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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

الحمد هللا رب العالمين ، وأشرف الصالة وأتم التسليم ، على المبعوث رحمة للعالمين ، 
سيدنا محمد النبي األمي ، وعلى آله وصحبه وسلم ، 

أما بعد .. 
 مع سنة –فإن القرآن الكريم منبع علوم الشريعة وأهم أصولها ، وإليه يرجع المسلمون 

 في معرفة أحكام الدين االعتقادية منها والفقهية ، –المصطفى صلى اهللا عليه وسلم 
وفي أمور السياسة واالقتصاد واألخالق وغير ذلك . 

( كتاب وقد أنزل اهللا تعالى القرآن الكريم ليتلى ويتدبر ويعمل به ، كما قال تعالى : 
 ] 29ص :  [ ) )29أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب (

 ] 24 ، محمد : 82 النساء : [ ) أفال يتدبرون القرآنوقال تعالى : ( 

(  وقد رغّب نبينا الكريم صلى اهللا عليه وسلم بقراءة وتدبر القرآن الكريم فقال :  :
مأدبة اهللا   القرآن وإن هذا القرآنىاقرؤوا القرآن فإن اهللا تعالى ال يعذب قلباً وع

 ) رواه الدرامي  بإسناده عن عبد  فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر
اهللا بن مسعود ، وانطالقا من اآليات الكريمة والحديث الشريف نرى معا ما للقرآن 
الكريم من أهمية عظيمة في اإلسالم ، ونستشعر أيضا واجبنا تجاه تالوته ، و تدبره 

والعمل به ، سيرا  على خطى السلف الصالح الذين حفظوا لفظه وفهموا معناه 
واستقاموا على العمل به ، فترسخت معانيه ومبادئه في صدورهم ،وشغلوا به أوقاتهم 
فأعطاهم اهللا من فضله وواسع رحماته ، يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث 

وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته  يقول اهللا سبحانهالشريف : ( 
اهللا سبحانه وتعالى عن سائر الكالم كفضل اهللا  أفضل ما أعطي السائلين وفضل كالم

 .  رواه الترمذي) تعالى على خلقه
 وال يخفى على من سلك سبيل القرآن حفظا وتدبرا ،  ما للمعاني  من أهمية في 
رسوخ اللفظ في األذهان ، ففي إدراكها تكتمل الرؤى ،  وينطلق المرء إلى آفاق 

رحيبة ينهل فيها من كتاب اهللا . 



  

وقد اكتنـزت كتب التفسير بأروع المعاني التي تسهل العسير ، وتقرب الصور ، 
وتبين المبهم ، لكن الكثير من المسلمين في هذا العصر انشغلوا عن اإللمام بمعاني 

القرآن الكريم رغم حاجتهم الماسة إليها ، إما لضيق الوقت أو لصعوبة تصفح 
المجلدات الكبيرة التي توسعت في هذا المجال ، أو لعدم توافرها في متناول الجميع . 

ومن خالل اطالعي على كتب التفسير المختلفة ، وأساليب حفظ القرآن الكريم المتنوعة 
،  أدركت أهمية المعنى وترابط األفكار في السور في تسهيل وتيسير الحفظ  ، حيث 
أن اإلنسان يبقى في ذهنه التصور العام لآليات مهما تمادى به الزمن وإن لم يراجعها 

بإذن اهللا تعالى ،  فعكفت على جمع الموضوعات األساسية لكل سورة على حدة 
مستعينة بكتب التفاسير القيمة  ، وقمت بصياغتها بشكل متسلسل مترابط على شكل 
نقاط متتابعة وأفكار متكاملة ،  تيسيرا على المسلم الباحث عن وسيلة مبسطة تعينه 
على اإللمام بجو السورة العام  في وقت مقتضب ، وكذلك لمساعدة طالب حلقات 

القرآن الكريم  على تثبيت حفظهم للسور بمراجعتهم ألهم موضوعاتها ومعانيها ، مما 
يعينهم على رسم هيكل أساسي  يسيرون عليه في السور الطوال ، واإللمام بالمعاني 

الهامة في قصار السور و سورة الفاتحة   
 

الطريقة التي انتهجتها في الكتاب:  
- تحدثت في بداية كل سورة من السور عن جوها العام ، وأهم أهدافها ،  بكلمات 

قالئل تعرف القارئ بأهداف السورة على تنوعها من عقيدة أو تشريع أو عبادة  .... 
إلى غير ذلك  لربط الهدف األساسي باألفكار ، ولتهيئة القارئ ووضعه في جو السورة 

 العام .
-  راعيت تسلسل األفكار في السور ككل ، وتناولت كل موضوع في السورة بالتبيان 

الموجز لمعانيها ، مبينة المغزى والغرض من إدراج هذه األفكار في هذا المكان 
المحدد من السورة . 

- استشهدت على كل موضوع باآليات الكريمات التي تخصه  في سور القرآن الكريم 
، كل سورة على حدة ،  عن طريق إدراج المقطع األول من بداية كل آية تبتدئ 



  

الموضوع ونهاية كل آية تختتمه ،  مراعية ترقيم آيات البدء والختام كي تتحدد بشكل 
دقيق وواضح ويسهل بعد ذلك االطالع عليها وحفظها . 

- بالنسبة للفاتحة وقصار السور ، فقد توسعت في الحديث عن موضوعاتها  ،وذلك 
لمساعدة طالب حلقات القرآن من المبتدئين وصغار السن  لفهمها فهما دقيقا وشامال ال 
يقتصر على مجرد حفظ السورة لفظا فقط ، ولكن بالجمع بين اللفظ والمعنى فتتثبت في 

الذهن وتتوضح معانيها.   
وقد استعنت بباقة من كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم التي تطرقت لموضوعات 

السور  ، وعملت جاهدة أال يختل هيكل السورة بنقصان معنى من المعاني . 
أرجو أن أكون بذلك قد خدمت كتاب اهللا ، وقدمت مرجعا نافعا ومفيدا لطالب حلقات 
القرآن الكريم ، الباحثين عن مرجع مبسط ييسر عليهم فهم المعاني وربط األفكار ،  

فإن بلغت فذلك فضل من اهللا تعالى ، وإن قصرت فمن نفسي ، أسأل اهللا تعالى أن 
يتقبل عملي وينفعني به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم وسالم 

على المرسلين والحمد هللا رب العالمين . 
نور محمد مؤيد الجندلي  

 
 



  

 ورة الفاتحةس
 

وتسمى أم الكتاب ألنها مفتتحه ومبدؤه وكأن منها أصله ومنشأه . 
  مفتاح القرآن الكريم ، وقد اشتملت على كل معانيه ألنها بالفاتحة سميت 

  ،
وتدور سورة الفاتحة حول ثالثة محاور ، وهي المحاور العامة التي يدور 

حولها القرآن الكريم ككل  : 
} ماِلك يومِ الدينِ 3} الرحمـنِ الرحيمِ {2الْحمد للّه رب الْعالَمين {: (العقيدة 

}4 {  (
 ) } 5ِإياك نَعبد وِإياك نَستَعين { (  العبادة :

} صراطَ الَّذين َأنعمتَ علَيهِم غَيرِ 6اهدنَا الصراطَ المستَقيم { : (منهج الحياة
} الِّينالَ الضو لَيهِموبِ عغض7الم{ ( 

لنتأمل معا كيف تترابط السورة وتتناسق من معنى إلى معنى ومن مقصد 
إلى مقصد ، 

لقد افتتحت متوجة باسم اهللا تعالى  اإلله المعبود المستحق إلفراده بالعبادة . 
  وانتقلت لحمده تعالى ، ( الحمد هللا رب العالمين ) وهو الثناء على اهللا 
بصفات الكمال ، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه ، وهو تعالى المنفرد 

بالخلق والتدبير لشؤون الخلق . 
 ثم انتقلت إلى االستدالل بأن االستعانة إنما هي به تعالى وحده وذلك 

بإضافة االسم إلى لفظ الجاللة الجامع لصفات الكمال وبوصفه تعالى أنه 
) ، }3الرحمـنِ الرحيمِ {(



  

وأنه تعالى ( المالك ) الذي اتصف بصفة الملك الذي يتصرف بمماليكه 
 ماِلك يومِ الدينِ بجميع أنواع التصرفات ، وأصناف الملك إلى يوم الدين .(

}4{ (
ِإياك نَعبد وِإياك وبينت اآليات وحدانيته تعالى في ألوهيته وربوبيته :  (

} ينتَعن سواه  . }5نَسوفيها إثبات الحكم هللا تعالى ونفيه عم (
 وانتقلت إلى بيان المطمح األعلى لإلنسان ،  وأن هذا المطمح األعلى  هو 

) }6اهدنَا الصراطَ المستَقيم {الهداية إلى الصراط المستقيم : (
وختمت ببيان الطريق الصحيح والصراط الواضح الموصل إلى اهللا وهو 

صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وليس طريق الضالين من 
اليهود والنصارى . 

 
 

ورة البقرةس

 
     هي أطول سور القرآن على اإلطالق وهي من السور التي تعنى 
بجانب التشريع ، وتعالج النظم والقوانين التي يحتاجها المسلمون في 

حياتهم االجتماعية . 
 ومن أهم أهدافها: استخالف اإلنسان في األرض . 

بدأت السورة بالحروف المقطعة ( الم ) تـنبيهاً على إعجاز القرآن  -١
الكريم ،  وتحدياً للمشركين بأن يأتوا بمثله ،  وتحدثت عن صفات المؤمنين 

الم المتقين  مقارنة إياها  بصفات الكافرين الجاحدين ، من قوله تعالى : (



  

}1} ينتَّقى لِّلْمده يهف بيالَ ر تَابالْك إلى قوله تعالى : (}2} ذَِلك  ( اللّه خَتَم
} يمعظ ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصلَى َأبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهم7ع{( 

ثم تحدثت اآليات عن صفات المنافقين وبيان مدى زيغهم وضاللهم  -٢
ومن وبعدهم عن الحق عبر أمثلة قرآنية متعددة ، من قوله تعالى : (  

} يننْؤمم بِما همرِ ومِ اآلخوبِالْيو نَّا بِاللّهقُوُل آمن يإلى قوله }8النَّاسِ م (
 ولَو شَاء اللّه لَذَهب بِسمعهِم وَأبصارِهم ِإن اللَّه علَى كُلِّ شَيء تعالى  ( ..

} ير20قَد{  (
وبينت بعدها الدالئل والبراهين التي تدل على قدرة اهللا تعالى  ووحدانيته   -٣

يا َأيها النَّاس ، مبرزة نعمة القرآن الكريم بأقوى بيان ، من قوله تعالى : (  
 كُمبواْ ردبا  إلى قوله تعالى : (}21 {...اعيهف مهةٌ ورطَهم اجوا َأزيهف ملَهو

} ون25خَاِلد{ (
رد اهللا تعالى بعد ذلك في اآليات على شبهة الكفار في قولهم حول ذكره  -٤

تعالى النمل والبعوض ، وقولهم  بأن ذلك ال يليق بكتاب سماوي ،فبينت 
اآليات أن صغر األشياء ال يقدح في فصاحة القرآن وال في إعجازه مادام 

يشتمل على حكم بالغة وعظيمة ، ويمتن تعالى في اآليات على العباد بنعمة 
ِإن اللَّه الَ يستَحيي َأن يضرِب مثَالً ما الخلق واإليجاد ،من قوله تعالى : (

فَسواهن سبع سماوات وهو ) إلى قوله تعالى : (...}26 {..بعوضةً فَما فَوقَها
} يملع ء29بِكُلِّ شَي { ( 

أخبرنا اهللا تعالى في اآليات  التالية عن بدء خلق اإلنسان ، وتشريف آدم  -٥
عليه السالم وتكريمه بجعله خليفة  في األرض ، ثم ذكر تعالى  قصة أمر 

 المالئكة بالسجود آلدم ،  وامتناع إبليس عن السجود .



  

 وعرضت  اآليات  قصة نزول آدم عليه السالم وزوجه من الجنة لالعتبار 
ِإنِّي جاعٌل في  وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَةوأخذ العظة ، من قوله تعالى : (   

 والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنَا )  إلى قوله تعالى  ( ...}30{... اَألرضِ خَليفَةً
} ونا خَاِلديهف مالنَّارِ ه ابحَأص 39ُأولَـِئك{( 

 و بوجه  ، سهاب عن أهل الكتابإ الحديث ب بعد ذلك  السورةتـناولت  -٦
 ألنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة  ،خاص بني إسرائيل ( اليهود )

نطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم ـ إلى مكرهم وخبثهم وما تنبهت ف،
فيما يقرب من جزء   ،والخبث والغدر و الخيانة ونقض العهود و المواثيق

يا بني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ     (كامل وذلك لكشف خديعتهم ، من قوله تعالى : 
تلْك ُأمةٌ  إلى قوله تعالى : (}40 {...نعمتي الَّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأوفُواْ بِعهدي

} لُونمعا كَانُواْ يمع َألُونالَ تُسو تُمبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه 141قَد { 
  ويتضمن الحديث عن بني إسرائيل الموضوعات التالية :

أ)   بدأت اآليات بدعوة بني إسرائيل  إلى اإليمان بخاتم األنبياء والرسل 
بأساليب وطرق مختلفة تتراوح بين المالطفة والتوبيخ ، من قوله تعالى : 

))يتمعواْ ناِئيَل اذْكُرري ِإسنا بْؤخَذُ  ) إلى قوله تعالى  (..}40 { ..يالَ يو 
} ونرنصي مالَ هٌل ودا عنْه48م{( 

انـتقلت اآليات للحديث عن نعم اهللا تعالى على بني إسرائيل والتي  )ب
تستدعي شكر اهللا عليها ، كما بينت لهم ألوان طغيانهم وجحودهم وكفرهم 

) }49 {...وِإذْ نَجينَاكُم من آِل فرعون : (باهللا وعصيانهم  ، من قوله تعالى
 فََأنزلْنَا علَى الَّذين ظَلَمواْ رِجزاً من السماء بِما كَانُواْ إلى قوله تعالى : ( ...

} قُونفْس59ي{( 



  

جـ)  وتحدثت  عن معجزة السقيا كآية بارزة وظاهرة لسيدنا موسى عليه 
السالم ،  وبينت كفر بني إسرائيل  وجحودهم رغم إتيانهم بالمعجزات 

والدالئل التي تدل على وجود اهللا تعالى . كما ذكّرتهم اآليات بما حل باألمم 
السابقة من عذاب عقابا لهم على كفرهم  وعنادهم ، وذلك تحذيرا لهم كي ال 

وِإذ استَسقَى موسى ِلقَومه فَقُلْنَا يزيغوا عن الحق مثلهم  ، من قوله تعالى : (
رجالْح اكصعرِب بإلى قوله تعالى : (}60 {..اض ( نيا با نَكَاالً لِّملْنَاهعفَج

} ينتَّقظَةً لِّلْمعوما وا خَلْفَهما وهيد66ي{    (
د) تطرقت اآليات من خالل الحديث عن بني إسرائيل  لقصة :  "البقرة " 

لتبين مدى جحودهم وكفرهم  بآيات اهللا تعالى ، وشبهت قلوبهم بالحجارة  ، 
وِإذْ محذرة لهم بأن اهللا تعالى رقيب عليهم وسيحاسبهم  ،  من قوله تعالى : (

) إلى قوله تعالى : }67 {...قَاَل موسى ِلقَومه ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً
.... )} لُونما تَعمٍل عبِغَاف ا اللّهمو اللّه ةخَشْي نبِطُ مها يا لَمنْهم ِإن74 و{ ( 

هـ) ذكرت اآليات ببعض قبائح بني إسرائيل : من تحريفهم للكتب السماوية 
ونكرانهم لعذاب اهللا تعالى  ، وبينت  أن النار مصيرهم وأن الجنة مصير 

َأفَتَطْمعون َأن يْؤمنُواْ لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم المؤمنين ، من قوله تعالى :  (
اللّه كَالَم ونعمس75 {..ي{ (

والَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصاِلحات ُأولَـِئك َأصحاب الْجنَّة إلى قوله تعالى : (
} ونا خَاِلديهف م82ه { (

و ) تحدثت اآليات عن قبائح بني إسرائيل من نقضهم  الميثاق  ، 
واستباحتهم  أموال الناس بالباطل ، وإخراجهم  إخوانهم في الدين من 

ديارهم ، ومقابلتهم  النعم باإلساءة ، وعبادتهم  العجل ، وحرصهم على 
وِإذْ َأخَذْنَا ميثَاقَ الحياة الدنيا ، ونبذهم كتب اهللا تعالى  ،من قوله تعالى : (



  

) إلى قوله تعالى } 83 {...بني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ اللّه وبِالْواِلدينِ ِإحساناً
 نَبذَ فَرِيقٌ من الَّذين ُأوتُواْ الْكتَاب كتَاب اللّه وراء ظُهورِهم كََأنَّهم الَ : ( ...

} ونلَمع101ي{  (
ز) وتحدثت عن اتِّباعهم كتب الشياطين والسحرة ، ونسبتهم إياها  لسليمان 

عليه السالم وهو منها بريء ، وتحدثت عن حسدهم للمسلمين وحقدهم عليهم 
واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطين وطعنهم في دين النصارى ، من قوله تعالى : (

انملَيس ا كَفَرمو انملَيس لْكلَى مإلى قوله تعالى}102 {...ع  (... ) :  
واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً والَ يقْبُل منْها عدٌل والَ تَنفَعها 

} ونرنصي مالَ هةٌ و123شَفَاع{( 

حـ) تطرقت اآليات لقصة إبراهيم عليه السالم و مآثره وبنائه للبيت الحرام 
 وِإذ(، أعقبها توبيخ شديد للمخالفين لملّته من اليهود ، من قوله تعالى : 

 ) }124 {...ابتَلَى ِإبراهيم ربه بِكَلمات فََأتَمهن قَاَل ِإنِّي جاعلُك ِللنَّاسِ ِإماماً
تلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم والَ تُسَألُون إلى قوله تعالى : (
} لُونمعا كَانُواْ يم134ع { (

تحدثت اآليات أن الدين الحق هو التمسك باإلسالم دين جميع األنبياء  -٧
والمرسلين ، وتحدثت  عن تحويل  القبلة ومعاناة  النبي صلى اهللا عليه 

وسلم الشديدة وحيرته في هذا الموقف وردة فعل اليهود تجاه تحويلها ، وعن 
وقَالُواْ االبتالءات التي قد يبتلى فيها المؤمن في حياته ،  من قوله تعالى : (

وُألتم نعمتي ... إلى قوله تعالى : (}135 {...كُونُواْ هوداً َأو نَصارى تَهتَدواْ
} ونتَدتَه لَّكُملَعو كُملَي150ع{ ( 

خاطبت اآليات المؤمنين ، وذكرتهم  بنعمة اهللا تعالى عليهم ببعثة خاتم  -٨
المرسلين صلى اهللا عليه وسلم ،  ودعتهم  لشكر اهللا تعالى واالستعانة 



  

كَما َأرسلْنَا فيكُم : (، من قوله تعالى  بالصبر والصالة على كافة االبتالءات 
كِّيكُمزينَا واتآي كُملَيتْلُو عي نكُموالً مسإلى قوله تعالى : ( ... }151 {...ر

} ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكةٌ ومحرو هِمبن راتٌ ملَوص هِملَيع 157ُأولَـِئك{( 

بينت اآليات أهمية الصفا والمروة ، وأنهما من شعائر اهللا تعالى  ومن  -٩
واجب المسلمين تعظيم شعائره تعالى ، ثم نبهت  لوجوب نشر العلم وعدم 

شَعآِئرِ اللّه فَمن حج ِإن الصفَا والْمروةَ من (  كتمانه ، من قوله تعالى : 
رتَمتَ َأوِ اعيِإالَّ ) إلى قوله تعالى : (}158 {..الْب الَّ ِإلَه داحو ِإلَه كُمِإلَـهو

} يمحالر نمحالر و163ه{( 

ذكرت اآليات  أدلة القدرة والوحدانية على وجود اهللا ،  داعية لشكره  -١٠
تعالى على نعمائه  ،وتحدثت عن المشركين الذين يحبون شركائهم كحب اهللا 

وعن حالهم يوم القيامة ، ودعت لألكل من الحالل الطيب ، ونهت عن 
ِإن في خَلْق السماوات واَألرضِ واخْتالَف كتمان العلم ، من قوله تعالى : (

 الْفُلْكارِ والنَّهِل واخْتَلَفُواْ  ) إلى قوله تعالى : ( ...}164 {....اللَّي ينالَّذ ِإنو
} يدعب قَاقي شتَابِ لَفي الْك176ف{(  

انتقلت السورة إلى الحديث عن جانب األحكام التشريعية الفرعية  -١١
 فتحدثت عن : 

)  أهمية البر والتقوى ، وانتقلت منه إلى حكم القصاص ، و حكم 1( 
وتحدثت عن أهمية  األهلّة  الوصية للوالدين واألقربين ، ثم أحكام الصيام 

 (لَّيس الْبِر َأن تُولُّواْ وجوهكُم قبَل الْمشْرِق في المواقيت ، قال تعالى:
إلى قوله : (وَأنفقُواْ في سبِيِل اللّه والَ تُلْقُواْ بَِأيديكُم ِإلَى )}177 {...والْمغْرِبِ

} يننسحالْم بحي اللّه اْ ِإننُوسَأحو لُكَة195التَّه{ (



  

) كذلك تحدثت عن  القتال وضوابطه في األشهر الحرم والمسجد الحرام 2(
 وَأتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّه  تعالى : ( من قوله، وعن أحكام الحج والعمرة : 

}إلى قوله : (واتَّقُواْ اللّه 196 {...فَِإن ُأحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ 
} ونشَرتُح هِإلَي وا َأنَّكُملَماع203و ({

-وبينت السورة وجود فريقين اثنين : فريق الضاللة وفريق الهدى 12
محذّرةً من اتباع الضاللة ، وأنه ال بد من تنازع الخير والشر، لينتصر 

ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في : (   تعالى ن قولهالخير  في النهاية ، م
إلى قوله ) }204الْحياة الدنْيا ويشْهِد اللّه علَى ما في قَلْبِه وهو َألَد الْخصامِ {

) } 215وما تَفْعلُواْ من خَيرٍ فَِإن اللّه بِه عليم {....تعالى (
 ردعاً للطغيان حكام الجهاد في سبيل اهللا- ثم تطرقت  اآليات أل13

...  كُتب علَيكُم الْقتَاُل وهو كُره لَّكُم ومحاربة له ، من قوله تعالى : (
ِإن الَّذين آمنُواْ والَّذين هاجرواْ وجاهدواْ في   قوله تعالى : () إلى}216{

  })218ِواهللا غفور رحيم{ سبِيِل اللّه ُأولَـِئك يرجون رحمتَ اللّه
-  تحدثت عن ضرورة إصالح المجتمع الداخلي ، وعن األمراض 14

 فبينت  شئون األسرةاالجتماعية التي تنخر جسم األمة، ثم انـنتقلت إلى  
حكم الخمر ، وأحكام النفقة ،و أحوال اليتامى ، وحكم نكاح المشركين 

:   والمشركات ،وأحكام المحيض ، وأحكام حنث اليمين 
يسَألُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُْل فيهِما ِإثْم كَبِير ومنَافع (  : من قوله تعالى

والَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لَِّأيمانكُم َأن تَبرواْ : })  إلى قوله تعالى 219ِللنَّاسِ.{
} يملع يعمس اللّهالنَّاسِ و نيواْ بحلتُصتَتَّقُواْ و225و { 

- استمرت اآليات تبين  األحكام الشرعية للمسلمين ، فتحدثت عن أحكام 15
الطالق ، والرضاع ، وإذا حضر اإلنسان  الموت ، وأحكام الخطبة ، من 



  

لِّلَّذين يْؤلُون من نِّسآِئهِم تَربص َأربعة َأشْهرٍ فَِإن فَآُؤوا فَِإن قوله تعالى : (
} يمحر غَفُور إلى قوله تعالى : (}226اللّه ( اللّه ِإن نَكُميَل باْ الْفَضوالَ تَنسو

} يرصب لُونما تَع237بِم {  (
- تابعت اآليات تأمر بالمحافظة على الصلوات ووجوب القنوت فيها هللا 16

رب العالمين  ، مبينة بعض األحكام عند الوصية ، وقدرة اهللا تعالى على 
اإلحياء ، وتابعت بدعوة للقتال في سبيل اهللا أعقبتها دعوة لإلنفاق  في سبيل 

حافظُواْ علَى الصلَوات والصالَة الْوسطَى وقُومواْ ِللّه اهللا ، من قوله تعالى : (
} ينتناً  ) إلى قوله تعالى : (}238قَانسضاً حقَر اللّه قْرِضي ين ذَا الَّذم

} ونعجتُر هِإلَيطُ وسبيو قْبِضي اللّهةً ويرافاً كَثعَأض لَه فَهاعض245فَي{ ( 
- بينت أحكام الجهاد وضربت األمثلة باألمم السابقة كيف جاهدت 17 

لنصرة الحق مع االستشهاد بقصة اصطفاء طالوت على بني إسرائيل ، 
وعن تفضيل داود عليه السالم عليهم بالملك والنبوة،  كما تحدثت عن 

تفضيل بعض األنبياء على بعض ورغم ذلك فقد جاءوا جميعاً بدعوة واحدة 
  َألَم تَر ِإلَى الْمِإل من بني هي اإليمان باهللا تعالى وحده ، من قوله تعالى : (

)  ، إلى قوله تعالى : ( ُ{246ِإسراِئيَل من بعد موسى ِإذْ قَالُواْ ِلنَبِي لَّهم{
 .... مه ونرالْكَافةٌ والَ شَفَاعالَ خُلَّةٌ وو يهف عيالَّ ب موي يْأتِل َأن ين قَبم

} ون254الظَّاِلم{ (
آية الكرسي ) ، والتي هي من - انتقلت اآليات إلى آية عظيمة هي (18

أعظم آيات القرآن الكريم ، لما تحتويه من معاني التوحيد والعظمة للباري 
سبحانه وتعالى . 

 ثم بينت اآليات أن ال إكراه في الدين فالحق واضح واإلثم على من عرف 
الحق ثم تركه ، وقارنت بين المؤمنين والكافرين ، مبينة  أن اهللا تعالى 



  

يتولى المؤمنين بواليته الخاصة ، وأن مرد الكافرين إلى عذاب اهللا ، من 
  ....اللّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تَْأخُذُه سنَةٌ والَ نَومقوله تعالى : (

 ُأولَـِئك َأصحاب النَّارِ هم فيها خَاِلدون ) إلى قوله تعالى : ( ...}255{
}257{ (

- ذكرت السورة قصصا ثالثا : األولى في بيان إثبات الخالق الحكيم ، 19
والثانية والثالثة في إثبات الحشر والبعث بعد الفناء وذلك ألخذ العظة 

َألَم تَر ِإلَى الَّذي حآج ِإبراهيم في رِبه َأن آتَاه واالعتبار ،  من قوله تعالى : (
لْكالْم إلى قوله تعالى : ( ...}258 {...اللّه ( لَماعياً وعس ينَكْأتي نهعاد ثُم 

} يمكح زِيزع اللّه 260َأن{ (
-  بينت اآليات ضرورة الصدقة واإلنفاق في سبيل اهللا مشجعة على 20

مثَُل الَّذين ينفقُون َأموالَهم في سبِيِل اللّه كَمثَِل الصدقات ، من قوله تعالى : (
الَّذين ينفقُون َأموالَهم .. إلى قوله تعالى : (}261{.حبة َأنبتَتْ سبع سنَابَِل

 مالَ هو هِملَيفٌ عالَ خَوو هِمبر ندع مهرَأج مةً فَلَهيالَنعاً ورارِ سالنَّهِل وبِاللَّي
} نُونزح274ي{( 

جريمة الربا التي تهدد كيان المجتمع وتقوض بنيانه - حذّرت اآليات من 21
 قوله تعالى ( الَّذين يْأكُلُون  ،من حملة عنيفة شديدة على المرابين حملت و، 

} ... سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوما يِإالَّ كَم ونقُوما الَ يب275الر{ ( 
واتَّقُواْ يوماً تُرجعون فيه ِإلَى اللّه ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما  تعالى : ( إلى قوله

} ونظْلَمالَ ي مهتْ وب281كَس  {( 
  انتقلت اآليات إلى أطول آية في القرآن الكريم أال وهي ( آية الدين - 22

) وذكرت السورة األحكام الخاصة به ، أتبعتها آية مكملة لها ألحكام الدين 
يا َأيها الَّذين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم بِدينٍ ِإلَى في أحوال السفر ، من قوله تعالى : (



  

وهى فَاكْتُبمسٍل مةَ  ( ...   إلى قوله تعالى :}282 {...َأجادواْ الشَّهالَ تَكْتُمو 
} يملع لُونما تَعبِم اللّهو هقَلْب مآث ا فَِإنَّههكْتُمن يم283و{( 

مجيد اهللا تعالى وبيان قدرته وشمول علمه  السورة بتتتم-  خ23    
وإحاطته بما في النفوس ، وتحدثت عن إيمان الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

جيه المسلمين إلى التوبة و والمؤمنين باهللا تعالى وطاعتهم له ، وختمت بتو
وطلب النصرة ،ألغالل و اآلصار  ا والتضرع إلى اهللا تعالى برفع ،اإلنابة

 . والدعاء لما فيه سعادة الدارين ،على الكفار
 بدعاء المؤمنين ليتناسق تتمخ و ، السورة بأوصاف المؤمنينتوهكذا بدأ

( لِّلَّه ، من قوله تعالى : ئام ـالبدء مع الختام و يلتئم شمل السورة أفضل الت
إلى قوله تعالى : ( } 284 { ...ما في السماوات وما في اَألرضِ 

...} رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عر286فَانص {. ( 
 

 
سورة آل عمران 

 
 ركن العقيدة و إقامة األدلة  اشتملت هذه السورة على ركنين هامين هما :

ركن التشريع وخاصة ما يتعلق و ، و البراهين على وحدانية اهللا جل وعال
. بالمغازي و الجهاد في سبيل اهللا 

 إلثبات الوحدانية و النبوة و إثبات  في بدايتها  جاءت اآليات الكريمة- 1
و الرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الكريم ، صدق القرآن 

، كما تحدثت عن المؤمنين ودعائهم هللا  لقرآن الكريماحول  و اإلسالم 
} اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ 1( الم {تعالى أن يثبتهم على اإليمان  ، من قوله تعالى: 



  

} ومالْقَي يالْح وَل 2هَأنزو هيدي نيا بقاً لِّمدصقِّ مبِالْح تَابالْك كلَيَل عنَز {
} ) إلى قوله : ( ربنَا ِإنَّك جامع النَّاسِ ِليومٍ الَّ ريب فيه 3التَّوراةَ واِإلنجِيَل {

} اديعفُ الْمخْلالَ ي اللّه 9ِإن (  { 
- تحدثت عن الكافرين ، وبينت أن سبب كفرهم هو اغترارهم بكثرة 2

المال والبنين ،وضربت األمثال بغزوة بدر حين انتصر المسلمين على 
الكافرين رغم قلتهم ، و أعقبت ذلك بالحديث عن شهوات الدنيا وأن ما عند 

ِإن الَّذين كَفَرواْ لَن تُغْني عنْهم َأموالُهم اهللا خير لألبرار ، من قوله تعالى : (
الصابِرِين والصادقين  ) إلى قوله تعالى : (}10 {...والَ َأوالَدهم

 )}17ين والْمنفقين والْمستَغْفرِين بِاَألسحارِ {ـِتـوالْقَانِ

- بينت اآليات أن دالئل اإليمان ظاهرة ،  وأن اإلسالم هو الدين الحق 3
وذكرت ضالالت أهل الكتاب واختالفهم في دينهم تحذيرا من الوقوع في 

 ..شَهِد اللّه َأنَّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هومثل غيهم وضاللهم ،من قوله تعالى : (
 ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم الَ يظْلَمون ) إلى قوله تعالى : ( ...}18{
}25{( 

- لما ذكرت اآليات دالئل التوحيد وصحة دين اإلسالم ،  أعقبته بذكر 4
البشائر التي تدل على قرب نصر اهللا لإلسالم والمسلمين،  وأمر من اهللا 

لرسوله بالدعاء واالبتهال هللا تعالى  أن يعز جند الحق وينصر دينه المبين ، 
قُِل اللَّهم ماِلك الْملْك تُْؤتي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك من قوله تعالى : (

قُْل َأطيعواْ اللّه والرسوَل فِإن تَولَّواْ ) إلى قوله تعالى : (}26 {...ممن تَشَاء
} رِينالْكَاف بحالَ ي اللّه 32فَِإن{( 

- بينت اآليات علو درجات الرسل وشرف مناصبهم ، فبدأت بآدم عليه 5
السالم ثم انتقلت إلى  نوح ثم آل إبراهيم وآل عمران عليهم السالم ، 



  

وأعقبت ذلك بذكر ثالث قصص : قصة والدة مريم ،وقصة والدة يحيى ، 
وقصة والدة عيسى عليهم السالم ومعجزات عيسى  الباهرة ، وكلها دالئل  

ِإن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحاً تدل على قدرة اهللا تعالى ، من قوله تعالى : (  
} ينالَملَى الْعع انرمآَل عو يماهرآَل ِإباْ ) إلى قوله تعالى : (}33ولَّوفَِإن تَو

} يندفْسبِالْم يملع اللّه 63فَِإن{( 

- دعت اآليات أهل الكتاب للتوحيد ، وتحدثت بعدها عن قبائح أهل 6
الكتاب وأوصاف اليهود وقبائحهم ، عندما حرفوا التوراة واستحلوا أموال 

وبيان  وجاء ضمن الرد إشارات وتقريعات لليهود الناس بالباطل ، 
هم ، من قوله من دسائسللمؤمنين حذير تولمصيرهم وعذاب اهللا تعالى لهم ، 

) إلى }64 {...قُْل يا َأهَل الْكتَابِ تَعالَواْ ِإلَى كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُمتعالى : (
والَ يْأمركُم َأن تَتَّخذُواْ الْمالَِئكَةَ والنِّبِيين َأرباباً َأيْأمركُم بِالْكُفْرِ قوله تعالى : (

} ونملسِإذْ َأنتُم م دع80ب{ ( 

- بينت بعثة اهللا تعالى للرسل الكرام لدعوة الناس إلى الحق ، وأن دعوة 7
األنبياء كلها واحدة ، محذرة من الزيغ واالنحراف عن دعوة اهللا مرغبة 

بالتوبة واإلنفاق في سبيل اهللا ،ثم  انتقلت للحديث عن الطعام الذي أحل لبني 
وِإذْ َأخَذَ إسرائيل محذرة من افتراء الكذب على اهللا تعالى من قوله تعالى : (

 نييثَاقَ النَّبِيم إلى قوله تعالى : (}81 {....اللّه ( بالْكَذ لَى اللّهع ىنِ افْتَرفَم
} ونالظَّاِلم مه لَـِئكفَُأو ذَِلك دعن ب94م   {( 

- دعت اآليات التّباع دعوة إبراهيم عليه السالم وتحدثت عن بيت اهللا 8
الحرام ووجوب الحج إليه ، ثم جاء العتاب ألهل الكتاب لكفرهم وصدودهم 
عن الحق ،كما دعت اآليات لالعتصام بحبل اهللا تعالى ، من قوله تعالى : 

)} ينشْرِكالْم نم ا كَانميفاً ونح يماهرلَّةَ ِإبواْ مفَاتَّبِع قَ اللّهدإلى }95قُْل ص (



  

 وكُنتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فََأنقَذَكُم منْها كَذَِلك يبين قوله تعالى : (...
} ونتَدتَه لَّكُملَع هاتآي لَكُم 103اللّه{(  

- دعت اآليات المؤمنين لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذكرت 9
ما حّل باليهود بسبب بغيهم ، ونهت عن اتخاذ أعداء الدين أولياء من دون 

ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيرِ ويْأمرون اهللا ، من قوله تعالى : (
وفرعإلى قوله تعالى : ( ..}104 {..بِالْم ( كُمرضتَتَّقُواْ الَ يواْ وبِرِإن تَصو 

) }120كَيدهم شَيئاً ِإن اللّه بِما يعملُون محيطٌ {
- تحدثت اآليات بعدها عن الغزوات ،  وبالتحديد غزوة أحد ، وتضمنت 10

اآليات دعوة للمسارعة إلى مغفرة اهللا وجنة عرضها السماوات واألرض 
وِإذْ غَدوتَ من َأهلك تُبوُئ كما بينت صفات المتقين  ، من قوله تعالى : (

} يملع يعمس اللّهتَاِل وِللْق دقَاعم يننْؤمـذَا ) إلى قوله تعالى : (} 121الْمه
} ينتَّقظَةٌ لِّلْمعومى ودهلِّلنَّاسِ و اني138ب{( 

- بينت اآليات أهمية الجهاد وأنه اختبار للمؤمنين ، داعية إياهم للقوة 11
وعدم االستسالم والوهن ،  محذرة إياهم من اتخاذ الكافرين أولياء مبينة 

والَ تَهِنُوا والَ تَحزنُوا وَأنتُم اَألعلَون ِإن مصير الكافرين ، من قوله تعالى : (
} يننْؤمى ) إلى قوله تعالى : (}139كُنتُم مثْوم بِْئسو النَّار ماهْأومو

} ين151الظَّاِلم{( 

- تابعت اآليات تتحدث عن غزوة أحد وما أصاب المؤمنين من غم ، 12
وتلطف اهللا تعالى بهم ، وشنّعت بالمنافقين الذين كان همهم هزيمة المسلمين 
وفضحتهم وبينت أهدافهم ، وبينت أن النصر بيد اهللا تعالى وحده وأن الناس 

ولَقَد صدقَكُم اللّه درجات عنده على حسب أعمالهم ، من قوله تعالى : (



  

) إلى }152 {...وعده ِإذْ تَحسونَهم بِِإذْنه حتَّى ِإذَا فَشلْتُم وتَنَازعتُم في اَألمرِ 
 )}163هم درجاتٌ عند اللّه واللّه بصير بِما يعملُون {قوله تعالى : (

- تحدثت اآليات عن امتنان اهللا تعالى على عباده ببعثة محمد صلى اهللا 13
عليه وسلم نبيا لهم ورسوال من أنفسهم ، وبينت أن المصائب هي اختبار 

لإليمان في القلوب ليظهر المؤمن وتتكشف حقيقة المنافق ، ثم بينت مصير 
المتقين وحالهم وسعادتهم في الجنة ، وعذاب الكافرين في النار ، من قوله 

) إلى }164 {...لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنين ِإذْ بعثَ فيهِم رسوالً تعالى : (
 وِللّه ميراثُ السماوات واَألرضِ واللّه بِما تَعملُون خَبِير قوله تعالى : (...

}180 {( 

- تحدثت عن دسائس اليهود ومؤامراتهم الخبيثة في محاربة الدعوة 14 
لَّقَد سمع اللّه قَوَل اإلسالمية وحذرت منهم ومن مكرهم ، من قوله تعالى : (

) إلى قوله }181 {..الَّذين قَالُواْ ِإن اللّه فَقير ونَحن َأغْنياء سنَكْتُب ما قَالُواْ
) }189وِللّه ملْك السماوات واَألرضِ واللّه علَى كُلِّ شَيء قَدير {تعالى : (

وات و األرض وما االتفكر والتدبر في ملكوت السمآيات  ختمت ب- 15
  ،فيهما من إتقان و إبداع وعجائب و أسرار تدل على وجود الخالق الحكيم

وقد ختمت بذكر الجهاد و المجاهدين في تلك الوصية الفذة الجامعة التي بها 
   ، من قوله تعالى : (يتحقق الخير ويعظم النصر و يتم الفالح و النجاح

} يرقَد ءكُلِّ شَي لَىع اللّهضِ واَألرو اتاومالس لْكم ِللّهإلى قوله } 189و
يا َأيها الَّذين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم (  تعالى : 
} ونح200تُفْل(  {  .

 
 



  

 اءـسورة النس
 

هي  سورة مليئة باألحكام الشرعية التي تنظم الشئون الداخلية والخارجية 
عفين في للمستض نماذج عن تحدثلت النسـاء ةسور أتتللمسلمين ،  

المجتمع ، ولتتحدث عن  أمور هامة تخص المرأة والبيت واألسرة 
والدولة والمجتمع ،  لكن معظم األحكام فيها بحثت موضوع  

( النساء) ولذلك سميت بهذا االسم .  
 افتتح اهللا تعالى سورة النساء بخطاب الناس جميعا ودعوتهم لإليمان  -١

 باهللا وحده .

  ثم انتقلت اآليات لتوصي باأليتام والنساء خيراً ، وذكرت حق األقارب 
يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم وأحكام المواريث  ،  من قوله تعالى : (

ومن يعصِ ) إلى قوله تعالى : (}1 {..من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها
} هِينم ذَابع لَها ويهنَاراً خَاِلداً ف لْهخدي هوددح دتَعيو ولَهسرو 14اللّه{ ( 

بينت الحدود المتوجب إقامتها  على كل من الرجال والنساء إن ارتكبوا  -٢
الفاحشة  ، وحذرت من عادات الجاهلية في ظلم النساء ، وأكل مهورهن ،  

وعدم معاملتهن المعاملة الحسنة ،وأعقبت ذلك بذكر المحرمات من النساء 
والالَّتي يْأتين الْفَاحشَةَ اللواتي ال يجوز الزواج بهن ،   من قوله تعالى : (

ِإن ) إلى قوله تعالى : ( }15 {... فَاستَشْهِدواْ علَيهِن َأربعةً منكُمنسائكممن 
 ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيَئاتكُم ونُدخلْكُم مدخَالً كَرِيماً كبائرتَجتَنبواْ 

}31{( 
نهت عن تمني ما خص اهللا به كال من الجنسين على اآلخر ألنه ذلك   -٣

سبب للحسد والبغضاء ، وذكرت اآليات حقوق كل من الزوجين على 



  

اآلخر، وأرشدت إلى الخطوات التي ينبغي التدرج بها في حالة النشوز 
والعصيان ،كما حثت بعدها على اإلنفاق في سبيل اهللا ، من قوله تعالى : 

والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجاِل نَصيب مما اكْتَسبواْ (
نبا اكْتَسمم يباء نَصِللنِّسإلى قوله تعالى : (}32 {...و  ، ( ينالَّذ دوي ِئذموي

 )}42كَفَرواْ وعصواْ الرسوَل لَو تُسوى بِهِم اَألرض والَ يكْتُمون اللّه حديثاً {

انتقلت للنهي عن الصالة بعد شرب الخمر ، وبينت نواقض الوضوء ،  -٤
وضرورة التيمم في حالة عدم وجود الماء ، ثم انتقلت لتبين تحريف اليهود 

للكتب السماوية ، ودعت لإليمان باهللا من قبل أن يحل العذاب على الكافرين 
كما حل باألمم السابقة كما بينت أحوال الكفار في اآلخرة وتمنيهم لو تسوى 

يا بهم األرض ، كما بينت عقائد أهل الكتاب الزائغة ، من قوله تعالى : (
 فَامسحواْ بِوجوهكُم ....َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى

 لَّهم فيها ) ،  إلى قوله تعالى : ( ..}43وَأيديكُم ِإن اللّه كَان عفُواً غَفُوراً {
 )}57َأزواج مطَهرةٌ ونُدخلُهم ظـال ظَليالً {

وجهت المؤمنين لطريق السعادة بطاعة اهللا ورسوله ، وأداء األمانة   -٥
والحكم بالعدل ثم ذكرت صفات المنافقين التي ينبغي الحذر منها ، من قوله 

 إلى قوله )}58 {..ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَات ِإلَى َأهلهاتعالى : (
) }70ذَِلك الْفَضُل من اللّه وكَفَى بِاللّه عليماً {تعالى : (

من اإلصالح الداخلي انتقلت إلى االستعداد لألمن الخارجي الذي يحفظ  -٦
 ،  فأمرت بأخذ العدة لمكافحة األعداء ،على األمة استقرارها وهدوءها

وبينت حال المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم من المنافقين محذرة 
يا َأيها الَّذين آمنُواْ خُذُواْ حذْركُم المؤمنين من شرهم ، من قوله تعالى: (



  

اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ ) ، إلى قوله تعالى : (}71فَانفرواْ ثُبات َأوِ انفرواْ جميعاً {
) }87هو لَيجمعنَّكُم ِإلَى يومِ الْقيامة الَ ريب فيه ومن َأصدقُ من اللّه حديثاً {

أعقبت الحديث بذكر نوع آخر من المنافقين وهم : المظهرون إسالمهم  -٧
ولم يهاجروا مع كفرهم ، حيث وقع بين الصحابة رضوان اهللا عليهم في 

قتالهم اشتباه فجاءت اآليات لتدفع ذلك االشتباه وتحذر منهم ، ثم ذكرت حكم 
القتل الخطأ والقتل العمد وذكرت مراتب المجاهدين ومنازلهم الرفيعة في 

فَما لَكُم في الْمنَافقين فَئتَينِ واللّه َأركَسهم بِما اآلخرة  ، من قوله تعالى : (
درجات منْه ومغْفرةً ورحمةً وكَان اللّه ) إلى قوله تعالى : (}88 {...كَسبواْ

 )}96غَفُوراً رحيماً {
ذكرت عقاب القاعدين عن الجهاد الذين سكنوا في بالد الكفر ، ثم  -٨

رغبت في الهجرة من دار الكفر إلى دار اإليمان ، وما يترتب عليها من 
 سعة وأجر ، وبينت كيفية صالة المسافر وطريقة صالة الخوف .

