
 التبیان في أقسام القرآن
 
 1438-09-04األقسام في القرآن 

 
ن القسم بغیر هللا، لكو مقسم با? وصفاتھ ومن الشرك أن یُ لیس لإلنسان اال أن یقس

 عبادة ال یصرف لغیر هللا. 
((وال تطع كل القسم ال یكون اال في مواضع ھامة فال یصرف اال ألمور مھمة 

 قیمة. ، لیس لھ " أي ذلیالاحالف مھین)). كثرة القسم یجعل المرء "مھین
 حق. وعلىالقسم فقط یكون ألشیاء ھامة لتوضیح أن المرء صادق 

 
هللا تعالى لیس لحاجة الى أن یقسم ألنھ المؤمن و((تمت كلمة ربك صدقا وعدال)). 

 ولكنھ یقسم بعلمھ أن اإلنسان یحتاج الى االثبات والقسم. 
. فعلى المرء أن یتدبر أسباب الوصول الى درجة الیقین ھو تدبر أقسام هللا.ومن 

 أقسام القرآن ألنھا جمیعا جاءت لتوكید أمر عظیم. 
 

 قسمالام أقس

 الُمقسم بھ  .1
 جواب القسم  .2

 
المقسم بھ ھو هللا فقط ألن "ال أعظم منھ" وجواب القسم سیكون أمر  لالنسانمثال: 

 مھم یرید المرء اثباتھ. 
 

. وھذا یبین أن في نھایة 27 – 29 – 30جمعت في جزء  معظمھاأقسام القرآن، 
كأن على المرء أن یؤمن أكثر عند قراءة نھایة القرآن. ألن  زادتالقرآن األقسام 

 ھذه األقسام. تدبر هللا تعالى یرید منا الیقین عن طریق 
 

 هللا العظیم یقسم بما یشاء من مخلوقاتھ. وھو ال یسأل عما یفعل وھم یسألون. 
 



مھین یسأل عن فعل  فعلى المرء أال یسأل عن أفعال هللا، وھذا جرم عظیم أن نطفةٌ 
 العظیم نعوذ با? من ذلك. 

 

 القسم في القرآنأقسام 

 
 الُمقسم بھ  .1

 أقسم بنفسھ (وھذا قسم عظیم) 
 الزوجین)  -النھار –آیاتھ (اللیل  

آیة شيء یتحرك لم یكن وصار  –آیات: وھي عالمات تدل على شيء  -
 (انشقاق القمر، عصا موسى)

 مخلوقاتھ (الشمس والقمر)  
 

 القسمجواب  .2
 مفھوم:  –غیر موجود  

i.  غیر موجود ألنھ مفھوم 
ii. غیر موجود ألن القسم ھو المقسم بھ 

 
  موجود:  

i.  إنھ لحقجملة خبریة (فورب السماء واألرض ( 
ii.  لنسألنھم أجمعینجملة طلبیة (فوربك( 

 
 ما الغرض من القسم؟؟ التوكید والتحقیق 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األقسام في سورة القیامة 

اَمِة * أَیَْحَسبُ  بِالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  اْلقِیَاَمِة * َوَال  بِیَْومِ  أُْقِسمُ  َال سورة القیامة:   اللَّوَّ
ْنَسانُ   ِعظَاَمھُ  نَْجَمعَ  أَلَّنْ  اْإلِ

 
 : القسم

 اْلقِیَاَمةِ  بِیَْومِ  أُْقِسمُ  َال 
 ال: االستفتاح واالھتمام -

 
 قیامة: معني ال

 ال یجلس فیھ الناس حتى یحاسبوا. یقوم) یوم الذي  –(قام . ١
 . تقوم فیھ األمور العظیمة (من تكویر الشمس،...)  ٢
 

 جواب القسم: 
 یوم القیامة 

 لتوكید وتعظیم یوم القیامة -
 

 القسم: 
اَمةِ  بِالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوَال   اللَّوَّ

 ولیس بجسده. نفسھب قیمتھ االنسان -
 غایة اللطف والخفة. سریعة التنقل، فس آیة من آیات هللا، والن -

 
 جواب القسم: 
 النفس اللوامة 

 تلوم نفسھا یوم القیامة.  وفاجره اال هما من نفس برابن عباس:  -
دائم اللوم نفسھ في الدنیا، إذا عمل صالحا الم نفسھ على لتقصیر، المؤمن  -

إذا عمل ذنبا الم نفسھ لعدم التقوى، إذا وقعت علیھ األقدار الصعبة الم 
  ذنوبھ سبب تعاستھ.نفسھ بكون 

 الكفار ال یلومون أنفسھم ویلومون المواقف، االقدار، الناس،...  -
 



 
 أنواع النفوس: 

