهد أف إذف عليو فالواجب



 

 

٘ٚ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كخدمتهم الناس لنفع بتسخَتىا كذلك زكاهتا،
 .كمعاكنتهم

 عن سائبلن  كاف سواء سائبلن  نرد أال لنحرص•
  سائبلن  أك - العلم أىل من كنا إف - علم

 أف من أقل فبل نستطع مل كإف ماؿ،عن 
 زيدن كال مشاعره رح٧ت ال ٔتا اب١تعركؼ نصرفو

 .ككربو ٫تو من
 عن كالنهي اليتيم إكراـإىل  التوجيهات ىذه•

 مع السائل إغناء كإىل خاطره، ككسر قهره
 ُب الواقع إ٭تاءات أىم من كانت بو، الرفق
 حق ترعى ال اليت ا١تتكالبة، اٞتاحدة البيئة

! بسيفو حقو ٛتاية على قادر غَت ضعيف،
إىل  هللا بشرعة البيئة ىذه اإلسبلـ رفع حيث
 .كالعدؿ اٟتق

 الداعية يقـو أف ا٢تداية بنعمة التحديث من•
 .بو كٖتديثهم الناس بُت ا٢تدل بنشر

 كىو عظيم، أدب على تنبيو اآلية ُب•
 احرصن  كإشهارىا؛ ابلنعمة للتحدث التصدم

، كالتخلق كاٞتود التفضل على  اكفرارن  ابلكـر
 .الشح رذيلة من

 
  



 

 

 ٘ٚٙ 

 

 ختاـ اجمللس

   .ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس يتدارس
 فهو قبله، كما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ يدع مل كما تعاىل هللا أف الداعية أيها يقُت على كن•

 .كانصرؾ مؤيدؾ فهو الدعوة، ىذه ٖتمل دمت ما يدعك لن سبحانو
 جزاء كىي الدينا، ىذه من خَت ىي األخركية السعادة أف للمسلم كبشرل تنبيو•

 الثبات ُب مسلم كل كيلقاه ربو، دعوة طريق ُب الداعية يلقاه الذم كالتعب النصب
 .الدنيا ىذه ُب الطريق ىذا على

 إال العطاء ىذا تناؿ لن كلكن ا١ترضي، العطاء كىو العطاء، كأكَب أكـر ىو هللا عطاء•
 .كالثبات كالصرب ابلعمل

 .بو كٖتديثهم الناس بُت ا٢تدل بنشر الداعية يقـو أف ا٢تداية بنعمة التحديث من•
 احرصن  كإشهارىا؛ ابلنعمة للتحدث التصدم كىو عظيم، أدب على تنبيو اآلية ُب•

، كالتخلق كاٞتود التفضل على  .الشح رذيلة من اكفرارن  ابلكـر
 

*   *   * 
 

  



 

 

٘ٚٚ 

 
 ضٛز٠  ايػسح

 ذيو ٜٛجب َٚا عٓ٘، ٚايعطس ٚاسبسج ايػِ بصٚاٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ْبٝ٘ ع٢ً اهلل ١َٓ إمتاّ ذنس
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
  .نػىٍشرىحٍ   سورة أىملى  اكتسمى أيضن  الشرح سورة

 :نزك٢تامكاف   -ِ
  .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 .ذلك يوجب كما عنو، كالعسر كاٟترج الغم بزكاؿ ملسو هيلع هللا ىلص نبيو على هللا منة إ٘تاـ ذكر

  



 

 

 ٘ٚٛ 

 
 اجملًظ

 ذيو ٜٛجب َٚا أَسٙ ٚتٝطري صدزٙ باْػساح ايهسِٜ ايٓيب ع٢ً امل١ٓ إمتاّ

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  چ 

  چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
 [ٖ – ُالشرح: ]

 
  :التفسًن

 .الوحي تلقي إليك فحب ب صدرؾ لك هللا شرح لقد  - ُ
  .اإلٍب عنك كحططنا - ِ
 .ظهرؾ يكسر أف كاد حىت   أتعبك الذم - ّ
 .غَت٫تا كُب كاإلقامة األذاف ُب تيٍذكىر أصبحت فقد ذكرؾ، لك كأعلينا - ْ
 .كاتساعنا سهولة كالضيق الشٌدة مع فإف - ٓ
 يصدنك كال قومك، أذل يهولنك فبل ذلك علمت إذا كاتساعنا، سهولة كالضيق الشدة مع إف - ٔ

 .هللاإىل  الدعوة عن
 .ربك عبادة ُب فاجتهد منها كانتهيت أعمالك، من فرغت فإذا - ٕ
 .كحده هللاإىل  كقصدؾ رغبتك كاجعل - ٖ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 بذلك؟ ا١تراد كما الكرٯتة؟ اآلية ُب الصدر خص ١تاذا -ُ
 ؟فكيف كاف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصرفع هللا ذكر نبيو  -ِ



 

 

ٜ٘ٚ 

 .اآليتُت ىاتُت ضوء ُب ذلك كضح «العسر من أكسع اليسر» -ّ
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٔ
 يف الصػػػػدر خػػػػص
 كما الكرشنة؟ اآلية
 بذلك؟ ادلراد
 هللا رفػػػػػػع -ٕ

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيػػػػػػػػػو ذكػػػػػػػػػر
 كػػػػػػػػػػػػاف فكيػػػػػػػػػػػف

 ؟ذلك
 اليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر»-ٖ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػن أكسػػػػػػػػػػػػػػػػع
 كضػػػػػػػح «العسػػػػػػػر
 ضػػػػػػػػوء يف ذلػػػػػػػػك
 .اآليتٌن ىاتٌن

 ٤تػػػػل ألنػػػػو الصػػػػدر خػػػػص كإ٪تػػػػا -ُ
 كاإلدراكػػػات، العلػػػـو مػػػن الػػػنفس أحػػػواؿ
 كآلػو عليو هللا صلى عليو االمتناف: كا١تراد
 ٔتػا قػاـ حػىت كتوسػيعو صػدره بفػتح كسلم

 قػػدر مػػا علػػى كقػػدر الػػدعوة، مػػن بػػو قػػاـ
 كحفػػػػػػػظ النبػػػػػػوة أعبػػػػػػاء ٛتػػػػػػػل مػػػػػػن عليػػػػػػو
 .ُْٔ/ٓ: الشوكاين. الوحي

 لىػػػػػػػػػػػك كرفعنػػػػػػػػػػا﴿ قػىتىػػػػػػػػػػادىة عىػػػػػػػػػػن -ِ
نٍػيىا ُب  ذكػػػػره هللا رفػػػػع: قىػػػػاؿى  ﴾ذكػػػػرؾ  الػػػػدُّ

 كىالى  متشػػػهد كىالى  خطيػػػب فػىلىػػػٍيسى  خػػػرةكاآل
ة صىػػػاحب  الى  أىف أشػػػهد يػينىػػػادم ًإال   صىػػػبلى

ا أىف كىأٍشهد هللا ًإال   إًلىو  هللا. رىسيوؿ ٤تيىم دن
 مػػػػػػػػػػرتُت، تكػػػػػػػػػػرر كإف فالعسػػػػػػػػػػر -ّ

 كاليسػػر كاحػػد، فهػػو ا١تعرفػػة بلفػػظ فتكػػرر
 فالعسػػر يسػػراف؛ فهػػو النكػػرة بلفػػظ تكػػرر

 بعده؛ كيسر قبلو، يسر: بيسرين ٤تفوؼ
: القػػػػػيم ابػػػػن. يسػػػػرين عسػػػػر يغلػػػػب فلػػػػن

ّ/ّّّ. 

 ا٢تدل لقبوؿ صدرؾ يشرح أف تعاىل هللا اسأؿ•
 لعشت صدرؾ شرح فلو اب٢تدل، صدرؾ كيشرح

 لقاتلوؾ ا١تلوؾ علماىا لو الدنيا ىذه ُب سعادة ُب
 .عليها

 هللا فاسأؿ كالقلب النفس على ثقل للذنوب•
 كيصرفها عنها كيصرفك عنك يضعها أف تعاىل
 .عنك

 تفضل فضل فهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب على الصبلة من أكثر•
 رضي ذلك فعلت فإف لَتضى، نبيو على بو هللا

 .عنك هللا رضي عنك رضي كإذا هللا رسوؿ عنك
 ؛اأبدن  أحد منو ييأس أف ينبغي فبل كبَت هللا فضل•

 اٟتياة بدأ - عليو كسبلمو هللا صلوات - فالنيب
. ذكره لو هللا كرفع ،انبين  صار ٍب كعوز، كفقر بيتم

 اأبدن  أيس فبل عصيبة اإلنساف أحواؿ كانت فمهما
 .األعلى الفضل من
 تيسر، ٔتا منها كارض كسهولة بيسر حياتك عش•

 العمل من كاخًت تطيق ال ما نفسك ٖتمل كال
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسوؿ اأتسين  أيسره

 تشدد فبل نبوية، ككصية رابنية شريعة التيسَت•
 كبشرىم هبم كارفق عليك هللا فيشدد الناس على

 الدين من كعليك  عليهم كتيسَته ٢تم هللا ببشارة
 .غلبو إال أحد الدين يشاد فلن تطيق ما
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 فوعد النصرة أك ا٠تَت أتخَت من جزع كال تيأس ال•
 حققت إذا إال يتحقق لن كلكن ٤تالة ال آت هللا

 .أسبابو
 كبَتة نفسية طاقة ا١تؤمن تيكسب اآلية ىذه•

 كٕتعلو كانت، مهما كان الشدائد ١تواجهة
 ا١ترء علم فإذا الصعاب، يتهٌيب ال ،امقدامن  اجسورن 

 الشدائد ٮتاؼ فلماذا احتمن  سيأٌب ايسرن  ٙتٌة أف
 .األىواؿ كاقتحاـ

 يتنقل فهو فراغ، كقت لديو ليس الرسالة صاحب•
 عبادة من فرغت فإذا أخرل،إىل  عبادة من

 أك دعوة كانت سواء أخرل عبادةإىل  فانصب
 ْتث أك قرآف، قراءة أك كربة تفريج أك ليل قياـ
  تقرابن  األىل كمؤانسة ٣تالسة أك رزؽ عن

 .  عليهم للسركر كإدخاالن 
 للهم حينها فتهيأ افراغن  حياتك ُب ٕتد يـو•

 ا١تاضي ملفات كل لك سيسحب ألنو كالقلق؛
 ُب فيجعلك اٟتياة أدراج من كا١تستقبل كاٟتاضر

 بسكُت الفراغ تذبح أف كالنصيحة. مضطرب أمر
 كلذا غَته؛ ُب فاشرع عمل من فرغت فإذا العمل،

 ﴾فانصب فرغت فإذا﴿: فقاؿ نبيو هللا أمر
 [.ٕ:الشرح]

 جد حياة ا١تؤمن حياة أف على داللة فيها كاآلايت
 من ا١تؤمن يفرغ فبل كا٠تَت، اٟتق سبيل ُب كتعب



 

 

٘ٛٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .آخر ُب كيدخل إال عمل
 خَت من عنده فيما كاطمع بربك صلتك قكثًٌ •

 ال كحده ابلدعاء لو كتوجو دنيوم، أك أخركم
 .بغَته قلبك تعلق كال لو شريك

 األرض، كمع الناس مع شغلك من فرغت فإذا•
 فتوجو كلو ىذا من فرغت إذا.. اٟتياة شواغل كمع

 فيو تنصب أف يستحق ماإىل  إذف كلو بقلبك
 ..كالتوجو كالتطلع كالتجرد العبادة ..كٕتهد كتكد

 

 اجمللسختاـ 

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 شرح فلو اب٢تدل، صدرؾ كيشرح ا٢تدل لقبوؿ صدرؾ يشرح أف تعاىل هللا اسأؿ•

 .عليها لقاتلوؾ ا١تلوؾ علماىا لو الدنيا ىذه ُب سعادة ُب لعشت صدرؾ
 عنها كيصرفك عنك يضعها أف تعاىل هللا فاسأؿ كالقلب النفس على ثقل للذنوب•

 .عنك كيصرفها
 فعلت فإف لَتضى، نبيو على بو هللا تفضل فضل فهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب على الصبلة من أكثر•

 .عنك هللا رضي عنك رضي كإذا هللا رسوؿ عنك رضي ذلك
 ابلدعاء لو كتوجو دنيوم، أك أخركم خَت من عنده فيما كاطمع بربك صلتك قكثًٌ •

 .بغَته قلبك تعلق كال لو شريك ال كحده
 فرغت فإذا أخرل،إىل  عبادة من يتنقل فهو فراغ، كقت لديو ليس الرسالة صاحب•

 أك كربة تفريج أك ليل قياـ أك دعوة كانت سواء أخرل عبادةإىل  فانصب عبادة من
 للسركر كإدخاالن   تقرابن  األىل كمؤانسة ٣تالسة أك رزؽ عن ْتث أك قرآف، قراءة

 .  عليهم
  



 

 

 ٕ٘ٛ 

 
 ضٛز٠  ايتني

 ايٛحٞ ْصٍٚ بأَانٔ أقطِ يرا عٓ٘; بتدًٝ٘ ٖٚٛاْ٘ ٚضفٛي٘ بدٜٓ٘، ٚغسف٘ اإلْطإ ق١ُٝ ذنس
  :التعريف ابلسورة

 اسم السورة: -ُ
 التُت. سورة

 :نزك٢تامكاف   -ِ
  .مكية

 ما مقصد السورة؟ -ّ
 .الوحي نزكؿ أبماكن أقسم لذا عنو؛ بتخليو كىوانو كسفولو بدينو، كشرفو اإلنساف قيمة ذكر

  



 

 

ٖ٘ٛ 

 
 اجملًظ 

ّٓ ،َخًًْكا َٚٓصيت٘ اإلْطإ ق١ُٝ  اٚدٜ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  

 [ٖ – ُالتُت: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   

  :التفسًن
 عيسى فيها بعث اليت فلسطُت أرض ُب نباتو كمكاف وفكابلزيت نباتو، كمكاف ابلتُت هللا أقسم  - ُ

 .السبلـ عليو
 .السبلـ عليو موسى نبيو عنده انجى ذمال سيناء ّتبل كأقسم - ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم فيو بعث ذمال فيو دخل من أيمن ذمال اٟتراـ البلد ٔتكة كأقسم - ّ
 .صورة كأفضل خلق أعدؿ ُب اإلنساف أكجدان لقد - ْ
 كصار فطرتو أفسد إذا بو ينتفع ال كما ّتسده ينتفع فبل الدنيا ُب كا٠ترؼ ا٢تـرإىل  أرجعناه ٍب - ٓ

 .النارإىل 
 مقطوع، غَت دائم ثواب فلهم ىرموا كإف فإهنم الصاٟتات األعماؿ كعملوا اب آمنوا الذين إال - ٔ

 .فطرىم زكوا ألهنم اٞتٌنة؛ كىو
 عبلمات من عاينت بعدما اٞتزاء بيـو التكذيب على - االنساف أيها - ٭تملك شيء فأم - ٕ

 !الكثَتة؟ قدرتو
 هللا يًتؾ أف أيعقل! كأعد٢تم؟ اٟتاكمُت أبحكم - للجزاء يومنا القيامة يـو ّتعل - هللا أليس - ٖ

 !إبساءتو؟ كا١تسيء إبحسانو، اسن فيجازم بينهم، ٭تكم أف دكف سدل عباده
 



 

 

 ٘ٛٗ 

 التدبر كالتزكية: 
 اآلًّيت(:مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ 

 ؟١تاذا أقسم هللا هبذه األماكن الثبلثة؟ كما السر ُب ذلك -ُ
 فيو؟ ذلك مظاىر كما اإلنساف؟ خلق ْتسن االمتناف كجو ما -ِ
 سافلُت؟ أسفل يػيرىدُّ  أبنو ا١تقصود مىن -ّ
 كاٞتزاء؟ البعث على اآلية تدؿ كيف -ْ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 أقسػػػػػػػػػم دلػػػػػػػػاذا -ٔ
 األمػػػػػػػػػػػػػػاكن هبػػػػػػػػػػػػػػذه هللا

 يف السػػػػر كمػػػػا الثالثػػػػة؟
 ؟ذلك
 كجػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ

 خلػػػػػق حبسػػػػػن االمتنػػػػػاف
 مظػػػػاىر كمػػػػا اإلنسػػػػاف؟

 فيو؟ ذلك
 ادلقصػػػػػػود َمػػػػػػن -ٖ
 سافلٌن؟ أسفل يُػَردُّ  أبنو
 تػػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػػف -ٗ

 البعػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػى اآليػػػػػػػػػة
 كاجلزاء؟

 ابألمكنػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػو إقسػػػػػػػػػػػػاـ -ُ
 ظهػػػػر الػػػػيت الثبلثػػػػة ا١تعظمػػػػة الشػػػػريفة

 كتبػػػو فيهػػػا كأنػػػزؿ كىػػػداه، نػػػوره فيهػػػا
كالقػػػػػػػرآف  كاإل٧تيػػػػػػػل التػػػػػػػوراة: الثبلثػػػػػػػة

 الثبلثػػة األمكنػػة هبػػذه سػػبحانو قسػػمأ
 أنبيائػػػػػو مظػػػػػاىر ىػػػػػي الػػػػػيت العظيمػػػػػة
 العظػػػػػػاـ الشػػػػػػرائع أصػػػػػػحاب كرسػػػػػػلو
 الكثَتة. كاألمم

 كاسػػػػػػػػػػػػػتواء اعتدالػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػو -ِ
: طػػػػاىر بػػػػن أبػػػػوبكر قػػػػاؿ... شػػػػبابو

 مهػػداين  لؤلمػػر، مػػؤداين  ابلعقػػل، امزيننػ»
 يتنػػػػػػػػاكؿ القامػػػػػػػػة، مديػػػػػػػػد ابلتمييػػػػػػػػز،

 هللا خلػػػق أحسػػػن.. .«بيػػػده مأكولػػػو
 كبػػػػديع ىيئػػػػة، ٚتػػػػاؿ: اكظػػػػاىرن  اابطننػػػػ

 ٔتػػػا كالصػػػدر فيػػػو، ٔتػػػا الػػػرأس تركيػػػب

 ذكرايت أك أماكنإىل  إشارة كالزيتوف التُت ذكر•
 عبلقة ذات أك. كاإلٯتاف ابلدين عبلقة ذات
 .تقومي أحسن ُب اإلنساف بنشأة

 بعمل فالعربة صاحبها تقدس ال ا١تكاف قدسية•
 .فيو يعيش الذم اب١تكاف ال اإلنساف

 أحسن ُب كجعلك عليك أنعم هللا أف اعلم•
 كاٞتمادات اٟتيواانت على كفضلك تقومي

 أبف النعمة ىذه تشكر أف فواجبك كاٟتشرات،
 .كتقواؾ عبادتك ُب حاؿ أحسن ُب تكوف

 بو ما على - ا١تخلوؽ ىذا أبمر هللا عناية إف•
 عن ا٨تراؼ من منو يقع ما كعلى ضعفو  من

 هللا، عند شأانن  لو أفإىل  لتشَت - كفساد الفطرة
 العناية ىذه كتتجلى. الوجود ىذا نظاـ ُب ككزانن 

 سواء الفائق، النحو ىذا على كتركيبو خلقو ُب
 ُب أـ كالتعقيد، الدقة البالغ اٞتسماين تكوينو ُب
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ٔتػػا كالفػػرج حػػواه، ٔتػػا كالػػبطن ٚتعػػو،
 بطشػػػػػػػػػػػتاه، كمػػػػػػػػػػػا كاليػػػػػػػػػػػداف طػػػػػػػػػػػواه،

. احتملتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجبلف
 .َّٕ-ّٖٔ/ِِ:القرطيب

 اإلشارة السياؽ من ا١تتبادر -ّ
 كأنػػػو القيامػػػة، يػػػـو الكػػػافر حػػػاؿإىل 

 كأبشػػػػػعها صػػػػػورة أقػػػػػبح علػػػػػى يكػػػػػوف
 صػػػػػورة أحسػػػػػن علػػػػػى كػػػػػاف أف بعػػػػػد

. النعمػػة تلػػك شػػكره لعػػدـ كأبػػدعها؛
 .ُٕٔ/َّ: األلوسي

 أحكػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػػا: أم -ْ
 يظلػػػػم كال ٬تػػػػور ال الػػػػذم اٟتػػػػاكمُت

 القيامػة، يقػيم أف عدلػو كمػن! ؟اأحدن 
 ٦تػػػػػػن الػػػػػػدنيا ُب للمظلػػػػػػـو فينتصػػػػػػف

 .ِٗٓ/ْ: كثَت ابن. ظلمو

 الركحي تكوينو ُب أـ الفريد، العقلي تكوينو
 حق كعبادتو تعاىل هللا بطاعة فلنقم ؛العجيب

 .العبادة
 لكي النعمة شكر كعدـ الفطرة انتكاسة احذر•
 .نقمةإىل  عليك هللا نعم تتحوؿ ال
 هبذه ينحرؼ حُت سافلُت ألسفل اإلنساف يرد•

 لو، كبينو إليو، هللا ىداه الذم ا٠تط عن الفطرة
 .النجدين أحد ليختار كتركو

 كعدـ عليك لنعمو هللا حفظ أسباب من•
 للعمل يقود الذم ابإلٯتاف شكرىا ىو تبديلها
 .الصاّب العمل ىو بل عمل أم كليس

 فيو تصل الذم ا١ترتقى إنو إبٯتانو، اإلنساف قيمة•
 ا١تمدكد اٟتبل إنو كما٢تا، غايةإىل  القوٯتة الفطرة

 ٢تا يكشف الذم النور إنو كابرئها، الفطرة بُت
 كحُت اٟتبل، ىذا ينقطع كحُت خطاىا، مواقع

 ىي اٟتتمية فالنتيجة النور، ىذا ينطفئ
 سافلُت أسفلإىل  ا٢تابط ا١تنحدر ُب االرتكاس

 سنة كعلى  يكوف أف ىو العمل صبلح•
 ككاجبات ا٠تَتين خَت مراعات مع هللا، رسوؿ
 .العمل كأكلوايت الوقت

 ٢تا كتكميل القوٯتة، الفطرة على استقامةإما •
 كاصلة فهي.. الصاّب ابلعمل ٢تا كرفع ابإلٯتاف،

 كإما.. النعيم حياة ُب ا١تقدر كما٢تاإىل   النهاية ُب
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 النكسة، مع كاندفاع القوٯتة، الفطرة عن ا٨تراؼ
 ُب كاصلة فهي.. اإل٢تية النفخة عن كانقطاع
 .اٞتحيم حياة ُب ا١تقرر دركهاإىل  النهاية

 أحسن ُب خلقك ما العدؿ اٟتكم تعاىل هللا إف•
 عليها كسيجازيك لعبادتو خلقك بل ٫تبلن  تقومي

 .فشر اشرن  كإف فخَت اخَتن  إف القيامة يـو
 ُب كرد فقد.. ابرزة كاٟتكمة. كاضح العدؿ•

 فأتى «كىالز يٍػتيوفً  كىالتًٌُتً » أحدكم قرأ فإذا» اٟتديث
مً  الل ي  أىلىٍيسى : »آخرىا . .«اٍٟتاًكًمُتى؟ أبًىٍحكى
 ..«الش اًىًدينى  ًمنى  ذًلكيمٍ  عىلى كىأىانى  بلى.. فليقل

 

ختاـ 
 اجمللس

 .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كاٟتشرات، كاٞتمادات اٟتيواانت على كفضلك تقومي أحسن ُب كجعلك عليك أنعم هللا أف اعلم•

 .كتقواؾ عبادتك ُب حاؿ أحسن ُب تكوف أبف النعمة ىذه تشكر أف فواجبك
 .نقمةإىل  عليك هللا نعم تتحوؿ ال لكي النعمة شكر كعدـ الفطرة انتكاسة احذر•
 كتركو لو، كبينو إليو، هللا ىداه الذم ا٠تط عن الفطرة هبذه ينحرؼ حُت سافلُت ألسفل اإلنساف يرد•

 .النجدين أحد ليختار
 أم كليس للعمل يقود الذم ابإلٯتاف شكرىا ىو تبديلها كعدـ عليك لنعمو هللا حفظ أسباب من•

 .الصاّب العمل ىو بل عمل

 
*   *   *  
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 ضٛز٠  ايعًل

 مبدايف١ ْٚكص٘ ي٘، ٚخطٛع٘ بسب٘ ايعبد تعًل ع٢ً ايباعح ٚايٛحٞ بايعًِ اإلْطإ نُاٍ بٝإ
 ذيو

  :التعريف ابلسورة
 اسم السورة: -ُ

 .اقػٍرىأٍ   سيورىة  تيسىم ىك  العلق سورة
 :نزك٢تا مكاف -ِ

  .مكية
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 أيب ُب نزلػػت اآليػػة آخػػرإىل  "الزابنيػػة سػػندع انديػػو فليػػدع" :تعػػاىل قولػػو مػػن السػػورة ىػػذه نػػزكؿ
 ؟ىػػػذا عػػػن أهنػػػك أمل :فقػػػاؿ جهػػػل أبػػػو فجػػػاء يصػػػلي النػػػيب كػػػاف :قػػػاؿ عبػػػاس ابػػػن عػػػن .جهػػػل

 هللا فػػأنزؿ .مػػٍت أكثػػر اند هبػػا مػػا لػػتعلم إنػػك كهللا :جهػػل أبػػو فقػػاؿ ،فزجػػره النػػيب ليػػوإ فانصػػرؼ
 هللا زابنيػػة ألخذتػػو انديػػو دعػػا لػػو كهللا :عبػػاس ابػػن قػػاؿ .(الزابنيػػة سػػندع انديػػو فليػػدع) :تعػػاىل
 .كتعاىل تبارؾ

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 ٔتخالفة كنقصو لو، كخضوعو بربو العبد تعلق على الباعث كالوحي ابلعلم اإلنساف كماؿ بياف
 .ذلك

 
  



 

 

 ٘ٛٛ 

 
 اجملًظ األٍٚ

 بريو  عبدٙ ع٢ً اهلل ١َٓٚ حٞٛٚاي بايعًِ اإلْطإ نُاٍ
 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ 

 [ٓ – ُالعلق: ] چک  ک  ک  ک   گ  گ  

 
  :التفسًن

 .ا٠تبلئق ٚتيع خلق ال ذم ربك ابسم مفتتحنا إليك؛ هللا يوحيو ما - الرسوؿ أيها - اقرأ  - ُ
 .نطفة كانت أف بعد متجمدة دـ قطعة من اإلنساف خلق - ِ
 كثَت فهو كرمي، كرمو يداين ال ال ذم األكـر كربك إليك، هللا يوحيو ما - الرسوؿ أيها - اقرأ - ّ

 .كاإلحساف اٞتود
 .ابلقلم كالكتابة ا٠تط عٌلم ذمال - ْ
 .يعلمو يكن مل ما اإلنساف علم - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟فائدة الوصف ابألكـر ما -ُ
 اآلية؟ ُب ابلقلم التعليم ٗتصيص سر ما -ِ
 ا١تخلوقات؟ سائر على كذريتو آدـ بو امتاز الذم القدر ما -ّ
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 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 فائػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػا -ٔ
 ؟ابألكـر الوصف

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ
 ابلقلػػم التعلػػيم ختصػػيص

 اآلية؟ يف
 الذم القدر ما -ٖ

 كذريتػػػػػػو آدـ بػػػػػػو امتػػػػػػاز
 ادلخلوقات؟ سائر على

 ىىاىينىػػػػػا ًصػػػػػفىاتو مػػػػػن كىذكػػػػػر -ُ
 ككػل خَت كل ًفيوً  ال ًذم كـراأل اٍسم

ػػػاؿ ػػػاؿ كػػػل فىلػػػوي  كىمى  كىًمٍنػػػو اكىصػػػفن  كىمى
 ذىاتػػو ُب  كػػـراأل فػىهيػػوى  فعػػبلن  خػػَت كػػل

ا كأفعالو كأكصافو  كالتعلػيم ا٠ٍتلػق كىىىذى
 الى  كإحسػػانو كبػػره كرمػو مػػن نىشػػأ ًإ٪ت ىػا
 اٍلغىػًٍتٌ  كىىيوى  ذىًلكإىل  دىعىٍتوي  حىاجىة من

 اٟتميد.
 التعليمػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػن كخػػػػػػػػػص -ِ

 ٗتليػػػػد مػػػػن فيهػػػػا ١تػػػػا ابلقلػػػػم الكتابػػػػة
 ابػػػن. كالػػػدنيا الػػػدين كمصػػػاّب العلػػػـو
 .َٗٓ/ِ: جزم

 علػػػػػم أف تعػػػػػاىل كرمػػػػػو مػػػػػن -ّ
 ككرمػػػػو فشػػػػرفو يعلػػػػم، مل مػػػػا اإلنسػػػػاف
 بػػػو متػػػازا الػػػذم القػػػدر كىػػػو ابلعلػػػم،

 ابػػػػن. ا١تبلئكػػػػة علػػػػى آدـ الربيػػػػة أبػػػػو
 .َّٓ/ْ: كثَت

 أمر كىي العلم، مفتاح فهي القراءة على اٟترص•
 أف الدين ىذا ىم ٭تمل أف يريد من لكل ككصية
 .كبرىاف حجة صاحب ليكوف يتعلم

 الكثَت ٭تٌصل كأف يتعلم أف يستطيع اإلنساف•
 من يتعلم قد فا١ترء الوسائل، من العديد عرب

 اآلية كلكن كالسماع، كالرؤية، التجربة، خبلؿ
 كسائل من غَتىا دكف ابلقراءة األمر خٌصت
 ُب الوسائل أ٧تع من ألهنا بشأهنا للتنويو ا١تعرفة؛
 .العلـو ٖتصيل

 بوسائلو العلم اكتسابإىل  الدعوة ىذا يتضمن•
 استعما٢تا من كمٌكنو لئلنساف، الرب أاتحها اليت

 ١تا القراءة كسائلو كأىم ذلك، كيفيةإىل   كىداه
 انفعة، صحيحة علـو من ابلكتابة مدٌكف ىو

 أك ابلعقوؿ، ا١تدركة العلمية ا١تكتسبات كتدكين
 .كالباطنة الظاىرة ابٟتواس

 هللا كبلـ ألنو القرآف؛ ىو ابلقراءة الكتب أكىل•
 الدنيا حقائق على اإلنساف يوقف الذم

 .فيهما النفع لو ٭تقق ما على كيوقفو كاآلخرة،
 تبدأ فهي القرآف، ىذا من األكىل السورة إهنا•

 ُب توجو، ما أكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوؿ كتوجو. هللا ابسم
 كُب األعلى، اب١تؤل اتصالو ٟتظات من ٟتظة أكؿ
 اليت الدعوة طريق ُب خطواتو من خطوة أكؿ

 اقٍػرىأٍ : »هللا ابسم يقرأ أفإىل  توجهو.. ٢تا اختَت



 

 

 ٜ٘ٓ 

 تزكية تدبر
 عمليةرسائل  إجاابت تساؤالت

 «رىبًٌكى  اًبٍسمً 
 يذكر العظيم الرب أف لو تبُت القرآف تدبر من•

 ىذه تذكر كأف كاإل٬تاد، ا٠تلق بنعمة اكثَتن  عباده
 ا٠تالق استحقاؽ: منها جليلة، ٙترات يثمر النعمة

 ابلبعث كاإلٯتاف أنواعها، ّتميع للعبادة كجل عز
 ُب كعلمو هللا حكمة كإثبات اآلخرة، كالنشأة
 كلعل الكرب؛ كترؾ التواضع كلزـك كقدره، شرعو
چ  چ : تعاىل بقولو الوحي بدء أسرار من ىذا

  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 تعاىل، هللا من كـر ك٤تض نعمة كالتعلم القراءة•

 قراءة أك بتعلم هللا نعمة نضيع أف لنا ينبغي فبل
 .الوقت يضيع أك يضر بل ينفع ال ما
 ُب بسبلحُت تتسلح أف الداعية أخي لك بد ال•

 القراءة سبلح ىو األكؿ السبلح الدعوة، طريق
 ىو الثاين كالسبلح التلقي، أبداة يوحي الذم

