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 املقدمة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

فهذا الكتيب أول ماخيرج من تلكم السلسلة وهي جمموعة مشاريع نشطت النفس إلجنازها مث 
عاق إمتام العمل فيها حىت فرتت اهلمة عن املضي قدما فيها وحل مكاهنا ما حاز األولوية أ طرأ ما

ل مامت منها ينتفع به منتفع فيكون أجرا يوم الينفع مال يف العمل وقد عزمت على إخراجها لع
والبنون ولعل بعض الباحثني تعجبه الفكرة فينشط لتنفيذها وإمتام مابدأانه ويكفينا أجر الدال 

 على اخلري .
وهذا املشروع طرأت فكرته عندما نظرت حويل آنذاك فلم أجد تفسريا يليق بفتيان املسلمني 

لعبارة مقتصرا على ماصح من تفسري ابملأثور فقررت خوض غماره مبتدائ وفتياهتم خمتصرا سهل ا
جبزء عم لكونه اجلزء الذي يبدأ به أطفالنا يف احلفظ وحيوي قصار السور وجله من أواسط وقصار 
املفصل وقد مت منه هذه السور الست مث حصل التوقف وهللا املستعان وليس يف العمر فسحة 

 يف كل خري .إلمتامه فاألعمال كثرية و 
وللمناسبة الذي قام بكتابة هذا اجلزء نقال من خطي الرديء لكونه كتب على عجل وابلقلم 

من الرصاص وبه شطب وإحلاقات فتاة اينعة مل تتجاوز الرابعة عشر ابنة أحد اإلخوة الفضالء 
األصدقاء على الفيسبوك أسأل هللا تعاىل أن يصلحها وجيعلها قرة عني لوالديها ويرزقها الزوج 

 حل .الصا
 

 حممد طرهوين
 هـ 1441حمرم  18     

 أرض هللا الواسعة       
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 تفسري سورة النبأ


   

    

     

   

     

يف  هو اخلرب العظيمو يبني هللا فيها عن أي شيء يتساءل الكفار فيما بينهم  أنزلت سورة النبأ مبكة
هلم بنزول القرآن عليه والبعث بعد املوت وغري ذلك مما  إخبارهسلم و بعثة الرسول صلي هللا عليه و 

 وعدهم أبهنم سيعلمون حقيقة ذلكيتاختلفوا فيه و 
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أنعم و إانًًث وخلقهم أزوًجا ذكورًا و  لئال متيد جعل اجلبال أواتًدا فيهارض و فرش هلم األذكرهم أبنه و 
 هلم ليبتغواجعل النهار عل الليل هلم سكًنا وسرتًا و جالنوم اهلادئ لريحيوا أجسادهم و  عليهم بنعمة

من آايهتا الشمس اليت حمكمة الصنع و خلق فوقهم سبع مسوات فيه من فضله ما يعيشون به و 
ء املنصب الكثري ينعصر منه املا الذييتألأل والسحاب الذي توهج املنري كالسراج امل  تضيء

 . امللتفة ةاجملتمعالنبات واجلنات فأخرج به احلب و 
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يوم القيامة الذي يفصل فيه بني اخلالئق يف وقت معلوم عنده يبدأ بنفخ  مث يؤكد تعاىل جميء

اعات مجاعات يبعثون من قبورهم وتفتح فيأيت الناس مج أحد املالئكة الكرام يف قرن عظيم
ال لناس على جهنم ألهنا يف طريقهم و مير مجيع اال كأهنا سراب و تزول اجلبأبواب السماء و 

العديدة ال  ةميكثون فيها السنني الطويلالطاغون الظاملون الذين يلبثون و يدخل فيها إال 
هو الزمهرير احلرارة ومن الربد إال الغساق و  قون فيها من الشراب إال احلميم وهو شديديذو 

واحلساب وكذبوا فإهنم كانوا ال يصدقون ابلبعث  يئالسشديد الربودة جزاًء هلم يوافق عملهم 
لذا يقال هلم يوم القيامة كتاب و   سجله يففعلوه عند هللا أحصاه و  آبايت هللا وكل شيء

 ذوقوا فلن نزيدكم إال عذاابً 
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الزوجات و  ةيف بساتني هبا األعناب الطيب النجاة من النار ينعمونو  ةابجلن أما املتقون فلهم الفوز

