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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

َ لََ  ل}  َْلمَُُا ُهلَّ ِماُُُّا ُهلهَُُ ٌُُِ لاأ لَِّذمأنُُا آا تا لكا الُُِ َا َُُا لََا َا لَّذَُُ أ هَُُ ا
لاُُا ل َا َرلَاناشا ِبأا ُهلفاأاَا لََّذ أَ اليفلقََُ  ِبأأِملزاَُُُِ لفُالاَنعأوَُُ  لواََخا َِّذمأنا آأ

ٌُُاتألواَّهِنأ ُُا ِلتال َأنُِ َْلَّهِنأ ُُا ِلَِّذ ٌُُِ َْلتاشُُا هاْالاأ َْلّأَُلَّذ ُُ  ْألوااُُا لَُاِو ُُاَملتاِأوأَ ُُا ِأوأَ ُُأ
لمااٌَ لهأْألَكلٌّلاِِّ لكأٌدألراهٌُِّا لوااا لَُُا ََكَرل َا لَُاَق َذ  لَِّذوأِ مأ ليفأ َا َخ  واَّذرَّسأ

ل  {ّأَُلََِوَذ َِّلَّألِذعا آأ
 

 (7) آل عمران:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلهداء
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 توحيد. إلى المعظمين هلل تعالى، الرافعين لواء ال

 إلى الدعاة لدين هللا في كل مكان. 

 إلى الباحثين عن آيات هللا في األنفس واآلفاق.

 والدنيوية.  إلى المتخصصين في العلوم اإلسالمية

 وأساتذتي.زمالئي و إلى روح والدي وإلى والدتي 

من هللا أن يجعل ثواب هذا العمل في ميزان   اً هدي هذا الجهد البسيط راجيأ

 عم المولى ونعم النصير. حسناتي إنه ن

 الباحث

 
 

 

 

 

 

 

 
 الشكر والتقدير 

 

فن  أتقدم بشكري وتقديري لكل من  انم م                  
 ذا البحث اواء شمرك بجهده أو بتوجيهه أو بوقته  إنجمز 

، عبند الكنريم الد شنم م  أامتذة كرام وأخن  الندكتور  
وموظف  مكتبة جممعة القند  المفتوحنة، ومنوظف  مكتبنة 
الجممعة اإلاالمية، ولم  ام م ف   نذا البحنث المتوا ن  

 جزا م هللا عنم خير جزاء.
  ذا وبمهلل التوفيق... 

 ثالبمح
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 المقدمة

 

} وإذ تننّذ   الحمد هلل رب العالمين، الحمد هلل حمددد الكددا،ران، ال ايددت بددا ،زازدد  الع ادد   

، والحمددد هلل الدد   (7إزددرامي : {) شكرتم ألزيدن كم ولئ  كفرتم إ   عذاب  لشديد ربكم لئ 

امزن على عباده زنبي  المرست، و،زاز  المن ل، ليخرجه  من ظلمات الكفر والجهالددإ إلددى 

نور الخير والهدااإ، ومددن جددور انداددان، إلددى عدددل اعسددية، ومددن عبوداددإ العبدداد إلددى 

 عبوداإ رب العباد.

عالمين، سيدنا محمد وعلى آل  والصية والسية على أشرف المرسلين، المبعوث رحمإ لل

 وصحب  ومن سار على درز ، واسزن زسنز  إلى اوة الدان، وسل  تسليماً ،ثيراً وزعد:

بإن م ا ال رآن الكرا  مو دسزورنا انعظدد ، وشددرعإ اعنسددانيإ السددمحاا، بمددا  ال مدد ا 

آللئدد  ال رآن زحراُ  اخراُ زأنواع العلوة والمعارف،) احزاج من ارغب با الحصول على 

الغوص با أعماق ( وال اكون ذلك إال من خيل علدد  الزفسددير، الدد   مددو أشددرف العلددوة 

 وأجلها وأعظمها أجراَ وأنبلها م صداً، وأربعها ذ،راً.

عباده المؤمنين على تدزر ،زاز  وبهدد  معانيدد ، والغددوص  –تعالى  –بل لك حّث هللا         

 با أعماق  للككف عن آللئ .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
4 

 –(، و،دد لك حددث هللا 24) محمد: {همال يتدب رو  القرآ  أم على قلوِب أقفمل} أفقال تعال: 

عباده المؤمنين على أن انفروا ليزعلموا ،زاز ، وازفهددوا داندد ، ومددن ددد  ارشدددون  –تعالى 

 أقوامه  واعلمونه .

ليتفقهننوا } ومم كم  المؤمنو  لينفروا كمفة فلوال نفر م  كل فرقة منهم طمئفة قال تعالى: 

 (.122) الزوزإ: ي  ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرو { الد

 

أن خير الناس من عل  الكزاب وعلم ، بعن عثمددان زددين عفددان  وقد زين رسول هللا        

 .(1): ) خير،  من تعل  ال رآن وعلم (رضا هللا عن  قال: قال: رسول هللا 

خيددر العلددوة علددى وجدد  اع ددي  ننهددا  ومما الشك بي  أن علوة ال ددرآن والزفسددير، مددا

 مزعل إ زخير الكية، ،ية رب العالمين.

وم ا العل  ل  أمميإ عظيمإ با حياة انم  وشعوزها، بيوة أن بهمت انمإ ،زاب هللا         

واتخ ت  دسزوراً لها، ،انت لها السيادة والراادة، واوة أن نب ت ،زاب هللا جانباً، ورضدديت 

 عيإ دسزوراَ ومكرعاَ، ،ان لها اله امإ والضياع والخسران.زالمنامج الوض

 –وذلك من خيل الطعددن زكزدداب هللا  ومن أجت م ا حاول أعداا هللا النيت من أمإ محمد 

وصّد الناس عن إتباع  وبهم ، والزرواج لألبكار الوضعيإ لزكون زدددايً عددن  –ع  وجت 

 ت هللا زحفظ م ا الدان.م ا الكزاب العظي ، ولكن أنا له  م ا وقد تكفّ 

 (. 9) الحجر: } إنم نح  نزلنم الذكر وإنم له لحمفظو {قال تعال: 

ومما وال شك بي  أن الباحثين وال ايمين علددى خدمددإ ،زدداب هللا تعددالى، مدد  أداة مددن        

 قدر هللا لحفظ م ا الكزاب، سخرم  هللا تعالى، لنيت م ا الكرف العظي .

اَ من مؤالا الدارسين والباحثين لكزاب هللا، ننهت مددن مدد ا العلدد  بل لك أحببت أ،ون واحد

 ال   ال تنزها عجايب .

الموضوعا ،عل  مسز ت ز ات  زمثازإ بزح لطالب العل  وللباحددث، ول د ،ان ظهور الزفسير 

ل ا رأات قبت أن ألج إلى سورة النبأ وسورة تبارك أن أمهد زموج  عن مدد ا العلدد  الجداددد 

 
 (.  5027) ، ح  1260/3) خير،  من تعل  ال رآن وعلم (   21أخرج  البخار  با صحيح : ) بضايت ال رآن ( ب: (1)
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، خاصإ أننا سأتبع لون الزفسير الموضوعا عند تفسير  لهدداتين ل دا  عميً مصطلحاً ، ا

 .السورتين

اخزيار  على سورة النبأ لزكون موضوع البحث لما بيها من لطايف لفزددت انزبدداما  ووقع

 ودروس ترزواإ للدعاة، وزناا للع يدة، ومدة للودنيات.

مسزمرة، زعرضها لمكددامد ي ظإ الأما سورة تبارك بها تجعت المزأمت بيها با حالإ من ال

الجنإ والنار، وخطاب المييكإ للكفددار، والنظددر إلددى آاددات هللا والزفكددر بيهددا، مددن الطيددر 

 الصابّإ، والنجوة العاليإ،،ما أنها تعرض الحكمإ من خلق الموت والحياة.

أن اوب نا لما اوجب رضاه وأن اجعت عملا م ا خالصا  –ع  وجت  –وأسأل هللا  

 اعسية والمسلمينز  لكرا  وأن انفع لوجه  ا

 

 

 

 الباحث

 عدنان أحمد البحيصا
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 : ) التفسير الموضوعي (الفصل األول

 

 ويضم ما يلي: 

 

 أوالً : تعراف الزفسير الموضوعا  •

 

 

 دانياً : نكأة الزفسير الموضوعا •

 

 

 دالثاً : ألوان الزفسير الموضوعا •

 

 

 ظهور الزفسير الموضوعارازعا : أسباب  •

 

 

 خامساً : أمميإ الزفسير الموضوعا •
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 أوالً : تعريف التفسير الموضوعي

 
 ازألف مصطلح الزفسير الموضوعا من ج أان مر،با تر،يباً وصفياً.      

 التفسير لغة:

ر" مصدر على و ن تفعيت، بعل  الثيدا " بََسر" والفعت الماضا من المصدر " تَفَ      سدد"

مضعف زالزكداد، ومو " بس"ر اُفَسر تفَسيرا" أ  مو الككددف والبيددان والزوضدديح للمعنددا 

 .(2)المع ول وإ الإ إشكال  و،كف مراد هللا بي 

 في االصطالح:

 .(3)عل  اككف ز  عن معانا آاات ال رآن وزيان مراد هللا تعالى حسب الطاقإ البكراإ    

 الموضوعي:

 الوضع.: مكزق من الموضوع لغة

جعت الكاا با مكان مددا، سددواا ،ددان ذلددك زمعنددى الحددب والخفدد  أو زمعنددا  والوضع:

 االلز اا والزثبت با المكان.

وضع مدداد  حسددا، ومندد : وضددع  علددى انرض، زمعنددا حطدد  وإل ايدد  وتثبيزدد   األول:

 عليها.

  وضع معنو ، ومن : الوضيع، ومو الدناا المهان ال ليت، الدد   قعدددت زدد  ممزدد  الثاني:

موضددع  الدد   الزصددق زدد    أو نسب ، بكأن  مل ى على انرض، موضوع عليها: ال افددار

 
 .394الراغب انصفهانا، مفردات ألفاظ ال رآن الكرا ، دار الفكر زيروت ص (2)
 .15مصطفى مسل ، مباحث با الزفسير الموضوعا، دار ال ل ، دمكق، ص  (3)
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أ  أن النددوعين الز يددان علددى الب دداا بددا المكددان وعدددة مفارقزدد ، أ  أن الزفسددير مددع 

 .(1)الموضوع ال افارق 

 أما تعريف مصطلح التفسير الموضوعي:

 .(2)خيل سورة أو أ،ثر مو عل  ازناول ال ضااا حسب الم اصد ال رآنيإ من      

 

 

 ثانياً : نشأة التفسير الموضوعي

 
ل  اظهر مصطلح " الزفسير الموضوعا" إال با ال رن الرازع عكددر الهجددر  إال          

أن لبنات م ا اللون من الزفسير وعناصره انولى ،انت موجودة مندد  عصددر الزن اددت بددا 

 . (2)حياة رسول هللا 

الموضوعا ظهر حددداثاًل لدد ا لدد  اددزكل  المفسددرون السدداز ون عددن  وزما أن الزفسير        

قواعده وخطواتدد  وألواندد ، ولكددن العلمدداا والبدداحثين المعاصددران أقبلددوا عليدد  ادرسددون  

 وا صدون  وازحددون عن قواعده وأسس  و،يفيز .

بظهرت مؤلفات ،ثيرة با م ا المجال ومنها ،زاب " انشباه والنظاير" لمؤلف  م اتددت زددن 

مد وذ،ر بي  الكلمات الزددا اتحدددت بددا اللفددظ واخزلفددت 150سليمان البلخا المزوبى سنإ 

 دالالتها حسب السيا  با اآلاإ الكرامإ.

 

 

وإلى جانب م ا اللون ظهددرت دراسددات تفسدديراإ لدد  ت زصددر علددى الجوانددب اللغواددإ زددت 

ناسدد  جمعت زين اآلاددات الزددا ترزطهددا رازطددإ واحدددة أو تدددخت تحددت عنددوان معددين، ،ال

 
 .29د. صيح الخالد ، الزفسير الموضوعا زين النظراإ والزطبيق، دار النفايس، انردن، ص (1)
 .16با الزفسير الموضوعا، دار الفل ، دمكق، صمصطفى مسل ، مباحث  (2)
 .17المرجع السازق، ص (2)
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مددد وال ال مدد ا الخددب مسددزمر إلددى 224والمنسوخ نزا عبيد ال اس  زن سية الزوبا سنإ 

 .(1)اومنا م ا

وقددد توجهددت أنظددار البدداحثين إلددى مدددااات ال ددرآن الكددرا  حددول معطيددات الحضددارات 

المعاصددرة وظهددور المدد امب واالتجامددات االقزصدداداإ واالجزماعيددإ، والعلددوة الكونيددإ 

 والطبيعيإ.