 .ابلتبليغ يوحي الذم الكتابة سبلح
 امعدكمن  كنت فقد للناس ا١تسلم أخي تواضع•

 فامنت جاىبلن  ككنت ا٠تلق بنعمة عليك هللا فامنت
 الناس بُت امتواضعن  فكن العلم، بنعم عليك هللا
 هللا من لك توفيق ٤تض فهي نعمة من بك فما
 .غَتؾ أانس رمهاحي 

  



 

 

ٜ٘ٔ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ىم ٭تمل أف يريد من لكل ككصية أمر كىي العلم، مفتاح فهي القراءة على اٟترص•

 .كبرىاف حجة صاحب ليكوف يتعلم أف الدين ىذا
 يتعلم قد فا١ترء الوسائل، من العديد عرب الكثَت ٭تٌصل كأف يتعلم أف يستطيع اإلنساف•

 من غَتىا دكف ابلقراءة األمر خٌصت اآلية كلكن كالسماع، كالرؤية، التجربة، خبلؿ من
 .العلـو ٖتصيل ُب الوسائل أ٧تع من ألهنا بشأهنا للتنويو ا١تعرفة؛ كسائل

 ىو األكؿ السبلح الدعوة، طريق ُب بسبلحُت تتسلح أف الداعية أخي لك بد ال•
 يوحي الذم الكتابة سبلح ىو الثاين كالسبلح التلقي، أبداة يوحي الذم القراءة سبلح
 .ابلتبليغ

 ككنت ا٠تلق بنعمة عليك هللا فامنت امعدكمن  كنت فقد للناس ا١تسلم أخي تواضع•
 فهي نعمة من بك فما الناس بُت امتواضعن  فكن العلم، بنعم عليك هللا فامنت جاىبلن 
 .غَتؾ أانس رمهاحي  هللا من لك توفيق ٤تض

 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٜٕ٘ 

 
 اجملًظ ايجاْٞ

 ايٛحٞ عٔ احنساف٘ بطبب ٚطػٝاْ٘ اإلْطإ ْكص بٝإ
 

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     چ 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲   ﮳  ﮴  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  

 [ُٗ – ٔالعلق: ] چېئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

 
  :التفسًن

 .هللا حدكد متعد ُب اٟتدٌ  ليتجاكز جهل أيب مثل الفاجر نسافاإل إف حق ا - ٔ
 .كا١تاؿ اٞتاه من لديو ٔتا استغٌت رآه أف ألجل - ٕ
 .يستحقو ٔتا كبل   فيجازم القيامة يـو الرجوع - نسافاإل أيها - ربكإىل  إفٌ  - ٖ
 .ينهى ال ذم جهل أيب أمر من أعجب أرأيت - ٗ

ا عبدان - َُ  .الكعبة عند صل ى إذا ملسو هيلع هللا ىلص ٤تمدن
 !ربو؟ من كبصَتة ىدل على ا١تنهي ىذا كاف إف أرأيت - ُُ
  !شأنو؟ ىذا كاف من أيػيٍنهى نواىيو، كاجتناب أكامره ابمتثاؿ هللا بتقول الناس أيمر كاف أك - ُِ
 !هللا؟ ٮتشى أال عنو، كأعرض الرسوؿ، بو جاء ٔتا الناىي ىذا كٌذب إف أرأيت - ُّ
 !شيء؟ منو عليو ٮتفى ال يصنع، ما يرل هللا أفٌ  الصبلة عن العبد ىذا انىي يعلم أمل - ُْ
 ٣تػذكابن  لنأخذنٌػو لػو، كتكذيبػو لعبػدان أذاه عن يكف مل لئن اٞتاىل، ىذا تصور كما األمر ليس - ُٓ



 

 

ٜٖ٘ 

 .بعنف رأسو ٔتقدـ النارإىل 
 .الفعل ُب خاطئ القوؿ ُب كاذب الناصية تلك صاحب - ُٔ
 .العذاب من لينقذكه هبم يستعُت ٣تلسو كأىل أصحابو النارإىل  رأسو ٔتقدـ يؤخذ حُت فليدع - ُٕ
 مػػػا كيفعلػػػوف أمػػػرىم، مػػػا هللا يعصػػػوف ال الػػػذين الغػػػبلظ ا١تبلئكػػػة مػػػن جهػػػنم خىزىنػػػة ٨تػػػن سػػػندعو - ُٖ

 .كأقدر أقول الفريقُت أم فلينظر يؤمركف،
 ، كاسػجد هنػي، كال أمػر ُب تطعػو فبل بسوء، إليك يصل أف الظامل ىذا توىم كما األمر ليس - ُٗ

 .إليو تقٌرب فإهنا ابلطاعات، منو كاقًتب
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 غناه؟ حاؿ ُب اإلنساف على الواجب ما -ُ
 ؟ما سر التعبَت بلفظ )عبد( -ِ
 ؟مىت يكوف العبد أقرب من ربو -ّ

  



 

 

 ٜ٘ٗ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الواجب ما -ٔ
 حاؿ يف اإلنساف على
 غناه؟
 التعبًن سر ما -ٕ

 ؟(عبد) بلفظ
 يكوف مى -ٖ

 ؟ربو من أقرب العبد

 عن تعاىل ٮترب -ُ
 كأشر فرح ذك أنو اإلنساف

 نفسو رأل إذا كطغياف كبطر
 ٍب. مالو ككثر استغٌت قد

: فقاؿ ككعظو كتوعده هتدده
 :أم( الرجعى ربكإىل  إف)

 كا١ترجع، ا١تصَت هللاإىل 
 من مالك على كسيحاسبك

 ابن. صرفتو كفيم ٚتعتو أين
 .ُّٓ/ْ: كثَت

( العبد) لفظ -ِ
 عليو لتفخيمو كتنكَته،
 السبلـ.

: قىاؿى  ٣تيىاًىد عىن -ّ
 ربو من العىٍبد يكوف مىا أقرب
 تسمعونو أىال ساجد كىىيوى 

 ﴾كاقًتب كاسجد﴿ يػىقيوؿ

 انتكست من إال هللا عن غٍتتيس أف أحد يستطيع لن•
 فاحذر غناه، سر ىي اليت عليو هللا نعمة ككفر فطرتو

 .الطغيافإىل  دميؤ  فهو هللا عن تستغٍت أف
 كاحذر كنعمتو عليك هللا بفضل دائم تذكر على كن•

 .الطغيافإىل  دمؤ ي فهو النعمة إلف
 كظهر هللا عن ستغناءاال من شيء قلبك ُب كقع إذا•

 تعاىل هللاإىل  راجع أنك فتذكر ،الطغياف عليك
 أدعى فهذا هبا كطغيانك العلم نعمة على ك٤تاسبك

 .كالرجوع للتوبة
 العلم عنده يزداد قد فا١ترء العلم، طغياف ؛الطغياف من•

 كال غَته، على فيتعدل طغياانن  الزايدة تلك تكسبو حىت
 ألف اللفظ؛ ُب العدؿ ُب الشرع سبيل الناس مع يسلك

 ٬تب كالقاضي ،قاضو  فهو األقواؿ يقيم أف أراد من
 .اب٢تول ٭تكم أف ال ابلعدؿ ٭تكم أف عليو

. كعلم. خلق الذم ىو هللا أف حقيقة مقتضيات من•
 .كيشكر. اإلنساف يعرؼ أف. كأكـر

 إٯتانو يعصمو من إال يستثٌت ال - عمومو ُب اإلنساف•
 مصدر يعرؼ كال ،فيستغٍت يعطى حُت يشكر ال -

 خلقو أعطاه الذم ا١تصدر كىو أغنتو، اليت النعمة
 كيفجر، يطغى ىو ٍب.. رزقو أعطاه ٍب.. علمو كأعطاه
 ٍب يعرؼ أف ينبغي كاف حيث من كيتكرب، كيبغي
 .يشكر



 

 

ٜ٘٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 نشأتو نسي الذم الطاغي اإلنساف صورة تربز حُت•
 ىذا يذىب أين ابلتهديد التعقيب ٬تيء الغٌت، كأبطره
 كاستغٌت؟ طغى الذم

 قاعدة. اإلٯتاين التصور قواعد من أخرل قاعدة•
 أمر، كل كُب شيء كل ُب إليو الرجعة. هللاإىل  الرجعة

. سواه مرجع ىناؾ فليس حركة، كل كُب نية، كل كُب
 كاق. كالعاصي كالطائع. كالطاّب الصاّب يرجع إليو

 يرجع كإليو.. كالفقَت كالغٍت. كالشرٌير كا٠تَتًٌ . كا١تبطل
 تصَت هللاإىل  أال. استغٌت رآه أف يطغى الذم ىذا

 ..ا١تصَت كإليو النشأة كمنو.. األمور
 اكخصوصن  كجهرىا سرىا أعمالك ُب ربك راقب•

 .عليها ك٣تازيك يراىا تعاىل فا القلوب أعماؿ
 هللا عند فمقامهم كا١تصلحُت، الصاٟتُت أذية احذر•

 قبل الدنيا ُب يؤذيهم ١تن ينتقم سبحانو كىو عظيم
 .ٛتيم كال صديق مهينفع كلن اآلخرة،

 كُب الدعوة كجو ُب يقف الذم الطغياف مشهد أماـ•
 اٟتاسم التهديد ٬تيء الطاعة، كجو كُب اإلٯتاف، كجو

 .األخَت الرادع
 ىي عنك الظا١تُت ظلم لدفع الرابنية الوسائل من•

 طاعتهم، عدـ ُب ا١تتمثل ٢تم ستسبلـاال كعدـ الثبات
 للمؤمن زاد فهي ابلصبلة تعاىل هللاإىل  اللجوء ككذلك

 .كالصرب الثبات ُب
 الصبلة عن ينهى الذم الطاغي ىذا تطع ال! كبل•
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .ابلطاعة منو كاقًتب لربك كاسجد. كالدعوة
 للقراءة امنهجن  ا١تباركة السورة ىذه لنا رٝتت لقد•

 :اآلٌب خبلؿ من كذلك الرشيدة
 دائرة توسع حىت إبطبلؽ ىكذا... ﴾..اقٍػرىأٍ ﴿ -

 .اجملاالت ٥تتلف من كتستفيد معارفك
 أما.. يرضيو ما تقرأ أف إذف فيجب ﴾رىبًٌكى  اًبٍسمً ﴿ -

 ننأل أف ٬تب أمور فهذه التافهة كالركاايت القصص
 القراءة ُب كجهودان أكقاتنا هندر كأال عنها، أبنفسنا

 .ابلفائدة علينا يعود ٔتا ٣تاؿ كل ُب نقرأ كلكن فيها،
 خىلىقى ﴿ الذم ابسم تقرأ فأنت القراءة بعد تتكرب أال -

ٍنسىافى   عز - كهللا أصلك ىو فالعلق ﴾عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً
 لك كيٌسر كىداؾ، كأعطاؾ، منحك الذم ىو -كجل

 .كأدابن  اتواضعن  ابلعلم تزداد أف فينبغي األسباب،
 ال اإلنساف ألف عليها؛ كا١تداكمة القراءة على الصرب -

 كيف كأتمل. زمافو  طوؿ بعد إال معرُب بناء لو يتكٌوف
 اثنية األمر كٌرر ﴾رىبًٌكى  اًبٍسمً  اقٍػرىأٍ ﴿: قاؿ ١تا هللا أف

ـي  كىرىبُّكى  اقٍػرىأٍ ﴿: فقاؿ  ٖتتاج القراءة قضية ألف ﴾اأٍلىٍكرى
 مرة كليست ٦تتد، كتكليف حياة، منهج فهي لزمنو،
 .فحسب كاحدة

ـي  كىرىبُّكى ﴿ -  فمع ..اكرمن  زادؾ قرأت فكلما ﴾اأٍلىٍكرى
 .أخرل كمعرفة اجديدن  تزداد قراءة كل

 
  



 

 

ٜ٘ٚ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 اليت ليوع هللا نعمة ككفر فطرتو انتكست من إال هللا عن غٍتتيس أف أحد يستطيع لن•

 .الطغيافإىل  دميؤ  فهو هللا عن تستغٍت أف فاحذر غناه، سر ىي
إىل  دميؤ  فهو النعمة إلف كاحذر كنعمتو عليك هللا بفضل دائم تذكر على كن•

 .الطغياف
 راجع أنك فتذكر الطغياف عليك كظهر هللا عن االستغناء من شيء قلبك ُب كقع إذا•

 .كالرجوع للتوبة أدعى فهذا هبا كطغيانك العلم نعمة على ك٤تاسبك تعاىل هللاإىل 
 يراىا تعاىل فا القلوب أعماؿ اكخصوصن  كجهرىا سرىا أعمالك ُب ربك راقب•

 .عليها ك٣تازيك
 ١تن ينتقم سبحانو كىو عظيم هللا عند فمقامهم كا١تصلحُت، الصاٟتُت أذية احذر•

 .ٛتيم كال صديق مهينفع كلن اآلخرة، قبل الدنيا ُب يؤذيهم
 

*   *   * 
  



 

 

 ٜ٘ٛ 

 
 ضٛز٠  ايكدز

 فٝٗا أْصٍ َٚا ٚفطًٗا ايكدز ي١ًٝ ععِ بٝإ
 

  :ابلسورةالتعريف 
 اسم السورة: -ُ

يتك  القدر سورة لىةً   ذًٍكرً   لًًتٍكرىارً   بذلك؛    ٝتي  .شىرىًفهىا  كىًعظىمً   ،   ًفيهىا  القىٍدرً   لىيػٍ
 :نزك٢تامكاف   -ِ

  .مكية
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 لػػػبس إسػػػرائيل بػػػٍت مػػػن رجػػػبلن  ذكػػػر هللا رسػػػوؿ أف :٣تاىػػػد عػػػن كالواحػػػدم حػػػاًب أيب ابػػػن أخػػػرج
 ليلػػة ُب أنزلنػػاه إان﴿ هللا فػػأنزؿ ذلػػك مػػن ا١تسػػلموف فعجػػب ،شػػهر ألػػف هللا سػػبيل ُب السػػبلح

 الرجػػل ذلػػك لػػبس الػػيت ﴾شػػهر ألػػف مػػن خػػَت القػػدر ليلػػة*  القػػدر ليلػػة مػػا أدراؾ كمػػا*  القػػدر
 -ٕٗ- رقم سورة.  هللا سبيل ُب فيها السبلح

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .فيها أنزؿ كما كفضلها القدر ليلة عظم بياف

  



 

 

ٜٜ٘ 

 
 اجملًظ 

 فٝٗا  أْصٍ َا ٚععِٝ ايكدز ي١ًٝ فطٌ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ 

  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   
 [ٓ – ُالقدر: ]

 
  :التفسًن

 شهر من القدر ليلة ُب ملسو هيلع هللا ىلص النيب على إنزالو ابتدأان كما الدنيا السماءإىل  ٚتلة القرآف أنىزلنا إان  - ُ
 .رمضاف

 !كالربكة؟ ا٠تَت من الليلة ىذه ُب ما - النيب أيها - تدرم كىل - ِ
 .كاحتساابن  إٯتاانن  قامها ١تن شهر ألف من خَت فهي ا٠تَت، عظيمة ليلة الليلة ىذه - ّ
 تلك ُب هللا هقضا أمر بكلٌ  سبحانو رهبم إبذف فيها السبلـ عليو جربيل كينزؿ ا١تبلئكة تنزؿ - ْ

 .هللا يقدره ٦تا ذلك غَت أك كالدة أك مواتن  أك كاف رزقنا السنة
 .الفجر بطلوع هنايتها حىت   ابتدائها من كلها خَت ا١تباركة الليلة ىذه - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .النهار دكف الليل ُب ىنا القرآف إنزاؿ ذكر سبب بُتًٌ  -ُ
 .بٌينها ،أكجو عدة من القرآف تعظيم على اآلية دلت -ِ

  



 

 

 ٙٓٓ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 سػبب بٌن -ٔ
 القػػرآف إنػػزاؿ ذكػػر
 دكف الليػػػل يف ىنػػػا
 .النهار
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت -ٕ

 تعظػػػيم علػػػى اآليػػػة
 عػػػػدة مػػػػن القػػػػرآف
 .بّينها ،أكجو
 معػػػػػىن مػػػػػا -ٖ

 ؟الصالة إقامة

 الليػػػػػل ُب ىنػػػػػا القػػػػػرآف إنػػػػػزاؿ كػػػػػوف -ُ
. الليػػل اختصػػاص بفضػػل مشػػعر النهػػار دكف
 فمػػػن نظػػػائره؛إىل  كالسػػػنة القػػػرآف أشػػػار كقػػػد

 أسػػػرل الػػػذم سػػػبحاف﴿: تعػػػاىل قولػػػو القػػػرآف
 الليػػػػػػل كمػػػػػػن﴿: قولػػػػػػو كمنػػػػػػو ،﴾لػػػػػػيبل بعبػػػػػػده
 فسبحو الليل كمن﴿ ،﴾لك انفلة بو فتهجد
 ىػػػػػي الليػػػػػل انشػػػػػئة إف﴿ ،﴾السػػػػػجود كأدابر
 كػػػػانوا﴿: كقولػػػػو ،﴾قػػػػيبلن  كأقػػػػـو اكطئنػػػػ أشػػػػد
 السػػنة كمػػن. ﴾يهجعػػوف مػػا الليػػل مػػن قلػػيبلن 
 ينػزؿ اآلخػر الليػل ثلػث كػاف إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص قولو
 يػػػدؿ كىػػػذا. اٟتػػػديث «الػػػدنيا ٝتػػػاءإىل  ربنػػػا

 اإل٢تيػػػػػة، ابلنفحػػػػػات أخػػػػػص الليػػػػػل أف علػػػػػى
 كذلػػػػػك لعبػػػػػاده؛ سػػػػػبحانو الػػػػػرب كبتجليػػػػػات

 كسػػػػػػكوف الشػػػػػػواغل كانقطػػػػػػاع القلػػػػػػب ٠تلػػػػػػو
 القلػػب استحضػػار علػػى أقػػول كرىبتػػو الليػػل،

 .ّٖ/ٗ: الشنقيطي. كصفائو
 علػى دؿ للقػرآف؛ أنزلنػاه ُب الضمَت -ِ

 للقػرآف تعظيم ذلك كُب الكبلـ، سياؽ ذلك
 ضػػػػمَته ذكػػػػر أنػػػػو أحػػػػدىا: أكجػػػػو ثبلثػػػػة مػػػػن
 شػػػػػػػػػهرتو علػػػػػػػػػى داللػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػاىر اٝتػػػػػػػػػو دكف

 اختػػػػار أنػػػػو الثػػػػاين تسػػػػميتو، عػػػػن كاالسػػػػتغناء
 هللا أف كالثالػػػػػػػػث األكقػػػػػػػات، أفضػػػػػػػل إلنزالػػػػػػػو

 القدر، ليلة لقياـ يوفقك أف تعاىل هللا ادع•
 أف تستحق ٬تعلك ما األعماؿ من كقدـ
 .الليلة ٢تذه توفق

 كعن. القدر ليلة قدر عن البشرية تغفل قد•
 كىي. األمر ىذا كعظم اٟتدث، ذلك حقيقة

 أسعد فقدت كأغفلتو ىذا جهلت أف منذ
 السعادة كخسرت عليها، هللا آالء كأٚتل

 كسبلـ الضمَت سبلـ - اٟتقيقي كالسبلـ
 إايه كىبها الذم اجملتمع كسبلـ البيت

 .اإلسبلـ
 كال ننسى ال أف مأموركف -ا١تؤمنُت - ٨تن•

 ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا لنا جعل كقد الذكرل ىذه نغفل
 ُب الذكرل ىذه إلحياء الينن  اىينن  سبيبلن 

 موصولة ا،أبدن  هبا موصولة لتظل أركاحنا
. فيها كاف الذم الكوين ابٟتدث كذلك
 من الليلة ىذه قياـ من عليو حثنا فيما كذلك

 الليال ُب إليها كالتطلع ٖتريها كمن عاـ، كل
 .رمضاف من األخَتة العشر

 الرابنية، ا١تنح من ستفادةاال ُب كسارع سابق•
 من أكثر أجر لو قصَت  كقت ُب قليل عمل
 االستعداد تستحق نعمة إهنا شهر، ألف عمل

 .هللا كفقو من كا١توفق كالشكر،



 

 

ٙٓٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .ّٗٓ/ِ: جزم ابن. نفسوإىل  إنزالو أسند
 هبػا، اإلتيػاف أم ﴾الص ػبلةى  ييًقيميوا﴿ -ّ

 كتركيضػػػػػػػو ا١تعبػػػػػػػود ىيبػػػػػػػة القلػػػػػػػب إلحضػػػػػػػار
. ظػػاىرة حركػػات ٣تػػرد تكػػوف أف ال اب٠تشػػوع

 .البتة شيء، ُب الصبلة من ليس ذلك فإف

 الرٛتة على عنواف األرض ُب ا١تبلئكة نزكؿ•
 من ا١تبلئكة امتنعت إذا ك٢تذا كالربكة، كا٠تَت
 ىذا أف على دليبلن  ذلك كاف شيء؛ دخوؿ
 قد دخولو من ا١تبلئكة امتنعت الذم ا١تكاف

 صور فيو الذم كا١تكاف كالربكة ا٠تَت من ٮتلو
 .٤ترمة

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس

 ٬تعلك ما األعماؿ من كقدـ القدر، ليلة لقياـ يوفقك أف تعاىل هللا ادع•
 .الليلة ٢تذه توفق أف تستحق

 لنا جعل كقد الذكرل ىذه نغفل كال ننسى ال أف مأموركف - ا١تؤمنُت -٨تن•
 هبا موصولة لتظل أركاحنا ُب الذكرل ىذه إلحياء الينن  اىينن  سبيبلن  ملسو هيلع هللا ىلص نبينا
 عليو حثنا فيما كذلك. فيها كاف الذم الكوين ابٟتدث كذلك موصولة ا،أبدن 
 العشر الليال ُب إليها كالتطلع ٖتريها كمن عاـ، كل من الليلة ىذه قياـ من

 .رمضاف من األخَتة
 لو قصَت  كقت ُب قليل عمل الرابنية، ا١تنح من ستفادةاال ُب كسارع سابق•

 كا١توفق كالشكر، االستعداد تستحق نعمة إهنا شهر، ألف عمل من أكثر أجر
 .هللا كفقو من

 

  



 

 

 ٕٙٓ 

 
 ايب١ٓٝ ضٛز٠

 ٚنُاهلا ٚٚضٛحٗا ،ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ زضاي١ َٓصي١ ذنس
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 .   البػىيًٌنىةً   كىسيورىة     ،   يىكينٍ   ملىٍ   كىسيورىة     ،      الًقيىامىةً   سيورىة     تيسىم ى
 :نزك٢تا مكاف -ِ

 .مدنية
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .ككما٢تا ككضوحها ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ رسالة منزلة ذكر
 

  



 

 

ٖٙٓ 

 
 اجملًظ األٍٚ

 بريو  ٚاإلعراز ٚنُاهلا ايسضاي١ بٛضٛح اسبج١ قٝاّ
 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ            ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  

 [ٓ – ُالبينة: ] چہ   ہ  ہ  

 
  :التفسًن

 الكفر على كاتفاقهم إٚتاعهم مفارقُت كا١تشركُت كالنصارل اليهود من كفركا الذين يكن مل  - ُ 
 .جىلي ة كحجة كاضح، برىاف أيتيهم حىت  

 إال ٯتسها ال مطهرة صحفنا يقرأ بعثو هللا عند من رسوؿ ىو اٞتىًلي ة كاٟتجة الواضح الربىاف ىذا - ِ
 .ا١تطهركف

 .كرشدىم صبلحهم فيو ماإىل  الناس ترشد عدؿ، كأحكاـ صدؽ أخبار الصحف تلك ُب - ّ
 هللا بعث ما بعد من إال اإل٧تيل، أعطوا الذين كالنصارل التوراة، أعطوا الذين اليهود اختلف كما - ْ

 .نبيو بصدؽ علمو مع كفره ُب ٘تىىادل من كمنهم أسلم، من فمنهم إليهم، نبي و
 من كتابيهم ُب بو أمركا ٔتا إال القرآف ىذا ُب مركاأي  ما أهنم كالنصارل اليهود كعناد جـر كيظهر - ٓ

 ا١تستقيم الدين ىو بو أمركا فما الزكاة، كإعطاء الصبلة كإقامة الشرؾ، ك٣تانبة كحده، هللا عبادة
 .فيو اعوجاج ال ال ذم



 

 

 ٙٓٗ 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

؟ ُب ا١تشركُت على الكتاب أىل قدـ ١تاذا -ُ  اللـو
 مػػػػػع السػػػػػورة بدايػػػػػة ُب ذكػػػػػرىم أنػػػػػو مػػػػػع ،اآليػػػػػة ىػػػػػذه ُب ابلػػػػػذكر الكتػػػػػاب أىػػػػػل هللا خػػػػػص مل -ِ

 غَتىم؟
 ابٞتنػػػػػاف، تصػػػػػديق: اإلٯتػػػػػاف أف ُب كاٞتماعػػػػػة السػػػػػنة أىػػػػػل مػػػػػذىب علػػػػػى اآليػػػػػة تػػػػػدؿ كيػػػػػف -ّ

 ابألركاف؟ كعمل ابللساف، كقوؿ
 العبادة؟ ُب داخلتاف أهنما مع كالذكر الصبلة خص ١تاذا -ْ
 اآلية؟ عليو تدؿ الذم العظيم األصل ما -ٓ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 أىػػل قػػدـ دلػاذا -ٔ
 ادلشػػركٌن علػػى الكتػػاب

؟ يف  اللـو
 هللا خػػػػػػػػػػػػػػػص مل -ٕ

 ابلػػػػػذكر الكتػػػػػاب أىػػػػػل
 أنػػػو مػػػع ،اآليػػػة ىػػػذه يف

 السػورة بداية يف ذكرىم
 غًنىم؟ مع
 تػػػػػػػػدؿ كيػػػػػػػػف -ٖ

 أىػل مػذىب علػى اآلية
 أف يف كاجلماعػػػػة السػػػػنة

 تصػػػػػػػػػػػػػػػديق: اإلشنػػػػػػػػػػػػػػػاف

 ألىػػػل العػػػوج غايػػػة علػػػى ذلػػػك دؿ -ُ
 العلػػم مػػن عنػػدىم ١تػػا كػػانوا ألهنػػم الكتػػاب؛

 ا٢تػػػدل، علػػػى ابالجتمػػػاع ا١تشػػػركُت مػػػن أكىل
 مػػن كالعنػػاد اللػػدد كقػػوع أف علػػى ذلػػك كدؿ
 .ُِٗ/ِِ: البقاعي. أكثر العاملً 

 الكتػػػػاب أكتػػػػوا الػػػػذين خػػػػص كإ٪تػػػػا -ِ
 أكؿ ُب غػػػَتىم مػػػع ذكػػػرىم بعػػػد ىنػػػا ابلػػػذكر

 نبػػػػٌوة صػػػػحة يعلمػػػػوف كػػػػانوا ألهنػػػػم السػػػػورة؛
 مػػػػػن كتػػػػػبهم ُب ٬تػػػػػدكف ٔتػػػػػا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم سػػػػػيدان

 .ٕٗٓ/ِ: جزم ابن. ذكره
 ٥تلصػُت هللا ليعبدكا إال أمركا كما﴿ -ّ

 عػػػػػػػن متحنفػػػػػػػُت: أم ﴾حنفػػػػػػػاء الػػػػػػػدين لػػػػػػػو

إىل  ماسة حاجة ُب األرض كانت•
 عم قد الفساد كاف. جديدة رسالة

 صبلح ٢تا يرٕتى ال ْتيث كلها أرجاءىا
 كحركة جديد، كمنهج جديدة، برسالة إال

 . جديدة
 كتابو كصف تعاىل هللا أف علمت إذا•

 استعداد على فكن ا١تطهرة، ابلصحف
 اٟتسية ابلطهارة القرآف تقرأ أف قبل

 .القرآف لتلقي كا١تعنوية
 مع الدين ُب بلؼتخكاال الفرقة احذر•

 ىول عن خبلؼ فهو اٟتق، كبياف ظهور
 .نفس كحظوظ
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ابجلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف،
 كعمػػػػػػػػػػػػػػػل ابللسػػػػػػػػػػػػػػػاف،
 ابألركاف؟

 خػػػػػػػػػص دلػػػػػػػػػاذا -ٗ
 مػػػػػػػع كالػػػػػػػذكر الصػػػػػػػالة
 يف داخلتػػػػػػػػػػػػػاف أهنمػػػػػػػػػػػػػا
 العبادة؟

 األصػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا -٘
 عليػو تدؿ الذم العظيم
 اآلية؟

 ﴾الصػػػػػبلة كيقيمػػػػػوا﴿. التوحيػػػػػدإىل  الشػػػػػرؾ
 كيؤتػػػػػػػوا﴿ البػػػػػػػدف، عبػػػػػػػادات أشػػػػػػػرؼ كىػػػػػػػي

 الفقػػػػػػػػػػػػراءإىل  اإلحسػػػػػػػػػػػػاف كىػػػػػػػػػػػػي ﴾الزكػػػػػػػػػػػػاة
 ا١تلػػة: أم ﴾القيمػػة ديػػن كذلػػك﴿. كاػػاكيج

. ا١تعتدلػة ا١تستقيمة األمة أك العادلة، القائمة
 كػػػػالزىرم- األئمػػػػة مػػػػن كثػػػػَت اسػػػػتدؿ كقػػػػد

 أف علػػػػػػى الكرٯتػػػػػػة اآليػػػػػػة هبػػػػػػذه -كالشػػػػػػافعي
: كثػػػػػػَت ابػػػػػػن. اإلٯتػػػػػػاف ُب داخلػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ

ْ/َْٓ. 
 مػػػع ابلػػذكر كالزكػػػاة الصػػبلة كخػػص -ْ

 هللا ليعبػػػػػػػػػدكا﴿: قولػػػػػػػػػو ُب داخػػػػػػػػػبلف أهنمػػػػػػػػػا
 كشػػػػرفهما، لفضػػػػلهما ﴾الػػػػدين لػػػػو ٥تلصػػػػُت
 قػػػاـ هبمػػػا قػػػاـ مػػػن اللتػػػُت العبػػػادتُت ككوهنمػػػا

 .ِّٗ: السعدم. الدين شرائع ّتميع
 النيػػػة كجػػػوب علػػػى دليػػػل ىػػػذا كُب -ٓ
 عمػػػػػػل مػػػػػػن اإلخػػػػػػبلص فػػػػػػإف العبػػػػػػادات؛ ُب

 ال تعػػػاىل هللا كجػػػو بػػػو يػػػراد أف كىػػػو القلػػػب؛
 .ُِْ/ِِ: القرطيب. غَته

 العلم ينقص أىل الكتاب يكن مل •
 .كاال٨تراؼ ا٢تول ٬ترفهم كاف إ٪تا كالبياف

 دين ْتقيقة كفهم كعي على لنكن•
 غايتو ُب كاضح دين فهو اإلسبلـ،
 القرآف عرضو كما فاعرضو كمنهجو،

 ا١تفكرين أفكارعن  ابعيدن  كالسنة
 .ا١تبتدعة كفلسفات

 من أمشل مفهومها اإلسبلـ ُب العبودية•
 كا١تخلوؽ، ا٠تالق بُت فردية أعماالن  كوهنا

 كا١تخلوؽ، ا٠تالق بُت عبلقة ىي بل
 ا٠تالق بشرع ملتزمة ا٠تلق بُت كعبلقة

 شريك ال كحده إليو متجهة كعبل جل
 .لو
 ذاهتا ُب كالعقيدة كاضح أصلو ُب الدين•

 على هللا دين قاعدة ىي كىذه بسيطة،
 الضمَت، ُب خالصة عقيدة: اإلطبلؽ
 العقيدة، ىذه عن تًتجم ، كعبادة
.. الزكاة كىو هللا، سبيل ُب للماؿ كإنفاؽ

 حقق فقد القواعد، ىذه حقق فمن
 .  .اإلٯتاف
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 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 أف قبل استعداد على فكن ا١تطهرة، ابلصحف كتابو كصف تعاىل هللا أف علمت إذا•

