








































أقسم هللا بالرياح المتتابعة الهادئة وأقسم بالعاصفات أي الشديدة 

وأقسم بالناشرات وهي الرياح المعتدلة وأقسم بالفارقات وهي المالئكة 

من الكتب على الرسلالتي تفرق بين الحق والباطل بما تنزل   

 تفرق بين الحق والباطل بما تنزل من الكتب على الرسل

 تلقي بالذكر على من اصطفى هللا من عباده لإلعذار

المالئكة جنود هللا الذين ال يعصون له أمرا يرسلهم هللا 

 بالبشرى للمؤمنين واإلنذار للكافرين

 -تعاىل  -يقبل هللا من المؤمنين الذين يقدرون نعمة هللا 

 عليهم؛ وينذر المتكبرين الضالين بالعذاب يوم القيامة
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إذا جاء يوم القيامة تطمس النجوم فيذهب نورها، وتفرج السماء أي 

 تشق، وتنسف الجبال

األمم السابقة واآلخرين أي إذا األولين أي 

 أصروا على التكذيب ككفار مكة

 كذبوا رسول هللا ولم يصدقوه

 ذهب ضوؤها ومحي نورها

 انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها

را بسرعة فال يبقى لها عين وال أثذهب بها كله  

 جعل لها وقتاً وأجالً للفصل والقضاء بينهم وبين األمم
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 للمكذبين بالله ورسوله

 اإليمان بالكتب

 اإليمان بالمالئكة

 اإليمان بالرسل

والقدر اإليمان بالقضاء  







 

 السؤال الثاين:

جعل األرض مكان ضام للناس كافية لهم يسكنون  -النشأة األوىل لإلنسان حل ب: 

جعل الجبال لتثبيت األرض واالستفادة  -عليها ويأكلون ويشربون واألموات يف بطنها 

 منها

 حل ج: باإليمان بالقلب والتقين بما وعد به هللا تعاىل أنه هو الحق

 السؤال الثالث:

 حل ب: خلقنا اإلنسان بأحسن صورة وكنا أحسن الخالقين

 حل ج: لتثبيت األرض واالستفادة منها يف أمور كثيرة مثل استخراج مواد البناء والحجارة



َخَلَق اإلنسان من ماء ضعيف وهو المني، ثم هيأ له قرارا مصونا يف الرحم 

 فتطور يف مدة معينة حتى صار جنينا بترتيب عجيٍب محكم

ألم نجعل األرض كفاتاً * أحياء وأمواتاً * وجعلنا فيها رواسي شامخات 

 ً  وأسقيناكم ماء فراتا

قريش -ثمود  –عاد   







 السؤال الثاين:

من عدل هللا تعاىل الفصل بين الخالئق يوم القيامةحل أ:   

 الوعيد الشديد للمكذبين الكافرين

على هللا تعاىل استحق العقوبةمن تكبر وكذب   



انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون من عذاب واقع بكم يوم القيامة، يقال لهم هذا تقريعاً 

 وتوبيخاً ثم يقال لهم أيها المكذبون انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب وهو دخان النار

ا وعد هللا كذبوا رسول هللا ولم يصدقو

مةبالعذاب يوم القيا  

 دخان النار إذا ارتفع يتشعب إىل ثالث شعب

 ما يتطاير من النار يف كل جهة

 الشر كاإلبل السود المائلة للصفرة

 يوم القيامة
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يف جنات النعيم يتمتعون فيها بأنوا  المسرات والمتع يف 

 ظالل

كه شهية  ممدودة عليهم َ ومياه من عيود جارية عد به وفوا

 يأكلون منها كلما اشتهوا ال يخافون ضرها، وال عاقبة مكروهة

بأن كلوا  يهددهم هللا تعاىل

يف بقية آجالكم وتمتعوا 

ببقية أعماركم وسيعاقبكم 

هللا تعاىل بما عاقب 

 المكذبين من قبلكم

 شغلتهم الدنيا بملذاتها

المتقين يف ظالل األشجار الوارفة ويشربون : 1

 من ماء وخمر ولبن وعسل

مارث: يأكلون من سائر أنواع ال2  

: تمتعوا يف هذه الدنيا فإنكم مالقوا العذاب 3

اآلخرةيف   

منون إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كالم يؤ: 4

 به؟

بيان فضل أهل التقوى واإلحسان -تأكيد اإليمان بيوم البعث والجزاء   
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 العدم

 ً  شيئاً مذكورا

 نطفة أمشاج

 مجحد شاكر
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 ينكر نعمة هللا عليه 

 الفجور الشر

 الشاكر لنعمة هللا

 الطاعة الخير

السالسل توضع يف 

أرجلهم، واألغالل يف 

أيديهم وأعناقهم، والّنار 

الموقدة تتسلط على 

أجسامهم فيصيبهم بها 

 العذاب األليم

الجنة ويشربون شراباً عد لهم أ

 ً  لبرودته وبياض لونه طهور ال ينقطع أبدا
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يوفون بالنذر ويخافون هللا تعاىل وعذابه يوم 