السن يشربون من كؤوس يف املتقارابت اجلميالت أي الصغريات البالغات مرتفعات الصدور 
ال إمث إال الطيب من القول ليس فيه ابطل و متتابعة مليئة ابخلمر الذي ال ضرر فيه ال يسمعون 

وطاعة للرمحن الذي  ما قدموه من أعمال صاحلة على عطاًء كثريًا هلمذلك جزاء هلم من رهبم و و 
ن خياطب الرمحن يوم يقوم هذا اجلزاء يف يوم ال ميلك فيه أحد أخلق السموات واألرض ورعاها و 

سبحانه  الرمحنإال إذا أذن له  جل ال يتكلم أحدصًفا بني يدي هللا عز و سائر املالئكة الروح و 
 . ان من أهل قول ال إله إال هللاكو 
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فقد أنذر هللا عباده  سبياًل النجاة فليتخذ إىل ربه طريًقا و  رادأ فهذا يوم القيامة اليوم احلق فمن
فر أن يتمين الكافيه املؤمن جزاء ما قدم من عمل و هذا العذاب القريب مهما بعد يف يوم سريى 

من بعضها لبعض وال تراب بعد أن يقتص  احليواانت اليت حيوهلا هللا إىليكون ترااًب مثل البهائم و 
 .ا ر تدخل جنة وال ان
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 تفسري سورة النازعات
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ي تنزعها نزع روح الكفار أغرق يف تأنزل هللا سورة النازعات مبكة يقسم فيها ابملالئكة اليت و 

وح اليت تسبح بر الساحبة السابقة  ةابملالئكو ، خترجها  د حىتاجللظفار و بعنف وتنشطها ما بني األ
ابملالئكة اليت تدبر ما أمر به هللا و ، هللا  بعًضا هبم إىل يسبق بعضهاو املؤمنني بني السماء واألرض 

يف  رض عند النفخة األوىلبكل ذلك على ما حيصل يوم ترجف األتعاىل يقسم ، يف عباده 
ؤالء الذين  ختشع األبصار من الذل هليوم ختاف القلوب و  هلا رديفةتتبعها النفخة الثانية الصور و 

 ابلية لئنبعد أن كنا عظاًما احلياة مرة أخرى بعد املوت و  إىلرد يقولون أنكانوا يكفرون البعث و 
عليهم استهزاءهم أبن ما بينهم وبني ذلك إال  فرد هللاحيدث  نلخسرن إذن و حدث ذلك لن
 .ظهر األرض بعد أن كانوا بباطنها هي نفخة الصور األخرية فإذا هم علىصيحة واحدة و 
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فرعون الذي جاوز  لذهاب إىلدي طوى املطهر فأمره ابمث قص تعاىل قصة موسى عندما انداه بوا

تشهد أن ال إله إال هللا وتقبل تتطهر من الكفر و تسلم و عصى ليقول له هل لك أن حده وجترب و 
ده اليت خيرجها بيضاء هي يو أراه اآلية الكربى اليت بعثه هللا هبا ك و ختشى عقاب ربإرشادي لك و 

مث وىل مدبرًا  عصى أمر ربهثعبان مبني فكذب فرعون موسى و  ىلعصاه اليت حتولت إللناظرين و 
 ةفعاقبه هللا على الكلميقول أان ربكم األعلى و يصرخ يف قومه بعد أن حشرهم يسعى يف الفساد و 

قوله اآلن أان ربكم  هيمن إله غريي والكلمة األخرية و هي قوله قبل ذلك ما علمت لكم األوىل و 
 . وعظة ملن خيشى عقاب هللافكان يف أخذه له عربة  األعلى
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أشد منكم خلًقا فقد مث قال تعاىل للمكذبني ابلبعث أأنتم أشد خلًقا أم السماء يعين أن السماء 

كم وقد بسط األرض لابلشمس  أضاءهاو  أخرج هنارهاو  وأظلم ليلهاسواها بناها هللا ورفع بناءها و 
منفعة  أرسى فيها اجلبال لئال تضطرب كل ذلكيها األهنار وأنبت فيها النبات و بعد ذلك وفجر ف

 . بعد املوتإعادتكم  اآلايت يهون عليهمن فعل هذه ف لكم وألنعامكم
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أي الداهية العظيمة اليت تطم على كل ماسواها  مة الكربىائه الطامسأفإذا جاء يوم القيامة ومن 
لى فضل الدنيا علنار ملن ينظر كان جزاء من عصى و أظهرت ايوم يتذكر كل إنسان أعماله و 