 .القرآف لتلقي كا١تعنوية اٟتسية ابلطهارة القرآف تقرأ
 ىول عن خبلؼ فهو اٟتق، كبياف ظهور مع الدين ُب بلؼتخكاال الفرقة احذر•

 .نفس كحظوظ
 .كاال٨تراؼ ا٢تول ٬ترفهم كاف إ٪تا كالبياف العلم ينقص أىل الكتاب يكن مل •
 كمنهجو، غايتو ُب كاضح دين فهو اإلسبلـ، دين ْتقيقة كفهم كعي على لنكن•

 .ا١تبتدعة كفلسفات ا١تفكرين أفكارعن  ابعيدن  كالسنة القرآف عرضو كما فاعرضو
 

*   *   * 
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 اجملًظ ايجاْٞ

 املؤَٓني  ٚتبػري ايهافسٜٔ إْراز

ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲         ﮳      ﮴  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   

  چٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   
 [ٖ – ٔالبينة: ]

 
  :التفسًن

 ماكثُت جهنم ُب القيامة يـو يدخلوف - ا١تشركُت كمن كالنصارل اليهود من - كفركا الذين إف -ٔ
ا، فيها  .رسولو كتكذيبهم اب، لكفرىم ا٠تليقة؛ شرٌ  ىم أكلئك أبدن

 .ا٠تليفة خَت ىم أكلئك الصاٟتات األعماؿ كعملوا اب آمنوا الذين إف - ٕ
 فيها ماكثُت كأشجارىا، قصورىا ٖتت من األهنار ٕترم جنات: كتعاىل سبحانو رهبم عند واهبمث -ٖ

ا،  خاؼ من ينا٢تا الرٛتة ىذه رٛتتو، من ان٢تم ١تا عنو كرضوا كأطاعوه، بو آمنوا ١تا عنهم هللا رضي أبدن
 .هنيو كاجتنب أمره، فامتثل ربو،

 التدبر كالتزكية: 
 اآلًّيت(:مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ 

 ؟(عنو كرضوا: )قولو داللة ما -ُ
 ا٠تشية؟ معٌت ما -ِ
 ربو؟ من العبد خشية عبلمة ما -ّ
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 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

: قولػو داللة ما -ٔ
 ؟﴾عنو كرضوا﴿
 معػػػػػػػػػػػػػػىن مػػػػػػػػػػػػػػا -ٕ

 اخلشية؟
 عالمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػا -ٖ

 ربو؟ من العبد خشية

 إال أمنيػػػػػػػػػة ٢تػػػػػػػػػم يبػػػػػػػػػق مل ألهنػػػػػػػػػم -ُ
 ُب متفضػػػػػػل أنػػػػػػو علمهػػػػػػم مػػػػػػع ،أعطوىػػػػػػا

 شػػيء، ألحػػد عليػػو ٬تػػب ال ذلػػك، ٚتيػػع
 أخػػػػػذ فلػػػػػو قػػػػػدره؛ حػػػػػق أحػػػػػد يقػػػػػدره كال

 كأعظػػػػم. أىلكهػػػػم يسػػػػتحقونو ٔتػػػػا ا٠تلػػػػق
 مػػػػػػن بػػػػػػو علػػػػػػيهم مػػػػػػنٌ  مػػػػػػا علػػػػػػيهم نعمػػػػػػو

 كػاف ذلػك فػإف ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ متابعتهم
 .ُٖٗ/ِِ: البقاعي. خَت لكل اسببن 
 اٟتقيقيػػة السػػعادة مػػبلؾ ا٠تشػػية -ِ

 تيػػًتؾ مل لوالىػػا إذ العليػػة؛ اب١تراتػػب كالفػػوز
 يؤخػذ ليػـو اسػتعد كال كا١تعاصػي، ا١تناىي

: األلوسػػػػػػػػػي. كالنواصػػػػػػػػػي ابألقػػػػػػػػػداـ فيػػػػػػػػػو
ُٓ/ُّْ. 
 ،ا٠تػػػػػوؼ ىػػػػػذا ربػػػػػو خػػػػػاؼ مػػػػن -ّ

 يليػػػػق ال ٦تػػػػا عنػػػػده مػػػػا ٚتيػػػػع مػػػػن انفػػػػك
 كال البينػػػػة ُب يقػػػػدح كمل سػػػػبحانو، ّتنابػػػػو
 إال اقلبنػػػ ا٠تػػػوؼ فػػػارؽ كمػػػا. فيهػػػا توقػػػف
 .ُٗٗ/ِِ: البقاعي. خرب

 كأشرؾ عبده كما هللا عرؼ من ا٠تلق شر•
 ضبلؿ على هللا عبد من ككذلك غَته، معو

 .كشرعو دينو كحرؼ كابطل
 مهما. ٤تاؿ كال فيو جداؿ ال قاطع حكم•

 كآداهبم أعما٢تم بعض صبلح من يكن
 إٯتاف، غَت على تقـو دامت ما كنظمهم

. األخَت الرسوؿ كهبذا األخَتة، الرسالة هبذه
 من مظهر ألم اٟتكم ىذا ُب نسًتيب ال

 ٔتنهج االتصاؿ ا١تقطوعة الصبلح، مظاىر
 .القومي الثابت هللا
 فالطريق ا٠تلق خَت من تكوف أف أردت إذا•

 لئلٯتاف العملية الًتٚتة مع القليب اإلٯتاف ىو
 كحق هللا حق يراعي الذم الصاّب ابلعمل

 .ا١تخلوقُت
 اإلسبلـ، أرض ُب مولد جردٔت ليس اإلٯتاف•

 إنو! اإلنساف هبا يتشدؽ كلمات ٔتجرد كال
. اٟتياة كاقع ُب آاثره ينشئ الذم اإلٯتاف
! الشفاه يتعدل ال الذم الكبلـ كليس

 من بفعلو هللا أمر ما كل ىي كالصاٟتات
 إقامة أك٢تا كُب. كتعامل كعمل كخلق عبادة
 ٔتا الناس بُت كاٟتكم األرض، ُب هللا شريعة
 .الربية خَت فهم كذلك كانوا فمن. هللا شرع

 من كأندل أعلى كىو هللا من الرضا ىذا•
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 عن نفوسهم ُب الرضا كىذا.. نعيم كل
 عن كالرضا. فيهم قدره عن الرضا. رهبم

 بينو الصلة هبذه كالرضا. عليهم إنعامو
 اب٢تدكء النفس يغمر الذم الرضا. كبينهم

 .. العميق ا٠تالص كالفرح كالطمأنينة
 القلبية العبادات من عبادة هللا من ا٠تشية•

 اإلٯتاف لزايدة مفتاح ىي اليت ا١تهجورة
 قلبك مراجعة على فاحرص الصاّب، كالعمل

 ىذه على ك٣تاىدهتا نفسك كتدريب
 .العبادة

 ُب ٮتطر أف ٯتلك ال احقن  ربو ٮتشى الذم•
 كل يرد هللا أف يعلم كىو. لغَته ظبلن  قلبو

 أغٌت فهو معو، غَتهإىل  العبد فيو ينظر عمل
 لو، خالص عمل فإما. الشرؾ عن الشركاء

 .يقبلو مل كإال
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 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ضبلؿ على هللا عبد من ككذلك غَته، معو كأشرؾ عبده كما هللا عرؼ من ا٠تلق شر•

 .كشرعو دينو كحرؼ كابطل
 كآداهبم أعما٢تم بعض صبلح من يكن مهما. ٤تاؿ كال فيو جداؿ ال قاطع حكم•

 ال. األخَت الرسوؿ كهبذا األخَتة، الرسالة هبذه إٯتاف، غَت على تقـو دامت ما كنظمهم
 هللا ٔتنهج االتصاؿ ا١تقطوعة الصبلح، مظاىر من مظهر ألم اٟتكم ىذا ُب نسًتيب
 .القومي الثابت

 العملية الًتٚتة مع القليب اإلٯتاف ىو فالطريق ا٠تلق خَت من تكوف أف أردت إذا•
 .ا١تخلوقُت كحق هللا حق يراعي الذم الصاّب ابلعمل لئلٯتاف

 كل يرد هللا أف يعلم كىو. لغَته ظبلن  قلبو ُب ٮتطر أف ٯتلك ال احقن  ربو ٮتشى الذم•
 لو، خالص عمل فإما. الشرؾ عن الشركاء أغٌت فهو معو، غَتهإىل  العبد فيو ينظر عمل
 .يقبلو مل كإال

 

 
*   *   * 

  



 

 

ٙٔٔ 

 
 

 

 ايصيصي١ ضٛز٠
 ايدقٝل ٚاإلحصا٤ باسبطاب يًٝكني ايػاف١ً ايكًٛب قسع

 
  :التعريف ابلسورة

 هبا. الفتتاحهاسورة الزلزلة كٝتيت بذلك    اسم السورة: -ُ
 مدنية  :مكاف نزك٢تا -ِ
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 قػػػػػاؿ ﴾يػػػػػره شػػػػػرا ذرة مثقػػػػػاؿ يعمػػػػػل كمػػػػػن يػػػػػره خػػػػػَتا ذرة مثقػػػػػاؿ يعمػػػػػل فمػػػػػن﴿ :تعػػػػػاىل قولػػػػػو
 كالكسػػػػػرة التمػػػػػرة يعطيػػػػػو أف فيسػػػػػتقل السػػػػػائل أيتيػػػػػو أحػػػػػد٫تا كػػػػػاف رجلػػػػػُت ُب نزلػػػػػت :مقاتػػػػػل
 اآلخػػػػػر ككػػػػػاف ،٨تبػػػػػو ك٨تػػػػػن نعطػػػػػي مػػػػػا علػػػػػى نػػػػػؤجر كإ٪تػػػػػاشػػػػػيء  ىػػػػػذا كمػػػػػا :كيقػػػػػوؿ ،كاٞتػػػػػوزة
 ٪تػػػػاإشػػػػيء  ىػػػػذا مػػػػن علػػػػي لػػػػيس :كيقػػػػوؿ ،كالنظػػػػرة كالغيبػػػػة الكذبػػػػة اليسػػػػَت ابلػػػػذنب يتهػػػػاكف
 فإنػػػػػػو ا٠تػػػػػػَت مػػػػػػن القليػػػػػػل ُب يػػػػػػرغبهم كجػػػػػػل عػػػػػػز هللا نزؿفػػػػػػأ ،الكبػػػػػػائر علػػػػػػى ابلنػػػػػػار هللا أكعػػػػػػد

 يعمػػػػػػػل فمػػػػػػػن ،يكثػػػػػػػر أف يوشػػػػػػػك فإنػػػػػػػو الػػػػػػػذنب مػػػػػػػن اليسػػػػػػػَت ك٭تػػػػػػػذرىم ،يكثػػػػػػػر أف يوشػػػػػػػك
 .آخرىاإىل  يره اخَتن  ذرة مثقاؿ

 :فضل السورة  -ْ
ػػػػػػوؿى  ًإف   :قىػػػػػػاؿى  مىالًػػػػػػكو  بٍػػػػػػنً  أىنىػػػػػػسً  عىػػػػػػنٍ  ً  رىسي ػػػػػػلو  قىػػػػػػاؿى  الل  ابػػػػػػػًوً  ًمػػػػػػنٍ  لًرىجي ػػػػػػلٍ " :أىٍصحى  ايى  تػىزىك ٍجػػػػػػتى  ىى

ً  الى  :قىػػػػػاؿى  "؟فيػػػػػبلىف ً  رىسيػػػػػوؿى  ايى  كىالل   قيػػػػػلٍ ﴿ مىعىػػػػػكى  أىلىػػػػػٍيسى " :قىػػػػػاؿى  بػػػػػػًوً  أىتػػػػػػىزىك جي  مىػػػػػا ًعٍنػػػػػًدم كىالى  ،الل 
ػػػػػػوى  ي  ىي ػػػػػػػده  الل  ػػػػػػػاءى  ًإذىا﴿ مىعىػػػػػػػكى  أىلىػػػػػػػٍيسى " :قىػػػػػػػاؿى  ،"القيػػػػػػػرآفً  ثػيليػػػػػػثي " :قىػػػػػػػاؿى  ،بػىلىػػػػػػػى :قىػػػػػػػاؿى " ﴾؟أىحى  جى

ً  نىٍصػػػػػري  ػػػػػٍتحي  الل  ا قيػػػػػلٍ ﴿ مىعىػػػػػكى  أىلىػػػػػٍيسى " ،قىػػػػػاؿى  ،"القيػػػػػرآفً  ريبػػػػػػٍعي " :قىػػػػػاؿى  ،بػىلىػػػػػى :قىػػػػػاؿى " ؟﴾كىالفى  أيىىيػػػػػػُّهى
ػػػػػػػػاًفريكفى   زيٍلزًلىػػػػػػػػتً  ًإذىا﴿ مىعىػػػػػػػػك أىلىػػػػػػػػٍيسى "  :قىػػػػػػػػاؿى  ،"القيػػػػػػػػرآفً  ريبػػػػػػػػػٍعي " :قىػػػػػػػػاؿى  ،بػىلىػػػػػػػػى :قىػػػػػػػػاؿى " ؟﴾الكى

   .(الًتمذم أخرجو) ."تػزكج ،القيرآفً  ريبػٍعي " :قىاؿى  ،بػىلىى :قىاؿى " ؟﴾زًٍلزىا٢تىىا األىٍرضي 
 ما مقصد السورة؟ -ٓ

 .الدقيق كاإلحصاء ابٟتساب لليقُت الغافلة القلوب قرع



 

 

 ٕٙٔ 

 

 اجملًظ 
 ايدقٝل  ٚاإلحصا٤ باسبطاب يًٝكني ايػاف١ً ايكًٛب ٖص

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 [ٖ – ُالزلزلة: ] چگ  گ   گ   

  :التفسًن
 .القيامة يـو ٢تا ٭تدث ذمال الشديد التحريك األرض حيرًٌكت إذا  - ُ
 .كغَتىم ا١توتى من بطنها ُب ما األرض كأخرجت - ِ
نا اإلنساف كقاؿ - ّ  !كتضطرب؟ تتحرؾ األرض شأف ما: متحَتًٌ
 .كشرٌ  خَت من عليها ملعي  ٔتا األرض ربٗتي  العظيم اليـو ذلك ُب - ْ
 .بذلك كأمرىا أعلمها هللا ألف - ٓ
 ليشاىدكا ًفرىقنا اٟتساب موقف من الناس ٮترج األرض فيو تتزلزؿ ذمال العظيم اليـو ذلك ُب - ٔ

 .الدنيا ُب عملوىا اليت أعما٢تم
 .أمامو يره كالربٌ  ا٠تَت أعماؿ من صغَتة ٪تلةو  كزف يعمل فمن - ٕ
 .كذلك يره الشرٌ  أعماؿ من كزهنا يعمل كمن - ٖ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 اآلية؟ ىذه من تستفيده الذم العملي السلوؾ ما -ُ
 ا١توقف؟ ىذا ُب أعما٢تم الناس رؤية من اٟتكمة ما -ِ



 

 

ٖٙٔ 

 اآلية؟ ُب الذرة مثقاؿ ذكر يدؿ شيء أم على -ّ
 عملػػػػػو الػػػػػذم ا٠تػػػػػَت القيامػػػػػة يػػػػػـو ٬تػػػػػد ال الكػػػػػافر ذلػػػػػك كمػػػػػع ،اأحػػػػػدن  يظلػػػػػم ال عػػػػػدؿ هللا إف -ْ
 ذلك؟ كيف الدنيا، ُب
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 السػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػا -ٔ
 تسػػتفيده الػػذم العملػػي
 اآلية؟ ىذه من
 مػن احلكمػة مػا -ٕ

 يف أعمػػاذلم النػػاس رؤيػػة
 ادلوقف؟ ىذا
 شػػيء أم علػػى -ٖ

 الػػذرة مثقػػاؿ ذكػػر يػػدؿ
 اآلية؟ يف
 عػػػػػػػػػػػدؿ هللا إف -ٗ
 كمػػػػػع ،اأحػػػػػدن  يظلػػػػػم ال

 رنػػػػػػد ال الكػػػػػػافر ذلػػػػػػك
 الػػذم اخلػًن القيامػة يػـو

 كيػػػف الػػػدنيا، يف عملػػػو
 ذلك؟

 علػػػػػى تشػػػػػهدقػػػػػاؿ السػػػػػعدم: "أم:  -ُ
 خػػػػػَت مػػػػػن ظهرىػػػػػا علػػػػػى عملػػػػػوا ٔتػػػػػا العػػػػػاملُت

 الػػػذين الشػػػهود ٚتلػػػة مػػػن األرض فػػػإف كشػػػر؛
". لػػػذا ينبغػػػي أبعمػػػا٢تم العبػػػاد علػػػى يشػػػهدكف

علػػػػػػى العػػػػػػاملُت أف يفطنػػػػػػوا لػػػػػػذلك فيحسػػػػػػنوا 
 .العمل عليها حىت تشهد ٢تم ال عليهم

 كيلػػػـو إال القيامػػػة يػػػـو أحػػػد مػػػن مػػػا -ِ
 ازددت ال مل: فيقػػوؿ ا٤تسػػنن  كػػاف فػػإف نفسػػو؛

 ال مل: يقػػػػوؿ ذلػػػػك غػػػػَت كػػػػاف كإف! ؟إحسػػػػاانن 
 معاينػػػػػة عنػػػػػد كىػػػػػذا! ا١تعاصػػػػػي؟ عػػػػػن نزعػػػػػت
: يقػػػػوؿ عبػػػػاس ابػػػػن ككػػػػاف. كالعقػػػػاب الثػػػػواب
: القػرطيب. أعمػا٢تم قػدر علػى متفػرقُت: أشتااتن 

ِِ/ّْٕ. 
 النملػة ىػي كالػذرة الػوزف، ىػو ا١تثقاؿ -ّ

 كإ٪تػا بصػر، برؤيػة ليست ىنا كالرؤية الصغَتة،
 الػػذرة مثقػػاؿ هللا كذكػػر. اٞتػػزاء عػػن عبػػارة ىػػي
 األكىل؛ طريق من منو أكثر ىو ما على اتنبيهن 
 ابػػػػن. اكثػػػػَتن  أك قلػػػػيبلن  يعمػػػػل مػػػػن: قػػػػاؿ كأنػػػػو
 .ََٔ/ِ: جزم

 ُب كالتدبر القرآف ُب النظر من أكثر•
 فهو كمشاىده القيامة يـو عن حديثو

 منو كا٠توؼ تعاىل هللا تعظيم يزيد ٦تا
 .العصيب اليـو لذلك كاالستعداد

 من كالرباكُت الزالزؿ شهد قد اإلنساف•
 كالذعر، اب٢تلع منها يصاب ككاف. قبل

 زلزاؿ يرل حُت كلكنو كالدمار، كا٢تبلؾ
 بينو اشبهن  ىناؾ أف ٬تد ال القيامة يـو

 كالرباكُت الزالزؿ من يقع كاف ما كبُت
 ال جديد أمر فهذا. الدنيا اٟتياة ُب

 ا،سرن  لو يعرؼ ال أمر. بو لئلنساف عهد
 .انظَتن  لو يذكر كال
 كتنفض الثابتة، األرض ترٕتف يـو إنو•
 يثقلها ما كٗترج ،انفضن  جوفها ُب ما

 ككأهنا. كغَتىا كمعادف أجساد من
 ٛتلتها اليت األثقاؿ، ىذه من تتخفف

 أقداـ ٖتت يهز مشهد كىو! طويبلن 
 إليهم كٮتيل اثبت شيء كل ا١تستمعُت

 من كاألرض كيتأرجحوف، يًت٨توف أهنم
 القلوب ٮتلع مشهد! ك٘تور هتتز ٖتتهم



 

 

 ٙٔٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

: قػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػػوؿ أف أنػػػس، عػػػن -ْ
 عليهػػا يثػػاب: حسػػنة ا١تػػؤمن يظلػػم ال هللا إف»

 كأمػػػا ،اآلخػػػرة ُب هبػػػا ك٬تػػػزل الػػػدنيا، ُب الػػػرزؽ
 يػػػـو كػػػاف فػػػإذا الػػػدنيا، ُب هبػػػا فيعطيػػػو الكػػػافر

: الطػػػػػػػػػربم. «حسػػػػػػػػػنة لػػػػػػػػػو تكػػػػػػػػػن مل القيامػػػػػػػػػة
ِْ/ّٓٓ. 

 األرض، ىذه من بو تتشبث ما كل من
 .اابقين  ااثبتن  كٖتسبو

 سَتاه بل القيامة يـو عملك سًتل•
 بو كاستخفيت أخفيتو فما الناس، كل
 .القيامة يـو للعلن ظهر الدنيا ُب
 امنبعثن  اشتيتن  القبور من القياـ مشهد•

 جىراده  كىأىنػ هيمٍ ﴿ األرض أرجاء من
تىًشره   أجيا٢تا ُب ا٠تبلئق مشهد ﴾مينػٍ

: ىناؾ كمن ىنا من تنبعث اٚتيعن 
 مشهد. .«اًسراعن  عىنػٍهيمٍ  اأٍلىٍرضي  تىشىق قي »

 ...مذىل. مرعب. مفزع. مركٌع ىائل
 ُب األشهاد، رؤكس على بعملو يواجو•

! ا١تتكرب؟ اٞتبار العظيم اٞتليل حضرة
 يركا أف ٣ترد.. رىيبة ىائلة عقوبة إهنا

! منهم كاف ٔتا يواجهوا كأف أعما٢تم،
 ال الذم الدقيق اٟتساب رؤيتها ككراء
 كال يزهنا ال شر من أك خَت من ذرة يدع

 . عليها ٬تازم
 أك تعملو، خَت عمل أم ٖتقر ال•

 صغَت عمل من فكم إبخبلص، تقدمو
 غضيت نظرة فرب اإلخبلص، عظمو
 لثوابو اكطلبن   خشية عنها طرفك
 .اٞتنة هبا فيدخلك هللا يقبلها

 أشرؼ ألنو ا٠تَت عمل تقدمي•
 كييعلم ابألصالة، كا١تقصود القسمُت،



 

 

ٙٔ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 عز كرمو يناُب ال اإلحصاء ىذا أف منو
 .ا١تطلق كجل

 فرب تستصغره أك اذنبن  تستحقر ال•
 هتوم ابالن  ٢تا تلقي ال منك ٗترج كلمة
 ابلذنوب كالتهاكف جهنم، انر ُب بك

 هللا تقدير ضعف على دليل ىو الصغَتة
 .قدره حق

 اآلايت ىذه اإلنساف يسمع حينما•
 كاف اخَتن  عملو من اشيئن  ٭تٌقر ال عندئذو 

 ال صغَتة ىذه: يقوؿ كال ،اشرن  أك
 كجدانو يرتعش إ٪تا كزف، كال ٢تا حساب

 ذلك ارتعاشة أعمالو من عمل كل أماـ
 لو يوجد مل ا١تيزاف ىذا إف! الدقيق ا١تيزاف
 ُب إال األرض ُب بعد شبيو أك نظَت

 .ا١تؤمن القلب
 أك نظَت لو يوجد مل ا١تيزاف ىذا إف•

 القلب ُب إال.. األرض ُب بعد شبيو
 ذرة ١تثقاؿ يرتعش الذم القلب ..ا١تؤمن

 ال قلوب األرض كُب.. .شر أك خَت من
 كا١تعاصي الذنوب من للجبل تتحرؾ
 ..كاٞترائر

  



 

 

 ٙٔٙ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 يزيد ٦تا فهو كمشاىده القيامة يـو عن حديثو ُب كالتدبر القرآف ُب النظر من أكثر•

 .العصيب اليـو لذلك كاالستعداد منو كا٠توؼ تعاىل هللا تعظيم
 عظمو صغَت عمل من كمف إبخبلص، تقدمو أك تعملو، خَت عمل أم ٖتقر ال•

 فيدخلك هللا يقبلها لثوابو اكطلبن   خشية عنها طرفك غضيت نظرة فرب اإلخبلص،
 .اٞتنة هبا
 ىذا أف منو كييعلم ابألصالة، كا١تقصود القسمُت، أشرؼ ألنو ا٠تَت عمل تقدمي•

 .ا١تطلق كجل عز كرمو يناُب ال اإلحصاء
 انر ُب بك هتوم ابالن  ٢تا تلقي ال منك ٗترج كلمة فرب تستصغره أك اذنبن  تستحقر ال•

 .قدره حق هللا تقدير ضعف على دليل ىو الصغَتة ابلذنوب كالتهاكف جهنم،
 

*   *   * 
 

 

 
 

  



 

 

ٙٔٚ 

 
 ايعادٜات ضٛز٠

 َطازٙ تصخٝح ع٢ً ي٘ ٚبعّجا مبآي٘، ي٘ ترنرّيا ايد١ْٜٛٝ، اٖتُاَات٘ يف اإلْطإ صفات بٝإ
  :التعريف ابلسورة

  اسم السورة: -ُ
 سورة العادايت.

 مكاف نزك٢تا: -ِ
 مكية.

  :السورة نزكؿ سبب -ّ
 كلػػػػبس خػػػػيبل هللا رسػػػػوؿ بعػػػػث :قػػػػاؿ عبػػػػاس ابػػػػن عػػػػن كاٟتػػػػاكم حػػػػاًب أيب كابػػػػن البػػػػزار أخػػػػرج
    .﴾ضبحا كالعادايت﴿ فنزلت خرب من أيتيو ال شهرا
 -ََُ- رقم سورة

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .مساره تصحيح على لو كبعثنا ٔتآلو، لو تذكَتنا الدنيوية، اىتماماتو ُب اإلنساف صفات بياف

 
  



 

 

 ٙٔٛ 

 
 اجملًظ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     چ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   

 [ُُ – ُالعادايت: ] چڀ  ڀ   

 
  :التفسًن

 .اٞترم شدة من صوت لنػىفىًسها ييٍسمىع حىت   ٕترم اليت اب٠تيل هللا أقسم  - ُ 
 .عليها كقعها لشدة الصخور هبا المست إذا النار ْتوافرىا تيوًقد اليت اب٠تيل كأقسم - ِ
 .الصباح كقت األعداء على تيًغَت اليت اب٠تيل كأقسم - ّ
 .غبارنا ّتريهن فحركن - ْ
 .األعداء من ٚتىٍعنا بفوارسهنٌ  فتوٌسطن - ٓ
ىنيوع اإلنساف إف - ٔ

 .ربو منو يريده ذمال للخَت ١ت
 .لوضوحو ذلك إنكار يستطيع ال لشاىد، للخَت منعو على كإنو - ٕ
 .بو يبخل للماؿ حبو لفرط كإنو - ٖ
 من كأخرجهم األموات من القبور ُب ما هللا بعث إذا الدنيا ابٟتياة ا١تغًتٌ  اإلنساف ىذا يعلم أفبل - ٗ

 !يتوىم؟ كاف كما يكن مل األمر أف كاٞتزاء للحساب األرض
 .كغَتىا كاالعتقادات النيات من القلوب ُب ما كبػيُتًٌ  كأيٍبرًز - َُ
 .ذلك على كسيجازيهم شيء، عباده أمر من عليو ٮتفى ال ٠تبَت، اليـو ذلك ُب هبم رهبم إف - ُُ
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 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 ؟ما السر ُب اإلقساـ اب٠تيل -ُ
 ؟الصبح ما سبب ٗتصيص -ِ
 سبحانو؟ هللا يشكركف ال الناس أكثر أف علمت أف بعد موقفك ما -ّ
 األخبلقي؟ سلوكو على للماؿ اإلنساف حب شدة أتثَت ما -ْ
 كاحد؟ سياؽ ُب كالقبور الصدكر بُت ٚتع ١تاذا -ٓ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يف السػػػػػػػػر مػػػػػػػػا -ٔ
 ؟ابخليل اإلقساـ

 سػػػػػػػػػػػػػبب مػػػػػػػػػػػػا -ٕ
 ؟الصبح ختصيص

 بعد موقفك ما -ٖ
 أكثػػػػػػػػػر أف علمػػػػػػػػػت أف

 هللا يشػػػػكركف ال النػػػاس
 سبحانو؟

 شػػػدة أتثػػػًن مػػػا -ٗ
 للمػػػػاؿ اإلنسػػػػاف حػػػػب
 األخالقي؟ سلوكو على
 بػػػٌن مجػػػع دلػػاذا -٘

 يف كالقبػػػػػػػػػور الصػػػػػػػػػدكر

 أقسػػػػػػػم: هللا رٛتػػػػػػػو اإلمػػػػػػػاـ قػػػػػػػاؿ -ُ
 الػػػػػػػػيت بصػػػػػػػػفاهتا متصػػػػػػػػفة اب٠تيػػػػػػػػل تعػػػػػػػػاىل
 لينػػوه سػػردىا الػػيت ابألعمػػاؿ آتيػػة ذكرىػػا،
 نفػػػػػػػوس ُب قػػػػػػػدرىا مػػػػػػػن كيعلػػػػػػػي بشػػػػػػػأهنا
 بقنيتهػا ليعنػوا. كاٞتػد العمل أىل ا١تؤمنُت

 كليحملػػػػػوا كالفػػػػػر، الكػػػػػر علػػػػػى كتػػػػػدريبها
 كالتػػدرب ابلفركسػػية العنايػػة علػػى أنفسػػهم

 .هبا كاإلغارة ا٠تيل، ركوب على
 الغػػػػػػارة ألف الصػػػػػػبح، ٗتصػػػػػػيص -ِ

 .فيو معتادة كانت
 ﴾لكنػػػػػػػػود لربػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػاف إف﴿ -ّ

 النعمػػػػػة كنػػػػػد نمػػػػػ جحػػػػػود؛ لكفػػػػػور: أم
 طبػػػع أف بػػػو ا١تػػػراد.. .يشػػػكرىا كمل كفرىػػػا

 توجيػػػو فهػػػي الفركسػػػية، تعلػػػم علػػػى لنحػػػرص•
 أف ا١تسػػػػلم علػػػػى أف ترشػػػػد بويػػػػةن كسػػػػنة رابين

 متػػػدرابن  كقػػػت أم ُب للجهػػػاد امسػػػتعدن  يكػػػوف
 .كمكاف زماف كل ُب كفنونو مهاراتو على

 كاإلقػػػػػػداـ ابلشػػػػػػجاعة تػػػػػػوحي اآلايت ىػػػػػػذه•
 كلػن كشػجاعة بثبػات كتوسطو العدك كاقتحاـ
 البػدف ُب كقػوة القلػب ُب بقوةإال  ىذا ٭تصل

 .االستعداد ستلـزت
 تعػػاىل هللا لػػنعم اٞتحػػود مػػن اٟتػػذر الواجػػب•

 عػػػػدـ ُب ا١تتمثػػػػل العملػػػي اٞتحػػػػود اكخصوصنػػػ
 مػػػػن النػػػوع كىػػػذا حقهػػػػا، كأداء النعمػػػة شػػػكر

 حػػػىت اإلنسػػػاف عنػػػو يغفػػػل الػػػذم ىػػػو اٞتحػػػود
 .هللا بنعمة ابلقوؿ اعًتؼ لو
 نعمػػػػػو شػػػػػبلالت تتػػػػػدٌفق -كجػػػػػل عػػػػػز - هللا•
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 إذا إال ذلػػػػػػػػػك؛ علػػػػػػػػػى ٭تملػػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػػاف كاحد؟ سياؽ
. كتوفيقػػػػػػػػػػػو بلطفػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل هللا عصػػػػػػػػػػمو
 .ْْٓ/ُٓ: األلوسي

 كحبػػػو للمػػػاؿ، اٟتػػػب كثػػػَت: أم -ْ
 اٟتقػػػوؽ تػػرؾ لػػو أكجػػػب الػػذم ىػػو ذلػػك

 علػػى نفسػػو شػػهوة ميقػػدكت عليػػو؛ الواجبػػة
 علػػى نظػره قصػر ألنػو ىػذا كػل ربػو؛ حػق

. اآلخػػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػػن كغفػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػدار، ىػػػػػػػػػػذه
 .ّّٗ: السعدم

 القبػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػُت سػػػػػػػػػبحانو كٚتػػػػػػػػػع -ٓ
 صػػدريه يػػوارم اإلنسػػاف فػػإف.. .كالصػػدكر