م ه الموضوعات ال تكاد تزنامى بكلما جد جداد با العلوة المعاصرة، الزفت علمدداا ومثت 

المسلمين إلى ال رآن الكرا  ليسزرشدوا زهدااات  وانظددروا بددا توجيهددات اآلاددات الكرامددإ 

 .(2)با مثت م ه المجاالت

 

 ثالثاً : أقسام التفسير الموضوعي

 
 أقسام التفسير الموضوعي: •

 أقساة م ا الزفسير با ديدإ أقساة:وامكن حصر          

الباحدددث لفظدددإ أو  زحيدددث اخزدددار التفسيييالمالوعيييعمصملحوايييآحيمال ل  يييص  القسمممم األول:

مصطلحاً، تزكرر با ال رآن ،ثيراً، بيززبعها من خيل ال رآن، واأتا زمكز اتها واسزخرج 

 منها الدالالت واللطايف.

: زحيث اخزار الباحث موضوعاً مددن التفسير الموضوعي لموضوع قرآنيمالقسم الثاني:

ال رآن، ل  أزعدداده الواقعيددإ بددا الحيدداة أو العلدد  أو السددلوك.....، ممددا افيددد المسددلمين مندد  

واكّكت من  موضوعا معينا، اخرج زخيصإ تساعد على حت مكا،ت المسددلمين ومعالجددإ 

 أمورم .

الباحددث سددورة مددن ومددو أن اخزددار  التفسير الموضوعي للسور القرآنيمة:م القسم الثالث

واخرج منها زدراسددإ  –وم ا موضوع الباحث با م ا البحث  –ال رآن، تكون مدار زحث  

 .(1)موضوعيإ مزكاملإ

 
 .20مصطفى مسل ، مباحث با الزفسير الموضوعا، دار ال ل ، دمكق، ص (1)
 .22المرجع  السازق، ص (2)
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التفسمير الموضموعي للقمرآ   ومناك نوع رازع من أنددواع الزفسددير الموضددوعا ومددو:  

 [، زحيث تزضابر جهود عدد من الطيب للبحددث بددا الوحدددة الموضددوعيإالكريم متكامال

 لل رآن الكرا ، وإخراج  با صورة واقعيإ وإلى حي  الوجود.

وم ه بكرة  يبإ، تحزاج إلى من ازبنامددا وادددّعمها، واحو هددا زالعنااددإ لزكددون لبنددإ 

  يبإ با م ا المجال الجداد.

 

 

 

 

 

 

 رابعا : أسباب ظهور التفسير الموضوعي

 
 ير الموضوعا ما:إن من أم  انسباب الزا أدت إلى ظهور الزفس               

تجدد حاجات المجزمع وزرو  أبكار جدادة ونظراددات علميددإ حداثددإ ال امكددن تغطيزهددا  -1

ورؤاإ حلول صحيحإ لها إال زدداللجوا إلددى الزفسددير الموضددوعا، والطبيعددإ العامددإ لهدد ا 

العصر حيث شهد تحكدد  الجامليددإ بددا العددال  وقيادتهددا للبكددراإ وانزفدداء الكفددر، واآلراا 

برة ووصولها إلى ع ول المجزمعات اعسيميإ وتصعيد الغ و الفكددر  ضددد الجامليإ الكا

المسلمين زكزى الوسايت المرييإ والمسموعإ، مما دعت الحاجددإ مددن المفكددران المسددلمين 

من الزوج  إلى ال رآن الكددرا  وتدددزّره واسددزخراج ح اي دد  ودالالتدد  الزددا بيهددا تفنيددد مدد ه 

اجهزها ووقااإ المسلمين من شرورما، وبا م ا حسن انبكار الضالإ الكابرة الغا اإ ومو 

إدراك المفكران المسلمين المعاصران لمهمإ ال رآن الجهاداددإ بددا المواجهددإ، مثددت قولدد  

 (.52) الفرقان:{} فال تط  الكمفري  وجم د م به جهمدا كبيرتعالى:

الوضددع العدداة المحدد ن للمسددلمين بددا مدد ا العصددر، حيددث تدد  ال ضدداا علددى الخيبددإ  -2

سيميإ وأقصا اعسية عن الحك  والزوجي ، ونكأت منددامج حيدداة بددا زدديد المسددلمين اع

 
 مخزصرا. 59 -52د. صيح الخالد ، الزفسير الموضوعا، دار النفايس، انردن، ص (1)
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على أسس غير إسيميإ، وأصبح اعسية غراباً با مؤسسات ، مما دعا العلماا المسددلمين 

 إلى العودة إلى ال رآن وااللز اة ز  وتطبيق توجيهات  ومبادي  با حياته .

 

م ا العصر، حيددث شددهد العصددر الحددداث تجددوع  موا،بإ الزطور العلما المعروف با -3

العلماا والباحثين إلى م اددد مددن الزخصددي الدددقيق، والزعمددق المنهجددا العلمددا وتجميددع 

 .(1)الج ائات المزفرقإ با ا ر عامإ موحدة

 

إصدار أعمال علميإ موضوعيإ عامإ تزعلددق زددال رآن وألفاظدد  وموضددوعات  سدداعدت  -4

احثين بددا ال ددرآن الكددرا  وسددهلت علدديه  اسددزخراج م ه الدراسات المعجميددإ العلميددإ البدد 

 الموضوعات ال رآنيإ من السور واآلاات.

الزفات أقساة الزفسير بددا الدراسددات العليددا بددا الكليددات الكددرعيإ والجامعيددإ وتكددجيع  -5

 .(2) يب العل  إلى الكزازإ با الزفسير الموضوعا والبحث با الموضوعات ال رآنيإ
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 خامساً : أهمية التفسير الموضوعي

 
الزفسددير الموضددوعا مددو تفسددير العصددر والمسددز بت ولدد  أمميددإ ،بددر  عنددد المسددلمين 

وحاجزه  إلي  ماسإ، وم ا الزفسير اح ق للمسلمين بوايد عدادة من حيددث صددلزه  زددال رآن 

لهدد  وتعربه  على مبادي  وح اي  ، وتكددكيت تصددوراته  وتكددوان د ددابزه ، ومددن حيددث عم

 .(3)على إصيح أخطايه  وتكوان مجزمعاته ، والوقوف أماة أعداا اعسية

 وتبرز أهمية التفسير الموضوعي في:

حت مككيت المسلمين المعاصرة وت دا  الحلددول لهددا علددى أسددس حددث عليهددا ال ددرآن  -1

 الكرا .

 ا ال ددرآن ت دا  ال رآن الكرا  ت داماً علمياً منهجياً عنسان م ا العصر، وإزرا  عظمإ م -2

وحسن عرض مبادي  وموضددوعات ، واسددزخداة المعددارف والث ابددات والعلددوة المعاصددرة 

 أداة له ا الغرض.

 
 . 50-49المرجع السازق، ص  (3)
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زيان مد  حاجإ اعنسان المعاصر إلى الدان عموماً وإلى اعسية خصوصدداً، وإقناعدد   -3

 زأن ال رآن مو ال   اح ق ل  حاجات  ومزطلبات .

 .(1)عداا هللا وتفنيد آرايه  وأبكار الجامليإا وة العلماا والباحثون زالوقوف أماة أ -4

عرض أزعاد ومجدداالت آبددا  جدادددة لموضددوعات ال ددرآن، ومدد ه انزعدداد ت اددد إقبددال  -5

 المسلمين على ال رآن.

إظهار حيواإ وواقعيإ ال رآن الكددرا  حيددث إندد  اصددلح لكددت  مددان ومكددان بددي انظددر  -6

ن لددت قبددت خمسددإ عكددر  الباحثون إلى موضوعات ال رآن على أنهددا موضددوعات قدامددإ

 قرنا، وإنما اعرضونها با صورة علميإ واقعيإ تناقش قضااا ومككيت حيإ.  

الزفسير الموضوعا ازفق مع الم اصد انساسيإ لل رآن الكددرا ، واح ددق مدد ه الم اصددد  -7

 با حياة المسلمين.

الزفسير الموضوعا أساس تأصيت الدراسات ال رآنيإ وعرضها أماة البدداحثين عرضدداً  -8

نياً منهجياً وتصواب م ه الدراسددات وحسددن تخليصددها ممددا  ددرأ عليهددا مددن مكددارب قرآ

 وأبكار غير قرآنيإ.

عن  راق الزفسير الموضوعا اسددزطيع الباحددث أن ابددر  جوانددب جدادددة مددن وجددود  -9

 إعجا  ال رآن ال   ال تن ضا عجايب .

 تأميت الدراسات ال رآنيإ وتصحيح مسارما. -10

حثون أمر هللا ززدزر ال رآن الكرا  وإمعان النظر بيدد  زالزفسير الموضوعا انف  البا -11

 .(2)وإحسان ب ه  وبه  نصوص 

 

 

 

 

 

 
 .49د. مصطفى مسل ، مباحث با الزفسير الموضوعا، دار ال ل  ، دمكق، ص (1)
 .49-48ار النفايس، انردن، ص د. صيح الخالد ، الزفسير الموضوعا، د (2)
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 الفصل الثاني

 

 التفسير الموضوعي لسورة النبأ

 وازضمن

 
 التمهيد:أوال: •

 التعريف بالسورة: 

 اس  السورة وعدد آااتها. -

  من ن ول السورة والجو ال   ن لت بي . -

 ما قبلها.مناسبإ السورة ل -

 مناسبإ السورة لما زعدما. -

 مناسبإ ابززاحيإ السورة لخاتمزها. -

 المحور الرئيسي للسورة: ثانيا:  •

 إدبات ع يدة اعامان زاليوة اآلخر.       
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 األهداف الفرعية للسورة: ثالثا:  •

 مكامد اوة ال يامإ       

 :رابعا •

 قد أع ر من أن ر.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عي لسورة النبأالتفسير الموضو
 ل د أبردت للزفسير الموضوعا للسورة بصيً خاصاً، ومو اكزمت على.       

 الزمهيد ) زين اد  السورة( أوال:

موضوع السورة انساسددا حيددث اددزكل  عددن إدبددات ع يدددة البعددث، حيددث إن  ثانياً:

السورة قد ذ،رت تساؤل الكفار ال   شغت أذمانه  حزى صاروا بي  ما زين مصد  

مك ب، د  أقامت الداليت والبرامين على قدرة رب العالمين ال   ال اعج ه إعددادة و 

 خلق اعنسان زعد بناي .

 

مكامد اوة البعث ال   صدددر وقزدد  وميعدداده ومكددهد الطغدداة بددا  تناولت بي ثالثاً: 

 النيران ومكهد الز اة با الجنان.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
16 

 

 وموقف ال ان تسدداالوا بددا تناولت بي  خزاة اآلاات وموقف الم رزين من هللا  رابعاً:

 ارتياب، ل د أع ر من أن ر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع السورة األساسي ومحورها

 ) إدبات ع يدة البعث ( 

 :ويتكو  من

 

 .تساؤل الكفار عن اليوم اآلخر -1
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 الدالئل على قدرة هللا   -2

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بالسورة:

البيه ا وغيره عن ازن عبدداس رضددا  سورة النبأ مكيإ زاعجماع، ب د أخرج        

، وعدددد آااتهددا (1)  أ  : سددورة النبددأ[ زمكددإ } عننم يتاننمءلو  {هللا عن  قال: ن لددت 

أرزعون، و،لماتها مايددإ وديدددإ وسددبعون، وحروبهددا دمانمايددإ وسددت عكددرة، ابدددأ 

الجدد ا الثيدددون زسددورة النبددأ ومددو اعنددا زجانددب الع يدددة وتسددمى زسددورة ) عددّ  ( 

 
 .444، ص5محمد الكو،انا، بزح ال دار، دار المعربإ، زيروت، ج (1)
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ومددو  } عم يتامءلو  ع  النبننّ العظننيم{بأ ( البززاحها ز ول هللا تعالى: وسورة ) الن 

 (2)خبر ال يامإ والبعث ال   اهز  زكأن  واسأل الناس عن وقز  وحدود 

 سبب نزول السورة:

 أخرج ازن جرار عن الحسددن البصددر  قددال: لمددا زعددث النبددا  } عم يتامءلو { 

 .(3)و  ع  النبّ العظيم {} عم يتامءلجعلوا ازساالون زينه ، بن لت: 

 مناسبة سورة النبأ لما قبلها وهي سورة المرسالت: -1

} فبننّي حننديث بعننده يؤمنننو  {، إن سورة المرسدديت خزمددت ز ولدد  تعددالى:        

و،ددان المددراد زالحددداث بيدد  ال ددرآن، ابزددزح هللا سددورة النبددأ ززهواددت الزسدداؤل عندد  

عباس ومجامد وقزادة أن المراد زالنبددأ واالسزه اا ز ، ومو مبنا على ما رو  ازن 

العظي : ال رآن، وعلى ال ول زأن المراد زالنبأ العظي  اليوة اآلخر، بإن الصلإ ، لك 

قايمإ، إذ أن الحداث عن اليوة اآلخر اسزغر  معظ  سورة المرسدديت ومددو مبنددا 

 (4)على رأ  الجمهور على أن  البعث

 

 

 

 :مناسبة السورة لما بعدها من وجوه -2

} أ  اشزمال السورة على إدبات ال درة علددى البعددث الدد   ذ،ددر بددا سددورة النبددأ  -أ

 الكمفري  كذبوا به{.