  ثم أتبعت ذلك بمثال رائع للعدالة بإنصاف يهودي اتهم ظلماً بالسرقة 
ِإن الَّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِلمي وإدانة من تآمروا عليه ، من قوله تعالى : (

) إلى قوله }97 {..َأنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضعفين في اَألرضِ
) }113وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَان فَضُل اللّه علَيك عظيماً {تعالى : (...

تطرقت اآليات لموضوع النجوى وأنها ال تخفى على اهللا تعالى ، وأن  -٩
مخالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرم عظيم ،ثم حذرت ثانية من ظلم 

النساء في ميراثهن ومهورهن ، وذكرت النشوز وطرق اإلصالح بين 
الَّ خَير في كَثيرٍ من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر الزوجين ، من قوله تعالى : (

) ،  إلى قوله تعالى : }114 {..بِصدقَة َأو معروف َأو ِإصالَحٍ بين النَّاسِ



  

من كَان يرِيد ثَواب الدنْيا فَعند اللّه ثَواب الدنْيا واآلخرة وكَان اللّه سميعاً (
 )}134بصيراً {

أمر اهللا تعالى في اآليات بالعدل التام في جميع األحكام ، ودعت  -١٠
اآليات ألداء الشهادة على الوجه األكمل وأعقبت ذلك ذكر أوصاف المنافقين 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ المخزية ومالهم من عقاب وعذاب أليم ، من قوله تعالى  (
كُملَى َأنفُسع لَوو اء ِللّهدشُه طسبِالْق ينامإلى قوله تعالى }135 {...كُونُواْ قَو (

  )} 147ما يفْعُل اللّه بِعذَابِكُم ِإن شَكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّه شَاكراً عليماً {: (
ذكرت اآليات أنه تعالى ال يحب إظهار القبائح إال في حق من زاد  -١١

 وعدد جرائمهم  اليهود وموقفهم من رسل اهللا الكرامضره  ، ثم تحدث عن 
الَّ يحب اللّه الْجهر بِالسوء من الْقَوِل ِإالَّ من الشنيعة ،  من قوله تعالى : (
 والْمْؤمنُون بِاللّه ) إلى قوله تعالى : ( ...}148ظُلم وكَان اللّه سميعاً عليماً {

 )}162والْيومِ اآلخرِ ُأولَـِئك سنُْؤتيهِم َأجراً عظيماً {
 ذكرت أن اإليمان بجميع الرسل شرط لصحة اإليمان وأنه تعالى  -١٢

أرسل سائر الرسل مبشرين ومنذرين ، ثم دعت النصارى إلى عدم الغلو في 
شأن المسيح باعتقادهم فيه فهو ليس ابن اهللا كما يزعمون ، ثم ختمت بآية 
ِإنَّا الكاللة التي تدعو لرعاية حقوق الورثة من األقرباء ،  من قوله تعالى : (

هدعن بم ينالنَّبِينَا ِإلَى نُوحٍ ويحا َأوكَم كنَا ِإلَييحإلى قوله }163 {...َأو ( 
 }176 يبين اللّه لَكُم َأن تَضلُّواْ واللّه بِكُلِّ شَيء عليم {تعالى : ( ...

 
 
 
 



  

 سورة المائدة
 

تناولت السورة موضوع التشريع بإسهاب ، إلى جانب موضوع العقيدة 
 بكل والمواثيق بالعقود الوفاء بأهمية التوصيةوقصص أهل الكتاب ، وفيها 

 .  أنواعها
 ابتدأت السورة بالحديث عن بعض األحكام الشرعية وأهمها : أحكام  -١

العقود والذبائح والصيد والوضوء ، وأمرت باالستقامة والعدل وذلك لبيان 
الحالل والحرام ، مذكرة بنعم اهللا تعالى الجليلة على عباده بالهداية  إلى 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ َأوفُواْ ( اإلسالم ودفع الشرور عنهم ،من قوله تعالى : 
 واتَّقُواْ اللّه  إلى قوله تعالى : ( ...}  )1بِالْعقُود ُأحلَّتْ لَكُم بهِيمةُ اَألنْعامِ .. {

} نُونْؤمكَِّل الْمتَوفَلْي لَى اللّهع11و{ (
أعقبت ذلك ببيان الميثاق الذي أخذه اهللا تعالى على أهل الكتاب ونقضهم  -٢

إياه ، ومعاقبة اهللا تعالى لهم بتسليط بعضهم على بعض ، وفي اآليات دعوة  
ولَقَد َأخَذَ اللّه ميثَاقَ إلى االهتداء بنور القرآن الكريم  ،من قوله تعالى : (

) إلى قوله تعالى : ( }12{ ... باًـبني ِإسراِئيَل وبعثْنَا منهم اثْنَي عشَر نَقي
..} يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّهو يرنَذو يرشاءكُم بج 19 فَقَد{( 

ذكرت اآليات تمرد بني إسرائيل وعصيانهم ألمر اهللا لهم بالقتال في  -٣
سبيله ،وعقابه تعالى لهم بجعلهم يتيهون في األرض أربعين سنة ، من قوله 

وِإذْ قَاَل موسى ِلقَومه يا قَومِ اذْكُرواْ نعمةَ اللّه علَيكُم ِإذْ جعَل فيكُم ( : تعالى
 )}26فَالَ تَْأس علَى الْقَومِ الْفَاسقين {) إلى قوله تعالى : (}20 {...َأنبِياء

ثم ذكرت قصة ابني آدم قابيل وهابيل ،  وعصيان ( قابيل ) وقتله  -٤
النفس البريئة التي حرمها اهللا بغير الحقّ ، أعقبتها ببيان عاقبة اإلفساد في 



  

األرض ، وفتح باب التوبة للتائبين وبينت اآليات  عقاب الضالين ، كما 
 : بينت حد السرقة وأنه تعالى غفار لكل من آمن وتاب ، من قوله تعالى

 يعذِّب من ) إلى قوله تعالى : ( ..}27 {...واتُْل علَيهِم نَبَأ ابنَي آدم بِالْحقِّ(
} يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّهو شَاءن يِلم رغْفيو شَاء40ي{( 

أعقبت ذلك بذكر أمر المنافقين و اليهود في حسدهم للنبي صلى اهللا عليه  -٥
وسلم وتربصهم به وبأصحابه الدوائر، وبينت اآليات أن اهللا تعالى سيعصم 

رسوله من شرهم وينجيه من مكرهم ، ثم ذكرت ما أنزل اهللا من أحكام 
نورانية في شريعة التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم فكلها كتب سماوية فيها 
حكم اهللا تعالى  وقد نسخها القرآن الكريم وجاء األمر اإللهي باتِّباع أوامر 

يا َأيها الرسوُل الَ يحزنك الَّذين يسارِعون  : (اهللا تعالى فيه ، من قوله تعالى
بغُون ومن َأحسن ـََأفَحكْم الْجاهلية ي) إلى قوله تعالى : (}41{... في الْكُفْرِ 

 )}50اً لِّقَومٍ يوقنُون{ـمن اللّه حكْم

حذَّرت اآليات من مواالة اليهود والنصارى ، وعددت جرائم اليهود وما  -٦
اتهموا به الذات اإللهية المقدسة من شنيع األقوال وقبيح الفعال ، من قوله 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصارى َأوِلياء بعضهم : ( تعالى
 منْهم ُأمةٌ مقْتَصدةٌ وكَثير منْهم ) إلى قوله تعالى : ( ...}51 {..َأوِلياء بعضٍ

} لُونمعا ياء م66س{( 

بينت أمر اهللا تعالى لرسوله صلى اهللا عليه وسلم بتبليغ الدعوة ووعده له  -٧
بالحفظ والنصرة ، ثم بينت تحريف أهل الكتاب لكتبهم السماوية وكفرهم 

بالرسل الذين أرسلوا من اهللا إليهم ، واعتقادهم  بألوهية عيسى عليه السالم 
، وبينت سخطه تعالى على أهل الكتاب ، فقد كانوا ال يتناهون عن المنكر 

فيما بينهم ،  ويتخذون الكافرين أولياء ، فكانت عاقبتهم الخلود في نار جهنم 



  

) إلى }67 {..يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنزَِل ِإلَيك من ربك:  ( ، من قوله تعالى
ولَو كَانُوا يْؤمنُون بِاهللا والنَّبِي وما ُأنزَِل ِإلَيه ما اتَّخَذُوهم قوله تعالى : (

} قُونفَاس منْهيراً مكَث نلَـكاء وِلي81َأو{( 

ذكرت اآليات عداوة اليهود الشديدة للمسلمين ، وبينت أن النصارى ألين  -٨
عريكة من اليهود في التعامل مع المسلمين ، ثم عادت إلى األحكام الشرعية 
فذكرت منها : كفّارة اليمين ، وتحريم الخمر والميسر ، وجزاء قتل الصيد 

لَتَجِدن َأشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذين آمنُواْ في حالة اإلحرام ، من قوله تعالى : (
ُأحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ ) إلى قوله تعالى : (}82 {..الْيهود والَّذين َأشْركُواْ

 اتَّقُواْ اللّهماً ورح تُمما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو ةاريِللسو تَاعاً لَّكُمم هامطَعو
} ونشَرتُح هِإلَي ي96الَّذ{( 

ذكرت اآليات أن اهللا تعالى قد جعل الكعبة قياماً للناس ، وأنّه ركز في  -٩
 القلوب تعظيمها .

 وجاء في اآليات نهي الناس عن السؤال عن أشياء إن بدت لهم ساءتهم 
كحال آباءهم في الجنة أم في النار . 

 كما جاء في اآليات ذم للمشركين حين أحلّوا ما حرم اهللا تعالى . 
جعَل تعالى : ( وتضمنت اآليات دعوة إلصالح النفس وتهذيبها  ،  من قوله 

ِإلَى اللّه ) إلى قوله تعالى : (}97 {..اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قياماً لِّلنَّاسِ
} لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم بِمنَبيعاً فَيمج كُمجِعر105م{ ( 

ذكرت أهمية  الوصية عند دنو األجل وأمر الناس بتقوى اهللا ، من  -١٠
يا َأيها الَّذين آمنُواْ شَهادةُ بينكُم ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ حين قوله تعالى : (

} ةيصا ) إلى قوله تعالى : ( }106الْوهِهجلَى وع ةادْأتُواْ بِالشَّهنَى َأن يَأد ذَِلك



  

 مي الْقَودهالَ ي اللّهواْ وعماسو اتَّقُوا اللّهو هِمانمَأي دعب انمَأي دخَافُواْ َأن تُري َأو
} ينق108الْفَاس{ (

أخبرت  اآليات عن يوم القيامة وأهواله ، وسؤال اهللا تعالى الرسل  -١١
 عن أممهم .

 وانتقل الحديث في اآليات لإلخبار عن المعجزات التي أيد بها اهللا عبده 
ورسوله عيسى عليه السالم . 

وذكرت معجزة  المائدة التي أنزلها تعالى على بني إسرائيل  من السماء . 
 وختمت السورة الكريمة ببراءة المسيح عيسى بن مريم عليه السالم من 

يوم يجمع اللّه الرسَل فَيقُوُل ماذَا ُأجِبتُم  : (دعوى األلوهية ،  من قوله تعالى
ِللّه ملْك ) إلى قوله تعالى : (}109قَالُواْ الَ علْم لَنَا ِإنَّك َأنتَ عالَّم الْغُيوبِ {

} يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو يهِنا فمضِ واَألرو اتاوم120الس { ( 

 
 
 

سورة األنعام 
 

 توحيدمن السور التي يدور محورها حول العقيدة وأصول اإليمان ، وإلى 

 يف وملكوته وجل عز اهللا قدرة إلى النظر طريق عن خالصاً توحيداً اهللا
 عظَمته استشعار خالل من اهللا بمحبة تشعرك سورة أكثر ي،فه  الكون

.  الكون في وقدرته
وتتلخص قضاياها فيما يلي : ( قضية األلوهية ، قضية الوحي والرسالة ، 

 . قضية البعث والجزاء ) 



  

 بدأت السورة الكريمة بإقامة الدالئل والبراهين على قدرة اهللا ووحدانيته  -١
، وتحدثت اآليات عن استهزاء األمم السابقة برسلهم وعقاب اهللا تعالى لهم 
تحذيراً للمستهزئين من الكفار برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووعيداً لهم 
بأن عذاب اهللا آت ، ثم تبين قدرته تعالى ووحدانيته وعظمته  ، من قوله 

الْحمد ِللّه الَّذي خَلَقَ السماوات واَألرض وجعَل الظُّلُمات والنُّور ثُم تعالى : (
} لُوندعهِم يبواْ بِركَفَر ينإلى قوله تعالى : (}1الَّذ ( هادبقَ عفَو رالْقَاه وهو

} الْخَبِير يمكالْح وه18و {( 
ذكرت اآليات شهادة اهللا تعالى على صدق نبوة محمد عليه الصالة  -٢

والسالم ، ثم ذكر موقف الجاحدين المكذبين للقرآن والوحي وحسرتهم 
الشديدة يوم القيامة، وتضمنت اآليات دعوة للنبي صلى اهللا عليه وسلم كي 

قُْل َأي على األذى  وبينت أن أمر الهداية بيد اهللا تعالى ، من قوله تعالى : (
نَكُميبي ونبِي شَهِيد ادةً قُِل اللّهشَه رَأكْب ءإلى قوله تعالى : (  }19 {..شَي (

...} ينلاهالْج نم ى فَالَ تَكُونَندلَى الْهع مهعملَج شَاء اللّه لَو35 و{ (
يبين  تعالى سبب إعراض  المشركين عن القرآن ، وذلك ألن القرآن  -٣

نور للمؤمن لكن الكافر بمنزلة الميت الذي ال يسمع أو يستجيب ، ثم تحدثت 
عن عقاب اهللا تعالى لألمم السابقة ، تحذيراً للناس وإنذاراً لهم من أن يتّبعوا 

 سبيل الغي والضالل .

ِإنَّما يستَجِيب الَّذين يسمعون والْموتَى يبعثُهم اللّه ثُم ِإلَيه  من قوله  تعالى : (
} ونعجرإلى قوله تعالى : (}36ي  يلَقُض بِه جِلُونتَعا تَسي مندع َأن قُل لَّو

)  }58َأعلَم بِالظَّاِلمين {  اَألمر بيني وبينَكُم واللّه
ذكرت األدلة على صفات اهللا القدسية ومنها : علمه ، وقدرته ، وعظمته  -٤

، وجالله ، وسائر صفات  الجالل والجمال ، ثم ذكرت نعمته تعالى على 



  

العباد بإنقاذهم من الشدائد ، وقدرته على االنتقام ممن خالف وعصى أمره ، 
داعية المؤمنين لتقواه والصالة له وحده سبحانه فإليه يحشر الناس وله الملك 

وعنده مفَاتح الْغَيبِ الَ يعلَمها ِإالَّ هو وبيده علم الغيب ، من قوله تعالى : (
 ولَه الْملْك يوم ) إلى قوله تعالى : ( ...} 59 {..ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ

} الْخَبِير يمكالْح وهو ةادالشَّهبِ والْغَي اِلمرِ عوي الصنفَخُ ف73ي{ (
ذكر ت قصة أب األنبياء ( إبراهيم ) عليه السالم إلقامة الحجج على  -٥

مشركي العرب في تقديس األصنام فقد جاء بالتوحيد الذي يتنافى مع 
اإلشراك باهللا ، وذكرت شرف الرسل من أبناء إبراهيم وأمرت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  باالقتداء بهديهم الكريم ، ثم انتقلت للحديث اليهود 
وِإذْ والمشركين الذين حرفوا الكتاب وحالهم عند الموت ، من قوله تعالى : (

قَاَل ِإبراهيم َألبِيه آزر َأتَتَّخذُ َأصنَاماً آِلهةً ِإنِّي َأراك وقَومك في ضالٍَل مبِينٍ 
لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتُم تَزعمون ) إلى قوله تعالى : ( ... }74{
}94{  (
ذكرت األدلة الدالة على وجود الخالق وكمال علمه وقدرته وحكمته  -٦

تنبيهاً على أن المقصود األصلي إنما هو معرفة الخالق بذاته وصفاته 
وأفعاله ،وجاء النهي عن سب الذين يعون من دون اهللا ألن ذلك يدعوهم 
لسب اهللا جهال منهم ، كما بينت اآليات طغيان الكافرين وصعوبة إيمانهم 

ِإن اللّه فَاِلقُ وعنادهم فال يستطيعون اتباع آيات اهللا ،  من قوله تعالى : (
الْحب والنَّوى يخْرِج الْحي من الْميت ومخْرِج الْميت من الْحي ذَِلكُم اللّه فََأنَّى 

} نُواْ ) إلى قوله تعالى : (}95تُْؤفَكُونْؤمي ا لَمكَم مهارصَأبو متَهَأفِْئد نُقَلِّبو
} ونهمعي هِماني طُغْيف مهنَذَرو ةرَل مَأو 110بِه{ (



  

 ذكرت أن رؤية المعجزات لن تفيد من عميت بصيرته ، وأنه لو أتاهم  -٧
باآليات التي اقترحوها من إنزال المالئكة ، وإحياء الموتى حتى يكلموهم ، 
وحشر السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد 

صلى اهللا عليه وسلم وال بالقرآن الكريم  لتأصلهم في الضالل ، ودعت 
اآليات لألكل مما ذكر اسم اهللا عليه ، ثم  ذكرت أن من البشر فريقان : 

فريق مهتد وآخر ضال ، داعية المؤمنين للثبات على صراط اهللا المستقيم ، 
ولَو َأنَّنَا نَزلْنَا ِإلَيهِم الْمآلِئكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا من قوله تعالى : (

لَهم دار ) إلى قوله تعالى : (}111 {..علَيهِم كُلَّ شَيء قُبالً ما كَانُواْ ِليْؤمنُواْ
} لُونمعا كَانُواْ يبِم مهِليو وهو هِمبر ندالَمِ ع127الس{  (

بينت أنه سيحشر الخالئق جميعاً يوم الحساب لينال كّل الجزاء العادل  -٨
على ما قدم في الحياة ،وبينت جهل المشركين وخرافاتهم تحذيرا منهم وبيانا 
أنه ال أهلية لهم في القدح بالحق ، وتصرفهم في كثير مما أحله اهللا لهم من 

ويوم يحشُرهم جميعاً يا معشَر الْجِن الحرث واألنعام ،   من قوله تعالى : (
قَد خَسر الَّذين قَتَلُواْ ) إلى قوله تعالى : (}128 {..قَد استَكْثَرتُم من اِإلنسِ

َأوالَدهم سفَهاً بِغَيرِ علْمٍ وحرمواْ ما رزقَهم اللّه افْتراء علَى اللّه قَد ضلُّواْ وما 
} ينتَده140كَانُواْ م{   (

ذكرت امتنانه تعالى على العباد بالرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه  -٩
تعالى افتراء منهم عليه واختالقاً ، ثم أعقبته ببيان أن المشركين سيحتجون 

على شركهم وتحريمهم ما أحل اهللا بالقضاء والقدر وأنهم سيجعلون ذلك 
حجة لهم في دفع اللوم عنهم ، ثم جاءت اآليات ترد ليهم وتبطل شهادتهم  ، 

وهو الَّذي َأنشََأ جنَّات معروشَات وغَير معروشَات والنَّخَْل من قوله تعالى : (



  

فاً ُأكُلُهخْتَلم عرالزاء ) إلى قوله تعالى : ( ...}141{... ووَأه الَ تَتَّبِعو 
} لُوندعي هِمبم بِرهو ةربِاآلخ نُونْؤمالَ ي ينالَّذنَا واتواْ بِآيكَذَّب ين150الَّذ{( 

ذكرت ما حرمه تعالى على الكفار من األمور الضارة ، وذكرت  -١٠
الوصايا العشر التي اتفقت عليها الشرائع السماوية وبها سعادة البشرية ، من 

َبكُم علَيكُم َأالَّ تُشْرِكُواْ بِه شَيئاً  قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرمقوله تعالى : (
وهو الَّذي جعلَكُم خَالَِئفَ ) إلى قوله تعالى : (} 151 {...وبِالْواِلدينِ ِإحساناً

 كبر ِإن ا آتَاكُمي مف كُملُوبلِّي اتجرضٍ دعقَ بفَو كُمضعب فَعرضِ واَألر
} يمحر لَغَفُور ِإنَّهقَابِ والْع رِيع165س{ ( 

 
 
 

 سورة األعراف
 

 تقرير أصول ومهمتهاهي أول سورة عرضت بالتفصيل قصص األنبياء ،  
الدعوة اإلسالمية من توحيد اهللا وتقرير البعث والجزاء وتقرير الوحي 

 السالم عليه آدم مع البداية منذ البشرية تاريخ السورة تتناولووالرسالة ، 

.  والشر الخير بين الصراع خالل من وذلك القيامة يوم في النهاية إلى
رضت السورة الكريمة في بدايتها لمعجزة القرآن الكريم وقررت أن ع  -١

، ثم أتبعت اآليات هذا القرآن نعمة من الرحمن على اإلنسانية جمعاء 
} كتَاب ُأنزَِل 1 (المص {بالحديث عن حال األمم السابقة ،من قوله تعالى:

} يننْؤمى ِللْمكْرذو بِه رِلتُنذ نْهم جرح رِكدي صكُن ففَالَ ي كإلى } 2ِإلَي (



  

ولَقَد مكَّنَّاكُم في اَألرضِ وجعلْنَا لَكُم فيها معايشَ قَليالً ما قوله تعالى : (
} ون10تَشْكُر {( 

تحدثت عن بدء الخليقة ، وقصة آدم عليه السالم وذكر ما امتن به اهللا  -٢
تعالى  على بني آدم وما أنعم به عليهم ، وجاء األمر اإللهي لبني آدم بالبعد 
عن الشيطان وفتنته واتّباع طريق اهللا تعالى طريق الحق والخير ، من قوله 

ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم قُلْنَا ِللْمآلِئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ تعالى : (
} يناجِدالس نكُن مي لَم يسلفَرِيقاً  ) إلى قوله تعالى : ( } 11ِإبى ودفَرِيقاً ه

حقَّ علَيهِم الضالَلَةُ ِإنَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطين َأوِلياء من دونِ اللّه ويحسبون َأنَّهم 
} ونتَده30م{( 

بينت  أمر اهللا تعالى بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات ، وعند إرادة  -٣
الصالة ، ثم ذكرت أحوال اآلخرة وانقسام الناس إلى طوائف ( أهل الجنة ، 
أهل النار ، وأهل األعراف ) ومآل كل فريق من سعادة أو شقاء في الدار 

 العدل  والجزاء .

يا بني آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْ والَ من قوله تعالى : (
} ينرِفسالْم بحالَ ي رِفُواْ ِإنَّهإلى قوله تعالى : ( ...}31تُس ( ماهنَنس موفَالْي 

} وندحجنَا ياتا كَانُواْ بِآيمـذَا وه هِمموواْ ِلقَاء يا نَس51كَم{(  
ذكرت أنه ال حجة ألحد بعدم اإليمان ، فقد أرسل اهللا الرسل وأنزل  -٤

الكتب لهداية البشرية ، ثم ذكرت قصص بعض األنبياء فبدأت بنوح عليه 
السالم ثم أعقبته بذكر هود عليه السالم ، وذكرت موقف المشركين من 

ولَقَد جِْئنَاهم بِكتَابٍ فَصلْنَاه علَى علْمٍ دعوة الرسل الكرام ،من قوله تعالى : (
} نُونْؤممٍ يةً لِّقَومحرى ودإلى قوله تعالى : ( .. }52ه ( هعم ينالَّذو نَاهيفََأنج

} يننْؤما كَانُواْ ممنَا واتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذ ابِرنَا دقَطَعنَّا وم ةمح72بِر{(  



  

ثم أعقبت ذلك بذكر قصة صالح عليه السالم ،  وموقف المعاندين  -٥
وِإلَى ثَمود َأخَاهم صاِلحاً قَاَل يا قَومِ للرسل الكرام ، من قوله تعالى : (
هرغَي ِإلَـه نا لَكُم مم واْ اللّهدبإلى قوله تعالى : (}73 {..اع ( منْهلَّى عفَتَو

 ينحالنَّاص ونبن الَّ تُحلَكو تُ لَكُمحنَصي وبالَةَ ررِس لَغْتُكُمَأب مِ لَقَدا قَوقَاَل يو
}79 {( 

ولُوطاً ِإذْ قَاَل ِلقَومه وقصة لوط  عليه السالم ، من قوله تعالى : ( -٦
} ينالَمن الْعم دَأح نا مقَكُم بِهبا سشَةَ مالْفَاح إلى قوله تعالى : } 80َأتَْأتُون (

)} ينرِمجةُ الْمباقع فَ كَانكَي طَراً فَانظُرهِم ملَينَا عطَرَأم84و{( 

وِإلَى مدين َأخَاهم وقصة شعيب عليه السالم ، من قوله تعالى : ( -٧
فَتَولَّى عنْهم وقَاَل يا قَومِ لَقَد َأبلَغْتُكُم ) إلى قوله تعالى : ( }85 {...شُعيباً

} رِينمٍ كَافلَى قَوى عفَ آسفَكَي تُ لَكُمحنَصي وبر االَت93رِس{ (
ذكرت بعد قصص األنبياء سنته اإللهية في االنتقام ممن كذب أنبياءه ،  -٨

وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء ، ثم بالنعمة والرخاء ، ثم بالبطش 
وما َأرسلْنَا في قَرية من بهم إن لم يؤمنوا باهللا وحده ،  من قوله تعالى : (

} ونعرضي ملَّهاء لَعرالضاء وْأسا بِالْبلَهِإالَّ َأخَذْنَا َأه إلى قوله }94نَّبِي (
 )}102وما وجدنَا َألكْثَرِهم من عهد وِإن وجدنَا َأكْثَرهم لَفَاسقين {تعالى : (

ثم أعقبت ذلك بقصة موسى عليه السالم مع الطاغية فرعون وما فيها  -٩
ثُم بعثْنَا من بعدهم موسى بِآياتنَا ِإلَى من عبر وعظات ، من قوله تعالى : (

} يندفْسةُ الْمباقع فَ كَانكَي ا فَانظُرواْ بِهفَظَلَم لَِئهمو نوعرإلى } 103ف (
 قَاَل عسى ربكُم َأن يهلك عدوكُم ويستَخْلفَكُم في اَألرضِ قوله تعالى : ( ..

} لُونمفَ تَعكَي نظُر129فَي{  (



  

استطردت اآليات بعدها لتحكي قصة موسى عليه السالم مع فرعون  -١٠
وما فيها من العبر ، وتحدثت عما حّل  بقوم فرعون من الباليا والنكبات ،  
وما ابتالهم اهللا به من قحط وجدب وطوفان وجراد وغير ذلك من المصائب 
نتيجة معصيتهم وإصرارهم عليها ، ثم ذكرت أنواع النعم التي أنعم اهللا بها 
على بني إسرائيل ومن أعظمها إهالك عدوهم وقطعهم البحر مع السالمة 

ولَقَد َأخَذْنَا آَل فرعون بِالسنين ونَقْصٍ من واألمان ، من قوله تعالى : (
} ونذَّكَّري ملَّهلَع اترإلى قوله تعالى : (}130الثَّم ( يهِمدطَ فَي َأيقا سلَمو

 نم لَنَا لَنَكُونَن رغْفينَا وبنَا رمحري لُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّمض قَد ماْ َأنَّهَأورو
} رِين149الْخَاس {( 

ذكرت اآليات في الحديث عن بني إسرائيل قصة أصحاب القرية  -١١
واعتداءهم يوم السبت باالصطياد فيه ، وكيف أن اهللا تعالى مسخهم قردة 

ولَما رجع موسى ِإلَى قَومه وفي ذلك عبرة للمعتبرين ، من قوله تعالى : (
 يدعن بي مونا خَلَفْتُممفاً قَاَل بِْئسَأس انبإلى قوله تعالى : }150{.. غَض (

) ينحلصالْم رَأج يعالَةَ ِإنَّا الَ نُضواْ الصَأقَامتَابِ وبِالْك كُونسمي ينالَّذو
}170{( 

تحدثت  اآليات  بعدها عن عاقبة بني إسرائيل نتيجة تمردهم  -١٢
وعصيانهم باقتالع جبل الطور ، وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراة ، 
ثم ذكرت مثالً لعلماء السوء في قصة الذي انسلخ عن آيات اهللا طمعاً في 

حطام الدنيا ، وضربت له مثالً بالكلب الالهث في حالتي التعب والراحة ! 
 وكفى به مثال لتصوير نفسية اليهود في تكالبهم على الدنيا وعبادتهم للمال .



  

 ..وِإذ نَتَقْنَا الْجبَل فَوقَهم كََأنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّواْ َأنَّه واقع بِهِم  من قوله تعالى :  (
من يضلِل اللّه فَالَ هادي لَه ويذَرهم في طُغْيانهِم ) إلى قوله تعالى : (}171{

} ونهمع186ي{ (
 لما ذكرت  موقف المستهزئين من دعوة الرسول صلى اهللا عليه  -١٣

وآله وسلم ذكرت هنا طرفاً من عنادهم واستهزائهم بسؤالهم الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم عن وقت قيام الساعة  ، ثم ذكرت الحجج والبراهين على 

بطالن عقيدة المشركين في عبادتهم األصنام ، وختمت السورة ببيان عظمة 
شأن القرآن الكريم  ووجوب االستماع واإلنصات عند تالوته ، من قوله 

يسَألُونَك عنِ الساعة َأيان مرساها قُْل ِإنَّما علْمها عند ربي الَ تعالى : (   
وا ِإالَّ ههقْتا ِلولِّيهجالَ ) إلى قوله تعالى : (}187 {..ي كبر ندع ينالَّذ ِإن

} وندجسي لَهو ونَهحبسيو هتادبع نع ونتَكْبِرسجدة } {س206ي{  (
وهكذا ختمت السورة بالتوحيد كما بدأت بالتوحيد فكانت الدعوة إلى اإليمان 

 بوحدانية الرب المعبود في البدء و الختام .
  
 

 سورة األنفال 
 

من السور التي عنيت بجانب التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات 
والجهاد في سبيل اهللا ، فقد عالجت النواحي الحربية التي ظهرت عقب 

بعض الغزوات ، جوانب الحرب والسلم وأحكام األسر والغنائم . 
ابتدأت السورة بالحديث عن األنفال وهي الغنائم التي سأل عنها  -١

أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا حين سألوه لمن هي ؟ وكيف 



  

تقسم ؟ فبينت أن الحكم فيها هللا ورسوله ، ثم ذكرت صفات المؤمن الحقيقي 
يسَألُونَك عنِ اَألنفَاِل قُِل اَألنفَاُل ِللّه والرسوِل فَاتَّقُواْ اللّه ، من قوله تعالى : (
كُمنواْ ذَاتَ بِيحلَأصقّاً ) إلى قوله تعالى  : (}1 {..وح نُونْؤمالْم مه لَـِئكُأو

} قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفمو هِمبر نداتٌ عجرد م4لَّه { 

أعقبتها بالحديث عن تفاصيل غزوة بدر وكيف نصر اهللا تعالى  -٢
المؤمنين فيها على الكافرين ، وتشبيه الكافرين باألنعام السارحة إلعراضهم 

كَما َأخْرجك ربك من بيتك بِالْحقِّ وِإن فَرِيقاً عن الدعوة  ،من قوله تعالى : (
} ونلَكَارِه يننْؤمالْم نراً ) إلى قوله تعالى : (   }5مخَي يهِمف اللّه ملع لَوو

} ونرِضعم مهلَّواْ ولَتَو مهعمَأس لَوو مهعم23لَّأس{( 

 أمرت المؤمنين باالستجابة هللا والرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، وقبول  -٣
دعوته التي فيها حياة القلوب وبها السعادة الكاملة في الدنيا واآلخرة  ، من 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ ِللّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما قوله تعالى : (
} ونشَرتُح هِإلَي َأنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيوُل بحي اللّه واْ َأنلَماعو يكُميحإلى }24ي(

وِإن تَولَّواْ فَاعلَمواْ َأن اللّه موالَكُم نعم الْمولَى ونعم النَّصير قوله تعالى : (  
}40{ (
عادت اآليات لتتحدث عن الغنائم ، وذكرت حكم الغنائم وكيفية قسمتها  -٤

، ثم سردت بقية األحداث الهامة في غزوة بدر ودعت لإلنفاق في سبيل اهللا 
. 

واعلَمواْ َأنَّما غَنمتُم من شَيء فََأن ِللّه خُمسه وِللرسوِل  من قوله تعالى : (
) إلى قوله تعالى : }41 {..وِلذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيِل

...)} ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيوي بِيِل اللّهي سف ءن شَيقُواْ ما تُنفم60و{( 



  

لما أمرت بإعداد العدة إلرهاب األعداء ، أمرت هنا بالسلم شريطة  -٥
العزة والكرامة متى وجد السبيل إليه ، ألن الحرب ضرورة اقتضتها الحياة 

لرد العدوان وحرية األديان وتطهير األرض من الظلم والطغيان ، ثم 
تناولت اآليات حكم األسرى ، وختمت بوجوب مناصرة المؤمنين بعضهم 

وِإن جنَحواْ لبعض بسبب الوالية الكاملة وأخوة اإليمان ، من قوله تعالى : (
} يملالْع يعمالس وه ِإنَّه لَى اللّهكَّْل عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجإلى قوله تعالى }61ِللس (

والَّذين آمنُواْ من بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَُأولَـِئك منكُم وُأولُواْ : (
} يملع ءبِكُلِّ شَي اللّه ِإن تَابِ اللّهي كضٍ فعلَى بِبَأو مهضعامِ بح75اَألر  {  (

 .
 
 

 سورة التوبة
 

عنيت هذه السورة بجانب التشريع ، وهي من آخر ما نزل على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم . 

 :لهذه السورة هدفان أساسيان إلى جانب األحكام األخرى و 
.  بيان القانون اإلسالمي في معاملة المشركين و أهل الكتاباألول :
 إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول لغزو الروم  :الثاني 

 .
ابتدأت السورة ببراءة من اهللا ورسوله من المشركين وعهودهم ،  -١

وامتدت اآليات بأسلوب تهكمي بتهديد المشركين وذكر قبائحهم آمرة 
براءةٌ من اللّه ورسوِله ِإلَى الَّذين (المؤمنين بقتالهم ، من قوله تعالى : 



  

} ينشْرِكالْم ندتُّم ماه(إلى قوله تعالى : )}1ع  هندع اللّه داً ِإنا َأبيهف ينخَاِلد
} يمظع ر22َأج{  (

أثنت اآليات على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا الديار واألوطان  -٢
حباً في اهللا ورسوله ، وحذر تعالى  من والية الكافرين ذاكراً أن االنقطاع 

عن األقارب واجب بسبب الكفر ، ثم استطردت إلى تذكير المؤمنين 
بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا بدينهم ، وعادت اآليات  للتحذير من 

يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ (أهل الكتاب ومواالتهم ، من قوله تعالى : 
 نكُمم ملَّهتَون يمانِ ولَى اِإليمع واْ الْكُفْربتَحاء َإنِ اسِليَأو انَكُمِإخْوو اءكُمآب

} ونالظَّاِلم مه لَـِئكإلى قوله تعالى : (}23فَُأو ( ولَهسَل رسي َأرالَّذ وه
} شْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِرقِّ ِليينِ الْحدى ود33بِالْه{( 

وصفت رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والجشع والحرص على أكل  -٣
 أموال الناس ألنهم اتخذوا الدين مطية لنيل الدنيا وذلك نهاية الذل والدناءة ،

 ثم ذكرت قبائحهم وقبائح المشركين ، داعية للنفير العام  ، ذاكرة موقف 
يا َأيها الَّذين (المنافقين المثبطين عن الجهاد في سبيل اهللا ، من قوله تعالى : 

) }34 {..آمنُواْ ِإن كَثيراً من اَألحبارِ والرهبانِ لَيْأكُلُون َأمواَل النَّاسِ بِالْباطِل
ِإنَّما يستَْأذنُك الَّذين الَ يْؤمنُون بِاللّه والْيومِ اآلخرِ وارتَابتْ إلى قوله تعالى : (

} ونددتَري بِهِميي رف مفَه مه45قُلُوب{ (
ذكرت بعض أعمال المنافقين القبيحة من الكيد والمكر وإثارة الفتن بين  -٤

المسلمين والفرح بأذاهم ، ومحاوالتهم تشتيت كلمة المسلمين ، وذكرت 
ولَو َأرادواْ الْخُروج (كثيراً من مثالبهم وجرائمهم الشنيعة ، من قوله تعالى : 

 يندالْقَاع عواْ مديَل اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه ن كَرِهلَـكةً ودع واْ لَهدَألع
ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها ).. إلى قوله تعالى : (}46{



  

والْمَؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيِل اللّه وابنِ السبِيِل فَرِيضةً 
} يمكح يملع اللّهو اللّه ن60م{  (

وذكرت اآليات إيذاء المنافقين للرسول صلى اهللا عليه وسلم وإقدامهم  -٥
على حلف األيمان الكاذبة واستهزاءهم بآيات اهللا إلى غيرها من أفعال 

منكرة شنيعة ،أهمها فرارهم من القتال في سبيل اهللا ،  من قوله تعالى : 
)رٍ لَّكُمخَي قُْل ُأذُن ُأذُن وه قُولُونيو النَّبِي ْؤذُوني ينالَّذ منْهمإلى }61 {..و (

ِإنَّما السبِيُل علَى الَّذين يستَْأذنُونَك وهم َأغْنياء رضواْ بَِأن قوله تعالى : (
} ونلَمعالَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع اللّه عطَبو اِلفالْخَو عكُونُواْ م93ي{( 

تحدثت اآليات بعدها عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد وجاءوا  -٦
يؤكدون تلك األعذار باأليمان الكاذبة ، وقد ذكرت من  مكائد المنافقين ( 
مسجد الضرار ) الذي بنوه ليكون وكراً للتآمر على اإلسالم والمسلمين 
: فجاءت اآليات تفضحهم وتشنع بأفعالهم أعظم تشنيع ،  من  قوله تعالى 

) مِإنَّه منْهواْ عرِضفََأع منْهواْ عرِضِلتُع هِمِإلَي تُمِإذَا انقَلَب لَكُم بِاللّه فُونلحيس
} ونبكْسا كَانُواْ ياء بِمزج نَّمهج ماهْأومو سالَ ) إلى قوله تعالى : (}95رِج

 يمكح يملع اللّهو مهقُلُوب ِإالَّ َأن تَقَطَّع ي قُلُوبِهِمةً فاْ رِيبنَوي بالَّذ مانُهنْياُل بزي
}110{ ( 

ذكرت صفات المؤمنين المجاهدين الذين باعوا أنفسهم هللا تعالى ،  ثم  -٧
ذكرت قصة الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتوبة اهللا عليهم . وختمت 

السورة بتذكير المؤمنين بالنعمة الكبرى ببعثة السراج المنير النبي العربي 
 المرسل رحمة للعالمين .

ِإن اللّه اشْتَرى من الْمْؤمنين َأنفُسهم وَأموالَهم بَِأن لَهم  (  من قوله تعالى :
قْتَلُونيو قْتُلُونفَي بِيِل اللّهي سف لُونقَاتنَّةَ يإلى قوله تعالى : }111 {..الج (



  

فَِإن تَولَّواْ فَقُْل حسبِي اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ هو علَيه تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ (
 )}129الْعظيمِ {

 
 
 

 سورة يونس
 

من السور التي تعنى بأصول العقيدة اإلسالمية : ( اإليمان باهللا        
تعالى ، واإليمان بالكتب ، والرسل ، والبعث والجزاء ) وتتميز بطابع 

التوجيه إلى اإليمان بالرساالت السماوية وبوجه أخص (القرآن الكريم )  
المعجزة الخالدة على مدى العصور. 

 و بينت أن هذه  ،  تحدثت السورة في البدء عن الرسالة والرسول -١
الرسالة سنة األولين فال داعي لعجب المشركين فما كان من أمة إال وفيها 

) إلى قوله } 1{الر تلْك آياتُ الْكتَابِ الْحكيمِ {، من قوله تعالى :  (نذير 
 )}4 لَهم شَراب من حميمٍ وعذَاب َأِليم بِما كَانُواْ يكْفُرون {تعالى : ( ....

ثم انتقلت للحديث عن قدرة اهللا وعظمته في الخلق ، كما تحدثت عن  -٢
تكذيب األمم السابقة لدعوة اهللا وعن عبادتهم لألوثان وساقت األدلة على 

هو الَّذي جعَل الشَّمس ضياء والْقَمر فساد عبادتهم ، من قوله تعالى ، (
 فَنَذَر الَّذين الَ يرجون ِلقَاءنَا في ) ، إلى قوله تعالى : ( ...}5 {...نُوراً

} ونهمعي هِمان11طُغْي{( 

انتقلت للحديث عن شبهات المشركين حول الرسالة والقرآن والرد عليها  -٣
وِإذَا مس اِإلنسان الضر دعانَا ِلجنبِه بالحجج والبراهين ، من قوله تعالى : (



  

ويقُولُون لَوالَ ُأنزَِل علَيه ) ،  إلى قوله تعالى : (}12 {...َأو قَاعداً َأو قَآِئماً
} رِيننتَظالْم نكُم معواْ ِإنِّي مرفَانْتَظ ِللّه با الْغَيفَقُْل ِإنَّم هبن رةٌ م20آي{  (

ذكرت أن من عادة الكفار الجحود والعصيان في الشدة والرخاء ،  -٤
وضربت المثل بالحياة الدنيا في الزوال والفناء ، ثم عادت إلى ذكر األدلة 

وِإذَا َأذَقْنَا النَّاس والبراهين على وحدانية رب العالمين ، من قوله تعالى : (
 كْراً ِإنم عرَأس نَا قُِل اللّهاتي آيف كْرم مِإذَا لَه متْهساء مرض دعن بةً ممحر

} ونكُرا تَمم ونكْتُبلَنَا يسإلى قوله تعالى : (...}21ر ( فَ كَانكَي فَانظُر
} ينةُ الظَّاِلمباق39ع{ (

لما ذكرت اآليات طعن الكفار في أمر النبوة ، ذكرت تكذيب الكفار  -٥
وجحودهم باهللا تعالى وآياته ، ثم ردت عليهم بالحجج والبراهين وبينت 

ومنهم من يْؤمن بِه ومنْهم مآلهم وعذابهم يوم القيامة  ، من قوله تعالى : (
} يندفْسبِالْم لَمَأع كبرو بِه نْؤمن الَّ يا ) إلى قوله تعالى : (....}40ممو

يعزب عن ربك من مثْقَاِل ذَرة في اَألرضِ والَ في السماء والَ َأصغَر من 
 )} 61ذَِلك وال َأكْبر ِإالَّ في كتَابٍ مبِينٍ {

تحدثت اآليات عن المؤمنين ترغيبا باإليمان وواست النبي صلى اهللا   -٦
عليه وسلم ، وتابعت الرد على المنكرين الجاحدين بالقرآن الكريم ، من 

) إلى }62َأال ِإن َأوِلياء اللّه الَ خَوفٌ علَيهِم والَ هم يحزنُون {قوله تعالى : (
متَاع في الدنْيا ثُم ِإلَينَا مرجِعهم ثُم نُذيقُهم الْعذَاب الشَّديد بِما قوله تعالى : (  
} ونكْفُر70كَانُواْ ي  {  (

ذكرت بعض قصص األنبياء تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم لتهون  -٧
 عليه الشدائد 



  

واتُْل قصة نوح عليه السالم مع قومه ،  من قوله تعالى : ( )١(
 اتيرِي بِآيتَذْكي وقَامكُم ملَيع ركَب مِ ِإن كَانا قَوي همَأ نُوحٍ ِإذْ قَاَل ِلقَونَب هِملَيع

كَذَِلك نَطْبع علَى ) ) إلى قوله تعالى : (...}71{.. اللّه فَعلَى اللّه تَوكَّلْتُ 
} ينتَدع74قُلوبِ الْم{( 

 قصة موسى وهارون عليهما السالم مع الطاغية فرعون ، من  )٢(
ثُم بعثْنَا من بعدهم موسى وهارون ِإلَى فرعون وملَِئه بِآياتنَا قوله تعالى : (

} ينرِمجماً مكَانُواْ قَوواْ ورتَكْبكُلُّ ) إلى قوله تعالى : (}75فَاس ماءتْهج لَوو
} اَألِليم ذَاباْ الْعورتَّى يح ة97آي  {( 

قصة يونس عليه السالم مع قومه ،  وفي كل قصة عبرة لمن  )٣(
فَلَوالَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها اعتبر ، من قوله تعالى : إلى قوله تعالى : (

ونُسي ما ِإالَّ قَوانُهإلى قوله تعالى : ( } 98 {...ِإيم ( ينالَّذلَنَا وسي رنُنَج ثُم
} يننْؤمنَا نُنجِ الْملَيقّاً عح نُواْ كَذَِلك103آم{ 

ختمت السورة الكريمة ببيان حقيقة التوحيد ، وأن اإلنسان ال ينجيه عند  -٨
قُْل يا َأيها النَّاس ِإن كُنتُم في شَك من اهللا  إال اإليمان ،  من قوله تعالى : (

ونِ اللّهن دم وندبتَع ينالَّذ دبي فَالَ َأعينإلى قوله تعالى : }104 {..د (
)} ينماكالْح رخَي وهو اللّه كُمحي تَّىح بِراصو كى ِإلَيوحا يم اتَّبِع109و  { ( 
 
 
 
 
 
 



  

 سـورة هود
 

تعنى هذه السورة بأصول العقيدة اإلسالمية ، وقد عرضت لقصص األنبياء 
بالتفصيل ليتأسى بهم رسول اهللا بالصبر والثبات . 