 قػػػػربيه كيػػػػوارم كالشػػػػر، ا٠تػػػػَت مػػػػن فيػػػػو مػػػػا
 قػػربه، مػػن جسػػمو الػػرب فيخػػرج جسػػمىو؛

 اابرزن  جسػػػػمو فيصػػػػَت صػػػػدره؛ مػػػػن كسػػػػره
. كجهػػػػو علػػػػى داين اب كسػػػػره األرض، علػػػػى

 .ّّٓ-ِّٓ/ّ: القيم ابن

 مسػاء، كصػباح هنػار ليػل عباده على كعطاايه
 كنكػػػػػػراف جحػػػػػػود فيػػػػػػو اإلنسػػػػػػاف ذلػػػػػػك كمػػػػػػع

 هللا رٛتػػػػػة مػػػػػدل علػػػػػى يػػػػػدؿ كىػػػػػذا ،عجيػػػػػب
 كال رفػػػػػػده يقطػػػػػػع ال إذ خلقػػػػػػو علػػػػػػى كصػػػػػػربه
 .اٞتحود ىذا برغم منحو ٭تبس

 كا٠تػػػػَت ا١تػػػػاؿ حػػػػب علػػػػى مفطػػػػور اإلنسػػػػاف•
 كالػػػػذـ العيػػػػب كلكػػػػن عيػػػػب فيػػػػو لػػػػيس كىػػػػذا
 ينسػػى فتجعلػو قلبػو ُب الػدنيا تكػوف مػن علػى

 .هللا حق فيضيع ٢تا يعمل كال اآلخرة
. ا٠تػػػَت ٭تػػػب ٍب كمػػػن لنفسػػػو، اٟتػػػب شػػػديد•

 اإلٯتػاف ٮتػالط مل مػا. طبعػو كىػذا. فطرتػو ىذه
 كموازينػػػػػػو كقيمػػػػػػو تصػػػػػػوراتو مػػػػػػن فيغػػػػػػَت. قلبػػػػػػو

 ااعًتافنػػػػ كجحػػػػوده كنػػػػوده ك٭تيػػػػل. كاىتماماتػػػػو
 اإيثػػػػارن  كشػػػػحو أثرتػػػػو يبػػػػدؿ كمػػػػا. هللا بفضػػػػل
 اٟتػػػػػرص تسػػػػػتحق الػػػػػيت القػػػػػيم كيريػػػػػو. كرٛتػػػػػة

 .كالكدح كالكد كالتنافس
 حقػَت صػغَت، حقػَت إٯتػاف بغػَت اإلنسػاف إف •

 كػػربت كمهمػػا. االىتمامػػات صػػغَت ا١تطػػامع،
ػػ يظػػل فإنػػو أطماعػػو  األرض، ٛتػػأة ُب امرتكسن

 االتصػػػاؿ إال يرفعػػػو كال العمػػػر، ْتػػػدكد امقيٌػػػدن 
 هللا عػػػػن يصػػػػدر عػػػػامل األرض مػػػػن أكػػػػرب بعػػػػامل

 فيػػػػو كتتصػػػػل األبػػػػدم، هللاإىل  كيعػػػػود األزل،
 . انتهاء غَتإىل  ابآلخرة الدنيا

 فتبػػٍت فيػػو، لػػك فائػػدة ال فيمػػا تسػػتعد إنػػك•
 الكفػػػػػػػن كتفصػػػػػػػل التػػػػػػػابوت كتشػػػػػػػًتم ربةا١تقػػػػػػػ
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

  الرٛتن؟ حظ فأين للديداف كلو ىذا: فيقاؿ
. القبػور ُب ١تػا بعثػرة. مثػَت عنيف مشهد ىو•

 ألسػػػرار كٖتصػػػيل. العنيػػػف اللفػػػظ هبػػػذا بعثػػػرة
 عػػػن ابعيػػػدن  كخبأهتػػػا هبػػػا ضػػػنت الػػػيت الصػػػدكر
 العنيػػػػػػػػػػف اللفػػػػػػػػػػظ هبػػػػػػػػػػذا ٖتصػػػػػػػػػػيل. العيػػػػػػػػػػوف
 ..القاسي

 القيامػة يػـو حداثكأ اآلخرة تذكر من أكثر•
 ا١تعينػات مػن فإهنػا كاٟتساب، اٞتزاء كمشاىد

 .هبا القلب تعلق كعدـ الدنيا ُب الزىد على
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 أف ا١تسلم على أف ترشد بويةن كسنة رابين توجيو فهي الفركسية، تعلم على لنحرص•

 .كمكاف زماف كل ُب كفنونو مهاراتو على متدرابن  كقت أم ُب للجهاد امستعدن  يكوف
 عدـ ُب ا١تتمثل العملي اٞتحود اكخصوصن  تعاىل هللا لنعم اٞتحود من اٟتذر الواجب•

 لو حىت اإلنساف عنو يغفل الذم ىو اٞتحود من النوع كىذا حقها، كأداء النعمة شكر
 .هللا بنعمة ابلقوؿ اعًتؼ

 مساء، كصباح هنار ليل عباده على كعطاايه نعمو شبلالت تتدٌفق -كجل عز - هللا•
 كصربه هللا رٛتة مدل على يدؿ كىذا ،عجيب كنكراف جحود فيو اإلنساف ذلك كمع
 .اٞتحود ىذا برغم منحو ٭تبس كال رفده يقطع ال إذ خلقو على

 من فإهنا كاٟتساب، اٞتزاء كمشاىد القيامة يـو حداثكأ اآلخرة تذكر من أكثر•
 .هبا القلب تعلق كعدـ الدنيا ُب الزىد على ا١تعينات
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 ايكازع١ ضٛز٠

 .ايكٝا١َ ٍٖٛ الضتخطاز ايكًٛب قسع
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 هًبىٍولػًهػىا.  كىاألىٍٝتىاعى   القيليوبى   تػىٍقرىعي   ألهنىا  سورة القارعة كٝتيت بذلك 
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 مكية.
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .القيامة ىوؿ الستحضار القلوب قرع

 

  



 

 

ٕٖٙ 

 
 اجملًظ 

 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 [ُُ – ُالقارعة: ] چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

 
  :التفسًن

 .ىو٢تا لعظم الناس قلوب تقرع اليت الساعة  - ُ
 !ىو٢تا؟ لعظم الناس قلوب تقرع اليت الساعة ىذه ما - ِ
 يـو إهنا! ىو٢تا؟ لعظم الناس قلوب تقرع اليت الساعة ىذه ما -الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ّ

 .القيامة
تىًشر كالفراش يكونوف الناس قلوب تقرع يـو - ْ ينػٍ

 .كىناؾ ىنا ا١تتناثر ا١ت
ٍنديكؼ الصوؼ مثل اٞتباؿ كتكوف - ٓ

ى
 .كحركتها سَتىا خفة ُب ا١ت

 .السيئة أعمالو على الصاٟتة أعمالو رجحت من فأما - ٔ
 .اٞتٌنة ُب ينا٢تا مرضية عيشة ُب فهو - ٕ
 .الصاٟتة أعمالو على السيئة أعمالو رجحت من كأما - ٖ
 .جهنم ىو القيامة يـو كمستقرٌه فمسكنو - ٗ

 !ىي؟ ما - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - َُ
 .اٟترارة شديدة انر ىي - ُُ
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 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟ما السر ُب إعادة لفظ )القارعة( -ُ
 ؟شبو الناس ابلفراش ا١تبثوث ما كجو التشبيو ابلفراش -ِ
 ٚتعت اآلية بُت حاؿ الناس كحاؿ اٞتباؿ كضح ذلك؟ -ّ
 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يف السػػػػػػػػر مػػػػػػػػا -ٔ
 ؟(القارعة) لفظ إعادة
 النػػػػػػػػػاس شػػػػػػػػبو -ٕ

 مػػػػػػا ادلبثػػػػػػوث ابلفػػػػػػراش
 ؟ابلفراش التشبيو كجو
 اآليػػػػػػة مجعػػػػػػت -ٖ
 كحػػاؿ النػػاس حػػاؿ بػػٌن

 ذلك؟ كضح اجلباؿ

 ﴾القارعة﴿ لفظ إعادة -ُ
 اإلضمار مقاـ ُب إظهار
 القارعة، :يقاؿ أف عن بدالن 

 القارعة لفظ ُب ١تا ،ماىيو
 .كالًتكيع التهويل من
 
 ،ابلفراش التشبيو كجو -ِ

 يتجو مل اثر إذا الفراش ألف
 كل بل ،كاحدة جهةإىل 

 غَتإىل  تذىب منها كاحدة
 على فدؿ ،األخرل جهة
 .فزعوا بعثوا إذا أهنم
 
 حاؿ بُت اآلايت ٚتعت-ّ

 اٞتباؿ حاؿ كبُت الناس
 أتثَت أف على نبو تعاىل كأنو

 هتز مشاىد فهي القرآف ُب القيامة مشاىد على تعرؼ•
 الغيوب، عبلـ عظمة كتظهر النفوس ُب ثرؤ كت القلوب
 اليـو لذلك كاالستعداد الذنوب ترؾ على النفس فتحمل

 .مربكر صاّب بعمل
 من موازين ثقلت إ٪تا: عنو هللا رضي بكر أبو قاؿ•

 عليهم، كثقلو الدنيا، ُب اٟتق ابتباعهم: موازينو ثقلت
 كإ٪تا ثقيبلن، يكوف أف اٟتق إال فيو يوضع ال ١تيزاف كحق

 ُب الباطل ابتباعهم: موازينو خفت من موازين خفت
 أف الباطل فيو يوضع ١تيزاف كحق عليهم، كخفتو الدنيا،
 .اخفيفن  يكوف

 ٔتدل بل فحسب، األعماؿ بكثرة ليس ا١تيزاف ثقل•
 الصحيح، كجهها على هبا كقيامو  فيها العبد إخبلص

 .كرٛتتو هللا رضا سبباىا اليت الراضية اٟتياة يستحق هبذا
 فكلما ثقيلة، كليست كثَتة أعمالنا تكوف أف أسوأ ما•

 أثقل كانت  األداء ُب كأتقن  أخلص أعمالنا كانت
 .تعاىل هللا عند



 

 

ٕٙ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ىو اٞتباؿ ُب القرعة تلك
 ا١تنفوش كالعهن صارت أهنا

 اإلنساف حاؿ يكوف فكيف
 ٍب فالويل ٝتاعها، عند

 تتداركو مل إف آدـ البن الويل
 ارٛتنا اللهم ربو، رٛتة

 .برٛتتك

 كمبلذىم القـو فمرجع. كمبلذه الطفل مرجع ىي األـ•
 !أمو ا٢تاكية كانت من خسارة فيا! ا٢تاكية ىو يومئذو 

 إليها يفيء اليت أمو! موازينو خفت الذم أـ ىي ىذه•
 كاجد ىو فماذا كالراحة، األمن عندىا كاألـ! كأيكم

 !!اٟتامية النار ا٢تاكية، ىذه، أمو عند

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 النفوس ُب كأتثر القلوب هتز مشاىد فهي القرآف ُب القيامة مشاىد على تعرؼ•

 اليـو لذلك كاالستعداد الذنوب ترؾ على النفس فتحمل الغيوب، عبلـ عظمة كتظهر
 .مربكر صاّب بعمل

 هبا كقيامو  فيها العبد إخبلص ٔتدل بل فحسب، األعماؿ بكثرة ليس ا١تيزاف ثقل•
 .كرٛتتو هللا رضا سبباىا اليت الراضية اٟتياة يستحق هبذا الصحيح، كجهها على

 كأتقن  أخلص أعمالنا كانت فكلما ثقيلة، كليست كثَتة أعمالنا تكوف أف أسوأ ما•
 .تعاىل هللا عند أثقل كانت  األداء ُب

 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٕٙٙ 

 
 ايتهاثس ضٛز٠

 ٚاسبطاب باملٛت بايدْٝا املٓػػًني ترنري
  :التعريف ابلسورة

  اسم السورة: -ُ
 سورة التكاثر.

 :مكاف نزك٢تا -ِ
 مكية.

  :السورة نزكؿ سبب -ّ
 اٟتػارث كبػٍت ،حارثػة بػٍت ُب األنصػار مػن قبيلتػُت ُب نزلت :قاؿ بريدة ابن عن حاًب ابن أخرج

 تفػاخركا ،ذلػك مثػل اآلخػركف فقػاؿ ،كفػبلف فبلف مثل فيكم :إحدا٫تا فقالت كتكاثركا تفاخركا
 فػػػبلف مثػػػل فػػػيكم :تقػػػوؿ الطػػػائفتُت أحػػػد فجعلػػػت القبػػػورإىل  بنػػػا انطلقػػػوا :قػػػالوا ٍب ،ابألحيػػػاء

 زرًب حػػىت*  التكػػاثر أ٢تػاكم﴿ هللا فػػأنزؿ ،ذلػك مثػػل األخػرل كتقػػوؿ ،القػربإىل  يشػػَتكف ،كفػبلف
   .﴾ا١تقابر

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .كاٟتساب اب١توت ابلدنيا ا١تنشغلُت تذكَت

  



 

 

ٕٙٚ 

 اجملًظ 
 

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ               ڳ  چ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ  

 [ٖ – ُالتكاثر: ] چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

  :التفسًن
 .هللا طاعة عن كاألكالد ابألمواؿ التفاخر - الناس أيها - شغلكم  - ُ
 .قبوركم كدخلتم متُّم حىت   - ِ
 .االنشغاؿ ذلك عاقبة تعلموف سوؼ هللا، طاعة عن هبا التفاخر يشغلكم أف لكم كاف ما - ّ
 .عاقبتو تعلموف سوؼ ٍب - ْ
 انشغلتم ١تا أعمالكم؛ على سيجازيكم كأنو هللا،إىل  مبعوثوف أنكم يقيننا تعلموف أنكم لو حق ا - ٓ

 .كاألكالد ابألمواؿ ابلتفاخر
 .القيامة يـو النار لتشاىدف كهللا - ٔ
 .فيو شك ال يقُت مشاىدة لتشاىدهنا ٍب - ٕ
 .كغَت٫تا كالغٌت الصحة من عليكم بو أنعم عما اليـو ذلك ُب هللا ليسألنكم ٍب - ٖ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .التكاثر صور بعض ذكر مع ا٠ترب؟ هبذا ا١تراد ما -ُ
 بو؟ ا١تتكاثر يذكر مل ١تاذا -ِ
 آدـ؟ بٍت تفاخر هناية ما -ّ
 النعم؟ على ااسبة من العبد يسلم كيف -ْ



 

 

 ٕٙٛ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 هبػػػذا ادلػػػراد مػػػا -ٔ
 بعػػػض ذكػػػر مػػػع اخلػػػ ؟
 .التكاثر صور
 يػػػػػذكر مل دلػػػػػاذا -ٕ

 بو؟ ادلتكاثر
 تفػاخر هنايػة ما -ٖ
 آدـ؟ بين
 يسػػػػػػلم كيػػػػػػف -ٗ

 علػػى ااسػػبة مػػن العبػػد
 النعم؟

 الػػػػػوعظ بػػػػػو يػػػػػراد خػػػػػرب ىػػػػػذا -ُ
 شػػػغلكم،(: أ٢تػػػاكم) كمعػػػٌت كالتػػػوبيخ،

 ا١تػػػػػػػػاؿ بكثػػػػػػػػرة ا١تباىػػػػػػػػاة(: التكػػػػػػػػاثر)ك
 ٨تػػػػػػػػن: »ىػػػػػػػػؤالء يقػػػػػػػػوؿ كأف كاألكالد،

. «أكثػر ٨تػن: »ىػؤالء كيقػوؿ ،«أكثر
 ابػػن يقػػوؿ»: قػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النػػيب قرأىػػا ك١تػػا
 مػػػػػػػن لػػػػػػػك كلػػػػػػػيس. مػػػػػػػال مػػػػػػػال: آدـ

 أك فأفنيػػػػػػػػت، أكلػػػػػػػػت مػػػػػػػػا إال مالػػػػػػػػك
 تصػػػػػػػػػػػػػػػدقت أك فأبليػػػػػػػػػػػػػػػت، لبسػػػػػػػػػػػػػػػت
 .َٓٔ/ِ: جزم ابن. «فأمضيت

 ليشمل بو؛ ا١تتكاثر يذكر كمل -ِ
 ا١تتكػػػاثركف، بػػػو يتكػػػاثر مػػػا كػػػل ذلػػػك

 التكػػػػاثر: مػػػػن ا١تفتخػػػػركف بػػػػو كيفتخػػػػر
 كاألنصػػػػػػػػػػػػػار، كاألكالد، األمػػػػػػػػػػػػػواؿ، ُب

 ذلػػػك كغػػػَت كاٞتػػػاه، كا٠تػػػدـ، كاٞتنػػػود،
 كاحػػػػػػد كػػػػػػل مكػػػػػػاثرة بػػػػػػو يقصػػػػػػد ٦تػػػػػػا

 اإلخػػبلص بػػو ا١تقصػػود كلػػيس لآلخػػر،
 .ّّٗ: السعدم. تعاىل 
 كػػػػػػػانوا: »قػػػػػػػاؿ قتػػػػػػػادة عػػػػػػػن -ّ

 فػػػػبلف، بػػػػٍت مػػػػن أكثػػػػر ٨تػػػػن: يقولػػػػوف
 كػػػل كىػػػم فػػػبلف، بػػػٍت مػػػن أعػػػد ك٨تػػػن
 كهللا آخػػػػػػػػػػرىم،إىل  يتسػػػػػػػػػػاقطوف يػػػػػػػػػػـو

 أىػػػل مػػػن صػػػاركا حػػػىت كػػػذلك مػػػازالوا
/ ِِ: القػػػػػػػػػػػػرطيب. «كلهػػػػػػػػػػػػم القبػػػػػػػػػػػػور

 قد العامل فإف شغلكم، من الذـ ُب أبلغ•
. بو اله غَت كقلبو يعمل ٔتا جوارحو يستعمل

 كإعراض ذىوؿ ىو فاللهو
 ذاتو ُب امذمومن  ليس كاألكالد ا١تاؿ ُب التكاثر•

 عن اإلنساف كالبنُت ا١تاؿ إ٢تاء ىو الذـ كلكن
 .اآلخرة

 فمشاغل الطاعات عمل ُب التسويف احذر•
 تتذكر شيئنا كقتك من كاستقطع تنتهي، ال اٟتياة

 كاٟتشر ا١توت تذكر أك القبور بزايرة ةاآلخر  وفي
 .كاٟتساب

 البلىوف أيها. ا١تخموركف السادركف أيها•
 كأنتم اٟتياة كأعراض كاألكالد ابألمواؿ ا١تتكاثركف
. يليو عما فيو أنتم ٔتا ا١تخدكعوف أيها. مفارقوف
 .كانظركا استيقظوا

 ابلعمل ٟتظة أم ُب للموت استعداد على كن•
 كسًتاه ٤تالة ال قادـ فهو الصاٟتة، كالنية الصاّب

 .اليقُت عُت
 بسبب الطاعة على إقبالو اإلنساف يؤٌجلقد  •

 كهللا ككذا، كذا من أنتهي حىت: كيقوؿ ،انشغالو
 سيبقى ابلتكاثر االنشغاؿ أف السورة ىذه ُب ٮتربان
 يسارع أف إذف ا١ترء فعلى. ا١توت حىت للمرء امبلزمن 
 .٦تاطلة أك تسويف بدكف للعمل

 كانقياده قلبو عبلج أراد ١تن ينبغي: العلماء قاؿ•
 ذكر من يكثر أف ربو، طاعةإىل  القهر بسبلسل



 

 

ٕٜٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

ْْٗ-َْٓ. 
 النعػػػػػػػػػػيم؛ شػػػػػػػػػػكر عػػػػػػػػػػن: أم -ْ

 هللا نعمػػػػة شػػػػكر أبداء العبػػػػد فيطالػػػػب
 .ُٖٕ/ٕ: تيمية ابن. النعيم على

 على كيواظب اٞتماعات، كمفرؽ اللذات، ىاذـ
 .ا١تسلمُت أموات قبور كزايرة اتضرين، مشاىدة

 نعيم ىو عنو ستسأؿ الذم النعيم أف تظن ال•
 كنعمة الصحة نعمة عن ستسأؿ كإ٪تا فقط، ا١تاؿ

 ا١تاؿ كنعمة الوقت كنعمة العمر كنعمة الشباب
 فهل... اٞتاه كنعمة العلم كنعمة ،البنُت كنعمة
 ككيف فيها عملت ماذا لئلجابة مستعد أنت

 !؟شكرهتا
 ُب فيو كاف الذم نعيمو عن سأؿيي  أحد كل•

 فإذا ال؟ أـ ككجهو حبللو من انلو ىل: الدنيا
 ىل: آخر سؤاالن  ئلسي  السؤاؿ ىذا من ٗتلص
 ـأ طاعتو على بو فاستعاف عليو، تعاىل هللا شكر

 ال؟
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كالبنُت ا١تاؿ إ٢تاء ىو الذـ كلكن ذاتو ُب امذمومن  ليس كاألكالد ا١تاؿ ُب التكاثر•

 .اآلخرة عن اإلنساف
 كقتك من كاستقطع تنتهي، ال اٟتياة فمشاغل الطاعات عمل ُب التسويف احذر•

 .كاٟتساب كاٟتشر ا١توت تذكر أك القبور بزايرة ةاآلخر  وفي تتذكر شيئنا
 اٟتياة كأعراض كاألكالد ابألمواؿ ا١تتكاثركف البلىوف أيها. ا١تخموركف السادركف أيها•

 .كانظركا استيقظوا. يليو عما فيو أنتم ٔتا ا١تخدكعوف أيها. مفارقوف كأنتم
 ال قادـ فهو الصاٟتة، كالنية الصاّب ابلعمل ٟتظة أم ُب للموت استعداد على كن•

 .اليقُت عُت كسًتاه ٤تالة
  



 

 

 ٖٙٓ 

 
 ايعصس  ضٛز٠

 اإلْطإ ٜعٝػ٘ ايَّرٟ ايٛقت أ١ُٖٝ ع٢ً ٚايتٓبٝ٘ اسبٝا٠، يف ٚاشبطاز٠ ايسبح حكٝك١ بٝإ
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 .سورة العصر
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  مكية.
 ما مقصد السورة؟ -ّ

 .اإلنساف يعيشو ال ذم الوقت أ٫تية على كالتنبيو اٟتياة، ُب كا٠تسارة الربح حقيقة بياف
  



 

 

ٖٙٔ 

 
 اجملًظ 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 [ّ – ُالعصر: ] چٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 
  :التفسًن

 .العصر بوقت سبحانو أقسم  - ُ 
 .كىبلؾ نقصاف لفي اإلنساف إف - ِ
 كابلصرب ابٟتق، بعضنا بعضهم كأكصى الصاٟتات، األعماؿ كعملوا كبرسلو، اب آمنوا الذين إال - ّ

 .كاآلخرة الدنيا حياهتم ُب انجوف الصفات هبذه فا١تتصفوف اٟتق؛ على
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .ذلك كضح نفسو، إلصبلح ا١ترء ٭تتاجو ما ٚتيع السورة ىذه تضمنت -ُ
 كالبلـ؟ ابأللف الصاٟتات كلمة عرفت ١تاذا -ِ
 ابلذكر؟ األربعة األمور ىذه ٗتصيص كجو ما -ّ
 .بينهما العبلقة بػىُتًٌ  ابٟتق؟ التواصي على ابلصرب التواصي عطف ١تاذا -ْ

  



 

 

 ٖٕٙ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ىػػػذه تضػػػمنت -ٔ
 زنتاجػو مػا مجيع السورة
 نفسػػػػو، إلصػػػػالح ادلػػػػرء
 .ذلك كضح
 عرفػػػػػػػت دلػػػػػػػاذا -ٕ

 الصػػػػػػػػػػػػػػاحلات كلمػػػػػػػػػػػػػػة
 كالالـ؟ ابأللف

 كجػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا -ٖ
 األمػػػػور ىػػػػذه ختصػػػػيص
 ابلذكر؟ األربعة
 عطػػػػػػػف دلػػػػػػػاذا -ٗ

 علػػػى ابلصػػػ  التواصػػػي
 بَػػػػػػٌنِّ  ابحلػػػػػق؟ التواصػػػػػي
 .بينهما العالقة

 هللا رضػػػي الشػػافعي قػػاؿ -ُ
 ُب كلهػػػػم النػػػػاس فكػػػػر لػػػػو: عنػػػػو
 ذلػك كبياف. لكفتهم السورة ىذه
 ابسػػػػػػػػػتكما٢تا أربػػػػػػػػػع، ا١تراتػػػػػػػػب أف

. كمالػػػػػو غايػػػػة للشػػػػػخص ٭تصػػػػل
: الثانيػػػػػػة. اٟتػػػػػػق معرفػػػػػػة: إحػػػػػداىا

 ال مػػػن تعليمػػػو: الثالثػػػة. بػػػو عملػػػو
 تعلمػو علػى صػربه: الرابعة. ٭تسنو

 تعػػاىل فػػذكر. كتعليمػػو بػػو كالعمػػل
. السػػػػورة ىػػػػذه ُب األربػػػػع ا١تراتػػػػب

 .ّٓٔ/ّ: القيم ابن
: قولػػػػػػػػػو ُب التعريػػػػػػػػػف أؿ -ِ
 مػػراد اٞتػػنس تعريػػف( الصػػاٟتات)

 ٚتيػػػػع عملػػػػوا أم االسػػػػتغراؽ؛ بػػػػو
 أمػػػػػػػػركا الػػػػػػػػيت الصػػػػػػػػاٟتة األعمػػػػػػػػاؿ
 كعىمػػػػػػػػػل. الػػػػػػػػػدين أبمػػػػػػػػػر بعملهػػػػػػػػا

. السػيئات تػرؾ يشمل الصاٟتات
 .ِّٓ/َّ: عاشور ابن
 يكمػػل األكلػػُت ابألمػػرين -ّ

 كابألمػػػػػػػػػػػػرين نفسػػػػػػػػػػػػو، اإلنسػػػػػػػػػػػػاف
 كبتكميػػل غػػَته، يكمػػل األخػػَتين

 قػد اإلنسػاف يكػوف األربعة األمور

 أف اإلنساف ُب األصل أف على كالتنبيو اآلية ىذه•
 ُب اإلنساف سعادة أف كتقريره ا٠تسراف، ُب يكوف
 األسباب إف ٍب الدنيا، عن كاإلعراض اآلخرة حب

إىل  الداعية كاألسباب خفية، اآلخرةإىل  الداعية
 ا٠تلق أكثر صار السبب فلهذا ظاىرة؛ الدنيا حب

 .كالبوار ا٠تسراف ُب فكانوا الدنيا ْتب مشتغلُت
 كأما ربو، خدمة عن حرمانو ىو اٟتقيقي ا٠تسر•

 النار ُب كالوقوع اٞتنة عن اٟترماف كىو البواقي
 .كالعدـ األكؿإىل  فبالنسبة

 انشغا٢تم ُب أكقاهتم ٮتسركف الناس أف األصل•
 بطاعتو كأشغلهم هللا رٛتهم من إال الدنيا ابٟتياة
 .منهم تكوف أف تعاىل هللا فاسأؿ دينو، كخدمة

 لـزاف كاآلخرة الدينا خسراف من تنجو لكي •
 الثبات على كاصرب إليو كادع الصاّب، كالعمل اإلٯتاف

 .فيو كاألذل عليو
 حياتك ُب اكاقعن  ٖتوؿ إذا إال إلٯتانك حقيقة ال•

 هللا ٟتق الشمول ٔتفهومو الصاّب العمل ُب متمثبلن 
 .كالصرب إليو الدعوة مع العباد، كحق

 ا٢تدؼ ُب ابلقرىب كإشعار كتشجيع تذكَت التواصي•
 مضاعفة فهو. كاألمانة العبء ُب كاألخوة كالغاية،
 امعن  تتفاعل إذ الفردية، االٕتاىات جملموع

 للحق حارس كل إبحساس تتضاعف. فتتضاعف
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ابلػػػػربح كفػػػػاز ا٠تسػػػػار، مػػػػن سػػػػلم
 .ّْٗ: السعدم. العظيم

 ﴾ابلصػػػػػػػػػػرب كتواصػػػػػػػػػػوا﴿ -ْ
 كاألقػػػػػػػدار، ا١تصػػػػػػػائب علػػػػػػػى: أم

 أيمركنػػػػػػػو ٦تػػػػػػػن يػػػػػػػؤذم مػػػػػػػن كأذل
. ا١تنكػػػػػر عػػػػػن كينهونػػػػػو اب١تعػػػػػركؼ

 .ُٓٓ/ْ: كثَت ابن

 كال ك٭تبو معو كيقف كيشجعو يوصيو غَته معو أف
 ُب إال يقـو ال - اٟتق كىو - الدين كىذا.. ٮتذلو

 متضامنة متكافلة متواصية متعاكنة ٚتاعة حراسة
 .ا١تثاؿ ىذا على

 ا١تسلم أخي يثبتك ٦تا كالصرب ابٟتق التواصي•
 نتطمئ أنك جهة من هللا طريق لزـك على كالدعاية
 عندما ككذلك الصحيح الطريق ُب تسَت إىل أنك

 .أعواانن  الطريق على ٕتد
. عسَت ابٟتق فالنهوض. ضركرة ابٟتق التواصي•

 كمنطق النفس، ىول: كثَتة اٟتق عن كا١تعوقات
 كظلم الطغاة، كطغياف. البيئة كتصورات ا١تصلحة،
 ..اٞتائرين كجور الظلمة،

 كزكو انشره بل كٖتبسو العلم أتخذ ٓتيبلن  تكن ال•
 الدنيا ُب فزتفإذا فعلت ذلك  بواجبو، كقم

 .كاآلخرة
 اإلٯتاف على فالقياـ. ضركرة ابلصرب التواصي•

 ما أعسر من كالعدؿ، اٟتق كحراسة الصاّب، كالعمل
 من بد ال. الصرب من بد كال. كاٞتماعة الفرد يواجو
 كالصرب. الغَت كجهاد النفس، جهاد على الصرب
 الباطل تبجح على كالصرب. كا١تشقة األذل على

 كبطء الطريق طوؿ على كالصرب. الشر كتنفج
 !النهاية عدكبي  ا١تعامل، كانطماس ا١تراحل،

 من يبعثو ٔتا ا١تقدرة، يضاعف ابلصرب التواصي•
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 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كتساند ا١تتجو، ككحدة ا٢تدؼ، بوحدة إحساس
 آخرإىل  ..كاإلصرار كالعـز ابٟتب كتزكدىم اٞتميع،

 حقيقة تعيش ال اليت اٞتماعة معاين من يثَته ما
.. خبل٢تا من إال تربز كال جوىا، ُب إال اإلسبلـ

 .كالضياع ا٠تسراف فهو كإال
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ : قولو اشتمل قد•

 فالعقائد كلها، الدينية ا١تصاّب إقامة على چٺ   
 اٟتق، ُب مندرجة الدينية كاألخبلؽ اإلسبلمية
 ُب مندرجة السيئات كٕتٌنب الصاٟتة كاألعماؿ

 .الصرب
 

 ختاـ اجمللس

   .خبلصات اجمللسيتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم 
 كالوقوع اٞتنة عن اٟترماف كىو البواقي كأما ربو، خدمة عن حرمانو ىو اٟتقيقي ا٠تسر•
 .كالعدـ األكؿإىل  فبالنسبة النار ُب
 كأشغلهم هللا رٛتهم من إال الدنيا ابٟتياة انشغا٢تم ُب أكقاهتم ٮتسركف الناس أف األصل•

 .منهم تكوف أف تعاىل هللا فاسأؿ دينو، كخدمة بطاعتو
 كاصرب إليو كادع الصاّب، كالعمل اإلٯتاف لـزاف كاآلخرة الدينا خسراف من تنجوا لكي •

 .فيو كاألذل عليو الثبات على
 ٔتفهومو الصاّب العمل ُب متمثبلن  حياتك ُب اكاقعن  ٖتوؿ إذا إال إلٯتانك حقيقة ال•

 .كالصرب إليو الدعوة مع العباد، كحق هللا ٟتق الشمول
 

  



 

 

ٖٙ٘ 

 
 اهلُص٠  ضٛز٠

 .ٚأًٖ٘ بايدٜٔ ايطاخسٜٔ املتعايني ٚعٝد
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 سورة ا٢تمزة.
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 ،ك١تػػزه ٫تػػزه هللا رسػػوؿ رأل إذا خلػػف بػػن أميػػة كػػاف :قػػاؿ إسػػحاؽ ابػػن عػػن ا١تنػػذر ابػػن أخػػرج
  .  كلها السورة (١تزة ٫تزة لكل كيل) هللا فأنزؿ

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .كأىلو ابلدين الساخرين ا١تتعالُت كعيد

  



 

 

 ٖٙٙ 

 اجملًظ 
 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  

 [ٗ – ُا٢تمزة: ] چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   

  :التفسًن
 .فيهم كالطعن للناس، االغتياب لكثَت عذاب كشدة كابؿ  - ُ
 .ذلك غَت لو ىم   ال ،كأحصاه ا١تاؿ ٚتع ذمال - ّ
ا فيبقى ا١توت، من سينجيو ٚتعو ذمال مالو أف يظن - ّ  .الدنيا اٟتياة ُب خالدن
 فيها طيرًح ما كل كتكسر تدؽ اليت جهنم انر ُب ليطرحنٌ  اٞتاىل، ىذا تصٌور كما األمر ليس - ْ

 .أبسها لشدة
 !فيها؟ طيرًح ما كل ٖتطم اليت النار ىذه ما - الرسوؿ أيها - أعلمك كما - ٓ
 .ا١تستعرة هللا انر إهنا - ٔ
 .قلوهبمإىل  الناس أجساـ من تنفذ اليت - ٕ
يعىذ بُت على إهنا - ٖ

 .مغلقة فيها ا١ت
 .منها ٮترجوا ال حىت   طويلة ٦تتدة بعىمىد - ٗ

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

؟ للماؿ ٚتع كل ىل -ُ  مذمـو
 .اآلية من ذلك كضح اإلنساف، مفاىيم على خطورتو لو اب١تاؿ التعلق -ِ
 أبداهنم؟ ٚتيع على تىط لع النار أف مع عليها تىط لع النار أبف األفئدة خص ١تاذا -ّ



 

 

ٖٙٚ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 مجػػػع كػػػل ىػػػل -ٔ
؟ للماؿ  مذمـو
 ابدلػػػػػاؿ التعلػػػػػق -ٕ

 علػػػػػػػػػػى خطورتػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػو
 اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف، مفػػػػػػػػػػػػػاىيم
 .اآلية من ذلك كضح
 خػػػػػػػػػص دلػػػػػػػػػاذا -ٖ

 َتطَّلػػع النػػار أبف األفئػػدة
 النػػػػػػػػار أف مػػػػػػػػع عليهػػػػػػػػا
 مجيػػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػػى َتطَّلػػػػػػػػػػع
 أبداهنم؟

 ا١تػاؿ إمسػاؾ على الذـ ا١تقصود -ُ
 .ُْٕ/ِِ: القرطيب. الطاعة سبيل عن
 ظػػػػن اإلنسػػػػاف أف ا١تػػػػاؿ يوصػػػػلو -ِ

 ذلػػػػك فأحػػػػب الػػػػدنيا، ُب ا٠تلػػػػد رتبػػػػةإىل 
 علػػػػػى كأقبػػػػػل ا٠تلػػػػػود، ٭تػػػػػب كمػػػػػا ا١تػػػػػاؿ

 الػزائبلت كاألعػراض الشهوات ُب التوسع
 كفيػػػػػػػو. ٯتػػػػػػوت ال أنػػػػػػػو يظػػػػػػن مػػػػػػػن عمػػػػػػل

 األعمػػػاؿ إال ا٠تلػػػد يفيػػػد ال أبنػػػو تعػػػريض
. اآلخػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػدار ُب ا١تسػػػػػػػػػعدة الصػػػػػػػػػاٟتة

 .ِْٓ/ِِ: البقاعي
 كػػػوف النػػػار مػػػع األفئػػػدة كخػػػص -ّ

 العقائػػػد ٤تػػػل ألهنػػػا أبػػػداهنم ٚتيػػػع تغشػػػى
 إليهػػػػػا كصػػػػػل إذا األمل لكػػػػػوف أك الزائغػػػػػة،

 مػػػػن حػػػػاؿ ُب إهنػػػػم أم صػػػػاحبها؛ مػػػػات
: الشػػػػػػػػػػػوكاين. ٯتوتػػػػػػػػػػػوف ال كىػػػػػػػػػػػم ٯتػػػػػػػػػػػوت

ٓ/ْْٗ. 