} ألننم نجعننل أن با م ه السورة وما زعدددما تأنيبدداً للمكدد زين، بهنددا قددال تعددالى:  -ب

وأن بددا  } إنمم    زجرة واحدة فإذا  م بملاننم رة{،ومناك قال:  {،األرض مهمدا  

 لجنإ والنار وما انع  ز  المز ون وما اعّ ب ز  المك زون.،ت منهما وصف ا

 با ،ت منهما وصف لبع  مكامد اوة ال يامإ. -جد 

 

 
 .59، 3ومبإ ال حيلا، الزفسير المنير، دار الفكر، دمكق، ج (2)
 .9المرجع السازق، ص (3)
 . 6334، ص11انساس با الزفسير، دار السية، مجلد  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
19 

 السورة بخاتمتها: همناسبة افتتاحي -3

بهددا    } عم يتاننمءلو  عنن  النبننّ العظننيم....{،نجد السورة تبدأ ز ول  تعالى        

} إنننم وتنزها السورة ز ولدد  تعددالى: تبدأ ز ،ر تساؤل اطرح  الكابرون وترد علي ، 

، يوم ينظر المرء مم قدمت يداه، ويقول الكمفر يم ليتننن  كنننت قريبم   أنذرنمكم عذابم  

، ببدااإ السورة تزحدث عددن تسدداؤل الكددابران، ونهااددإ السددورة تزحدددث عددن {ترابم  

 .(1)اعن ار، و، لك صيت  زمحور السورة

 

 

 

 

 

) إثبات عقيدة اإليما  باليوم ثانيا : المحور األساسي للسورة 

 اآلخر(

 تساؤل الكفار: -1

} عم يتامءلو ، ع  النبّ العظيم، الذي  م فيننه مختلفننو ، كننال اننيعلمو   ننم كننال 
 .ايعلمو {

اززدأت السورة الكرامإ زسؤال )) ع  (( أصل  عمددا، بحدد ف مندد  انلددف إمددا        

رة اسددزعمالها، وقددد قددر  علددى برقا زين ما االسزفهاميإ وغيرما أو قصدا للخفإ لكث 

زفخامإ شددأن المسددئول عندد  ومولدد ، وخروجدد   لإلا انانصت وما بيها من اعزهاة 

عن حدود انجناس المعهددود أ  شدداا عظددي  الكددأن ) ازسدداالون ( وجعددت الصددلإ 

 .(1)جملإ اسميإ للداللإ على إدبات أ  م  راسخون با االخزيف بي 

ثيران من ،فددار مكددإ حيددث أصددبحوا مددا زددين وم ا الموضوع ال   شغت أذمان الك

مصد  ومك ب، وقال مجامد وغيره أن  البعث، وما ادل على أندد  البعددث أن ،فددار 

 
 .6333، ص11دار السية، مجلد سعيد حو ، انساس با الزفسير،  (1)
 .810-809، ص5أزو المسعود الحنفا، إرشاد الع ت السلي  با م ااا ال رآن الكرا ، دار الكزب العلميإ، زيروت، مجلد  (1)
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)  } ومنننم نحننن  بمبعنننو ي  {العدددرب انكدددرون الميعددداد ب دددال عدددنه  هللا تعدددالى: 

 (.37المؤمنون:

 نحنن  ومننم } إ  نظ  إال ظنم  و ايفإ منه  غير جا مإ زت شا،إ بي  ،ما قال تعالى: 

 } كننال اننيعلمو   ننم كننال(، د  قال مزوعدا لمنكر  البعث 33) الجاديإ: {بماتيقني 

 ..(2)ومنا تهداد شداد ووعيد أ،يد ايعلمو {.

 

 

 

 دالئل قدرة هللا:   -2

} ألم نجعننل األرض مهننمدا، والجبننمل أوتننمدا، وخلقنننمكم أزواجننم، وجعلنننم نننومكم اننبمتم، 
 .معمشم{ وجعلنم الليل لبمام، وجعلنم النهمر

ددد  شددرع هللا تعددالى ابددين عظددي  قدرتدد  وآاددات رحمزدد  الزددا غفددت عنهددا مددؤالا        

المنكرون، أ  ،يف تنكرون أو تككون أاها الجاحدون با البعث والنكور، وقد رأاددز  مددا 

ادل على قدرة هللا الزامإ وعلم  المحيب زكت السماا، انظروا إلى انرض جعلنامددا ممهدددة 

الدواب، ا يمون عليهددا وانزفعددون زهددا وزخيراتهددا، أال انظددرون إلددى مدد ه ومو ئاً للناس و 

انرض الزا منها خل وا وبيها سيعودون ومنهددا سدديخرجون منهددا تددارة أخددر  شددااوا أة 

 أزوا.

، أ  جعلنا الجبال لألرض ،انوتاد ،ا ال تميد أو تضطرب } والجبمل أوتمدا{قال تعالى: 

 زأملها.

أ  وجعلنا،  أصناباً ذ،وراً وإناداً، ليزمزع ،ت مددنك  زدداآلخر،  جم{،} وخلقنمكم أزواد  قال: 

وم  آيمتننه أ  } وليز  حفظ الحياة زاعنسان والزوليد وتكملزها زالزرزيإ والزعلي ، قال تعالى: 
إ  فنن  ذلننك  يننمت خلق لكم م  أنفاكم أزواجم  لتاكنوا إليهم وجعل بينكم مودة  ورحمننة 

 .قوم يتفكرو {ل
السبات الموت، والنددوة نعمددإ ،بددر  علددى الندداس، }و جعلنم نومكم ابمتم{، الى: د  قال تع

، بددالنوة اددراح ال ددو  مددن تعبهددا (1)الموت زددالنوة والي ظددإ زالبعددث والنكددورول د شب  هللا 

 وانكطها من ،سلها.

 
 .446، ص11محمد الكو،انا، بزح ال دار، دار المعربإ، زيروت، ة (2)
 . 7829، ص 9اث، مجلد عبد الحميد ،كك، با رحاب الزفسير، المكزب المصر  الحد (1)
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} أ  جعددت الليددت اسددزر،  زظيمدد  ،مددا قددال تعددالى:  {،} وجعلنم الليل لبمام  د  قال تعالى: 
 م{.إذا يغشم  لواللي 

أ  جعت النهار مكرقا ليزمكن الناس مددن تحصدديت  {،} وجعلنم النهمر معمشم  د  قال تعالى: 

 المعاء والزكّسب وغير ذلك.

اعنددا السددماوات بددا اتسدداعها وارتفاعهددا  {،شنندادا   } وبنينننم فننوقكم اننبعم  قددال تعددالى:  

 وإحكامها وإت انها وت اينها زالكوا،ب الثوازت و السيارات.

 . (2)ومو اعنا الكمس الزا ازومج ضوؤما نمت انرض ،له  {،وجعلنم اراجم  و مجم   }

 جمجننم، لنخننر  بننه حبننم  ونبمتننم، وجنننمت مننمء   } وأنزلنننم منن  المع ننراتد  قال تعددالى: 

المعصرات اعنا الغيوة المزكادفإ الزا تنعصددر زالمدداا ولدد  تمطددر زعددد، والثجدداج  ألفمفم{،

ز لك الماا الكثير النابع الطيددب، حبددا ا زددات زدد  الندداس ونباتددات السراع االندباع، لزخرج 

وزساتين وحدايق ذات زهجإ وأغصان ملزفإ علددى زعضددها، ودمددرات مزنوعددإ ذات  عددوة 

 .(1)وروايح مزفاوتإ

وازضح با اآلاات الز دداا العلدد  مددع اعامددان الصدداد  ز دددرة هللا وعظمزدد ، بكلمددا ارت ددت 

زطبيعإ م ا الكون، أدرك مددن وراامددا الز دددار اعلهددا معارف اعنسان وا دادت معربز  

العظي  والزدزير الدقيق المحك  والزنسيق زين أبراد الوجود وحاجاته ، بكت الداليت الساز إ 

أدبت العل  صحزها من ال رآن، اذ،ر مع سددبيت المثددال: ح ي ددإ الجبددال بهددا تحفددظ تددوا ن 

 انرض لعدة أسباب منها:

لبحار ونسب المرتفعات با الجبال ومنها قددد اكددون تعددادل زددين تعادل نسب انغوار با ا

الز لصات الجوبيإ لألرض والز لصات السطحيإ، وقد اكون ننها تث ت انرض بددا ن طددإ 

معينإ بي تميد زفعت ال ال ل والبرا،ين واالمز ا ات الجوبيإ، وقد اكون السددبب آخددر لدد  

 .(2)اككف عن  زعد

 

 

 
 . 1989، ص  3ازن ،ثير، تفسير ازن ،ثير، دار الفكر، دمكق، ج  (2)
 . 2807، ص 3ومبإ ال حيلا، الزفسير الوسيب، دار الفكر دمكق، ج  (1)
 . 3804، ص6سيد قطب، با ظيل ال رآن، دار إحياا الزراث العرزا، زيروت، ة  (2)
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 عالقة اآليات بما قبلها:
إن هللا ع  وجت ذ،ر داليت قدرت  إل امددا للكددابران زددالحجج الدابعددإ علددى قدرتدد          

على البعث والنكور، ،ما أندد  اقزدددر أن اخلددق مدد ه الكاينددات، وأندد  سددبحان  وتعددالى ال 

 اعج ه شاا با انرض وال با السماا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: )مشاهد يوم القيامة(
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 ويشتمل على 

 مات يوم البعث.عال  -1

 

 مشهد الطغاة في النيرا . -2

 

 مشهد التقاة في الجنا . -3

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمات يوم البعث: -1
 

جم، وفتحننت الاننممء ا} إ  يوم الف ل كم  ميقمتم، يوم ينفخ ف  ال ور فتّتو  أفو 

 فكمنت أبوابم، وايرت الجبمل فكمنت ارابم{
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لبعددث، وقددد حدددد وقزدد  وميعدداده، ومددو أن اددوة أع ددب اآلاددات السدداز إ ذ،ددر ا       

الفصت مو اوة الحساب والج اا، وسما زيوة الفصت نن  افصت بي  زين الخييق، 

وجعت ل  وقزا وميعادا لألولين واآلخران، واكون ذلك اوة اددنف  بددا الصددور نفخددإ 

ال ياة من ال بور، بيحضرون جماعات للحساب والج اا، د  ذ،ر من أوصاف مدد ا 

ة تزك ق السماا مددن ،ددت جانددب، بزكددون ،ددانزواب بددا الجدددران، ،دد لك قولدد  اليو 

(، ونسددفت الجبددال بأصددبحت ،السددراب 1) االنكدد ا   } إذا الاممء انشقت{تعالى: 

 .(1)احسب  الناظر شيئا ومو وم 

 عالقة اآليات بما قبلها:
ادة زعد أن زين داليت قدرت  على البعث، وذ،ر زعدد  مكددامد مدد ا البعددث  ادد        

 با تأ،يد قدرت  علي  وتخوافا للمنكران الجاحدان ل .

