
 أقسام في سورة العادیات 

 المقسم بھ: 
 والعادیات ضبحا  .1
 فالموریات قدحا  .2
 فالمغیرات صبحا  .3

o  .المقسم بھ دائما أمور عظیمة مھمة 
o  القسم.زیادة توكید لجواب المقسم بھ 
o  أقسم هللا بالخیل الذین في نواصیھم الخیر في أحسن حالھم وھو

 الجھاد في سبیل هللا. 
o .مدحھم هللا في ھذا الحال 

 
 جواب القسم: 

 إن االنسان لربھ لكنود وإنھ على ذلك لشھید وإنھ لحب الخیر لشدید  .1
o  بحالھ وأسوء حالھ. ذم هللا االنسان 

 
 تدبر السورة: 

 ُصْبًحا فَاْلُمِغیَراتِ *  قَْدًحا فَاْلُموِریَاتِ *  َضْبًحا َواْلَعاِدیَاتِ ) 3-1(آیة 
 

 ھوو الضبح، عنھ یصدر قویًا، بلیًغا عدًوا العادیات: أيوالعادیات ضبحا:  -
 . العدو اشتداد عند صدرھا، في نفسھا صوت
o  والعدوشدة الركض 

  تقدح: أي}  قَْدًحا{  األحجار من علیھ یطأن ما بحوافرھنفالموریات قدحا:  -
 عدون. إذا] وقوتھن[ حوافرھن صالبة من النار
o  .وھي تركض على األحجار 
o  .ویبین قوتھم في الركض على األحجار 
o  ضعیف.المؤمن الحدیث: المؤمن القوي خیر من 

 أمر وھذا}  ُصْبًحا{  األعداء على}  فَاْلُمِغیَراتِ {  فالمغیرات صبحا: -
 .صباًحا تكون الغارة أن أغلبي،
o  .أھمیة الصبح: بورك ألمتي في بكورھا 

 



 
 َجْمًعا بِھِ  فََوَسْطنَ *  نَْقًعا بِھِ  فَأَثَْرنَ ) 5-4(آیة 

 
 .غباًرا: أي}  نَْقًعا{  وغارتھن بعدوھن: أيفأثرن بھ نقعا:  -

o ره اثفي اإلسراع الى هللا كل ما زاد آ كل ما زاد السعي والقدرة
 على غیره.   ةاالیجابی

 األعداء، جموع بھ توسطن: أي}  َجْمًعا{  براكبھن: أيفوسطن بھ جمعا:  -
 .علیھم أغار الذین
o  شجاعة ھذه الخیول توصلھم الى الھدف وھو الوصول الى وسط

 مكان األعداء. (أھم نقطة)
o  .أفضل األھداف رضا هللا والجنة 
o  .كما تنتھي الحرب => تنتھي الحیاة 

 
 بأفضل الوسائل وصلوا الى أفضل الغایات => إن هللا ال یضیع أجر المحسنین

 
ْنَسانَ  إِنَّ )  11-6(آیة  اْلَخْیرِ  لُِحبِّ  َوإِنَّھُ *  لََشِھیدٌ  َذلِكَ  َعلَى َوإِنَّھُ *  لََكنُودٌ  لَِربِّھِ  اْإلِ

لَ *  اْلقُبُورِ  فِي َما بُْعثِرَ  إَِذا یَْعلَمُ  أَفََال *  لََشِدیدٌ  ُدورِ  فِي َما َوُحصِّ  بِِھمْ  َربَّھُمْ  إِنَّ *  الصُّ
 لََخبِیرٌ  یَْوَمئِذٍ 

 
 : ةالصفات المذموم
 لربھ علیھ الذي للخیر لمنوع: أيكنود:  §
 للمال الحب كثیروإنھ لحب الخیر لشدید:  §

 
ْنَسانَ  إِنَّ : { قولھ علیھ، والمقسمإن االنسان لربھ لكنود:  -  } لََكنُودٌ  لَِربِّھِ  اْإلِ

 ال ھنفس أن وجبلتھ،] اإلنسان[ فطبیعة.  لربھ علیھ الذي للخیر لمنوع: أي
 المنعو الكسل طبیعتھا بل موفرة، كاملة فتؤدیھا الحقوق، من علیھ بما تسمح
 ھذا عن وخرج هللا ھداه من إال والبدنیة، المالیة الحقوق من علیھ لما

 .الحقوق بأداء السماح وصف إلى الوصف
o  كنود: أرض غیر شاكرة مع زیادة العطاء لھا 
o االنسان من غیر ھدف ھو كنود ولحب الخیر لشدید 
o :وعكسھ الشكر 

 عطانا المال => كي نعطي §
 عطانا الوقت => كي نتقرب الیھ §



 عطانا الصحة => كي نعبده §
 

 : بھذه النصائح على االنسان أن یمنع نفسھ من الكسل -
 . أفال یعلم إذا بعثر ما في القبور ١
 . وحصل ما في الصدور٢
 . إن ربھم یومئذ لخبیر ٣
 

 العادات الخمس لتحقیق ھدفنا في الحیاة (العبادة): 
 وسارعوا  –المسارعة  )1
 بالعلم والعمل  –القوة  )2
 اختیار أفضل األوقات –التبكیر  )3
 األثر والتفاعل  )4
 القیادة والتأثیر  )5
 

 
	