 كتبشػػيع األخبلقػػي ا٢تبػػوط تقبػػيح السػػورة ُب•
 ككػػػػذلك. النفػػػػوس مػػػػن ا٢تابطػػػػة الصػػػػورة ىػػػػذه

 أف مػن نفوسػهم كحفػظ ا١تػؤمنُت عػن ا١تنافحة
 أبف كإشػػػعارىم اإلىانػػػة، مهانػػػة إليهػػػا تتسػػػرب

 كيعاقػػػػػػب كيكرىػػػػػػو، ٢تػػػػػػم، يقػػػػػػع مػػػػػػا يػػػػػػرل هللا
 أركاحهػػػػػػػػػم لرفػػػػػػػػػع كفايػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذا كُب.. عليػػػػػػػػػو

 .اللئيم الكيد على كاستعبلئها
 يتػورط قػد يسػَتة اأمورن  تبدك قد كاللمز ا٢تمز•

 كلكػػػػػن إٍب، بكبػػػػػَت يشػػػػػعر كال اإلنسػػػػػاف فيهػػػػػا
 ارتكبهػػػػػا مىػػػػػن كتوٌعػػػػػده عليهػػػػػا القػػػػػرآف أتكيػػػػػد
 ١تزيػد ا١تػرء يػدعو مػا ىػذا كُب ٓتطورهتا، يوحي

 .فيها يقع ال حىت كاٟتذر التوقي من
 ٫تػػز مػػن ا١تسػػلم أخػػاؾ يػػؤذم مػػا كػػل احػػذر•
 تعػػػاىل هللا حقػػػوؽ فمػػػن خػػػَت، منػػػع أك ١تػػػز أك

 .هللا ٠تلق احًتامو العبد على
 ا١تػاؿ أبف دائم كتذكر كيقظة كعي على كن•
 أايـ إال ىػػػػػي كمػػػػػا الػػػػػدنيا، ُب اأحػػػػػدن  ٮتلػػػػػد ال

 كيبقػى بعػده ١تػن ٚتعػو مػا كل اإلنساف كيًتؾ
 هللا ينفعػػػػك دنيػػػػاؾ ُب فقدمػػػػو حسػػػػابو، عليػػػػو

 .  أخراؾ ُب بو
 بػو نشػغاؿكاال ا١تاؿ ٚتع على اٟترص حذرا•

 كال ١تسػػػػػػػتحقيو للمػػػػػػػاؿ ابذالن  ككػػػػػػػن هللا، عػػػػػػػن



 

 

 ٖٙٛ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ُب جهػػػػنم ُب فتحػػػػبس هللا خلػػػػق عػػػػن ٖتبسػػػػو
 .ا١تهُت العذاب

 يػػػػػدفع الػػػػػذم ىػػػػػو كالكػػػػػرب الغػػػػػركر كػػػػػاف ١تػػػػػا•
 مػػػػػن كالسػػػػػخرية ،كاللمػػػػػز ا٢تمػػػػػزإىل  اإلنسػػػػػاف

 ُب اٞتػػػػزاء كػػػػاف أقػػػػدارىم مػػػػن كاٟتػػػػط ،النػػػػاس
 الػػػيت اٟتطمػػػة ُب ا١تهػػػُت كالطػػػرح النبػػػذ النهايػػػة
 جػػػنس مػػػن كاٞتػػػزاء كتكسػػػرىا، العظػػػاـ ٖتطػػػم
 .العمل

 كطهػػر قلبػػك كتعاىػػد القلػػوب ذنػػوب احػػذر•
 فػا هللا، إال عليهػا يتطلػع ال اليت أمراضو من

 .قلبك ُب ما على سيجازيك
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كلكن إٍب، بكبَت يشعر كال اإلنساف فيها يتورط قد يسَتة اأمورن  تبدك قد كاللمز ا٢تمز•

 ١تزيد ا١ترء يدعو ما ىذا كُب ٓتطورهتا، يوحي ارتكبها مىن كتوٌعده عليها القرآف أتكيد
 .فيها يقع ال حىت كاٟتذر التوقي من
 تعاىل هللا حقوؽ فمن خَت، منع أك ١تز أك ٫تز من ا١تسلم ؾأخا يؤذم ما كل احذر•

 .هللا ٠تلق حًتاموا العبد على
 أايـ إال ىي كما الدنيا، ُب اأحدن  ٮتلد ال ا١تاؿ أبف دائم كتذكر كيقظة كعي على كن•

 هللا ينفعك دنياؾ ُب فقدمو حسابو، عليو كيبقى بعده ١تن ٚتعو ما كل اإلنساف كيًتؾ
 . أخراؾ ُب بو
 كال ١تستحقيو للماؿ ابذالن  ككن هللا، عن بو كاالنشغاؿ ا١تاؿ ٚتع على اٟترص احذر•

 .ا١تهُت العذاب ُب جهنم ُب فتحبس هللا خلق عن ٖتبسو
  



 

 

ٖٜٙ 

 
 ايفٌٝ  ضٛز٠

ّْا ترنرّيا اسبساّ، بٝت٘ محا١ٜ ع٢ً اهلل قدز٠ إظٗاز  ٚاَتٓا
 

  :ابلسورةالتعريف 
  اسم السورة: -ُ

 سورة الفيل.
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 إىبلكهػػم مػػن هبػػم تعػػاىل هللا فعػػل كمػػا الكعبػػة ٗتريػػب كقصػػدىم الفيػػل أصػػحاب قصػػة ُب نزلػػت
  .معركفة كىي البيت عن كصرفهم

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .كامتناانن  تذكَتنا اٟتراـ، بيتو ٛتاية على هللا قدرة إظهار

  



 

 

 ٙٗٓ 

 
 اجملًظ 

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 [ٓ – ُالفيل: ] چہ

 
  :التفسًن

 ىدـ أرادكا حُت الفيل أصحاب كأصحابو أببٍػرىىىة ربك فعل كيف - الرسوؿ أيها - تعلم أمل  - ُ 
 !الكعبة؟

 الكعبة، عن الناس صرؼ من ٘تٌنوه ما انلوا فما ضياع، ُب ٢تدمها السيئ تدبَتىم هللا جعل لقد - ِ
 .شيئنا منها انلوا كما
 .ٚتاعات ٚتاعات أتتهم طَتنا عليهم كبػىعىث - ّ
ر طُت من ْتجارة ترميهم - ْ  .ميتىحىجًٌ
 .كداستو الدكابٌ  أكلتو زرع كورؽ هللا فجعلهم - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 تدبرية حوؿ اآلًّيت(: مدخل )تساؤالت

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن قبل كقع اٟتدث أف مع الرؤية فعل ١تاذا استعماؿ -ُ
 ؟كضح ذلك ملسو هيلع هللا ىلص لو تشريف ﴾رىبُّكى  فػىعىلى ﴿ :بقولو ملسو هيلع هللا ىلص لنبيو تعاىل خطابو ُب -ِ
 ؟﴾ربك﴿ ٔتاذا توحي كلمة -ّ

  



 

 

ٙٗٔ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 اسػػتعماؿ دلػػاذا -ٔ
 أف مػػػػػػػػع الرؤيػػػػػػػػة فعػػػػػػػػل
 زمػػػن قبػػػل كقػػػع احلػػػدث
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 خطابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف -ٕ

 :بقولػػػو ملسو هيلع هللا ىلص لنبيػػػو تعػػػاىل
 تشػػريف ﴾رَبُّػػكَ  فَػَعػػلَ ﴿
 ؟ذلك كضح ملسو هيلع هللا ىلص لو
 تػػػػػػػػوحي مبػػػػػػػػاذا -ٖ

 ؟﴾ربك﴿ كلمة

 مع الرؤية فعل استعماؿ -ُ
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن قبل كقع اٟتدث أف
 ميتػىوىاتًره  بًوً  ا٠تٍىبػىرى  أىف  إىل  ًإشىارىةه  ىيوى 

 ضىريكراي   بًوً  اٟتٍىاًصلي  اٍلًعٍلمي  فىكىافى 
ءً  اٍلقيو ةً  ُب  ميسىاًكاين   .لًلرٍُّؤيىةً  كىاٞتٍىبلى

 لنبيػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل خطابػػػػػػػػو ُب -ِ
 تشػريف ﴾رىبُّػكى  فػىعىلى ﴿ :بقولو ملسو هيلع هللا ىلص
 كأنػػػػو ،ذكػػػػره مػػػػن كإشػػػػادة ملسو هيلع هللا ىلص لػػػػو

 فعػل الػذم ىػو معبػودؾ ربك :قاؿ
 أسػػػػػػػػاؼ قػػػػػػػػريش أصػػػػػػػػناـ ال ذلػػػػػػػػك
 .كغَت٫تا كانئلة

 ما كأكؿ ﴾ربك﴿ كلمة -ّ
 أف يرد مل سبحانو هللا أف بو توحي
 كلو ا١تشركُت،إىل  بيتو ٛتاية يكل
 البيت، هبذا يعتزكف كانوا أهنم

 فتدخلت. بو ك٭تتموف ك٭تمونو
 هللا بيت عن لتدفع هللا قدرة

 للمشركُت تتكوف ال حىت اٟتراـ،
 ٛتايتو، ُب سابقة كال بيتو على يد

 .اٞتاىلية ْتميتهم
 

 فهي كشرائعو هللا شعائر انتهاؾ عقوبة احذر•
 .اآلخرة ُب كخزم كعذاب الدنيا ُب عقوبة

 أسباب ُب كالنظر القراءة من الداعية أخي أكثر•
 من اٟتذر فيهاف كا١تعتدين للظا١تُت هللا إىبلؾ
 الضعف، فًتات ُب الدعوة تعانيو ١تا كتسلية فعلهم
 كا١تتمسكُت لدينو هللا نصرة ُب األمل تعطي كىي

 .  بو
 يتعلق فبل تعاىل هللا ىو الفاعل أف علمت إذا•

 كاسألو ،حجمو أك كضعو كاف مهما بغَته قلبك
 .الكرب كشف ُب إليو كاٞتأ ا٢تم تفريج كحده

 أف اٟتراـ البيت ٟتماية اإل٢تية القدرة مقتضى من•
 هللا دين ُب الدخوؿإىل  العرب كيبادر قريش تبادر
 اعتزازىم يكوف كأال ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ بو جاءىم حينما
 ىو كثنية من حولو صاغوا كما كسدانتو ابلبيت
 على ابٟتادث التذكَت كىذا! اإلسبلـ من ٢تم ا١تانع
 عليهم، اٟتملة من طرؼ ىو النحو ىذا

 !العنيد موقفهم من كالتعجيب
 كسدنتو الكتاب أىل من بيتو ٛتى الذم هللا•

 ك٭تفظ هللا، شاء إف سيحفظو ،ُتمشرككانوا 
 !ا١تاكرين كمكر الكائدين كيد من رسولو مدينة

 اإلسبلـ بنصر كعده منجز هللا أف يقُت على كن•
 .سبحانو ىو إال يعلمهم ال الذين ّتنوده كأىلو



 

 

 ٕٙٗ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يشعر فإنو السورة ىذه اإلنساف يقرأ حينما •
 غالب ال اإلنساف يعبده الذم فاإللو كبَتة براحة

 .كير٭تو القلب ييطمئن شك ال فهذا لو،
 ١تيادين ادفعن  يندفع ا١ترء ٕتعل السورة ىذه -

 خوؼ، أك كجلو  دكف الوغى كساحات الكفاح
 .تيغلب ال تسانده اليت فالقوة

 ككيد األعداء مكر من اإلنساف يرتعد أال -
 .كجل عز هللا ٭تبطو أف كلو ىذا فنهاية العمبلء

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس

 ُب كخزم كعذاب الدنيا ُب عقوبة فهي كشرائعو هللا شعائر انتهاؾ عقوبة احذر•
 .اآلخرة

 فيهاف كا١تعتدين للظا١تُت هللا إىبلؾ أسباب ُب كالنظر القراءة من الداعية أخي أكثر•
 ُب األمل تعطي كىي الضعف، فًتات ُب الدعوة تعانيو ١تا كتسلية فعلهم من اٟتذر
 .  بو كا١تتمسكُت لدينو هللا نصرة

 أك كضعو كاف مهما بغَته قلبك يتعلق فبل تعاىل هللا ىو الفاعل أف علمت إذا•
 .الكرب كشف ُب إليو كاٞتأ ا٢تم تفريج كحده كاسألو ،حجمو

 إال يعلمهم ال الذين ّتنوده كأىلو اإلسبلـ بنصر كعده منجز هللا أف يقُت على كن•
 .سبحانو ىو

  



 

 

ٖٙٗ 

 
 قسٜؼ  ضٛز٠

 .ذيو دباٙ ًٜصَِٗ َٚا قسٜؼ ع٢ً االَتٓإ
 

  :ابلسورةالتعريف 
  اسم السورة: -ُ

 سورة قريش.
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

ػػػ فض ػػػل هللا إف» :ملسو هيلع هللا ىلص النػػػيب قػػػاؿ  اأحػػػدن  يعطيهػػػا كال اأحػػػدن  قػػػبلهم يعطهػػػا مل خصػػػاؿ بسػػػبع اقريشن
 الفيػل علػى كنيًصػريكا فيهم النبوة كإف فيهم السقاية كإف فيهم كاٟتجابة فيهم ا٠تبلفة إف ػ :بعدىم
 بلؼإليػ غػَتىم أحػد فيهػا يػذكر مل سػورة فيهم كنزؿ غَتىم أحد يعبده مل سنُت سبع هللا كعبدكا
   .«قريش

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .ذلك ٕتاه يلزمهم كما قريش على االمتناف

  



 

 

 ٙٗٗ 

 
 اجملًظ 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 [ْ – ُقريش: ] چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 
  :التفسًن

 .كإٍلًفهم قريش عادة ألجلً   - ُ
 .آمنُت الشاـإىل  الصيف كرحلة اليمن،إىل  الشتاء رحلة - ِ
ا بو يشركوا كال الرحلة، ىذه ٢تم يس ر ال ذم كحده، اٟتراـ البيت ىذا ربٌ  هللا فليعبدكا - ّ  .أحدن
، تعظيم من العرب قلوب ُب كضع ٔتا خوؼ، من كآمنهم جوع، من أطعمهم ذمال - ْ  كتعظيم اٟتـر

 .سكانو
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .السورة من ذلك بُتًٌ  ابلعبادة، توحيده هللا شكر من -ُ
 خوؼ؟ من كأتمينهم جوع من قريش إطعاـ بُت اٞتمع كجو ما -ِ

  



 

 

ٙٗ٘ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 هللا شػػػػكر مػػػػن -ٔ
 بػػػػٌنِّ  ابلعبػػػػادة، توحيػػػػده
 .السورة من ذلك
 اجلمػػع كجػػو مػػا -ٕ
 مػػػػن قػػػػريش إطعػػػػاـ بػػػػٌن

 مػػػػػػػن كأتميػػػػػػػنهم جػػػػػػػوع
 خوؼ؟

 بسػػػػػػوء، أرادىػػػػػػم مػػػػػػن هللا أىلػػػػػػك -ُ
 العػػػرب قلػػػوب ُب كأىلػػػو اٟتػػػـر أمػػػر كعظ ػػػم
 أم ُب ٢تػػػػػػم يعًتضػػػػػػوا كمل احًتمػػػػػػوىم حػػػػػػىت
 ابلشػػػػػػػػكر هللا أمػػػػػػػػرىم ك٢تػػػػػػػػذا أرادكا؛ سػػػػػػػػفر
: أم( البيػػػػػػت ىػػػػػػذا رب فليعبػػػػػػدكا: )فقػػػػػاؿ

: السػػػػعدم. العبػػػػادة لػػػػو كٮتلصػػػػوا ليوحػػػػدكه
ْٖٗ. 

 جػوع مػن إطعػامهم بُت اٞتمع ُب -ِ
 ألف عظمػػػػػػى؛ نعمػػػػػػة خػػػػػػوؼ مػػػػػػن كأمػػػػػػنهم

 بتحصػػػػيل إال يسػػػػعد كال يػػػػنعم ال اإلنسػػػػاف
 مػػػػػػػع عػػػػػػػيش ال إذ ا؛معنػػػػػػػ ىػػػػػػػاتُت النعمتػػػػػػػُت
 كتكمػػػػػػل ا٠تػػػػػػوؼ، مػػػػػػع أمػػػػػػن كال اٞتػػػػػػوع،

: الشػػػػػػػػػػػػػػػػنقيطي. ابجتماعهمػػػػػػػػػػػػػػػػا النعمػػػػػػػػػػػػػػػػة
ٗ/ُُِ. 

 جلب أما كاجب النفس عن الضرر دفع•
 بُت   السبب فلهذا كاجب غَت فإنو النفع
 الفيل سورة ُب الضرر دفع نعمة تعاىل
 .السورة ىذه ُب النفع جلب كنعمة

 القلب تبعد فهي النعم إلف من لنحذر•
 أتمل على فلنكن النعم، تلك خالق عن

 .عليها ك٨تمده عليو هللا لنعم كتفكر
 نعمة علينا هللا ٭تفظ أف الدعاء من لنكثر•

 كالرزؽ األمن بدكف فاٟتياة كالرزؽ، األمن
 .كذؿ كنصب شقاء حياة

 األمن ٕتلب اليت الشرعية ابلواجبات لنقم•
 أ٫تها من كاليت كتنميو، عليو كٖتافظ كالرزؽ
 .لو شريك ال كحده هللا عبادة

 كيثَت. النفوس ُب اٟتياء يستجيش تذكَت•
 ٕتهل قريش كانت كما. القلوب ُب ا٠تجل

 كما. حياهتا ُب حرمتو كأثر البيت قيمة
 إال تلجأ كالكربة الشدة ساعة ُب كانت

 ا٨تراؼ كلكن. كحده البيت ىذا ربإىل 
إىل  يثوب كال منطق، عند يقف ال اٞتاىلية

 .معقوؿإىل  يرجع كال حق،
 

  



 

 

 ٙٗٙ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 بُت   السبب فلهذا كاجب غَت فإنو النفع جلب أما كاجب النفس عن الضرر دفع•

 .السورة ىذه ُب النفع جلب كنعمة الفيل سورة ُب الضرر دفع نعمة تعاىل
 أتمل على فلنكن النعم، تلك خالق عن القلب بعدتي  فهي النعم إلف من لنحذر•

 .عليها ك٨تمده عليو هللا لنعم كتفكر
 كالرزؽ األمن بدكف فاٟتياة كالرزؽ، األمن نعمة علينا هللا ٭تفظ أف الدعاء من لنكثر•

 .كذؿ كنصب شقاء حياة
 أ٫تها من كاليت كتنميو، عليو كٖتافظ كالرزؽ األمن ٕتلب اليت الشرعية ابلواجبات لنقم•

 .لو شريك ال كحده هللا عبادة
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

ٙٗٚ 

 

 
 املاعٕٛ ضٛز٠

 ايهافسٜٔ ع٢ً ٚتػّٓٝعا يًُؤَٓني، ذبرّٜسا ٚاآلخس٠، بايدٜٔ املهربني أخالم بٝإ
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 سورة ا١تاعوف.
 :مكاف نزك٢تا -ِ

  مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 كائػػػل بػػن العػػاص ُب نزلػػت كالكلػػيب مقاتػػل قػػاؿ ﴾ابلػػدين يكػػذب الػػذم أرأيػػت﴿ :تعػػاىل قػػاؿ
 يتػػيم فػػآاته جػػزكرين أسػػبوع كػػل ينحػػر حػػرب بػػن سػػفياف بػػوأ كػػاف جػػريج ابػػن كقػػاؿ السػػهمي

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿ :تعػاىل هللا فػأنزؿ بعصػا فقرعػو اشػيئن  فسألو

  .  ﴾ڤ  ڦ  ڦ  
 ما مقصد السورة؟ -ْ

 .الكافرين على كتشنيعنا للمؤمنُت، ٖتذيرنا كاآلخرة، ابلدين ا١تكذبُت أخبلؽ بياف

  



 

 

 ٙٗٛ 

 
 اجملًظ 

 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

 [ٕ – ُا١تاعوف: ] چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 
  :التفسًن

 !القيامة؟ يـو ابٞتزاء يكذب ذمال عرفت ىل  - ُ 
 .حاجتو عن بغلظة اليتيم يدفع ذمال ذلك فهو - ِ
 .الفقَت إطعاـ على غَته ٭تث كال نفسو، ٭تثٌ  كال - ّ
 .للمصلًٌُت كعذاب فهبلؾ - ْ
 .كقتها ينقضي حىت   هبا يبالوف ال الىوف، صبلهتم عن ىم الذين - ٓ
 . العمل ٮتلصوف ال كأعما٢تم، بصبلهتم يراؤكف ىم الذين - ٔ
 .بو اإلعانة ُب ضرر ال ٔتا غَتىم إعانة كٯتنعوف - ٕ
 

 التدبر كالتزكية: 
 حوؿ اآلًّيت(:مدخل )تساؤالت تدبرية 

 ١تاذا؟ ،قبيحة أبخبلؽ متصف ابلدين ا١تكذب أف هللا بٌُت  -ُ
 الصبلة؟ عن السهو يكوف كيف -ِ

  



 

 

ٜٙٗ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 هللا بػػػػػػػػػػػػٌّن  -ٔ
 ادلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب أف

 متصػػػػػػػػف ابلػػػػػػػػدين
، قبيحػػػػػػة أبخػػػػػػالؽ
 دلاذا؟
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػف -ٕ

 عػػن السػػهو يكػػوف
 الصالة؟

 كػػػذب الػػػذم انظػػػر-ُ
 ىػػػػذه فيػػػػو ٕتػػػػد ابلػػػػدين

 القبيحػػػػػػػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ
 كإ٪تػػا السػػيئة، كاألعمػػاؿ

 ٭تمػػل الػػدين ألف ذلػػك
 فعػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػاحبو

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ اٟتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات
: جػػػػزم ابػػػػن. السػػػػيئات

ِ/ُْٔ. 
 
 مػػن ىػػم الػػذين: أم-ِ

 كقػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػبلة، أىػػػػػػػػػل
 عنهػا ىػم ٍب هبػا، التزموا

 فعلهػا عػن إما ساىوف؛
 عػػػػػػن كإمػػػػػػا.. .ابلكليػػػػػػة

 ا١تقػػدر الوقػػت ُب فعلهػػا
 عػن فيخرجهػا اشرعن  ٢تا

 ابػػػػػػػػن. ابلكليػػػػػػػػة كقتهػػػػػػػػا
 .ٖٓٓ/ْ: كثَت

 النفس ُب يغرس الذم اٟتق الوازع ىو كاٞتزاء ابلبعث اإلٯتاف•
 إذا اخلقن  ٢تا ذلك يصَت حىت الصاٟتة األعماؿ على اإلقباؿ جذكر
  .كلفة بدكف ا٠تَتإىل  كانساقت فزكت ،عليو شبت

 عليو، الداللة أجر من نفسك ٖتـر فبل ا٠تَت فعل تستطع مل إذا•
 .العقاب من نفسك كتقي كامبلن، أجرؾ فتأخذ

 لذاتو اشيئن  منهم يريد ال فهو لعباده رساالتو يبعث حُت هللا إف•
 ٢تم يريد أنفسهم، ىم صبلحهم يريد إ٪تا - الغٍت فهو - سبحانو

 ابعيدن  البشرية تذىب فأين اٞتميل، التكافل على قائمة رفيعة حياة
 متاىات ُب لتخبط تذىب أين الرٛتة؟ كىذه ا٠تَت؟ ىذا عن

 !النور؟ ىذا كأمامها اٞتاىلية
 من فهو اإلحساف أعماؿ ُب اال٩تراط ا١تسلمُت على ينبغي•

 .كبَت بشكل فيها نقٌصر كاليت ا١تهمة، اجملاالت
 ابلويل هللا توعده عنها فالساىي الصبلة، أمر ُب التهاكف لنحذر•

 .اعمدن  كيًتكها ديهايؤ  ال ٔتن ابلك فما
 كأخبلؽ، كعبادة عقيدة فهو كلو، اإلسبلـ تطبيق على لنحرص•

 ىذا من األخرل اٞتوانب على ثريؤ  منو جانب ُب يقصر فالذم
 ُب يقصر الصبلة إقامة ُب يقصر فالذم ا١تتكامل، الشرع

 .ا٠تلق حق مراعاة ُب كيقصر التوحيد كىو اإلخبلص
 ال قلوهبم كلكن أبدعيتها، كينطقوف الصبلة، حركات يؤدكف الذين•

 الصبلة حقيقة تستحضر ال كأركاحهم هبا، تعيش كال معها، تعيش
 رايء يصلوف إهنم. كتسبيحات كدعوات قراءات من فيها ما كحقيقة
 كىم صبلهتم عن ساىوف ىم ٍب كمن.  اإخبلصن  ال للناس



 

 

 ٙ٘ٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 .يؤدكهنا
 بُت كالتكافل فالتعاكف كمتاعك، زادؾ بفضل أحد على تبخل ال•

 كماؿ على كدليل. كاقعية إنسانية كضركرة شرعي مطلب الناس
 .العبد إٯتاف

 كمتطلع اآلخر ابليـو يقُت على أنت ىل نفسك ٗتترب لكي•
 .الناس كنفع إليو كالدعوة ا٠تَت عمل ُب حالك نظرا لآلخرة،

 
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كامبلن، أجرؾ فتأخذ عليو، الداللة أجر من نفسك ٖتـر فبل ا٠تَت فعل تستطع مل إذا•

 .العقاب من نفسك كتقي
 كاليت ا١تهمة، اجملاالت من فهو اإلحساف أعماؿ ُب اال٩تراط ا١تسلمُت على ينبغي•

 .كبَت بشكل فيها نقٌصر
 ال ٔتن ابلك فما ابلويل هللا توعده عنها فالساىي الصبلة، أمر ُب التهاكف لنحذر•
 .اعمدن  كيًتكها ديهايؤ 
 ُب يقصر فالذم كأخبلؽ، كعبادة عقيدة فهو كلو، اإلسبلـ تطبيق على لنحرص•

 إقامة ُب يقصر فالذم ا١تتكامل، الشرع ىذا من األخرل اٞتوانب على ثريؤ  منو جانب
 .ا٠تلق حق مراعاة ُب كيقصر التوحيد كىو اإلخبلص ُب يقصر الصبلة

 
  



 

 

ٙ٘ٔ 

 
 ايهٛثس ضٛز٠

 ي٘ املبػطني ضبٌٝ ٚقطع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً اهلل ١َٓ
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 سورة الكوثر.
 مكاف نزك٢تا: -ِ

  مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 يػػػدخل كىػػػو ا١تسػػػجد مػػػن ٮتػػػرج هللا رسػػػوؿ رأل أنػػػو كذلػػػك العػػػاص ُب نزلػػػت عبػػػاس ابػػػن قػػػاؿ( ُ
 دخػػل فلمػػا جلػػوس ا١تسػجد ُب قػػريش صػػناديد مػػن كأانس كٖتػداث سػػهم بػػٍت ابب عنػػد فالتقيػا
 كسػػبلمو هللا صػػلوات" النػػيب يعػػٍت األبػػًت ذاؾ :قػػاؿ ٖتػػدث كنػػت الػػذم مػػن :لػػو قػػالوا العػػاص

 مػػن يسػموف ككػػانوا خد٬تػة مػن ككػػاف هللا رسػوؿ ابػػن هللا عبػد ذلػك قبػػل تػوُب قػػد ككػاف" عليػو
  .السورة ىذه تعاىل هللا نزؿفأ أبًت ابن لو ليس