، ثم انتقلت  ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم المحكم اآليات -١
للحديث عن عناد الكافرين من أهل مكة وتكذيبهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

(الَر وسلم واتهامهم له بافتراء القرآن خابوا وخسروا ، من قوله تعالى : 
 إلى قوله تعالى : })1كتَاب ُأحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَّدن حكيمٍ خَبِيرٍ {

مثَُل الْفَرِيقَينِ كَاَألعمى واَألصم والْبصيرِ والسميعِ هْل يستَوِيانِ مثَالً َأفَالَ (
} ون24تَذَكَّر{ (

قصة نوح عليه  : بالقصة األولى تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة -٢
، للعظة والعبرة وتسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من قوله السالم 
 إلى قوله } )25( ولَقَد َأرسلْنَا نُوحاً ِإلَى قَومه ِإنِّي لَكُم نَذير مبِين {تعالى: 

تلْك من َأنباء الْغَيبِ نُوحيها ِإلَيك ما كُنتَ تَعلَمها َأنتَ والَ قَومك من تعالى : (
} ينتَّقةَ ِللْمباقالْع ِإن بِرـذَا فَاصِل ه49قَب{ (

الذي سميت السورة مع قومه عاد ،  وثم ذكرت قصة هود عليه السالم  -٣
 ،  من القصة الثانية ، وهي باسمه تخليداً لجهوده الكريمة في الدعوة إلى اهللا

وِإلَى عاد َأخَاهم هوداً قَاَل يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَـه قوله تعالى : (
}ونفْتَرِإالَّ م َأنتُم ِإن هرا ) إلى قوله تعالى : (}50غَينْيالد هـذي هواْ فُأتْبِعو

} ودمِ هقَو ادداً لِّععَأالَ ب مهبواْ راداً كَفَرع َأال ِإن ةاميالْق موينَةً و60لَع{ (
تحدثت عن ثمود ونبيهم صالح عليه السالم وما آل إليه عنادهم وكفرهم  -٤

وِإلَى ثَمود َأخَاهم  في السورة ، من قوله تعالى : (القصة الثالثة، وهي 



  

هرغَي ِإلَـه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَواِلحاً قَاَل يإلى قوله }61 {..ص (
) }68كََأن لَّم يغْنَواْ فيها َأالَ ِإن ثَمود كَفرواْ ربهم َأالَ بعداً لِّثَمود {تعالى : (

إبراهيم عليه السالم وبشارة المالئكة له بإسحاق ولدا له ،  قصة تلتها -٥
(ولَقَد جاءتْ رسلُنَا ِإبراهيم ،من قوله تعالى:  القصة الرابعة وهي 

} يذنٍل حجاء بِعا لَبِثَ َأن جفَم الَمالَماً قَاَل سى قَالُواْ سـشْرإلى })69بِالْب 
 رحمتُ اللّه وبركَاتُه علَيكُم َأهَل الْبيت ِإنَّه حميد مجِيد قوله تعالى : ( ...

}73{ (
وال زالت اآليات تتحدث عن ضيوف إبراهيم عليه السالم ، وهم  -٦

المالئكة الذين مروا عليه وهم بطريقهم إلهالك قوم لوط وبشروه بوالدة 
غالم له ، وذكرت اآليات مرورهم على لوط عليه السالم ، وما حل بقومه 

فَلَما ذَهب عن  ، من قوله تعالى: (القصة الخامسةمن نكال ودمار وهي 
} مِ لُوطي قَولُنَا فادجى يشْرالْب اءتْهجو عوالر يماهرإلى قوله تعالى : }74ِإب (

)} يدعبِب ينالظَّاِلم نم يا همو كبر ندةً عموس83م{ (
 القصة السادسةثم ذكرت قصة شعيب عليه السالم مع أهل مدين وهي  -٧

وِإلَى مدين َأخَاهم شُعيباً قَاَل يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ،من قوله تعالى : (
هرغَي ا ) إلى قوله تعالى : (}84 {..ِإلَـهكَم نيدداً لِّمعا َأالَ بيهاْ فغْنَوي كََأن لَّم

} ودتْ ثَمدع95ب{ ( 

 وهي قصة موسى عليه السالم مع فرعون القصة السابعةذكرت اآليات  -٨
ولَقَد َأرسلْنَا ، وفي جميع هذه القصص عبر وعظات ، من قوله تعالى : (

وِإن كُـال لَّما لَيوفِّينَّهم ) إلى قوله تعالى : (}96موسى بِآياتنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ {
} خَبِير لُونمعا يبِم ِإنَّه مالَهمَأع كب111ر{ ( 



  

ذكرت العبرة من سرد القصص ، وهي أن تكون شاهدا على تعجيل  -٩
العقوبة للمكذبين وبرهاناً على تأييد اهللا ألوليائه الصالحين ، وتحدثت اآليات 

 عن يوم القيامة وانقسام الناس إلى فريقين : سعداء وأشقياء .

وختمت السورة بأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالصبر على  -١٠
استَقم كَما ُأمرتَ ومن األذى والتوكل على الحي القيوم ، من قوله تعالى : (ف

} يرصب لُونما تَعبِم اْ ِإنَّهالَ تَطْغَوو كعم إلى قوله تعالى : (}112تَاب ( ِللّهو
غَيب السماوات واَألرضِ وِإلَيه يرجع اَألمر كُلُّه فَاعبده وتَوكَّْل علَيه وما 

} لُونما تَعمٍل عبِغَاف كبوهكذا تختم السورة بالتوحيد كما بدأت )  . }  123ر
 م.به ليتناسق البدء مع الختا

 
 
 

 ورة يوسفس
 

 فريد في ألفاظها وتعبيرها و أدائها وفي قصها   فذّأسلوبلسورة هي هذه ا
الممتع اللطيف تسري مع النفس سريان الدم في العروق وقد جاءت طرية 

.  ممتع لطيف يحمل جو األنس والرحمة والرأفة والحنان سياقندية في 
ابتدأت السورة بتعظيم القرآن الكريم وبينت  أن آياته عربية ليعقل  -١

الر تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ الناس أن منزله إله قدير وعظيم ، قال تعالى : (
}1} لُونقتَع لَّكُماً لَّعبِيرآناً عقُر لْنَاه2} ِإنَّا َأنز{ (
انتقلت  اآليات بعدها لتبدأ الحديث عن قصة يوسف عليه السالم ورؤياه  -٢

 محنته األولىالتي رآها وقصها على أبيه يعقوب ، ثم انتقلت للحديث عن 



  

 بإلقائه في الجب ليلتقطه تآمر إخوته عليه وكيدهم بهعليه السالم وهي : 
نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصصِ بِما بعض السيارة ، من قوله تعالى : (

} ينلالْغَاف نلَم هلن قَبِإن كُنتَ مو آنـذَا الْقُره كنَا ِإلَييحإلى قوله }3َأو (
 ) }19 وَأسروه بِضاعةً واللّه عليم بِما يعملُون {تعالى : ( ...

 حيث باعوه محنة االسترقاق في حياته عليه السالم هي : المحنة الثانية -٣
بثمن قليل  ، وأقام بمصر في بيت عزيزها وأعطاه اهللا الحكمة والفقه في 
الدين وتأويل األحاديث ، وتذكر اآليات محنـته في تعرضه ألنواع الفتنة 

واإلغراء من زوجة العزيز، وصموده أمام تلك الفتنة حتى آثر السجن على 
عمل الفاحشة ، وكفى بذلك برهاناً على طهارته ،  من قوله تعالى : 

)} ينداهالز نم يهكَانُواْ فو ةوددعم ماهرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَرإلى قوله }20و (
 )}35ثُم بدا لَهم من بعد ما رَأواْ اآليات لَيسجنُنَّه حتَّى حينٍ {تعالى : (

ذكرت اآليات قصته عليه السالم  مع صاحبي السجن وتأويله لرؤياهما  -٤
ودخََل معه السجن ومكوثه في السجن بضع سنين ،  من قوله تعالى : (

) إلى قوله تعالى : } 36 {..فَتَيان قَاَل َأحدهما ِإنِّي َأراني َأعصر خَمراً 
...)} يننس عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف هبر كْرذ طَانالشَّي اه42فََأنس{( 

انتقلت اآليات لتذكر الرؤيا التي رآها ملك مصر وتأويل يوسف عليه  -٥
السالم لها وخروجه من السجن وإظهار براءته وتمكين اهللا تعالى له في 

وقَاَل الْملك ِإنِّي َأرى سبع األرض بتوليه حكم مصر ، من قوله تعالى : (
ولََأجر اآلخرة خَير لِّلَّذين آمنُواْ ) إلى قوله تعالى : (}43 {...بقَرات سمانٍ

} تَّقُونكَانُواْ ي57و{ ( 

تحدثت اآليات التالية عن مجيء إخوة يوسف إلى مصر ليشتروا الطعام  -٦
نتيجة القحط ، وذكرت عدم معرفتهم ليوسف لما رأوه ، وتجهيزه لهم وطلبه 



  

منهم أن يأتوا بأخيهم من أبيهم ، وكانت هذه زيارتهم األولى لمصر ، من 
وجاء ِإخْوةُ يوسفَ فَدخَلُواْ علَيه فَعرفَهم وهم لَه منكرون قوله تعالى : (

ِإنِ الْحكْم ِإالَّ ِللّه علَيه تَوكَّلْتُ وعلَيه فَلْيتَوكَِّل ) إلى قوله تعالى : (}58{
} كِّلُونتَو67الْم{( 

انتقلت اآليات للزيارة الثانية إلخوة يوسف لمصر بعد إقناعهم ألبيهم  -٧
بأخذ أخيهم  (بنيامين)  ووصيته لهم ، ثم ما كان من شأن أخوهم حين ظهر 

 الصواع في رحله واحتجاز يوسف عليه السالم له .

وأخيراً ما كان من تمام المحنة على يعقوب بفقده ولديه حتى ذهب الحزن 
ولَما دخَلُواْ من حيثُ َأمرهم َأبوهم ما كَان يغْني ببصره ، من قوله تعالى : (

ءن شَيم اللّه نم منْها ) إلى قوله تعالى : (}68 {..عقَاَل يو منْهلَّى عتَوو
} يمكَظ ونِ فَهزالْح نم نَاهيتْ عضيابفَ ووسلَى يفَى ع84َأس{( 

انتقلت اآليات لتتحدث عن إرسال يعقوب ألبنائه لمصر ، ومعرفتهم  -٨
 ألخيهم يوسف وإرساله قميصه ألبيه وارتداد بصره عليه السالم .

 ثم تحدثت عن مجيء أسرة يعقوب بأسرِهم إلى مصر ، ودخولهم على 
يوسف وهو في عز السلطان ، وتحقيق الرؤيا بسجود إخوته األحد عشر له 

قَالُواْ تَاهللا تَفْتَُأ مع أبيه وأمه واجتماع الشمل بعد الفرقة ،  من قوله تعالى : (
} يناِلكالْه نم تَكُون ضاً َأورح تَّى تَكُونفَ حوسي إلى قوله }85تَذْكُر   (

لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لُِّأوِلي اَأللْبابِ ما كَان حديثاً يفْتَرى تعالى : (
ولَـكن تَصديقَ الَّذي بين يديه وتَفْصيَل كُلَّ شَيء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ 

} نُونْؤموختمت السورة بتوجيه األنظار إلى عجائب الكون }  111ي . (
الدالة على الوحدانية وما في قصص القرآن من عبر وعظات . 

 



  

 
 

 سـورة الرعـد
 

الغرض من هذه السورة :  تقرير الوحدانية والبعث والجزاء ، ودفع الشبه 
التي يثيرها المشركون  حول رسالة اهللا تعالى . 

ابتدأت السورة بقضية كبرى أال وهي اإليمان بوجود اهللا ووحدانيته للرد  -١
فجاءت اآليات تقرر كمال قدرته تعالى ، على الجاحدين والمنكرين لذلك 

وات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار والزروع اسمللوعجيب خلقه 
{ المر تلْك آياتُ الْكتَابِ والَّذي  ، من قوله تعالى : والثمار وسائر ما خلق

} نُونْؤمالنَّاسِ الَ ي َأكْثَر نلَـكقُّ والْح كبن رم كإلى قوله }1ُأنزَِل ِإلَي (
ونُفَضُل بعضها علَى بعضٍ في اُألكُِل ِإن في ذَِلك لَآيات لِّقَومٍ تعالى : (...

} لُونقع4ي{ ( 

انتقلت اآليات للحديث عن المشركين وإنكارهم البعث والنشور وعن  -٢
كفرهم وعنادهم وإنكارهم نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم ، من قوله تعالى 

) إلى قوله تعالى : } 5 {....وِإن تَعجب فَعجب قَولُهم َأِئذَا كُنَّا تُراباً : ( 
ويقُوُل الَّذين كَفَرواْ لَوال ُأنزَِل علَيه آيةٌ من ربه ِإنَّما َأنتَ منذر وِلكُلِّ قَومٍ (

} اد7ه{( 

تحدثت عن دالئل وجود اهللا تعالى وقدرته في الكون ، وردت على  -٣
الجاحدين المكذبين بوجود اهللا بالحجج واألدلة القاطعة ، من قوله تعالى : 

) هندع ءكُلُّ شَيو اددا تَزمو امحاَألر يضا تَغمُل كُلُّ ُأنثَى وما تَحم لَمعي اللّه



  

.. وَأما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في اَألرضِ ) إلى قوله تعالى : ( }8بِمقْدارٍ {
 )}17كَذَِلك يضرِب اللّه اَألمثَاَل {

ذكرت مثلين ضربهما للحق وأهله والباطل وأهله ، ليتضح الفرق بين  -٤
 .. ِللَّذين استَجابواْ ِلربهِم الْحسنَىالهدى والضالل  ، من قوله تعالى : ( 

الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصاِلحات طُوبى لَهم وحسن ) إلى قوله تعالى : (} 18{
 )} 29مآبٍ {

ذكَّرتْ ببعثة الرسل الكرام وتكذيب أقوامهم لهم ، وعقاب اهللا الشديد  -٥
 لكل مستهزئ بآيات اهللا تعالى .

كَذَِلك َأرسلْنَاك في ُأمة قَد خَلَتْ من قَبلها ُأمم لِّتَتْلُو علَيهِم  من قوله تعالى : (
لَّهم عذَاب في الْحياة الدنْيا ) إلى قوله تعالى : ( }30 {...الَّذي َأوحينَا 

} اقن وم اللّه نم ما لَهمَأشَقُّ و ةراآلخ ذَابلَع34و{ (
ثم ذكّرت بسعادة  المؤمنين في دار النعيم ومآل الكافرين في دار  -٦

الجحيم وتوعدت اآليات المشركين بالعذاب األليم ، وختمت السورة الكريمة 
ببيان رسالته عليه الصالة والسالم بشهادة اهللا تعالى وشهادة المؤمنين من 

مثَُل الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون تَجرِي من أهل الكتاب ، من قوله تعالى : (
 ارا اَألنْههتتَ ) إلى قوله تعالى : (  }35 {...تَحواْ لَسكَفَر ينقُوُل الَّذيو

) . } 43مرسالً قُْل كَفَى بِاللّه شَهِيداً بيني وبينَكُم ومن عنده علْم الْكتَابِ {
 
 
 
 
 



  

 سـورة إبراهيم
 

محورها       تناولت موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة ، ويكاد يكون 
:  ( الرسالة والرسول ) فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء الرئيسي 

من التفصيل ، وبينت وظيفة الرسول ووضحت معنى وحدة الرساالت  
السماوية ، فاألنبياء صلوات اهللا عليهم أجمعين جاءوا لتشييد صرح 

اإليمان وتعريف الناس باإلله الحق وإخراج البشرية من الظلمات إلى 
النور. 

 
ابتدأت السورة ببيان إعجاز القرآن ، ثم انتقلت لتهديد المشركين  -١

بالعذاب األليم نتيجة عنادهم ، كما تحدثت اآليات عن استهزاء الكفار 
( بالرسل ، وما أعد اهللا تعالى لهم من نكال في اآلخرة ، من قوله تعالى : 

الَر كتَاب َأنزلْنَاه ِإلَيك ِلتُخْرِج النَّاس من الظُّلُمات ِإلَى النُّورِ بِِإذْنِ ربهِم ِإلَى 
} يدمزِيزِ الْحالْع اطرإلى قوله تعالى : (..}1ص ( آِئهرن ومو تيبِم وا همو

 )}17عذَاب غَليظٌ {

٢-  ، هت اآليات أعمال الكفار برماد اشتدت به الريح في يومٍ عاصفشب
وذلك تبيانا على زوالها وضياعها ، وذكرت المناظرة بين الرؤساء واألتباع 
، وأعقبتها بالتذكير بنعم اهللا على العباد ليعبدوه ويشكروه ، من قوله تعالى : 

)فاصمٍ عوي يف يحالر تْ بِهاشْتَد ادمكَر مالُهمَأع هِمبواْ بِركَفَر ينثَُل الَّذم.. 
وآتَاكُم من كُلِّ ما سَألْتُموه وِإن تَعدواْ نعمتَ اللّه الَ ) إلى قوله تعالى : (} 18{

} كَفَّار لَظَلُوم اناِإلنس ا ِإنوهص34تُح{ (



  

مبالغته في هدم عليه السالم وأبي األنبياء إبراهيم عن اآليات تحدثت  -٣
 (وِإذْ قَاَل الشرك واألوثان لالقتداء به واقتفاء أثر خطاه ، من قوله  تعالى :

} نَاماَألص دبَأن نَّع ينبي وننُباجناً وآم لَدـذَا الْبْل هعاج بر يماهر35ِإب{ (
ربنَا اغْفر ِلي وِلواِلدي وِللْمْؤمنين يوم يقُوم الْحساب إلى قوله تعالى : (

}41{  (
 ذكرت موقف الظالمين يوم الدين ، وما يعتريهم من ذل وهوان في يوم  -٤

(والَ تَحسبن اللّه غَافالً عما يعمُل الحشر األكبر ، من قوله  تعالى : 
} ارصاَألب يهف مٍ تَشْخَصوِلي مهَؤخِّرا يِإنَّم ونإلى قوله تعالى : } 42الظَّاِلم (

هـذَا بالَغٌ لِّلنَّاسِ وِلينذَرواْ بِه وِليعلَمواْ َأنَّما هو ِإلَـه واحد وِليذَّكَّر ُأولُواْ (
) } 52اَأللْبابِ {

 
 
 

ر سورة الحج
 

تستهدف هذه السورة الكريمة المقاصد األساسية للعقيدة اإلسالمية ( 
 :  مصارع ومحورها يدور حولالوحدانية و النبوة و البعث والجزاء ) ،  

 .. الطغاة والمكذبين لرسل اهللا في شتى األزمان والعصور
،وبينت حالهم يوم دأت باإلنذار والتهديد والتهويل والوعيد لكل الطغاة بتا -١

(الَر تلْك آياتُ القيامة وعذابهم الشديد تخويفا وترهيبا ،  من قوله تعالى : 
) إلى }2} ربما يود الَّذين كَفَرواْ لَو كَانُواْ مسلمين {1الْكتَابِ وقُرآنٍ مبِينٍ {

 )}15لَقَالُواْ ِإنَّما سكِّرتْ َأبصارنَا بْل نَحن قَوم مسحورون {قوله تعالى : (



  

تحدثت بعدها اآليات عن قدرته تعالى في الخلق وحفظه للسماء من  -٢
استراق السمع ويعدد تعالى نعمه الكثيرة على اإلنسان ليشكره تعالى عليها ، 

) }16ولَقَد جعلْنَا في السماء بروجاً وزينَّاها ِللنَّاظرِين {من قوله تعالى : (
) }27والْجآن خَلَقْنَاه من قَبُل من نَّارِ السمومِ {إلى قوله تعالى : (

عرضت اآليات لقصة خلق آدم عليه السالم وسجود المالئكة له إال  -٣
إبليس وطرده من رحمة اهللا وتعهده بإضالل الناس إال عباد اهللا المخلصين ، 
وتتوعده اآليات وأتباعه بالعذاب األليم في اآلخرة ، كما تبشر المتقين بجنات 

(وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَراً من صلْصاٍل من النعيم ، من قوله  : 
نَبْئ عبادي َأنِّي َأنَا الْغَفُور الرحيم  إلى قوله تعالى  : (})28حمٍإ مسنُونٍ {

}49} اَألِليم ذَابالْع وذَابِي هع َأن 50} و{( 

 تسلية لرسول اهللا وتثبيتا  ،ومن قصة آدم تنتقل لقصص بعض األنبياء -٤
، من قوله تعالى :  ا عليهما السالم  لوط إبراهيم وللمؤمنين فتذكر قصة

)} يمراَهِإب فين ضع مْئهنَبقيمٍ ) إلى قوله تعالى : (}51وبِيٍل ما لَبِسِإنَّهو
}76} يننؤمةً لِّلْمآلي ي ذَِلكف 77} ِإن{( 

 ،  السالم وما حّل بأقوامهم المكذبيناشعيب وصالح عليهمذكرت قصة  -٥
) إلى قوله تعالى : }78وِإن كَان َأصحاب اَأليكَة لَظَاِلمين {من قوله تعالى : (

)} ونبكْسا كَانُواْ يم منْها َأغْنَى ع84فَم{( 

 السورة بتذكير الرسول الكريم بكبرى نعم اهللا عليه وهي هذا  ختمت -٦
بالصبر على المشركين وتبشره بقرب ، آمرة إياه القرآن المجيد المعجز 

وما خَلَقْنَا السماوات واَألرض وما بينَهما ِإالَّ ، من قوله تعالى : (النصر
) إلى قوله تعالى : }85بِالْحقِّ وِإن الساعةَ آلتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميَل {

)} ينقالْي كيْأتتَّى يح كبر دباع99و {  (



  

 
 

 سورة النحل
عالجت سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى ( األلوهية ، والوحي ،  

والبعث والنشور ) وإلى جانب ذلك تحدثت عن دالئل القدرة والوحدانية في 
هذا العالم الفسيح وهي صور دالة على وحدانية اهللا تعالى وعظيم نعمه . 

الحديث عن قدرة اهللا تعالى وإبداعه في خلق الكون  تناولت في البدء  -١
وتحدثت عن  نعمه تعالى على اإلنسان التي ال تعد وال تحصى ، من قوله 

) إلى } 1َأتَى َأمر اللّه فَالَ تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعالَى عما يشْرِكُون {تعالى : (
وِإن تَعدواْ نعمةَ اللّه الَ تُحصوها ِإن اللّه لَغَفُور رحيم قوله تعالى : (   

}18{ . (
 استنكرت  اآليات ضالل الكفرة واتباعهم للباطل رغم النعم العظيمة  -٢

التي أنعم بها تعالى عليهم ، وذكّرتهم بحال من قبلهم وعقابهم ، وأنذرتهم 
واللّه يعلَم ما تُسرون وما بالعقاب الشديد في اآلخرة ، من قوله تعالى : (

} نُونل19تُع خْلَقُوني مهئاً وشَي خْلُقُونالَ ي ونِ اللّهن دم ونعدي ينالَّذو {
فَادخُلُواْ َأبواب جهنَّم خَاِلدين فيها فَلَبِْئس مثْوى ) إلى قوله تعالى : (}20{

} رِينتَكَب29الْم{ (
ت  اآليات ما أعده للمتقين من وجوه التكريم في دار النعيم ، ذكر -٣

ليظهر الفارق بين حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة وبين األبرار 
 والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين الفريقين ، من قوله تعالى :(

) إلى قوله تعالى : }30 {...وقيَل ِللَّذين اتَّقَواْ ماذَا َأنزَل ربكُم قَالُواْ خَيراً
)} ونرْؤما يم لُونفْعيو هِمقن فَوم مهبر خَافُونجدة} {س50ي{ 



  

لما ذكرت اآليات أن الكون كله منقاد ألمر اهللا تعالى  ، أمرت هنا  -٤
بإفراده بالعبادة ألنه الخالق الرازق ، ثم ضربت األمثال في ضالالت أهل 

الجاهلية ، وذكّرت الناس بنعمه الجليلة ليعبدوه ويشكروه ، من قوله تعالى : 
) }51وقَاَل اللّه الَ تَتَّخذُواْ ِإلـهينِ اثْنَينِ ِإنَّما هو ِإله واحد فَإياي فَارهبونِ {(

فَالَ تَضرِبواْ ِللّه اَألمثَاَل ِإن اللّه يعلَم وَأنتُم الَ تَعلَمون إلى قوله تعالى : (  
}74{ (
لما ذكرت سفاهة المشركين في عبادتهم لغير اهللا أعقبته بذكر مثلين  -٥

توضيحاً لبطالن عبادة األوثان ، ثم ذكّرت الناس ببعض النعم التي أفاضها 
عليهم ليعبدوه ويشكروه ويخلصوا له العمل منيبين طائعين ، من قوله تعالى 

) :ءلَى شَيع رقْدلُوكاً الَّ يمداً مبثَالً عم اللّه برإلى قوله }75 {...ض (
ِإن اللّه يْأمر بِالْعدِل واِإلحسانِ وِإيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ تعالى : (

} ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء و90الْفَح{( 

حذّرت من نقض العهود والمواثيق وعصيان أوامر اهللا تعالى ، ألن  -٦
العصيان سبب للبالء والحرمان ، ثم ذكرت ما أعده ألهل اإليمان من الحياة 

 الطيبة الكريمة .

وَأوفُواْ بِعهد اللّه ِإذَا عاهدتُّم والَ تَنقُضواْ اَأليمان بعد  من قوله تعالى : (
ثُم ِإن ربك ِللَّذين هاجرواْ من بعد ما ) إلى قوله تعالى : (}91 {..تَوكيدها

} يمحر ا لَغَفُورهدعن بم كبر واْ ِإنربصواْ وداهج نُواْ ثُم110فُت{  (
- لما ذكرت حال من كفر بلسانه وحال من كفر بلسانه وجنانه ، ذكرت 7

هنا الجزاء العادل الذي يلقاه كل إنسان منهما في اآلخرة ، وما أعده اهللا 
تعالى من العقاب العاجل في الدنيا لبعض المكذبين ، ثم ذكرت قصة إبراهيم 
األواه المنيب ، آمرة  الرسول صلى اهللا عليه وسلم باقتفاء أثره ، من قوله 



  

يوم تَْأتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادُل عن نَّفْسها وتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ وهم تعالى : (
} ونظْلَمم  ) إلى قوله تعالى : (}111الَ يه ينالَّذاتَّقَواْ و ينالَّذ عم اللّه ِإن
} نُونسح128م{.( 

 
 

 سورة اإلسراء
 

هي من السور التي تهتم بشؤون العقيدة وخاصة : ( الوحدانية ، الرسالة 
، البعث ) لكن الموضوع البارز في السورة هو شخصية الرسول صلى اهللا 

عليه وسلم وما أيده اهللا تعالى به من معجزات باهرة وحجج قاطعة دالة 
  على صدقه عليه الصالة والسالم 

ابتدأت السورة بتنزيه هللا تعالى لنفسه ألن له األفعال العظيمة والمنن  -١
الجسيمة التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم من 

المسجد الحرام إلى المسجد األقصى في ليلة واحدة وأراه آياته ، قال تعالى : 
(سبحان الَّذي َأسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ ِإلَى الْمسجِد اَألقْصى الَّذي 

} يرصالب يعمالس وه نَا ِإنَّهاتآي نم هِلنُرِي لَهوكْنَا حار1ب({  

ثم تحدثت  اآليات عن التوراة كتاب بني إسرائيل وما جاء فيها من أن  -٢
وآتَينَا اإلفساد في األرض واقع بسبب المعاصي  ، من قوله تعالى :  (

) }2موسى الْكتَاب وجعلْنَاه هدى لِّبني ِإسراِئيَل َأالَّ تَتَّخذُواْ من دوني وكيالً {
عسى ربكُم َأن يرحمكُم وِإن عدتُّم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم إلى قوله تعالى : (
 )}8ِللْكَافرِين حصيراً {



  

بينت اآليات شرف القرآن الكريم وجاللته فيه بشرى للمؤمنين وإنذار  -٣
للكافرين ، وأن من جهل اإلنسان الدعاء على نفسه بالشر ، كما بينت قدرة 

اهللا تعالى في خلق الليل والنهار ، وبينت  قدرة اهللا تعالى على إهالك القرى 
ِإن هـذَا الْقُرآن الظالمة وأن الجزاء من جنس العمل  ، من قوله تعالى : (

 مَأقْو يي هي ِللَّتدهإلى قوله تعالى : }9{... ي ( ِإلَـهاً آخَر اللّه عل معالَّ تَج
 ) }22فَتَقْعد مذْموماً مخْذُوالً {

ذكرت اآليات هنا طائفة من األوامر والزواجر التي يقوم عليها بنيان  -٤
المجتمع الفاضل ، ثم ذكر تعالى موقف المشركين المكذبين من القرآن 

وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وبِالْواِلدينِ العظيم ، من قوله تعالى : (
انظُر كَيفَ ضربواْ لَك اَألمثَاَل فَضلُّواْ فَالَ ) إلى قوله تعالى : (}23 {..ِإحساناً

) }48يستَطيعون سبِيالً {
ذكرت شبهات المشركين في إنكار البعث والنشور ، وردت عليها  -٥

باإلبطال والتفنيد ، ثم ذكرت قصة آدم وإبليس للعظة واالعتبار ، وأعقبتها 
بذكر نعم اهللا تعالى العظيمة على عباده ، ثم بالوعيد والتهديد إن أصروا 

وقَالُواْ َأِئذَا كُنَّا عظَاماً ورفَاتاً َأِإنَّا على الجحود والكفر .. من قوله تعالى : (
 ثُم الَ تَجِدواْ لَكُم علَينَا ) ،  إلى قوله تعالى  ( ..}49لَمبعوثُون خَلْقاً جديداً {

) }69بِه تَبِيعاً {
لما ذكرت نعم اهللا تعالى على عباده من تسيـير السفن في البحر ومن  -٦

تنجيتهم من الغرق ، تممت ذكر المنّة بما أنعم به  تعالى على اإلنسان من 
تكريمه ورزقه له وتفضيله على غيره من سائر المخلوقات ثم ذكر أحوال 
الناس ودرجاتهم في اآلخرة ، ثم حذرت الرسول صلى اهللا عليه وسلم من 

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في اتباع أهواء المشركين ،من قوله تعالى : (



  

اتبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو رفْنَا ) إلى قوله تعالى : (}70 {..الْبرص لَقَدو
) }89ِللنَّاسِ في هـذَا الْقُرآنِ من كُلِّ مثٍَل فََأبى َأكْثَر النَّاسِ ِإالَّ كُفُوراً {

٧-  ، لما ذكرت اآليات بالحجج والبراهين األدلة على صدق النبي األمي
ذكرت هنا نماذج من تعنّت الكفار وضاللهم باقتراح خوارق مادية غير 

القرآن العظيم ، ثم ذكرت قصة موسى وتكذيب فرعون له مع كثرة 
الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا 

 عليه وسلم ،.

ختمت السورة بدالئل القدرة والوحدانية وتنـزيه اهللا تعالى عن كل  -٨
وقَالُواْ لَن نُّْؤمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا من اَألرضِ نقص .. من قوله تعالى : (

وقُِل الْحمد ِللّه الَّذي لَم يتَّخذْ ولَداً ولَم يكُن ) إلى  قوله تعالى : (}90ينبوعاً {
) } 111لَّه شَرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ وكَبره تَكْبِيراً {

 
 
 

ف سورة الكهـ
 

هذه السورة هي إحدى سور خمس  بدئت بـ ( الحمد هللا ) واألربعة 
 : ترسيخ غرضهاالباقية هي : الفاتحة ، األنعام ، الكهف ، سبأ ، فاطر، و

العقيدة واإليمان باهللا تعالى  
، وأنذرت الكافرين من عذاب اهللا إذا استمروا بدأت بتمجيد اهللا وتقديسه- 1

(الْحمد ِللَّه الَّذي َأنزَل علَى عبده الْكتَاب ولَم بالعصيان ،من قوله تعالى : 



  

}جوع ل لَّهعجزاً  إلى قوله تعالى : (} )1يريداً جعا صهلَيا عم لُوناعِإنَّا لَجو
}8{ (
 من روائع القرآن في سبيل تقرير أهدافها  عديدة تعرضت لقصص- 2

: األساسية لتثبيت العقيدة و اإليمان بعظمة ذي الجالل 
القصة األولى :  

، من قوله  قصة أصحاب الكهف وهي قصة التضحية في سبيل العقيدة
  تعالى :

إلى }) 9(َأم حسبتَ َأن َأصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانُوا من آياتنَا عجباً .. {
 متَّكِئين فيها علَى الَْأراِئك نعم الثَّواب وحسنَتْ مرتَفَقاً قوله تعالى : ( ..

}31{  (
  :القصة الثانية

قصة صاحب الجنتين ، وهي نموذج آخر للتضحية في سبيل العقيدة ممثلة 
في قصة األخوين من بني إسرائيل : المؤمن المعتز بإيمانه ، والكافر وهو 
صاحب الجنتين وما فيها من عبر وعظات وتوجيهات ، كما ضرب تعالى 
المثل للحياة الدنيا ومتاعها الزائل بالماء المنزل بالسماء واختالطه بنبات 

األرض ثم تحوله إلى الهشيم ، فالغاية من ذكر األمثال االتعاظ واالعتبار ، 
واضرِب لَهم مثَالً رجلَينِ جعلْنَا ِلَأحدهما جنَّتَينِ من َأعنَابٍ من قوله تعالى : (

ورَأى ) إلى قوله تعالى : (}32وحفَفْنَاهما بِنَخٍْل وجعلْنَا بينَهما زرعاً {
) } 53الْمجرِمون النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنْها مصرِفاً {

القصة الثالثة :  
 وهي قصة التواضع في سبيل العلم  عليهما السالم ،قصة موسى مع الخضر

ولم  وما جرى من األخبار الغيبية التي أطلع اهللا عليها عبده الصالح الخضر



  

ولَقَد صرفْنَا في هذَا الْقُرآنِ ِللنَّاسِ من كُلِّ ، من قوله تعالى : (يعرفها موسى 
 وما فَعلْتُه ) إلى قوله تعالى : ( ...}54مثٍَل وكَان الِْإنسان َأكْثَر شَيء جدالً {

) }82عن َأمرِي ذَِلك تَْأوِيُل ما لَم تَسطع علَيه صبراً {
وتتضمن القصة ذاتها ما يلي :  

 بناء الجدار)و حادثة قتل الغالم و قصة السفينة (
القصة الرابعة :  

قصة ذي القرنين ورحالته إلى الغرب والشرق ،  وبناؤه السد في وجه 
يأجوج ومأجوج ، وترتبط القصة بالعقيدة واإليمان كالقصص التي سبقتها 

ويسَألُونَك عن ذي الْقَرنَينِ قُْل سَأتْلُو علَيكُم منْه ذكْراً ،من قوله تعالى : (
قَاَل هذَا رحمةٌ من ربي فَِإذَا جاء وعد ربي جعلَه ) إلى قوله تعالى : (}83{

)  }98دكَّاء وكَان وعد ربي حقّاً {
- ختمت السورة الكريمة بالحديث عن يوم القيامة وأحوال الكافرين 3

ركْنَا بعضهم يومِئذ يموج في تووالمؤمنين في اآلخرة ، من قوله تعالى : (
فَمن ) إلى قوله تعالى : (...}99بعضٍ ونُفخَ في الصورِ فَجمعنَاهم جمعاً {

 )} 110كَان يرجو ِلقَاء ربه فَلْيعمْل عمالً صاِلحاً ولَا يشْرِك بِعبادة ربه َأحداً {

 
 

 سورة مريـم
 

   تقرير التوحيد ، وتنـزيه اهللا جل وعال عما الغرض من هذه السورة :
ال يليق به وتثبيت عقيدة اإليمان بالبعث والجزاء . 



  

  التوحيد ، واإليمان بوجود اهللا تعالى ووحدانيته ومحورها يدور حول : 
 . وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين

الذي عليه السالم عرضت لقصص بعض األنبياء مبتدئة بنبي اهللا زكريا  -١
بأن يرزقه غالما صالحا دعاء الملهوف تعالى كانت امرأته عاقراً فدعا اهللا 

كهيعص  ووهبه يحيى عليه السالم ، من قوله تعالى : (له اهللا فاستجاب، 
وسلَام علَيه يوم ) إلى قوله تعالى : (}2} ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا {1{

 ) }15وِلد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياً {

عليها رضت لقصة أعجب وأغرب تلك هي قصة مريم العذراء  ع -٢
وإعجازه و إنجابها لطفل من غير أب وذلك لتأكيد عظمة اهللا تعالى السالم ، 
( واذْكُر في الْكتَابِ مريم ِإذ انتَبذَتْ من َأهلها مكَاناً  ، قال تعالى :في الخلق
وَأنذرهم يوم الْحسرة ِإذْ قُضي الَْأمر وهم  إلى قوله تعالى : (})16شَرقياً {

} نُونْؤملَا ي مهو ي غَفْلَة39ف{ (
ثم أثنت على رسل اهللا ( ، مع أبيه عليه السالم تحدثت عن قصة إبراهيم  -٣

   عليهم السالم)حاً نووإدريس وإسماعيل وهارون وموسى ويعقوب وإسحاق 
(ِإنَّا نَحن  ، قال تعالى : وذلك إلثبات وحدة الرسالة وتوحيد الدعوة إلى اهللا، 

} ونعجرنَا يِإلَيا وهلَيع نمو ض40نَرِثُ الَْأر ِإنَّه يماهرتَابِ ِإبي الْكف اذْكُرو {
ووهبنَا لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم ) إلى قوله تعالى : (}41كَان صديقاً نَّبِياً {

 )}50ِلسان صدق علياً {

وذكرت قصة موسى عليه السالم ونداء اهللا تعالى كما تطرقت اآليات  -٤
 واذْكُر للحديث عن بعض األنبياء وصفاتهم العظيمة ، من قوله تعالى :  (

) إلى قوله تعالى : }51في الْكتَابِ موسى ِإنَّه كَان مخْلَصاً وكَان رسوالً نَّبِياً {
 )}58وممن هدينَا واجتَبينَا ِإذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُ الرحمن خَروا سجداً وبكياً {(



  

حذرت اآليات من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات ورغبت بالتوبة  -٥
فَخَلَفَ من بعدهم خَلْفٌ َأضاعوا وأن جزاء التائبين الجنة ، من قوله تعالى : (
 رب ) إلى قوله تعالى : (}59الصلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوفَ يلْقَون غَياً {

السماوات والَْأرضِ وما بينَهما فَاعبده واصطَبِر ِلعبادته هْل تَعلَم لَه سمياً 
}65{ . (
شبهات المكذبين للبعث والنشور وردت عليها بالحجج تحدثت عن بعض  -٦

والبراهين  ، وختمت السورة بمآل السعداء واألشقياء ، من قوله تعالى : 
وكَم عالى : (ت) إلى قوله }66(ويقُوُل الِْإنسان َأِئذَا ما متُّ لَسوفَ ُأخْرج حياً {

). } 98َأهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هْل تُحس منْهم من َأحد َأو تَسمع لَهم رِكْزاً {
 
 

 
 رة طـهوس

 
 : تثبيت وتركيز أصول الدين : ( التوحيد والنبوة الغرض من هذه السورة

 والبعث والنشور ) .

، وجاءت  في السورة شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم تظهر  -١
شد أزره وتقوي روحه حتى ال يتأثر بما يلقى إليه من كيد وعناد اآليات ت

وإلرشاده أن وظيفته األساسية اإلرشاد والتبليغ ال ، واستهزاء وتكذيب 
} ما َأنزلْنَا علَيك 1(طه { ، من قوله تعالى :  إجبار الناس على اإليمان

اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو لَه الَْأسماء ) ،  إلى قوله تعالى : (}2{ الْقُرآن ِلتَشْقَى 
) .   }8الْحسنَى {



  

عليه السالم ونعمة اهللا عرضت لقصص األنبياء فذكرت قصة موسى  -٢
( وهْل َأتَاك حديثُ عليه باستجابة دعائه وإعطائه سؤله  ، من قوله  تعالى : 

} ِإذْ رَأى نَاراً فَقَاَل ِلَأهله امكُثُوا ِإنِّي آنَستُ نَاراً لَّعلِّي آتيكُم منْها 9موسى {
 فَلَبِثْتَ سنين في  إلى قوله تعالى : ( ..} )10بِقَبسٍ َأو َأجِد علَى النَّارِ هدى{

) . }40َأهِل مدين ثُم جِْئتَ علَى قَدرٍ يا موسى {
ذكرت نعمة اهللا تعالى على موسى باختياره للذهاب مع أخيه إلى فرعون  -٣

لتبليغ الدعوة ، ثم ذكرت الحوار الذي دار بين موسى وفرعون ، وما كان 
واصطَنَعتُك من أمر السحرة وسجودهم لرب العالمين ، من قوله تعالى : (

جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي من تَحتها الَْأنْهار خَاِلدين ) إلى قوله تعالى : (}41ِلنَفْسي {
 ) .}76فيها وذَِلك جزاء من تَزكَّى {

ال تزال اآليات تتحدث عن قصة موسى وفرعون ، وتشير لعناية اهللا  -٤
تعالى بموسى وقومه وإنقاذهم وإهالك عدوهم ، وتذكّرهم بنعم اهللا الكبرى 

 ومننه عليهم ، حيث وصاهم بشكره عليها .