 مشهد الطغاة في النيرا :  -2
امضا السيا  خطورة وراا النف  والحكر، بيصور مصير الطغاة، ومصير        

 الز اة، زادياً زانولين المك زين المزسايلين عن النبأ العظي .

بننم، الب نني  فيهننم أحقمبننم، ال } إ  جهنننم كمنننت مر ننمدا، للطننم ي  م قددال تعددالى: 
مقم، جننز ، إنهننم كننمنوا ال اءا  وفمقننم  يننذوقو  فيهننم بننردا وال شننرابم، إال حميمننم و انن 

يرجو  حامبم، وكذبوا ب يمتنم كذابم، وكل ش ء أح ينمه كتمبم، فذوقوا فل  نزيدكم 
 إال عذابم{.

هددا إن جهن  خل ت ووجدت و،انت مرصاداً للطدداغين، تنزظددرم  وانزهددون إليهددا ب

معّدة له ، ومهيأة السز باله ، بكانت جهن  مآزا له  لإلقامإ الطوالإ المزجددة أح ازددا 

 زعد أح اب.

 جدد اا}بكرازه  الماا الساخن والغّسا  ال   اغسق من أجساد المحددروقين واسدديت 
} إنهم كمنوا ال يرجننو  حاننمبم وكننذبوا ب يمتنننم وم ا اوابق ما سلفوا وقّدموا  وفمقم {
ابم{ جرس اللفظ بي  شّدة توحا زكّدة الزك اب وشدة اعصرار علي ، زينما ،ان ، و كذ 

هللا احصى عليه  ،ت شاا ومنا اجاا الزأنيب الميئس من ،ت رجاا بددا تغييددر أو 

 .(1)عذابم{ } فذوقوا فل  نزيدكم إالتخفيف 

 عالقة اآليات بما قبلها:

 
 .448، ص3لصازونا، ال امرة، جمحمد الصازونا، صفوة الزفاسير، دار ا (1)
 .3808، ص6سيد قطب، با ظيل ال رآن، دار إحياا الزراث، زيروت، ة (1)
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امإ زين ج اا من ، ب زيددوة زعد أن ذ،ر هللا تعالى مكامد من مكامد اوة ال ي         

 ال يامإ موضحاً أن تك ابه  إنما اعود زالضرر عليه .

 ) مشهد التقاة في الجنا (   -3
 د  اعرض المكهد الم ازت، مكهد الز اة با النعي .         

} إ  للمتقي  مفمزا، حدائق وأعنمبننم، وكواعننب أترابننم، وكّاننم  د مقننم، ال ياننمعو  
 جزاء  م  ربك عطمء  حامبم{.فيهم لغوا  وال كذابم، 

إن المز ين انزهون إلى مفا ة ومنجاة، تزمثت با الحدايق وانعناب و،واعددب         

ومن الفزيات النامدات اللواتا اسزدارت أدداؤمن، وأترازا مزوابيات السن والجمال، 

و،أسا دماقا ما ،ان بي  من شراب ،لما برغت ملئددت مددرة أخددر ، بهدد  بددا حيدداة 

 } جزاء  م  ربننك عطننمءا حاننمبم  ن اللغو والزك اب ال   اصاحب  الجدل، مصونإ م

، وتلمح منا ظامرة انناقإ با الزعبيددر والموسددي ى بددا الز سددي  زددين ) جدد اا( و) {

 .(2)عطاا ( 

 عالقة اآليات بما قبلها:
زعد أن ذ،ر هللا تعددالى عاقبددإ مددن ،دد ب زيددوة البعددث زددين جدد اا مددن آمددن زدد        

 وصد  ز ..

 

 رابعا:    )قد أعذر من أنذر(

 ويشتمل على:

 

 موقف المقربين إلى هللا..1

 

 موقف الذين يتساءلو  في ارتياب. .2

 

 

 
 .8808المرجع السازق، ص  (2)
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 موقف المقربين إلى هللا:  -1
} رب الامموات واألرض ومم بينهمم الرحم  ال يملكننو  منننه خطمبننم، يننوم يقننوم 

   أذ  له الرحم  وقمل  وابم{.الروح والمالئكة  فم  ال يتكلمو  إال م

إن موقف الم رزين إلددى هللا ومدد  جبراددت والمييكددإ، انزرادداا مددن الدد نوب          

والمعصدديإ مددوقفه  مكدد ا صددامزين، ال ازكلمددون إال زددإذن وحسدداب، اغمددر الجددو 

 .(1)زالروعإ والرمبإ واعجيل والوقار

 
 . 2808، ص6السيد قطب، با ظيل ال رآن، دار إحياا الزراث، زيروت، ة (1)
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 عالقة اآليات بما قبلها:
ال   از  بي  ذلك ،ل ، اأتا المكهد الخزدداما بددا السددورة  تكملإ لمكامد اليوة       

 حيث ا ف جبرات والمييكإ ال ازكلمون إال ما مو صواب.

 المطلب الثاني: ) موقف الذين يتساءلو  في ارتياب(
}ذلك اليوم الحق فم  شمء اتخذ إلى ربه م بم، إنم أنذرنمكم عذابم  قريبم، يننوم ينظننر 

 .الكمفر يم ليتن  كنت ترابم{المرء مم قدمت يداه ويقول 
با ظت م ا المكهد تنطلق صيحإ من صدديحات اعندد ار، إنهددا الهدد ة العنيفددإ         

نولئك ال ان ازساالون با شٍك، بي مجال للزساؤل واالخزيف والفرصإ مددا تدد ال 

سانحإ قبت أن تكون جهن  مرصدداداً ومآزددا، ومددو عدد اب اددؤدر الكددابر العدددة علددى 

ليزنا ،نت ترازا{، ومو أمون عليدد  مددن مواجهددإ الموقددف المرعددب الوجود، } اا 

الكداد، مو الموقف ال   ا ازت تساؤل المزسايلين وشددك المزكددككين بددا ذلددك النبددأ 

 .(2)العظي  !!!

 عالقة اآليات بما قبلها:        
 إن ار للبكر زعد عاقبإ الكابران، وعاقبإ المز ين، ليخزار ،ت واحد ما اراد.         

 

 

 

 الفصل الثالث 
 

  -أوال:

 أساليب ال رآن با عرض موضوعات  من خيل دراسإ السورة. 

 

 -ثانيا:

 دمرة اعامان زاليوة اآلخر با الدنيا واآلخرة با حياة المسل .

 
 .3806المرجع السازق، ص  (2)
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  -أوال:

 أساليب ال رآن با عرض موضوعات  من خيل دراسإ السورة. 

 واكزمت على 

 زرغيب والزرميب والوعيد.أسلوب الأوال: 

 

 الوصف.ثانيا: 
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 االسزفهاة والزعجب والزفخي .ثالثا: 

 

 االسزدالل الع لا.رابعا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسلوب الزرغيب والزرميب:أوال:       

ل د اسزخدة ال رآن الكرا  أسلوزا الزرميب والزرغيب با م ه السددورة حينمددا ذ،ددر         

، و،دد لك مكددهد جهنننم كمنننت مر ننمدا، للطننم ي  م بننم....{} إ  مكهد الطغدداة بددا النددار 

} إ  للمتقنني  مفننمزا، حنندائق الزرغيب حين ذ،ر مكهد الز اة بددا الجنددإ بددا قولدد  تعددالى: 

انسددلوزان اجعددين اعنسددان بددا حالددإ ا ظددإ دايمددإ ومراقبددإ للددنفس،  نمدد ا وأعنمبم...{،

 واجزهاد على العمت وإا اظ للهم .

 :فالوص بأسلو ثانيا     
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ل د اسزخدة ال رآن الكرا  أسلوب وصفا للمكددامد والصددور حددين ذ،ددر مكددهد اددوة        

ومكددهد العدد اب زكددت بوتدد   } إ  يننوم الف ننل كننم  ميقمتننم....{،الفصت، با قول  تعددالى: 

} إ  للمتقي  ومكهد النعي  ، لك ومو ازدبق تدب اً،  كمنت مر مدا....{، } إ  جهنموعنف  
 .(1)اعود زه  إلى النبأ العظي ،ت م ا  مفمزا....{،

 :خي فأسلوب االسزفهاة والزعجب والزثالثا     

ز صددد معربددإ الجددواب لهدد ، إنمددا } عننم يتاننمءلو { ل  اكن السؤال با قول  تعالى:        

للزعجب من حاله  وتوجي  النظر إلى غرازإ تساؤله ، زككف انمر الدد   ازسدداالون عددن 

العظي  ل  احدد ما ازساالون عندد  زلفظدد  إنمددا ذ،ددر وصددف   زيان ح ي ز  وصحز ، عن النبأ

اسزطراداً با أسلوب الزعجب والزضخي  و،ان الخيف عت اليوة اآلخر زددين الدد ان آمنددوا 

 .(2)ز  وال ان ،فروا ز 

 أسلوب االسزدالل الع لا. رابعا:   

جليددا بددا  وخاصإ مع أولئك الجاحدان المعاندان ال ان ال ت بت نفوسه  الددني، ونلحظدد   

 قول 

 } ألم نجعل األرض مهمدا....{.تعالى: 

  -ثانيا:

 ثمرة اإليما  باهلل واليوم اآلخر في حياة المسلم. 

إن لألامان زاليوة اليوة اآلخر أدددرا عظيمددا بددا توجيدد  سددلوك اعنسددان بددا مدد ه        -1

بددو  الحياة الدنيا ذلك نن اعامان ز ، وزما بيدد  مددن حسدداب و ميدد ان، ودددواب وع دداب و 

وخسران، وجنإ ونار ل  أعمق اندر وأشده با سير اعنسان وانضبا  ، والز ام  زالعمت 

 الصالح وت و  هللا ع  وجت.

المسل  مطلوب من  أن ا دددة علددى الحددق، ليدددبع البا ددت، وأن اجعددت نكددا   ،لدد  بددا  -2

لجدد اا انرض عبادة هلل، وزالزوج  با م ا النكا  ،ل  هلل، والزد من ج اا العمت، ومدد ا ا

ال از  با رحلإ انرض، بيؤجت الحساب الخزاما زعد نهازإ الرحلإ ،لها... بيزددد إذن مددن 

 
 . 3806، ص6راث، زيروت، ة سيد قطب، با ظيل ال رآن، دار إحياا الز (1)
 .3807المرجع السازق، ص (2)
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عال  آخر للحساب، وحين انهار أساس اآلخرة با النفس انهددار معدد  ،ددت تصددور لح ي ددإ 

 ُُ  .(1)م ه الع يدة وتكاليفها وال تسز ي  م ه النفس على  راق اعسية أزداً

أدر با تحراك العوا ف مثددت الخجددت والحيدداا مددن هللا تعددالى اعامان زاليوة اآلخر ل   -3

والخكيإ مددن ل ايدد  وحسدداز  والرغبددإ بددا تجنددب سددخط  وغضددب ، وبددا الوصددول إلددى 

مرضات  ومحبز  وم ه العوا ف إذا ز يت مزوقدة با النفس، ،انددت حدداب ا لإلنسددان علددى 

 .(2)العمت بيما ارضا هللا 

 لك أن شهوات الدنيا ،لهددا ال تسددزحق مددنه  الطلددب اعامان زاليوة اآلخر، اعلّ  العبد ، -4

 .(3)والجهد والزنابس بيها، وأن ال   اسزحق إنما مو ما أعد له  با ذلك اليوة العظي 

اعامان زاليوة اآلخر اجعت المسل  اؤمن أن  مراقب من المييكإ المددراب ين لدد ، الدد ان  -5

} ونخننر  لننه يننوم القيممننة لى: ا ومون ززدوان ،ت أبعال  الصددغيرة والكبيددرة، وا ددول تعددا

 .(4)منشورا { كتمبم يلقمه

 

 .(1)اعامان زاليوة اآلخر اكون ، لك سببا با اعخيص با العمت -6

اعامان زاليوة اآلخر اكّون با أعمددا  الددنفس دابعدداً قواددا إلددى عمددت الخيددر ومكابحددإ  -7

 .(2)الكر، واكون م ا الدابع أقو  من الج اا الدنيو 

خددر مددو اعامددان زالعدالددإ اعلهيددإ المطل ددإ بددا الجدد اا، وأن حيدداة اعامددان زدداليوة اآل -8

 .(3)اعنسان على م ه انرض ليست سد ، إنما ما زمي ان

 

 

 

 

 
 .293محمد الكرقاو ، اعامان ح ي ز  وأدره با النفس والمجزمع، دار الجيت، زيروت، ص (1)
 . 185( ، ص  2جامعإ ال دس المفزوحإ، ع يدة )  (2)
 .185المرجع السازق، ص (3)
 .186المرجع السازق،  (4)
 . 185(، ص2 يدة ) جامعإ ال دس المفزوحإ، ع (1)
 .186المرجع السازق، ص  (2)
 .186المرجع السازق،ص  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البحث

 

سورة النبأ سورة مكيإ زاعجماع، وعدد آااتهددا أرزعددون آاددإ واطلددق عليهددا  -1

 سورة ) عّ (.