 فإ٪تػا دعػوه :قاؿ هللا رسوؿ ذكر ذاإ السهمي كائل بن العاص كاف قاؿ ركماف بن يزيد حدثٍت( ِ
 إان) ذلك ُب تعاىل هللا فأنزؿ ،منو كاسًتحتم ذكره انقطع ىلك لو ،لو عقب ال أبًت رجل ىو

 ٯتػػر كائػػل بػػن العػػاص كػػاف عبػػاس ابػػن عػػن عطػػاء كقػػاؿ ،السػػورة آخػػرإىل  (الكػػوثر أعطينػػاؾ
 (األبػػًت ىػػو شػػانئك إف) تعػػاىل هللا فػػأنزؿ الرجػػاؿ مػػن ألبػػًت كإنػػك ألشػػنأؾ إين كيقػػوؿ ٔتحمػػد

    .كاآلخرة الدنيا خَت من
 ما مقصد السورة؟ -ْ

 .لو ا١تبغضُت سبيل كقطع ملسو هيلع هللا ىلص النيب على هللا منة
  



 

 

 ٕٙ٘ 

 
 اجملًظ 

 

ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک     ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ چ 

 [ّ – ُالكوثر: ] چگ

 
  :التفسًن

 .اٞتٌنة ُب الكوثر هنر كمنو الكثَت، ا٠تَت - الرسوؿ أيها - آتيناؾ إان  - ُ
 التقٌرب من ا١تشركوف يفعلو ١تا خبلفنا كتذبح؛ كحده لو تصلي أف النعمة، ىذه على هللا شكر فأدٌ  - ِ

 .ابلذبح ألكاثهنم
ٍنًسي خَت كل عن ا١تنقطع ىو مبًغضك إف - ّ

ى
 .بسوء ذيًكر ذيًكر إف ال ذم ا١ت

 
 التدبر كالتزكية: 

 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:
 ُب الصػػػػػػبلة بعػػػػػػد الػػػػػػذبح كأف الفطػػػػػػر، عيػػػػػػد ُب الصػػػػػػبلة قبػػػػػػل الصػػػػػػدقة أف السػػػػػػنة كانػػػػػػت ١تػػػػػػاذا -ُ

 النحر؟ عيد
 أخفاىا؟ كمن معصيتو أظهر من بُت الفرؽ ما -ِ
 البدعة؟ أىل ذكر كزكاؿ السنة أىل ذكر بقاء سبب ما -ّ

  



 

 

ٖٙ٘ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كانػػت دلػػاذا -ٔ
 الصػػػػػػػػدقة أف السػػػػػػػػنة
 عيػػػد يف الصػػػالة قبػػػل

 الػػػػػػػذبح كأف الفطػػػػػػػر،
 عيػػػد يف الصػػػالة بعػػػد

 النحر؟
 الفػػػػػػػرؽ مػػػػػػػا -ٕ

 أظهػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػٌن
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػن معصػػػػػػػػػػػػػػػػيتو
 أخفاىا؟

 سػػػػػػػبب مػػػػػػػا -ٖ
 السػػنة أىػػل ذكػػر بقػػاء
 أىػػػػػػػػػػػل ذكػػػػػػػػػػر كزكاؿ
 البدعة؟

 ُب النحػػػػر علػػػػى الصػػػػبلة هللا قػػػػد ـ ك١تػػػػا -ُ
 علػى التزكػي كقػد ـ ،﴾كا٨تػر لربػك فصل﴿: قولو

 كذكػػر*  تزكػػى مػػن أفلػػح قػػد﴿: قولػػو ُب الصػػبلة
 الصػػػػدقة أف السػػػػنة كانػػػػت ،﴾فصػػػػلى ربػػػػو اسػػػػم
 بعػػػػد الػػػػذبح كأف الفطػػػػر، عيػػػػد ُب الصػػػػبلة قبػػػػل

 .ُْٗ/ٕ: تيمية ابن. النحر عيد ُب الصبلة
 مػػػن عقوبػػػة فاعلػػػو اسػػػتحق جػػػـر ككػػػل -ِ
 أف كجػػػػػػػب عنػػػػػػػدان اٞتػػػػػػػـر ذلػػػػػػػك أظهػػػػػػػر إذا هللا

 مػن نبػًت أف فيجػب هللا، حػد عليو كنقيم نعاقبو،
: تيميػػػػػػة ابػػػػػػن. عداكتػػػػػػو كأبػػػػػػدل شػػػػػػنآنو، أظهػػػػػػر

ٕ/ُٗٔ. 
 ذكػػػػػػرىم، ك٭تػػػػػػِت ٯتوتػػػػػػوف السػػػػػػنة أىػػػػػػل -ّ

 أىػػػل ألف ذكػػػرىم؛ كٯتػػػوت ٯتوتػػػوف البدعػػػة كأىػػػل
 ٢تػػم فكػػاف ملسو هيلع هللا ىلص الرسػػوؿ بػػو جػػاء مػػا أحيػػوا السػػنة

 كأىػػػل ،(ذكػػػرؾ لػػػك كرفعنػػػا: )قولػػػو مػػػن نصػػػيب
 ٢تػػم فكػاف ملسو هيلع هللا ىلص الرسػوؿ بػو جػاء مػا شػنأكا البدعػة
 ابػػن(. األبػػًت ىػػو شػػانئك إف: )قولػػو مػػن نصػػيب

 .ُٖٗ/ٕ: تيمية

 لو فأحدث سار خرب أك بنعمة تبشر عندما•
 كأم الشكر، سجدة كالسنة ، اشكرن  عبادة
 ٢تذه هللا حفظإىل  دميؤ  كىذا أخرل عبادة
 . كزايدهتا عليك النعمة

 هللا حق بُت هللا نعمة شكر ُب ٚتعت إذا•
 من ا١تتعدم فالنفع خَت، فهذا العباد كحق

 .هللا ٭تبها اليت القرابت
 على فوسع نعمة ُب عليك هللا يوسع عندما•

 التوسعة ٢تذه كحفظ لك بركة فهي. هللا خلق
 .الناس ٠تاطر كجرب اٟتسد، من
 ٖتملو، الذم اٟتق ُب كطمأنينة يقُت على كن•

 لدينو كاٟتفظ ابلدفاع تعاىل هللا تكفل فقد
 .اأبدن  اأبًتن  يكوف ال فاٟتق كلرسولو،

 البدعة كأىل ذًكرىم، ك٭تِت ٯتوتوف السنة أىل•
 ما أحيوا السنة أىل ألف ذكرىم؛ كٯتوت ٯتوتوف
: قولو من نصيب ٢تم فكاف الرسوؿ بو جاء
 البدعة كأىل[ ْ:الشرح] ﴾ذًٍكرىؾى  لىكى  كىرىفػىٍعنىا﴿

 من نصيب ٢تم فكاف الرسوؿ بو جاء ما شنئوا
 [ّ:الكوثر] ﴾اأٍلىبٍػتػىري  ىيوى  شىانًئىكى  ًإف  ﴿: قولو

. اأبًتن  يكوف أف ٯتكن ال كا٠تَت كاٟتق اإلٯتاف إف•
 الكفر كإ٪تا. اٞتذكر عميق الفركع ٦تتد فهو

 كزىا ترعرع مهما األبًت ىو كالشر كالباطل
. البشر مقاييس غَت هللا مقاييس فإف.. كٕترب
 فيحسبوف كيغًتكف ينخدعوف البشر كلكن

 !األمور حقائق تقرر اليت ىي مقاييسهم



 

 

 ٙ٘ٗ 

 

 ختاـ اجمللس

   .ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللسيتدارس ا١تشرؼ مع 
 الشكر، سجدة كالسنة  اشكرن  عبادة لو فأحدث سار خرب أك بنعمة تبشر عندما•

 . كزايدهتا عليك النعمة ٢تذه هللا حفظإىل  دميؤ  كىذا ،أخرل عبادة كأم
 من ا١تتعدم فالنفع خَت، فهذا العباد كحق هللا حق بُت هللا نعمة شكر ُب ٚتعت إذا•

 .هللا ٭تبها اليت القرابت
 ٢تذه كحفظ لك بركة فهي. هللا خلق على فوسع نعمة ُب عليك هللا يوسع عندما•

 .الناس ٠تاطر كجرب اٟتسد، من التوسعة
 كاٟتفظ ابلدفاع تعاىل هللا تكفل فقد ٖتملو، الذم اٟتق ُب كطمأنينة يقُت على كن•

 .اأبدن  اأبًتن  يكوف ال فاٟتق كلرسولو، لدينو
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

ٙ٘٘ 

 

 ايهافسٕٚ ضٛز٠
 ٚايػسى اإلضالّ بني ايتاّ ٚايتُاٜص ايػسى، َٔ ٚايربا٠٤ ايعباد٠ تٛحٝد تكسٜس

 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

ٍرؾً   ًمنى   بػىرًٌئػىةي الػمي  :  أىمٍ   ،  قىٍشًقشىةي الػميػ  تيسىم ىك  سورة الكافركف،  الًعبىادىةي، :  كتيسىم ى  ،كىالنًٌفىاؽً   الشًٌ
 .كىاإًلٍخبلىصي  

  مكية.  :مكاف نزك٢تا -ِ
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 مػػاالن  يعطػػوه فأإىل  هللا رسػػوؿ دعػػت قػػريش أف عبػػاس ابػػن عػػن حػػاًب أيب كابػػن الطػػرباين أخػػرج
 شػتم عػن كتكػف دمحم اي لػك ىػذا :فقػالوا ،النساء من أراد ما كيزكجوه ،ٔتكة رجل أغٌت فيكوف
 ،ريب مػػن أيتيػػٍت مػػا أنظػػر حػػىت :قػػاؿ ،سػػنة آ٢تتنػػا فاعبػػد تفعػػل مل فػػإف ،بسػػوء تػػذكرىا كال آ٢تتنػػا
   .السورة خرآإىل  (الكافركف أييها قل) هللا فأنزؿ

  :السورة فضل -ْ
ً  رىسيوؿى  ًإف   :قىاؿى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  ابػًوً  ًمنٍ  لًرىجيل قىاؿى  لل  ػلٍ " :أىٍصحى  :قىػاؿى " ؟فيػبلىف ايى  تػىزىك ٍجػتى  ىى
ً  الى  ً  رىسيػػوؿى  ايى  كىالل  ي  ىيػػوى  قيػػلٍ ) مىعىػػكى  أىلىػػٍيسى " :قىػػاؿى  بػػػًوً  أىتػػػىزىك جي  مىػػا ًعٍنػػًدم كىالى  ،الل  ػػده  الل   :قىػػاؿى " (؟أىحى

ػاءى  ًإذىا) مىعىػكى  أىلىػٍيسى " :قىاؿى  ،"القيرآفً  ثػيليثي : "قىاؿى  ،بػىلىى ً  نىٍصػري  جى  :قىػاؿى  ،بلىػى :قىػاؿى  "(؟كىالفىػٍتحي  الل 
اًفريكفى  أيىىيػُّهىا قيلٍ ) مىعىكى  أىلىٍيسى " :قىاؿى  ،"القيرآفً  ريبػٍعي "  :قىاؿى  ،"القيرآفً  ريبػٍعي " :قىاؿى  ،بػىلىى :قىاؿى " (؟الكى
ػػػوي )" تػػػػىزىك جٍ  ،القيػػػرآفً  ريبػػػػٍعي " :قىػػػاؿى  ،بػىلىػػػى :قىػػػاؿى  "(؟زًٍلزىا٢تىىػػػا األىٍرضي  زيٍلزًلىػػػتً  ًإذىا) مىعىػػػكى  أىلىػػػٍيسى "  أىٍخرىجى

ًٍمًذمُّ      .(الًتًٌ
 ما مقصد السورة؟ -ٓ

 .كالشرؾ اإلسبلـ بُت التاـ كالتمايز الشرؾ، من كالرباءة العبادة توحيد تقرير



 

 

 ٙ٘ٙ 

 

 اجملًظ 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ 
 [ٔ – ُالكافركف: ]

 
  :التفسًن

 .اب الكافركف أيها اي: - الرسوؿ أيها - قل  - ُ
 .األصناـ من تعبدكف ما ا١تستقبل ُب كال اٟتاؿ ُب أعبد ال - ِ
 .كحده هللا كىو أان؛ أعبده ما عابدكف أنتم كال - ّ
 .األصناـ من عبدًب ما عابد أان كال - ْ
 .كحده هللا كىو ؛أان أعبده ما عابدكف أنتم كال - ٓ
 .عليٌ  هللا أنزلو ذمال ديٍت كل ألنفسكم، ابتدعتموه ذمال دينكم لكم - ٔ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ىػػػػػػذه نفػػػػػػيً  كجػػػػػػو فمػػػػػػا غػػػػػػَته، كيعبػػػػػػدكف هللا، يعبػػػػػػدكف كػػػػػػانوا قػػػػػػريش كفػػػػػػار أف ا١تعلػػػػػػـو مػػػػػػن -ُ
 ؟ عبادهتم اآلية

 .اآلية ىذه ضوء ُب العبارة ىذه اشرح ،(كاحدة ملة الكفر) -ِ
 الدين؟ أصوؿ ُب اٟتلوؿ أنصاؼ قبلتي  ىل -ّ



 

 

ٙ٘ٚ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 أف ادلعلػػـو مػػن -ٔ
 كػػػػػػػػانوا قػػػػػػػػريش كفػػػػػػػػار
 كيعبػػػػػدكف هللا، يعبػػػػػدكف
 نفػػػػػيِ  كجػػػػو فمػػػػا غػػػػًنه،
 ؟ عبادهتم اآلية ىذه
 ملػػػػػػػة الكفػػػػػػػر) -ٕ

 ىػػػػػذه اشػػػػػرح ،(كاحػػػػػدة
 ىػػػػػذه ضػػػػػوء يف العبػػػػػارة
 .اآلية
 تقبػػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػل -ٖ

 يف احللػػػػػػػػػػػوؿ أنصػػػػػػػػػػػاؼ
 الدين؟ أصوؿ

 عبادتػػػػو؛ ُب  إخبلصػػػػكم لعػػػػدـ -ُ
 تسػمى ال ابلشرؾ ا١تقًتنة لو فعبادتكم

 .ّٔٗ: السعدم. عبادة
 هللا عبػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػو اإلمػػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػػتدؿ -ِ

 الكرٯتػػػػػة اآليػػػػػة هبػػػػػذه كغػػػػػَته الشػػػػػافعي
 ؛...كاحػػػدة ملػػػة كلػػػو الكفػػػر أف علػػػى
 كلهػػػػػا اإلسػػػػػبلـ عػػػػػدا مػػػػػا األدايف ألف

 ابػػػػػػن. الػػػػػػبطبلف ُب الواحػػػػػػد كالشػػػػػيء
 .ٓٔٓ/ ْ: كثَت

 ًإصػبلحي؛ مػنهج السُّػورة ىذه ُب -ّ
 أىنصػاؼ صػبلحية كال قىبػوؿً  عػدـ كىو

 ًمػنى  ملسو هيلع هللا ىلص علىيػو عىرىضيػوهي  مػا ألف   ،اٍٟتليػوؿً 
 مٍقيػػاسً  ُب ييعتػىبػىػػري  اٍلعبػػادة ُب اٍلمشػػاركىة

 ًإصػابة الحتمػاؿً  كىسىػطنا؛ حػبل   اٍلمنطقً 
 الػػػػػر دُّ  فىجػػػػػاء اٍٞتػػػػػانبًُت، أىحػػػػػد ُب اٍٟتػػػػػقًٌ 
 أىم - فيػػو ألىف   ؛كبشػد ةو  كزاجػػرنا حاٝتنػا

، لٍلباطلً  ميسىاكاةن  - عىرىضيوهي  فيما  اًبٍٟتقًٌ
 تٍقرًيػػػػػػر كفيػػػػػػو اٍلميشػػػػػػكلىًة، تعليػػػػػػق كفيػػػػػػو

ظىػػػػػةن  كلىػػػػػو كافػىقىهػػػػػم ىػػػػػو ًإف اٍلباطػػػػػلً  . ٟتى
 .ُّٔ/ٗ: الشنقيطي

 بُت كالتباين ا١تفاصلة أعلن كبصَتة ْتكمة•
 ُب أتخذنك كال. غَته كدين تعاىل هللا دين
 لرسولو هللا من أمر فهذا الئم لومة ذلك

 .بعده من كالدعاة ﴾قل﴿بػ
 متنوعة، أشكاال للكفر أبف كعي على كن•

 انتفاشها يبهرنك كال األٝتاء تغرنك فبل
 كفرىم تزيُت ف٭تاكلو  اإلسبلـ فأعداء كانتشارىا
 .خداعة ٔتسميات

 فأعداء االعتقاد أمور ُب التنازؿ احذر•
 يبنوف ٍب تنازالن  منك أيخذكا فأ دكفيير  اإلسبلـ

 .التنازؿ هبذا اربونك٭تك  كيشوىونك عليو
 كال العقيدة أمر ُب كا١تداىنة ا١تيوعة احذر•

 ُب كما التدرج أك التنازؿ العقيدة أمر ُب تقبل
 فعليو اإلسبلـ، ُب يدخل فالذم التشريع، أمر

 ففي ،كامبلن  الشرؾ كترؾ كامبلن  التوحيد قبوؿ
 .حلوؿ أنصاؼ يوجد ال االعتقاد أمور

 كال آخر، منهج كالشرؾ منهج، التوحيد إف•
 مع - ابإلنساف يتجو منهج التوحيد يلتقياف،
 لو، شريك ال كحده هللاإىل  - كلو الوجود
 عقيدتو اإلنساف، منها يتلقى اليت اٞتهة ك٭تدد

 اٟتياة، عن كلها كتصوراتو كقيمو كشريعتو،
 للداعية ضركرية الوضوح هبذا ا١تفاصلة كىذه

 .كللمدعوين
 



 

 

 ٙ٘ٛ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 ذلك ُب أتخذنك كال. غَته كدين تعاىل هللا دين بُت كالتباين ا١تفاصلة أعلن كبصَتة ْتكمة•

 .بعده من كالدعاة ﴾قل﴿بػ لرسولو هللا من أمر فهذا الئم لومة
 انتفاشها يبهرنك كال األٝتاء تغرنك فبل متنوعة، أشكاالن  للكفر أبف كعي على كن•

 .خداعة ٔتسميات كفرىم تزيُت ف٭تاكلو  اإلسبلـ فأعداء كانتشارىا
 عليو يبنوف ٍب تنازالن  منك أيخذكا فأ دكفيير  اإلسبلـ فأعداء االعتقاد أمور ُب التنازؿ احذر•

 .التنازؿ هبذا اربونك٭تك  كيشوىونك
 أمر ُب كما التدرج أك التنازؿ العقيدة أمر ُب تقبل كال العقيدة أمر ُب كا١تداىنة ا١تيوعة احذر•

 أمور ففي ،كامبلن  الشرؾ كترؾ كامبلن  التوحيد قبوؿ فعليو اإلسبلـ، ُب يدخل فالذم التشريع،
 .حلوؿ أنصاؼ يوجد ال االعتقاد

 
*   *   * 
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 ايٓصس ضٛز٠
 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أجٌ يكسب تػري نُا ذيو، حصٍٛ عٓد ُِٜػسع َٚا ٚايفتح، بايٓصس اإلضالّ عاقب١ بٝإ

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 سورة النصر
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 .مدنية
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 الفػتح عػاـ مكػة هللا رسػوؿ دخػل ١تػا :قػاؿ الزىػرم عػن معمػر عػن مصػنفو ُب الػرزاؽ عبػد أخرج
 أمػػر ٍب ،هللا ىػػزمهم حػػىت ،مكػػة أبسػػفل قػػريش صػػفوؼ معػػو ٔتػػن فقاتػػل الوليػػد بػػن خالػػد بعػػث

 .ختمها حىت (كالفتح هللا نصر جاء إذا) هللا فأنزؿ الدين ُب كدخلوا ،عنهم فرفع ابلسبلح
  

  :السورة فضل -ْ
ً  رىسيوؿى  ًإف   :قىاؿى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  ابػًوً  ًمنٍ  لًرىجيلو  قىاؿى  الل   :قىػاؿى " ؟فيػبلىف ايى  تػىزىك ٍجتى  ىىلٍ " :أىٍصحى
ً  الى  ً  رىسيػػوؿى  ايى  كىالل  ي  ىيػػوى  قيػػلٍ ) مىعىػػكى  أىلىػػٍيسى " :قىػػاؿى  بػػػًوً  أىتػػػىزىك جي  مىػػا ًعٍنػػًدم كىالى  ،الل  ػػده  الل   :قىػػاؿى " (؟أىحى

ػاءى  ًإذىا) مىعىػكى  أىلىٍيسى " :قىاؿى  ،"القيرآفً  ثػيليثي " :قىاؿى  ،بػىلىى ً  نىٍصػري  جى  :قىػاؿى  ،بػىلىػى :قىػاؿى " ؟(كىالفىػٍتحي  الل 
اًفريكفى  أيىىيػُّهىا قيلٍ ) مىعىكى  أىلىٍيسى " ،قىاؿى  ،"القيرآفً  ريبػٍعي "   :قىاؿى  ،"القيرآفً  ريبػٍعي " :قىاؿى  ،بػىلىى :قىاؿى " ؟(الكى

ػػػػوي )" تػػػػػىزىك جٍ  ،القيػػػػرآفً  ريبػػػػػٍعي " :قىػػػػاؿى  ،بػىلىػػػػى :قىػػػػاؿى " (؟زًٍلزىا٢تىىػػػػا األىٍرضي  زيٍلزًلىػػػػتً  ًإذىا) مىعىػػػػكى  أىلىػػػػٍيسى   أىٍخرىجى
ًٍمًذمُّ    .  (الًتًٌ

 مقصد السورة؟ما  -ٓ
 النيب أجل لقرب تشَت كما ذلك، حصوؿ عند ييٍشرع كما كالفتح، ابلنصر اإلسبلـ عاقبة بياف

 .ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

 ٙٙٓ 

 
 اجملًظ 

 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ 

 [ّ – ُالنصر: ] چڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   

 
  :التفسًن

 .مكة فتح كحدث لو، كإعزازه -الرسوؿ أيها - لدينك هللا نصر جاء إذا  - ُ
ا اإلسبلـ ُب يدخلوف الناس كرأيت - ِ  .كفد بعد كفدن
 على لو شكرنا ربك؛ ْتمد فسبًٌح هبا، بيًعٍثتى  اليت ا١تهمة انتهاء قرب على عبلمة ذلك أف فاعلم - ّ

 .٢تم كيغفر عباده، توبة يقبل تواابن  كاف إنو ا١تغفرة، منو كاطلب كالفتح، النصر نعمة
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .كالدين األمة نصرة ُب كاالستغفار كالتحميد التسبيح أ٫تية بُتًٌ  -ُ
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص النيب كفاة قربإىل  السورة ىذه تشَت كيف -ِ

  



 

 

ٙٙٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 أذنيػػة بػػٌنِّ  -ٔ
 كالتحميد التسبيح

 يف كاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغفار
 األمػػػػػػػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػػػػػػػرة
 .كالدين

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػف -ٕ
 السػػورة ىػػذه تشػػًن
 كفػػػػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػربإىل 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 ٢تػذا النصػر يستمر ألف إشارة -ُ
 التسػػػبيح حصػػػوؿ عنػػػد كيػػػزداد الػػػدين،
 فػػػإف رسػػػولو؛ مػػػن كاسػػػتغفاره هللا ْتمػػػد
: يقػػػػوؿ تعػػػػاىل كهللا الشػػػػكر، مػػػػن ىػػػػذا

 كجػػػػد كقػػػػد ،(ألزيػػػػدنكم شػػػػكرًب لػػػػئن)
 الراشػػػػػػػػػدين، ا٠تلفػػػػػػػػػاء زمػػػػػػػػػن ُب ذلػػػػػػػػػك

 نصػػػػر يػػػػزؿ مل األمػػػػة؛ ىػػػػذه ُب كبعػػػػدىم
 مػاإىل  اإلسػبلـ كصل حىت امستمرن  هللا
 كدخػػل األدايف، مػػن ديػػن إليػػو يصػػل مل

 حػػدث حػىت غػَته، ُب يػدخل مل مػا فيػو
 مػػػػػػػا هللا أمػػػػػػػر ٥تالفػػػػػػػة مػػػػػػػن األمػػػػػػػة مػػػػػػػن

 الكلمػػػة، بتفػػػرؽ هللا فػػػابتبلىم حػػػدث،
. حصػػػػل مػػػػا فحصػػػػل األمػػػػر، كتشػػػػتت
 .ّٔٗ: السعدم

 ٗتػػػػػػػػػػػػػػػتم الفاضػػػػػػػػػػػػػػػلة األمػػػػػػػػػػػػػػػور -ِ
 كغػػػػػػَت كاٟتػػػػػج كالصػػػػػبلة ابالسػػػػػتغفار؛

 ابٟتمػػػػػػػػػػد لرسػػػػػػػػػػولو هللا فػػػػػػػػػػأىٍمري  ذلػػػػػػػػػػك،
إىل  إشػػػػارة اٟتػػػػاؿ ىػػػػذه ُب كاالسػػػػتغفار

 كيتهيػػػػأ فليسػػػتعد انتهػػػى، قػػػد أجلػػػو أف
 ٬تػده مػا أبفضػل عمره كٮتتم ربو، للقاء

: السػػعدم. عليػػو كسػػبلمو هللا صػػلوات
ّٗٔ. 

 تنتظره كال تطلبو فبل تعاىل هللا من كالفتح النصر•
 على شاء ميت بو أيٌب فا تستعجل كال هللا من إال
 سنة فهي األسباب فعل إال عليك كما يشاء، من
 .التمكُت ُب تعاىل هللا
 ُب ا١تتتابعة السور من كثَت بُت العبلقة معرفة•

 بعد النصر فسورة التدبر، ُب أثر لو ا١تصحف
 على الثبات ٙتار من ٙترة النصر أبف يفيد الكافركف

 .﴾دين كل دينكم لكم﴿ تنازؿ أم دكف ا١تبادئ
 بعد كلو كدينو، نوره متم هللا أبف يقُت على كن•

 النتيجة كاترؾ الدين ىذا نشر ُب اسببن  فكن حُت،
 .كقتها فسيأٌب

 دينو خدمة ُب استعملك إف فهو هللا، دين الدين•
 كشكره الشكر، يستحق سبحانو منو فضل فهو

 .ْتقها األمانة تلك كٛتل اٞتاد ابلعمل
 أف فعليو الداعي، عاتق على ا١تلقاة التبعة ثًقل•

 كمزاجو ىو فٍكره ُب ال هللا دين ُب الناس ييدخل
 كيدٌقق الشوؾ على يتقٌلب ٬تعلو ما ىذا كُب ،ىو
 شيء ُب أـ هللا دين ُب الناس ييدخل احقن  ىو ىل

 .آخر
 فهذه ٧تاح كل عند تعاىل هللاإىل  االفتقار أظهر•

 .العصور مر على كالدعاة اٚتيعن  األنبياء سنة
 أحد ىداية أك خَت بعمل تعاىل هللا يكرمك عندما•
 تعاىل هللا بذكر فبادر عدك، على انتصار أك



 

 

 ٕٙٙ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 ذنب أم أك منك بدر تقصَت ألم اجربن  كاستغفره
 كامبلن  أجرؾ أتخذ لكي فيو كقعت ابطن أك ظاىر

 .كرٛتة منو فضبلن  هللا من
 ال اانتصارن  ٭تٌقق أك ا٧تاحن  ٭ترز الذم اإلنساف•

شى ألنو عليو؛ نكثر الثناء أف ينبغي  يصاب أف ٮتي
 مشاعر يكسر خطاب لو ييوٌجو أف كاألكىل ابلكرب
 بنفسو يغًت ال حىت عليو؛ هللا بفضل كيذٌكره الغركر

 .كالبوار ا٠تسار فيكوف أبنفو كيشمخ
 ٢تم، هللا تكرمي إبزاء معو كمن ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ شأف•

 االٕتاه ىو. أيديهم على نصره بتحقيق كإكرامهم
 ٟتظة ُب كاالستغفار كابٟتمد ابلتسبيح هللاإىل 

 .االنتصار
 أبف منة من أكالىم ما على كاٟتمد التسبيح•

 ما كعلى. لدينو احراسن  دعوتو على أمناء جعلهم
 كفتحو لدينو، بنصره رٛتة من كلها البشرية أكىل
 ا٠تَت ىذا ُبأفواجنا  الناس كدخوؿ رسولو على

 .كا٠تسراف كالضبلؿ العمى بعد العميم، الفائض
 

  



 

 

ٖٙٙ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 بو أيٌب فا تستعجل كال هللا من إال تنتظره كال تطلبو فبل تعاىل هللا من كالفتح النصر•

 .التمكُت ُب تعاىل هللا سنة فهي األسباب فعل إال عليك كما يشاء، من على شاء ميت
 النصر فسورة التدبر، ُب أثر لو ا١تصحف ُب ا١تتتابعة السور من كثَت بُت العبلقة معرفة•

 لكم﴿ تنازؿ أم دكف ا١تبادئ على الثبات ٙتار من ٙترة النصر أبف يفيد الكافركف بعد
 .﴾دين كل دينكم

 الدين ىذا نشر ُب اسببن  فكن حُت، بعد كلو كدينو، نوره متم هللا أبف يقُت على كن•
 .كقتها فسيأٌب النتيجة كاترؾ

 يستحق سبحانو منو فضل فهو دينو خدمة ُب استعملك إف فهو هللا، دين الدين•
 .ْتقها األمانة تلك كٛتل اٞتاد ابلعمل كشكره الشكر،

 

 
*   *   * 

 

 
  



 

 

 ٙٙٗ 

 
 املطد ضٛز٠

 باهلل ايهفس َع ٚازباٙ ايٓطب َٓفع١ عدّ
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

 ا١تسد، كتسمى سورة تبت.سورة 
 مكاف نزك٢تا: -ِ

 مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 اي :فنػػادل الصػػفا علػػى يػػـو ذات هللا رسػػوؿ صػػعد :قػػاؿ عبػػاس ابػػن عػػن كغػػَته البخػػارم أخػػرج
 ٦تسػػيكم أك مصػػبحكم العػػدك أف أخػػربتكم لػػو أرأيػػتم :فقػػاؿ ،قػػريش إليػػو فاجتمعػػت ،صػػباحاه

 اتبنػ :٢تب أبو فقاؿ ،شديد عذاب يدم بُت لكم نذير فإين :قاؿ ،بلى :قالوا ؟تصدقوين أكنتم
   .خرىاآإىل  (كتب ٢تب أيب يدا تبت) هللا فأنزؿ ،؟ٚتعتنا أ٢تذا لك

 ما مقصد السورة؟ -ْ
 .اب الكفر مع كاٞتاه النسب منفعة عدـ

  



 

 

ٙٙ٘ 

 اجملًظ 
 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 

  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڳ  ڳ  
 [ٓ – ُا١تسد: ]

 
  :التفسًن

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب يؤذم كاف إذ عملو؛ ٓتسراف ا١تطلب عبد بن ٢تب أيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب عم يدا خسرت  - ُ
 .سعيو كخاب

، عنو يدفعا مل ككلده؟ مالو عنو أغٌت شيء أمٌ  - ِ  .رٛتة لو ٬تلبا كمل عذاابن
 .حرٌىا يقاسي ٢تب، ذات انرنا القيامة يـو سيدخل - ّ
 .طريقو ُب الشوؾ لقاء ملسو هيلع هللا ىلص النيب تؤذم كانت اليت ٚتيل أـ زكجتو كستدخلها - ْ
 .النارإىل  بو تساؽ الفىٍتل ٤تيٍكىم حبل عنقها ُب - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 .اآلية من ذلك كضح عبادة؟ ببل كاف إذا النسب علو ينفع ىل -ُ
 .اآلية ىذه خبلؿ من الصاٟتة الزكجة اختيار أ٫تية بُت -ِ

  



 

 

 ٙٙٙ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 علػػو ينفػػع ىػػل -ٔ
 بػػػػػال كػػػػػاف إذا النسػػػػػب
 مػن ذلك كضح عبادة؟
 .اآلية
 أذنيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػٌن -ٕ