ثم تذكر اآليات انتكاس بني إسرائيل، ورجوعهم عن الحقّ  بعبادتهم العجل 
) إلى }77{... ولَقَد َأوحينَا ِإلَى موسى َأن َأسرِ بِعبادي، من قوله تعالى : (

)  } 98ِإنَّما ِإلَهكُم اللَّه الَّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو وسع كُلَّ شَيء علْماً {قوله تعالى : (
ذكر اهللا تعالى هذه القصص للتأسي بها واالعتبار وهددت اآليات  -٥

الجاحدين المعاندين هللا تعالى بعذاب شديد يوم القيامة ، وجاءت اآليات بعدها 
كَذَِلك نَقُص علَيك من َأنباء لتتحدث عن أهوال القيامة  ،  من قوله تعالى : (

ومن  ) .. إلى قوله تعالى : (}99ما قَد سبقَ وقَد آتَينَاك من لَّدنَّا ذكْراً {
 ) .} 112يعمْل من الصاِلحات وهو مْؤمن فَلَا يخَافُ ظُلْماً ولَا هضماً {



  

تحدثت اآليات عن معجزة القرآن الكريم ،  منبهة رسول اهللا صلى اهللا  -٦
عليه وسلم بأالَّ يعجل ويشق على نفسه في حفظه من قبل انقضاء الوحي ، 
ثم تحدثت اآليات عن قصة سجود المالئكة آلدم عليه السالم وإغواء إبليس 

وكَذَِلك َأنزلْنَاه قُرآناً عربِياً وصرفْنَا له وهبوطه لألرض ، من قوله تعالى : (
) إلى قوله تعالى : } 113فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتَّقُون َأو يحدثُ لَهم ذكْراً {

) عنِ اتَّبى فَمدنِّي هنَّكُم ميْأتا يفَِإم ودضٍ ععِلب كُمضعيعاً بما جنْهبِطَا مقَاَل اه
 ).}123هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشْقَى { 

حذّرت اآليات المعرضين عن ذكر اهللا بعذاب أليم يوم القيامة ، ثم أتت  -٧
اآليات تصبر رسول اهللا وتأمره بالتسبيح هللا في كل حين ، وأن يأمر أهله 

بالصالة ويصطبر عليها ، وختمت ببيان عاقبة األمم السابقة ، من قوله 
ومن َأعرض عن ذكْرِي فَِإن لَه معيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم الْقيامة تعالى : (
قُْل كُلٌّ متَربص فَتَربصوا فَستَعلَمون من   ) إلى قوله تعالى : (}124َأعمى {

) . }  135َأصحاب الصراط السوِي ومنِ اهتَدى {
 
 

 سـورة األنبيــاء
 

سورة تعالج موضوع العقيدة اإلسالمية في ميادينها الكبيرة ( الرسالة و 
الوحدانية و البعث والجزاء ) وتتحدث عن الساعة وشدائدها ، والقيامة 

وأهوالها ، وعن قصص األنبياء والمرسلين . 
وتكذيبهم باهللا تعالى وبالحساب ابتدأت السورة بالحديث عن غفلة الناس  -١

، ، من  عن ذلك اليوم الرهيبالهون بينما تلوح القيامة لهم وهم والعقاب 



  

) إلى قوله }1 (اقْتَرب ِللنَّاسِ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضون {قوله تعالى :
 ) }15فَما زالَت تِّلْك دعواهم حتَّى جعلْنَاهم حصيداً خَامدين {تعالى : (

 أقامت األدلة والبراهين على وحدانية اهللا وبطالن تعدد اآللهة ، من  -٢
) إلى قوله }16وما خَلَقْنَا السماء والَْأرض وما بينَهما لَاعبِين {قوله تعالى : (

) }24 بْل َأكْثَرهم لَا يعلَمون الْحقَّ فَهم معرِضون {تعالى : (...
ذكرت أن دعوة الرسل جميعاً إنما جاءت لبيان التوحيد ، ثم ذكرت بقية  -٣

األدلة على قدرة اهللا ووحدانيته في هذا الكون العجيب ، من قوله تعالى : 
وما َأرسلْنَا من قَبلك من رسوٍل ِإلَّا نُوحي ِإلَيه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدونِ (
) }50وهذَا ذكْر مبارك َأنزلْنَاه َأفََأنتُم لَه منكرون {) إلى قوله تعالى : (}25{
لما ذكرت اآليات الدالئل على التوحيد والنبوة ، أتبعت ذلك بذكر  -٤

قصص األنبياء وما نالهم من ابتالء ، تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 ليتأسى بهم في الصبر واحتمال األذى في سبيل اهللا .

 فذكرت اآليات قصص ( إبراهيم ونوح ولوط وداود وسليمان )عليهم السالم  
ولَقَد آتَينَا ِإبراهيم رشْده من قَبُل وكُنَّا بِه عاِلمين ، من قوله تعالى : (  

ومن الشَّياطينِ من يغُوصون لَه ويعملُون عمالً ) إلى قوله تعالى : (}51{
} ينظافح مكُنَّا لَهو ذَِلك ون82د{ (

ذكرت اآليات محنة كل من يونس وزكريا وعيسى عليهم السالم ،   -٥
تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كي يتأسى بهم في الصبر ، من قوله 

) }83وَأيوب ِإذْ نَادى ربه َأنِّي مسني الضر وَأنتَ َأرحم الراحمين {تعالى : (
قَاَل رب احكُم بِالْحقِّ وربنَا الرحمن الْمستَعان علَى ما إلى قوله تعالى : (

} فُون112تَص{ ( 

 



  

 
   

 سـورة الحـج
 

 هو موضوع اإليمان موضوعهاهي سورة تتـناول جوانب التشريع ، و
والتوحيد واإلنذار والتخويف والبعث والجزاء ومشاهد القيامة وأهوالها ، 

وقد ذكرت السورة بعض المواضيع التشريعية كاإلذن بالقتال ، وأحكام 
 الحج ، والهدي ، واألمر بالجهاد.

بالحديث عن يوم القيامة ، ثم  ابتدأت السورة بمطلع عنيف مخيف  -١
( يا َأيها من قوله تعالى :  انتقلت لتقيم البراهين على البعث بعد الفناء ،

} يمظع ءشَي ةاعلَةَ السلْزز ِإن كُمباتَّقُوا ر إلى قوله تعالى : (})1النَّاس  َأنو
 ) }7الساعةَ آتيةٌ لَّا ريب فيها وَأن اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ {

انتقلت اآليات لتتحدث عن أهل السعادة وأهل الشقاوة ،من قوله تعالى :  -٢
) إلى } 8ومن النَّاسِ من يجادُل في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ {(

} 18ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ ِإن اللَّه يفْعُل ما يشَاء {قوله تعالى : ( 
) }جدة{س
اآليات عما دار بين أهل السعادة والشقاء من الخصومة في دينه تحدثت  -٣

هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا وعبادته ، من قوله تعالى : (
} يممالْح هِمُؤوسر قن فَوم بصن نَّارٍ يم ابيث متْ لَهإلى قوله }19قُطِّع (

 ) } 24وهدوا ِإلَى الطَّيبِ من الْقَوِل وهدوا ِإلَى صراط الْحميد {تعالى : (

ذكرت عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل إبراهيم له ، وتحدثت عن  -٤
، من  عظم كفر هؤالء المشركين الذين يصدون الناس عن المسجد الحرام



  

ِإن الَّذين كَفَروا ويصدون عن سبِيِل اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي قوله تعالى : (
 كَذَِلك سخَّرها لَكُم ِلتُكَبروا ) إلى قوله تعالى : (}25 {....جعلْنَاه ِللنَّاسِ سواء

} يننسحشِّرِ الْمبو اكُمدا هلَى مع 37اللَّه{ (
لما بينت اآليات مناسك الحج وما فيها من منافع في الدنيا واآلخرة وأن  -٥

الكفار صدوا عن المسجد الحرام ، ذكرت هنا أنه تعالى يدافع عن الذين 
آمنوا ، وذكرت حكمة مشروعية القتال ومنها : الدفاع عن المقدسات ، 

وحماية المستضعفين ، وتمكين المؤمنين من عبادة اهللا ،من قوله تعالى : 
) إلى }38ِإن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنُوا ِإن اللَّه لَا يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ {(

ذَِلك بَِأن اللَّه هو الْحقُّ وَأن ما يدعون من دونه هو الْباطُل قوله تعالى : (
} الْكَبِير يلالْع وه اللَّه َأن62 و{ (

لما ذكرت اآليات ما يدّل على قدرته الباهرة من إيالج الليل في النهار  -٦
والنهار في الليل وبين نعمه ،  أتبعته هنا بأنواع الدالئل على قدرة اهللا تعالى 

وحكمته وجعلها كالمقدمة إلثبات البعث والمعاد . 
 ختمت السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة اهللا الواحد األحد ، من قوله  -٧

َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل من السماء ماء فَتُصبِح الَْأرض مخْضرةً ِإن تعالى : (
} يفٌ خَبِيرلَط إلى قوله تعالى  ( ...}63اللَّه ( لَاكُموم وه وا بِاللَّهمتَصاعو 

} يرالنَّص معنلَى ووالْم مع78فَن {.( 

 
 
 
 
 



  

 
 سـورة المؤمنون

 
من السور التي تعالج أصول الدين ( من التوحيد ، والرسالة والبعث ) 

سميت باسم  ( المؤمنون ) تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة 
التي استحقوا بها ميراث الفردوس األعلى في الجنة . 

 باإلشادة بصفات المؤمنين وفضائلهم الكريمة التي  السورةدأتتبا -١
} الَّذين 1( قَد َأفْلَح الْمْؤمنُون { ،.. من قوله تعالى :استحقوا بها جنات النعيم

} ونعخَاش هِملَاتي صف م{ ) إلى قوله تعالى : (}2ه ارِثُونالْو مه لَِئك10ُأو {
} ونا خَاِلديهف مه سودرالْف رِثُوني ين11الَّذ{( 

عرضت السورة الكريمة لدالئل القدرة والوحدانية مصورة في هذا  -٢
وات البديعة االكون العجيب في اإلنسان والحيوان والنبات ثم في خلق السم

ال وفي اآليات الكونية في العالم المنظور والتي تدل على وجود اهللا جل وع
 إلى قوله  )}12ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنسان من سلَالَة من طينٍ {، من قوله تعالى : (

 )}22وعلَيها وعلَى الْفُلْك تُحملُون {تعالى : (

 عرضت قصص بعض األنبياء تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٣
 عليه السالم ، من قوله عما يلقاه من أذى المشركين فذكرت قصة نوح

( ولَقَد َأرسلْنَا نُوحاً ِإلَى قَومه فَقَاَل يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من ِإلَه تعالى : 
} َأفَلَا تَتَّقُون هرِإن كُنَّا )  إلى قوله تعالى : (}23غَيو اتلَآي ي ذَِلكف ِإن

} ينتَلب30لَم{( 

 عليه السالم ألخذ العظة واالعتبار وبينت عاقبة  هودذكرت قصة  -٤
ثُم َأنشَْأنَا من بعدهم الجحود والكفر برسل اهللا وآياته  ، من قوله تعالى : (



  

} ناً آخَرِينةً ) إلى قوله تعالى : (}31قَراء ُأما جا كُلَّ ملَنَا تَتْرسلْنَا رسَأر ثُم
 نُونْؤممٍ لَّا يداً لِّقَوعيثَ فَبادَأح ملْنَاهعجضاً وعم بهضعنَا بعفََأتْب وها كَذَّبولُهسر

}44{( 

 عليه السالم داعية الرسل لعمل الصالحات  موسى ذكرت اآليات قصة   -٥
ثُم َأرسلْنَا موسى وَأخَاه هارون بِآياتنَا فهم المثل والقدوة ، من قوله تعالى : (

وِإن هذه ُأمتُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُم ) إلى قوله تعالى : (}45وسلْطَانٍ مبِينٍ {
 )}52فَاتَّقُونِ {

وتفرقهم واختالفهم ، عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق  -٦
فَتَقَطَّعوا وذلك ليجتنب اإلنسان طرق أهل الضالل ، من قوله تعالى : (

} ونفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزراً كُلُّ حبز منَهيم بهرإلى قوله تعالى : (}53َأم ( ِإنو
} ونبلَنَاك اطرنِ الصع ةربِالْآخ نُونْؤملَا ي ين74الَّذ {  (

 ذكر ت بعدها سبب إعراض المشركين عن اهللا تعالى واتباع أوامره  -٧
(ولَو رحمنَاهم وكَشَفْنَا ما والسبب هو العناد والطغيان من قوله  تعالى :  

} ونهمعي هِماني طُغْيوا فلَّلَج رن ضنَا ) إلى قوله تعالى : (}75بِهِم مدعو لَقَد
} ِلينالَْأو يراطذَا ِإلَّا َأسه ُل ِإنن قَبذَا ماُؤنَا هآبو ن83نَح {( 

أقامت األدلة على التوحيد ، ثم ذكرت أحوال اآلخرة وانقسام الناس إلى  -٨
) إلى } 84قُل لِّمنِ الَْأرض ومن فيها ِإن كُنتُم تَعلَمون {( سعداء وأشقياء ،
 )}98وَأعوذُ بِك رب َأن يحضرونِ {قوله تعالى : (

ختمت السورة ببيان حال العصاة وتمنيهم العودة لعمل الخير وبيان  -٩
عذابهم في جهنم ، كما ذكرت جزاء المؤمنين وفوزهم برضوان اهللا تعالى 

حتَّى ِإذَا وذلك بهدف الدعوة للتوبة قبل انقضاء األجل  ،من قوله تعالى : (



  

وقُل رب ) إلى قوله تعالى : (}99جاء َأحدهم الْموتُ قَاَل رب ارجِعونِ {
} ينماحالر رَأنتَ خَيو محارو ر118اغْف {( 

 
 ورة النّـورس

 
من السور التي تتـناول األحكام التشريعية وتعنى بأمور األخالق وتهتم 

بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يربى عليها المسلمون أفرادا 
 . وجماعات

كحد على الناس ، ذكرت بعض الحدود الشرعية التي فرضها اهللا تعالى  -١
 التي شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد  ،الزنى وحد القذف وحد اللعان

وحفظاً لألمة من عوامل ، والفوضى واختالط األنساب واالنحالل الخلقي 
 (سورةٌ َأنزلْنَاها وفَرضنَاها وَأنزلْنَا  ، من قوله  تعالى :التردي واالنحالل

} ونتَذَكَّر لَّكُملَّع نَاتيب اتا آييها 1فمنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزةُ ويانالز {
 ةلْدَئةَ جإلى قوله تعالى : (}2 {...م (  َأنو تُهمحرو كُملَيع ُل اللَّهلَا فَضلَوو

} يمكح ابتَو 10اللَّه { ( 

انتقلت اآليات لتـتحدث عن (حادثة اإلفك ) وردة فعل كل من المؤمنين  -٢
والمنافقين وشددت الوعيد والتهديد لمن يحب أن يشيع الفاحشة بين الناس 

} 11 {...ِإن الَّذين جاُؤوا بِالِْإفْك عصبةٌ منكُم دون دليل ، من قوله تعالى : (
ولَولَا فَضُل اللَّه علَيكُم ورحمتُه وَأن اللَّه رُؤوفٌ رحيم )، إلى قوله تعالى : (

}20{  (
أعقبت ذلك التحذير من سلوك طريق الشيطان الذي يدعو اإلنسان للشر  -٣

والفساد ، ثم ذكرت آداب االستئذان والزيارة ، و أتبعتها بآيات غض البصر 



  

) }21 {...يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ، من قوله تعالى : (
ولَقَد َأنزلْنَا ِإلَيكُم آيات مبينَات ومثَالً من الَّذين خَلَوا من إلى قوله تعالى : (

} ينتَّقظَةً لِّلْمعومو كُمل34قَب{ .(
لما وصفت اآليات بأنه تعالى قد أنزل آيات مبينات ، وأقام الدالئل على  -٤

وحدانيته واختصاصه بتشريع األحكام التي فيها سعادة المجتمع أعقبته بذكر 
 مثالين :

 في بيان أن دالئل الوحدانية واإليمان في غاية الظهور.  أحدهما
 في بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء . والثاني : 

اللَّه نُور السماوات والَْأرضِ مثَُل نُورِه كَمشْكَاة فيها  من قوله تعالى : (
احبصإلى قوله تعالى : (}35{... م ( خْشَ اللَّهيو ولَهسرو عِ اللَّهطن يمو

} ونالْفَاِئز مه لَِئكفَُأو تَّقْهي52و{( 

لما ذكرت اآليات صفات المنافقين القبيحة ، أعقبت ذلك بذكر ما انطوت  -٥
 عليه نفوسهم من مكرٍ واحتياٍل وحلف كاذبٍ بأغلظ األيمان .

 ختمت السورة الكريمة بالتحذير من سلوك طريق المنافقين ،  من قوله  -٦
... وَأقْسموا بِاللَّه جهد َأيمانهِم لَِئن َأمرتَهم لَيخْرجن قُل لَّا تُقْسمواتعالى : (

ويوم يرجعون ِإلَيه فَينَبُئهم بِما عملُوا واللَّه بِكُلِّ ) إلى قوله تعالى : (  }53{
} يملع ء64شَي {. ( 

 
 
 
 
 



  

 سـورة الفرقـان
 
تتضمن السورة الحديث عن أشياء ثالثة : التوحيد والنبوة والمعاد  .  
 ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن الذي تفنن المشركون بالطعن فيه و  -١

، قال زيل رب العالميننـالتكذيب له فجاء الرد عليهم باألدلة والبراهين أنه ت
 إلى })1(تَبارك الَّذي نَزَل الْفُرقَان علَى عبده ِليكُون ِللْعالَمين نَذيراً {تعالى : 

) }21 لَقَد استَكْبروا في َأنفُسهِم وعتَو عتُواً كَبِيراً {قوله تعالى : ( ..
بعض جرائم المشركين ، ثم ذكرت قصص بعض األنبياء تحدثت عن  -٢

وما حّل بأقوامهم المكذبين ، وذلك تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، من 
 (يوم يرون الْملَاِئكَةَ لَا بشْرى يومِئذ لِّلْمجرِمين ويقُولُون حجراً قوله تعالى :

ولَقَد َأتَوا علَى الْقَرية الَّتي ُأمطرتْ مطَر  إلى قوله تعالى : (})22محجوراً {
) }40السوء َأفَلَم يكُونُوا يرونَها بْل كَانُوا لَا يرجون نُشُوراً {

اآليات طرفاً من استهزاء المشركين وسخريتهم بالرسول صلى ذكرت  -٣
اهللا عليه وسلم ، فلم يقتصروا على تكذيبه فحسب ،  بل زادوا عليه 

باالستهزاء واالحتقار ، وذكرت األدلة على وحدانيته وقدرته جل جالله  ، 
(وِإذَا رَأوك ِإن يتَّخذُونَك ِإلَّا هزواً َأهذَا الَّذي بعثَ اللَّه من قوله تعالى : 

} 60َأنَسجد ِلما تَْأمرنَا وزادهم نُفُوراً { إلى قوله تعالى : (...})41رسوالً {
 ).}جدة{س

 
 تحدثت عن دالئل قدرة اهللا تعالى ووحدانيته و آثار خلقه في الكون  -٤

 .البديع 
 



  

ختمت ببيان صفات عباد الرحمن وما أكرمهم اهللا به من صفات حميدة   -٥
(تَبارك الَّذي  ، من قوله تعالى : استحقوا عليها عظيم األجر في جنات النعيم

 إلى قوله })61جعَل في السماء بروجاً وجعَل فيها سراجاً وقَمراً منيراً {
قُْل ما يعبُأ بِكُم ربي لَولَا دعاُؤكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون ِلزاماً تعالى : (

}77 { . (
 
 

 سـورة الشـعراء
 

عالجت السورة أصول الدين من ( التوحيد ، والرسالة ، والبعث ) . 
  ،ابتدأت السورة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله تعالى هداية للخلق -١

وذكرت موقف المشركين منه فقد كذبوا به مع وضوح آياته وسطوع 
، قال براهينه وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عناداً واستكباراً

وِإن ربك إلى قوله تعالى : (} 2} تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ {1(طسم {تعالى : 
} يمحالر زِيزالْع و9لَه{  (

 الرسل الكرام الذين بعثهم عن سبع قصص من قصصتحدثت السورة  -٢
اهللا لهداية البشرية فبدأت بقصة موسى مع فرعون الجبار وانتهت ببيان 

( وِإذْ نَادى ربك من قصص األمم الغابرة ، من قوله تعالى :العظة والعبرة 
} ينالظَّاِلم مالْقَو ى َأنِ اْئتوسا ) إلى قوله تعالى : (}10ممةً ولَآي ي ذَِلكف ِإن

} يننْؤمم مهَأكْثَر 67كَان} يمحالر زِيزالْع ولَه كبر ِإن68} و{  (
 الخليل عليه السالم وموقفه من أبيه وقومه حيث إبراهيمتناولت قصة  -٣

 فكذبوه وجحدوا بها ، من قوله تعالى أقام لهم األدلة على وحدانية اهللا تعالى



  

 :} يماهرَأ ِإبنَب هِملَياتُْل ع69(و} وندبا تَعم همقَوو إلى }70} ِإذْ قَاَل ِلَأبِيه (
} وِإن ربك 103ِإن في ذَِلك لَآيةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين {قوله تعالى : (

} يمحالر زِيزالْع و104لَه{ (
لوط و صالح و هود وفي ذكر قصص األنبياء نوح اآليات تتابعت  -٤
، من قوله شعيب عليهم السالم وبينت سنة اهللا في معاملة المكذبين لرسله و

 } ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم نُوح َألَا تَتَّقُون105كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلين {تعالى : (
فَكَذَّبوه فََأخَذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة ِإنَّه كَان عذَاب يومٍ ) إلى قوله تعالى : (

} وِإن ربك 190} ِإن في ذَِلك لَآيةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين {189عظيمٍ {
} يمحالر زِيزالْع و191لَه{ (

، قال للتنويه بشأن كتاب اهللا تفخيماً لشأنه وبياناً لمصدرهاآليات  عادت  -٥
)  } 193} نَزَل بِه الروح الَْأمين {192زِيُل رب الْعالَمين {ـ(وِإنَّه لَتَنتعالى : 

} فَيقُولُوا هْل نَحن 202فَيْأتيهم بغْتَةً وهم لَا يشْعرون {إلى قوله تعالى : (
} وننظَر203م{ 

ختمت السورة بالرد على افتراءات المشركين في زعمهم أن الشياطين    -٦
(َأفَبِعذَابِنَا  ، من قوله  تعالى : وهكذا تناسق البدء مع الختام زل القرآنـتن

} جِلُونتَعس204ي} يننس منَاهتَّعتَ ِإن مَأيِإلَّا ) إلى قوله تعالى : (}205} َأفَر
الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات وذَكَروا اللَّه كَثيراً وانتَصروا من بعد ما 

} ونبنقَلنقَلَبٍ يم وا َأيظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وم227ظُل { . (
 
 
 
 



  

 
 

 ســورة النمـل
 

اهتمت السورة بأصول الدين من ( التوحيد  والرسالة والبعث ). 
  صلى اهللا عليه وسلم القرآن الكريم معجزة محمدالحديث عن  تناولت  - 1

 ، ثم تحدثت عن قصص زيل من حكيم عليمـالكبرى فوضحت أنه تن
(طس تلْك آياتُ األنبياء وبدأت بقصة موسى عليه السالم ، من قوله تعالى :

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها َأنفُسهم ) إلى قوله تعالى : (} 1الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِينٍ {
} يندفْسةُ الْمباقع فَ كَانكَي اً فَانظُرلُوع14ظُلْماً و{  (

ة سليمان عليه السالم الذي جمع اهللا تعالى له الملك تحدثت عن قص- 2
والنبوة وسخّر له اإلنس والجن ،  وعلمه منطق الطير وتذكر اآليات قصته 
مع بلقيس ملكة سبأ وما كان من أمور عجيبة حصلت في زمانه مما يرسخ 

(وتَفَقَّد الطَّير فَقَاَل ما ِلي لَا َأرى اإليمان باهللا تعالى ، من قوله تعالى : 
} الْغَاِئبِين نم كَان َأم دهدِإنِّي  إلى قوله تعالى : (.. })20الْه بقَالَتْ ر

} ينالَمالْع بر ِللَّه انملَيس عتُ ملَمَأسي وتُ نَفْس44ظَلَم { (
- ذكرت قصة النبي صالح وأعقبها بقصة لوط عليهما السالم ،  وكل هذه 3

القصص غرضها  التذكير واالعتبار ، وبيان سنة اهللا تعالى في إهالك 
ولَقَد َأرسلْنَا ِإلَى ثَمود َأخَاهم صاِلحاً َأنِ المكذبين  ،  من قوله تعالى : (

} ونمخْتَصفَرِيقَانِ ي مفَِإذَا ه وا اللَّهدبنَا ) إلى قوله تعالى : (}45اعطَرَأمو
} نذَرِينالْم طَراء مطَراً فَسهِم ملَي58ع{ ( 



  

- ثم ذكرت بعد ذلك البراهين الدالة على وحدانية اهللا تعالى ، من قوله 4
قُِل الْحمد ِللَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خَير َأما تعالى : (
} شْرِكُوني ) إلى قوله تعالى : ( }59يف مْل هب ةري الْآخف مهلْمع كارِل ادب

} ونما عنْهم مْل ها بنْهم 66شَك{  (
- ذكرت اآليات شبهات المشركين في اإليمان باآلخرة والبعث والنشور 5

وأردفتها بذكر الدالئل القاطعة وذكر بعض األهوال التي تكون بين يدي 
وقَاَل الَّذين كَفَروا َأِئذَا كُنَّا تُراباً وآباُؤنَا َأِئنَّا الساعة ، من قوله تعالى : (

} ونجخْرا إلى قوله تعالى : (  }67لَمرِفُونَهفَتَع هاتآي رِيكُميس ِللَّه دمقُِل الْحو
} لُونما تَعمٍل عبِغَاف كبا رم93و {  . (

  
 
 

 سورة القصـص
 

اهتمت السورة بأصول الدين من ( التوحيد  والرسالة  والبعث ) وتتفق 
في أهدافها مع سورتي النمل والشعراء وهي تكمل أو تفصل ما ُأجِمل في 

  السورتين قبلها

طغيان  قصة موسى عليه والسالم ،وابتدأت السورة بالحديث عن  -١
} تلْك آياتُ 1طسم {، من قوله تعالى : (األرض في فرعون وعلوه وفساده 

 ِإن تُرِيد ِإلَّا َأن تَكُون جباراً في  إلى قوله تعالى : ( ...}..)2الْكتَابِ الْمبِينِ {
} ينحلصالْم نم َأن تَكُون ا تُرِيدمضِ و19الَْأر{ (



  

وخوف أمه عليه من بطش عليه السالم انتقلت للحديث عن والدة موسى  -٢
ليعيش معززاً مكرماً في حجر فرعون يم فرعون و إلهام اهللا لها بإلقائه في ال

 هجرته ألرض  ، ثمسن الرشد وقتله للقبطيعليه السالم بلوغ موسى ،و 
وتكليف اهللا تعالى له بالعودة لدعوة ،  عليه السالم  بابنة شعيبزواجهمدين و
 . فرعون 

 عقابا له ، في البحرتعالى وتفصل األحداث مع فرعون إلى أن أغرقه اهللا 
(وجاء رجٌل من َأقْصى الْمدينَة يسعى قَاَل يا موسى.. من قوله  تعالى : 

وَأتْبعنَاهم في هذه الدنْيا لَعنَةً ويوم الْقيامة هم من  إلى قوله تعالى : (})20{
} ينوحقْب42الْم{  (

ذكرت نعمة اهللا تعالى على موسى كليم اهللا من إنزال التوراة من بعد ما  -٣
أهلك فرعون وقومه  ، ثم ذكرت نعمته تعالى على العرب بإنزال القرآن 
العظيم خاتم الكتب السماوية. وأخبرت عما يوبخ به تعالى المشركين يوم 

ولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب من بعد ما َأهلَكْنَا الْقُرون القيامة ،من قوله تعالى : (
اِئرصإلى قوله تعالى  (} 43 {...الُْأولَى ب ( دمالْح لَه وِإلَّا ه لَا ِإلَه اللَّه وهو

} ونعجتُر هِإلَيو كْمالْح لَهو ةرالْآخي الُْأولَى و70ف{ (
لما ذكرت اآليات بعض األدلة على عظمة اهللا تعالى وسلطانه تذكيرا  -٤

  للحديث عن قصة قارونت اآلياتانتقللعباده بوجوب شكر النعم ، و
واختياله وفخره على قومه وبغيه عليهم ، ثم عقب ذلك بأنه خسف به وبداره 

األرض . كما أخبرت اآليات أن الدار اآلخرة ونعيمها جعلها اهللا لعباده 
 المؤمنين المتواضعين .

 ختمت السورة بأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإبالغ الرسالة  -٥
وبإخباره أنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة وسيسأله عما استرعاه من 



  

(قُْل َأرَأيتُم ِإن جعَل اللَّه علَيكُم اللَّيَل سرمداً ، من قوله تعالى :  أعباء النبوة 
} ..ةاميمِ الْقوإلى قوله تعالى : (})71ِإلَى ي  لَا ِإلَه ِإلَهاً آخَر اللَّه عم علَا تَدو

} ونعجتُر هِإلَيو كْمالْح لَه ههجِإلَّا و اِلكه ءكُلُّ شَي و88ِإلَّا ه {(  
 

 
 

 سـورة العنكبوت
 العقيدة في أصولها الكبرى  ( الوحدانية والرسالة و البعث وموضوعها :

 اإليمان و سنة االبتالء  في هذه الحياة ، ومحورها يدور حول :والجزاء ) 
ألن المسلمين في مكة كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة . 

فريق من الناس يحسبون اإليمان كلمة تقال عن  ابتدأت اآليات بالحديث  -١
باللسان فإذا نزلت بهم المحنة انتكسوا إلى جحيم الضالل وارتدوا  عن 

، وتَعد المؤمنين باهللا بتكفير ذنوبهم  ومضاعفة حسناتهم ،  وتأمر اإلسالم 
 اآليات المؤمنين  باإلحسان للوالدين كسبيل لكسب الحسنات ومحو الذنوب ، 

} َأحسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا 1( الم {من قوله تعالى :
} فْتَنُوني ) إلى قوله تعالى : (}2يف ملَنَّهخلَنُد اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذو

} يناِلح9الص{( 

  انتقلت اآليات   لتتحدث عن صفات المكذبين وعن كفار قريش الذين  -٢
قالوا للمؤمنين ارجعوا عن دينكم وسنحمل خطاياكم، وبينت عاقبتهم تحذيرا 

  ....ومن النَّاسِ من يقُوُل آمنَّا بِاللَّهمن اتباع خطاهم ، من قوله تعالى : (
ولَيحملُن َأثْقَالَهم وَأثْقَاالً مع َأثْقَاِلهِم ولَيسَألُن يوم ) إلى قوله تعالى : (} 10{

} ونفْتَرا كَانُوا يمع ةامي13الْق{ ( 



  

 عن محنة األنبياء وما القوه من شدائد في سبيل تبليغ رسالة اهللا تحدثت -٣
عليهما السالم ، وما في  إبراهيم وخليل الرحمنفتتحدث عن قصة نوح 

(ولَقَد َأرسلْنَا نُوحاً ِإلَى قَومه القصتين من عبر وعظات ، من قوله تعالى : 
} ونظَاِلم مهو الطُّوفَان ماماً فََأخَذَهع ينسِإلَّا خَم نَةَألْفَ س يهِم14فَلَبِثَ ف( { 

وآتَينَاه َأجره في الدنْيا وِإنَّه في الْآخرة لَمن الصاِلحين إلى قوله تعالى : (
}27{  (
استمرت اآليات بالحديث عن قصص األنبياء فذكرت قصة لوط ، شعيب  -٤

، هود ، صالح  عليهم السالم ، على سبيل االختصار لتبين عاقبة اهللا 
ولُوطاً ِإذْ للمكذبين ، وأكدت  أن االبتالء سنّة كونية ،  من قوله تعالى : (

} ينالَمالْع نم دَأح نا مقَكُم بِهبا سشَةَ مالْفَاح لَتَْأتُون ِإنَّكُم همإلى }28قَاَل ِلقَو (
)  } 45 ولَذكْر اللَّه َأكْبر واللَّه يعلَم ما تَصنَعون {قوله تعالى : ( ...

لما بين تعالى ضالل من اتخذ من دون اهللا أولياء وضرب المثل ببيت  -٥
العنكبوت ، أمر هنا في اآليات بالتلطف في دعوة أهل الكتاب لإليمان ، ثم 

ذكر البراهين القاطعة على صدق محمد صلى اهللا عليه وسلم وصحة القرآن 
(ولَا تُجادلُوا َأهَل الْكتَابِ ِإلَّا بِالَّتي هي َأحسن ِإلَّا الَّذين ، من قوله تعالى : 

} ..منْهوا مإلى قوله تعالى :  (})46ظَلَم  نم شَاءن يقَ ِلمزطُ الرسبي اللَّه
} يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه ِإن لَه رقْديو هادب62ع {( 

ختمت السورة الكريمة ببيان اغترار المشركين بالدنيا الفانية ، وتوعدهم  -٦
بالعقاب األليم ، ووعد المؤمنين بتبصيرهم سبل اهللا في الدنيا واآلخرة ، من 

 ....ولَِئن سَألْتَهم من نَّزَل من السماء ماء فََأحيا بِه الَْأرضقوله تعالى : (
والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وِإن اللَّه لَمع  ) إلى قوله تعالى : (}  63{

} يننسح69الْم {( 



  

 
 ســورة الـروم

 
تعالج السورة قضايا العقيدة اإلسالمية في إطارها العام وميدانها الفسيح ( 

الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء ) . 
ي هام أخبر عنه القرآن الكريم قبل ـبـحدث غيبأت السورة بالتنبؤ ابتد -١

 انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع بينهما  :حدوثه أال وهو
 وهذا من أعظم معجزات   ،وقد تحققت النبوءة وظهر صدق الوحي، قريبا 
 إلى قوله تعالى : }..)2} غُلبت الروم {1( الم {، ،  من قوله تعالى : القرآن

)} لُونغَاف مه ةرنِ الْآخع مها ونْيالد اةيالْح نراً مظَاه ونلَمع7ي{ ( 

انتقلت  اآليات بعدها لتتحدث عن أحوال الناس في اآلخرة وعن قدرة  -٢
َأولَم يتَفَكَّروا في َأنفُسهِم ما خَلَقَ اللَّه السماوات اهللا تعالى على البدء ( 

ضالَْأرإلى قوله تعالى : (..}8 {...و ، ( كَذَِلكا وهتوم دعب ضي الَْأريحيو
} ونج19تُخْر{( 

ذكرت اآليات  األدلة على الربوبية والوحدانية في خلق البشر ،  -٣
واختالف األلسنة والصور ، وإحياء األرض بالمطر ، وفي قيام الناس 

ومن آياته َأن خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم ِإذَا َأنتُم بشَر ومنامهم ، من قوله تعالى : (
} ونرضِ ) إلى قوله تعالى : (}20تَنتَشالَْأرو اتاومي السلَى فثَُل الَْأعالْم لَهو

} يمكالْح زِيزالْع وه27و{( 

 ثم وبخت  للمشركين لعبادتهم غير اهللا مع أنه هو وحده الخالق  -٤
ضرب لَكُم مثَالً من َأنفُسكُم هل لَّكُم من ما والرازق ، من قوله تعالى : (



  

 هْل من شُركَاِئكُم ) إلى قوله تعالى ( ..}28{... ملَكَتْ َأيمانُكُم من شُركَاء
} شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبس ءن شَين ذَِلكُم مُل مفْعن ي40م{  (

شنّع تعالى في اآليات الكريمة على المشركين في عبادتهم لغير اهللا ،  -٥
وذكر في هذه اآليات األسباب الموجبة للمحنة واالبتالء وهي : الكفر ، 
وانتشار المعاصي ، وكثرة الفجور ، والتي بسببها تقل الخيرات وترتفع 

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ َأيدي البركات ، ، من قوله تعالى : (
} ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعم بيقَهذإلى قوله تعالى : }41النَّاسِ ِلي (

)} رِينالْكَاف بحلَا ي ِإنَّه هلن فَضم اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ زِيج45ِلي {
 ( 

ضرب تعالى في اآليات  األمثال بهالك األمم السابقة ،  تنبيها لقريش  -٦
وأمرا لهم باالعتبار بمن سبقهم من أمم كافرة ، وألمرهم أيضا باالستقامة 

ومن آياته َأن في طاعة اهللا  والمبادرة إلى الخيرات ، من قوله تعالى : (
 اتشِّربم احيَل الرسرإلى قوله تعالى : (}46 {...ي (  اللَّه دعو ِإن بِرفَاص

} نُونوقلَا ي ينالَّذ فَّنَّكتَخسلَا يقٌّ و60ح {( 

 
 ورة لقمانس

 
تعالج هذه السورة موضوع العقيدة بالتركيز على أصولها : ( الوحدانية 

والنبوة والبعث والنشور) .  
القرآن الكريم الذي جعله اهللا تعالى هدى وشفاء بذكر اآليات دأت ابت -١

ورحمة للمحسنين، وذكرت حال السعداء الذين اهتدوا بالقرآن الكريم  وحال 
األشقياء الذين أعرضوا عنه ، كما بينت قدرة اهللا  العظيمة على خلق 



  

} تلْك 1(الم {السماوات واألرض وما فيهما وما بينهما ، من قوله تعالى : 
) إلى قوله تعالى : } 3} هدى ورحمةً لِّلْمحسنين {2آياتُ الْكتَابِ الْحكيمِ {

هذَا خَلْقُ اللَّه فََأروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه بِل الظَّاِلمون في ضلَاٍل مبِينٍ (
}11{   (
 ، وقد ذكره تعالى  البنه ووصاياهاشتملت على مواعظ لقمان الحكيم -٢

بأحسن الذكر وهو يوصي ولده ويمنحه أفضل ما يعرف من الحكمة والدعوة 
ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْمةَ للرشاد والتحذير من الشرك ، من قوله  تعالى : ( 

 يدمح يغَن اللَّه فَِإن ن كَفَرمو هِلنَفْس شْكُرا يفَِإنَّم شْكُرن يمو ِللَّه َأنِ اشْكُر
واقْصد في مشْيك واغْضض من صوتك ِإن َأنكَر ) إلى قوله تعالى : (}12{

) } 19الَْأصوات لَصوتُ الْحميرِ {
بيان نعم اهللا تعالى ودالئل قدرته في الكون محذرة   ب السورة ختمت -٣

 ، مخبرة عن جالل  من ذلك اليوم  الذي ال ينفع فيه مال وال بنونالمشركين
اهللا وعظمته وكبريائه وجالله وأسمائه الحسنى وصفاته العال وعلمه بمفاتيح 

(َألَم تَروا َأن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات الغيب   ، من  قوله تعالى : 
 وما تَدرِي نَفْس بَِأي َأرضٍ تَموتُ قوله تعالى : ( ...وما في الَْأرضِ) إلى 
} خَبِير يملع اللَّه 34ِإن {(  

 
 ســورة السـجدة

 
تعالج السورة  موضوع العقيدة : ( اإليمان باهللا واليوم اآلخر والكتب 

والرسل والبعث والجزاء والمحور الذي تدور حوله هو موضوع  ( البعث 



  

بعد الفناء ) الذي جادل المشركون حوله واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول 
عليه الصالة والسالم . 

 السورة الكريمة بدفع الشك واالرتياب عن القرآن العظيم بروائع ابتدأت -١
،وتحدثت عن دالئل قدرة اهللا تعالى في الكون ،  من قوله الحجة والبرهان

 )إلى قوله }2} تَنزِيُل الْكتَابِ لَا ريب فيه من رب الْعالَمين {1( الم {تعالى : 
ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعَل لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ تعالى : (

} ونا تَشْكُريالً م9قَل{ (
 عليها  ، وردتشبهة المشركين السخيفة في إنكار البعث والنشورذكرت  -٢

بالحجج القاطعة واألدلة الساطعة التي تهزم الخصم أمام روائع الحجة 
وقَالُوا َأِئذَا ضلَلْنَا في الَْأرضِ َأِئنَّا لَفي خَلْق جديد ، من قوله تعالى : (والبيان

} ونركَاف هِمبقَاء رم بِلْل هإلى قوله تعالى : ( ...}10ب ( ذَابذُوقُوا عو 
} لُونمتَع ا كُنتُمبِم 14الْخُلْد{ (

انتقلت  للحديث عن صفات المؤمنين المتقين ، و ذكرت أنه ال يتساوى  -٣
فريق األبرار وفريق الفجار ألن عدالة اهللا تقتضي التمييز بين الفريقين ،من 

) إلى قوله }15 {...ِإنَّما يْؤمن  بِآياتنَا الَّذين ِإذَا ذُكِّروا بِهاقوله تعالى : (
)  } 30فََأعرِض عنْهم وانتَظر ِإنَّهم منتَظرون {تعالى : (

 
 

 سـورة األحــزاب
 

وتتناول جوانب التشريع وتتناول حياة المسلمين الخاصة والعامة وخاصة 
أمر األسرة ، فقد شرع القرآن الكريم من األحكام ما يكفل لها الهناء ، 



  

وأبطل بعض التقاليد الموروثة مثل : التبني والظهار واعتقاد وجود قلبين 
لكل إنسان وطهر المجتمع من رواسب التخلف الجاهلي .  

بدأت  السورة بدعوة النبي للتقوى والتوكل على اهللا واتباع تعاليم القرآن  -١
الكريم ، ثم انتقلت اآليات لتحرم الظهار ونفي أن يكون األدعياء من األبناء 

، وبينت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أقرب للمؤمن من نفسه وزوجاته 
أمهاتهم في المحبة واالحترام وانتقلت اآليات لتبين أن اهللا تعالى أخذ الميثاق 
من كل األنبياء والرسل على القيام بدنه وسيسألون عنه ، من قوله تعالى : 

يا َأيها النَّبِي اتَّق اللَّه ولَا تُطعِ الْكَافرِين والْمنَافقين ِإن اللَّه كَان عليماً حكيماً (
ِليسَأَل الصادقين عن صدقهِم وَأعد ِللْكَافرِين عذَاباً ) ، إلى قوله تعالى : (}1{

 ) }8َأِليماً {

بالتفصيل عن غزوة الخندق ( غزوة األحزاب ) اآليات ثت تحد -٢
 وكشفت خفايا المنافقين وحذرت منهم و كشفت كل ستر  ،وصورتها بدقة

يا َأيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم ِإذْ  ، من قوله تعالى : (عنهم
 نُودج اءتْكُمإلى قوله تعالى : ( ...}9 {...ج  ( لَوو اِئكُمَأنب نع َألُونسي 

 ) }20كَانُوا فيكُم ما قَاتَلُوا ِإلَّا قَليالً {

أمرت  المؤمنين باالقتداء برسولهم الكريم في دروس التضحية والفداء ،  -٣
ثم  جاء الحديث عن زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم في زهدهن وعدم 

 تعالى ذكرالتطلع إلى زهرة الدنيا ألنهن قدوة لسائر نساء المؤمنين ،كما 
لَقَد كَان وما نالوه من درجات رفيعة ، من قوله تعالى : ( المؤمنين صفات

 اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوُأس وِل اللَّهسي رف لَكُم
والذَّاكرِين اللَّه كَثيراً والذَّاكرات َأعد ) إلى قوله تعالى : ( ... }21كَثيراً {

 )} 35اللَّه لَهم مغْفرةً وَأجراً عظيماً {



  

أعقبها تعالى  ببيان أن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من طاعة  -٤
اهللا ثم بينت اآليات قصة زيد بن حارثة رضي اهللا عنه وبينت جواز زواج 

النبي صلى اهللا عليه وسلم من زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن 
حارثة ليكون صلى اهللا عليه وسلم قدوة للمسلمين في جواز الزواج بزوجة 
الدعي ، فقطعت اآليات أبوة النبي بزيد وبقية المسلمين في النسب  ، من 

وما كَان ِلمْؤمنٍ ولَا مْؤمنَة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه َأمراً َأن قوله تعالى : (
ما كَان محمد َأبا َأحد من ) إلى قوله تعالى : (}36 {..يكُون لَهم الْخيرةُ

 ) }40رجاِلكُم ولَكن رسوَل اللَّه وخَاتَم النَّبِيين وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليماً {

ثم دعت اآليات لذكر اهللا تعالى وتسبيحه وبينت سبب إرسال الرسل و  -٥
ذكّرتهم بنعمته تعالى عليهم بإرساله المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى اهللا 

عليه وسلم إليهم ، و ذكر ت حاله صلى اهللا عليه وسلم مع أزواجه للتأسي 
يا َأيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً بهم واالقتداء ، من قوله تعالى : (

 ِإلَّا ما ملَكَتْ يمينُك وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء ) إلى قوله تعالى : ( ...}41{
 )}52رقيباً {

ذكرت اآليات  اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون عند دخولهم  -٦
بيوت النبي صلى اهللا عليه وسلم من االستئذان وعدم اإلثقال ، ثم بين شرف 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم بصالة اهللا والمالئكة عليه ، من قوله تعالى : 

)لَكُم ْؤذَنِإلَّا َأن ي وتَ النَّبِييخُلُوا بنُوا لَا تَدآم ينا الَّذها َأيإلى }53 {...ي (
والَّذين يْؤذُون الْمْؤمنين والْمْؤمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد قوله تعالى : (

 ) }58احتَملُوا بهتَاناً وِإثْماً مبِيناً {

أمر اهللا تعالى نساء المؤمنين في اآليات التي تليها بالحجاب ، ثم بينت  -٧
اآليات لعنة اهللا للمنافقين إن لم ينتهوا عن مؤامراتهم الخبيثة ،  وختمت  



  

السورة بالحديث عن الساعة وأهوالها وحال أهل السعادة والشقاء فيها ، من 
يا َأيها النَّبِي قُل لَِّأزواجِك وبنَاتك ونساء الْمْؤمنين يدنين علَيهِن قوله تعالى : (

لَابِيبِهِنن جإلى قوله تعالى : (  ...}59 {...م ( يننْؤملَى الْمع اللَّه تُوبيو 
) . } 73والْمْؤمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً {

 
 سـورة سبـأ

 
تهتم السورة بموضوع العقيدة اإلسالمية وتتناول أصول الدين من إثبات 

الوحدانية والنبوة والبعث والنشور . 
 ؤون  بتمجيد اهللا جل وعال الذي أبدع الخلق و أحكم ش اآليات تدأتاب -١

العالم فهو الخالق المبدع الذي ال يغيب عن علمه مثقال ذرة وهذا أعظم 
 تحدثت عن قضية هامة هي إنكار المشركين ، وبرهان على وحدانيته 

لآلخرة وتكذيبهم بالبعث والموت فأمرت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن 
 ، من قوله تعالى : يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد بعد فناء األجساد

) ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الَْأرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ ِللَّه دمالْح
} الْخَبِير يمكالْح وهإلى قوله تعالى : ( ...}1و ( ضالَْأر فْ بِهِمِإن نَّشَْأ نَخْس 

)  }9َأو نُسقطْ علَيهِم كسفاً من السماء ِإن في ذَِلك لَآيةً لِّكُلِّ عبد منيبٍ {
تناولت قصص بعض الرسل فذكرت داود وولده سليمان عليهما السالم  -٢

كتسخير الريح والطير إظهارا لفضل اهللا ،وما سخر لهما من أنواع النعم 
ولَقَد آتَينَا ، ولبيان حال الشاكرين للنعم ، من قوله تعالى : (عليهما تعالى 

} يددالْح َألَنَّا لَهو رالطَّيو هعبِي ماُل َأوا جِبالً ينَّا فَضم وداوإلى قوله }10د (



  

 فَلَما خَر تَبينَت الْجِن َأن لَّو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا في تعالى : ( ...
)  } 14الْعذَابِ الْمهِينِ {

 ذكرت اآليات ( قصة سبأ ) موعظة لقريش وتحذيرا مما جرى من   -٣
مصائب ونكبات لمن كفر بأنعم اهللا ،  ثم ذكرت كفار مكة بنعمه تعالى 

لَقَد كَان ِلسبٍإ في مسكَنهِم آيةٌ عليهم ليعبدوه ويشكروه ،  من قوله تعالى : (
 برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُرو كُمبر قزن راٍل كُلُوا ممشينٍ ومن ينَّتَانِ عج

} وا ) على قوله تعالى : ( ...}15غَفُوركَفَر ينالَّذ نَاقي َأعلْنَا الَْأغْلَاَل فعجو 
} لُونمعا كَانُوا يِإلَّا م نوزجْل ي33ه{  (

ذكرت اغترار المشركين بالمال والبنين وتكذيبهم لرسول اهللا صلى اهللا  -٤
عليه وسلم ، وختمت السورة ببيان مصرع الغابرين تسلية لرسول اهللا صلى 

وما َأرسلْنَا اهللا عليه وسلم وتخويفا وتحذيرا للمشركين ،  من قوله تعالى : (
} ونركَاف لْتُم بِهسا ُأرا ِإنَّا بِمفُوهتْريرٍ ِإلَّا قَاَل من نَّذم ةيي قَرإلى } 34ف (

وحيَل بينَهم وبين ما يشْتَهون كَما فُعَل بَِأشْياعهِم من قَبُل قوله تعالى : (  
 ) .} 54ِإنَّهم كَانُوا في شَك مرِيبٍ {

 
 ســورة فاطر

 
وتتحدث عن قضايا العقيدة الكبرى: (الدعوة إلى توحيد اهللا وإقامة 

البراهين على وجوده ، وهدم قواعد الشرك ،  والحث على تطهير القلوب 
من الرذائل والتحلي بمكارم األخالق ) . 