 ل تعمق اعنسان با مخلوقات هللا.إن ال رآن الكرا  أدبت صحإ العل  خي -2

ظهر للباحث أن م ه السورة ،غيرما من السور المكيإ تر،  علددى أمددداف  -3

ال رآن المكا با تصحيح الع يدة المزمثلددإ بددا اعامددان زدداليوة اآلخددر ومددا بيدد  مددن زعددث 

وحسدداب وأمددوال، واسددزخداة أسددلوب الجمددع زددين الثددواب والع دداب، بالبكددارة للمددؤمنين 

 لطغاة المجرمين.والع اب ل
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الموضوع انساسا للسورة مو ) اعامددان زع يدددة البعددث(، ب ددد أدبددت مدد ا  -4

 الموضوع زأدلإ م نعإ ،ابيإ لإلجازإ عن أسئلزه .

 تعزبر اندلإ الحسيإ أحد  انساليب ال رآنيإ با عرض موضوعات . -5

} يننم ليتننن  ظهرت با السورة ح ي إ أصت اعنسان ومو مخلو  من تراب  -6

 م{.كنت تراب 

المنكرون للبعث ليس له  دليت على إنكارم ل نندد  أمددر مددن أمددور الغيددب  -7

 وأمور الغيب ال اعلمها إال هللا.

ظهر با السورة أن موقف الكفار من البعث ما زين منكر أو ،ددابر زدد  ومددا  -8

 انزظرم  من ع اب، وموقف المؤمنين من البعث وما انزظرم  من جنان.

مو النبا ال   أخبر عن البعددث، زددت أخبددر زدد  نددوح  ل  اكن سيدنا محمد  -9

} وهللا أنبننتكم منن  األرض نبمتننم، وآدة وإزرامي  وغيرم ، ب د قال تعالى على لسان نددوح: 

 (.18) نوح: ويخرجكم إخراجم{  م يعيدكم فيهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرابعالفصل ا
 

 الملكالتفسير الموضوعي لسورة 

 وازضمن
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 التمهيد:أوال: •

 ة: التعريف بالسور

 اس  السورة وعدد آااتها. -

  من ن ول السورة والجو ال   ن لت بي . -

 مناسبإ السورة لما قبلها. -

 مناسبإ السورة لما زعدما. -

 مناسبإ ابززاحيإ السورة لخاتمزها. -

 المحور الرئيسي للسورة: ثانيا:  •

 .جت جيل قدرة هللا إدبات        

 األهداف الفرعية للسورة: ثالثا:  •

 عيد لل ان ال اخكون الع اب الكداد تهداد وو     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملكالتفسير الموضوعي لسورة 
 ل د أبردت للزفسير الموضوعا للسورة بصيً خاصاً، ومو اكزمت على.       

 الزمهيد ) زين اد  السورة( أوال:
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موضوع السورة انساسا حيث ازكل  عن إدبات قدرة هللا جت وجيل ، زدد ،ر  ثانياً:

 زالنجوة. ا باقاً، وت اينهالماداإ على ذلك من خلق سبع سموات  إاندل

 

، وذلددك ززهدادددم  زخسددف تهداددد ووعيددد للدد ان ال اخكددون العدد اب الكدددادثالثمماً: 

 انرض أو ع اب من السماا، أو إمساك الر   عنه  إلى غيرما من المكامد

 

ال ان تسدداالوا بددا  تناولت بي  خزاة اآلاات وموقف الم رزين من هللا وموقف رابعاً:

 ارتياب، ل د أع ر من أن ر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع السورة األساسي ومحورها

 قدرة هللا جت جيل  ( ) إدبات  
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 :ويتكو  من

 

 تنزيه وتحدي وإعجاز -3

 

 

  المكذبين آليات هللامصير    -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : التمهيدأوالً 

 التعريف بالسورة:
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ماع، ب د أخرج البيه ا وغيره عن أزن عبدداس رضددا هللا زاعج مكيإ  سورة الملك  

 (1)عن  قال :" ن لت زمكإ سورة تبارك الملك 

 وقال ال ر با :"مكيإ با قول الجميع" .

وعدد آااتها ديدون، وابدأ زها الج ا الزاسع والعكرون، وما تُعنى زجانب الع يدددة 

لحددداث ازددن عبدداس  وإدبات قدددرة هللا جددت جيلدد ، وتسددمى زسددورة الملددك وتبددارك

 المز دة، ولبديها زكلمإ تبارك.

 .سورة الملك لنهاية ما قبلها وهي سورة التحريم مناسبة بداية.1

تَ  َوَمْرَيمَ  لما خزمت سورة الزحرا  ز ول هللا تعالى :" َرا َ  اْبنننَ َنتْ  الَّتننِ  ِعمننْ م أَْح ننَ  َفْرَجهننَ

وِحَنم ِم ْ  فِيهِ  َفَنَفْخَنم َقتْ  را تاِبهِ  َربَِّهم متِ ِبَكلِمَ  َوَ دَّ مِنِتي َ  مننِ َ  َوَكمَنتْ  َوكا اات زدااددإ جدد "    اْلقننَ

جددت وجيلدد  عددن صددفات سورة تبارك مناسبإ لها، حيث أن ،لمإ تبارك تعنددا تن ادد  هللا 

المخلوقين ،اعنجاب، والولددد ، واكددعرنا ذلددك أن تبددارك تنفددا مددا أدعدداه النصددار  زددأن 

  إ مرا  زنت عمران.، زبيان ح ي عيسى علي  السية ازن هللا 

،ما أن سورة الملك قد احزوت مندداظر مددن اددوة ال يامددإ ومددن عدد اب أمددت النددار، و،دد لك 

 (2)سورة الزحرا 

 

 . مناسبة السورة لما بعدها وهي سورة القلم من عدة وجوه: 2

 تعالى:بفا سورة الملك جاا قول   للرسالإ،. أن ،لزيهما تزحدث عن تك اب الكفار أ

ْبَنم َنِذير   َجمَءَنم َقدْ  ىَبلَ  َقملاوا"   لَ  َمم َوقاْلَنم َفَكذَّ ا  َنزَّ  "َكِبير   َ اَلل   فِ  إاِلَّ  أَْنتامْ  إِ ْ  َشْ ء   ِم ْ  هللاَّ

لِي َ  أََامِطيرا  َقملَ  آََيمتاَنم َعلَْيهِ  تاْتلَى إَِذا  "  وبا سورة ال ل  جاا قول  تعالى  ".اأْلَوَّ

وا َولِلَِّذي َ   " اقف أمت النار ب ال با سورة الملكأن با ،لزيهما ذ،ر هللا تعالى مو .ب را  َكفننَ

م أاْلقاوا إَِذا، اْلَمِ يرا  َوِبْئ َ  َجَهنَّمَ  َعَذابا  ِبَربِِّهمْ  وا فِيهننَ ِمعا م اننَ ِهيق م لَهننَ و  َو ننِ َ  شننَ وقددال ر" َتفننا

مق   عننَ ْ  ياْكشننَ ا  َيْومَ   " تعالى با سورة ال ل  ْدَعْو َ  اننَ ى َويننا ودِ  إِلننَ جا و َ  اَل فننَ  الاننُ َتِطيعا  ،َياننْ
مْ  اِشَعة   ودِ  إِلَى ياْدَعْو َ  َكمناوا َوَقدْ  ِذلَّة   َتْرَ قاهامْ  أَْبَ مرا ا مْ  الُاجا  "َاملِماو َ  َو ا

 
 314ص  6محمد الكو،انا ،بزح ال دار،دار المعربإ ،زيروت ،ج (1)
 اجزهاد للباحث (2)
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 .مناسبة فاتحة السورة بخاتمتها:3

لما زدأت السورة ززن ا  هللا وتعظيم  ، خزمت ززحد  البكر أماة قضاا رب البكددر، وأندد  

 يم  نسب الفضت ل  ، وشكره على إنعام  و آالي .من تماة تن ا  وتعظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : المحور األساسي للسورة ) إثبات قدرة هللا جل جالله (

 

 . تنزيه وتحدي وإعجاز1

ْلكا  ِبَيِدهِ  الَِّذي مَركَ تب " وَ  اْلما مْ لِيَ  َواْلَحَيمةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي( 1) َقِدير   َشْ ء   كالِّ  َعلَى َو ا َوكا  ْبلننا
مْ  وَ  َعَمال   أَْحَا ا  أَُيكا قَ  الَِّذي( 2) اْلَغفاورا  اْلَعِزيزا  َو ا ْب َ  َخلننَ َمَوات   اننَ م اننَ م ِطَبمقنن  َر  مننَ  فننِ  تننَ
ْحَم ِ  َخْلقِ  ت   ِم ْ  الرَّ ور   ِم ْ  َتَر  َ لْ  اْلَبَ رَ  َفمْرِج ِ  َتَفموا

َتْي ِ  اْلَبَ رَ  اْرِج ِ   امَّ ( 3) فاطا رَّ  كننَ
م اْلَبَ را  إِلَْيكَ  َيْنَقلِبْ  وَ  َخمِائ  دْ ( 4) َحِاير   َو ا م َولَقننَ نننَّ َممءَ  َزيَّ مِبي َ  الننُدْنَيم الاننَّ م ِبَم ننَ  َوَجَعْلَنم ننَ
م وم  جا َيمِطي ِ  را ِعيرِ  َعَذابَ  لَهامْ  َوأَْعَتْدَنم لِلشَّ  "(5) الاَّ
، ،مددا (1)ادةزالنمدداا والبر،ددإ وال ادد الزددا تددوحا  ""تبمركت اآلاإ الكرامإ زه ه اللفظإاززدأ

" ال زيددد غيددره، وملكدد  أزددد  ال بيننده الملننك الذي"تن ا  هللا عن مكازهإ الخلق، عناأنها ت 

 .(2)ال اعج ه أحد على كل ش ء قدير"  ان ع  من  أحد، وال انا ع  بي  أحد ، ومو "

 
 315ص  5محمد الكو،انا ، بزح ال دار ، دار المعربإ ج (1)
 3631ص 6سيد قطب ، با  ظيل ال رآن ج  (2)
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د  اعدد هللا زعضاً من مظامر قوت  ، بي ول تعالى "ال   خلق الموت والحياة ليبلددو،  أاكدد  

مو ان طاع تعلق الروح زالبدن،والحياة تعلق الددروح زالبدددن، ومدد ه بالموت حسن عميً " أ

أضداد ،لها زيددد هللا ال زيددد غيددره، وابددين لنددا سددبحان  الحكمددإ مددن خلددق المددوت والحيدداة، 

 (3)أاه  احسن عميً ، و أاه  أ،ثر ذ،راً، وأشدم  من  خوبا الخزبار عباده، 

، ومددو (4)ا  ال   ا هر ،ددت شدداا زددالموت وال ا هددره شدداا"  الع و و العزيز الغفور" 

 الغفور لمن اتعظ زالموت بأحسن العمت.