 . اللوامة (تلوم نفسھا)١
 مارة بالسوء (تأمر بالسوء)األ. ٢
 . المطمئنة (ال تتقلب بتقلبات األقدار واألوضاع)٣
 الھیة غافلة). الغافلة (٤
 

 الفوائد: 
هللا تعالى ذكر "ال" كي ننتبھ لما سیقال بعدھا من األمور العظیمة ال أقسم:  .1

 (االستفتاح واالھتمام بھا)التي تستوجب حضور القلب وعدم التلھي. 
یبین أن االنسان ال یؤمن بیوم القیامة فالقسم وجواب أقسم هللا بیوم القیامة:  .2

 القسم ھما "یوم القیامة".
یتأكد بوجود یوم القیامة وإذا لم یؤمن كافر التوكید في األقسام، یجعل ال .3

 یزید إیمانا ویقینا بھ.لمؤمن تكون حجة علیھ، وا
 . للحساب عندما تقف وأنت صائم تذكر یوم الذي تقوم فیھ .4
أفضل الصالة "طول القیام" إذا لم تقم اآلن في الصالة لربك؟ كیف ستقف  .5

 في یوم القیامة. 
 ة هللا. لتقصیر في عبادبلوم نفسھا ل لقیامة النفس اللوامة تبدأعند ذكر یوم ا .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األقسام في سورة الشمس

تََالَھا *  إَِذا * َواْلقََمرِ  َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ : (10-1) سورة الشمس
َھا * َواللَّْیلِ  إَِذا َوالنََّھارِ   بَنَاَھا * َواْألَْرضِ  َوَما یَْغَشاَھا * َوالسََّماءِ  إَِذا َجالَّ
اَھا * فَأَْلَھَمَھا َوَما طََحاَھا * َونَْفسٍ  َوَما  أَْفلَحَ  َوتَْقَواَھا * قَدْ  فُُجوَرَھا َسوَّ

اَھا * َوقَدْ  َمنْ  اَھا َمنْ  َخابَ  َزكَّ  َدسَّ
 

ثمود وفیھ من ارتباط العظیم بأن هللا آتاھم سورة الشمس فیھا فقط قصة  -
 آیاتھ مبصره كالشمس. وھم استحبوا العمى الھدى

 
 المقسم بھ 

 (من اآلیات العظیمة)
 جواب القسم

 (النفوس المفلحة أو الخائبة)
 قد أفلح من زكھا والشمس  1
 وقد خالب من دساھا وضحاھا 2
  والقمر إذا تالھا 3
  والنھار إذا جالھا 4
  واللیل إذا یغشاھا  5
  والسماء  6
  وما بناھا  7
  واألرض 8
  وما طحاھا  9
  ونفس  10
  وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا  11

 
 
 
 
 
 



 قسم، وھذا یبین عظمة األمر (المقسم بھ) 11أقسم هللا تعالى  -
 كل األقسام أضداد:  -

o الشمس والقمر 
o  النھار واللیل 
o والسماء واالرض 

تضاد األقسام یبین أن النفس متغیرة لدرجة أنھا قد تكون كالسماء (زكاھا)  -
 أو كاألرض (دساھا) 

 . نفسھوھذا یبین أن االنسان مسئول على تزكیة  -
فس النوالمفلحة لنفس عن اجواب القسم ذكر هللا تعالى بعد ذكر األقسام،  -

 الخائبة. 
 

 األقسام: 
 الشمس: .1

 الشمس تمثل الوحي عندما یضيء القلب  
 

o  وھي آیة واضحة عظیمة ال تخفى عن أحد 
o  للناس وھي مسخرة 
o  ((تجري لمستقر لھا)) الشمس تجري لخدمتنا 
o  بقعة من االرض الشروق في كل الشمس تسجد تحت عرش هللا قبل 
o القیامة الكبرى  یوم من الغرب من عالمات وطلوعھا 
o  الشمس ستقترب الى الناس في یوم القیامة 
o  الجنة ال یوجد ال شمس وال قمر ولكن في 
o لو ال الشمس لما كان لألشجار لون 
o  إضافة على فوائدھا العظیمة ألجسام الناس والحیوانات 

 
 وضحاھا:  .2

o  وھو وقت مبارك یوزع فیھا األرزاق علینا عدم النوم واالستفادة
 منھا في العبادة والقربة الى هللا. 