ثت في البدء عن الخالق المبدع الذي فطر األكوان وخلق المالئكة تحد -١
 ،وتحدثت عن رحمة اهللا تعالى بالناس ، ونعمته عليهم ، واإلنس والجن



  

وعن تكذيب المشركين وكفرانهم بالنعم ، فتوعدتهم بعذاب شديد وبشرت 
(الْحمد ِللَّه فَاطرِ السماوات والَْأرضِ المؤمنين بالجنة ، من قوله تعالى : 

جاعِل الْملَاِئكَة رسالً ُأوِلي َأجنحة مثْنَى وثُلَاثَ ورباع يزِيد في الْخَلْق ما 
}يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ِإن شَاءإلى قوله تعالى : (... })1ي  كنَفْس بفَلَا تَذْه

} وننَعصا يبِم يملع اللَّه ِإن اترسح هِملَي8ع{( 

 تابعت اآليات تتحدث نعم اهللا تعالى على الناس من إرسال الرياح  -٢
ونزول الغيث وعن خلق اإلنسان من تراب وخلق البحار والليل والنهار 

وسخرت من أولئك الذين يعبدون غير اهللا تعالى رغم كل هذه الدالئل والنعم 
واللَّه الَّذي َأرسَل الرياح فَتُثير سحاباً فَسقْنَاه ِإلَى بلَد ،  من قوله تعالى : (

تيإلى قوله تعالى : ( ..}9 {...م ( ُئكنَبلَا يو كُمكربِش ونكْفُري ةاميالْق مويو
)  }14مثُْل خَبِيرٍ {

ذكّر اهللا تعالى عباده في اآليات بحاجتهم إليه واستغنائه جل وعال عن  -٣
باألعمى جميع الخلق ، وضرب األمثال للتفريق بين المؤمن والكافر 

والظالم والنور ، وتابعت اآليات تذكر نعم اهللا تعالى وحثت على والبصير 
تالوة كتابه الكريم مرغبة لهم بالجزاء المقيم لهم في الجنة ،  من قوله تعالى 

 :} يدمالْح يالْغَن وه اللَّهو اء ِإلَى اللَّهالْفُقَر َأنتُم ا النَّاسها َأيإلى قوله }15(ي (
والَّذي َأوحينَا ِإلَيك من الْكتَابِ هو الْحقُّ مصدقاً لِّما بين يديه ِإن تعالى  : (

} يرصب لَخَبِير هادببِع 31اللَّه{  (
لما أثنى تعالى على عباده الذين يتلون القرآن ، ذكر هنا انقسام األمة  -٤

اإلسالمية أمام هذا الكنـز العظيم لثالثة أقسام : الظالم لنفسه ، والمقتصد ، 
والسابق بالخيرات ، ثم ذكر مآل األبرار والفجار ليظل العبد بين الخوف 

ثُم َأورثْنَا الْكتَاب الَّذين والرجاء والرغبة والرهبة ،  من قوله تعالى : (



  

منْهنَا فَمادبع ننَا مطَفَيإلى قوله تعالى : ( ...}32 {...اص ( مهَؤخِّرن يلَكو 
  )} 45ِإلَى َأجٍل مسمى فَِإذَا جاء َأجلُهم فَِإن اللَّه كَان بِعباده بصيراً {

 
سورة يس



تتناول السورة مواضيعا أساسية ثالثة وهي : ( اإليمان بالبعث والنشور ، 
 . قصة أهل القرية ، األدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين )

ثم تحدثت عن كفار ، دأت بالقسم بالقرآن الكريم على صحة الوحي ابت -١
، ثم تحدثت مما استحقوا عليه غضب اهللا بدين اهللا تعالى قريش وتكذيبهم 

} 1(يس {عن قدرة اهللا تعالى قي اإلحياء واإلماتة ، من قوله تعالى : 
 وكُلَّ  إلى قوله تعالى : (... } )3} ِإنَّك لَمن الْمرسلين {2والْقُرآنِ الْحكيمِ {

) } 12شَيء أحصينَاه في ِإمامٍ مبِينٍ {
بوا الرسل لتحذر من ذّالذين ك)  إنطاكية  (ساقت قصة أهل القرية -٢

(واضرِب لَهم مثَالً َأصحاب الْقَرية ِإذْ  وترهب منه ، قال تعالى التكذيب
} لُونسرا الْماءهْل ) إلى قوله تعالى : (}13جتُم بَأِئن ذُكِّر كُمعم كُمقَالُوا طَاِئر
} رِفُونسم مقَو 19َأنتُم{ (

الذي نصح قومه فقتلوه  ) حبيب النجار( ذكرت موقف الداعية المؤمن  -٣
(وجاء  التي أهلكتهم ، قال تعالى : فأدخله اهللا الجنة و أخذ قومه بالصيحة

} ينلسروا الْممِ اتَّبِعا قَوى قَاَل يعسٌل يجر ينَةدى الْمَأقْص نإلى قوله }20م (
) }32وِإن كُلٌّ لَّما جميع لَّدينَا محضرون {تعالى : (

تحدثت عن دالئل القدرة و الوحدانية في هذا الكون العجيب بدء من  -٤
 وكلها  ،مشهد األرض الجرداء تدب فيها الحياة إلى مشهد الفلك المشحون



  

(وآيةٌ لَّهم الَْأرض الْميتَةُ  ، قال تعالى : دالئل باهرة على قدرة اهللا تعالى
} ْأكُلُوني نْهاً فَمبا حنْهنَا مجَأخْرا ونَاهييةً  إلى قوله تعالى : (})33َأحمحِإلَّا ر

) }44منَّا ومتَاعاً ِإلَى حينٍ {
 استكبار المشركين بغير حق ، تنديدا بهم وتحذيرا من اتباع تحدثت عن -٥

واستقرار   القيامة و أهوالها والبعث والنشورطريقهم ، أعقبتها بالحديث عن
(وِإذَا قيَل لَهم اتَّقُوا ما ، قال تعالى : السعداء في الجنة و األشقياء في النار
} ونمحتُر لَّكُملَع ا خَلْفَكُممو يكُمدَأي نيإلى قوله تعالى : (})45ب  هرمنُع نمو

} لُونقعَأفَلَا ي ي الْخَلْقف ه68نُنَكِّس{ (
و أقامت األدلة والبراهين على ،  ختمت بالحديث عن البعث والجزاء  -٦

،مبينة قدرة اهللا تعالى في الكون وموضحة إعجاز القرآن الكريم حدوثه
 (وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينبغي لَه ِإن هو ِإلَّا وصدقه  ،  من قوله تعالى :

} بِينم آنقُرو كْرلَكُوتُ كُلِّ ) إلى قوله تعالى : (}69ذم هدي بِيالَّذ انحبفَس
} ونعجتُر هِإلَيو ء83شَي { ( 

 
 ســورة الصافات

 
سورة تعنى بأصول العقيدة اإلسالمية : ( التوحيد ، الوحي ، البعث 

والجزاء )  وتثبت دعائم اإليمان . 
الصافات قوائمها في الصالة أو ، تدأت بالحديث عن المالئكة األبرار اب -١

 ،  للسحاب يسوقونه حيث شاء اهللا اتالزاجر، أجنحتها في ارتقاب أمر اهللا 
ثم تحدثت عن الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة وعن البعث والجزاء و 

} فَالزاجِرات زجراً 1(والصافَّات صفّاً {، قال تعالى : إنكار المشركين له



  

ِإلَّا من خَطفَ الْخَطْفَةَ فََأتْبعه ) إلى قوله تعالى : (} 3} فَالتَّاِليات ذكْراً {2{
} بثَاق ابه10ش{ (

بينت جحود المشركين وعنادهم واستكبارهم وأن العذاب الشديد ينتظرهم  -٢
فَاستَفْتهِم َأهم َأشَد خَلْقاً َأم من خَلَقْنَا ِإنَّا يوم القيامة ،  من قوله تعالى : (

} 25ما لَكُم لَا تَنَاصرون {) إلى قوله تعالى : (}11خَلَقْنَاهم من طينٍ لَّازِبٍ {
} ونملتَسسم موالْي مْل ه26ب{ (

عقيدة اإليمان بالبعث ذكرت قصة المؤمن والكافر والحوار الذي ا لتأكيد -٣
جنة والكافر في ل بخلود المؤمن في اعاقبة : ثم ال ، دار بينهما في الدنيا

)  إلى } 27(وَأقْبَل بعضهم علَى بعضٍ يتَساءلُون {،  من قوله تعالى : النار
)  }68ثُم ِإن مرجِعهم لَِإلَى الْجحيمِ {قوله تعالى : (

استعرضت قصص بعض األنبياء بدء بنوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل ثم  -٤
ذكرت بالتفصيل قصة  عليهم السالم ، وموسى وهارون ثم إلياس ولوط

تعليما للمؤمنين عليه السالم ،  في حادثة الذبيح إسماعيل االبتالءاإليمان و 
ِإنَّهم َألْفَوا  تعالى ، من قوله تعالى : (كيفية االنقياد واالستسالم ألمر اهللا

} الِّينض ماءه69آب} ونعرهي ملَى آثَارِهع مإلى قوله تعالى : }70} فَه (
) }148فَآمنُوا فَمتَّعنَاهم ِإلَى حينٍ {(
بينت بالحجة والبراهين عناد الكافرين بتمييزهم البنات على البنين  -٥

ختمت ببيان وقولهم ولد اهللا ، وردت عليهم ، تُكذّبهم وتستنكر قولهم ،  ثم 
، من قوله العاقبة للمتقين ف و أوليائه في الدنيا واآلخرة ألنبيائهنصرة اهللا 

) إلى قوله تعالى : }149(فَاستَفْتهِم َأِلربك الْبنَاتُ ولَهم الْبنُون {تعالى : 
)} فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب180س} ينلسرلَى الْمع لَامس181} و {

} ينالَمالْع بر ِللَّه دمالْح182و { (



  

 
 ســورة ص

 
تعالج هذه السورة أصول العقيدة اإلسالمية . 

 صلى اهللا عليه ل على النبي األميـزدأت بالقسم بالقرآن المعجز المنابت -١
، حق الكريم هو  المشتمل على المواعظ البليغة على أن القرآن وسلم ،  

، حدثت عن الوحدانية و إنكار المشركين لها  ،كما توأن محمدا نبي مرسل
ومبالغتهم في العجب من دعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لهم إلى توحيد 

} بِل الَّذين كَفَروا في 1( ص والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِ {  ،  من قوله تعالى : اهللا
} قَاقشو ةزابِ  إلى قوله تعالى : (})2عزالَْأح نم ومزهم نَاِلكا هم ندج

}11{  (
  ، كفار مكة بمن سبقهم من الطغاة الذين كذبوالانتقلت لتضرب األمثال   -٢

تناولت قصص بعض الرسل الكرام  فوما حل بهم من عذاب بسبب إجرامهم
فذكرت قصة داود وسليمان ثم ، تسلية للرسول الكريم وتخفيفا عن آالمه 

في عرض عليهم السالم أيوب و إسحاق ويعقوب و إسماعيل وذا الكفل 
 وصبرهم على ذلك االبتالء ، وللتأسي بهم ،  لبيان ابتالء اهللا ألنبيائه، سريع 

 إلى })12(كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ وعاد وفرعون ذُو الَْأوتَاد {من قوله تعالى:  
)  }48واذْكُر ِإسماعيَل والْيسع وذَا الْكفِْل وكُلٌّ من الَْأخْيارِ {قوله تعالى : (

 بينت جزاء المتقين في جنات النعيم ، وعاقبة المشركين نار الجحيم ،  -٣
هذَا وذكرت تخاصم أهل النار في جهنم ترهيبا وتخويفا ، من قوله تعالى : (

) }50} جنَّات عدنٍ مفَتَّحةً لَّهم الَْأبواب {49ذكْر وِإن ِللْمتَّقين لَحسن مآبٍ {
)  }64ِإن ذَِلك لَحقٌّ تَخَاصم َأهِل النَّارِ {إلى قوله تعالى : (



  

وتعهده   ذكرت قصة إبليس وامتناعه عن السجود آلدم عليه السالم  -٤
بإغواء الخلق إال المخلصين من عباد اهللا ووعد اهللا له بأن يمأل جهنم منه 

قُْل ِإنَّما َأنَا منذر وما من ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْواحد ومن أتباعه ، من قوله تعالى : (
} ارإلى قوله تعالى : (}65الْقَه ( ينعمَأج منْهم كن تَبِعممو نكم نَّمهج لََأنلََأم

}85{  (
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يبلغ دعوة اهللا وال يبتغي ختمت ببيان  -٥

لعمله هذا أجرا ، فهذه مهمته التي وكل بها ، فالدين للجميع ، دين اهللا الحق 
(قُْل حيث سيعلم المعاندون بأنه حق ولكن بعد فوات األوان  ، قال تعالى:  

} ينتَكَلِّفالْم نا َأنَا ممرٍ وَأج نم هلَيع َألُكُما َأس86م ينالَملِّلْع كْرِإلَّا ذ وه ِإن {
 .}  )88} ولَتَعلَمن نَبَأه بعد حينٍ {87{
 

 سـورة الـزمر
 

تتحدث السورة عن عقيدة التوحيد بإسهاب حتى لتكاد تكون المحور 
الرئيسي للسورة الكريمة ألنها أصل اإليمان وأساس العقيدة السليمة 

 . وأصل كل عمل صالح
صلى و أمرت رسول اهللا ، دأت بالحديث عن القرآن المعجزة الكبرى ابت -١

 على شبهة المشركين في دتورتعالى ، بإخالص الدين هللا اهللا عليه وسلم 
ذكرت األدلة والبراهين على وحدانية ،كما عبادتهم لألوثان بالدليل القاطع 

(تَنزِيُل  قال تعالى:  وات و األرضارب العالمين في إبداعه لخلق السم
ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه  إلى قوله تعالى : (....})1الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ {

} فُونرفََأنَّى تُص وِإلَّا ه لَا ِإلَه لْك6الْم{  (



  

تناولت موضوع العقيدة بوضوح وجالء وكشفت عن مشهد الخسران  -٢
(ِإن تَكْفُروا فَِإن اللَّه غَني عنكُم .. ، قال تعالى:  المبين للكفار يوم القيامة

َأفَمن حقَّ علَيه كَلمةُ الْعذَابِ َأفََأنتَ تُنقذُ من في النَّارِ  إلى قوله تعالى : (})7{
}19{  (
بينت حال المتقين في الجنة وحذرت اآليات من اتباع سبيل الجاحدين  -٣

المعاندين لدين اهللا ، وبينت أن في القرآن الكريم موعظة وذكرى للذاكرين ،  
 ...لَكنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌ مبنيةٌمن قوله تعالى : (

) }28قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتَّقُون {) إلى قوله تعالى : (}20{
ذكرت السورة مثال يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلها واحدا ومن  -٤

و مثل العبد الذي يملكه شركاء ، فهيعبد آلهة متعددة ال تسمع وال تستجيب 
متخاصمون والعبد الذي يملكه سيد واحد ثم ذكرت حالة المشركين النفسية 

تنقبض قلوبهم و إذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا فعندما يسمعون توحيد اهللا 
، وقارنت اآليات بين فريق اإليمان وفريق الكفر والطغيان فهما ال وبشوا 

ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه يتساويان أبدا عند اهللا تعالى ،  من قوله تعالى:  (
) إلى قوله }29 {...شُركَاء متَشَاكسون ورجالً سلَماً لِّرجٍل هْل يستَوِيانِ مثَالً 

َأولَم يعلَموا َأن اللَّه يبسطُ الرزقَ ِلمن يشَاء ويقْدر ِإن في ذَِلك لَآيات تعالى : (
} نُونْؤممٍ ي52لِّقَو{ (

ثم جاءت اآليات طرية ندية تدعو العباد إلى اإلنابة لربهم والرجوع إليه  -٥
 نال يشعرو أو يفاجئهم العذاب من حيث  ، قبل أن يداهمهم الموت بغتةمن 

قُْل يا ، قال تعالى: ( الندمفيه  في وقت ال ينفع  إلى اهللا وعندها يتوبون
اللَّه ةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى َأنفُسفُوا عرَأس ينالَّذ يادبإلى }53 {...ع (



  

 والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمينه سبحانَه وتَعالَى عما يشْرِكُون قوله تعالى : ( ...
}67 { ( 

وما في الصور ، بذكر نفخة الصعق ثم نفخة البعث والنشور -ختمت 6
إلى وتحدثت عن يوم الحشر األكبر حيث يساق األبرار ، يعقبهما من أهوال 

شهد هائل يحضره األنبياء مجهنم زمرا في إلى األشرار ، جنة زمرا ال
 هللا تعالى في خشوع ، فيتوجه الوجود كلّه والصديقون واألبرار والشهداء 

(ونُفخَ في الصورِ فَصعقَ من في السماوات ومن  ، قال تعالى:  واستسالم
ن شَاء اللَّهضِ ِإلَّا مي الَْأرلَاِئكَةَ  إلى قوله تعالى : (})68 {...فى الْمتَرو

 دميَل الْحققِّ وم بِالْحنَهيب يقُضو هِمبر دمبِح ونحبسشِ يرِل الْعوح نم افِّينح
} ينالَمالْع بر 75ِللَّه  {. ( 

 
 سورة غافر

 
وتعنى بأصول العقيدة ،  وموضوعها البارز هو : المعركة بين الحق 

والباطل والهدى والضالل ، ولهذا جاء جو السورة مشحونا بطابع العنف 
والشدة وكأنه جو معركة رهيبة يكون بها النـزال محتدما ، ثم تسفر 

 أخيرا عن مصارع الطغاة فإذا هم حطام .
 ثم عرضت  ، ابتدأت باإلشادة بصفات اهللا الحسنى و آياته العظمى -١

} تَنزِيُل الْكتَابِ من 1(حم {، من قوله تعالى: لمجادلة الكافرين في آيات اهللا 
 فَلَا يغْررك تَقَلُّبهم في الْبِلَاد  إلى قوله تعالى : ( ...})2اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ {

}4{ (



  

، كما عرضت لمصارع الغابرين وقد أخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر -٢
 ،  من قوله تعالى:  ضت لمشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيبعر

 وِلهِمسبِر ةتْ كُلُّ ُأممهو مهدعن بم ابزالَْأحنُوحٍ و مقَو ملَهتْ قَب5 {...(كَذَّب {
ِإن الَّذين كَفَروا ينَادون لَمقْتُ اللَّه َأكْبر من مقْتكُم )  إلى قوله تعالى : (

} ونانِ فَتَكْفُرِإلَى الِْإيم نوعِإذْ تُد كُم10َأنفُس{  (
 ، قال تعالى:ووقوف العباد للحساب، تحدثت عن بعض مشاهد اآلخرة   -٣

إلى قوله    })11(قَالُوا ربنَا َأمتَّنَا اثْنَتَينِ وَأحييتَنَا اثْنَتَينِ فَاعتَرفْنَا بِذُنُوبِنَا ... {
واللَّه يقْضي بِالْحقِّ والَّذين يدعون من دونه لَا يقْضون بِشَيء ِإن تعالى : (

} يرصالْب يعمالس وه 20اللَّه {   (
ممثلة في دعوة موسى لفرعون ، تحدثت عن قصة اإليمان والطغيان  -٤

،وذلك ألخذ العظة واالعتبار ، من قوله  الطاغية الجبار والتي انتهت بغرقه
 إلى قوله })21( ولَقَد َأرسلْنَا موسى بِآياتنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ ... {تعالى:  

) }46 ويوم تَقُوم الساعةُ َأدخلُوا آَل فرعون َأشَد الْعذَابِ {تعالى : ( ...
ذكرت اللّوم الذي يوجهه أصحاب النار لبعضهم في جهنم ، وذلك عاقبة  -٥

وِإذْ يتَحاجون في النَّارِ فَيقُوُل الضعفَاء ِللَّذين كل مستكبر ، من قوله تعالى : (
 ِإن الَّذين  ) إلى قوله تعالى : ( ..}47 {...استَكْبروا ِإنَّا كُنَّا لَكُم تَبعاً

} رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبع نع ونتَكْبِرس60ي{ (
، من قوله   تعالى ة اهللا عظمعلى بعض اآليات الكونية الشاهدة عرضت  -٦

) إلى }61 {...(اللَّه الَّذي جعَل لَكُم اللَّيَل ِلتَسكُنُوا فيه والنَّهار مبصراًتعالى: 
)  }81ويرِيكُم آياته فََأي آيات اللَّه تُنكرون {قوله تعالى : (

 ، من قوله   ومشهد العذاب لهم ،ختمت بالحديث عن مصارع المكذبين -٧
(َأفَلَم يسيروا في الَْأرضِ فَينظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم... تعالى:  



  

 سنَّتَ اللَّه الَّتي قَد خَلَتْ في عباده وخَسر ..  إلى قوله تعالى  ( })82{
} ونرالْكَاف نَاِلك85ه {  (

 
 سورة فصلت

 
تتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء ) 

 . وتهتم بأركان اإليمان
 تعالى وأنه زل من اهللاـمنالكريم وأنه  ابتدأت بالحديث عن القرآن  -١

 فهو معجزة معجز ، واستدلّت على إعجازه بالحجج والبراهين الواضحة 
 تحدثت عن أمر الوحي والرسالة فقررت حقيقة  ، كمانبي اهللا الخالدة

 ، و أنه بشر خصه اهللا تعالى بالوحي والنبوةصلى اهللا عليه وسلم ، الرسول 
} كتَاب فُصلَتْ آياتُه 2} تَنزِيٌل من الرحمنِ الرحيمِ {1(حم {قال تعالى:  

ِإن الَّذين آمنُوا وعملُوا  إلى قوله تعالى : (})3قُرآناً عربِياً لِّقَومٍ يعلَمون{
)  }8الصاِلحات لَهم َأجر غَير ممنُونٍ {

وات ا خلق السم : تقلت للحديث عن مشهد الخلق األول للحياة ان -٢
وذلك للتفكر والتدبر في الكون المتقن ، واألرض بذلك الشكل المحكم 

قُْل َأِئنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خَلَقَ  جل وعال ،  من قوله تعالى : (وعظمة الخالق
} ينالَمالْع بر اداً ذَِلكَأند لَه لُونعتَجنِ ويموي يف ضإلى قوله تعالى }9الَْأر (

)  }12 وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَِلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ {: ( ..
،وذكرت ذكّرت بمصارع المكذبين وضربت مثاال لهم قوم عاد وثمود  -٣

حال الكافرين في النار وعذابهم فيها ، وندمهم على ما فعلوا من جحود 
فَِإن َأعرضوا فَقُْل َأنذَرتُكُم صاعقَةً وعصيان هللا تعالى ،  من قوله تعالى:  (



  

} ودثَمو ادع قَةاعثَْل صنَا ) إلى قوله تعالى : (}13مبوا ركَفَر ينقَاَل الَّذو
 ينفَلالَْأس نكُونَا منَا ِليامتَ َأقْدا تَحملْهعالِْإنسِ نَجو الْجِن نلَّانَا منِ َأضَأرِنَا الَّذَي

}29 { (
 تحدثت عن المؤمنين المتقين و إكرام اهللا لهم بالجنان مع النبيين  -٤

ِإن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم ، قال تعالى:  (والصديقين والشهداء والصالحين
وِإما ينزغَنَّك من ) إلى قوله تعالى : (}30 {..استَقَاموا تَتَنَزُل علَيهِم الْملَاِئكَةُ 

} يملالْع يعمالس وه ِإنَّه ذْ بِاللَّهتَعغٌ فَاسطَانِ نَز36الشَّي{( 
،  تحدثت عن اآليات الكونية المعروضة لألنظار في الكون الفسيح  -٥

ومن آياته اللَّيُل والنَّهار والشَّمس ، قال تعالى:   (وموقف الملحدين منه 
 رالْقَمإلى قوله تعالى : (}37 {...و ( َألَا ِإنَّه هِمبن لِّقَاء رم ةيري مف مَألَا ِإنَّه

)  } 54بِكُلِّ شَيء محيطٌ {
 



 سورة الشورى 
 

تتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء ) 
وتهتم بأركان اإليمان والمحور الذي تدور عليه السورة هو محور : 

الوحي والرسالة وهو الهدف األساسي للسورة . 
 لحالة بعض عرضت ثم ، بتقرير مصدر الوحي ومصدر الرسالة ابتدت -١

وات ليكدن احتى إن السم، الذرية والولد تعالى  هللا حين نسبوا المشركين 
وبينما يتخبط المشركون في ضاللهم ، يتفطّرن من هول تلك المقالة الشنيعة 

(حم  ،  قال تعالى:  م وتمجيدهم هللا يستغرقونهإذا بالمأل األعلى في تسبيح



  

 })3} كَذَِلك يوحي ِإلَيك وِإلَى الَّذين من قَبلك اللَّه الْعزِيز الْحكيم{2} عسق {1{
لَه مقَاِليد السماوات والَْأرضِ يبسطُ الرزقَ ِلمن يشَاء إلى قوله تعالى : (

} يملع ءبِكُلِّ شَي ِإنَّه رقْدي12و{  (
قررت أن الدين واحد و أن شرائع األنبياء و إن اختلفت إال أن دينهم   -٢

 تنتقل للحديث عن المكذبين بالقرآن المنكرين للبعث والجزاءو  ،هو اإلسالم
شَرع لَكُم من الدينِ ما  يوم القيامة ، قال تعالى:   (وتنذرهم بالعذاب الشديد

كنَا ِإلَييحي َأوالَّذنُوحاً و ى بِهصإلى قوله تعالى : (}13 {...و  ( ينالَّذ لَمعيو
) }35يجادلُون في آياتنَا ما لَهم من محيصٍ {

بينت اآليات صفات المؤمنين المتقين الذين استحقوا رضوان اهللا تعالى  -٣
وتقارنهم بالمستكبرين وتبين حالهم يوم العرض األكبر على اهللا تعالى ، كما 

فَما ُأوتيتُم من تبين  اآليات عظمة اهللا وقدرته في الكون ، من قوله تعالى : (
 هِمبلَى رعنُوا وآم ينقَى ِللَّذَأبو رخَي اللَّه ندا عما ونْيالد اةيالْح تَاعفَم ءشَي

} كَّلُونتَوإلى قوله تعالى : (}36ي ( شَاءن يُل معجيِإنَاثاً واناً وذُكْر مهجوزي َأو
} يرقَد يملع يماً ِإنَّهق50ع{  (

، قال  بالحديث عن الوحي وعن القرآن ليتناسق البدء مع الختام ت ختم -٤
) }51 {..(وما كَان ِلبشَرٍ َأن يكَلِّمه اللَّه ِإلَّا وحياً َأو من وراء حجابٍتعالى: 

صراط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الَْأرضِ َألَا إلى قوله تعالى : (
} وراألم يرتَص 53ِإلَى اللَّه{ .  (

 
 
 
 



  

 سورة الزخرف
 

وتتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء 
) وتهتم بأركان اإليمان كبقية السور المكية .  

عرضت السورة إلثبات مصدر الوحي والقرآن الذي أنزله اهللا تعالى  -١
عرضت لدالئل قدرة اهللا ،كما على نبيه بأفصح لسان ليكون معجزته الباهرة

} 1(حم {، قال تعالى:  تعالى في الكون الفسيح ونعمه العظيمة على اإلنسان
 إلى قوله })3} ِإنَّا جعلْنَاه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تَعقلُون  {2والْكتَابِ الْمبِينِ {

)  }14وِإنَّا ِإلَى ربنَا لَمنقَلبون {تعالى : (
 فقد  ، تناولت ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات -٢

 وفضلوا البنين كانوا يكرهون البنات لذلك اختاروا البنات هللا جهال وسفها
 الباطلة ،  فجاءت اآليات لتصحيح تلك االنحرافاتعليهم ونسبوهم ألنفسهم ،

) إلى } 15(وجعلُوا لَه من عباده جزءاً ِإن الِْإنسان لَكَفُور مبِين {قال تعالى: 
)  }25فَانتَقَمنَا منْهم فَانظُر كَيفَ كَان عاقبةُ الْمكَذِّبِين {قوله تعالى : (

أول من تبرأ  عليه السالم ، وأنه  هو تحدثت عن دعوة الخليل إبراهيم -٣
قالوا أن الرسالة كذبوا بالحق وانتقلت لشبهة الكفار حين  ، ثم من األوثان

فقررت اآليات أن المال ، زل على رجل غني ال فقير يتيم ـكان يجب أن تن
، ودعت للتمسك بالقرآن الكريم وتعاليمه والجاه ليسا ميزانا لكرامة اإلنسان 

وِإذْ قَاَل ِإبراهيم ِلَأبِيه وقَومه ِإنَّني براء مما              (العظيمة ،من قوله :
وندبن   ) ،إلى قوله تعالى : (    }26 { تَعم كلن قَبلْنَا مسَأر نَأْل ماسو

} وندبعةً ينِ آِلهمحونِ الرن دلْنَا معنَا َأجلس45ر{  (



  

فرعون لتأكيد أن المال مع الطاغية   عليه السالم ذكرت قصة موسى  -٤
، كما ذكرت قصة عيسى عليه السالم ودعوته ليس هو األساس في الدعوة

(ولَقَد َأرسلْنَا موسى بِآياتنَا ِإلَى فرعون وملَِئه لبني إسرائيل ، قال تعالى:  
} ... ينالَمالْع بوُل رسإلى قوله تعالى : (})46فَقَاَل ِإنِّي ر  ِئذمولَّاء يالَْأخ

} ينتَّقِإلَّا الْم ودضٍ ععِلب مهضع67ب{  (
 وحال  ، وحال المتقين في جنات النعيمختمت ببيان أحوال اآلخرة -٥

 ، مبينة عظمة اهللا تعالى الذي له ملك المجرمين في الجحيم األشقياء
الَّذين آمنُوا بِآياتنَا وكَانُوا مسلمين السماوات واألرض ، من قوله تعالى : (

) . } 89فَاصفَح عنْهم وقُْل سلَام فَسوفَ يعلَمون {) إلى قوله تعالى : (}69{
 

 سورة الدخان
 

وتتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء 
) لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم اإليمان 

وتحدثت ، ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن العظيم المعجزة الخالدة  -١
ليلة ((  الليالي وهي :عن إنزال اهللا تعالى له في ليلة مباركة من أفضل 

(حم ، من قوله تعالى:   وبينت شرفها و أن فيها تفصل أمور الخلق ))القدر 
لَا ِإلَه ِإلَّا هو يحيي ويميتُ ربكُم  إلى قوله تعالى : (})2} والْكتَابِ الْمبِينِ {1{

} ِلينالَْأو اِئكُمآب بر8و{ (
وأنهم في شك ،  تحدثت عن موقف المشركين من القرآن العظيم  -٢

وارتياب من أمره مع وضوح آياته وسطوع براهينه و أنذرتهم بالعذاب 
} فَارتَقب يوم 9(بْل هم في شَك يلْعبون { يوم القيامة ، قال تعالى :  الشديد



  

يوم نَبطشُ الْبطْشَةَ  إلى قوله تعالى : (})10تَْأتي السماء بِدخَانٍ مبِينٍ {
} ونمنتَقى ِإنَّا مر16الْكُب{   (

حدثت عن قوم فرعون وما حل بهم من عذاب شديد نتيجة الطغيان و ت -٣
وعن ميراث بني إسرائيل ، وعن اآلثار التي تركوها بعد هالكهم ، اإلجرام 

(ولَقَد فَتَنَّا قَبلَهم قَوم ، قال تعالى:   ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع ، لهم
} وٌل كَرِيمسر ماءهجو نوعرإلى قوله تعالى : (} 17ف ( اتالْآي نم منَاهآتَيو

} بِينلَاء مب يها ف33م{ (
تناولت مشركي قريش و إنكارهم للبعث والنشور واستبعادهم للحياة مرة  -٤

 وبينت أن سنة اهللا ال تتخلف في إهالك الطغاة  ، ولذلك كذبوا الرسل أخرى
} ِإن هي ِإلَّا موتَتُنَا الُْأولَى 34( ِإن هُؤلَاء لَيقُولُون {، قال تعالى:  المشركين

} نشَرِينبِم نا نَحمإلى قوله تعالى : (})35و  زِيزالْع وه ِإنَّه اللَّه محن رِإلَّا م
} يمح42الر{ (

ختمت ببيان مصير األبرار ومصير الفجار بطريق الجمع بين الترغيب  -٥
} طَعام 43(ِإن شَجرةَ الزقُّومِ {، قال تعالى: والترهيب والتبشير و اإلنذار

} 58 فَِإنَّما يسرنَاه بِلسانك لَعلَّهم يتَذَكَّرون {) إلى قوله تعالى : ( } 44الَْأثيمِ {
} ونبتَقرم مِإنَّه بتَق59فَار { . (

 
 سورة الجاثية

  
 تتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء ) 
والمحور الذي تدور حوله السورة هو إقامة األدلة والبراهين على وحدانية 

 . رب العالمين 



  

 وهو اهللا العزيز  ، ومصدرهالكريم ، ابتدأت بالحديث عن القرآن   -١
الحكيم الذي أنزل كتابه رحمة بعباده ليكون نبراسا ينير للبشرية طريق 

،  هذا العالم الفسيح ي فاإللهية  ذكرت اآليات الكونية  ،والخير والسعادة
} 1(حم {، قال تعالى:  آيات ناطقة بعظمته تعالى واألرض تالسماواففي 

فَبَِأي حديث  إلى قوله تعالى : (})2زِيُل الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ {ـتَن
} نُونْؤمي هاتآيو اللَّه دع6ب{( 

الكريم والمعرضين عن ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن  -٢
ويٌل  يوم القيـامة  ، من قوله تعالى : (و أنذرتهم بالعذاب األليماإليمان به 

هذَا هدى والَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم ) إلى قوله تعالى : ( }7لِّكُلِّ َأفَّاك َأثيمٍ {
} زٍ َأِليمجن رم ذَابع م11لَه{ (

 تحدثت عن نعم اهللا الجليلة على عباده ليشكروه ويتفكروا في آالئه  -٣
(اللَّه الَّذي سخَّر لَكُم قال تعالى:    ، ويعلموا أن اهللا وحده هو مصدر النعم

} .. هلن فَضتَغُوا مِلتَبو رِهبَِأم يهف الْفُلْك رِيِلتَج رحإلى قوله تعالى : }12الْب (
)} ونعجتُر كُمبِإلَى ر ا ثُمهلَياء فَعَأس نمو هنَفْساِلحاً فَلَل صمع ن15م{( 

لبني إسرائيل بأنواع التكريم ومقابلتهم  تعالى تحدثت عن إكرام اهللا و -٤
وبينت أن األبرار ال يتساوون ، ذلك الفضل و اإلحسان بالجحود والعصيان 

 سبب ضالل المشركين هو إجرامهم واتخاذهم  أنبينتو  ، مع الفجار
 ...ولَقَد آتَينَا بني ِإسراِئيَل الْكتَاب والْحكْم ، من قوله تعالى : (الهوى إلها

هذَا بصاِئر ِللنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ يوقنُون ) إلى قوله تعالى : ( }16{
}20{  (
تحدثت عن المستكبرين المعاندين آليات اهللا وردت عليهم بالحجج   -٥

ًأم حسب القاطعة على وجود اهللا تعالى وعظيم قدرته  ، من قوله تعالى : (



  

) إلى قوله تعالى : }21 {...الَّذين اجتَرحوا السيَئات ّأن نَّجعلَهم كَالَّذين آمنُوا
.. )} ينقادص اِئنَا ِإن كُنتُمِإلَّا َأن قَالُوا اْئتُوا بِآب متَهجح ا كَان25 م{ (

فريق  ختمت بذكر الجزاء العادل يوم الدين حين تنقسم اإلنسانية لفريقين -٦
قُِل اللَّه يحييكُم ثُم يميتُكُم ثُم ، قال تعالى:  (في الجنة وفريق في السعير

يهف يبلَا ر ةاميمِ الْقوِإلَى ي كُمعمجاء ) إلى قوله تعالى : (}26 {..يرِيبالْك لَهو
} يمكالْح زِيزالْع وهضِ والَْأرو اتاومي الس37ف {(  . 

 
 ســورة األحقاف

 
وتتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء 

 .(
ويدور محورها  حول إثبات صحة رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم 

وصدق القرآن الكريم . 
 زل من عند اهللاـتحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المن   -١

األوثان التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة حدثت عن م تتعالى ، ث
الكريم شبهة المشركين حول القرآن عن ثم تحدثت ، فبينت ضاللهم 
،  قال لى ذلك بالحجة الدامغة والبرهان الساطع عفردت وإنكارهم له ، 

 إلى قوله تعالى })2} تَنْزِيُل الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ {1( حم {تعالى:  
 ) :} لُونمعا كَانُوا ياء بِمزا جيهف ينخَاِلد نَّةالْج ابحَأص لَِئك14ُأو{ (

 تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضاللها فذكرت  -٢
 ونموذج الولد الشقي ،موذج الولد الصالح المستقيم في فطرته البار بوالديه ن

، والديه الذي يسخَر باإليمان والبعث والنشور لالمنحرف عن الفطرة العاق 



  

إلى قوله تعالى : } ) 15(   ووصينَا الِْإنسان بِواِلديه ِإحساناً ... {قال تعالى:  
فَالْيوم تُجزون عذَاب الْهونِ بِما كُنتُم تَستَكْبِرون في الَْأرضِ بِغَيرِ الْحقِّ (...

} قُونتَفْس ا كُنتُمبِم20و { (
 قوم  ، وعن ثم تحدثت عن قصة هود عليه السالم مع القوم الطاغين -٣

بأن اهللا تعالى عاد وكيف أهلكهم اهللا تعالى بالريح العقيم تحذيرا ألهل مكة 
( واذْكُر َأخَا عاد ِإذْ َأنذَر قادر على عقابهم وإهالكهم ، من قوله تعالى: 

} ...قَافبِالَْأح همإلى قوله تعالى : ( ...}  ) 21قَو ذَِلكو منْهلُّوا عْل ضب 
} ونفْتَرا كَانُوا يمو م28ِإفْكُه { (

وختمت السورة بقصة  الجن الذين استمعوا القرآن و آمنوا به ثم رجعوا  -٤
تذكيرا للمعاندين من اإلنس بسبق الجن لهم ، وذلك دعاة منذرين إلى قومهم 

(   وِإذْ صرفْنَا حتى يتوبوا ويعودوا إلى اهللا تعالى ، قال تعالى: إلى اإلسالم 
} ... آنالْقُر ونعتَمسي الْجِن ننَفَراً م كقوله تعالى : ( }) إلى 29ِإلَي ... 

كََأنَّهم يوم يرون ما يوعدون لَم يلْبثُوا ِإلَّا ساعةً من نَّهارٍ بلَاغٌ فَهْل يهلَك ِإلَّا 
} قُونالْفَاس م35الْقَو { . (

 
 سورة محمـد

 
وتعنى هذه السورة باألحكام التشريعية ،  وقد تناولت أحكام القتال 

واألسرى والغنائم وأحوال المنافقين ، والمحور الذي تدور حوله هو 
 موضوع الجهاد في سبيل اهللا. 

 ابتدأت السورة الكريمة بإعالن حرب سافرة على الكفار أعداء اهللا   -١
وذلك للتحذير من اتباع سبيلهم ولالعتبار من ورسوله الذين حاربوا دينه 



  

(الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيِل اللَّه َأضلَّ َأعمالَهم قصصهم ،  قال تعالى:  
)  }3كَذَِلك يضرِب اللَّه ِللنَّاسِ َأمثَالَهم {إلى قوله تعالى : (...}) 1{
 ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين وحصدهم بسيوف المجاهدين لتطهير  -٢

 ،م هدعت إلى أسر، واألرض من رجسهم حتى ال تبقى لهم شوكة وال قوة 
ثم بينت طريق العزة والنصر ووضعت الشروط لنصرة اهللا لعباده المؤمنين 

وضربت لكفار مكة األمثال بالطغاة  ،  وذلك بالتمسك بشريعته ونصرة دينه
 ، قال المتجبرين من األمم السابقة وكيف دمر اهللا عليهم بسبب طغيانهم

إلى قوله تعالى : }) 4 {...( فَِإذا لَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ تعالى:  
.. )} ماءهعَأم يماً فَقَطَّعماء حقُوا مس15 و{ (

بإسهاب عن صفات عن الجنة ونعيمها ثم تحدثت وتحدثت السورة  -٣
 فكشفت عن  ،المنافقين باعتبارهم الخطر الداهم على اإلسالم والمسلمين

ومنْهم من يستَمع ِإلَيك ، قال تعالى:  (مساوئهم ومخازيهم ليحذَرهم الناس 
لْمُأوتُوا الْع ينقَالُوا ِللَّذ كندع نوا مجتَّى ِإذَا خَرإلى قوله تعالى : }16 {...ح(

) ملَه اللَّه رغْففَلَن ي كُفَّار مهاتُوا وم ثُم بِيِل اللَّهن سوا عدصوا وكَفَر ينالَّذ ِإن
}34{ (
وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة  -٤

 ،  وعدم الضعف أمام قوى البغي والشر ، والنصر بالجهاد في سبيل اهللا
فالدنيا زائلة وما عند اهللا خير  ،  من الدعوة إلى الصلح مع األعداء ةحذرم

( فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا ِإلَى السلْمِ وَأنتُم الَْأعلَون واللَّه معكُم ، قال تعالى:  و أبقى 
} الَكُممَأع كُمرتلَن يماً ) إلى قوله تعالى : ( ...}35وْل قَودتَبسا يلَّوِإن تَتَوو 

} ثَالَكُمكُونُوا َأملَا ي ثُم كُمر38غَي{ (
 



  

 ســورة الفتــح
 

 . تعنى بأصول التشريع في العبادات والمعامالت واألخالق والتوجيه
ة الذي تم بين الرسول صلى اهللا عليه بيتحدثت السورة عن صلح الحدي -١

 هـ والذي كان بداية للفتح األعظم فتح مكة وبه تم 6وسلم وبين المشركين 
(ِإنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً ، قال تعالى:  العز للمسلمين ودخل الناس دين اهللا أفواجا 

} ِليغْفر لَك اللَّه ما تَقَدم من ذَنبِك وما تََأخَّر ويتم نعمتَه علَيك ويهديك 1مبِيناً {
ومن َأوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه إلى قوله تعالى : (}) 2صراطاً مستَقيماً {

)  }10فَسيْؤتيه َأجراً عظيماً {
 وتحدثت عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  -٢

وسلم من األعراب الذين في قلوبهم مرض ومن المنافقين الذين ظنوا 
 ، الظنون السيئة برسول اهللا وبالمؤمنين فلم يخرجوا معهم ففضحتهم اآليات 

( سيقُوُل لَك الْمخَلَّفُون من الَْأعرابِ شَغَلَتْنَا َأموالُنَا وَأهلُونَا ... قال تعالى: 
 يدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها الَْأنْهار ومن إلى قوله تعالى : ( ...} ) 11{

) }17يتَولَّ يعذِّبه عذَاباً َأِليماً {
تحدثت السورة عن جهاد المسلمين وعن بيعة الرضوان التي بايع فيها ثم  -٣

( لَقَد  ، قال تعالى:  الصحابة رضوان اهللا عليهم رسول اهللا حتى الموت
} .. ةرتَ الشَّجتَح ونَكعايبِإذْ ي يننْؤمنِ الْمع اللَّه يضإلى قوله } ) 18ر

وَألْزمهم كَلمةَ التَّقْوى وكَانُوا َأحقَّ بِها وَأهلَها وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء تعالى : (
) }26عليماً {

 عن الرؤيا التي رآها صلى اهللا عليه وسلم في منامه وختمت بالحديث  -٤
وقد تحققت ، في المدينة المنورة ففرحوا واستبشروا وهي دخول مكة آمنين 



  

 وختمت السورة بالثناء ،معتمرين آمنين في العام التالي الرؤيا فدخلوها 
(لَقَد صدقَ اللَّه ،  قال تعالى:  على الرسول الكريم وصحابته األطهار

 يننآم ِإن شَاء اللَّه امرالْح جِدسالْم خُلُنقِّ لَتَدا بِالْحْؤيالر ولَهس27 {...ر{ (
 وعد اللَّه الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات منْهم مغْفرةً إلى قوله تعالى : ( ..