ْب َ  َخلَقَ  الَِّذي د  ابين هللا جت جيل  زعضاً من مظامر قوت  بي ول " َمَوات   اننَ م اننَ م ِطَبمقنن   مننَ
ْحَم ِ  َخْلقِ  فِ  َتَر  ت   ِم ْ  الرَّ َر  َ لْ  اْلَبَ رَ  َفمْرِج ِ  َتَفموا ور    ْ مننِ  تننَ

بهددو الدد   خلددق " فاطننا

السموات السبع زعضها بو  زع ،نابياً أن اكون بددا خل دد  أ  تفدداوت وتبدداان وتندداق ، 

مزحدااً من اككك با قدرت  زالنظر مرة تلو مرة ل اادة الزأ،يددد، ونن ذلددك أزلددي بددا قيدداة 

جددع الحجإ وانزفاا الكك من قلوب الناظران، بإن ان طعت حجإ المكككين والمزكددككين ر

 ،لييً تعباً.إليه  زصرم  ذلييً ، حسيراً 

زمصددازيح من مظامر قدرت  ، ز ول  تعالى "ول د  انا السماا الدنيا د  ا ،ر هللا الم اد من 

" بهدد ه النجددوة السددا عات جدداات وجعلناما رجوماً للكيا ين واعزدنا له  عدد اب السددعير

هااما ، وللنجوة بوايد ديدإ مددا : ت ان السماوات الزا ما ُوجد بيها من بطور،  بأ،زمت ز 

مصددازيح للسددماا، ورجمدداً للكدديطان ، وعيمددات للمسددابر بددا البددر والبحددر قددال تعددالى 

وقد أعد هللا للكيا ين م ه النجوة ع ازاً با الدددنيا، أمددا :"وعيمات وزالنج  م  اهزدون"، 

 ومو أشد الحراق" بله  ع اب السعير با اآلخرة

 

 ت هللا . مصير المكذبين آليا2

وا َولِلَِّذي َ " يرا  َوِبْئ َ  َجَهنَّمَ  َعَذابا  ِبَربِِّهمْ  َكَفرا وا إَِذا( 6) اْلَم ننِ م أاْلقننا وا فِيهننَ ِمعا م اننَ ِهيق م لَهننَ  شننَ
لََّمم اْلَغْيظِ  ِم َ  َتَميَّزا  َتَكمدا ( 7) َتفاورا  َوِ  َ  ْو    فِيَهم أاْلقِ َ  كا َّلَهامْ  فننَ م اننَ مْ  َخَزَنتاهننَ مْ  أَلننَ ِّْتكا ِذير   يننَ  نننَ

ْبَنم َنِذير   َجمَءَنم َقدْ  َبلَى َقملاوا( 8) م َوقاْلَنم َفَكذَّ لَ  مننَ زَّ ا  نننَ ْ ء   مننِ ْ  هللاَّ تامْ  إِ ْ  شننَ اَلل   فننِ  إاِلَّ  أَنننْ   ننَ
م لَوْ  َوَقملاوا( 9) َكِبير   نَّ م َمم َنْعقِلا  أَوْ  َنْاَم ا  كا نَّ ِعيرِ  أَْ َحمبِ  فِ  كا  ِهمْ ِبَذْنبِ  َفمْعَتَرفاوا( 10) الاَّ
ْحق م ِعيرِ  أِلَْ َحمبِ  َفاا  "الاَّ

وللننذي  كفننروا واكزرك مع الكيا ين با ع اب السعير ال ان ،فروا زددرزه  قددال تعددالى " 
إذا ألقننوا فيهننم ، بهدد  "  " أ  زددئس المرجددع والمئدداببربهم عذاب جهنننم وبننئ  الم ننير

معون لها شهي اً مددن " وإنما ال وا با النار ننه  وقودما ، بيسامعوا لهم شهيقم  و   تفور

الغيظ عليه  ، لسوا أبعاله ، وتك ابه  آاات خددال ه ، تفددور بددوران المرجددت، ومددا بددو  

لََّممبكأنها تز طع عليه  غيظاً ،  و "" اْلَغْيظِ  ِم َ  َتَميَّزا  َتَكمدا ذلك "  م أاْلقننِ َ  كا ْو    فِيهننَ َّلَهامْ  فننَ  اننَ
مْ  أَلَمْ  َخَزَنتاَهم ، ألدد  اددأتك  نبددا احدد ر،  اآلخددرة (1)زي  وتأنيب وترذاددت " سؤال تو َنِذير   َيِّْتكا

ِذير   َجمَءَنم َقدْ  َبلَى َقملاواوان ر،  م ا الموقف العصيب بيكون جوازه  "  ْبَنم نننَ ذَّ م َفكننَ م َوقاْلنننَ  مننَ
لَ  ا  َنزَّ اَلل   فِ  إاِلَّ  أَْنتامْ  إِ ْ  َشْ ء   ِم ْ  هللاَّ وا أن بهدد  مددع تكدد ابه  للندد ر ، أنكددر  ""  َكِبيننر    ننَ

 
 316ص  5بزح ال دار، دار المعربإ ج  محمد الكو،انا (3)

 386ص 10، نظ  الدرر با تناسب اآلاات والسور ، مكزبإ مككاة اعسيميإ ، ج  إزرامي  زن عمر الب اعا (4)
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اكون هللا قد أن ل شيئاً ، وقد اتهمددوا الرسددت أنهدد  علددى غيددر الجددادة والصددواب ، بكددأنه  

أس طوا ما با أنفسه  من الضيل على غيددرم  وظنددوا أنهدد  المهزدددون، العدداقلون ، بلمددا 

م لَوْ  َوَقملاواوقع زه  ع اب اوة ال يامإ علموا ح ي إ جهله  ان،يد " نَّ م َمم لا َنْعقِ  أَوْ  َنْاَم ا  كا نَّ  كا
َحمبِ  فِ  ِعيرِ  أَ ننْ مددا دلددزه  علددى الحددق بكددان " معزددربين زجهلهدد  ، ذلددك نن ع لهدد   الاننَّ

وإنما ذ،ر الع ت والسمع نن تحصيت العلوة والمعارف إنما اكون زهمددا، وجودما ،عدمها،

مْعَتَرفاوابعلموا مددآله "  َذْنِبِهم فننَ ْحق م "ْ مددن تكدد اب لألنبيدداا، و،فددرم  زدداهلل ورسددل "  بننِ  َفاننا
ِعيرِ  أِلَْ َحمبِ   (1)" ببعداً له  من هللا ورحمز  الاَّ

بي رجاا له  با مغفرة ، وال إقالإ له  من ع اب ، وم  أصحاب السعير المي مون لدد ، 

 (2)! واالها من صحبإ واا لها من مصير

 

 

 : عالقة اآليات بما قبلها

هللا جت جيل  مصير من ، ب زآااتدد  ، لما ذ،ر هللا تعالى داليت قدرت ،وآاات نعم  ، زين  

 وانكر قدرت  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تهديد ووعيد للذين ال يخشو  العذاب الشديدثالثا: )
 

 ويشتمل على 

 مصير أهل اإليما   -1

 
 319ص  5محمد الكو،انا ، بزح ال دار ج  (1)
 3635ص  6سيد قطب ، با ظيل ال رآن ، ج (2)
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 علم هللا ال يعجزه شيء -2

 

 من نعم هللا على عباده -3

 

 تهديد ووعيد  .4

 

 .يوم القيامة آت ال محالة5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تهديد ووعيد للذين ال يخشو  العذاب الشديد: )  ثالثاً 

 

 

 مصير أهل اإليما  .1

 "َكِبير   َوأَْجر   َمْغِفَرة   لَهامْ  ِبمْلَغْيبِ  َربَّهامْ  َيْخَشْو َ  الَِّذي َ  إِ َّ "
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إلددى النددار، ذ،ددر  مآله زعد أن ذ،ر هللا ذلك الحوار ، زين مييكإ الجبار وزين الكفار، وأن 

، ، مؤمندداً زدداهلل غيبدداً قلب  خكيإ هللا جت جيل ، بهو اعبده ول  اددره على اسزولتمصير من 

 بكان ج ايه  عند رزه  مغفرة ل نوزه  ، وأجر ،بير ال احصي  عاد.

 عالقة اآليات بما قبلها :
لما ذ،ر هللا مصير الكفار ، ذ،ر زعد ذلك مصير أمت اعامددان، ليظددت المددرا زددين الخددوف 

 أبعال الكابران، مي ماً نبعال المؤمنين وصفاته .والرجاا، مبزعداً عن الكفر و 

 

 علم هللا ال يعجزه شيء: .2

مْ  أَِاُروا"َ وا أَوِ  َقْولَكا ها  ِبهِ  اْجَهرا ورِ  ِبَذاتِ  َعلِيم   إِنَّ وَ  َخلَقَ  َم ْ  َيْعلَما  أاََل ( 13) الُ دا  َو ا

 "اْلَخِبيرا  اللَِّطي ا 

  سواا اظهروا ال ول أو أخفوه بإن  اعلمدد  ، د  اخا ب هللا الخييق أجمع، مزحدااً له  أنه

زت مو مطلع على ما مو أد  من الكية، بهو مطلع على مددا تخفيدد  الصدددور، ومددو أعلدد  

علددى  (1)زمددن ات دداه وخكددي ، ومددن عصدداه وربدد  أمددره، ددد  اسددأل هللا سددؤاالً لإلنكددار

حمددد وال المزكددككين ز دددرة هللا ومدد  ،فددار قددراش الدد ان تهامسددوا، أن أخفددوا زغضددك  لم

"  " أال يعلم م  خلق و و اللطينن  الخبيننر ز ول  تعالى تجهروا ز  لئي اسمع  رب محمد

ومو اللطيف زعباده، لطددف زت إن من خلق العباد أعل  زه  من غيرم  ، حزى من أنفسه  ، 

شاا مددن خبااددا انمددور  علم  زمعربإ ما با زوا ن انمور، والخبير ال   ال اعج  علم 

 حد سواا ، بالسر عنده إعين. وظوامرما على

 عالقة اآليات بما قبلها : 
لما ذ،ر هللا مصير أمت اعامان، أ،د زعدما أن ح ي ددإ ال لددوب الدد   تكددزمت علددى اعامددان 

 اعلمها، بهو اعل  من أخلي وصد ، واعل  من نابق و، ب.

 

 من نعم هللا على عباده .3

ما  َجَعلَ  الَِّذي وَ " لاوا َمَنمِكِبَهم فِ  مْمشاوافَ  َذلاوال   اأْلَْرضَ  لَكا  "الُنشاورا  َوإِلَْيهِ  ِرْزقِهِ  ِم ْ  َوكا

 
 320، ص  5محمد الكو،انا ، بزح ال دار دار المعربإ ، ج  (1)
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لما زين هللا تعالى قدرت  ولطف  وعلم  وأن  زكت شاا خبير، أتبع ذلك ز ،ر داليت ال دددرة، 

، بهو ال   جعت انرض لينإ سهل  مسالكها، آمددراً عبدداده وأدار بضل  وامزنان  على العباد

 (1)اعوا من أقطارما ، وأرجااما للمكاسب والزجاراتأن اسابروا حيث اسزط

، وبددا اآلاددإ  (2)وعبر زان،ت منا عن اعنزفاع زمددا أنعمدد  هللا علدديه  ، نندد  انمدد  وانعدد 

 داللإ على وجوب السعا للر   وانخ  زانسباب.