 الصػػاحلة الزكجػػة اختيػػار
 .اآلية ىذه خالؿ من

إىل  االنتمػػاء أف هبػػذا عػػرؼ -ُ
 كقػػػػػػػػػػػػع إف إال يغػػػػػػػػػػػػٍت ال الصػػػػػػػػػػػػاٟتُت

 عػػػػػم ألنػػػػػو أفعػػػػا٢تم؛ ُب هبػػػػػم االقتػػػػداء
 .ُّّ/ِِ: البقاعي. ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 ككانػػػػػت.. .زكجتػػػػػو كانػػػػػت -ِ
 كجحػػػػوده كفػػػػره علػػػػى لزكجهػػػػا عػػػػوانن 

 القيامػػػػة يػػػػـو تكػػػػوف فلهػػػػذا كعنػػػػاده،
 جهػػػنم، انر ُب عذابػػػو ُب عليػػػو عػػػوانن 

 ُب*  اٟتطػػػػػػب ٛتالػػػػػػة: )قػػػػػػاؿ ك٢تػػػػػػذا
 ٖتمػل: يعػٍت( مسد من حبل جيدىا
 ُب ليزداد زكجها على فتلقي اٟتطب

 .ٗٔٓ/ْابن كثَت: .جهنم انر

 عن يصدكف الذين الظا١تُت على تعاىل هللا لندع•
 الدعاة من كا١تؤمنات ا١تؤمنُت كيؤذكف هللا سبيل

 ٔتا ا١تسلمُت كافيهم ىو كحده فا كا١تصلحُت،
 .شاء ككيف شاء

 .الصاّب ابلعمل كالعربة تنفع، ال القراابت•
 حكم القرآف يىذكر كأف النيب عم كاف ٢تب أبو•

 عند من ليس القرآف أف على يدؿ فهذا فيو هللا
 .دمحم
 هبذا كييتوعد النيب عم ٢تب أبو يكوف أف•

 للحق، ملسو هيلع هللا ىلص النيب ٕترد عميق يظهر فهذا العذاب
 كأعلى، أغلى اٟتق أف للمسلم تعليم ىذا كُب
 .اعتبار كل فوؽ كأنو

 الدعوة كأعداء الكفار تعاىل هللا إبمهاؿ تغًت ال•
 كال ٯتهل تعاىل فا الظاىرة، كالزينة كالولد اب١تاؿ
 .اآلخرة ففي الدنيا ُب يكن مل إف يهمل

 الكائدين جزاء كالزراية كالسخرية كا٢تبلؾ التباب•
 ا،كفاقن  جزاء اآلخرة ُب كالنار الدنيا، ُب هللا لدعوة
 كاآلخرة الدنيا ُب اٟتبل إليو يشَت الذم كالذؿ
 ...ٚتيعا

ىو  بل ابلوركد امفركشن  ليس الدعوة طريق•
 جيل من األشواؾ تلك ٗتتلف ابألشواؾ مفركش

 .ٖتزف كال تتوقف كال تيأس فبل.. آلخر



 

 

ٙٙٚ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 الشكل هبذا كزكجو ٢تب أيب عقاب يكوف أف•
 للدعوة التصدم خطورة مدل يكشف فهذا

 .ك٤تاربتها
 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس

 كا١تؤمنات ا١تؤمنُت كيؤذكف هللا سبيل عن يصدكف الذين الظا١تُت على تعاىل هللا لندعي •
 .شاء ككيف شاء ٔتا ا١تسلمُت كافيهم ىو كحده فا كا١تصلحُت، الدعاة من
 .الصاّب ابلعمل كالعربة تنفع، ال القراابت•
 ليس القرآف أف على يدؿ فهذا فيو هللا حكم القرآف يىذكر كأف النيب عم كاف ٢تب أبو•

 .دمحم عند من
 من ؾاألشوا من ٗتتلف ابألشواؾ مفركشىو  بل ابلوركد امفركشن  ليس الدعوة طريق•

 .ٖتزف كال تتوقف كال تيأس فبل.. آلخر جيل
 
 

*   *   * 
 

 

 
  



 

 

 ٙٙٛ 

 اإلخالص ضٛز٠
 ايٓكص عٔ ٚتٓصُّٖ٘ ٚاألي١ٖٝٛ بايهُاٍ اهلل تفسد إثبات

 
  :التعريف ابلسورة

  اسم السورة: -ُ
يتك  ،سورة اإلخبلص ا  ؛ اإًلٍخبلىصً   سيورىةي   ٝتي

ى
ا  ،  التػ ٍوًحيدً   ًمنى   ًفيهىا  ١ت يت  كىًلذى  سيورىةي     اأىٍيضن   ٝتي

 .كىًثَتىةه   أىٍٝتىاءي   ذىًلكى   غىيػٍري   كى٢تىا   كىاإًلٯتىافي   كىالتػ ٍوًحيدي،  أىحىده،  هللاي   ىيوى   كىقيلٍ   األىسىاًس، 
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

ػدي  الٌلي ىيو  قيلٍ ) :تعاىل هللا فأنزؿ ،ربك لنا انسب :للنيب قالوا ا١تشركُت إف :أٛتد اإلماـ قاؿ  (أىحى
 أف اأيضنػ كعنػو ،فنزلت ،إليو توعدان الذم ربك لنا صف دمحم اي :قريش قالت :عباس ابن كعن

  .اليهود السائل
  :السورة فضل -ْ

ً  رىسيػػوؿى  ًإف   قىػاؿى  مىالًػػكو  بٍػػنً  أىنىػػسً  عىػنٍ  ابػػػًوً  ًمػنٍ  لًرىجيػػلو  قىػػاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص الل  ػػلٍ " :أىٍصحى " ؟فيػػبلىف ايى  تػىزىك ٍجػػتى  ىى
ً  الى  :قىػػاؿى  ً  رىسيػػوؿى  ايى  كىالل  ي  ىيػػوى  قيػػلٍ ) مىعىػػكى  أىلىػػٍيسى " :قىػػاؿى  بػػػًوً  أىتػػػىزىك جي  مىػػا ًعٍنػػًدم كىالى  ،الل  ػػده  الل  " (؟أىحى
ػاءى  ًإذىا) مىعىػكى  أىلىػٍيسى " :قىػاؿى  ،"القيػرآفً  ثػيليػثي " :قىاؿى  ،بػىلىى :قىاؿى  ً  نىٍصػري  جى  ،بػىلىػى :قىػاؿى  "؟(كىالفىػٍتحي  لل 
اًفريكفى  أيىىيػُّهىا قيلٍ ) مىعىكى  أىلىٍيسى " ،قىاؿى  ،"القيرآفً  ريبػٍعي " :قىاؿى   ،"القيرآفً  ريبػٍعي " :قىاؿى  ،بػىلىى :قىاؿى  "؟(الكى
ػوي ) "تػػىزىك جٍ  ،القيػرآفً  ريبػٍعي " :قىاؿى  ،بػىلىى :قىاؿى  "؟(زًٍلزىا٢تىىا األىٍرضي  زيٍلزًلىتً  ًإذىا) مىعىكى  أىلىٍيسى " :قىاؿى   أىٍخرىجى

ًٍمًذمُّ     .(الًتًٌ
 ما مقصد السورة؟ -ٓ

 .النقص عن كتنزُّىو كاأللوىية ابلكماؿ هللا تفرد إثبات



 

 

ٜٙٙ 

 
 اجملًظ 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 [ْ – ُاإلخبلص: ] چٺ  ٿ  ٿ   

 
  :التفسًن

 .غَته إلو ال ابأللوىية، ا١تنفرد هللا ىو - الرسوؿ أيها - قل  - ُ
 .ا٠تبلئق إليو تصمد ذمال كاٞتماؿ، الكماؿ صفات ُب السُّؤدىد إليو انتهى الذم السٌيد ىو - ِ
ا، يلد مل ذمال - ّ  .كالد كال - سبحانو – لو كلد فبل أحد، يلده كمل أحدن
 .خلقو ُب ٦تاثل لو يكن كمل - ْ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 أحد؟ هللا ىو قل سورة أيها كمن ىي؟ ما ثبلثة القرآف علـو -ُ
 الصمد؟: معٌت ما -ِ

  



 

 

 ٙٚٓ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 القػػػػػرآف علػػػػػـو -ٔ
 أيهػا كمػن ىي؟ ما ثالثة
 أحد؟ هللا ىو قل سورة
: معػػػػػػػػػػػػىن مػػػػػػػػػػػػا -ٕ

 الصمد؟

 قػػل: )»ملسو هيلع هللا ىلص قولػػو معػػٌت ُب كاختلػػف -ُ
 إف: فقيػػل( القػػرآف ثلػػث تعػػدؿ «أحػػد هللا ىػػو

 األجػػػػر مػػػػن قرأىػػػػا ١تػػػػن أم الثػػػػواب؛ ُب ذلػػػػك
 إف: كقيػػػػل القػػػػرآف، ثلػػػػث قػػػػرأ مػػػػن أجػػػػر مثػػػػل
؛ ا١تعػاين مػن تضمنتو فيما ذلك  كذلػك كالعلػـو

 كأحكػػػػػػػػاـ توحيػػػػػػػػد: ثبلثػػػػػػػػة القػػػػػػػػرًآف علػػػػػػػػـو أف
 علػػػػى السػػػػورة ىػػػػذه اشػػػػتملت كقػػػػد كقصػػػػص،
 االعتبػػػػار، هبػػػػذا القػػػػرآف ثلػػػػث فهػػػػي التوحيػػػػد؛

 .ِْٔ/ِ: جزم ابن. أظهر كىذا
 ال: األنبػػػػػػارم ابػػػػػػن قػػػػػػاؿ( الصػػػػػػمد) -ِ

 لػػيس الػػذم السػػيد أنػو اللغػػة أىػػل بػػُت خػبلؼ
 ُب النػػػػػػاس إليػػػػػػو يصػػػػػػمد الػػػػػػذم أحػػػػػػد، فوقػػػػػػو

 الػػذم ىػػو: الزجػػاج كقػػاؿ. كأمػػورىم حػػوائجهم
 أم - إليػػػػػػػو كيصػػػػػػػمد السػػػػػػػؤدد، إليػػػػػػػو ينتهػػػػػػػي
: ىريػػػػػرة أيب كعػػػػػن... شػػػػػيء كػػػػػل - يقصػػػػػده

 كػػل إليػو اتػػاج أحػد كػػل عػن ا١تسػػتغٍت ىػو»
 .ِْٕ -ِّٕ/ َّ: األلوسي. «أحد

 ،ذلػك كأعلػن األحػد تعػاىل  كتبعبودي اعتز•
 كاٞتمػػػاؿ، كاٞتػػػبلؿ ابلكمػػػاؿ ا١تتفػػػرد ىػػػو فربػػػك
 .هللا دكف من معبود كل من كتربأ

 مل مػػػػػػنٍ  أبف   لئلشػػػػػػعارً  اٞتليػػػػػػلً  االسػػػػػػمً  تكريػػػػػػري •
 اسػػػػػػتحقاؽً  مػػػػػػنى  ٔتعػػػػػػزؿو  فهػػػػػػوى  بػػػػػػذلكى  يتصػػػػػػفٍ 
 .األلوىيةً 

 إذا: القلػػػب ُب األحديػػػة معػػػٌت اسػػػتقرار ٫تيػػػةأ•
 التصػػػػػور، ىػػػػػذا ككضػػػػػح التفسػػػػػَت، ىػػػػػذا اسػػػػػتقر
 كػػػػػل كمػػػػػن غاشػػػػػية كػػػػػل مػػػػػن القلػػػػػب خلػػػػػص
 الػػػػػذات ىػػػػػذه بغػػػػػَت تعلػػػػػق كػػػػػل كمػػػػػن شػػػػػائبة،

 كحقيقػػػػػػػػة الوجػػػػػػػػود ْتقيقػػػػػػػػة ا١تتفػػػػػػػػردة الواحػػػػػػػػدة
 .الفاعلية

 مػػػػن الكتػػػػاب أىػػػػل أصػػػػابت الػػػػيت اال٨ترافػػػػات•
 كتصػػػػػػػوراهتم عقائػػػػػػػدىم أفسػػػػػػػدت كالػػػػػػػيت قبػػػػػػػل،

 التوحيػػد صػػورة انطمػػاس عػػن نشػػأت كحيػػاهتم،
 مػػػن تبعػػػو مػػػا االنطمػػػاس ىػػػذا تبػػػع ٍب. ا٠تػػػالص

 .اال٨ترافات سائر
 فػػػػبل صػػػػمد أحػػػػد هللا أف كتيقنػػػػت علمػػػػت إذا•

 .إليو إال شكواؾ ترفع كال حاجتك ترفع
 ابٟتاجػػػػػػػات، كحػػػػػػػده ا١تقصػػػػػػود ىػػػػػػػو الصػػػػػػمد•

 كىػػػػػػو. اٟتاجػػػػػػات ألصػػػػػػحاب كحػػػػػػده اجمليػػػػػػب
 يقضػػػػي كال إبذنػػػو، أمػػػر كػػػػل ُب يقضػػػي الػػػذم
 مػػػن ابتػػػداء متحققػػػة الصػػػفة كىػػػذه.. معػػػو أحػػػد
 .األحد الفرد كونو



 

 

ٙٚٔ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 - كجػػل عػػز - هللا معرفػػة ٙتػػرة ىػػو اإلخػػبلص•
 يتوجػػػو كمل عنػػػو، ٭تػػػد مل ا١تعرفػػػة حػػػق عرفػػػو فمػػػن

 .لغَته بعبادتو
 عقلػػػػك، يدركػػػػو فلػػػػن هللا، ذات ُب تتفكػػػػر ال•

 لػػػػػك سػػػػػيظهر تعػػػػػاىل هللا خلػػػػػق ُب تفكػػػػػر بػػػػػل
 .هللا عظمة

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 كاٞتبلؿ ابلكماؿ ا١تتفرد ىو فربك ،ذلك كأعلن ،األحد تعاىل  كتبعبودي اعتز•

 .هللا دكف من معبود كل من كتربأ كاٞتماؿ،
 استحقاؽً  منى  ٔتعزؿو  فهوى  بذلكى  يتصفٍ  مل منٍ  أبف   لئلشعارً  اٞتليلً  االسمً  تكريري •

 .األلوىيةً 
 كمل عنو، ٭تد مل ا١تعرفة حق عرفو فمن - كجل عز - هللا معرفة ٙترة ىو اإلخبلص•

 .لغَته بعبادتو يتوجو
 لك سيظهر تعاىل هللا خلق ُب تفكر بل  عقلك، يدركو فلن هللا، ذات ُب تتفكر ال•

 .هللا عظمة
 
 

*   *   * 
 

  



 

 

 ٕٙٚ 

 
 ايفًل ضٛز٠

 ايعاٖس٠ ايػسٚز َٔ باهلل ٚاالعتصاّ ايتخصُّٔ
 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

ا  ؛   لًٍلبػىيػٍهىًقيًٌ   الد الًئلً   ُب  كىمىا  مىعنا  نػىزىلىتىا  بػىٍعدىىىا  كىاليت  السُّورىةي   ىىًذهً ك  ،سورة الفلق تىا  قيرًنػىتىا  فىًلذى  كىاٍشتػىرىكى
ىعيوذىتػىٍُتً   الت ٍسًميىةً   ُب 

 .اب١ت
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 مىًرضى   :قاؿ عباس ابن عن صاّب أيب عن الكليب طريق من النبوة دالئل ُب البيهقي أخرج
ا مىرىضنا ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿي  هي  ،شىًديدن ا مىلىكىافً  فىأىاتى  فػىقىاؿى  رًٍجلىٍيًو، ًعٍندى  كىاآٍلخىري  رىٍأًسوً  ًعٍندى  أىحىدي٫تيىا فػىقىعىدى
: قىاؿى  .سيًحرى : قىاؿى  طىب وي؟ كىمىا: قىاؿى  .طيب  : قىاؿى  تػىرىل؟ مىا: رىٍأًسوً  ًعٍندى  لًل ًذم رًٍجلىٍيوً  ًعٍندى  ال ًذم

؟ أىٍينى : قىاؿى  .اٍليػىهيوًدمُّ  أىٍعصىمى  ٍبني  لىًبيدي : قىاؿى  سىحىرىهي؟ كىمىا فو  آؿً  بًٍئرً  ُب : قىاؿى  ىيوى  صىٍخرىةو  ٖتىٍتى  فيبلى
ا اٍلًكٍربىةى  خيذيكا ٍبي   الص ٍخرىةى  كىاٍرفػىعيوا مىاءىىىا فىاٍنزًحيوا الر ًكي   فىٍأتيوا رىًكي ةو  ُب   أىٍصبىحى  فػىلىم ا. فىاٍحرًقيوىى

ًسرو  ٍبنى  عىم ارى  بػىعىثى  ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  رىسيوؿي   فػىنػىزىحيوا ،اٍٟتًن اءً  مىاءً  ًمٍثلي  مىاؤيىىا فىًإذىا الر ًكي   فىأىتػىٍوا نػىفىرو  ُب  ايى
ا اٍلًكٍربىةى  كىأىٍخرىجيوا الص ٍخرىةى  رىفػىعيوا ٍبي   اٍلمىاءى  ةن  عىٍشرىةى  ًإٍحدىل ًفيوً  كىتػىره  ًفيهىا فىًإذىا ،فىأىٍحرىقيوىى  ،عيٍقدى

فً  عىلىٍيوً  فىأيٍنزًلىتٍ  فً  ىىااتى ةه  ا٨ٍتىل تٍ  آيىةن  قػىرىأى  كيل مىا فىجىعىلى  ،السُّورىاتى  ،﴾اٍلفىلىقً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿: عيٍقدى
 .(ُ)﴾الن اسً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿كى 

  :السورة فضل -ْ
ً  رىسيػػوؿي  قىػػاؿى  ،قىػػاؿى  عىػػاًمرو  بٍػػنً  عيٍقبىػػةى  عىػػنٍ  ػػًذهً  أينٍزًلىػػتٍ  آايىتو  تػىػػرى  أىملىٍ  :ملسو هيلع هللا ىلص الل   قيػػلٍ ) :قىػػطٌ  ًمػػثٍلهين   يػػػيرى  ملىٍ  ال ليػٍلىػػةى  ىى

                                                           

 . كأصلو ٥تر ج ُب الصحيحُت. (ُٖٖٗح) ُب دالئل النبوة البيهقيأخرجو هبذا اللفظ  (ُ)



 

 

ٖٙٚ 

ًٍمًذمُّ  ميٍسًلمي  أىٍخرىجىوي  (الن اسً  بًرىبًٌ  أىعيوذي  كىقيلٍ )ك (الفىلىقً  بًرىبًٌ  أىعيوذي   .  كىالٌنسىائػًي كىالًتًٌ
 ما مقصد السورة؟ -ٓ

 .الظاىرة الشركر من اب كاالعتصاـ التحصُّن
 

 اجملًظ 
 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 [ٓ – ُالفلق: ] چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

 
  :التفسًن

 .بو كأستجَت الصبح، بربٌ  أعتصم: - الرسوؿ أيها - قل  - ُ
 .ا١تخلوقات من يؤذم ما شرٌ  من - ِ
 .كلصوص دكاب من الليل ُب تظهر اليت الشركر من اب كأعتصم - ّ
 .العيقىد ُب يػىنػٍفيٍثن البلئي السواحر شرٌ  من بو كأعتصم - ْ
 .اٟتسد إليو يدفعو ٔتا عمل إذا حاسد شرٌ  من بو كاعتصم - ٓ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 ؟ما ىي أصوؿ االستعاذة -ُ
 .ذلك كضح العاين؟ على الكبلـ السورة تضمنت ىل -ِ

  



 

 

 ٙٚٗ 

 
 تزكية تدبر

 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 أصػػوؿ ىػػي مػػا -ٔ
 ؟االستعاذة

 تضػػػػػمنت ىػػػػػل -ٕ
 علػػػػػى الكػػػػػالـ السػػػػػورة
 .ذلك كضح العاين؟

 علػى السوراتف اشتملت قد" -ُ
 أصػػػػػػػػػػػوؿ كىػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػوؿ ثبلثػػػػػػػػػػػة

   .االستعاذة
   االستعاذة نفس: أحدىا
  بو ا١تستعاذ: كالثانية
 ."منو ا١تستعاذ: كالثالثة

 
 العػػػػاين؛: اٟتاسػػػػد ُب يػػػػدخل -ِ

 مػػػػػػػن إال العػػػػػػػُت تصػػػػػػػدر ال ألنػػػػػػػو
 خبيػػػػػػػػث الطبػػػػػػػع، شػػػػػػػرير حاسػػػػػػػد
 .ّٕٗ: السعدم. النفس

 

 قػػاؿ فقػػد كللمػػدعوين، ألىلػػك ا١تعػػوذات بتعلػػيم قػػم•
 .ذلك على اكحرصن  لو اتعليمن  ﴾قل﴿ ويلنب هللا
 شػر مػن لك حافظ ال أنو كاطمئناف يقُت على كن•

 كػػػػل خلػػػق الػػػػذم فهػػػو تعػػػػاىل، هللا إال شػػػر ذم كػػػل
 .شيء كل على قادر كىو ،شيء

 كأمتػو ملسو هيلع هللا ىلص رسػولو يوجػو الػذم ىػو كفضلو برٛتتو هللا•
 كمػػػن. الشػػػركر ىػػػذه مػػػن بػػػو االسػػػتعاذةإىل  كرائػػػو مػػػن

 - توجيهػػو كفػػق - بػػو اسػػتعاذكا مػػىت أهنػػم بػػو ا١تقطػػوع
 .كتفصيبلن  إٚتاالن  الشركر ىذه من كٛتاىم. أعاذىم

 تكثػػػػػػػر كفيػػػػػػو شػػػػػػركر مكمػػػػػػػن ىػػػػػػو الليػػػػػػل كػػػػػػاف إذا•
 أف ينبغػػػػي ا١تػػػػؤمن فليػػػػل ،كالسػػػػرقة كالسػػػػطو البلطجػػػػة

 .خَتات كفعل كصبلة ذكر فيو ا٥تتلفن  يكوف
 مػػػػػن ألحػػػػػد اٟتسػػػػػد ُب يقػػػػػع أف مػػػػػن قلبػػػػػك راقػػػػػب•

 شػػاء مػػا قػػل نعمػػة أخيػػك عنػػد رأيػػت كإذا إخوانػػك،
 كأحفػػػػػػػظ لقلبػػػػػػػك أطهػػػػػػػر فهػػػػػػػو اب، إال قػػػػػػػوة ال هللا

أحػػػػػدكم إذا رأل »: ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا  .إلخوانػػػػػك
 «.من أخيو ما يعجبو فليدع لو ابلربكة

 
  



 

 

ٙٚ٘ 

 

 ختاـ اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 اكحرصن  لو اتعليمن  ﴾قل﴿ ويلنب هللا قاؿ فقد كللمدعوين، ألىلك ا١تعوذات بتعليم قم•

 .ذلك على
 فهو تعاىل، هللا إال شر ذم كل شر من لك حافظ ال أنو كاطمئناف يقُت على كن•

 .شيء كل على قادر كىو شيء كل خلق الذم
 ا١تؤمن فليل ،كالسرقة كالسطو البلطجة تكثر كفيو شركر مكمن ىو الليل كاف إذا•

 .خَتات كفعل كصبلة ذكر فيو ا٥تتلفن  يكوف أف ينبغي
 نعمة أخيك عند رأيت كإذا إخوانك، من ألحد اٟتسد ُب يقع أف من قلبك راقب•

 .إلخوانك كأحفظ لقلبك أطهر فهو اب، إال قوة ال هللا شاء ما :قل
 
 

*   *   * 
 

 
  



 

 

 ٙٚٙ 

 

 ايٓاع ضٛز٠
 اشبف١ٝ ايػسٚز َٚٔ ٚٚضٛضت٘، ايػٝطإ غس َٔ باهلل ٚايتخصٔ االعتصاّ

 

  :التعريف ابلسورة
  اسم السورة: -ُ

ا  ؛   لًٍلبػىيػٍهىًقيًٌ   الد الًئلً   ُب  كىمىا  مىعنا  نػىزىلىتىا  قػىبػٍلىهىا  كىاليت  السُّورىةي   ىىًذهً ك  سورة الناس، تىا  قيرًنػىتىا  فىًلذى  كىاٍشتػىرىكى
ىعيوذىتػىٍُتً   الت ٍسًميىةً   ُب 

 .اب١ت
 :مكاف نزك٢تا -ِ

 مكية.
  :السورة نزكؿ سبب -ّ

 مػػرض :قػػاؿ عبػػاس ابػػن عػػن صػػاّب أيب عػػن الكلػػيب طريػػق مػػن النبػػوة دالئػػل ُب البيهقػػي أخػػرج
 فقػػػاؿ ،رجليػػػو عنػػػد خػػػركاآل رأسػػػو عنػػػد أحػػػد٫تا فقعػػػد ،كػػػافمبل  فػػػأاته اشػػػديدن  امرضنػػػ هللا رسػػػوؿ
 قػػاؿ ،سيػػًحرى  :قػػاؿ ؟طيػػبى  كمػػا قػػاؿ ،طيػػبى  :قػػاؿ ؟تػػرل مػػا :رأسػػو عنػػد للػػذم رجليػػو عنػػد الػػذم
ػػػحىرىهي  كمػػػن  ٖتػػػت فػػػبلف آؿً  بئػػػر ُب قػػػاؿ ؟ىػػػو أيػػػن :قػػػاؿ ،اليهػػػودم األعصػػػم ابػػػن ليبييػػػد :قػػػاؿ ؟سى

 فلمػػا ،كاحرقوىػػا الكريػػة خػػذكا ٍب الصػػخرة كارفعػػوا ىػػاماء فػػانزحوا الركيػػة فػػأتوا ،كريػػة ُب صػػخرة
 فنزحػوا ،اٟتنػاء مػاء مثػل ماؤىػا فإذا الركية فأتوا ،نفر ُب ايسر بن عمار بعث ،هللا رسوؿ أصبح
 ،عقػػػدة عشػػػرة إحػػػدل فيػػػو كتػػػر فيهػػػا فػػػإذا كأحرقوىػػػا الكريػػػة كأخرجػػػوا ،الصػػػخرة رفعػػػوا ٍب ،ا١تػػػاء

 قػػل) (الفلػػق بػػرب أعػػوذ قػػل) عقػػدة ا٨تلػػت آيػػة قػػرأ كلمػػا فجعػػل السػػوراتف ىػػااتف عليػػو كأنزلػػت
 .(الناس برب أعوذ

  :السورة فضل -ْ
ً  رىسيػوؿي  قىاؿى  ،قىاؿى  عىاًمرو  ٍبنً  عيٍقبىةى  عىنٍ  تو  تػىػرى  أىملىٍ  :ملسو هيلع هللا ىلص الل  ػًذهً  أيٍنزًلىػتٍ  آايى لىػةى  ىى  :قىػطٌ  ًمػٍثلهين   يػػيرى  ملىٍ  ال ليػٍ
ًٍمًذمُّ  ميٍسًلمي  أىٍخرىجىوي  ﴾الن اسً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  كىقيلٍ ﴿ك ﴾الفىلىقً  ًبرىبًٌ  أىعيوذي  قيلٍ ﴿  .  كىالٌنسىائػًي كىالًتًٌ

 ما مقصد السورة؟ -ٓ
 .ا٠تفية الشركر كمن ككسوستو، الشيطاف شر من اب كالتحصن االعتصاـ



 

 

ٙٚٚ 

 

 اجملًظ 
 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

  چک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
 [ٔ – ُالناس: ]

 

  :التفسًن
 .بو كأستجَت الناس، برب أعتصم: -الرسوؿ أيها - قل  - ُ
 .غَته ٢تم ملك ال يشاء، ٔتا فيهم يتصرؼ الناس، ملك - ِ
 .غَته ْتق ٢تم معبود ال ْتٌق، معبودىم - ّ
 .ذكره إذا عنو كيتأخر هللا، ذكر عن غفل إذا اإلنسافإىل  كسوستو يلقي ذمال الشيطاف شرٌ  من - ْ
 .الناس قلوبإىل  بوسوستو يلقي - ٓ
 .اٞتن من يكوف كما اإلنس من يكوف كىو - ٔ
 

 التدبر كالتزكية: 
 مدخل )تساؤالت تدبرية حوؿ اآلًّيت(:

 اسػػػػػػػػتعيذ النػػػػػػػػاس سػػػػػػػػورة كُب شػػػػػػػػركر، ثبلثػػػػػػػػة مػػػػػػػػن كاحػػػػػػػػدة بصػػػػػػػػفة اسػػػػػػػػتعيذ الفلػػػػػػػػق سػػػػػػػورة ُب -ُ
 فلماذا؟ كاحد، شر من صفات بثبلث

 السورة؟ ىذه ُب اإللو ٍب ا١تلك ٍب ابلرب هللا كصف ترتيب كجو ما -ِ
 آدـ؟ لبٍت كسوستو ُب الشيطاف خطوات ما -ّ
 ٕتاىهم؟ ا١تؤمن كاجب كما شياطُت؟ اإلنس من ىل -ْ
 



 

 

 ٙٚٛ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 يف -ٔ
 الفلػػػػػػػػػػق سػػػػػػػػػػورة
 بصػػػػػػفة اسػػػػػػتعيذ
 مػػػػػػػػػػػن كاحػػػػػػػػػػػدة
 شػػػػػػػػركر، ثالثػػػػػػػػة
 النػاس سػورة كيف

 بػػػػػثالث اسػػػػػتعيذ
 شػػر مػػن صػػفات
 فلماذا؟ كاحد،
 كجو ما -ٕ

 كصػػػػػػف ترتيػػػػػػب
 مث ابلػػػػػػػػػػػػػػػرب هللا

 اإللػػػػػػو مث ادللػػػػػػك
 السورة؟ ىذه يف
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -ٖ

 خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات
 يف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاف
 لبػػػػػػػين كسوسػػػػػػػتو

 آدـ؟
 ىػػػػػػػػػػػػػػل -ٗ

 اإلنػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػن
 كمػػػػػػػا شػػػػػػػياطٌن؟
 ادلػػػػػػؤمن كاجػػػػػب

 االستعاذة ُب جاء اٍلفىلىقً  سورة ُب -ُ
 سورة كُب .«اٍلفىلىقً  بًرب» كىي كاحدة بصفىة
 مع صفىات، بثبلث االستعاذة ُب جاء الن اسً 

 أيمورو، ثبلثةي  األيكىلى  ُب منو اٍلمستعاذ أىف  
 فىلخطىرً  كاحد، أىمر الثانيةً  ُب منو كاٍلمستعاذ

. الثبلث الصفىات جاءت اٍلواحد األمرً 
 .ُّٖ/ٗ: الشنقيطي

 ٍب برب تعاىل كصفو قدـ مل :قيل فإف -ِ
 الًتتيب على ىذا أف فاٞتواب إبلو؟ ٍب ٔتلك

 قد الرب أف كذلك األعلى؛إىل  االرتقاء ُب
 رب فبلف: فيقاؿ الناس من كثَت على يطلق
 معناه، الشًتاؾ بو فبدأ ذلك، كشبو الدار،

 الناس من أحد إال بو يوصف فبل ا١تلك كأما
 سائر من أعلى أهنم شك كال - ا١تلوؾ كىم -

 اإللو كأما الرب، بعد بو جاء فلذلك الناس؛
 ا١تلوؾ يد عي ال كلذلك ا١تلك؛ من أعلى فهو
 كال لو شريك ال كاحد اإللو فإ٪تا آ٢تة؛ أهنم

 .ُّٔ/ِ: جزم ابن. بو ختم فلذلك نظَت؛
 اإلنساف صدر ُب الشيطاف كسوسة -ّ

 كالتشكيك اإلٯتاف إفساد: منها كثَتة، أبنواع
 أمره ذلك على يقدر مل فإف العقائد، ُب

 عن ثب طو ذلك على يقدر مل فإف اب١تعاصي،
 عليو أدخل ذلك على يقدر مل فإف الطاعات،

 من سلم فإف ليحبطها، الطاعات ُب الرايء

 اإلنس شياطُت شر من كالدعاء هللا بذكر ٖتصن•
 .هللا إال منهم لك عاصم فبل كاٞتن

 على القادر ىو كحده هللا أبف يقُت على لنكن•
 كرب ربنا ىو شر، ذم كل شر من كحفظنا ٛتايتنا
 .العا١تُت كل كمالك مالكنا العا١تُت، ٚتيع

 ىو كا١تلك. كاٟتامي كالراعي كا١توجو ا١تريب ىو الرب•
 ا١تستول ا١تستعلي ىو كاإللو. ا١تتصرؼ اٟتاكم ا١تالك

 الذم الشر من ٛتاية فيها الصفات كىذه.. ا١تتسلط
 تدفعو كيف تعرؼ ال كىي.. الصدكرإىل  يتدسس

 .مستور ألنو
 فهم كمليكهم، كإ٢تهم  رهبم ىو تعاىل هللا كاف  من•

 كافيهم فهو ، كحدهاب يستعيذكا أف جديركف
 اٚتيعن  أمورىم كمتول ككليهم، كانصرىم كحسبهم

 عند العبد يلتجأ ال فكيف ٢تم، كإ٢تيتو كملكو بربوبيتو
 .كإ٢تو كمالكو ربوإىل  بو عدكه كنزكؿ النوازؿ

 بعدىا ما قوة اإلنساف يعطي الشيطاف ضعف ذكر•
 شر ىزٯتتو على قادر كأنو الشيطاف، مواجهة ُب قوة

 .ىزٯتة
. الكثَت الشيء الناس كسوسة عن نعرؼ ٨تن•

 رفيق! الشياطُت كسوسة من أشد ىو ما منها كنعرؼ
 سلطاف ذم لكل توسوس اليت الشر كحاشية السوء،

 الشهوات كابئع األرض، ُب امفسدن  طاغية تًتكو حىت
 إال تدفعو ال إغراء ُب الغريزة منافذ من يتدسس الذم
 .هللا كعوف القلب يقظة



 

 

ٜٙٚ 

 تزكية تدبر
 رسائل عملية إجاابت تساؤالت

 كاستكثار بنفسو العيٍجب عليو أدخل ذلك جتاىهم؟
 انر القلب ُب يوقد أنو ذلك كمن عملو،
 اإلنساف يقود حىت كالغضب كاٟتقد اٟتسد

: جزم ابن. األحواؿ كأقبح األعماؿ شرإىل 
ِ/ّٔ. 
 من يكوف قد ا١توسوس أف أخرب -ْ

 شيطاف أما: شيطاانف ٫تا: اٟتسن قاؿ. الناس
 شيطاف كأما الناس، صدكر ُب فيوسوس اٞتن

 اٞتن من إف: قتادة كقاؿ. عبلنية فيأٌب اإلنس
 اب فتعو ذ شياطُت؛ اإلنس من كإف شياطُت،

: القرطيب. كاٞتن اإلنس شياطُت من
ِِ/ّٖٓ. 