) . } 29وَأجراً عظيماً {
 

 سـورة الحجرات
 

تتضمن حقائق التربية وأسس األدب الرفيع والمجتمع الفاضل الذي تأدب 
به المؤمنون 

ورسخت قواعد اإليمان في الصدور.  
ين تجاه شريعة اهللا نابتدأت السورة باألدب الرفيع الذي أدب اهللا به المؤم  -١

 أال يبرموا أمراً و ال يبدوا رأياً أو يقضوا حكماً في  :مر رسوله وهوواو أ
حضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى يستشيروه ويستمسكوا 

 خفض الصوت إذا :ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو، بإرشاداته الحكيمة 
تحدثوا مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعظيماً لقدره الشريف واحتراماً له 
فهو ليس كعامة الناس ومن واجبهم التأدب معه في الخطاب مع التوقير و 

( يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّه ، من قوله  تعالى:      اإلجالل
} يملع يعمس اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو وِلهسرإلى قوله تعالى :   ( } )1و  مَأنَّه لَوو

} يمحر غَفُور اللَّهو مراً لَّهخَي لَكَان هِمِإلَي جتَّى تَخْروا حرب5ص({ 
فأمرت المسلمين بعدم السماع ،  قررت السورة دعائم المجتمع الفاضل  -٢

دعت ، و لإلشاعات والتثبت من األخبار وخصوصا إن جاء نبأ من فاسق 



  

( ، قال تعالى: السورة إلى اإلصالح بين المتخاصمين ودفع عدوان الباغين 
 إلى قوله تعالى : }  )6يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبٍأ فَتَبينُوا ... {

)} ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميَأخَو نيوا بحلةٌ فََأصِإخْو نُونْؤما الْم10ِإنَّم{ (
حذّرت السورة من السخرية والهمز واللّمز ونفّرت من الغيبة والتجسس  -٣

اء التعبير عن جو،  ودعت إلى مكارم األخالق  ، بالمؤمنينالسيئوالظّن 
وياله من تنفير عجيب  ، بة رائعا بتصوير رجل يأكل لحم أخيه الميتـالغي

(يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى َأن  ، من قوله تعالى: !!
منْهراً مكُونُوا خَيإلى قوله تعالى : (} ) 11 {...ي ِإن َأتْقَاكُم اللَّه ندع كُممَأكْر ِإن
} خَبِير يملع 13اللَّه{(  

 ختمت السورة بالحديث عن األعراب الذين ظنوا اإليمان كلمة تقال  -٤
والمؤمن الكامل هو من جمع ، باللسان وجاءوا يمنون على الرسول إيمانهم 
قَالَت  ، من قوله تعالى : (اإليمان و اإلخالص والجهاد والعمل الصالح

الَْأعراب آمنَّا قُل لَّم تُْؤمنُوا ولَكن قُولُوا َأسلَمنَا ولَما يدخُِل الِْإيمان في 
ضِ ) إلى قوله تعالى : (}14 {...قُلُوبِكُمالَْأرو اتاومالس بغَي لَمعي اللَّه ِإن

} لُونما تَعبِم يرصب اللَّه18و {. ( 

 
 

 سـورة ق
 

تتناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء ) 
وتدور حول محور البعث والنشور حتى ليكاد يكون طابعها الخاص ، وقد 

عالجه القرآن بالبرهان القاطع والحجة الدامغة ، وهذه السورة شديدة 



  

الوقع على الحس  تهز القلب هزاً وتثير روعة اإلعجاب ورعشة الخوف 
من اهللا تعالى بما فيها من ترغيب وترهيب . 

ابتدأت السورة بالقضية األساسية التي أنكرها كفّار قريش وتعجبوا منها  -١
، قال تعالى:  غاية العجب وهي قضية الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء 

} جِيدآنِ الْمالْقُرذَا 1( ق وه ونرفَقَاَل الْكَاف منْهم رنذم ماءهوا َأن ججِبْل عب {
} جِيبع ءرٍ ) إلى قوله تعالى : (}2شَيي َأمف مفَه ماءها جقِّ لَموا بِالْحْل كَذَّبب

)  }5مرِيجٍ {
لفتت أنظار المشركين المنكرين للبعث إلى قدرة اهللا العظيمة المتجلية   -٢

ت افي صفحات هذا الكون المنظور في السماء و األرض والماء والنب
، والثمر والطلع والنخيل والزرع وكلها براهين ساطعة على قدرته تعالى 

(َأفَلَم ينظُروا ِإلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما من قوله تعالى:  
رِزقاً لِّلْعباد وَأحيينَا بِه بلْدةً ميتاً كَذَِلك إلى قوله تعالى : (}) 6لَها من فُروجٍ {

} وج11الْخُر{ (
 انتقلت للحديث عن المكذبين من األمم السالفة وما حّل بهم من كوارث  -٣

 انتقلت للحديث ، ثم بهم ما حّل بغيرهم  تحذيرا لكفار مكة أن يحّل، وعذاب 
 وما يلقاه المجرم يومها  ،عن سكرة الموت ووهلة الحشر وهول الحساب

( كَذَّبتْ  ، من قوله تعالى: هي به بإلقائه في الجحيمد تنتمن أهوال وشدائ
} ودثَمو سالر ابحَأصنُوحٍ و مقَو ملَهنَقُوُل إلى قوله تعالى : (} ) 12قَب موي
} زِيدن مْل متَقُوُل هو تَلَْأتِل امه نَّمه30ِلج{ . (

وختمت انتقلت للحديث عن حال المتقين المؤمنين في جنات النعيم ،   -٤
السورة بالحديث عن صيحة الحق التي يخرج بها الناس من قبورهم كأنهم 

 للبعث والنشور الذي كذب به اإثباتوفيه ، جراد منتشر ويساقون للجزاء 



  

) إلى }31وُأزِلفَت الْجنَّةُ ِللْمتَّقين غَير بعيد {، من قوله  تعالى : (المشركون 
نَحن َأعلَم بِما يقُولُون وما َأنتَ علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من قوله تعالى : (
} يدعخَافُ و45ي {. ( 

 
 ســورة الذاريات

 
تقوم على تشييد دعائم اإليمان وتوجيه األبصار إلى قدرة الواحد القهار 

وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى واإليمان . 
ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبار وتسير  -١

وعن السفن الجارية  ، وعن السحب التي تحمل مياه األمطار، المراكب 
وعن المالئكة المكلفين بتدبير شؤون  تعالى ، على سطح الماء بقدرة اهللا

، و أقسمت بهذه األمور على أن الحشر كائن ال محالة وال بد منه ، الخلق 
} فَالْجارِيات 2} فَالْحاملَات وِقْراً {1( والذَّارِيات ذَرواً {من قوله  تعالى:  

) }9يْؤفَك عنْه من ُأفك { إلى قوله تعالى : (} )4} فَالْمقَسمات َأمراً {3يسراً {
 .
فبينت ،  انتقلت للحديث عن كفار مكة المكذبين بالقرآن والدار اآلخرة  -٢

تحدثت بعدها عن المؤمنين المتقين  ،ثم حالهم في الدنيا و مآلهم في اآلخرة
 تحدثت عن دالئل القدرة  ، ووما أعد اهللا لهم في دار الكرامة في اآلخرة

 ، من قوله  والوحدانية في هذا الكون الفسيح وكلها دالئل قدرة رب العالمين
إلى } ) 11} الَّذين هم في غَمرة ساهون {10 ( قُتَل الْخَراصون {تعالى:   

) }23فَورب السماء والَْأرضِ ِإنَّه لَحقٌّ مثَْل ما َأنَّكُم تَنطقُون {قوله تعالى : (
 .



  

 :  ( إبراهيم وموسى ولوط و عن قصص الرسل الكرامتحدثت بعدها   -٣
وما حل بهم من ، وموقف األمم الطاغية من أنبيائها ،  صالح عليهم السالم )

، وعبرة ألولي األبصارصلى اهللا عليه وسلم تسلية للرسول ، وذلك عذاب 
) إلى قوله } 24هْل َأتَاك حديثُ ضيف ِإبراهيم الْمكْرمين {قال تعالى:  (

} وذَكِّر فَِإن الذِّكْرى تَنفَع الْمْؤمنين 54فَتَولَّ عنْهم فَما َأنتَ بِملُومٍ {تعالى : (
}55{ .  (
 ختمت السورة ببيان الغاية من خلق الجن و اإلنس وهي معرفة اهللا جل  -٤

، من قوله وعال وعبادته وتوحيده والتوجه له بأنواع القربات والعبادات 
 تعالى :  

فَويٌل  إلى قوله تعالى : (} )56( وما خَلَقْتُ الْجِن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ... {
} وندوعي يالَّذ هِممون يوا مكَفَر ين60لِّلَّذ { . (

 
 سورة الطور

 
تتـناول جوانب العقيدة اإلسالمية ( الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء 

) وتهتم بأركان اإليمان كباقي السور المكية . 
 وما يلقاه الكافرون في موقف  ، ابتدأت بالحديث عن أهوال اآلخرة -١

، وكان القسم بخمسة أمور على ذلك تنبيها على أهمية الموضوع، الحساب 
} 3} في رقٍّ منشُورٍ {2} وكتَابٍ مسطُورٍ {1(والطُّورِ {من قوله تعالى: 

) إلى قوله } 6} والْبحرِ الْمسجورِ {5} والسقْف الْمرفُوعِ {4والْبيت الْمعمورِ {
اصلَوها فَاصبِروا َأو لَا تَصبِروا سواء علَيكُم ِإنَّما تُجزون ما كُنتُم تعالى : (
} لُونم16تَع{ (



  

 ، من  جنات النعيمي  اآلخرة في فحالهمتناولت الحديث عن المتقين و -٢
ِإنَّا كُنَّا ) إلى قوله تعالى : (} 17(ِإن الْمتَّقين في جنَّات ونَعيمٍ {قوله تعالى:  

} يمحالر رالْب وه ِإنَّه وهعُل نَدن قَب28م{ .  (
تحدثت عن رسالة صلى اهللا عليه وسلم و أمرته بالتذكير واإلنذار للكفرة  -٣

 أنكرت السورة على المشركين ، وفهو ليس بكافر أو مجنون أو ساحر
مزاعمهم الباطلة بشأن نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم وردت عليهم 

(فَذَكِّر فَما َأنتَ ، قال تعالى:  بالحجج الدامغة و أقامت دالئل صدق نبوته
وِإن ِللَّذين ظَلَموا   إلى قوله تعالى : (})29 ربك بِكَاهنٍ ولَا مجنُونٍ {بنعمة

} ونلَمعلَا ي مهَأكْثَر نلَكو ذَِلك ونذَاباً د47ع{ . (
أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بالصبر على الكافرين الذين ختمت ب -٤

،  ، وأمرنه بالتسبيح هللا تعالى في كل وقت وحين   أوثانهم جهلوا فعبدوا 
(واصبِر ِلحكْمِ ربك فَِإنَّك بَِأعيننَا وسبح بِحمد ربك حين تَقُوم قال تعالى:  

  .}  )49} ومن اللَّيِل فَسبحه وِإدبار النُّجومِ {48{
 

 سورة النجم
 

تبحث موضوع الرسالة في إطارها العام وعن موضوع اإليمان بالبعث 
والنشور . 

القسم بالنجم على صدق محمد صلى اهللا عليه وسلم ، و تحدثت ابتدأت ب  -١
عن موضوع المعراج الذي كان معجزة لرسول اإلنسانية محمد عليه الصالة 

 وذكّرت الناس  ،والسالم والذي رأى فيه عجائب وغرائب في ملكوت اهللا
 باهللا تعالى وحده ، من قوله تعالى:  من إيمان وتصديقى الخلق بما يجب عل



  

) إلى قوله تعالى : }2} ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى {1(والنَّجمِ ِإذَا هوى {
) . }18لَقَد رَأى من آيات ربه الْكُبرى {(
وبينت ،  تالها الحديث عن األوثان التي عبدها المشركون من دون اهللا   -٢

(َأفَرَأيتُم  تعالى ، من قوله تعالى:  بطالن تلك اآللهة وكل آلهة من دون اهللا
ذَِلك )  إلى قوله تعالى : (} 20} ومنَاةَ الثَّاِلثَةَ الُْأخْرى {19اللَّاتَ والْعزى {

مبلَغُهم من الْعلْمِ ِإن ربك هو َأعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو َأعلَم بِمنِ اهتَدى 
}30{ . (
، تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين حيث تجزى كل نفس بما كسبت  -٣
 ذكرت آثار قدرة اهللا تعالى في اإلحياء و اإلماتة والبعث بعد الفناء و

(وِللَّه ما في  ، قال تعالى:  واإلغناء واإلفقار وخلق الزوجين الذكر و األنثى
 ينالَّذ زِيجيلُوا وما عاُؤوا بِمَأس ينالَّذ زِيجضِ ِليي الَْأرا فمو اتاومالس

} وَأنَّه 48وَأنَّه هو َأغْنَى وَأقْنَى { إلى قوله تعالى : (})31َأحسنُوا بِالْحسنَى {
)  }49هو رب الشِّعرى {

ختمت بما يحل باألمم الطاغية كقوم عاد وثمود وقوم نوح ولوط من  -٤
أنواع العذاب والدمار تذكيرا لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم إن استمروا 

} وثَمود فَما َأبقَى 50(وَأنَّه َأهلَك عاداً الُْأولَى { ، قال تعالى:  غيانهمطفي 
} وتَضحكُون ولَا 59َأفَمن هذَا الْحديث تَعجبون {) إلى قوله تعالى : (} 51{

} كُون60تَب} وندامس َأنتُموا {61} ودباعو وا ِللَّهدججدة{س)} 62} فَاس. {  

 
 
 
 



  

 سورة القمر
 

تعالج أصول العقيدة وتحمل حملة عنيفة على المكذبين بآيات القرآن 
وطابعها الخاص هو التهديد والوعيد مع مشاهد شتى للدمار والعذاب . 

ابتدأت بالمعجزة الكونية معجزة انشقاق القمر وذلك حين طلب  -١
 وخصصوا بالذكر أن يشقّ  ،المشركون منه معجزة جلية تدل على صدقه

 انتقلت للحديث عن أهوال القيامة  ، ولهم القمر ومع ذلك عاندوا وكابروا
 ، من قوله وشدائدها بأسلوب مخيف يهز المشاعر ويحرك الرعب في النفس

} وِإن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا 1(اقْتَربت الساعةُ وانشَقَّ الْقَمر {تعالى:  
} رتَمسم رحإلى قوله تعالى : (})2س   ونرقُوُل الْكَافاعِ يِإلَى الد ينعطهم
} رسع موذَا ي8ه{ . (

بعد الحديث عن كفار مكة يأتي الحديث عن مصارع المكذبين وما نالهم  -٢
 عقابا لهم على كفرهم وجحودهم ، من قوله من ضروب العذاب والدمار

) إلى }9كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا وقَالُوا مجنُون وازدجِر {تعالى : (
) . }42كَذَّبوا بِآياتنَا كُلِّها فََأخَذْنَاهم َأخْذَ عزِيزٍ مقْتَدرٍ {قوله تعالى : (

خاطبت السورة قريش وحذّرتهم مصرعا كمصرع هؤالء بل ما هو أشد  -٣
(َأكُفَّاركُم  ، من قوله تعالى:  بيان مآل المتقين في الجنةبختمت و ،من ذلك

ِإن الْمتَّقين ) إلى قوله تعالى : (} 43خَير من ُأولَِئكُم َأم لَكُم براءةٌ في الزبرِ {
 ) .} 55} في مقْعد صدق عند مليك مقْتَدرٍ {54في جنَّات ونَهرٍ {

 
 

 سورة الرحمن



  

 
تعالج أصول العقيدة اإلسالمية وتتحدث عن نعم اهللا وقدرته ، وتخاطب 
العقل كي يعي آالء اهللا ، مستنكرة تكذيب المشركين وعنادهم هللا تعالى 

رغم نعمائه. 
آالء اهللا الباهرة ونعمه الكثيرة على العباد وفي مقدمتها بيان  ابتدأت بت -١

 فتحت صحائف ،ونعمة تعليم القرآن بوصفه المنّة الكبرى على اإلنسان 
 ،من قوله الوجود الناطقة بآالء اهللا الجليلة و آثاره العظمى التي ال تحصى

) إلى قوله تعالى  }3} خَلَقَ الِْإنسان {2} علَّم الْقُرآن {1رحمن {تعالى:  ( ال
)  }18} فَبَِأي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ {17رب الْمشْرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ {(
حدثت عن دالئل القدرة الباهرة في تسيير األفالك وتسخير السفن كي ت  -٢

} بينَهما 19مرج الْبحرينِ يلْتَقيانِ {، قال تعالى:    (تجري في عباب الماء
ولَه الْجوارِ الْمنشَآتُ في الْبحرِ ) إلى قوله تعالى : (}20برزخٌ لَّا يبغيان {

)   }25} فَبَِأي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ {24كَالَْأعلَامِ {
،   يبقى إال الحي القيومأنه الو،  تحدثت عن فناء كل شيء في الكون  -٣

   ، من قوله تعالى:  أهوال القيامة وحال األشقياء يومهاوقد تناولت اآليات 
) إلى } 27} ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْرامِ{26كُلُّ من علَيها فَانٍ {(

} فَبَِأي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ 44يطُوفُون بينَها وبين حميمٍ آنٍ {قوله تعالى : (
}45{ (
،وختمت بتمجيد اهللا تعالى على ولت مشهد النعيم للمتقين في الجنان تنا -٤

) إلى قوله } 46وِلمن خَافَ مقَام ربه جنَّتَانِ {نعمه ، من قوله تعالى :    ( 
} فَبَِأي آلَاء ربكُما 76متَّكِئين علَى رفْرف خُضرٍ وعبقَرِي حسانٍ {تعالى : (
)  } 78} تَبارك اسم ربك ذي الْجلَاِل والِْإكْرامِ {77تُكَذِّبانِ {



  

 
 سورة الواقعة

 
تشتمل السورة على أحوال القيامة وأهوالها وانقسام الناس إلى طوائف 

ثالث هم : أصحاب اليمين ، أصحاب الشمال ، السابقون . 
تحدثت عن مآل كل فريق و ، اشتملت على أحوال يوم القيامة و أهوالها -١

ِإذَا وقَعت  ، من قوله تعالى:   (وما أعده اهللا لكل فريق من جزاء عادل
هذَا نُزلُهم يوم الدينِ ) إلى قوله تعالى : (} 2} لَيس ِلوقْعتها كَاذبةٌ {1الْواقعةُ {

}56{ . (
وأنه سبب لكل موجود ، قال تعالى:  ه تعالى جودأقامت الدالئل على و  -٢
)} قُوندلَا تُصفَلَو خَلَقْنَاكُم ن57نَح} نُونا تُمتُم مَأي58} َأفَر َأم تَخْلُقُونَه َأَأنتُم {

} الْخَاِلقُون نإلى قوله تعالى : (}59نَح ( قْوِينتَاعاً لِّلْممةً ورا تَذْكلْنَاهعج ننَح
)  . }74} فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ {73{
،وبينت أهميته وعظمته واستنكرت ممن ال نوهت بذكر القرآن العظيم  -٣

} في كتَابٍ مكْنُونٍ 77ِإنَّه لَقُرآن كَرِيم {( يؤمنون به..  من قوله  تعالى:  
) .  }82وتَجعلُون رِزقَكُم َأنَّكُم تُكَذِّبون {) إلى قوله تعالى : (} 78{
الطوائف الثالث وهم أهل  وذكرت ما يلقاه اإلنسان عند االحتضاربينت  -٤

 ، والسابقون إلى الخيرات وبينت عاقبة كل منهم،  و أهل الشقاوة  ،السعادة
) }84} وَأنتُم حينَِئذ تَنظُرون {83ولَا ِإذَا بلَغَت الْحلْقُوم {من قوله تعالى   (فل

} فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ 95ِإن هذَا لَهو حقُّ الْيقينِ {إلى قوله تعالى : (
}96 { . (

 



  

 سورة الحديد
 

 تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه وتبني المجتمع على أساس العقيدة 
  الصافية والخلق الكريم والتشريع الحكيم .

 ابتدأت بالحديث عن اهللا جل وعال وعظمته وتسبيح الكون بما فيه له  -١
 ،  وبينت عظمة خلقه  ذكرت صفات اهللا الحسنى و أسماءه العليا ،وتعالى

سبح ِللَّه ما في السماوات والَْأرضِ تعالى في الكون ، من قوله تعالى:  (
} يمكالْح زِيزالْع وهإلى قوله تعالى : (}1و ( وِلجيارِ وي النَّهَل فاللَّي وِلجي

)  }6النَّهار في اللَّيِل وهو عليم بِذَات الصدورِ {
 دعت المسلمين للبذل والسخاء و اإلنفاق في سبيل اهللا لينال سعادة الدنيا  -٢

آمنُوا بِاللَّه ورسوِله وَأنفقُوا مما جعلَكُم   ، قال تعالى:   (ومثوبة اآلخرة
} ...يهف ينتَخْلَفسضاً ) إلى قوله تعالى : (}7مقَر اللَّه قْرِضي ين ذَا الَّذم

} كَرِيم رَأج لَهو لَه فَهاعضناً فَيس11ح {  (
 تحدثت عن أهل اإليمان و أهل النفاق فالمؤمنون يسعى نورهم بين  -٣

يوم تَرى  ، قال تعالى:  (أيديهم والمنافقون يتخبطون في ظلمات الضالل
يهِمدَأي نيم بهى نُورعسي نَاتْؤمالْمو يننْؤمإلى قوله تعالى : }12 {..الْم (

)  }19والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنَا ُأولَِئك َأصحاب الْجحيمِ {(...
، قال تحدثت عن حقيقة الدنيا وحقيقة اآلخرة وصورتهما أدقّ تصوير -٤

اعلَموا َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُر بينَكُم وتَكَاثُر في تعالى:   (
لَادالَْأواِل ووإلى قوله تعالى : ( ..}20 {...الَْأم ( وه اللَّه لَّ فَِإنتَون يمو 
} يدمالْح ي24الْغَن{  (



  

ختمت بالغاية من بعثة الرسل الكرام واألمر بتقوى اهللا تعالى واالقتداء  -٥
لَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وَأنزلْنَا معهم  ، قال تعالى:   ( بهدي رسله الكرام
 انيزالْمو تَابإلى قوله تعالى : ( ...}25 {..الْك (  اللَّه دَل بِيالْفَض َأنو 

) . } 29يْؤتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعظيمِ {
 

 سورة المجادلة
 

تناولت أحكاما تشريعية كثيرة كأحكام الظهار،  والكفارة التي تجب على 
المظاهر، وحكم التناجي ،وآداب المجالس ،وتقديم الصدقة عند مناجاة 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعدم مودة أعداء اهللا ، إلى غير ذلك كما 
تحدثت عن المنافقين واليهود محذرة منهم .  

مجادلَة ( خولة بنت ثعلبة )التي ظاهر منها زوجها لابتدأت ببيان قصة ا -١
صلى اهللا عليه وسلم فجاءت تشتكي إلى رسول اهللا ، على عادة الجاهلية 

 ونزلت اآليات في أحكام  فاستجاب اهللا تعالى لها ،ظلم زوجها وتدعو هللا
قَد سمع اللَّه قَوَل الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي الظهار  ، قال تعالى:  (

ِل ) إلى قوله تعالى : ( ...}1 {...ِإلَى اللَّهالْقَو ننكَراً مم قُولُونلَي مِإنَّهو 
} غَفُور فُولَع اللَّه ِإنوراً وز2و{  (

والَّذين يظَاهرون من نِّساِئهِم ، قال تعالى:   (تناولت حكم كفارة الظهار -٢
 َأحصاه اللَّه ونَسوه واللَّه ) إلى قوله تعالى : ( ..}3ثُم يعودون ِلما قَالُوا... {

} شَهِيد ءلَى كُلِّ شَي6ع{ . (



  

 وهذا  ،الكالم سراً بين اثنين فأكثر: تحدثت عن موضوع التناجي وهو -٣
َألَم تَر َأن اللَّه يعلَم ، قال تعالى:   (دأب اليهود والمنافقين للتآمر على اإلسالم

} ...ى ثَلَاثَةون نَّجم كُونا يضِ مي الَْأرا فمو اتاومي السا ف7م{ (
تحدثت عن اليهود اللعناء الذين كانوا يحضرون مجلس رسول اهللا   -٤

صلى اهللا عليه وسلم فيحيونه بتحية ظاهرها السالم وباطنها المسبة والشتيمة 
 تناولت الحديث عن ، و يعنون الموت ، فيقولون : السام عليك يا محمد

َألَم تَر ِإلَى الَّذين نُهوا عنِ  ، من قوله تعالى:   (المنافقين بإسهاب وفضحتهم
) إلى }8النَّجوى ثُم يعودون ِلما نُهوا عنْه ويتَنَاجون بِالِْإثْمِ والْعدوانِ ... {

ولَيس بِضارهم شَيئاً ِإلَّا بِِإذْنِ اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتَوكَِّل قوله تعالى : (..
} نُونْؤم10الْم{  . (

 تحدثت بعدها عن آداب مناجاة النبي صلى اهللا عليه وسلم وآداب  -٥
المجلس وحثت على اإلنفاق في سبيل اهللا وحذرت بشدة من اليمين الكاذبة ، 

يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا قيَل لَكُم تَفَسحوا في الْمجاِلسِ من قوله تعالى : (
كَتَب اللَّه لََأغْلبن َأنَا ورسلي ِإن اللَّه ) إلى قوله تعالى : (} 11 {...فَافْسحوا

} زِيزع 21قَوِي{  (
 ، ختمت ببيان حقيقة الحب في اهللا والبغض فيه الذي هو أصل اإليمان  -٦

لَا تَجِد قَوماً يْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون من حاد اللَّه قال تعالى:  (
. منَاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو. اللَّه بزح َألَا ِإن اللَّه بزح لَِئكُأو 

} ونحفْلالْم م22ه { . (
 
 
 



  

 سورة الحشر
 

تعنى بجانب التشريع ، ويدور محور الحديث فيها عن غزوة (بني النضير 
) ، وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فأجالهم عن المدينة المنورة ، كما تحدثت عن المنافقين وفضحت فعائلهم 
وحذرت منهم . 

  وهي بإيجاز سورة ( الغزوات والجهاد ) والفيء والغنائم .
 ذكرت  ، وزيه اهللا وتمجيده فالكون كله ينطق بعظمتهـابتدأت بتن  -١

 ،من قوله  تعالى بعض آثار قدرته تعالى بإجالء اليهود عن ديارهم وقالعهم
 إلى  )}1سبح ِللَّه ما في السماوات وما في الَْأرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم {:  (

ما قَطَعتُم من لِّينَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَبِِإذْنِ اللَّه قوله تعالى : (
} ينقالْفَاس خْزِيِلي5و{ .  (

 في طبقات لالفقراء والتعاد وضحت الحكمة من الفيء لمساعدة  -٢
وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِله منْهم فَما َأوجفْتُم علَيه.. ، قال تعالى:  (المجتمع

) . }7واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه شَديد الْعقَابِ {) إلى قوله تعالى : (}6{
ونوهت بفضائل المهاجرين ، تناولت أصحاب رسول اهللا بالثناء العاطر  -٣

ِللْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين ُأخْرِجوا من ديارِهم  ، من قوله تعالى : (واألنصار
اِلهِموَأمنُوا ) إلى قوله تعالى : ( ..}8 {..وآم ينلّاً لِّلَّذي قُلُوبِنَا غْل فعلَا تَجو 

} يمحُؤوفٌ رر نَا ِإنَّكب10ر{ . (
  ،كرت المنافقين األشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد المسلمينذ -٤

وعظت المؤمنين بتذكّر يوم  ، وومثلتهم بالشيطان الذي يغري اإلنسان بالكفر
َألَم تَر ِإلَى الَّذين نَافَقُوا يقُولُون ِلِإخْوانهِم الَّذين..  ، من قوله تعالى:   (القيامة



  

لَا يستَوِي َأصحاب النَّارِ وَأصحاب الْجنَّة َأصحاب ) إلى قوله تعالى : (}11{
} ونالْفَاِئز مه نَّة20الْج{ . (

 أسماء اهللا الحسنى وصفاته  عظمة القرآن الكريم و ذكرت ختمت بذكر -٥
لَو َأنزلْنَا هذَا الْقُرآن  ، من قوله  تعالى:  (عن كل نقصتعالى  هالعليا ونزهت

هو اللَّه ) إلى قوله تعالى : (}21 {..علَى جبٍل لَّرَأيتَه خَاشعاً متَصدعاً 
 اتاومي السا فم لَه حبسنَى يساء الْحمالَْأس لَه روصارُِئ الْمالْخَاِلقُ الْب

} يمكالْح زِيزالْع وهضِ والَْأر24و {  .(
 

 سورة الممتحنة
 

وتهتم بجانب التشريع ، ومحورها يدور حول فكرة الحب والبغض في اهللا 
الذي هو أوثق عرى اإليمان واشتملت على كثير جدا من األحكام 

التشريعية . 
 ابتدأت بالتحذير من مواالة أعداء اهللا الذين آذوا المسلمين واضطروهم  -١

يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي  ، قال تعالى:   (للهجرة عن ديارهم
} ... ةدوهِم بِالْمِإلَي اء تُلْقُونِليَأو كُمودعوا ) إلى قوله تعالى : ( ..}1ودوو 

} ونتَكْفُر 2لَو{ . (
 بينت أن النسب والقرابة والصداقة لن تنفع يوم القيامة فال ينفع وقتها  -٢

لَن تَنفَعكُم َأرحامكُم ولَا َأولَادكُم يوم الْقيامة  ، قال تعالى:  (إال العمل الصالح
} يرصب لُونما تَعبِم اللَّهو نَكُميُل بفْص3ي{ . (

 ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السالم و أتباعه المؤمنين ليكونوا  -٣
قَد كَانَتْ لَكُم ُأسوةٌ حسنَةٌ في ِإبراهيم والَّذين معه ِإذْ قَالُوا (للمؤمنين قدوة 



  

وندبا تَعممو نكُمءاؤا مرِإنَّا ب هِممَأن ) إلى قوله تعالى : (}4{ ِلقَو ى اللَّهسع
} يمحر غَفُور اللَّهو يرقَد اللَّهةً ودوم منْهتُم ميادع ينالَّذ نيبو نَكُميَل بعج7ي{ ( 

 .
 وحكم الذين  ،تحدثت عن حكم الذين لم يعادوا المسلمين ولم يقاتلوهم  -٤

لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم (  ،  من قوله  تعالى:  آذوا المؤمنين وقاتلوهم
} ... ارِكُمين دوكُم مخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتإلى قوله تعالى : ( }8ي (

...} ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو ملَّهتَون يم9 و{  (
بينت وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة وعدم ردهن للكفار إن ثبت   -٥

وشروط  صلى اهللا عليه وسلم ، وحكم مبايعة النساء لرسول اهللا ،إيمانهن 
يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا جاءكُم الْمْؤمنَاتُ مهاجِرات ، من قوله تعالى:   (البيعة

} ... هِنانبِِإيم لَمَأع اللَّه ننُوهتَحوا ) إلى قوله تعالى : ( ...}10فَامِئسي قَد 
) . } 13من الْآخرة كَما يِئس الْكُفَّار من َأصحابِ الْقُبورِ {

 
 سورة الصفّ

 
وتعنى باألحكام التشريعية ، وتتحدث عن موضوع القتال وجهاد أعداء اهللا 

،وعن التجارة الرابحة التي بها سعادة المؤمن في الدنيا واآلخرة ، 
وسميت بسورة الصفّ ألن محورها يدور حول القتال .  

،كما  ابتدأت بعد تسبيحه تعالى بتحذير المؤمنين من إخالف الوعد  -١
 م ألنهة بشجاعة وبسالحثّاً للمؤمنين على القتال تحدثت عن قتال أعداء اهللا 

يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِلم  ، من قوله تعالى:  ( في سبيل إعالء كلمة اهللاونيقاتل



  

} .. لُونا لَا تَفْعم إلى قوله تعالى : (}1تَقُولُون ( لُونقَاتي ينالَّذ بحي اللَّه ِإن
} وصصرم اننيم بفّاً كََأنَّهص هبِيلي س4ف{ (

 و ما  ، تناولت موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السالم -٢
 صلى اهللا عليه وسلم فيما ناله من كفار اهللاأصابهما من أذى تسلية لرسول 

) إلى }5وِإذْ قَاَل موسى ِلقَومه يا قَومِ ِلم تُْؤذُونَني... { ، قال تعالى:  (مكة
) }7 وهو يدعى ِإلَى الِْإسلَامِ واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّاِلمين {قوله تعالى : ( ...

 .
و مثلت المشركين بمن يريد ، ته تعالى في نصرة دينه ـ تحدثت عن سن -٣

، واهللا متم نوره رغما عنهم  ، من قوله  تعالى :  إطفاء نور الشمس بفمه 
)} ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهو هِماهبَِأفْو اللَّه ُؤوا نُورطْفِلي ونرِيد8ي {

 كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِرقِّ ِليينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسَل رسي َأرالَّذ وه
} شْرِكُون9الْم{ . (

 دعت المؤمنين للتجارة الرابحة وحرضتهم على الجهاد في سبيل اهللا  -٤
يا َأيها الَّذين َآمنُوا هْل  ، قال تعالى:  (بالنفس والنفيس لينالوا السعادة الدائمة

) إلى قوله تعالى : }10َأدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ َأِليمٍ ... {
)} يننْؤمشِّرِ الْمبو قَرِيب فَتْحو اللَّه نم را نَصونَهبى تُحُأخْر13و{  (
ختمت بدعوة أهل اإليمان إلى نصرة دين الرحمن كما فعل الحوارييون  -٥

يا َأيها الَّذين َآمنُوا كُونوا ، قال تعالى:   (عندما نصروا عيسى عليه السالم
َأنصار اللَّه كَما قَاَل عيسى ابن مريم ِللْحوارِيين من َأنصارِي ِإلَى اللَّه قَاَل 
الْحوارِيون نَحن َأنصار اللَّه فََآمنَت طَّاِئفَةٌ من بني ِإسراِئيَل وكَفَرت طَّاِئفَةٌ 

} رِينوا ظَاهحبفََأص مهودلَى عنُوا عَآم يننَا الَّذد14فََأي { .(
 



  

 سورة الجمعة
 

وتتناول جوانب التشريع ، وتدور حول محور بيان أحكام صالة الجمعة 
التي فرضها اهللا على المؤمنين . 

تناولت بعثة خاتم الرسل صلى اهللا عليه وسلم و بينت أنه الرحمة المهداة  -١
يسبح ِللَّه ما في السماوات  ،من قوله  تعالى:   (إلنقاذ البشرية من الضالل

ذَِلك ) إلى قوله تعالى : (}1وما في الَْأرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ {
)   }4فَضُل اللَّه يْؤتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعظيمِ {

هم بالحمار الذي  لتحدثت عن اليهود وانحرافهم عن شرع اهللا ومثلت -٢
مثَُل الَّذين  ، من قوله تعالى:   (يحمل كتباً نافعة وال يناله منها سوى التعب

) إلى  قوله  }5حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَِل الْحمارِ يحمُل َأسفَاراً ... {
 ثُم تُردون ِإلَى عاِلمِ الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبُئكُم بِما كُنتُم تَعملُون تعالى : ( ...

}8{  . (
،  ودعت المسلمين للمسارعة إليها  ،تناولت أحكام صالة الجمعة -٣

 عن االنشغالوحرمت البيع وقت األذان والنداء لها وختمت بالتحذير من 
  يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا نُودي ِللصلَاة  ، قال تعالى:   ( واللهوبالتجارةالصالة 

} ..كْرِ اللَّها ِإلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجون يا ) إلى قوله تعالى : ( ...}9مقُْل م 
} ينازِقالر رخَي اللَّهو ةارالتِّج نموِ واللَّه نم رخَي اللَّه ند11ع { . (

 
 
 
 



  

 سورة المنافقون
 

وتتناول جوانب التشريع واألحكام وتتحدث عن اإلسالم من زاويته العملية 
وهي القضايا التشريعية . 

، قال تعالى:  تناولت صفات المنافقين وأخالقهم الذميمة كالكذب والتآمر  -١
)} ... وُل اللَّهسلَر ِإنَّك دقَالُوا نَشْه قُوننَافالْم اءكإلى قوله تعالى : }1ِإذَا ج (

... )} ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّه ِإن ملَه اللَّه رغْف6 لَن ي{  (
 تحدثت عن مقاالتهم الشنيعة في حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٢

هم - خابوا وخسروا - ، من قوله  تعالى:   (واعتقادهم أن دعوته ستتالشى
} ..وِل اللَّهسر ندع نلَى مقُوا علَا تُنف قُولُوني ينإلى قوله تعالى : }7الَّذ (

...)} ونلَمعلَا ي ينقنَافالْم نلَكو يننْؤمِللْمو وِلهسِلرةُ وزالْع ِللَّه8و{ . (
ختمت بتحذير المؤمنين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا ولهوها ومتاعها عن  -٣

 وأمرت باإلنفاق في سبيل اهللا  ، شأن المنافقين ، وطاعته تعالى عبادة اهللا
يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تُلْهِكُم َأموالُكُم ولَا  ، قال تعالى:  ( قبل فوات األوان

كْرِ اللَّهن ذع كُملَادنَفْساً ، إلى قوله تعالى : ( .. )}9 {..َأو اللَّه َؤخِّرلَن يو 
} لُونما تَعبِم خَبِير اللَّها ولُهاء َأج11ِإذَا ج { .(

 
سورة التغابن 

 
وتعنى بالتشريع ، لكن جوها جو السور المكية التي تعالج أصول العقيدة 

 . اإلسالمية



  

وتناولت موضوع اإلنسان المعترف  ، تحدثت عن جالل اهللا وعظمته -١
يسبح ِللَّه ما في  ، قال تعالى:   ( بربه واإلنسان الكافر الجاحد باهللا

. يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ضِ لَهي الَْأرا فمو اتاومالس. 
 ويعلَم ما تُسرون وما تُعلنُون واللَّه عليم بِذَات ) إلى قوله تعالى : ( ...}1{

) . }4الصدورِ {
ضربت األمثال بالقرون الماضية واألمم الخالية التي كذبت رسل اهللا وما  -٢

َألَم يْأتكُم نَبُأ الَّذين كَفَروا من قَبُل ، قال تعالى:  ( حل بهم من عقاب ودمار 
} .. مرِهاَل َأمبإلى قوله تعالى : ( ...}5فَذَاقُوا و ( يغَن اللَّهو تَغْنَى اللَّهاسو 

} يدم6ح{ . (
، قال  أقسمت على أن البعث حق البد منه أقر به المشركون أو أنكروه -٣

 ) إلى قوله تعالى : ( ...}7زعم الَّذين كَفَروا َأن لَّن يبعثُوا.. {تعالى:   ( 
} يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو هقَلْب دهي ن بِاللَّهْؤمن يم11و{  (

 ، قال  أمرت بطاعة اهللا ورسوله وحذرت من اإلعراض عن دعوة اهللا -٤
وَأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل فَِإن تَولَّيتُم فَِإنَّما علَى رسوِلنَا الْبلَاغُ تعالى:  (
} بِين12الْم} نُونْؤمكَِّل الْمتَوفَلْي لَى اللَّهعو وِإلَّا ه لَا ِإلَه 13} اللَّه{  (

 فإنهم كثيرا ما يمنعون من واألوالدحذّرت من عداوة بعض الزوجات  -٥
يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإن من َأزواجِكُم وَأولَادكُم ، قال تعالى:   (الجهاد والهجرة
} ...اً لَّكُمودإلى قوله تعالى : ( ...}14ع ( مه لَِئكفَُأو هنَفْس وقَ شُحن يمو

} ونحفْل16الْم{  (
ختمت باألمر باإلنفاق في سبيل اهللا إلعالء دينه وحذرت من الشح  -٦

ِإن تُقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاعفْه لَكُم ويغْفر لَكُم ، قال تعالى: (والبخل 
} يملح شَكُور اللَّه17و} يمكالْح زِيزالْع ةادالشَّهبِ والْغَي اِلم18} ع{(   .



  

 
 سورة الطالق

 
و تعنى باألحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين  كبيان أحكام الطالق 

وكيفيته وما يترتب عليه من أحكام . 
أمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق عند ، وتناولت أحكام الطالق  -١

الوجه على ودعت إلى تطليق الزوجة ، تعذر استمرار الحياة الزوجية 
يا َأيها النَّبِي ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن ِلعدتهِن  ، قال تعالى:  ( المشروع

 اتَّقُوا اللَّهةَ ودوا الْعصَأح1 {..و{ (
 فهو أبغض الحالل  ،دعت الرجال للتمهل وعدم التسرع في االنفصال -٢

، دعت إلحصاء العدة لضبط انتهائها لئال تختلط األنساب  ، كما عند اهللا
فَِإذَا بلَغْن َأجلَهن  ، من قوله تعالى :  ( وكي ال يلحق المطلقة الضرر

} .. وفرعبِم نفَارِقُوه َأو وفرعبِم نكُوهسإلى قوله تعالى : ( ...}2فََأم ( 
) . }3ِإن اللَّه باِلغُ َأمرِه قَد جعَل اللَّه ِلكُلِّ شَيء قَدراً {

  ، كماتناولت أحكام العدة فبينت عدة اليائس وعدة الصغيرة وعدة الحامل -٣
باً تارة أخرى لكي ال يظلم ـباً تارة وترهيـتكررت الدعوة لتقوى اهللا ترغي

واللَّاِئي  ،  من قوله تعالى:  ( وبينت أحكام السكنى والنفقة، أحد الزوجين 
) إلى }4يِئسن من الْمحيضِ من نِّساِئكُم ِإنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلَاثَةُ َأشْهرٍ .. {

) . }7 سيجعُل اللَّه بعد عسرٍ يسراً {قوله تعالى : ( ..
 وضربت األمثلة باألمم الباغية وما  ،ختمت بالتحذير من تعدي حدود اهللا -٤

 ، من قوله تعالى:  وأشارت لقدرة اهللا في الخلق وبراهين وحدانيته ،حل بها
وكََأين من قَرية عتَتْ عن َأمرِ ربها ورسله فَحاسبنَاها حساباً شَديداً .. ( 



  

 ِلتَعلَموا َأن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير وَأن اللَّه قَد ) ، إلى قوله تعالى  ( ..}8{
) .  } 12َأحاطَ بِكُلِّ شَيء علْماً {

 سورة التحريم
 

 تتناول  السورة الشئون التشريعية ، وتعالج قضايا وأحكاما تتعلق ببيت 
النبوة وبأمهات المؤمنين الطاهرات في إطار تهيئة البيت المسلم والنموذج 

 األكمل لألسر السعيدة.
 ابتدأت بعتاب للنبي صلى اهللا عليه وسلم عتاباً رقيقاً حين حرم على  -١

نفسه سريته ( مارية ) أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته وقد 
شرع اهللا للمسلمين ككل ما تنحل به األيمان قبل الحنث وما  تكفر به بعد 

يا َأيها النَّبِي ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَك تَبتَغي من قوله تعالى :    (  الحنث  ،
واللَّه مولَاكُم إلى قوله تعالى : (... )}1 َأزواجِك واللَّه غَفُور رحيم{مرضاة

} يمكالْح يملالْع وه2و{   (
 تناولت أمراً خطيراً أال وهو إفشاء السر بين الزوجين وضربت مثاالً  -٢

 ، بالسيدة حفصة التي أفشت سر رسول اهللا لعائشة حتى هم بتطليق أزواجه
وِإذْ َأسر النَّبِي ِإلَى بعضِ َأزواجِه حديثاً فَلَما نَبَأتْ بِه وَأظْهره قال تعالى:  (

اللَّه علَيه عرفَ بعضه وَأعرض عن بعضٍ فَلَما نَبَأها بِه قَالَتْ من َأنبَأك هذَا 
} الْخَبِير يملالْع يَأن3قَاَل نَب{  (

وجهت اآليات الخطاب للزوجتين الكريمتين : حفصة ، وعائشة رضي  -٣
اهللا عنهما  ، فعرضت عليهما التوبة وعاتبهما اهللا تعالى في اآليات 

وحذرهما من التعاون على ما يشق على النبي صلى اهللا عليه وسلم فاهللا 
تعالى ومالئكته والمؤمنين هم أعوان لرسول اهللا  ، وحذرتهما من الطالق 



  

واستبدال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأزواج خيرا منهن ، من قوله 
) إلى قوله تعالى : }4 {....ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما تعالى :   (

 )}5 مسلمات مْؤمنَات قَانتَات تَاِئبات عابِدات ساِئحات ثَيبات وَأبكَاراً {( ....