 

 عالقة اآليات بما قبلها :
على عباده زمظهددر مددن مظددامر لما أظهر هللا علم  ولطف  وأن  زكت شاا خبير، أمزن هللا 

م ا العل  واللطف والخبرة، أال ومددو تمهيددد انرض للسددالكين، وذلددك ادددبع المزأمددت إلددى 

 اعامان زاهلل وحسن عبادت  وشكره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهديد ووعيد .4

َممءِ  فننِ  َم ْ  أَأَِمْنتامْ  ما  َيْخاننِ َ  أَ ْ  الاننَّ إَِذا اأْلَْرضَ  ِبكننا ورا   ننِ َ  فننَ تامْ أَمِ  أَمْ ( 16) َتمننا  فننِ  مننَ ْ  نننْ

َممءِ  مْ  ياْرِالَ  أَ ْ  الاَّ م َعلَْيكا دْ ( 17) َنِذيرِ  َكْي َ  َفَاَتْعلَماو َ  َحمِ ب  بَ  َولَقننَ ذَّ ِذي َ  كننَ ْبلِِهمْ  مننِ ْ  الننَّ  قننَ

َرْوا أََولَمْ ( 18) َنِكيرِ  َكم َ  َفَكْي َ  ى يننَ رِ  إِلننَ يننْ ْوَقهامْ  الطَّ مفَّمت   فننَ م َوَيْقِب ننْ َ   ننَ ها َّ  مننَ كا  إاِلَّ  ياْماننِ

ْحَم ا  ها  الرَّ ير   َشْ ء   ِبكالِّ  إِنَّ َذا مننَ ْ  أَمْ ( 19) َب ننِ ِذي  ننَ وَ  الننَّ د    ننا نننْ مْ  جا مْ  لَكننا كا را و ِ  مننِ ْ  َيْن ننا  دا

ْحَم ِ  و َ  إِ ِ  الرَّ ور   فِ  إاِلَّ  اْلَكمفِرا را مْ  الَِّذي َ َذا َم ْ  أَمْ ( 20)  ا قاكا كَ  إِ ْ  َيْرزا ها  أَْماننَ لْ  ِرْزقننَ  بننَ

تاو   فِ  لَُجوا ِكب  م َيْمِش  أََفَم ْ ( 21) َونافاور   عا ِوي  م َيْمشننِ  َم ْ  أَمْ  أَْ َد  َوْجِههِ  َعلَى ما ى اننَ  َعلننَ

 
 3/582مخزصر تفسير ازن ،ثير  (1)
 29/15تفسير اآللوسا  (2)
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ْاَتقِيم   ِ َراط   وَ  قالْ ( 22) ما مْ  الَِّذي  ا ما  َوَجَعلَ  أَْنَشَّكا ْم َ  لَكا َدةَ  َواأْلَْبَ مرَ  الاَّ يال   َواأْلَْفئننِ م َقلننِ  مننَ

و َ  وَ  قالْ ( 23) َتْشكارا مْ  ِذيالَّ   ا و َ  َوإِلَْيهِ  اأْلَْرِض  فِ  َذَرأَكا  (24) تاْحَشرا

َممءِ  فِ  َم ْ  أَِمْنتامْ قال هللا تعالى: ََ  ما  َيْخاننِ َ  أَ ْ  الاَّ إَِذا اأْلَْرضَ  ِبكننا ورا   ننِ َ  فننَ زعددد أن    َتمننا

ذ،ر هللا أن م ه انرض  سهلت للسالكين، توعد الكابران أن اجعت من انرض ن مددإ زعددد 

إ، زخسددفها بيغيبددون بددا مجاملهددا زعددد أن ،ددانوا علددى ظامرمددا ازنعمددون، أن ،انددت نعمدد 

 واسزخدة ذلك صيغإ السؤال ليظهر له  مد  عج م  وابز ارم  إلي  سبحان .

َممءِ  فِ  َم ْ  أَِمْنتامْ  أَمْ د  اسأله  مرة أخر  :"  مْ  ياْرِالَ  أَ ْ  الاَّ م َعلَْيكا  َكيننْ َ  َفَاَتْعلَماو َ  َحمِ ب 

هت أمنز  ، لك إن ل  نخسددف زكدد  انرض أن نمطددر علدديك  السددماا، بسددزعلمون " ب  َنِذيرِ 

صد  إن ار  لك  إن وقع الع اب زك ، د  اوجهه  هللا جت جيل  إلددى الزأمددت بددا مخلددو  

مْ من مخلوقات  بي ددول "  َرْوا أََولننَ ى يننَ رِ  إِلننَ يننْ ْوَقهامْ  الطَّ مفَّمت   فننَ م َوَيْقِب ننْ َ   ننَ ها َّ  مننَ كا  إاِلَّ  ياْماننِ

ْحَم ا  ها  الرَّ لعت ذلددك ادددبعه  إلددى اعامددان زالخددالق ، بهدديً نظددرت  إل " َبِ ير   َشْ ء   ِبكالِّ  إِنَّ

الطير نظرات تأمت واعزبار، ولما ،ان الغالب عند الطير بزح الجناح قال تعددالى صددابات 

 مزجدداً عبر عن  الفعت ، بهت تفكرت  با ذلددك ، وتسدداالز  زاس  الفاعت ، ولما ،ان ال ب 

و،ددت ، إن  هللا ال   زكت شاا زصددير، بددي اغفددت عندد  شدداا، من امسك م ا الطير أن ا ع

 واقع تحت زصره ال   أحا  زكت شاا.

وَ  الَِّذي َ َذا َم ْ  أَمْ ا ول تعالى " ْند    ا مْ  جا مْ  لَكا كا را و ِ  ِم ْ  َيْن ا ْحَم ِ  دا و َ  إِ ِ  الرَّ  فِ  إاِلَّ  اْلَكمفِرا

ور   را  " ا

نصر،  من هللا إن أن ل زك  ع از ، بالكابرون با جهت عظي  وضدديل بمن من اعوانك  ا 

 مبين، حيث أنه  اعز دوا أن انلهإ من دون هللا تنفع أو تضر.

مْ  الَِّذي َ َذا َم ْ  أَمْ  قال تعالى " قاكا تاو   فِ  لَُجوا َبلْ  ِرْزَقها  أَْمَاكَ  إِ ْ  َيْرزا ور   عا " بددإن أراد َونافننا

ر   عنك  ، من اددر قك  مددن دون هللا، ورغدد  وضددوح الح ي ددإ إال أن هللا تع ابك  زمنع ال

 الكفار أصروا با تماداه  با الطغيان وبرارم  من الحق واعامان.

ِكب  م َيْمِش  أََفَم ْ  قال تعالى:" ى َاِوي  م َيْمِش  َم ْ  أَمْ  أَْ َد  َوْجِههِ  َعلَى ما َراط   َعلننَ َتقِيم    ننِ  مااننْ

كابر وللمددؤمن، بالكددابر الدد   تمدداد  بددا  غياندد  وبددر مددن الحددق د  ضرب هللا مثيً لل "
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انزفددع زددالحق واعامان، امكا منسكاً وجه  بي ار  الحق، بهت مددو أمددد  أة ذلددك الدد   

 بهو على صرا  مسز ي  ال اعوجاج با سيره.

 

وَ  قالْ قال تعالى :  مْ  الَِّذي  ا ما  َوَجَعلَ  أَْنَشَّكا ْم َ  لَكا و َ  َمم َقلِيال   َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَ مرَ  الاَّ "  َتْشكارا

د  اأمر هللا نبي  أن اخبر الناس أن هللا تعالى مو ال   أوجدم  من العدة وخلق لهدد  السددمع 

ومو زز ،يره لهدد  زنعمدد   وانزصار وانبئدة، ومع ذلك قليت منه  من اككر هللا جت جيل ،

شددراك، بلعلهدد  اراجعددوا حسددازاته  الجليلإ اعربه  علددى قددبح مددا مدد  بيدد  مددن الكفددر واع

وإنما خي هللا ذ،ددر السددمع والبصددر وانبئدددة  بيؤمنوا زمن انع  عليه  زه ه النع  الجليلإ،

، بكددأن هللا اعيددب علدديه  عدددة اسددزخدامها بددا الوصددول إلددى (1)ننها أدوات العل  والفهدد  

لْ معربز  جت جيل ، د  ا ،ر هللا نعمإ تكثيرم  با انرض بي ول :"  وَ  قننا ِذي  ننا مْ  الننَّ  َذَرأَكننا

و َ  َوإِلَْيهِ  اأْلَْرِض  فِ  " وزعد تكثيرم  اموتون وإلى هللا احكددرون ، وعلددى أعمدداله  تاْحَشرا

 احاسبون.

 

 عالقة اآليات بما قبلها :
لما ذ،ر هللا إنعام  على عباده ، ذ،ددر مغبددإ إنكددار العبدداد لنعمدد  ، وأن هللا تعددالى قددادر أن 

 ، وبا ذلك إرشاد للناس لضرورة شكر هللا على نعم .احول من النعمإ ن مإ 

 

 

 

 

 

ْنتامْ  إِ ْ  اْلَوْعدا  َ َذا َمَتى َوَيقاولاو َ   م قالْ ( 25) َ مِدقِي َ  كا ما  إِنَّمننَ دَ  اْلِعلننْ م هللاَِّ  ِعنننْ م َوإِنَّمننَ ِذير   أَنننَ  نننَ

ِبي    م (26) ما ْلَفة   َرأَْوها َفلَمَّ وها ِايَئتْ  زا جا ِذي َ  وا و  الننَّ را َذا َوقِيننلَ  اَكفننَ ِذي  ننَ تامْ  الننَّ نننْ هِ  كا و َ  بننِ عا دَّ  تننَ

ا  أَْ لََكِن َ  إِ ْ  أََرأَْيتامْ  قالْ ( 27) َذاب   مننِ ْ  اْلَكمفِِري َ  ياِجيرا  َفَم ْ  َرِحَمَنم أَوْ  َمِع َ  َوَم ْ  هللاَّ يم   عننَ  أَلننِ

 
 11صفحإ 19الصازونا  صفوة الزفاسير ، دار ال رآن الكرا  ، الج ا  (1)
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وَ  قالْ ( 28) ْحَم ا   ا م الرَّ ْلَنم َوَعلَْيهِ  ِبهِ  آََمنَّ وَ  َم ْ  َفَاَتْعلَماو َ  َتَوكَّ ِبي    َ اَلل   فِ   ا لْ ( 29) ما  قننا

مْ  أَْ َب َ  إِ ْ  أََرأَْيتامْ  كا ا َممؤا مْ  َفَم ْ  َ ْور   (30) َمِعي    ِبَممء   َيِّْتيكا

ْنتامْ  إِ ْ  اْلَوْعدا  َ َذا َمَتى َوَيقاولاو َ   " قال تعالى زعد أن أخبددرم  هللا علددى لسددان "  َ مِدقِي َ  كا

ا سؤاالً مسزه يين مزى م ا الحكر ال   تخبرنا ز  ، إن ،نددت نبي  أنه  إلي  احكرون سألو 

َمم قالْ ، بيأمر هللا نبي  زالجواب قاييً "  من الصادقين م َوإِنََّمم هللاَِّ  ِعْندَ  اْلِعْلما  إِنَّ ِذير   أَنننَ ي    نننَ بننِ  ما

 (1)" بهو ال اعل  وقزها ، وال اعل  وقزها إال هللا ، وإنما مو مبعوث لإلن ار ال لإلخبار

مقال تعالى "  ْلَفة   َرأَْوها َفلَمَّ وها ِايَئتْ  زا جا وا الَِّذي َ  وا ِذي َ َذا َوقِيلَ  َكَفرا تامْ  الننَّ نننْ هِ  كا و َ  بننِ عا دَّ "  تننَ

، وعبر زالماضا منا للداللإ علددى اندد  ال زددد (2)وم ا وعد زانككاف الموعود ز  عن ،ون  

ز  المبطلددون، بيومئدد  تخددا به  واقع، ال شك با ذلك والموعود ز  مو الحكر ال   ، ب 

المييكإ أو اننبياا ، م ا اومك  ال   ،نز  تدعون ، أ  تطلبون  با الدنيا وتسددزعجلون زدد  

 .(3)اسزه اًا 

ا  أَْ لََكِن َ  إِ ْ  أََرأَْيتامْ قال تعالى : "  مفِِري َ  ياِجيرا  َفَم ْ  َرِحَمَنم أَوْ  َمِع َ  َوَم ْ  هللاَّ َذاب   مننِ ْ  اْلكننَ  عننَ

" بلما دعا الكفار على محمد وال ان مع  زاعميك، رد عليه  الرسول صلى هللا علي   م  أَلِي 

وسل  أن  إن أملك  هللا ومن مع  ، أو رحمنا، بمن ادبع عددن الكفددار عدد اب هللا انلي ،بهددت 

 تظنون أن انصناة تنجيك  من الع اب انلي ؟.

وَ  قالْ قال تعالى :"  ْحَم ا   ا م الرَّ ْلَنم َوَعلَْيهِ  ِبهِ  آََمنَّ وَ  َم ْ  َفَاَتْعلَماو َ  َتَوكَّ اَلل   فننِ   ننا ي     ننَ بننِ " ما

أ  قت له  آمنا زاهلل الواحد انحد ، وعلي  أعزمدنا وتو،لنا با جميددع أمورنددا ، وسددزعلمون 

 أن اتهامك  لنا زالضيل مو اتهاة زا ت وأن الضيل ما أنز  علي ، وبي  تهداد للمكر،ين.