 أكثر يكونوف قد فهم اإلنس شياطُت من لنحذر•
 .اٞتن شياطُت من اشرن 
 فيو، الشر خليقة من تنبثق حرابن  أعلنها قد الشيطاف•

 قد كأنو! اإلنساف على كحقده كحسده كربايئو كمن
 ٟتكمة سبحانو فيها فأذف ،إذانن  هللا من هبا استصدر

 فقد. العدة من ا٣تردن  فيها اإلنساف يًتؾ كمل! يراىا
 عدة، الذكر من لو كجعل نة،جي  اإلٯتاف من لو جعل
 اإلنساف أغفل فإذا.. اسبلحن  االستعاذة من لو كجعل

 !ا١تلـو كحده إذف فهو بلحوكسى  دتوكعي  نتوجي 

 

ختاـ 
 اجمللس

   .يتدارس ا١تشرؼ مع ا١تشاركُت أىم خبلصات اجمللس
 .هللا إال منهم لك عاصم فبل كاٞتن اإلنس شياطُت شر من كالدعاء هللا بذكر ٖتصن•
 كرب ربنا فهو شر، ذم كل شر من كحفظنا ٛتايتنا على القادر ىو كحده هللا أبف يقُت على لنكن•

 .العا١تُت كل كمالك مالكنا العا١تُت، ٚتيع
 ا١تستعلي ىو كاإللو. ا١تتصرؼ اٟتاكم ا١تالك ىو كا١تلك. كاٟتامي كالراعي كا١توجو ا١تريب ىو الرب•

 تعرؼ ال كىي.. الصدكرإىل  يتدسس الذم الشر من ٛتاية فيها الصفات كىذه.. ا١تتسلط ا١تستول
 .مستور ألنو تدفعو كيف

 كافيهم فهو اب كحده، يستعيذكا أف جديركف فهم كمليكهم، كإ٢تهم  رهبم ىو تعاىل هللا كاف  من •
 عند العبد يلتجأ ال فكيف ٢تم، كإ٢تيتو كملكو بربوبيتو ٚتيعنا أمورىم كمتول ككليهم، كانصرىم كحسبهم

 .كإ٢تو كمالكو ربوإىل  بو عدكه كنزكؿ النوازؿ



 

 

 ٙٛٓ 
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 .القرآف الكرمي .ُ
ابن أيب حاًب، أبو دمحم عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي،  .ِ

ىػ( اٞترح كالتعديل، طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ ِّٕالرازم ابن أيب حاًب )ا١تتوَب: 
، ُبَتكت ط –ا٢تند، دار إحياء الًتاث العريب  –ْتيدر آابد الدكن  -العثمانية 

 ىػ. ُُِٕ
 .ىػ ُُْٗ -ّط.مكة .مكتبة نزار مصطفى الباز .ابن أيب حاًب، تفسَت القرآف العظيم .ّ
 ىػ. ُُّٓط  ابن األثَت اٞتزرم،  غاية النهاية ُب طبقات القراء مكتبة ابن تيمية، .ْ
ىػ( النهاية ُب ّّٖابن األثَت اٞتزرم، مشس الدين أبو ا٠تَت دمحم بن دمحم بن يوسف )ت  .ٓ

 .( ا١تكتبة العلمية بَتكتَٔٔ) غريب اٟتديث ت
 ابن اٞتزرم، النشر ُب القراءات العشر ط دار الكتب العلمية بَتكت. .ٔ
ىػ(: تلبيس إبليس، ٕٗٓابن اٞتوزم، ٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم )ت  .ٕ

 ىػ.ُُِْ، ُدار الفكر للطباعة كالنشر، بَتكت، لبناف،ط
 –دار الكتاب العريب  ، طعبد الرزاؽ ا١تهدما١تسَت ُب علم التفسَت ٖتقيق زاد  ابن اٞتوزم، .ٖ

 .ُِِْ-ط:أكىل ، بَتكت
عمرك، تقي الدين ا١تعركؼ اببن الصبلح )ت  ابن الصبلح، عثماف بن عبد الرٛتن، أبو .ٗ

نور الدين عًت ط:  :ىػ( معرفة أنواع علـو اٟتديث، كييعرؼ ٔتقدمة ابن الصبلح اققّْٔ
 ىػ.َُْٔبَتكت.  –دار الفكر سوراي، دار الفكر ا١تعاصر 



 

 

 ٕٙٛ 

 دار الكتب العلمية  بَتكت. مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة، :ابن القيم .َُ
 ابن القيم، التبياف ُب أقساـ القرآف. ٖتقيق دمحم حامد الفقي، ط: دار ا١تعرفة، بَتكت، لبناف .ُُ
 .ُّّٗ ،بَتكت الطبعة الثانية –دار الكتب العلمية  :وائد طابن القيم، الف .ُِ
ابن الندمي أبو الفرج دمحم بن إسحاؽ بن دمحم الوراؽ البغدادم ا١تعتزل الشيعي )ت  .ُّ

 ىػ.  ُُْٕ -ِلبناف ط  –ط دار ا١تعرفة بَتكت  ،ٖتقيق إبراىيم رمضاف ،ىػ(الفهرستّْٖ
 مشرح صحيح البخار  ،ىػ(ْْٗ)ت  ابن بطاؿ، أبو اٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك .ُْ

 ىػ.ُِّْ، ِٖتقيق: أبو ٘تيم ايسر بن إبراىيم، ط مكتبة الرشد، الرايض، ط
 الرايض. ة ُب أصوؿ التفسَت ٣تموع الفتاكلمقدم  ،ابن تيمية .ُٓ
 ىػ. َُْٖابن تيمية، الفتاكل الكربل، دار الكتب العلمية، بَتكت ط أكىل،  .ُٔ
ىػ( النكت على ِٖٓأٛتد بن حجر العسقبلين )ت ابن حجر، أٛتد بن علي بن دمحم بن  .ُٕ

ابن الصبلح عمادة البحث العلمي ابٞتامعة اإلسبلمية، ا١تدينة ا١تنورة، الطبعة: األكىل، 
 ىػ.َُْْ

  .ىػُِّٔ، ُابن حجر، هتذيب التهذيب، مطبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية، ا٢تند ط .ُٖ
راىيم بن أيب بكر ابن خلكاف ابن خلكاف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم بن إب .ُٗ

اقق: إحساف عباس  ،ىػ( كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافُٖٔالربمكي اإلربلي )ا١تتوَب: 
 بَتكت.  -ط دار صادر 

ابن رجب اٟتنبلي، زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن، السىبلمي،  .َِ
 ،ا١تعارؼ دار ابن حـزىػ(  لطائف ٕٓٗالبغدادم، ٍب الدمشقي، اٟتنبلي )ت 

   .ىػُِْْ،ُط
 -ابن رجب شرح علل الًتمذم، ٖتقيق الدكتور ٫تاـ عبد الرحيم سعيد ط: مكتبة ا١تنار  .ُِ

  .ىػَُْٕ، ُاألردف. ط –الزرقاء 
، ٕابن رجب، جامع العلـو كاٟتكم ٖتقيق: شعيب األرانؤكط ط مؤسسة الرسالة بَتكت ط .ِِ



 

 

ٖٙٛ 

 .ىػُِِْ
د هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٢تامشي ابلوالء، البصرم، ابن سعد الطبقات الكربل أبو عب .ِّ

 ىػ( ط دار الكتب العلمية بَتكت.َِّالبغدادم )ت 
 :ٖتقيق :،اكم كايط األعظم ،ق(ْٖٓابن سيده أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل ا١ترسي)ت  .ِْ

 ىػ. ُُِْالطبعة األكىل،  ،بَتكت –دار الكتب العلمية  ،عبد اٟتميد ىنداكم
( اللباب ُب َٖٖؿ اٟتنبلي، عمر بن علي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدين )ابن عاد .ِٓ

  .ىػ ُُْٗ -بَتكت  -علـو الكتاب، دار الكتب العلمية 
 .ىػ ُْٖٗابن عاشور، التحرير كالتنوير، الدار التونسية للنشر تونس  .ِٔ
ىػ( اتريخ دمشق دار ُٕٓابن عساكر، أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا )ت:  .ِٕ

  .ىػُُْٓلفكر،ا
( ارر الوجيز، دار ُٖٓ)ابن عطية، أبو دمحم عبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي  .ِٖ

 ىػ. ُُّْالكتب العلمية، بَتكت 
أٛتد صقر   قيقىػ( غريب القرآف، ٖتِٕٔابن قتيبة عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم )ت  .ِٗ

 .ىػ ُّٖٗدار الكتب العلمية  ط
، ِط الدين األصفر، ٤تييىػ( أتكيل ٥تتلف اٟتديث، ٖتقيق دمحم ِٕٔابن قتيبة، )ت  .َّ

 ىػ، نشر ا١تكتب االسبلمي. بَتكت.ُُْٗ
-مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة، ط العلمية ،ىػ(ُٕٓابن قيم اٞتوزية ) .ُّ

 بَتكت.
 ق. َُِْابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم دار طيبة للنشر كالتوزيع .ِّ
  .السنن، ط دار اٟتديث ابلقاىرة (ىػ ِٕٓأبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت ت ) وابن ماج .ّّ
ابن ٣تاىد، أٛتد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن ٣تاىد البغدادم )ت:  .ّْ

 ىػ.ََُْ، ِىػ(، ٖتقيق: شوقي ضيف، ط دار ا١تعارؼ مصر طِّْ



 

 

 ٙٛٗ 

لساف العرب ط دار ا١تعارؼ القاىرة  ،األفريقي ا١تصرمابن منظور دمحم بن مكـر بن منظور  .ّٓ
 .بدكف اتريخ

 ىػ( زىر اآلداب كٙتر األلباب، دار اٞتيل، بَتكت.ّْٓأبو إسحاؽ اٟتيصرم القَتكاين )ت  .ّٔ
 كيسألونك عن ذم القرنُت ط الشعب، القاىرة.أبو الكبلـ أزاد   .ّٕ
 .ىػ اثنية ُُُْسنة  ايط، دار إحياء الًتاث العريب أبو حياف األندلسي، البحر .ّٖ
القاىرة،  ي، فقو قراءة القرآف، مكتبة القدسأبو خالد سعيد عبد اٞتليل يوسف صخر ا١تصرم .ّٗ

 ىػ. ُُْٖ، ُط
 .ط دار الكتب العلمية بَتكت (ىػ ِٕٓأبو داكد )سليماف بن شعث السجستاين األزدم ت  .َْ
قلوب ُب معاملة ىػ( قوت الّٖٔأبو طالب ا١تكي، دمحم بن علي بن عطية اٟتارثي، )ت:  .ُْ

 .قُِْٔ، ِبَتكت، ط -ابوب ٖتقيق د. عاصم إبراىيم الكيال، ط دار الكتب العلمية 
ىػ(، ا١تدخل ُب أصوؿ اٟتديث: ا١تطبعة َْٓأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا اٟتافظ النيسابورم ) .ِْ

 ـ.ُِّٗ -ىػ ُُّٓالعلمية ْتلب: 
 ف ط دار الكتب العلمية بَتكت. ق(ػ فضائل القرآِِْأبو عبيد القاسم بن سبلـ )ت .ّْ
كلية  ،معاين القراءات الناشر: مركز البحوث ،ىػ(َّٕأبو منصور األزىرم دمحم بن أٛتد )ت  .ْْ

 (.ُُٓ/ ِىػ  ) ُُِْجامعة ا١تلك سعود، السعودية، ط أكىل،  -اآلداب 
ريعة ىػ( ُب الشَّٔاآلجرم أبو بكر دمحم بن اٟتسُت بن عبد هللا اآلجيٌرًمُّ البغدادم )ت  .ْٓ

، ِالرايض ط -ٖتقيق: الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليماف الدميجي، ط دار الوطن 
 .ىػ َُِْ

 .اآلجرم، أخبلؽ ٛتلة القرآف ىػ  ط دار الكتاب العريب ٖتقيق فؤاد الزمرل .ْٔ
كم،  أٛتد بن دمحم طبقات ا١تفسرين ٖتقيق سليماف بن صاّب ا٠تزم، الناشر: مكتبة  نواألد .ْٕ

 ىػ. ُُْٕط: أكىل،   ا١تدينة ا١تنورة،العلـو كاٟتكم 
بَتكت -ط إحياء الًتاث ،ىػ(، هتذيب اللغة َّٕاألزىرم، أبو منصور دمحم بن أٛتد ) .ْٖ



 

 

ٙٛ٘ 

 ـ.ََُِ
ركح ا١تعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع  ،ق(َُِٕاآللوسي، شهاب الدين ٤تمود) .ْٗ

 .ق ُُْٓا١تثاين، ط  دار الكتب العلمية ػ بَتكت
  .ـُِٔٗ -ىػ  ُّْْ، ِعلي القال. دار الكتب ا١تصرية طاألمال، أليب  .َٓ
 .اإلماـ أٛتد، ا١تسند ط الرسالة .ُٓ
 .البخارم، اٞتامع الصحيح  ط دار الكتب العلمية بَتكت  لبناف .ِٓ
عمدة القارم شرح صحيح البخارم دار إحياء الًتاث العريب  ىػ(ٖٓٓ)ت  بدر الدين العيٍت .ّٓ

 بَتكت.
ىػ( ركح البياف، دار الفكر ُُِٕ)ت  ،فى اإلستانبولالربكسوم، إٝتاعيل حقي بن مصط .ْٓ

 بَتكت.
ىػ( معامل التنزيل َُٓدمحم اٟتسُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء الشافعي )ت  البغوم، أبو .ٓٓ

 ىػ َُِْ :ُط دار إحياء الًتاث العريب بَتكت ط ،عبد الرزاؽ ا١تهدم :ٖتقيق
 ق. َُْٕإٖتاؼ فضبلء البشر ط عامل الكتب بَتكت  ،ق ُُُٕأٛتد دمحم ت ،البنا .ٔٓ
أنوار ،ىػ(ٖٓٔالبيضاكم، انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشَتازم )ت  .ٕٓ

التنزيل كأسرار التأكيل، ٖتقيق دمحم عبد الرٛتن ا١ترعشلي، ط: دار إحياء الًتاث العريب بَتكت، 
 ىػ ُُْٖ ُط:

ىػ(، السنن ْٖٓسُت بن علي بن موسى ا٠تراساين، )ت البيهقي، أبو بكر، أٛتد بن اٟت .ٖٓ
، ّطلبناف  –الكربل اقق: دمحم عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت 

 .ىػ ُِْْ
طبعة  البيهقي، السنن الكربل، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، بَتكت: دار الكتب العلمية، .ٗٓ

 ىػ.ُِْْاثلثة: 
 ىػ ط أكىل. َُُْدار الكتب العلمية البيهقي، شعب اإلٯتاف ط  .َٔ



 

 

 ٙٛٙ 

 .ىػَُْٖط دار الفكر  (ىػ ِٕٗأبو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة ت )الًتمذم  .ُٔ
الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف ٖتقيق نظَت الساعدم، ط دار إحياء الًتاث  ،الثعليب .ِٔ

 ، ىػ. ُِِْالعريب، بَتكت ط أكىل 
ىػ(،  التعريفات، ط دار الكتب ُٖٔت اٞترجاين، علي بن دمحم بن علي الزين الشريف ) .ّٔ

 ـ. ُّٖٗ-ىػ َُّْ، ُالعلمية بَتكت ط
ط دار العلم للمبليُت بَتكت،  ،ىػ( الصحاحّّٗاٞتوىرم، إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم )ت .ْٔ

 . ى َُْٕ، ْط: 
  .ىػ ُّٕٗاٟتاكم النيسابورم، معرفة علـو اٟتديث ط دار الكتب العلمية بَتكت  .ٓٔ
ىػ( لباب التأكيل ُب معاين ُْٕا٠تازف، أبو اٟتسن عبلء الدين علي بن دمحم الشيحي، )ت:  .ٔٔ

 ىػ. ُُْٓ، ُالتنزيل، دار الكتب العلمية  بَتكت، ط
ىػ( السراج ا١تنَت ُب اإلعانة ٕٕٗا٠تطيب الشربيٍت، مشس الدين، دمحم بن أٛتد الشافعي )ت  .ٕٔ

 .ىػ ُِٖٓ، مطبعة بوالؽ )األمَتية( القاىرة، على معرفة بعض معاين كبلـ ربنا اٟتكيم ا٠تبَت
 ط دار ا٢تبلؿ ابلقاىرة. (ىػُٕٓا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم العُت ) .ٖٔ
 .ْق ط ُُْٗد فهد الركمي، ْتوث ُب أصوؿ التفسَت كمناىجو، مكتبة التوبة الرايض  .ٗٔ
اٞتوزم، د. مساعد الطيار، مفهـو التفسَت كالتأكيل كاالستنباط كالتدبر كا١تفسر دار ابن  .َٕ

 ىػ. ُِْٕ، ِالسعودية، ط 
 .(بتصرؼَّٓد. مصطفى مسلم، مباحث ُب التفسَت ا١توضوعي  ص ) .ُٕ
 .ُِط ،ىػُِْْد.فهد الركمي، دراسات ُب علـو القرآف،  .ِٕ
  .ىػ ُّٖٔط دار ااسن ابلقاىرة  (ىػ ّٖٓعلى بن عمر ت )الدارقطٍت  .ّٕ
ىػ  َُْٕدار الرايف للًتاث  ط (ىػ ِٓٓعبد هللا بن عبد الرٛتن السمرقندم ت )الدارمي  .ْٕ

  .ط أكىل
 مؤسسة الرسالة بَتكت. ،الذىيب سَت أعبلـ النببلء .ٕٓ



 

 

ٙٛٚ 

الرازم عبد هللا دمحم بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي الرازم ا١تلقب بفخر الدين الرازم  .ٕٔ
 - ّبَتكت ط  ،ىػ( التفسَت الكبَت ط دار إحياء الًتاث َٔٔخطيب الرم )ا١تتوَب: 

 .ىػ َُِْ
ط مكتبة  ٖتقيق ٤تمود خاطر، ،ق( ٔٔٔالرازم دمحم بن أيب بكر، ٥تتار الصحاح، )ت بعد  .ٕٕ

 ق.ُُْٓ-لبناف
ىػ(، ا١تفردات ُب َِٓ)ت  ن دمحم ا١تعركؼ ابلراغب األصفهاينالراغب أبو القاسم اٟتسُت ب .ٖٕ

 .ٖتقيق: صفواف عدانف الداكدم، ط: دار القلم، دمشق ،غريب القرآف
د بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، أبو الفيض، ا١تلٌقب ٔترتضى، الز بيدم الزبيدم، ٤تٌمد بن ٤تمٌ  .ٕٗ

  .ىػ(  اتج العركس ط دار ا٢تدايةَُِٓ)ت
ىػ(، معاين القرآف ُُّالزجاج، إبراىيم بن السرم بن سهل، أبو إسحاؽ الزجاج )ت  .َٖ

 ىػ. َُْٖ - ُبَتكت ط –كإعرابو عامل الكتب 
ىػ ُُْْق(، البحر ايط دار الكتيب ط: األكىل، ْٕٗ)الزركشي، بدر الدين دمحم بن هبادر  .ُٖ

 .ـُْٗٗ -
 .ّط .ىػَُُْدار الًتاث العريب  القاىرة   ،الزركشي، بدر الدين، الربىاف ُب علـو القرآف .ِٖ
ىػ( الكشاؼ عن حقائق ّٖٓالز٥تشرل، أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد، جار هللا )ت .ّٖ

 َُْٕبَتكت -، ط الكتاب العريب(ىػ ّٖٓعمر )غوامض التنزيل أليب القاسم ٤تمود بن 
 ىػ.

دمحم أبو الفضل -الفائق ُب غريب اٟتديث كاألثر، ٖتقيق: علي دمحم البجاكم  ،الز٥تشرم .ْٖ
 .ِلبناف، ط .ط دار ا١تعرفة ،إبراىيم

 الرايض. ِط ُِّْسلماف بن عمر السنيدم، تدبر القرآف، كتاب البياف  .ٖٓ
  .ط دار الفكر بَتكت ،اب١تأثورالسيوطي، الدر ا١تنثور ُب التفسَت  .ٖٔ
 .(تدريب الراكم مكتبة الرايض اٟتديثةُُٗالسيوطي، جبلؿ الدين )ت  .ٕٖ



 

 

 ٙٛٛ 

( اإلتقاف ُب علـو القرآف ٖتقيق ُُٗالسيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر، )ت .ٖٖ
 ـ. ُْٕٗىػ/ ُّْٗدمحم أبو الفضل إبراىيم، ط ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ط

بن شافع بن عبد االشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف  الشافعي، مسند .ٖٗ
 –ىػ(،ط دار الكتب العلمية، بَتكت َِْا١تطلب بن عبد مناؼ ا١تطليب القرشي ا١تكي )ت 

 لبناف.
 ق.ُّْٓ ّالشرقاكم أٛتد بن دمحم، ا١ترأة ُب القصص القرآين ط دار السبلـ ابلقاىرة ط .َٗ
  أعبلـ النببلء ط مؤسسة الرسالة بَتكت. مشس الدين الذىيب، سَت .ُٗ
فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم  ،ىػ(َُِٓالشوكاين دمحم بن علي )ت:  .ِٗ

 .ُُْْدمشق، بَتكت،ط، -التفسَت  دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب 
  .(ُُٗ/ ِىػ. ) ُُْٕ،ُالصابوين دمحم علي، صفوة التفاسَت، ط دار الصابوين القاىرة، ط .ّٗ
ىػ( جامع البياف،   َُّ- ِِْأبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد اآلملي، الطربم، ) ،الطربم .ْٗ

 بتحقيق أٛتد شاكر دار ا١تعارؼ القاىرة.
 -التفسَت كعلـو القرآف، ط دار البياف العريب إىل  عبد اٞتواد خلف دمحم عبد اٞتواد،  مدخل .ٓٗ

 القاىرة. 
ف ا١تناف ُب خبلصة تفسَت القراف، كزارة الشئوف اإلسبلمية تيسَت اللطي ،عبد الرٛتن السعدم .ٔٗ

 .ىػُِِْ، ُا١تملكة العربية السعودية، ط -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 
 ،ىػ(ُُِعبد الرزاؽ أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن انفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين )ت  .ٕٗ

 .َُّْ، ِا٢تند، ط -ا١تصنف، ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي، ط اجمللس العلمي
، سنة ُعبد الرزاؽ، التفسَت، دار الكتب العلمية، دراسة كٖتقيق: د. ٤تمود دمحم عبده، ط .ٖٗ

 .ىػُُْٗ
  .ّعبد العظيم الزرقاين، مناىل العرفاف، مطبعة البايب اٟتليب القاىرة ط  .ٗٗ

ٕتويد كبلـ البارم، ط مكتبة طيبة، إىل  ىػ( ىداية القارمَُْٗعبد الفتاح ا١ترصفي )ت  .ََُ



 

 

ٜٙٛ 

 .ِا١تدينة ا١تنورة ط
 .عبد الكرمي ا٠تطيب، التفسَت القرآين للقرآف، ط دار الفكر العريب ابلقاىرة .َُُ
ىػ( الزىد كالرقائق، ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي، ط دار ُُٖعبد هللا بن ا١تبارؾ )ت .َُِ

 الكتب العلمية بَتكت.
 ا١تكتبة العلمية اب١تدينة ا١تنورة. ،اإل٬تازإىل  اإلشارة ،(َٔٔبد السبلـ )تالعز بن ع .َُّ
ىػ( الضعفاء ِِّالعقيلي أبو جعفر دمحم بن عمرك بن موسى بن ٛتاد العقيلي ا١تكي )ت  .َُْ

بَتكت، الطبعة: األكىل،  –الكبَت ٖتقيق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي، ط دار ا١تكتبة العلمية 
 ىػ.َُْْ

ط دار الكتب  ،شرح سنن أيب داكد  دمحم مشس اٟتق العظيم آابدم أبو الطيبعوف ا١تعبود  .َُٓ
 ق.ُُْٓ، ِبَتكت ط –العلمية 

 ىػ. ُِّْعماف الطبعة: األكىل،  –غامن قدكرم، ٤تاضرات ُب علـو القرآف ط دار عمار  .َُٔ
 ت.ىػ(، إحياء علـو الدين، دار ا١تعرفة بَتك َٓٓأبو حامد دمحم بن دمحم الطوسي )ت  :الغزال .َُٕ
 . ٓط  .القاىرة ،الفَتكزآابدم دمحم بن يعقوب، القاموس ايط ط ا١تكتبة التجارية الكربل .َُٖ
ىػ( َٕٕالفيومي، أٛتد بن دمحم بن علي الفيومي ٍب اٟتموم، أبو العباس )ا١تتوَب: ٨تو  .َُٗ

  .ا١تصباح ا١تنَت. ا١تكتبة العصرية بَتكت
ىػ(شرح مسند َُُْا١تبل ا٢تركم )ت  القارم، علي بن )سلطاف( دمحم، أبو اٟتسن نور الدين .َُُ

 .أيب حنيفة ط دار الكتب العلمية
، ِدار الكتب ا١تصرية ط ،ٖتقيق أٛتد الربدكين ،اٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب دمحم بن أٛتد .ُُُ

 .ِط ،ىػُّْٖ
آاثر الببلد كأخبار العباد،  ط دار  (ِٖٔت )زكراي بن دمحم بن ٤تمود القزكيٍت  ،القزكيٍت، .ُُِ

  .كتصادر بَت 
ىػ(، َْٓا١تاكردم، أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، )ت  .ُُّ



 

 

 ٜٙٓ 

 .بَتكت -النكت كالعيوف، دار الكتب العلمية 
 .ط دار الكتب العلمية بَتكت ،ا١تباركفورم دمحم عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ٖتفة األحوذم .ُُْ
 سَت مكتبة السنة القاىرة. دمحم أبو شهبة، اإلسرائيليات كا١توضوعات ُب كتب التف .ُُٓ
ىػ(، شرح )مقدمة التفسَت( البن تيمية، إعداد كتقدمي: ُُِْ)ت  دمحم بن صاّب العثيمُت، .ُُٔ

 ىػ. ُُْٓ، ُالدكتور عبد هللا الطيار ط دار الوطن، الرايض ط
 .َُْٖ ُدمحم بن لطفي الصباغ،  ْتوث ُب أصوؿ التفسَت ا١تكتب اإلسبلمي ط .ُُٕ
  .ىػُّٔٗ ِ كا١تفسركف  ط دار الكتب اٟتديثة ابلقاىرة ط/التفسَت ،دمحم حسُت الذىيب .ُُٖ
ىٍركىزًم أبو عبد هللا دمحم بن نصر بن اٟتجاج )ت  .ُُٗ

ىػ( ٥تتصر قياـ الٌليل كقياـ رمضاف ِْٗا١ت
 ىػ. َُْٖ، ُابكستاف،ط –ككتاب الوتر،  الناشر حديث أكادٯتي، فيصل آابد 

مركج الذىب، ط دار ا٢تجرة  (ىػّْٔا١تسعودم أبو اٟتسن على بن اٟتسُت بن على )ت:  .َُِ
  .ىػَُْٗقم 

 ، ط دار إحياء الكتب.الباقيبتحقيق دمحم فؤاد عبد  مسلم صحيح .ُُِ
 مصطفى السباعي، السنة كمكانتها للسباعي ط ا١تكتب اإلسبلمي. .ُِِ
مكي بن أيب طالب ٛتىٌوش بن دمحم بن ٥تتار القيسي القَتكاين األندلسي القرطيب ا١تالكي )ت  .ُِّ

 –ط مؤسسة الرسالة  إعراب القرآف ٖتقيق: د. حاًب صاّب الضامن،ىػ( مشكل ّْٕ
 بَتكت.

 .ا١تيداين قواعد لتدبر األمثل، دار القلم دمشق .ُِْ
عبد الغفار سليماف  .ٖتقيق د -السنن الكربل  (ىػ َّّأٛتد بن شعيب ت ) النسائي، .ُِٓ

سنن  ،ىػ ُُُْالبندارم كسيد كسركم حسن ط دار الكتب العلمية بَتكت لبناف ط أكىل 
  .سندم ط دار الكتب العلمية بَتكتالنسائي بشرح السيوطي كحاشية ال

 النسفي، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ط البايب اٟتليب. .ُِٔ
ىػ( التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف، حققو كعلق ٕٔٔالنوكم أبو زكراي ٭تِت بن شرؼ )ت  .ُِٕ



 

 

ٜٙٔ 

 دار ابن حـز بَتكت. ،ىػ ُُْْ، ّدمحم اٟتجار،ط عليو:
 ط دار الًتاث. ،النوكم، صحيح مسلم بشرح النوكم .ُِٖ
ىػ( ْٖٔالنيسابورم، الشافعي )ت:  ،الواحدم، أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن دمحم بن علي .ُِٗ

الدماـ الطبعة:  –دار اإلصبلح  :ٖتقيق عصاـ بن عبد اسن اٟتميداف أسباب النزكؿ
  .ىػ ُُِْالثانية، 

. األكىل الطبعة. كعمل تدبر القرآف(. ُّْٔ) الًتبوم كالتدريب لئلشراؼ ا١تنهاج مركز .َُّ
 .الرايض

 مكة. السور لقصار العلمية كا١تادة ا١تدارسة ُب العظيم النبأ ٪توذج(. ُّْٕ) العظيم النبأ مركز .ُُّ
 .ا١تكرمة

 

*   *   * 
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