 
 والقمر إذا تالھا  .3

 
 الوحي)شمس والرسول كالقمر الذي یتبع الشمس ( 

o القمر منیر 



o  .القمر من مخلوقات هللا العظیمة 
o  إذا تالھا: القمر یتبع الشمس وھو یأخذ ضوئھ من الشمس 
o  تال: كالتالوة، أي االتباع 
o  :المنازل . ٣السیر . ٢. اإلضاءة ١فائدة القمر من اتباع الشمس 
o  جعل هللا تعالى القمر لمعرفة أشھر القمریة التي نتبعھا للحج

 والصیام واالشھر الحرام.
  

 والنھار إذا جالھا .4
 النھار ھي التقوى الذاتیة التي تتجلى مع الوحي (الشمس)  

o  } ِھَا إَِذا َوالنَّھَار  النھار یبین األرض ویوضحھا.: أي}  َجالَّ
o الشمس آیة النھار و 
o .النھار خلق من مخلوقات هللا 
o  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  ِخْلفَةً  َوالنَّھَارَ  اللَّْیلَ  َجَعلَ  الَِّذي َوھُوَ : 62سورة الفرقان 

 ُشُكوًرا أََرادَ  أَوْ  یَذَّكَّرَ 
o  التغییرات في الكون من اللیل الى النھار تكون بلطف ال یحس بھ

 أحد. 
 

 واللیل إذا یغشاھا .5
 الفجور الذاتي الذي یغطي الوحي (الشمس) 

o القمر آیة اللیل 
o  } ِعلیھا ما فیكون األرض، وجھ یغشى: أي}  یَْغَشاھَا إَِذا َواللَّْیل 

 .مظلًما
o  الكون یمنح االنسان القدرة على أن یعمل أفضل النظام العظیم في

 ما لدیھ 
o  لھا أثر عظیم في مصالح تعاقب اللیل والنھار والظلمة والضیاء

 العباد. 
 

 والسماء  .6
 {قد أفلح من زكاھا}النفوس التي تتزكى تكون كالسماء،  

o سقف األرض  السماء 
 
 
 



 وما بناھا  .7
o :بالسماء اإلقسام فیكون موصولة،"  ما"  أن حتملیُ  وما بناھا 

 ونفیك مصدریة، أنھا ویحتمل وتعالى، تبارك هللا ھو الذي وبانیھا،
 اإلحكام من یقدر ما غایة ھو الذي وبنیانھا، بالسماء اإلقسام
 .واإلحسان واإلتقان

 
 واألرض  .8

وقد خاب من النفوس التي تُدس تنزل الى الدون كي تكون كاألرض { 
 }دساھا
o  للناساألرض مھادا وجعلنا <= 

 
 وما طحاھا  .9

o بجمیع بھا، االنتفاع من حینئذ الخلق فتمكن ووسعھا، مدھا: أي 
 .االنتفاع وجوه

 
 ونفس .10

o  .وھي آیة من آیات هللا 
o الشمس ، تغیرات الیوموھي خفیفة متغیرة من أسباب تغیراتھا) 

 والقمر واللیل والنھار)
o غایة يف فإنھا بھا باإلقسام حقیقة التي آیاتھ من كبیرة آیة فالنفس 

 والتأثر والتغیر] والحركة[ التنقل سریعة والخفة، اللطف
 والحب، والقصد، واإلرادة، الھم، من النفسیة، واالنفعاالت
 .فیھ فائدة ال تمثال مجرد البدن لكان لوالھا التي وھي والبغض،

 
 وما سواھا  .11

o  :ونفس وما سواھا 
 . خلقھ ١
 . فطرة ٢

 
 فجور =/= تقوىفألھمھا فجورھا وتقواھا: 

 هللا تعالى ألھمھا فجورھا  §
 هللا تعالى ألھمھا تقواھا  §

 وھذا ھو الضمیر  •



 جواب القسم: 
 

 قد أفلح من زكاھا  )1
o تزكیة النفس تكون بالتقوىالفالح للذي یزكي نفسھ => و 
 

 وقد خاب من دساھا  )2
o  الخائب یكون للذي یدس نفسھ => بالفجور 
o  :وإخفائھا، بقمعھا حقیقة لیست التي الكریمة، نفسھ أخفىدساھا 

 ما كوتر للذنوب، واالقتراف العیوب، من والدنو بالرذائل، بالتدنس
 (تفسیر السعدي) ویدسیھا یشینھا ما واستعمال وینمیھا، یكملھا

 
 
 

اللھم آتي نفسي تقواھا وزكھا أنت خیر من زكاھا أنت 
	ولیھا وموالھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفجراألقسام في سورة 

ْفِع َواْلَوْتِر * َواللَّْیِل إَِذا یَْسِر * َھْل سورة الفجر:  َواْلفَْجِر * َولَیَاٍل َعْشٍر * َوالشَّ
 أَلَْم تََر َكْیَف فََعَل َربَُّك بَِعادٍ فِي َذلَِك قََسٌم لِِذي ِحْجٍر * 

 
بالطغیان والعصیان" وانفجارات  النفسمحور سورة الفجر "انـفجارات  -

 النفس حتى "تصل الى درجة النفس المطمئنة". 
 