حذرت اآليات المؤمنين من النار وصورتها تصويراً مرعباً ، وبينت  -٤
للكافرين أن ال فائدة من اعتذرهم عندما يحل العذاب ، من قوله تعالى : (  

يا َأيها ) إلى قوله تعالى : (}6 {...يا َأيها الَّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهليكُم نَاراً
} لُونمتَع ا كُنتُمم نوزا تُجِإنَّم مووا الْيرتَذوا لَا تَعكَفَر ين7الَّذ{( 

رغبت المؤمنين بالتوبة النصوح وبينت لهم النعيم في الجنة ترغيباً لهم ،  -٥
يا وأمرت النبي صلى اهللا عليه وسلم بجهاد الكافرين ، من قوله تعالى : (

يا َأيها ...) إلى قوله تعالى : (َأيها الَّذين آمنُوا تُوبوا ِإلَى اللَّه تَوبةً نَّصوحاً
 يرصالْم بِْئسو نَّمهج ماهْأومو هِملَياغْلُظْ عو ينقنَافالْمو الْكُفَّار داهج النَّبِي

}9{ ( 

ختمت بضرب مثلين : األول للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح  -٦
 تنبيها أنه في  ، ومثال للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الكافر ، المؤمن

ضرب اللَّه مثَالً لِّلَّذين كَفَروا ،   قال تعالى:  ( اآلخرة ال يغني أحد عن أحد 
.َأةَ لُوطرماَأةَ نُوحٍ ورمإلى قوله تعالى : (..}10 {.ا ،  ( اتمقَتْ بِكَلدصو 

} ينتالْقَان نكَانَتْ مو كُتُبِها وهب12ر { . (
 

 ورة الملكس
 

مكية تعالج  موضوع العقيدة في أصولها الكبرى وقد تناولت أهدافاً 
رئيسية ثالثة وهي : ( إثبات عظمة اهللا وقدرته على اإلحياء واإلماتة ، 



  

وإقامة األدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ، ثم بيان عاقبة 
 المكذبين الجاحدين بالبعث والنشور ) .

ابتدأت بتوضيح الهدف األول وهو أن اهللا بيده الملك وهو المهيمن  -١
تَبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ  ، قال تعالى: (المتصرف في األكوان

} يرقَد ء{) إلى قوله تعالى : ( ...}1شَي الْغَفُور زِيزالْع وه2 و{  (
والنجوم التي تزينها  ، قال تعالى:  ( وات السبع اتحدثت عن خلق السم -٢

 وَأعتَدنَا لَهم ) إلى قوله تعالى : ( ...}3الَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقاً {
)  }5عذَاب السعيرِ {

وقارنتهم بالمؤمنين ، تحدثت عن المجرمين بإسهاب وحالهم في جهنم  -٣
، قال تعالى:  على سبيل الترغيب والترهيب محذرة إياهم من غضب اهللا 

)} يرصالْم بِْئسو نَّمهج ذَابع هِمبوا بِركَفَر ينِللَّذإلى قوله تعالى : ( }6و (
...} النُّشُور هِإلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا ف15 فَام{   (
ودعت للتأمل لمكذبين لرسول اهللا بحلول العذاب عليهم أنذرت وحذرت ا  -٤

في حالة الطير أثناء التحليق وقدرته تعالى في خلقها ،كما تعقد مقارنة بين 
َأَأمنتُم من التائه في الضالل والسائر على صراط مستقيم ،  قال تعالى:  ( 

} ورتَم يفَِإذَا ه ضاَألر فَ بِكُمخْساء َأن يمي السإلى قوله تعالى : }16ف (
َأفَمن يمشي مكباً علَى وجهِه َأهدى َأمن يمشي سوِياً علَى صراط مستَقيمٍ (
}22{( 

بينت نعم  اهللا تعالى  على العباد في خلق السمع والبصر والفؤاد ، وفي  -٥
تيسير السكنى في أرجاء األرض مما يستحق شكره تعالى على نعمه 

العظيمة هذه وبعد هذا يعاند المعاندون وينكرون البعث والنشور ، من قوله 
قُْل هو الَّذي َأنشََأكُم وجعَل لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ قَليالً ما تعالى : (



  

} ونإلى قوله تعالى : (}23تَشْكُر ( بِينم يرا َأنَا نَذِإنَّمو اللَّه ندع لْما الْعقُْل ِإنَّم
}26 { ( 

بينت  حال الكافرين وفزعهم وتغير وجوههم عند رؤيتهم للعذاب ،  -٦
وختمت السورة ببيان انفراده تعالى بالنعم وخصوصا الماء فإن جعله غائرا 
فال أحد سواه يقدر على اإلتيان بماء يشرب الناس منه ويستخدمونه لمنافعهم 

. 

فَلَما رَأوه زلْفَةً سيَئتْ وجوه الَّذين كَفَروا وقيَل هذَا الَّذي من قوله تعالى : (
} ونعتَد إلى قوله تعالى :    (}27كُنتُم بِه ( اُؤكُمم حبَأص ِإن تُمَأيقُْل َأر

) .   }  30غَوراً فَمن يْأتيكُم بِماء معينٍ {
 سورة القلم

 
وتعنى بأصول العقيدة واإليمان وقد تناولت ثالثة مواضيع أساسية: 

 أ- موضوع الرسالة والشُّبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن 
عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقصة أصحاب الجنة لبيان نتيجة الكفر بنعم 

 اهللا .

 اآلخرة وأهوالها وشدائدها وما أعد اهللا للفريقين : المسلمين –ب 
 والمجرمين فيها .

ج - ولكن المحور الذي تدور حوله السورة هو إثبات نبوة محمد صلى اهللا 
عليه وسلم . 

 ابتدأت بالقسم على رفعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرفه  -١
 ، من قوله وبراءته مما اتهمه به المشركون وبينت مناقبه و أخالقه السامية



  

)  إلى }2} ما َأنتَ بِنعمة ربك بِمجنُونٍ {1ن والْقَلَمِ وما يسطُرون {تعالى:  ( 
) . }8فَلَا تُطعِ الْمكَذِّبِين {قوله تعالى : (

 تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما  -٢
ودوا لَو تُدهن فَيدهنُون  ، من قوله تعالى:   ( أعد اهللا لهم من عذاب ونكال

سنَسمه علَى ) إلى قوله تعالى : (} 10} ولَا تُطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ {9{
) . }16الْخُرطُومِ {

ضربت لكفار مكة مثال للمكذبين وعاقبتهم بأصحاب الجنة عندما جحدوا  -٣
، من كين فأحرق اهللا حديقتهم وجعلها عبرة للمعتبريناحقوق الفقراء والمس

ِإنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا َأصحاب الْجنَّة ِإذْ َأقْسموا لَيصرِمنَّها قوله تعالى:   ( 
} ينبِحصيمِ {) إلى قوله تعالى : (}17مالنَّع نَّاتج هِمبر ندع ينتَّقِللْم 34ِإن{ 

 . (
 ، قال  قارنت بين المؤمنين والمجرمين على سبيل الترغيب والترهيب -٤

َأم لَهم ) إلى قوله تعالى : (}35َأفَنَجعُل الْمسلمين كَالْمجرِمين {تعالى:  ( 
} ينقادِإن كَانُوا ص كَاِئهِمْأتُوا بِشُركَاء فَلْي41شُر{ . (

 تناولت القيامة و أهوالها وحال المشركين حين يكلفون بالسجود هللا فال  -٥
يوم يكْشَفُ عن ساق ويدعون ِإلَى السجود فَلَا  ، قال تعالى:  ( يستطيعون

} ونيعتَطس{) إلى قوله تعالى : (}   42ي ونكْتُبي مفَه بالْغَي مهندع 47َأم{  (
 .
ختمت بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين  -٦

 ، قال قومهدعوة وعدم التضجر من الدعوة هللا كما فعل يونس حينما ترك 
فَاصبِر ِلحكْمِ ربك ولَا تَكُن كَصاحبِ الْحوت ِإذْ نَادى وهو مكْظُوم تعالى: ( 

) . } 52وما هو ِإلَّا ذكْر لِّلْعالَمين {) إلى قوله تعالى : (}48{



  

 
 سورة الحاقة

 
 تتـناول السورة أمور العقيدة ، وتتحدث عن القيامة وأهوالها ، وعن 

عاقبة المكذبين ،  وتذكر السعداء واألشقياء وحالهم ، لكن المحور 
الرئيسي الذي تتناوله هو ( إثبات صدق القرآن الكريم ) . 

 ،من  ابتدأت ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها وعقاب اهللا تعالى لهم -١
 ، إلى )}3} وما َأدراك ما الْحاقَّةُ {2} ما الْحاقَّةُ {1الْحاقَّةُ {قوله تعالى:   ( 

) . }12ِلنَجعلَها لَكُم تَذْكرةً وتَعيها ُأذُن واعيةٌ {قوله تعالى : (
تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور من خراب  -٢

فَِإذَا نُفخَ ، من قوله تعالى:   (   واألرض دكّةً واحدة العالم واندكاك الجبال
يومِئذ تُعرضون لَا تَخْفَى ) إلى قوله تعالى : (} 13في الصورِ نَفْخَةٌ واحدةٌ {

) . }18منكُم خَافيةٌ {
 ، قال تعالى:   (  ذكرت حال السعداء و األشقياء في ذلك اليوم المفزع -٣

} تَابِيهُؤوا كاقْر اُؤمقُوُل هفَي هينمبِي هتَابك يُأوت نا مإلى قوله تعالى } 19فََأم (
) :} ُؤونِإلَّا الْخَاط ْأكُلُه37لَا ي{ .  (
   ورد ، جاء بعدها القسم بصدق الرسول وصدق ما جاء به من اهللا -٤

فَلَا  ، قال تعالى:  ( افتراءات المشركين حين قالوا أن القرآن سحر وكهانة
} ونرصا تُببِم م38ُأقْس} ونرصا لَا تُبمإلى قوله تعالى : } 39} و (

)  }43زِيٌل من رب الْعالَمين {ـتَن(
ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن في تصوير يهز القلوب هزاً  -٥

ولَو تَقَوَل علَينَا  ، قال تعالى:  ( ويثير في النفس الفزع من هول الموضوع



  

فَما ) ،  إلى قوله تعالى : (} 45} لََأخَذْنَا منْه بِالْيمينِ {44بعض الَْأقَاوِيِل {
} اجِزِينح نْهع دَأح ننكُم م47م{ .  (

، قال  ختمت بتمجيد القرآن و أنه رحمةً للمؤمنين وحسرةً على الكافرين-6
} وِإنَّه 49} وِإنَّا لَنَعلَم َأن منكُم مكَذِّبِين {48وِإنَّه لَتَذْكرةٌ لِّلْمتَّقين {تعالى:   (

} رِينلَى الْكَافةٌ عرسينِ {50لَحققُّ الْيلَح ِإنَّهيمِ 51} وظالْع كبمِ ربِاس حبفَس {
}52 {.(
 

 سورة المعارج
 

 تعالج السورة  أصول العقيدة اإلسالمية ، وقد تناولت القيامة وأهوالها 
واآلخرة وما فيها من سعادة وشقاء ، والمحور الذي تدور حوله هو 
الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور واستهزاؤهم بدعوة 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم . 
ت بالحديث عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول اهللا ابتدأ -١

 ( النضر بن ـواستهزائهم به وبما جاء به من الحق وضربت مثال لذلك ب
ه العذاب العاجل مكابرة مزل اهللا عليه وعلى قوـالحارث ) حين دعا أن ين

} لِّلْكَافرين لَيس لَه 1سَأَل ساِئٌل بِعذَابٍ واقعٍ { ، من قوله  تعالى: ( وجحودا
} عافيالً {) إلى قوله تعالى : (}1دمراً جبص بِر5فَاص{  . (

 ، من  تحدثت عن المجرمين يوم القيامة وبينت هول عذابهم وعقابهم -٢
 قوله تعالى: 

وجمع فََأوعى ) إلى قوله تعالى  : (} 7} ونَراه قَرِيباً {6ِإنَّهم يرونَه بعيداً {( 
}18{  (



  

، من   ذكرت طبيعة اإلنسان فهو يجزع عند الشدة ويبطر عند النعمة -٣
} ِإذَا مسه الشَّر جزوعاً 19ِإن الِْإنسان خُلقَ هلُوعاً {قوله تعالى:  ( 

) . } 21}وِإذَا مسه الْخَير منُوعاً {20{
 تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جالئل الصفات وفضائل  -٤

 ،  من األخالق وبينت لهم ما أعد اهللا لهم من عظيم األجر في جنان الخلد
) }23} الَّذين هم علَى صلَاتهِم داِئمون {22ِإلَّا الْمصلِّين {قوله  تعالى:   ( 

} عنِ الْيمينِ وعنِ 36فَماِل الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين {إلى قوله تعالى : (
} زِيناِل ع37الشِّم{ .  (

 ، من قوله تعالى: تحدثت عن الكافرين وطمعهم في دخول جنات النعيم -٥
فَذَرهم ) إلى قوله تعالى : (}38َأيطْمع كُلُّ امرٍِئ منْهم َأن يدخََل جنَّةَ نَعيمٍ {( 

} وندوعي يالَّذ مهمولَاقُوا يتَّى يوا حبلْعيوا وخُوض42ي{ . (
ختمت بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق ال ريب  -٦

يوم  ، قال تعالى:  ( وأن اهللا تعالى قادر على أن يخلق خيراً منهم ،فيه
} ونضوفبٍ يِإلَى نُص ماعاً كََأنَّهرس اثدالَْأج نم ونجخْرةً 43يعخَاش {

} وندوعي كَانُوا يالَّذ موالْي لَّةٌ ذَِلكذ مقُههتَر مهارص44َأب { . (
 

 
 سورة نوح 

 
تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية  ، وقد تناولت تفصيال قصة نبي 

اهللا نوح عليه السالم ، وفي السورة  بيان لسنة اهللا تعالى في األمم التي 
انحرفت عن دعوة اهللا وعقابه  الشديد لهم في اآلخرة . 



  

 وتكليفه بتبليغ  عليه السالم  اهللا تعالى لنوحبالحديث عن إرسالت ابتدأ -١
ِإنَّا َأرسلْنَا  تعالى ، من قوله  تعالى: ( الدعوة و إنذار قومه من عذاب اهللا

 كمقَو رَأنذ َأن همإلى قوله تعالى : ( ..}1 {...نُوحاً ِإلَى قَو  ( َل اللَّهَأج ِإن 
} ونلَمتَع كُنتُم لَو َؤخَّراء لَا ي4ِإذَا ج{ . (

 وصبره في سبيل تبليغ الدعوة  نوح عليه السالم  جهاد ذلك ذكرت بعد  -٢
) إلى قوله } 5قَاَل رب ِإنِّي دعوتُ قَومي لَيالً ونَهاراً {،  من قوله تعالى: ( 

)  }9ثُم ِإنِّي َأعلَنتُ لَهم وَأسررتُ لَهم ِإسراراً {تعالى : (
 ،   اهللا عليهم وعظيم فضائله ليجدوا في طاعة اهللا قومه بإنعام ذكّرت -٣

) إلى قوله }  10فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّاراً {من قوله تعالى: ( 
) . }22ومكَروا مكْراً كُباراً {تعالى : (

 تعالى لهم بالطوفان ،  من  اهللاك هالوإ قومه عليه يتمادتحدثت عن  -٤
) ، }23 {...وقَالُوا لَا تَذَرن آِلهتَكُم ولَا تَذَرن وداً ولَا سواعاً قوله تعالى:  ( 

) . }25فَلَم يجِدوا لَهم من دونِ اللَّه َأنصاراً {إلى قوله تعالى : ( .. 
 ختمت بدعاء نوح على قومه بالهالك ألن قلوبهم لم تلين وال انتفعوا  -٥

وقَاَل نُوح رب لَا تَذَر علَى الَْأرضِ من  ، من قوله تعالى: ( بالتذكير
رب اغْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخََل ) إلى قوله تعالى :  (}26الْكَافرِين دياراً {

) . } 28بيتي مْؤمناً وِللْمْؤمنين والْمْؤمنَات ولَا تَزِد الظَّاِلمين ِإلَّا تَباراً {
 

 سورة الجن 
 

 البعث – الرسالة –تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية (الوحدانية 
والجزاء ) . 



  

ويدور محورها حول الجن وما يتعلق بهم من أمور خاصة بدءا من 
استماعهم القرآن وحتى دخولهم في اإليمان ، وتناولت بعض األحداث 

العجيبة الخاصة بهم كاستراقهم السمع ورميهم بالشهب المحرقة إلى غير 
 ذلك من أخبار .

اإلخبار عن استماع الجن للقرآن وتأثرهم بروعة بيانه حتى ابتدأت ب -١
قُْل ُأوحي ،  من قوله تعالى:  (آمنوا فور استماعهم له ودعوا قومهم لإليمان 

} يهدي ِإلَى 1ِإلَي َأنَّه استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا ِإنَّا سمعنَا قُرآناً عجباً {
) . }2الرشْد فَآمنَّا بِه ولَن نُّشْرِك بِربنَا َأحداً {

،   من قوله تعالى:  تحدثت عن تمجيدهم هللا تعالى و إفرادهم له بالعبادة  -٢
)  إلى قوله تعالى : } 3وَأنَّه تَعالَى جد ربنَا ما اتَّخَذَ صاحبةً ولَا ولَداً {(
)  }7وَأنَّهم ظَنُّوا كَما ظَنَنتُم َأن لَّن يبعثَ اللَّه َأحداً {(
تحدثت عن استراق الجن للسمع و إحاطة السماء بالحرس من المالئكة  -٣

و إرسال الشهب عليهم بعد بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعجبهم 
وَأنَّا لَمسنَا السماء  ،                       من قوله تعالى: (من ذلك

وَأنَّا لَا نَدرِي )   ، إلى قوله تعالى : (}8فَوجدنَاها ملَئتْ حرساً شَديداً وشُهباً {
) } 10َأشَر ُأرِيد بِمن في الَْأرضِ َأم َأراد بِهِم ربهم رشَداً {

، ثت على انقسام الجن لفريقين : مؤمنين وكافرين ومآل كل منهماثم تحد -٤
) }11وَأنَّا منَّا الصاِلحون ومنَّا دون ذَِلك كُنَّا طَراِئقَ قدداً {من قوله تعالى: (

) . }18وَأن الْمساجِد ِللَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه َأحداً {إلى قوله تعالى : (
انتقلت للحديث عن دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتفاف و  -٥

وَأنَّه لَما قَام عبد  ، من قوله تعالى : ( الجن حوله حينما سمعوه يتلو القرآن
) . }19اللَّه يدعوه كَادوا يكُونُون علَيه ِلبداً {



  

أن  أمرت الرسول عليه السالم أن يعلن استسالمه وخضوعه هللا و -٦
قُْل ِإنَّما َأدعو ربي ولَا  ،  من قوله تعالى: (  هللا تعالىيخلص عمله كله 
قُْل ِإن َأدرِي َأقَرِيب ما تُوعدون َأم ) إلى قوله تعالى : (}20ُأشْرِك بِه َأحداً {

) . }25يجعُل لَه ربي َأمداً {
 ختمت باختصاص اهللا تعالى بمعرفة الغيب و إحاطته بمعرفة جميع ما   -٧

عاِلم الْغَيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه َأحداً  ،  من قوله تعالى: ( في الكائنات
). } 28وَأحاطَ بِما لَديهِم وَأحصى كُلَّ شَيء عدداً {) إلى قوله تعالى : (} 26{

 
 سورة المزمل

 
تتناول السورة جانبا من حياة الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم في 

تبتله وطاعته وقيامه الليل وتالوته لكتاب اهللا تعالى ، ومحورها يدور حول 
ذلك ولهذا سميت بالمزمل . 

تدأت بنداء الرسول صلى اهللا عليه وسلم نداء لطيفاً رحيما بعبده الذي اب -١
يا َأيها الْمزمُل  ، قال تعالى:  (كان يجهد نفسه في عبادته ابتغاء مرضاته

} َأو زِد علَيه ورتِِّل 3} نصفَه َأوِ انقُص منْه قَليالً {2} قُمِ اللَّيَل ِإلَّا قَليالً {1{
) . }5} ِإنَّا سنُلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً {4الْقُرآن تَرتيالً {

 تناولت موضوع ثقل الوحي الذي كلف اهللا به رسوله ليقوم بتبليغه  -٢
ِإن نَاشَئةَ اللَّيِل هي َأشَد وطْءاً وَأقْوم  (   ، من قوله تعالى :   للناس
رب الْمشْرِق والْمغْرِبِ لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَاتَّخذْه ) إلى قوله تعالى : (}6قيالً{

) . }9وكيالً {



  

 ، أمرت الرسول بالصبر على أذى المشركين وهجرهم هجراناً جميالً -٣
} وذَرني 10واصبِر علَى ما يقُولُون واهجرهم هجراً جميالً {قال تعالى:  (  

) . }11والْمكَذِّبِين ُأوِلي النَّعمة ومهلْهم قَليالً {
ة ، من لمشركين بالعذاب والنكال يوم القيام تعالى ل اهللاتحدثت عن وعيد  -٤

ِإن هذه ) إلى قوله تعالى : (}12ِإن لَدينَا َأنكَاالً وجحيماً { (  قوله تعالى :   
) . } 19تَذْكرةٌ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى ربه سبِيالً {

والمؤمنين  صلى اهللا عليه وسلم عن رسوله تعالى  ختمت بتخفيف اهللا   -٥
 ليتفرغوا لبعض شئون الحياة، رحمة بهم في ظروف خاصة  قيام الليل في

) } 20 {..ِإن ربك يعلَم َأنَّك تَقُوم َأدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيِل ، من قوله تعالى : ( 
) . }20 واستَغْفروا اللَّه ِإن اللَّه غَفُور رحيم {إلى قوله تعالى : ( 

 
 سورة المدثر

 
تتحدث هذه السورة عن جوانب من شخصية الرسول األعظم صلى اهللا 

 عليه وسلم ولهذا سميت بالمدثر .
دأت بتكليف الرسول الكريم بالنهوض بأعباء الدعوة و القيام بمهمة ابت -١

 ،   والصبر على الفجار  من عذاب اهللا ، التبليغ بجد ونشاط و إنذار الكفار
) إلى  قوله تعالى : }2} قُم فََأنذر {1يا َأيها الْمدثِّر {من قوله تعالى: ( 

)} بِرفَاص كبِلر7و{   (
 ، راحة فيه السورة تهدد المجرمين بيوم عصيب شديد الآيات  توالت  -٢

} علَى 9} فَذَِلك يومِئذ يوم عسير {8فَِإذَا نُقر في النَّاقُورِ {في قوله تعالى: ( 
) . }10{    الْكَافرِين غَير يسيرٍ 



  

 ورق  تحدثت عن ( الوليد بن المغيرة ) ذلك الفاجر الذي سمع كالم اهللا -٣
 ،  من قوله تعالى:  ( قال عنه أنه سحر أنكره و ولكنه لحبه للزعامةقلبه له 

) إلى قوله } 12} وجعلْتُ لَه ماالً ممدوداً {11ذَرني ومن خَلَقْتُ وحيداً {
)  }25ِإن هذَا ِإلَّا قَوُل الْبشَرِ {تعالى : (

 ،  تحدثت عن النار التي وعدها اهللا للكفار وخزنتها وزبانيتها وعددهم -٤
) إلى قوله } 27} وما َأدراك ما سقَر {26سُأصليه سقَر {من قوله تعالى:  ( 

) . }31 وما هي ِإلَّا ذكْرى ِللْبشَرِ {تعالى : ( ...
 بالقمر وضيائه والصبح وبهائه على أن جهنم إحدى  اهللا تعالى أقسم -٥

} 33} واللَّيِل ِإذْ َأدبر {32كَلَّا والْقَمرِ { ،  من قوله تعالى:  ( الباليا العظام
} فَرحِ ِإذَا َأسبالص{) إلى قوله تعالى : (} 34و اءلُونتَسي نَّاتي جنِ 40فع {

} ينرِمج41الْم{ .(
عن الحوار الذي يدور بين المسلمين والمجرمين في سبب اآليات تحدثت  -٦

} قَالُوا لَم نَك 42ما سلَكَكُم في سقَر {  ،  من قوله تعالى:  ( دخولهم الجحيم
} لِّينصالْم ن{) إلى قوله تعالى : (} 43م ينعةُ الشَّافشَفَاع مها تَنفَع48فَم{ . (

 ،  من قوله تعالى:  ( ختمت ببيان سبب إعراض المشركين عن اإليمان -٧
} ينرِضعم ةرنِ التَّذْكع ما لَهةٌ {49فَمرتَنفسم رمح مإلى قوله } 50} كََأنَّه (

) } 56وما يذْكُرون ِإلَّا َأن يشَاء اللَّه هو َأهُل التَّقْوى وَأهُل الْمغْفرة {تعالى : (
. 

 سورة القيامة
 

تعالج موضوع البعث والجزاء والذي هو أحد أركان اإليمان ، وتركّز 
خاصة على القيامة وأهوالها ، والساعة وشدائدها ، وحالة اإلنسان عند 



  

االحتضار ، وما يلقاه الكافر من مصاعب ومتاعب ، ولذلك سميت بسورة 
القيامة . 

 ، من  ابتدأت بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن البعث قريب  -١
) ، إلى } 2} ولَا ُأقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامة {1لَا ُأقْسم بِيومِ الْقيامة {قوله تعالى:  ( 
)  }6يسَأُل َأيان يوم الْقيامة {قوله تعالى : (

فَِإذَا ، من قوله تعالى:  (  ذكرت طرفا من عالمات ذلك اليوم المهول  -٢
} رصرِقَ الْب7ب} رفَ الْقَمخَسإلى قوله تعالى : (} 8} و ( هيراذعَألْقَى م لَوو

}15{  . (
بضبط القرآن عند تالوة صلى اهللا عليه وسلم تحدثت عن اهتمام الرسول  -٣

 ويحرك لسانه معه ليسرع في  ، فقد كان يجهد نفسه بالمتابعة ،جبريل عليه
لَا تُحرك  ، من قوله تعالى:  ( فأمره باالستماع دون تحريك اللسان، الحفظ 

} َل بِهجِلتَع انَكِلس 16بِه} آنَهقُرو هعمنَا جلَيع إلى قوله تعالى : } 17} ِإن (
) . }21} وتَذَرون الْآخرةَ {20كَلَّا بْل تُحبون الْعاجِلَةَ {(
 ذكرت انقسام الناس في اآلخرة إلى سعداء و أشقياء و أحوالهم في ذلك  -٤

} ِإلَى ربها 22وجوه يومِئذ نَّاضرةٌ { ، من قوله تعالى:  (   العصيب اليوم
 ) } 25} تَظُن َأن يفْعَل بِها فَاقرةٌ {24} ووجوه يومِئذ باسرةٌ {23نَاظرةٌ {

حيث يلقى من الكرب ، تحدثت عن حال المرء وقت االحتضار   -٥
كَلَّا ِإذَا بلَغَتْ التَّراقي  ،  من قوله تعالى:  ( لم يكن بالحسبان والضيق ما

}26} اقر نيَل مقلَى {) إلى قوله تعالى : (} 27} وفََأو لَى لَكَأو 35ثُم{  (
 ، من قوله ختمت بإثبات الحشر والمعاد باألدلة والبراهين القاطعة  -٦

َألَيس ) إلى قوله تعالى : (} 36َأيحسب الِْإنسان َأن يتْرك سدى {تعالى:  ( 
) . } 40ذَِلك بِقَادرٍ علَى َأن يحيي الْموتَى {



  

 
 سورة اإلنسان

 
تعالج هذه السورة أموراً تتعلق باآلخرة وتتحدث عن نعيم المتقين األبرار 

في دار الخلد في جنات النعيم . 
وتهيئته ليقوم ،  ابتدأت ببيان قدرة اهللا في خلق اإلنسان في أطوار  -١

هْل َأتَى علَى الِْإنسانِ حين من  ، من قوله تعالى: ( بأنواع العبادة المكلف بها
ِإنَّا َأعتَدنَا ِللْكَافرِين ) إلى قوله تعالى : (}1الدهرِ لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً {

)  }4سلَاسلَا وَأغْلَاالً وسعيراً {
ِإن الَْأبرار يشْربون من  ، في قوله تعالى: ( تحدثت عن نعيم أهل الجنة -٢

}   عيناً يشْرب بِها عباد اللَّه يفَجرونَها تَفْجِيراً 5كَْأسٍ كَان مزاجها كَافُوراً {
}6{ (
يوفُون بِالنَّذْرِ  ،  من قوله تعالى: (  ذكرت أوصاف السعداء بإسهاب -٣

} ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكيناً 7ويخَافُون يوماً كَان شَره مستَطيراً {
} 9} ِإنَّما نُطْعمكُم ِلوجه اللَّه لَا نُرِيد منكُم جزاء ولَا شُكُوراً {8ويتيماً وَأسيراً {

). }10ِإنَّا نَخَافُ من ربنَا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً {
 ، من قوله تعالى:  أشادت بما لهم عند اهللا في دار الكرامة من نعيم مقيم  -٤

} 11فَوقَاهم اللَّه شَر ذَِلك الْيومِ ولَقَّاهم نَضرةً وسروراً {قال تعالى:  ( 
) }12وجزاهم بِما صبروا جنَّةً وحرِيراً {

،من سردت نعيم أهل الجنة في المأكل والمشرب والملبس ومن يخدمهم  -٥
متَّكِئين فيها علَى الَْأراِئك لَا يرون فيها شَمساً ولَا زمهرِيراً قوله تعالى: ( 



  

ِإن هذَا كَان لَكُم جزاء وكَان سعيكُم مشْكُوراً ) إلى قوله تعالى : (}13{
}22{ (
 ختمت بأن هذا القرآن هو تذكرة لمن له قلب يعي أو فكر ثاقب  -٦

} 23ِإنَّا نَحن نَزلْنَا علَيك الْقُرآن تَنزِيالً { ، من قوله تعالى: ( يستضيء بنوره
يدخُل من يشَاء في رحمته والظَّاِلمين َأعد لَهم عذَاباً ) إلى قوله تعالى : (

) . }  31َأِليماً {
 

 سورة المرسالت 
 

 تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية وتبحث عن شؤون اآلخرة ودالئل 
القدرة والوحدانية وسائر األمور الغيبية . 

 ابتدأت بالقسم بأنواع المالئكة المكلّفين بتدبير شؤون الكون على أن   -١
والْمرسلَات عرفاً ، قال تعالى :  (وأن العذاب واقع بالكافرين، القيامة حق 

} 4} فَالْفَارِقَات فَرقاً {3} والنَّاشرات نَشْراً {2} فَالْعاصفَات عصفاً {1{
) }5فَالْملْقيات ذكْراً {

ذلك العذاب الذي وعد به يوم القيامة وأهواله وعن تحدثت عن و -٢
} ِإنَّما تُوعدون 6عذْراً َأو نُذْراً {  في ذلك اليوم  ، قال تعالى:  (المجرمون

} عاقتْ {7لَوسطُم ومُل ) إلى قوله تعالى : (}8} فَِإذَا النُّجنَفْع كَذَِلك
} ينرِمج18بِالْم} كَذِّبِينلِّلْم ِئذموٌل يي19} و{  (

، وقدرته  على إعادة اإلنسان بعد الموت تعالى تناولت دالئل قدرة اهللا  -٣
َألَم نَخْلُقكُّم من ماء في الخلق ونعمه الكثيرة على البشر ، من قوله تعالى: ( 



  

وجعلْنَا فيها ) إلى قوله تعالى : (} 21} فَجعلْنَاه في قَرارٍ مكينٍ {20مهِينٍ {
)   } 28} ويٌل يومِئذ لِّلْمكَذِّبِين {27رواسي شَامخَات وَأسقَينَاكُم ماء فُراتاً {

 ، تحدثت عن مآل المجرمين في اآلخرة وما يلقون من عقاب ونكالو  -٤
) إلى قوله تعالى :   } 29انطَلقُوا ِإلَى ما كُنتُم بِه تُكَذِّبون {من قوله تعالى:  ( 

)  }40} ويٌل يومِئذ لِّلْمكَذِّبِين {39فَِإن كَان لَكُم كَيد فَكيدونِ {(
، من تحدثت بعدها عن المؤمنين المتقين وما أعده اهللا لهم من إكرام  -٥

) }42} وفَواكه مما يشْتَهون {41ِإن الْمتَّقين في ظلَاٍل وعيونٍ {قوله تعالى: ( 
) }44ِإنَّا كَذَِلك نَجزِي الْمحسنين {إلى قوله تعالى : (

 وهو  ، ختمت ببيان سبب امتناع الكفار عن عبادة اهللا الواحد القهار -٦
}كُلُوا وتَمتَّعوا 45ويٌل يومِئذ لِّلْمكَذِّبِين{ ، من قوله تعالى:  (الطغيان واإلجرام

} ونرِمجيالً ِإنَّكُم م49{) إلى قوله تعالى : ( } 46قَل هدعب يثدح فَبَِأي {
} نُونْؤم50ي { .(

 
 سورة النبأ

 
 وسميت بهذا االسم ألن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور ، 

ومحورها يدور حول عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركون . 
دأت باإلخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء الذي تساءل عنه ابت -١

} الَّذي هم 2} عنِ النَّبِإ الْعظيمِ {1عم يتَساءلُون { ، قال تعالى:   (كفار مكة
} فُونخْتَلم يه3ف} ونلَمعي{4} كَلَّا س ونلَمعيكَلَّا س 5} ثُم{  (



  

َألَم  ، من قوله تعالى: (أقامت البراهين على قدرة اهللا تعالى في الخلق -٢
ِلنُخْرِج بِه ) إلى قوله تعالى : (}7} والْجِباَل َأوتَاداً {6نَجعِل الَْأرض مهاداً {

)  }16} وجنَّات َألْفَافاً {15حباً ونَباتاً {
ِإن يوم الْفَصِل ،  من قوله تعالى: (  كرت البعث وحددت وقته وميعادهذ -٣

)  }20وسيرت الْجِباُل فَكَانَتْ سراباً {) إلى قوله تعالى : (}17كَان ميقَاتاً {
ِإن ،  من قوله تعالى:  ( وحالهم فيها تحدثت عن جهنم المعدة للكافرين   -٤

فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدكُم ِإلَّا عذَاباً ) إلى قوله تعالى : (}21جهنَّم كَانَتْ مرصاداً {
}30 {  (
 ،  في الجنةالذي ينعم اهللا تعالى به عليهم  تحدثت عن المتقين والنعيم  -٥

رب )  إلى قوله تعالى : (} 31ِإن ِللْمتَّقين مفَازاً {من قوله تعالى: ( 
)  }37السماوات والَْأرضِ وما بينَهما الرحمنِ لَا يملكُون منْه خطَاباً {

يوم القيامة حين يخضع الكون بكل ما فيه هللا تعالى  ختمت بالحديث عن  -٦
وحده ، ويلقى كل امرئ جزاء عمله ويتمنى الكافر لو يموت ويفنى من شدة 

يوم يقُوم الروح والْملَاِئكَةُ صفّاً لَّا يتَكَلَّمون ، قال تعالى:   ( الحسرة والندم 
} ذَِلك الْيوم الْحقُّ فَمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى 38ِإلَّا من َأذن لَه الرحمن وقَاَل صواباً {

} ِإنَّا َأنذَرنَاكُم عذَاباً قَرِيباً يوم ينظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُوُل 39ربه مآباً {
) . } 40الْكَافر يا لَيتَني كُنتُ تُراباً {

 سورة النازعات
 

 تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية ، ومحورها يدور حول القيامة 
وأهوالها ، وعن مآل المتقين ومآل المجرمين . 



  

 بأمر اهللا  شؤون الخلقوهم يدبرونتدأت بالقسم بالمالئكة األبرار اب -١
والنَّازِعات ون األرواح كل بحسب عمله ، قال تعالى : (عينـز وتعالى ، 
} 4} فَالسابِقَات سبقاً {3} والسابِحات سبحاً {2} والنَّاشطَات نَشْطاً {1غَرقاً {

)  }5فَالْمدبرات َأمراً {
 ، من قوله حال المشركين يوم البعث والنشوريوم القيامة و صورت  -٢

فَِإنَّما ) إلى قوله تعالى : (}7} تَتْبعها الرادفَةُ {6يوم تَرجفُ الراجِفَةُ {تعالى: (
)  }14} فَِإذَا هم بِالساهرة {13هي زجرةٌ واحدةٌ {

فرعون الطاغية وكيف الحديث عن قصة موسى عليه السالم مع تناولت  -٣
هْل أتَاك حديثُ موسى  وذلك لالعتبار  ،  من قوله تعالى: ( كان عقابه

ِإن في ) إلى قوله تعالى : (} 16}  ِإذْ نَاداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى {15{
)  }26ذَِلك لَعبرةً لِّمن يخْشَى {

تحدثت عن طغيان أهل مكة وذكرتهم أنهم أضعف من كثير من  -٤
) } 27َأَأنتُم َأشَد خَلْقاً َأمِ السماء بنَاها {  ، من قوله تعالى:  ( مخلوقات اهللا

 ) } 33متَاعاً لَّكُم وِلَأنْعامكُم {إلى قوله تعالى : (

تنتقل للحديث عن أهوال القيامة وحال الكافر ومصيره ، وحال المؤمن  -٥
) إلى قوله } 34فَِإذَا جاءت الطَّامةُ الْكُبرى {ومصيره ، من قوله تعالى : (

)  }41فَِإن الْجنَّةَ هي الْمْأوى {تعالى : ( 
،  من قوله  تعالى:  ختمت ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون  -٦
كََأنَّهم يوم ) إلى قوله تعالى : (} 42يسَألُونَك عنِ الساعة َأيان مرساها {(

) . }46يرونَها لَم يلْبثُوا ِإلَّا عشيةً َأو ضحاها {
 

 



  

 سورة عبس
 

تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية  ، كما تتحدث عن دالئل القدرة 
والوحدانية في خلق اإلنسان والنبات والطعام ، وفيها الحديث عن القيامة 

وأهوالها . 
 رضي اهللا  ( عبد اهللا بن أم مكتوم ) الصحابي األعمىتدأت بذكر قصةاب -١

حينما أتاه يطلب العلم بينما صلى اهللا عليه وسلم ،  مع رسول اهللا عنه ، 
 وجهه ، فأتاه العتاب  مع كبار قريش فعبس في  كان عليه السالم مشغوال

} َأن 1عبس وتَولَّى {رقيقا من اهللا تعالى على ذلك ،  من قوله تعالى:  ( 
)  }16} كرامٍ بررة {15بَِأيدي سفَرة {) إلى قوله تعالى : (}2جاءه الَْأعمى {

 ، من قوله تعالى: ( تحدثت عن جحود وكفر اإلنسان بربه مع كثرة النعم -٢
} ها َأكْفَرم انَل الِْإنس17قُت} خَلَقَه ءشَي َأي نكَلَّا ) إلى قوله تعالى : (}18} م

} هرا َأمقْضِ ما ي23لَم{  (
 ،  من قوله تعالى:   (   الكونهذا في قدرة اهللا تعالى  تناولت دالئل  -٣

} هامِإلَى طَع اننظُرِ الِْإنسا24فَلْيباء صنَا الْمببإلى قوله } 25ً { } َأنَّا ص (
) . }32متَاعاً لَّكُم وِلَأنْعامكُم {تعالى :     (

 فزعا وخوفا   ختمت ببيان أهوال القيامة وفرار اإلنسان حتى من أقاربه -٤
) }34} يوم يفر الْمرء من َأخيه {33فَِإذَا جاءت الصاخَّةُ {، قال تعالى:  ( 

)  . } 42ُأولَِئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ {إلى قوله تعالى : (
 
 
 



  

 سورة التكوير
 

تعالج السورة حقيقتين هامتين هما : ( حقيقة القيامة ) ،  وحقيقة ( 
الوحي والرسالة ) وكالهما من لوازم اإليمان . 

غير كل تيفتدأت بذكر االنقالب الكوني الهائل الذي يحدث يوم القيامة اب -١
} وِإذَا النُّجوم 1ِإذَا الشَّمس كُورتْ { ،  من قوله تعالى : ( شيء في الكون

} وِإن الْفُجار لَفي 13ِإن الَْأبرار لَفي نَعيمٍ {) إلى قوله تعالى : (}2انكَدرتْ {
)  }14جحيمٍ {

تناولت حقيقة الوحي وصفة النبي الذي يتلقاه وشأن المخاطبين فيه حيث  -٢
فَلَا ُأقْسم بِالْخُنَّسِ  ،  من قوله تعالى : ( يخرجهم من الظلمات إلى النور

وما هو بِقَوِل شَيطَانٍ رجِيمٍ ) إلى قوله تعالى : (  }16} الْجوارِ الْكُنَّسِ {15{
}25{  (
 ، قال تعالى:  ختمت ببيان بطالن مزاعم المشركين حول القرآن العظيم  -٣
 )} ونبتَذْه ن26فََأي} ينالَملِّلْع كْرِإلَّا ذ وه 27} ِإن يمتَقسَأن ي نكُمن شَاء مِلم {
}28} ينالَمالْع بر اللَّه شَاءِإلَّا َأن ي ا تَشَاُؤونم29} و  { . (
 

 سورة االنفطار
 

تعالج السورة  االنقالب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة ، وما يحدث فيه 
من أحداث جسام ، ثم تبين  حال األبرار والفجار يوم البعث والنشور . 

ببيان مشاهد االنقالب الكوني الرهيب الذي يحدث يوم السورة تدأت اب -١
} وِإذَا 1ِإذَا السماء انفَطَرتْ {، قال تعالى:   (القيامة وتأثيره على كل شيء 



  

} علمتْ 4} وِإذَا الْقُبور بعثرتْ {3} وِإذَا الْبِحار فُجرتْ {2الْكَواكب انتَثَرتْ {
)  }5نَفْس ما قَدمتْ وَأخَّرتْ {

تحدثت عن جحود اإلنسان وكفرانه بنعمة ربه وعدم شكره للخالق ثم  -٢
} الَّذي 6يا َأيها الِْإنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ { ، قال تعالى:  ( على النعم

} لَكدفَع اكوفَس 7خَلَقَك} ككَّبا شَاء رم ةورص ي َأي8} ف { (
 ووضحت أن لكل إنسان مالئكة  ،  الجحود واإلنكارة ذكرت عّلو -٣

} وِإن علَيكُم لَحافظين 9كَلَّا بْل تُكَذِّبون بِالدينِ {، قال تعالى: (يتعقبون أعماله
}10} بِيناماً كَاتر{11} ك لُونا تَفْعم ونلَمع12} ي{(  
 ،  أبرار وفجار وبينت عاقبة كال الفريقين ، ذكرت انقسام الناس لقسمين -٤

} 14} وِإن الْفُجار لَفي جحيمٍ {13ِإن الَْأبرار لَفي نَعيمٍ {قال تعالى:  ( 
) }16} وما هم عنْها بِغَاِئبِين {15يصلَونَها يوم الدينِ {

 ، قال ختمت بتصوير هول القيامة وتفرد اهللا تعالى بالحكم والسلطانو -٥
} 18} ثُم ما َأدراك ما يوم الدينِ {17وما َأدراك ما يوم الدينِ {تعالى:  ( 

} ِللَّه ِئذموي رالَْأمئاً ولِّنَفْسٍ شَي نَفْس كللَا تَم مو19ي{(   .
 