مْ  أَْ َب َ  إِ ْ  أََرأَْيتامْ  قالْ قال هللا تعالى :"  كا ا َممؤا مْ  َفَم ْ  َ ْور  " اددأمر هللا نبيدد   َمِعي    ِبَممء   َيِّْتيكا

ززحداه  إن أصبح ماؤم  ال تصت إلي  الدالا وال اسزطيعون إخراج  ، مددن اخرجدد  حزددى 

 كر،ون؟.ا اكون جارااً على وج  انرض، بي غير هللا اسزطيع ذلك بل  ز  

 

 ات بما قبلها :عالقة اآلي
 

 323ص  5محمد الكو،انا ، بزح ال دار ، دار المعربإ ج  (1)
 تناسب اآلاات والسور الب اعا ، نظ  الددر با (2)
 324ص  5محمد الكو،انا ، بزح ال دار ، دار المعربإ ج (3)
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لما مددم  هللا زالع اب ، مددم  ، لك زيوة الحساب، بلو أنه  ماتوا بددا الدددنيا ولدد  ابعثددوا 

 السزراحوا ، لكنه  ابعثوا بيحاسبوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 

  -أوال:

 أساليب ال رآن با عرض موضوعات  من خيل دراسإ السورة. 

 

 -ثانيا:

 ل  .ز درة هللا جت جيدمرة اعامان 
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  -أوال:

 أساليب ال رآن با عرض موضوعات  من خيل دراسإ السورة. 

 واكزمت على 

 أسلوب الزرغيب والزرميب والوعيد.أوال: 

 

 الوصف.ثانيا: 

 

 اعنكار االسزفهاة ثالثا: 

 

 االسزدالل الع لا.رابعا: 
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 أسلوب الزرغيب والزرميب:أوال:       

ل د اسزخدة ال رآن الكرا  أسلوزا الزرميب والزرغيب با م ه السددورة حينمددا ذ،ددر         

، و،دد لك ....{كلمم الق  فيهم فو  اّلهم خزنتهننم ألننم يننّتكم نننذير} مكهد الطغاة با النار 

إ  الذي  يخشننو  ربهننم } مكهد الزرغيب حين ذ،ر مكهد الز اة با الجنإ با قول  تعالى: 

انسلوزان اجعين اعنسان با حالإ ا ظددإ دايمددإ  نم ا ...{،جر كبيرمغفرة وأبملغيب لهم 

 ومراقبإ للنفس، واجزهاد على العمت وإا اظ للهم .

 :الوصف بأسلو ثانيا     

ل د اسزخدة ال رآن الكرا  أسلوب وصفا للمكددامد والصددور حددين ذ،ددر مكددهد اددوة        

ومكددهد العدد اب  ....{،شهيقم  و   تفننور إذا ألقوا فيهم امعوا لهم}با قول  تعالى:  ال يامإ

 .....{،تكمد تميز م  الغيظ} زكت بوت  وعنف  

 :اعنكار  أسلوب االسزفهاةثالثا     

بي  داللإ اعنكار على الكابران ،فددرم  زعددد " ألم يّتكم نذيرمثال ذلك قول  تعالى  :"       

 إقامإ الحجإ عليه .
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َممءِ  فِ  َم ْ  أَأَِمْنتامْ } : ل  اكن السؤال با قول  تعالىو         ما  َيْخِا َ  أَ ْ  الاَّ  َفإَِذا اأْلَْرضَ  ِبكا
إنما ز صد اعنا،ر والزحد  له ، و، لك اآلاات اليح ددإ  انزظار الجوابز صد { َتماورا  ِ  َ 

 لها .

    

 

 

 

 

 أسلوب االسزدالل الع لا. رابعا:

نفوسه  الددني، ونلحظدد  جليددا بددا وخاصإ مع أولئك الجاحدان المعاندان ال ان ال ت بت   

ْحَم ِ  َخْلقِ  فِ  َتَر  َمم ِطَبمق م َاَمَوات   َاْب َ  َخلَقَ  لَِّذياتعالى :"  قول  ت   ِم ْ  الرَّ مْرِج ِ  َتَفموا  فننَ

ور   ِم ْ  َتَر  َ لْ  اْلَبَ رَ 
 "  فاطا

َولَمْ أ }: و، لك با قول  تعالى  ْيرِ  إِلَى َيَرْوا ََ ها َّ  َمم َيْقِبْ  َ وَ  َ مفَّمت   َفْوَقهامْ  الطَّ كا  إاِلَّ  ياْماننِ

ْحَم ا  ها  الرَّ  ....{.َبِ ير   َشْ ء   ِبكالِّ  إِنَّ
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  -ثانيا:

 ثمرة اإليما  بقدرة هللا جل جالله وبيوم الحشر

إن اعامان ز درة هللا جت جيل  تورث با النفس خكيإ مندد  سددبحان  ، وإنازددإ إليدد   .1

 وتو،يً علي 

تورث با ال لب ا يناً ال از ع ع، ود إ ال تهز  ، وتو،يً ال اكرك زدد   قدرة هللا أن  .2

 مع هللا أحداً من خل  .

با توجي  سلوك اعنسان با م ه الحيدداة الدددنيا   عظي  إن لألامان زاليوة اآلخر أدر .3

ذلددك نن اعامددان زدد ، وزمددا بيدد  مددن حسدداب و ميدد ان، ودددواب وع دداب وبددو  

اندددر وأشددده بددا سددير اعنسددان وانضددبا  ، وخسددران، وجنددإ ونددار لدد  أعمددق 

 والز ام  زالعمت الصالح وت و  هللا ع  وجت.
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 نتائج البحث

 

سورة الملك سورة مكيإ زاعجماع، وعدد آااتها ديدددون آاددإ واطلددق عليهددا  -10

 سورة ) تبارك(.

 .إن ال رآن الكرا  أدبت قدرة خيل تعمق اعنسان زالنظر إلى مخلوقات هللا  -11

ظهر للباحث أن م ه السورة ،غيرما من السور المكيإ تر،  علددى أمددداف  -12

ال رآن المكا با تصحيح الع يدة المزمثلإ با إدبات قدرة هللا جددت جيلهددو اعامددان زدداليوة 

اآلخددر و ومددا بيدد  مددن زعددث وحسدداب وأمددوال، واسددزخداة أسددلوب الجمددع زددين الثددواب 

 اة المجرمين.والع اب، بالبكارة للمؤمنين والع اب للطغ

(، ب ددد أدبددت مدد ا إدبددات قدددرة هللا الموضددوع انساسددا للسددورة مددو )  -13

 الموضوع زأدلإ م نعإ ،ابيإ لإلجازإ عن أسئلزه .

 .تعزبر اندلإ الحسيإ أحد  انساليب ال رآنيإ با عرض موضوعات  -14

المنكرون للبعث ليس له  دليت على إنكارم ل نندد  أمددر مددن أمددور الغيددب  -15

 اعلمها إال هللا. وأمور الغيب ال

الكفار احاولون إلصا  الزه  للمددؤمنين، وذلددك زهدددف ظهر با السورة أن  -16

 .  ال زالمؤمنينتكوا  صورته  والنيت منه ، مع أن تلك الصفات الدنيئإ واقعإ زه
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 فهرس المصادر والمراجع 

 حسب موضوعاتها 

 أواًل: كتب األحاديث:

 -مد 1418زن إسماعيت البخار )  البخار ، اعماة الحابظ أزا عبد هللا  .1

 .2، المكزبإ العصراإ، صيدا، زيروت،  صحيح البخار ة( 1997

النيسازور ، اعماة أزا الحسن مسل  زن الحجاج ال كير  النيسازور :  .2

 .صحيح مسل 

 سير:ا التف كتبثانيا:

دد 1405حددو ، سددعيد)  .3 ،دار 1،  انسدداس بددا الزفسدديرة( 1985 -مد

 الزو اع والزرجمإ.السية للطباعإ والنكر و 

تفسددير ة( 1981 -مددد 1401الدمك ا، أزو النداا إسددماعيت ازددن ،ثيددر)  .4

 ، دار الفكر للطباعإ والنكر والزو اع.ال رآن العظي 

إرشدداد الع ددت ة( 1999 -مددد 1419الحنفا، محمد زن محمددد العمدداد ) .5

، وضددع الحواشددا عبددد اللطيددف عبددد السلي  إلى م ااددا ال ددرآن الكددرا 

 .1الكزب العلميإ، زيروت، لبنان،  الرحمن، دار 
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دد 1418ال حيلددا، ومبددإ)  .6 الزفسددير المنيددر بددا الع يدددة ة( 1998 -مد

، دار الفكر، دمكق، سددوراإ، دار الفكددر المعاصددر، والكراعإ والمنهج

 .1زيروت، لبنان،  

دد 1422ال حيلددا، ومبددإ) .7 ، دار الفكددر، الزفسددير الوسدديبة( 2001 -مد

 ، لبنان.دمكق، دار الفكر المعاصر، زيروت

الزفسددير الموضددوعا ة( 2001 -مددد 1423خلإ، محمود عبد الخددالق)  .8

 ، مكزبإ الجامعإ اعسيميإ، غ ة.لسورة ال صي

دد 1424البلبيسددا، حسددن محمددد)  .9 الزفسددير الموضددوعا ة( 2003 -مد

 .لسورة النمت

ددد 1425الرملدددا، ،فددداح عبدددد الدددرحمن)  .10 الزفسدددير  ة(2004 -مد

 امعإ اعسيميإ.، مكزبإ الج الموضوعا لسورة إزرامي 

ة( تفسير ال رآن الكددرا ، 1997 -مد 1417الصازونا، محمد علا) .11

 ال رآن الكرا ، دار 1 

 .(2ع يدة ) ة( 1969جامعإ ال دس المفزوحإ)  .12

بزح ال دددار، الجددامع زددين بنددا الكو،انا، محمد زن علا زن محمد:  .13

 .7061دار الفكر، زيروت، ص. ب  والدرااإ من عل  الزفسير، الروااإ

 ، المكزب المصر  الحداث.با رحاب الزفسيركك، عبد الحميد: ، .14

، دار إحيدداا بددا ظدديل ال ددرآنة( 1971 -مددد 1391قطددب، سدديد)  .15

 .7الزراث العرزا، زيروت، لبنان،  

 ثالثاً: كتب المعاجم: 

ة( مفردات ألفاظ ال ددرآن، 1992 -مد 1412انصفهانا، الراغب)  .16

 ، لبنان.تدار الفكر، زيرو 

 ثقافة:رابعاً: كتب ال
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، مكزبددإ اعامان ح ي ز  وأدره بددا الددنفسالكرقاو ، محمد عبد هللا:  .17

 انمراة، دار الجيت، زيروت.

الزفسددير الموضددوعا زددين ة( 1997 -مددد 1418الخالددد ، صدديح) .18

 .1، دار النفايس، انردن،  النظراإ والزطبيق

مباحددث بددا  ة(2003 -مددد 1424اللددوح، عبددد السددية، وآخددرون) .19

 .1، مكزبإ الجامعإ اعسيميإ، غ ة،  االزفسير الموضوع

ددد 1410مسدددل ، مصدددطفى )  .20 مباحدددث بدددا الزفسدددير ة( 1989 -مد

 ، دار ال ل  للطباعإ والنكر، زيروت.الموضوعا

 جامعإ ال دس المفزوحإ، منامج البحث العلما. .21
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 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة

 

 ب اإلهداء

 ج الشكر والتقدير

 1 المقدمة

 4 الفصل األول )التفسير الموضوعي( 

 

 تعريف التفسير الموضوعي
5 

 6 نشأة التفسير الموضوعي

 7 أقسام التفسير الموضوعي

 8 أسباب ظهور التفسير المضووعي

 10 أهمية التفسير الموضوعي

 12 الفصل الثاني )التفسير الموضوعي لسورة النبأ( 

 14 موضوع السورة األساسي

 15 لسورةالتعريف با
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المحور األساسي للسورة )إثبات عقيدة اإليما  باليوم 

 اآلخر(
17 

 21 مشاهد يوم القيامة

 25 قد أعذر من أنذر

 27 :ويشتمل على الفصل الثالث

من خالل سورة  أسأليب القرآ  في عرض موضوعاته

 النبأ
29 

 30 ثمرة اإليما  باهلل واليوم اآلخر في حياة المسلم

 32 ثنتائج البح

 

 الفصل الرابع تفسير سورة الملك
33 

 34 موضوع السورة األساسي

 35 التعريف بالسورة 

 37 المحور األساسي للسورة)إثبات قدرة هللا جل جالله(

 40 تهديد ووعيد للذين ال يخشو  العذاب الشديد

 41 مصير أهل اإليما 

 41 علم هللا ال يعجزه شيء

 42 من نعم هللا على عباده

 48 ويشتمل على: الفصل الخامس

أساليب القرآ  في عرض موضوعاته من خالل دراسة 

 سورة تبارك
50 

 51 ثمرة اإليما  بقدرة هللا جل جالله

 53 نتائج البحث
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 54 المصادر والمراجع
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