 األقسام: 
 والفجر  .1
 بدایة الیوم وھو انفجار الیوم كصفحة جدیدة لكل انسان أراد العمل. -
 حدیث: بورك في أمتي في بكورھا -
 وھو أفضل األوقات وأشرفھا  -
من أسره أن یصل الى النفس المطمئنة علیھ بأفضل األوقات "الفجر"  -

 و"اللیل" 
 

 أنواع الفجر: 
I.  الفجر الكاذب 
II. النور الحقیق – الفجر الصادقd الذي ال ظالم بعده 

 
 أقسم هللا بالفجر الصادق  -
یزید بلطف. وھكذا النفس المطمئنة،  بلالفجر الصادق ال یختفي كالكاذب  -

 لیل بعده ال تتغیر حتى الرجوع الى هللا.  بعد مجيء النور ال
 كل فجر صفحة جدیدة لنا كي نتقدم حتى نصل الى النفس المطمئنة.  -
 هللا تعالى وحده یأتي بالفجر، كذلك النفس المطمئنة ال یربینھا اال هللا تعالى.  -

 
 عبادات الفجر: 

 الصیام یبدأ بالفجر -
 أفضل الصالة صالة الفجر  -

 



 
 ولیال عشر  .2
 أن تكون:  یُحتمل

a(  فاضلة من ذي الحجة وھي أیام  10أفضل عشرة أیام في العالم، وھم
 .  ىواألعمال أحب الى هللا تعال

b( 10 لة خیر من ألف شھر "لیلة القدر"وفیھم لیواخر من رمضان األ. 
 

 بعد ھذه األیام العشرة فیھا عیدین الفطر واألضحى.  -
 في ھذه األیام الفاضلة أمھات العبادات.  -
منھا أي ھذه العشر من  10 یوم في السنة أقسم هللا تعالى ب 365من  -

 أعطاھم حقھا نفعت النفس أكثر من باقي الوقت.
 

 والشفع  .3
 والوتر .4
 الشفع: زوجي -
 الوتر: فردي -

 
 ما الوتر؟؟؟وما الشفع 

a.  المخلوقات شفع 
b. الخالق وتر و 

o هللا تعالى وتر ویحب الوتر 
 سبحانھ وتعالىم هللا بالمخلوقات وأقسم بنفسھ فأقس -
 العالقة بین الشفع والوتر العبادة (المخلوقات علیھم عبادة هللا) -

 
 الوتر؟؟؟ما ما الشفع و

 العبادات منھا: 
a.  ركعتا الطواف  –السنن اال الوتر  –شفع (مثال: الصلوات اال المغرب– 

الصفاء  –یوم النحر وھو العشر من ذي الحجة  –ومزدلفة أیامھا شفع   منى
 وھما جبلین)والمروة  

b.  الجمرات  –قیام اللیل  –الوتر  –الطواف  –السعي  –وتر (صالة المغرب
  عرفة وھو یوم التاسع) یوم  –

 
 



 واللیل إذا یسر  .5
 یسري: وھو المشي باللیل  -
 اللیل: یبدأ من المغرب الى الفجر  -
 اللیل یسري: من المغرب الى الفجر  -
 عبادات اللیل: أفضل الصالة بعد الفریضة قیام اللیل.  -
 )في الصالة الناس تھدى باألجساد (بالنوم) والقلوب (بالقیام -

 
 كل األقسام: 

 من األوقات واألماكن => لخضوع العبد لربھ
 

 جواب القسم: 
 القسم والمقسم بھ نفسھ

 
 ھل في ذلك قسم لذي حجر؟؟

صاحب العقول التي تمنعھا عقولھا من الطغیان والعصیان. (كالحجر الذي یمنع 
 النھر من الطغیان) 

 
 ومن ثم ذكر هللا تعالى عن:

 . عاد١
 . وثمود٢
 . وفرعون ٣

 وھؤالء كلھم طغوا في البالد. 
 

 النفس المطمئنة: 
 . مطمئنة في األقدار (عكس: رب أكرمن، ربي أھانن،...)١
 . مطمئنة في األوامر والنواھي (عكس: ال بل ال تكرمون الیتیم،...)٢
 

، قدرتم كل االوقات واألماكن بأفضل ما وھي أصبحت مطمئنة بعد استخدا -
 مع تذكر یوم القیامة. مطمئنةأصبحت وھي 

 
 