 سورة المطففين
 

تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية ، وتتحدث عن الدعوة اإلسالمية 
في مواجهة خصومها األلداء .  

، من  بإعالن الحرب على المطففين في الكيل والوزن تبتدئ السورة -١
) }2} الَّذين ِإذَا اكْتَالُواْ علَى النَّاسِ يستَوفُون {1ويٌل لِّلْمطَفِّفين {قوله تعالى: ( 

)   }6يوم يقُوم النَّاس ِلرب الْعالَمين {إلى قوله تعالى : (



  

 ، من قوله صور جزاءهم يوم القيامةتتحدث عن األشقياء الفجار وثم ت  -٢
ثُم يقَاُل ) إلى قوله تعالى : (} 7كَلَّا ِإن كتَاب الفُجارِ لَفي سجينٍ {تعالى: ( 

} ونتُكَذِّب ي كُنتُم بِهذَا الَّذ17ه{  (
،  من قوله  تعالى:  حدث عن المتقين ومالهم من نعيم في اآلخرة  وت -٣
)} ينلِّيي عارِ لَفرالَْأب تَابك 18كَلَّا ِإن} ونلِّيا عم اكرا َأدمإلى قوله }19} و (

)  }28} عيناً يشْرب بِها الْمقَربون {27ومزاجه من تَسنيمٍ {تعالى : (
 ،  من ببيان مواقف األشقياء من األبرار وسخريتهم منهمتختم السورة  -٤

) } 29ِإن الَّذين َأجرموا كَانُواْ من الَّذين آمنُوا يضحكُون {قوله تعالى :  ( 
 ) .} 36هْل ثُوب الْكُفَّار ما كَانُوا يفْعلُون {إلى قوله تعالى : (

 
 سورة االنشقاق

 
تتحدث السورة عن أهوال القيامة كشأن السور المكية التي تعالج أصول 

العقيدة اإلسالمية  
ِإذَا السماء ، قال تعالى:  (  بذكر بعض مشاهد اآلخرة تبتدئ السورة  -١

} وَألْقَتْ ما فيها 3} وِإذَا الَْأرض مدتْ {2} وَأذنَتْ ِلربها وحقَّتْ {1انشَقَّتْ {
) }5} وَأذنَتْ ِلربها وحقَّتْ {4وتَخَلَّتْ {

 عن اإلنسان الذي يكد في سبيل عيشه ليقدم آلخرته ما يشتهي  ثم تتحدث -٢
يا َأيها الِْإنسان ِإنَّك كَادح  فيحاسب عليه ، قال تعالى  : ( من صالح أو طالح

} يهلَاقحاً فَمكَد كب6ِإلَى ر} هينمبِي هتَابك يُأوت نا م7} فََأم{   باسحفَ يوفَس 
  )}8حساباً يسيراً {



  

 أنهم سيالقون األهوال تقسم موقف المشركين من القرآن و وتتناول  -٣
} 17} واللَّيِل وما وسقَ {16فَلَا ُأقْسم بِالشَّفَق { ، قال تعالى:  ( لتكذيبهم

) }19} لَتَركَبن طَبقاً عن طَبق {18والْقَمرِ ِإذَا اتَّسقَ {
ختم بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم باهللا مع وضوح اآليات ت -٤

} وِإذَا قُرَِئ 20فَما لَهم لَا يْؤمنُون { ، قال تعالى:  ( وبشرتهم بعذاب أليم
} وندجسلَا ي آنالْقُر هِملَي21ع} ونكَذِّبواْ يكَفَر ينِل الَّذ22} {س} ب اللَّهو {

} ونوعا يبِم لَمذَابٍ َأِليمٍ {23َأعم بِعهشِّرلُواْ 24} فَبمعنُواْ وآم ينِإلَّا الَّذ {
 ) . }  25الصاِلحات لَهم َأجر غَير ممنُونٍ {

 سورة البروج
 

مكية تعالج أصول العقيدة اإلسالمية يدور محورها حول حادثة ( أصحاب 
األخدود ) وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة واإليمان . 

دأت بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة وبالرسل والخالئق وبيوم ابت -١
والسماء ذَات الْبروجِ  ،من قوله تعالى:  ( القيامة على هالك كل المجرمين

}1} ودعومِ الْموالْيإلى قوله تعالى  ( } 2} و ( لُونفْعا يلَى مع مهو 
} ودشُه يننْؤم7بِالْم { (

توعدت وأنذرت الكفرة الفجرة الذين أصروا على أفعالهم الشنيعة ،  -٢
ِإن الَّذين فَتَنُوا وبينت مصير المتقين في جنات النعيم ،  من قوله  تعالى:  ( 

 تَجرِي ) إلى قوله تعالى : ( ...} 10 {...الْمْؤمنين والْمْؤمنَات ثُم لَم يتُوبوا 
} الْكَبِير زالْفَو ذَِلك ارا الَْأنْههتن تَح11م{  (



  

، قال تعالى:   قدرة اهللا على االنتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده بينت  -٣
 )} يدلَشَد كبطْشَ رب 12ِإن} يدعيُئ ودبي وه 13} ِإنَّه وددالْو الْغَفُور وهو {
}14} جِيدشِ الْمر{15} ذُو الْع رِيدا ياٌل لِّم16} فَع{ (
 ، وذلك ليأخذ أهل مكة ختمت بقصة الطاغية فرعون وهالكه مع قومه -٤

هْل َأتَاك حديثُ الْجنُود من المشركين العظة واالعتبار ، قال تعالى:  ( 
}17} ودثَمو نوعريبٍ {18} في تَكْذوا فكَفَر ينِل الَّذن 19} بم اللَّهو {

 ) .}   22} في لَوحٍ محفُوظ{21} بْل هو قُرآن مجِيد {20وراِئهِم محيطٌ {
 

 سورة الطارق
  

تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية ،ويدور محورها حول البعث 
والنشور ، وتتضمن  البراهين واألدلة على قدرة اهللا تعالى على إمكان 

البعث ، فمن خلق اإلنسان من عدم قادر على إعادته . 
أت بالقسم بالسماء ونجومها على أن كل إنسان قد وكل به من ابتد -١

} 1والسماء والطَّارِق { ، قال تعالى: ( يحرسه ويتعهده من المالئكة األبرار
}  4} ِإن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ{3} النَّجم الثَّاقب {2وما َأدراك ما الطَّارِقُ {

 (
 ، قال  ساقت األدلة على قدرة اهللا تعالى على إعادة اإلنسان بعد فنائه -٢

} يخْرج من بينِ 6} خُلقَ من ماء دافق {5فَلْينظُرِ الِْإنسان مم خُلقَ {تعالى: ( 
) }ٌ  8} ِإنَّه علَى رجعه لَقَادر{7الصلْبِ والتَّراِئبِ {



  

ر يوم القيامة حيث ال معين وال را أخبرت عن هتك األستار وكشف األس -٣
} فَما لَه من قُوة ولَا 9يوم تُبلَى السراِئر { ، قال تعالى: ( نصير لإلنسان

 ) }ٍ 10نَاصر{
 ، قال وعدت الكفرة بعذاب أليمتختمت ببيان معجزة القرآن وصدقه و   -٤

} ِإنَّه لَقَوٌل 12} والَْأرضِ ذَات الصدعِ {11والسماء ذَات الرجعِ {تعالى:  ( 
} 16} وَأكيد كَيداً {15} ِإنَّهم يكيدون كَيداً {14} وما هو بِالْهزِل {13فَصٌل {

) . }17فَمهِل الْكَافرِين َأمهِلْهم رويداً {
 

 سورة األعلى
 

تعالج  السورة باختصار الموضوعات اآلتية :  
) الذات العلية وبعض صفات اهللا جل وعال والدالئل على القدرة 1

والوحدانية . 
) الوحي والقرآن المنـزل على خاتم الرسل صلى اهللا عليه وسلم وتيسير 2

 حفظه عليه .

)  الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أصحاب القلوب الحية ويستفيد منها أهل 3
 اإليمان 

  رحمة بالعباد ، ابتدأت بتنزيه اهللا تعالى الذي أبدع الخلق وخلق فأحسن -١
} والَّذي 2} الَّذي خَلَقَ فَسوى {1سبحِ اسم ربك الَْأعلَى {، قال اهللا تعالى: (  

)  }5} فَجعلَه غُثَاء َأحوى {4} والَّذي َأخْرج الْمرعى {3قَدر فَهدى {
و بشرت رسول اهللا عليه الصالة  الكريم ، تحدثت عن الوحي والقرآن -٢

 ،وبينت علم اهللا تعالى للغيب وتيسيره والسالم ببشارة حفظه فال ينساه أبداً



  

سنُقْرُِؤك فَلَا تَنسى قال تعالى: ( أمور نبيه صلى اهللا عليه وسلم بقدرته ، 
) }8} ونُيسرك ِللْيسرى {7} ِإلَّا ما شَاء اللَّه ِإنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَى {6{
  فيستفيد من نوره المؤمنون ويتعظوا العظيم أمرت بالتذكير بهذا القرآن -٣
} سيذَّكَّر من يخْشَى 9فَذَكِّر ِإن نَّفَعت الذِّكْرى {قال تعالى:  (  ، 
} ثُم لَا يموتُ فيها 12} الَّذي يصلَى النَّار الْكُبرى {11}ويتَجنَّبها الَْأشْقَى {10{

) }13ولَا يحيى {
 ،  بصالح األعمالوزكاهاببيان فوز من طهر نفسه من األثام  ختمت  -٤

} 18 {) إلى قوله تعالى : ( } 14قَد َأفْلَح من تَزكَّى {من قوله تعالى: ( 
) . }19صحف ِإبراهيم وموسى {

 
 رة الغاشيةسو

 
  تتناول السورة أصول العقيدة اإلسالمية  

الكافر والمؤمن  عن القيامة و أحوالها و أهوالها وجزاء تبدأ بالحديث  -١
} وجوه يومِئذ خَاشعةٌ 1هْل َأتَاك حديثُ الْغَاشية { ، من قوله تعالى:  ( وقتها

)  }16} وزرابِي مبثُوثَةٌ {15ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ {)  إلى قوله تعالى : (}2{
 ،   األدلة والبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على الخلقثم تسوق -٢

)  إلى قوله } 17َأفَلَا ينظُرون ِإلَى الِْإبِِل كَيفَ خُلقَتْ {من قوله تعالى:  ( 
)  }24} فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الَْأكْبر{23} ِإلَّا من تَولَّى وكَفَر {22{تعالى : (

قال   ،  بالتذكير برجوع الناس جميعا هللا تعالى للحساب والجزاءوتختم  -٣
 )}26} ثُم ِإن علَينَا حسابهم {25 ِإن ِإلَينَا ِإيابهم {تعالى: ( 

 



  

 سورة الفجر
تعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية :  

 ،  من  عاقبتهموتذكر  قصص بعض األمم المكذبة لرسل اهللا تبدأ بذكر  -١
).. إلى قوله } 3} والشَّفْعِ والْوتْرِ {2} ولَياٍل عشْرٍ {1والْفَجرِ {قوله تعالى: ( 

   ) }14ِإن ربك لَبِالْمرصاد {تعالى : (
 سنة اهللا في ابتالء عباده بالخير والشر والغنى والفقر وحب تبين  -٢

فََأما الِْإنسان ِإذَا ما ابتَلَاه ربه  ،من قوله  تعالى: ( اإلنسان الشديد للمال
وتُحبون الْماَل ) إلى قوله تعالى : (} 15فََأكْرمه ونَعمه فَيقُوُل ربي َأكْرمنِ {

)  }20حباً جماً {
 ،  فيهاالكافر والمؤمن مآل تبيناآلخرة و أهوالها و تنتقل للحديث عن  -٣

)  ، إلى قوله تعالى  : }21كَلَّا ِإذَا دكَّت الَْأرض دكّاً دكّاً {من قوله تعالى: ( 
)   }  30} وادخُلي جنَّتي {29 { فَادخُلي في عبادي( 
 

 سورة البلد
 

تعالج السورة  أصول العقيدة اإلسالمية ، وتركز على اإليمان بالحساب 
 . والجزاء والتمييز بين األبرار والفجار

 ابتدأت بالقسم بالبلد الحرام الذي هو سكن الرسول عليه السالم تعظيما  -١
قال   تعالى  ، وبيانا للمشركين أن إيذاؤه فيه من أكبر الكبائر عند اهللا ،لشأنه

} 3} وواِلد وما ولَد {2} وَأنتَ حلٌّ بِهذَا الْبلَد {1لَا ُأقْسم بِهذَا الْبلَد {تعالى: ( 
) }5} َأيحسب َأن لَّن يقْدر علَيه َأحد {4الِْإنسان في كَبد { لَقَد خَلَقْنَا



  

و أنفقوا أموالهم في ،  تحدثت عن كفّار مكة الذين اغتروا بقوتهم  -٢
ى إنكارهم لوجود  وردت عل ،ظنا أن إنفاق المال يدفع عذاب الهت، المفاخرة 

يقُوُل َأهلَكْتُ ماالً لُّبداً قال تعالى: (   ،بالحجج القاطعةاهللا تعالى بالبراهين و
} 9} وِلساناً وشَفَتَينِ {8}َألَم نَجعل لَّه عينَينِ {7} َأيحسب َأن لَّم يره َأحد{6{

   )} 10وهدينَاه النَّجدينِ {
تاز إال تجتناولت أهوال القيامة وشدائدها وعقباتها التي ال يمكن أن  -٣

  وما َأدراك ما الْعقَبةُ  }11 فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ { ، قال تعالى: ( بالعمل الصالح
}12 {  ةقَبر فَك }13 { ةغَبسي ممٍ ذوي يف امِإطْع َأو } ٍ14 {  ةبقْريماً ذَا متي 
}15} ةبتْريناً ذَا مكسم 16} َأو{ (
يوم القيامة ومآل السعداء ومآل ين فرا ختمت بالتفريق بين المؤمنين والك -٤

 ثُم كَان من الَّذين آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا قال تعالى: (   ،األشقياء
} ةمحر17بِالْم} نَةميالْم ابحَأص لَِئك18} ُأو منَا هاتوا بِآيكَفَر ينالَّذو {

} ةشَْأمالْم ابحةٌ {19َأصدْؤصم نَار هِملَي20} ع{. ( 
 

 سورة الشمس
 

 تناولت السورة موضوعين اثنين هما :  
) موضوع النفس اإلنسانية وما جبلها اهللا تعالى عليه من خير وشر 1

وهدى وضالل  
 . ) موضوع الطغيان ممثال في ( ثمود ) الذين عقروا الناقة فأهلكهم اهللا2



  

ابتدأت بالقسم بمخلوقات اهللا على نجاح اإلنسان إن أطاع اهللا وعلى  -١
} والْقَمرِ ِإذَا 1والشَّمسِ وضحاها { ،  من قوله تعالى : (  هالكه إن عصاه

 ) }10وقَد خَاب من دساها {إلى قوله تعالى : ( ) } 2تَلَاها {
 ذكرت قصة ثمود قوم صالح الذين كذبوا وبغوا وعقروا الناقة حتى  -٢

} 11كَذَّبتْ ثَمود بِطَغْواها { قال تعالى:  ( أهلكهم اهللا وباتوا عبرة لمن يعتبر
فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ) إلى قوله تعالى : (} 12ِإذ انبعثَ َأشْقَاها {

)  }14ربهم بِذَنبِهِم فَسواها {
:  (  ، قال تعالى  ختمت ببيان أن اهللا تعالى ال يخاف عاقبة إهالكهم  -٣

 ) . }15{ ولَا يخَافُ عقْباها 
 

 سورة الليل
 

تتحدث السورة عن سعي اإلنسان وعمله وكفاحه في الحياة ، ثم تتحدث 
عن  نهايته إما إلى النعيم أو إلى الجحيم . 

، وبالنهار إذا أنار الوجود ، ابتدأت بالقسم بالليل إذا غشي الخالئق   -١
 وطريقهم  ،أن عمل الخالئق مختلف، و األنثى  وبالخالق العظيم للذكر

} وما خَلَقَ 2} والنَّهارِ ِإذَا تَجلَّى {1واللَّيِل ِإذَا يغْشَى {قال تعالى: (   ، متباين
  )}4{ } ِإن سعيكُم لَشَتَّى3الذَّكَر والُْأنثَى {

وبينت طريق طالب النجاة و ، وضحت سبيل السعادة وسبيل الشقاء  -٢
 قال تعالى: (   ، بينت أوصاف األبرار والفجار و أهل الجنة و أهل النار

 } 7فَسنُيسره ِللْيسرى { } 6{  وصدقَ بِالْحسنَى  }5فََأما من َأعطَى واتَّقَى {
) }10 فَسنُيسره ِللْعسرى { }9} وكَذَّب بِالْحسنَى {8 { وَأما من بخَل واستَغْنَى



  

نبهت الغترار الناس بأموالهم وثرواتهم وهي ال تنفعهم شيئا يوم القيامة  -٣
وما قال تعالى :  (   ،وذكّرتهم بالحكمة من توضيح طريق الخير والشر

} وِإن لَنَا لَلْآخرةَ 12} ِإن علَينَا لَلْهدى {11يغْني عنْه مالُه ِإذَا تَردى {
) }13والُْأولَى{

حذّرت أهل مكة من عقاب اهللا وانتقامه من المكذبين بآياته ورسوله و  -٤
}  لَا 14فََأنذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى {قال تعالى:  (   ،أنذرتهم من النار وعذابها

   )}16} الَّذي كَذَّب وتَولَّى{15يصلَاها ِإلَّا الَْأشْقَى {
ختمت بذكر نموذج المؤمن الصالح الذي ينفق في وجوه الخير ليزكي  -٥

وضربت مثال بأبي بكر رضي اهللا عنه حين ، نفسه ويصونها من عقاب اهللا 
} 17وسيجنَّبها الَْأتْقَى {قال تعالى: (   ،اشترى بالالً و أعتقه في سبيل اهللا 

} ِإلَّا ابتغَاء 19} وما ِلَأحد عنده من نِّعمة تُجزى {18الَّذي يْؤتي مالَه يتَزكَّى {
 ) .}  21} ولَسوفَ يرضى {20وجه ربه الَْأعلَى {



 سورة الضحى
 

مكية تتناول شخصية النبي األعظم صلى اهللا عليه وسلم وما حباه اهللا 
تعالى به من فضل و إنعام في الدنيا واآلخرة ليشكر اهللا تعالى على هذه 

النعم الجليلة . 
ابتدأت بالقسم على جاللة قدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أن ربه  -١

} واللَّيِل ِإذَا سجى 1والضحى { ، قال تعالى : ( لم يهجره كما زعم كفار مكة
  )}4{ } ولَلْآخرةُ خَير لَّك من الُْأولَى3} ما ودعك ربك وما قَلَى {2{



  

ا أعده اهللا له من كرامات ، وبينت مبشرته بالعطاء الجزيل في اآلخرة  -٢
 ) }5ولَسوفَ يعطيك ربك {قال تعالى: (   ،منها الشفاعة العظمى

  : وصايا ثالث صلى اهللا عليه وسلم ب ختمت بتوصيته  -٣

، وشكر اهللا  مسح دمعة البائس  والرحمة بالمحتاج والعطف على اليتيم
} وَأما 9فََأما الْيتيم فَلَا تَقْهر {تعالى على نعمه العظيمة  ، قال تعالى:  ( 

} راِئَل فَلَا تَنْهثْ {10السدفَح كبر ةمعا بِنَأم11} و{(  
 سورة الشرح

 
عن مكانة الرسول الجليلة ومقامه الرفيع ونعم اهللا تعالى  السورة تحدثت 

،   عليه
وتطهيره ، وتنوير قلبه بالرحمة ، شرح صدره باإليمان ومن هذه النعم  -١

قال   ،لما يلقاه من أذى الفجار، وتطيباً لخاطره ،  همن الذنوب تسليةً ل
} الَّذي َأنقَض 2} ووضعنَا عنك وِزرك {1َألَم نَشْرح لَك صدرك {تعالى: ( 

كر3{ ظَه{(  
 وقرن  ،ورفع مقامه، تحدثت عن إعالء منزلته عليه الصالة والسالم و  -٢

 ) }4 ورفَعنَا لَك ذكْرك {قال تعالى: (   ،اسمه باسم اهللا تعالى
فَِإن مع قال تعالى: (   ،آنسته بقرب الفرج والنصر على األعداءو  -٣

) }6} ِإن مع الْعسرِ يسراً {5الْعسرِ يسراً {
 من تبليغ الرسالة هانتهائختمت بتذكيره بواجب التفرغ لعبادة اهللا بعد ثم  -٤

 قال تعالى:   ،شكرا هللا على نعمه الجليلة

 )} بغْتَ فَانص7فَِإذَا فَر} غَبفَار كبِإلَى ر8} و{( .  
 



  

 سورة التين
 

تعالج هذه السورة  موضوعين بارزين هما :  
تكريم اهللا تعالى للنوع البشري ، وموضوع اإليمان بالحساب والجزاء . 

 ابتدأت بالقسم بالبقاع المقدسة واألماكن المشرفة التي خصت بإنزال  -١
 ، مكة المكرمة ، جبل الطور ، بيت المقدس: الوحي على األنبياء وهي 

على أن اهللا تعالى كرم اإلنسان فخلقه في أجمل صورة وإذا لم يشكر فسيرد 
} وهذَا 2} وطُورِ سينين {1والتِّينِ والزيتُونِ {قال تعالى: (   ،إلى الجحيم
) } 3الْبلَد الَْأمينِ{

لَقَد خَلَقْنَا قال تعالى: (   ، وبخت الكافر على إنكار البعث والنشور -٢
   )}5} ثُم رددنَاه َأسفََل سافلين{4الِْإنسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍ {

 وفيها تقريراً  ،ختمت بعدل اهللا في إثابة المؤمنين وعقاب الكافرين -٣
ِإلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات فَلَهم قال تعالى: (  د ،للجزاء وإثباتاً للمعا
} َألَيس اللَّه بَِأحكَمِ الْحاكمين 7} فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ {6َأجر غَير ممنُونٍ {

}8  {( 

 
 سورة العلق

 
وتسمى سورة (اقرأ ) ، وهي أول السور القرآنية نزوال على رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم ، فقد نزلت في مبادئ النبوة إذ كان ال يدري مالكتاب 
وال اإليمان ، فجاءه جبريل عليه السالم بالرسالة وأمره بأن يقرأ فاعتذر 



  

وقال : ( ما أنا بقارئ ) فلم يزل به حتى قرأ . فأنزل اهللا ( اقرأ باسم ربك 
 الذي خلق ) .

اقْرْأ بِاسمِ ربك قال تعالى: (   ، ابتدأت بفضل اهللا تعالى بإنزاله القرآن -١
} الَّذي علَّم 3} اقْرْأ وربك الَْأكْرم {2} خَلَقَ الِْإنسان من علَق {1الَّذي خَلَقَ {

) }  5} علَّم الِْإنسان ما لَم يعلَم{4بِالْقَلَمِ {
تحدثت عن طغيان اإلنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء وتمرده على   -٢

 ،  بينما كان عليه أن يشكر النعمة ال أن يجحدها، أوامر اهللا بسبب الغنى 
} ِإن ِإلَى ربك 7} َأن رآه استَغْنَى {6كَلَّا ِإن الِْإنسان لَيطْغَى {قال تعالى:  ( 

) }  8الرجعى{
 تناولت قصة ( أبي جهل ) الذي كان يتوعد الرسول عليه الصالة  -٣

} عبداً ِإذَا 9َأرَأيتَ الَّذي ينْهى { ، قال تعالى: (والسالم وينهاه عن الصالة
} َأرَأيتَ 12} َأو َأمر بِالتَّقْوى {11} َأرَأيتَ ِإن كَان علَى الْهدى {10صلَّى {

) }14} َألَم يعلَم بَِأن اللَّه يرى {13ِإن كَذَّب وتَولَّى {
 بوعيد ذلك الكافر بأشد العقاب إن استمر على ضالله كما تابعت اآليات  -٤

كَلَّا لَِئن لَّم ينتَه  ، قال تعالى: ( أمرت الرسول الكريم بعدم اإلصغاء له
} ةيفَعاً بِالنَّاص15لَنَس} َئةخَاط ةبكَاذ ةيه {16} نَاصينَاد عد17} فَلْي عنَدس {

) } 18الزبانيةَ {
 ، قال تعالى: (  ختمت بالدعوة للصالة والعبادة ليتناسق البدء مع الختام -٥

} اقْتَرِبو دجاسو هع{سجدة})}19كَلَّا لَا تُط  
 

 
 



  

 سورة القدر
 
 وعن فضل ليلة القدر عن  ،عن بدء نزول القرآن العظيمالسورة تحدثت  -١

  ، تلك النفحات سائر األيام والشهور لما فيها من تجليات ونفحات ربانية
م  على عباده المؤمنين تكريما لنزول القرآن الكرياهللا تعالى التي يفيض بها 

} 2} وما َأدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ {1ِإنَّا َأنزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ {،  قال تعالى : ( 
) } 3لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من َألْف شَهرٍ {

 على األرض  في هذه الليلة م وتحدثت عن المالئكة األبرار ونزوله  -٢
 ، وعن سالم هذه الليلة من كل آفة وشر ، قال تعالى:  حتى طلوع الشمس

} سلَام هي حتَّى 4تَنَزُل الْملَاِئكَةُ والروح فيها بِِإذْنِ ربهِم من كُلِّ َأمرٍ {(  
 ).}  5مطْلَعِ الْفَجرِ {

 
 

 سورة البينة
  

وتسمى سورة ( لم يكن ) وتعالج القضايا اآلتية :  
- موقف أهل الكتاب من رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم . 

- موضوع إخالص العبادة هللا تعالى . 
- مصير السعداء واألشقياء في اآلخرة . 

 ابتدأت بالحديث عن اليهود والنصارى وتكذيبهم لدعوة الرسول عليه  -١
لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا  ،  قال تعالى: (الصالة والسالم مع علمهم بصدق نبوته



  

} رسوٌل من اللَّه 1من َأهِل الْكتَابِ والْمشْرِكين منفَكِّين حتَّى تَْأتيهم الْبينَةُ {
)  }3} فيها كُتُب قَيمةٌ {2يتْلُو صحفاً مطَهرةً {

تحدثت عن إخالص العبادة هللا الذي أمر به جميع األديان و إفراده تعالى  -٢
وما تَفَرقَ الَّذين ُأوتُوا  ،  قال تعالى:  (والتوجه له بكافة األقوال واألفعال

} وما ُأمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخْلصين 4الْكتَاب ِإلَّا من بعد ما جاءتْهم الْبينَةُ {
} ةمالْقَي يند ذَِلككَاةَ وْؤتُوا الزيلَاةَ ووا الصيمقينَفَاء وح ينالد 5لَه{ (

 تحدثت عن مصير أهل الكتاب والمشركين وخلودهم في نار جهنم  -٣
ِإن الَّذين كَفَروا من ،  قال تعالى:  (   ومصير المؤمنين وخلودهم في الجنة 

} ةرِيالْب شَر مه لَِئكا ُأويهف ينخَاِلد نَّمهي نَارِ جف ينشْرِكالْمتَابِ وِل الْك6َأه {
} ةرِيالْب رخَي مه لَِئكُأو اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ 7ِإن {   ندع ماُؤهزج 

 منْهع اللَّه يضداً را َأبيهف ينخَاِلد ارا الَْأنْههتن تَحرِي منٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر
} هبر يخَش نِلم ذَِلك نْهوا عضر8و { . (

 
 سورة الزلزلة

 
 عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة بدأت السورة بالحديث  -١
فيها من   وتخرج األرض ما ،وكل جبل راسخ، دك معه كل صرح شامخ يف

} 1ِإذَا زلْزِلَت الَْأرض زِلْزالَها {،  قال تعالى : ( موتى وكنوز ثمينة 
 )} 3} وقَاَل الِْإنسان ما لَها {2وَأخْرجت الَْأرض َأثْقَالَها {

تنتقل اآليات للحديث عن شهادة األرض على اإلنسان بأمر من اهللا تعالى  -٢
)  } 5} بَِأن ربك َأوحى لَها {4يومِئذ تُحدثُ َأخْبارها {، قال تعالى : ( 



  

 ،   انصراف كل إنسان ليلقى مصيره من خير أو شر تحدثت عن ثم  -٣
} فَمن يعمْل مثْقَاَل 6يومِئذ يصدر النَّاس َأشْتَاتاً لِّيروا َأعمالَهم {قال تعالى:  ( 
} هرراً يخَي ة7ذَر} هراً يشَر ةثْقَاَل ذَرْل ممعن يم8} و  {. ( 

 
 سورة العاديات

 
يقسم اهللا تعالى في بداية السورة الكريمة بالخيل التي تغير على األعداء 
والتي تعدو عدواً قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في صدرها 

عند اشتداد عدوها ، وتنقدح النار من صالبة حوافرها وقوتها ، وتثير الغبار 
والْعاديات (  حولها  ، والتي توسط براكبها جموع األعداء  ، قال تعالى : 

} 4} فََأثَرن بِه نَقْعاً {3} فَالْمغيرات صبحاً {2} فَالْمورِيات قَدحاً {1ضبحاً {
و أقسمت بها على جحود اإلنسان لنعم اهللا وحبه ) ، }5فَوسطْن بِه جمعاً {

} 7} وِإنَّه علَى ذَِلك لَشَهِيد {6ِإن الِْإنسان ِلربه لَكَنُود { ،  قال تعالى : (للمال
} يدرِ لَشَدالْخَي بِلح ِإنَّهوختمت بأن مرجع الخالئق هللا تعالى،   ) }8و  

َأفَلَا يعلَم ِإذَا بعثر ما في الْقُبورِ عندما يبعث من في القبور ، قال تعالى: ( 
). }  11} ِإن ربهم بِهِم يومِئذ لَّخَبِير {10}  وحصَل ما في الصدورِ {9{

 
 سورة القارعة 

 
حيث محذرة ومخوفة منها ،  عن القيامة و أهوالها الشديدة  السورة تتحدث

 والجراد المنتشر الذي يموج بعضه في ينتشر الناس كالفراش المتطاير
بعض من شدة الفزع والهول . 



  

} يوم 3} وما َأدراك ما الْقَارِعةُ {2} ما الْقَارِعةُ {1الْقَارِعةُ {قال تعالى: ( 
}ثُوثباشِ الْمكَالْفَر النَّاس كُونتتحدث عن نسف الجبال  ) ، ثم }4ي 

ذكر  ) ، وت}5وتَكُون الْجِباُل كَالْعهنِ الْمنفُوشِ {، قال تعالى: ( وتطايرها 
 ، بالموازين التي تزن أعمال العباد وانقسام الخلق لسعداء و أشقياء

فََأما من ثَقُلَتْ موازِينُه ومصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار ، قال تعالى: ( 
}6} ةياضر يشَةي عف و{7} فَه ازِينُهوخَفَّتْ م نا مَأمةٌ {8} واوِيه ه9} فَُأم {

} هيا هم اكرا َأدمةٌ {10ويامح 11} نَار  {.( 
 

 ورة التكاثرس
 
 

عن انشغال الناس بمغريات الحياة وجمعهم لحطام الدنيا حتى السورة تتحدث 
 }2} حتَّى زرتُم الْمقَابِر{1َألْهاكُم التَّكَاثُر { ، قال تعالى: ( يباغتهم الموت فجأة

} 3كَلَّا سوفَ تَعلَمون { ، قال تعالى: (  تكرر الزجر للتخويف واإلنذار) ، و
 ونلَمفَ تَعوكَلَّا س منها ينجو ببيان أهوال القيامة التي ال ) ، وتختم }4{ ثُم 

 وتبين أن اإلنسان سيحاسبون عن النعيم الذي كانوا يتقلبون فيه إال المؤمن
في الدنيا  ، قال تعالى: 

} ثُم لَتَرونَّها عين الْيقينِ 6} لَتَرون الْجحيم {5كَلَّا لَو تَعلَمون علْم الْيقينِ {( 
.   )}8} ثُم لَتُسَألُن يومِئذ عنِ النَّعيمِ {7{
 

 
 



  

 سورة العصر 
 

هذه السورة جاءت في غاية اإليجاز والبيان لتوضيح سبب سعادة اإلنسان 
أو شقاوته ونجاحه في الحياة أو خسرانه ودماره . 

بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي به عمر اإلنسان على أن تعالى أقسم اهللا 
} ِإن الِْإنسان 1والْعصرِ {  ، يقول تعالى : (جنس اإلنسان في هالك وخسران

  )} 2لَفي خُسرٍ {
:  وهيبهذه الصفات  اتصف ويستثنى من الخسران كل

 ،  االعتصام بالصبر والتواصي بالحق والعمل الصالح واإليمان
ِإلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات (  ، قال تعالى: وهي أسس الفضيلة والدين

) . }3وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ {
 

 سورة الهمزة
 

عن الذين يعيبون الناس ويأكلون أعراضهم بالسخرية السورة تحدثت 
كأنهم مخلدون ووذمت من يشتغلون يجمع المال وتكديس الثروات  ، والطعن
، وبينت اآليات عظم النار وشدتها  وذكرت عاقبتهم بدخولهم النار ،في الدنيا

 على كل من يكفر باهللا تعالى وينسى شكر نعمه فيترك اإلنفاق في سبيله   ،
} يحسب َأن 2} الَّذي جمع ماالً وعدده {1ويٌل لِّكُلِّ همزة لُّمزة {( قال تعالى: 
} هَأخْلَد الَه3م} ةطَمي الْحف ذَننبةُ {4} كَلَّا لَيطَما الْحم اكرا َأدم5} و نَار {

} في عمد 8} ِإنَّها علَيهِم مْؤصدةٌ {7} الَّتي تَطَّلع علَى الَْأفِْئدة {6اللَّه الْموقَدةُ {
} ةددم9م { . (



  

 
 سورة الفيل

 
فرد اهللا ،عن قصة أصحاب الفيل حين قصدوا هدم الكعبة السورة تتحدث 

هذا و.  حجارة أهلكتهم تو أرسل عليهم طيرا حمل، كيدهم في نحورهم 
 ليكون بمن فيه عظة وعبرة  ( جيش أبرهة األشرم )الجيش المعتدي هو : 

لغيرهم من الكفار . فقد أرادوا أن يكيدوا قريشا بالقتل والسبي ، والبيت 
َألَم تَر ( بالتخريب والهدم ، فجعلهم تعالى عبرة لكل معتبر ، قال تعالى: 

} وَأرسَل 2} َألَم يجعْل كَيدهم في تَضليٍل {1كَيفَ فَعَل ربك بَِأصحابِ الْفيِل {
} فَجعلَهم كَعصف 4} تَرميهِم بِحجارة من سجيٍل {3علَيهِم طَيراً َأبابِيَل {

   )}5مْأكُوٍل {
 

ش سورة قري
 

عن نعم اهللا تعالى على أهل مكة حيث كانت لهم رحلة في السورة تحدثت 
 . ورحلة في الصيف للشام للتجارة، ليمن إلى االشتاء 

) ، }2} ِإيلَافهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيف {1ِلِإيلَاف قُريشٍ {( قال تعالى : (
 فكانت  بنعمة األمنتأمرهم اآليات بعبادة اهللا وحده ألنه تعالى أكرمهم و

النعمة الثانية على قريش وقريش تخرج في تجارتها فال يتعدى أحد عليها ، 
لبيان ضرورة اإليمان باهللا تعالى وشكره على نعمائه ، ونعم نعمة الغنى هي 

، يقول  اهللا ال تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لشأن  هذه الواحدة 



  

} الَّذي َأطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من 3فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت {اهللا تعالى ( 
} ف4خَو  { .(

 
 سورة الماعون

 
المكذب فريق الكافر الجاحد :  األول   : الفريقعن فريقيناآليات تحدثت 

 أصحاب هذا الفريق فهم ال وذكرت صفاتبالجزاء والحساب في اآلخرة ،
ونهم وال يفعلون الخير ،  فيبخلون عن إطعام زجريعطون اليتامى حقوقهم وي

} فَذَِلك الَّذي 1َأرَأيتَ الَّذي يكَذِّب بِالدينِ {( الطعام ، فيقول اهللا تعالى فيهم : (
} يمتالْي عدينِ {2يكسامِ الْملَى طَعع ضحلَا ي3} و{( 

المصلون الذين إن صلّوا لم يرجوا ثوابا وإن تركوا  هم  : والفريق الثاني
الصالة  لم يخشوا عقابا ، أولئك هم المنافقون الذين يؤخرون الصالة عن 

أوقاتها تهاوناً ، وهم الذين يتركون الصالة سراً ويصلونها عالنية ، 
ويمنعون عن الناس الزكاة وكل خير . 

 ، قال تعالى: ( توعدتهم السورة بالويل والهالك وشنعت عليهم أعظم تشنيعف
} لِّينصٌل لِّلْمي4فَو} وناهس هِملَاتن صع مه ين{5} الَّذ اُؤونري مه ين6} الَّذ {

} وناعالْم وننَعمي7و  { . (
 سورة الكوثر

 
عن فضل اهللا العظيم على نبيه الكريم بإعطائه نهر هذه السورة تحدثت  

في الجنة ، الكوثر 



  

المفروضة ودعته إلقامة الصالة ) ، }1ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر {( قال تعالى : (
 )}2فَصلِّ ِلربك وانْحر {، قال تعالى : ( تقربا هللا نسكونحر العليه 

عدوه المبغض له  بخزي ة للنبي صلى اهللا عليه وسلم ببشارالسورة وختمت 
ه بأنه سيقطع ذكره من خير الدنيا واآلخرة . ووصفت،  

) }  3ِإن شَانَئك هو الَْأبتَر {قال تعالى:  (
 

 سورة الكافرون
 

عندما دعا المشركون رسول اهللا ، هي سورة البراءة من الشرك والضالل 
ففصلت اآليات ، عليه السالم للمهادنة وطلبوا عبادة إلهه سنة و آلهتهم سنة 

 . وقطعت أطماعهم
توجه الخطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قل يا محمد للذين كفروا 
ال أعبد األصنام التي تعبدونها ، وال أنتم عابدون اهللا عز وجل الذي أعبده 

إلشراككم به ، فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون ، ألنه تعبدونه 
مشركين . فأنا ال أعبد ما عبدتم ، أي مثل عبادتكم وال أنتم عابدون مثل 

عبادتي التي هي توحيد ،  
} ولَا َأنتُم 2} لَا َأعبد ما تَعبدون {1قُْل يا َأيها الْكَافرون {قال تعالى : (

} دبا َأعم ونابِد3ع} دتُّمبا عم ابِدلَا َأنَا ع4} و دبا َأعم ونابِدع لَا َأنتُمو {
}5{ (

وتختم السورة  بمعنى التهديد بمعنى : إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا . 
) . }  6لَكُم دينُكُم وِلي دينِ {(قال تعالى:   

 



  

 سورة النصر
 

ونصر اإلسالم اهللا تعالى عز أحيث ، عن فتح مكة  هذه السورةتحدثت
ودخل الناس دين اهللا أفواجا وارتفعت راية  اإلسالم ، وانتشر المسلمين 

} ورَأيتَ 1ِإذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح {( الحق عالية شامخة ، قال تعالى : (
 وفيها أمر بتسبيح اهللا وشكره ) ، }2النَّاس يدخُلُون في دينِ اللَّه َأفْواجاً {

واستغفاره وبيان أنه يتوب على كل من تاب من المسبحين المستغفرين ، 
قال تعالى: 

) }  3فَسبح بِحمد ربك واستَغْفره ِإنَّه كَان تَواباً {( 
 

 سورة المسد
 

  وتسمى سورة ( اللهب ) وسورة ( تبت ) 
الذي كان شديد  ، ( أبي لهب ) عدو اهللا ورسوله وخسارة تحدثت عن هالك
ه ،  فما دفع عنه عذاب اهللا ما جمع من المال وال ما كسب العداء هللا ورسول

من جاه  ،  
} ما َأغْنَى عنْه مالُه وما كَسب 1تَبتْ يدا َأبِي لَهبٍ وتَب {( قال تعالى : 

}2{( 
ذات اشتعال  وتلهب ، وامرأته التي كانت تمشي  وتوعدته السورة بنار 

بالنميمة بين الناس وتؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه ،  وكانت تضع في 
 الدنيا في عنقها حبالً من ليف تحتطب فيه سيكون في اآلخرة حبالً من نار 

. زيادة في التنكيل والدمار، 



  

} في 4} وامرَأتُه حمالَةَ الْحطَبِ {3سيصلَى نَاراً ذَاتَ لَهبٍ {(قال تعالى: 
} دسن مٌل مبا حه5جِيد{ . (

 
 
 

 سورة اإلخالص
 

اشتملت هذه السورة على توحيد اهللا تعالى في األسماء والصفات . 
الذي ال شبيه له عن صفات اهللا جل وعال الواحد األحد هذه السورة تحدثت 

وال نظير وال صاحبة  له وال ولد وال شريك ، الذي يصمد إليه ويفتقر في 
كل الحاجات ، الدائم الباقي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شبيه وال عدل 

وليس كمثله شيء . 
} ولَم 3} لَم يلد ولَم يولَد {2} اللَّه الصمد {1قُْل هو اللَّه َأحد {( قال تعالى: 

} دكُفُواً َأح كُن لَّه4ي{ . (
 

 سورة الفلق
 

وهو رب  هللا ويستعيذوا بجالله يلجئوا تعليم للعباد أن في هذه السورة 
إبليس وذريته ، ومن شر كل ذي من شر الصبح الذي ينفلق عنه الظالم ، 

السواحر ، الالتي ومن شر ،  ومن شر الليل المظلم ووحشته شر خلقه ، 
يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر ، ومن شر 

كل حاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود ويسعى لزوالها   . 



  

وقد دلت السورة أن السحر له حقيقة ، يخشى من ضرره ، ويستعاذ باهللا منه 
ومن أهله  

 وهي من المعوذات التي كان يعوذ بهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .  نفسه

} ومن شَر غَاسق 2} من شَر ما خَلَقَ {1قُْل َأعوذُ بِرب الْفَلَق {( قال تعالى: 
} قَب3ِإذَا و} قَدي الْعف النَّفَّاثَات ن شَرم{4} و دسِإذَا ح داسح ن شَرم5} و  { (

 
 سورة الناس

 
 مالك الناس وفيها االستجارة واالحتماء باهللا تعالى، ثاني المعوذتين هي  

ومصلح أمورهم ، وإلههم ومعبودهم الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه 
دون الملوك والعظماء ،  

} 3} ِإلَه النَّاسِ {2} ملك النَّاسِ {1قُْل َأعوذُ بِرب النَّاسِ { يقول اهللا تعالى : (
  (

 الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ،  من شر  هذه االستعاذة تكون
، وشيطان الجن ،  أما  اإلنس طانين : شيطانشيوتكون هذه الوسوسة من 

شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس ، وأما شيطان اإلنس فيأتي عالنية 
من شَر الْوسواسِ ،  لذلك وجبت االستعاذة من الصنفين ، قال تعالى: (

) . }  6} من الْجِنَّة و النَّاسِ {5} الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ {4الْخَنَّاسِ {
 
 

 



  

 
الخاتمة 

تم بحمد اهللا وتوفيقه إتمام هذا العمل المتواضع  في موضوعات سور القرآن 
الكريم ، حاولت فيه جاهدة التبسيط في األسلوب  وتحري الدقة في الطرح، 
وحرصت على التسلسل في السرد ، تسهيال على كل حافظ للقرآن الكريم 

يستعين بحفظه على فهم المعاني وتسلسلها  ،  
أسأل العلي القدير أن ينفع به أهل القرآن وسائر المسلمين ، وأن يجعله 

فاتحة للخير ومعينا على التقدم في مضمار حفظ وفهم كتاب اهللا الكريم ،  
والحمد هللا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، وصالته وسالمه األكمالن 

 األتمان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين .
 
 

 
 م 5/2004 /29تم تحريره في يوم الجمعة الموافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 المصادر و المراجع 
 
القرآن الكريم .  )١
 تفسير السعدي )٢

  الجامع ألحكام القرآن / لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  )٣
 األنصاري القرطبي

 مناهل العرفان في علوم القرآن /لألستاذ الشيخ محمد عبد العظيم  )٤
 الزرقاني .

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /  )٥
 لمحمد بن  علي بن محمد الشوكاني .

 صفوة التفاسير/ للشيخ محمد علي الصابوني )٦

 مختصر تفسير ابن كثير/ للشيخ محمد علي الصابوني . )٧

التبيان في آداب حملة القرآن / ألبي زكريا يحيى بن شرف الدين  )٨
 النووي الشافعي . 

 خواطر قرآنية / للداعية عمرو خالد )٩

كيف تحفظ القرآن الكريم / د. يحيى الغوثاني   )١٠
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