هنى نفسه عما وقوفه عند ربه يوم القيامة و  خافكان جزاء من اآلخرة أن يكون مأواه النار و 
 . معصية هللا أن يكون مأواه اجلنة هتواه من

 


       

      

     

       

            

 
 ن قيام الساعة مىت جمئ ذلك وحصولعالنيب صلى هللا عليه وسلم ار مث ذكر تعاىل سؤال الكف

ربه عن ذلك حيت نزلت هذه اآليه سلم يسأل استهزاء منهم وكان رسول هللا صلى هللا عليه و 
أن ملن خيشى العقاب يف ذلك اليوم و  إمنا هو منذرسواه و  يعلمهاهللا علمها ال  ىلإ هأخربه أنو 

عشية من الدنيا أو ضحى هؤالء املكذبني يوم يرون هذا اليوم يشعرون كأن حياهتم ما هي إال 
 . يسأل عنها بعد ذلك سلمم يعد رسول هللا صلى هللا عليه و عشية فل
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 تفسري سورة عبس
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ول هللا صلى هللا عليه رس توم األعمىتوىل مبكة عندما أتى ابن أم مكعبس و  وأنزل هللا سورة

 سلم رجل من عظماء املشركنيوعند رسول هللا صلى هللا عليه و اي رسول هللا أرشدين  قائال سلمو 
به هللا فعات ميقبل على اآلخر رغبة يف إسالمهفجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض عنه و 

ة وتطهري مع ما ميكن أن ينتفع به يف تزكي أعرض عنهس يف وجه هذه األعمى و عب هنألاىل تع
به  هيطالب لن تذكره أمر ربه فينتفع هبذه الذكرى أما الغين فهو يتصدى له مع أن هللا تعاىلنفسه و 

فهو عنه مشغول أما ابن أم مكتوم الذي جاء حريًصا على اخلري خيشى ربه إن مل تتطهر نفسه و 
هو ي أنزله هللا ملن شاء أن يذكره وينتفع به و عظة من عظات القرآن الذه أهنا تذكرة و  لفبني هللا

 جعلها يف أيدي الكتبة من املالئكة الكرام الربرة.هللا يف صحف مكرمة رفعها هللا وطهرها و  عند
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مل ينتبه كيف خلقه هللا يف رحم أمه من مث لعن هللا اإلنسان الذي يكفر ويكذب ابلبعث وغريه و 
 قدره مراحل عديدة يف بطن أمه ويف حياته ويسر له سبيل اخلري وطريق نطفة مثل قطرة املاء مث

مل يؤد ما أفرضه يف قربه إىل أن يعيده كما بدأه ويبعثه حيث يشاء و جعل مأواه اهلداية مث أماته و 
كيف خرجه و ماذا صار حنو ما أ إىلل نعم هللا كيف بدأ عندما أكله و هللا عليه فلينظر طعامه كمثا

والعلف  العنبب و أنبت فيها من احلهللا له املطر صًبا من السماء وكيف شق له األرض و  أنزل
كله كل ما أتدائق ذات الشجر الطويل الغليظ وكل ما يتفكه به من الثمار و احلوالزيتون والنخل و 

 مهم ألنعامتاًعا وعيشة هلم و مما تنبت األرض  الدواب
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تصخ األمساع، أي تبالغ يف ألنه فيه الصيحة اليت الصاخة  مسائهمن أفإذا جاء يوم القيامة و 

بنه ألن  اه أو أمه أو أابه أو زوجيفر كل إنسان من حبيبه وقريبه ولو كان أخاه أو وفيه  إمساعها
 مستنريةهم املؤمنون مشرقة حد منشغل بشأنه ال يلتفت لغريه والناس يومئذ وجوه بعضهم و كل وا
هؤالء اآلخر يغشاها ذلة وسواد و فرحة مستبشرة مبا ينتظرها من ثواب رهبا ووجوه البعض  ةمسرور 

 . م الكفرة الذين فجروا يف أعماهلمه
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 تفسري سورة التكوير
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



18 
 

      

يوم القيامة حيث بني هللا فيها أهوال  كة اليت من قرأها كأمنا ينظر إىلأنزل هللا سورة التكوير مبو 
النجوم إذا تغريت وتناثرت رمي هبا يف النار و ضوؤها و هذا اليوم فالشمس إذا أظلمت وذهب 