 القيامة ويعطفون على الضعفاء والجبناء

 النذر: كل فعل أوجبه اإلنسان على نفسه

 مسكين: من أسكنه الفقر والحاجة وأصبح قليل الحركة

 اليتيم: من فقد أباه حتى أصبح وحيداً بال عائل

 عبوساً: تكلح الوجوه من طوله وشدته

 يلقون نظير صبرهم وعملهم الصالح

حفظهم هللا وأعطاهم نظير 

 صبرهم وعملهم الصالح
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 لعذوبته وصفائه

تواصل اآليات الكريمة ذكر أنواع التعيم لألبرار التصادقين فهم يجلسون على األسرة حل ب: 

يف جلسة مريحة مطمة ويتمتعون بجر جميل معتدل ال حر الفح وال برد قارس بين أشجار 

كثيفة تظلهم ثمارها سهلة التناول بال تعب وال مشقة، وهم يف الجنة ُمكَرمون؛ لهم خدم 

ية من فضة فيها طعامهم؛ ويطاف عليهم بأكواب شفيفة بال عرا وحشم، يطاف عليهم بآن

رقيقة قد قدرت على قدر الشاربين بال زيادة وال نقصان، هذا الشراب الذي ُخصص لهم يف 

 الجنة تارة يمزج بالكافور، وتارة أخرى يمزج بالزنجبيل

 تارة يمزج بالكافور، وتارة أخرى يمزج بالزنجبيل

 ال يموتون وال يشيبون مسخرين لخدمة المؤمنين

طابلمكافأتهم على أداء الواجبات واجتناب المحرمات حيث يتمتعوا بما لذ و   

 يف الدنيا حالل للنساء وحرام على الرجال أما يف اآلخرة حالل للجميع

زنجبيلألن له طعم طيب ورائحة جميلة وليس فيه لذعة ال  







   



كالم هللا المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم المتعبد 

 بتالوته المتحدى به

إن هللا خلقهم وقوى أعضاءهم ومفاصلهم 

 ولو أراد أهلكهم وجعل أمثالهم يف الخلقة

 العاجلة: الدنيا

 يوماً ثقيالً: يوم القيامة

 تذكرة: عظة الناس
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 السؤال الثاين:

َطلب عدي بن ربيعة يوما إىل الرسول  أن يحدثه عن ُيوم القيامة؛ فأخذ النبي حل ج: 

يحدثه عن يوم القيامة . فقال عدي: أما وهللا لو رأيت ذلك اليوم بعيني لم أصدقك يا 

العظام؟ -تعاىل -محمد ولم أؤمن بك وال به؛ أيمكن أن بجمع هللا   

بعشه وتسوية بنانه وال يقدر على بيان قدرة هللا تعاىل على إعادة خلق االنسان وحل د: 

سبحانه وتعاىل -ذلك إال هللا    



البعث -الغاشية  –الحاقة   

النفس المؤمنة التقية التي تلوم حل ب: 

 صاحبها على ترك الطاعات وفعل المعاصي

 بيوم القيامة

 على أن الناس ال يتركون سدى بال حساب

كروا يوم القيامةأن  
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يجد الكافر نفسه يف حيرة من أمره فتنكشف أعمله أمامه 

فسه شيئاً نه أعضاؤه فال يستطيع أن يدفع عن وتشهد علي  

يقول اإلنسان يومئذ أين 

كال ال وزر * إىل ربك  المفر*

تقرسيومئذ الم  

يخبر اإلنسان يف يوم القيامة بجميع 

عمال التي كانت يف حياته أو بعد األ

سيئة مماته من سنة حسنة أو  

 أين طريق النجاة فال ملجأ وال مغيث من عذاب لله

 أين طريق النجاة 

 فال ملجأ وال مغيث من عذاب لله

 الملجأ إىل هللا







  



 تتحدث عن المقبلين على القرآن

 العاجلة: الحياة الدنيا واآلخرة هي الحياة الباقية بعد يوم القيامة

البيترك للط  

 يقبلون على الدنيا ليعملوا بها العمل الصالح ويعرضون عن كل ما يغضب هللا يف الدنيا

 يحبون الحياة الفانية ويتركون اآلخرة الباقية باإلعراض عن األعمال التي توصل إليها

 جبريل عليه السالم

 ً  اإلقبال على القرآن تالوة وحفظاً وفهماً وعمال







  

 السؤال الثاين:

كل ما جاء يف القرآن الكريم حق وصدقحل ب:    

  الدنيا مهما طال عمرها فمصيرها إىل الزوال

واآلخرة خير وأبقى مة لآلخرةالدنيا مقد  

أما المؤمنون فيؤثرون اآلخرة على الدنيا افرون ُيؤثرون الدنيا على اآلخرةالك  

عبادهعلى  -هللا جل عاله  -ال مفر والمنجى عند وقوع الموت، ألنه كلمة   

 ً  الويل كل الويل لمن تكبر عنادا واستكبارا



 ردع ورجز لمن يؤثر الدنيا على اآلخرة

 تتحدث أن الدنيا دار فناء وال خلود فيها فالموت آت ال محالة

 أفهم أن الويل لمن تكبر وكّذب رسول هللا
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 أيُب بن خلف والعاص بن وائل السهمي

كان الرسول  -قدرة هللا تعاىل وعظمته 

 الكريم يقول سبحانك اللهم بلى

أن المغرورين يظنون أنهم يتركون يعبثون يف األرض وال يحاسبون 

االستفهام لإلنكار على هؤالء المغرورين -يوم القيامة على أعمالهم   
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