اليت كان  اليت وصلت شهرها العاشر اإلبل احلواملل إذا ذهبت أو زالت عن أماكنها و اجلباو 
معت واختلطت مث تاجإذا الوحوش مهلت أو تركت بال راع وال حالب و حيرص عليها الناس إذا أ

النفوس إذا و  تتأججحتولت انرًا مث  ذهب ماؤها مث فاضت حىتمتألت ا البحار إذاأميتت و 
 ئ إىليمع الس يئجلنة و السا زواًجا فجمع الصاحل مع الصاحل إىلأصبحت أو  لألبدانأعيدت 
ملاذا قتلها قاتلها فتسأل قاتلها هي حية و  من اجلاهلينيالبنت اليت دفنها أهلها إذا سئلت النار و 

الصحف اليت كتبت فيها األعمال إذا نشرت بعد أن  د جوااًب وهذا هو املراد من سؤاهلا و جيفال 
كشفت فذهبت واجلحيم إذا أوقدت السماء إذا جذبت و حاسب العباد مبا فيها و مطوية لي كانت

كل نفس ما عملت   كل هذه األهوال علمت  تإذا حدث.. اجلنة إذا قربت ألهلها ومحيت و 
 . وعاقبته
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إذا أقبل ابلصبح و وذهب لليل إذا أدبر ابعاىل ابلنجوم اليت جتري ابلليل وتغيب ابلنهار و مث أقسم ت

منزلة القرآن رسول كرمي قوي ذي مكانة و سلم هبذا مًدا صلى هللا عليه و ن من جاء حمأضاء أبو 
هو جربيل عليه و أرسل به  ما اع هناك يف املأل األعلي أمني علىعالية عند رب العرش العظيم مط

لقد رأى و كما تتهمونه مبجنون  ليس حبكم حممًدا صلى هللا عليه وسلم ن صالذا فإالسالم و 
له و الواضح  األفقكة عندما سد مب مبنطقة أجياد احلقيقية صورته على ابلرسالة أيتيهجربيل الذي 

 سلم ببخيل عليكم هبذا القرآنوليس النيب صلى هللا عليه و ،  ستمائة جناح عليه سندس أخضر
فأين تعدلون عن  لبيسهتليس هذا القرآن من وحي الشيطان أو فيكتمه عنكم وال هو مبهتم فيه و 

اتبع  هو يف ذلكو ن شاء منكم أن يتبع احلق عظة للعاملني ملإال تذكرة و ا القرآن الذي ما هو هذ
 .تعاىليضل من يشاء سبحانه و ي من يشاء و يهدجل ملشيئة هللا عز و 
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 تفسري سورة االنفطار
 

 
 

    

    

    

    

       

 
إىل يوم القيامة رأي هي من السور اليت من قرأها كأمنا ينظر مبكة و  االنفطارأنزل هللا سورة و 
نشقت وانفتحت والكواكب ال ذلك اليوم فالسماء إذا حيث يبني هللا فيها بعض أهوا عنيال

 ثتحبالقبور إذا ذهب ماؤها و البحار إذا فجر هللا بعضها يف بعض و إذا تساقطت وتناثرت و 
ليت قامت أبدائها كما أخرج ما فيها من موتى إذا حصل ذلك علمت كل نفس األعمال او 

 األعمال اليت أخرهتا فلم تقم هبا كما أمر هللاأمر هللا و 
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هو الذي ة و يهلل تعاىل وقابل كرمه ابملعصشيطانه اب اإلنسان الكافر حيث غره جهله و مث يهدد هللا

لو شاء جعله يف ابئه و آي صورة أرادها فكان يشبه صوره يف ألقه فجعله سوي اخللقة معتدهلا و خ
 .و كلًبان شاء قرًدا أو خنزيرًا أصورة قبيحة إ



     

    

   

     

 
هللا العباد  يدينبيوم احلساب حيث  إال تكذيبهممث بني سبحانه أنه ما محلهم على ذلك 

 الذين معهم ويعلمون أفعاهلم .حيفظها املالئكة الكرام م و أبعماهلم اليت حيصيها ويكتبها عليه
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 األبرار وهم الذين أدوا ما فرض هللا وهم يف النعيم فريقنيسيكونون الناس  مث ذكر سبحانه أن
مساء هو من أو أي اجلزاء يف انر جهنم يدخلوهنا يوم الدين الفجار الذين كفروا برهبم وهم املقيم و 

ال يغيب عنهم عذاهبا مث عظم هللا ذلك اليوم الذي ال و  هم خبارجني أبًدا من النار مايوم القيامة و 
 . ال ينازعه يف أمره أحدشيًئا إال رب العاملني و ألحد يصنع  أوميلك أحد أن يقضي فيه شيًئا 
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 تفسري سورة املطففني


   

       

      

      

   

      

 
كان أهلها من أخبث الناس كياًل فأنزل هللا سورة  صلى هللا عليه و سلم املدينة و قدم رسول هللا

فأحسنوا الكيل بعد ذلك فأنزهلا هللا يتوعد ابلويل املطففني الذين إذا اشرتوا من الناس املطففني 
اًل أو إذا ابعوا هلم شيًئا مكيو امليزان  وأافًيا كاماًل يف الكيل ا حقهم و أخذو أو موزوان مكياًل شيًئا 

هؤالء أبهنم سيبعثون بعد املوت  الكيل أال يؤمن وأموزواًن مل يعطوهم حقهم وينقصوهم يف الوزن 
حىت يغيب على هللا يوم عظيم طويل مقداره مخسني ألف سنة يقوم فيه الناس يف العرض  يف

 . إىل أذنه لعظمة رب العاملني يف عرقه أحدهم
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مكتوب فيه  أي األرض السفلى مرقوم  وهيكتاب أعمال الكفار يف سجني كد هللا تعاىل أن  مث أ

عدم تصديقهم بوقوعه لتكذيبهم بيوم الدين و مث توعدهم هللا ابلويل يف ذلك اليوم  يءكل ش
قال هذا هللا كذب هبا و كل معتد يف أقواله أثيم بربه عندما يسمع آايت   إالالذي ال يكذب به 

بني أن سبب تكذيبهم هو و من هللا فكذهبم هللا يف قوهلم  هوليس ولون من األخبار و سطره األما 
سوف يكون جزائهم أهنم و  الذنوباد ما كانوا يكسبونه من اآلًثم و سو من ما غلب على قلوهبم 

يقال هلم إليهم وال يزكيهم ويصلون اجلحيم و سيحجبون عن رؤية رهبم يوم القيامة وال ينظر هللا 
 .ب الذي كنتم تكذبون به يف الدنياالعذاهذا هو 
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ء السابعة مرقوم عليني يف السمامث بني تعاىل جزاء أهل الرب الصاحلني فذكر أن كتاب أعماهلم يف 

م يطلع عليه املقربون إىل هللا من مالئكة السماء مث إهنم يف نعيم مقيو  مكتوب فيه كل شيءأي 
يعلو ىل كل ما يلذ األعني و إو ىل هللا تعاىل الستور ينظرون إجيلسون على سرر عليها القباب و 

ملسك نضارة بسبب ما هم فيه من النعيم يسقون من مخر طيبة آخرها خملوط ابههم هباء و وجو 
هذا  خيرجو يتنافسون يف احلصول عليه يم العظيم مما حيرص عليه الناس و هذا النعطعمها ورحيها و 
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من  املقربونيشرب منها خالصة ضله امسها تسنيم أفأعظم شراب اجلنة و فيها الرحيق من عني 
 . وإمنا متزج ألصحاب اليمني وسائر أهل اجلنةاملؤمنني 

 

         

     

       

       

     

       

    

        

 
من استهزائهم ابملؤمنني وغمزهم بعضهم بعًضا عند مث ذكر تعاىل ما كان يفعله اجملرمون يف الدنيا 

إذا رأوا املؤمنني يقولون هؤالء ضالون إىل أهلهم رجعوا معجبني بفعلهم و إذا رجعوا رؤيتهم و 
مراقبتهم فكان اجلزاء يف يوم القيامة أن ليهم كأهنم أمروا حبفظ أعماهلم و ابلكالم عفينشغلون هبم و 

إىل أهل النار من الكفار ابحلجال أي الستائر ستورة أصبح املؤمنون ينظرون من على سررهم امل
على ما فعلوه ؤالء الكفار فهل أمت هللا جزاء ه يضحكون منهم مقابل ضحكهم منهم يف الدنياو 

  . ه وأكمله؟ يعين أمت مع املؤمنني يف الدنيا أم ال
 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم


