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 واملعىن االلتفات يف سورة الواقعة هي:
َءاَن أُتمأ تَ زأَرُعوأنَه .1 رُِعوأنَ   ََنأنُ   اَمأ   ٓ  ٗ  أن هللا تعاىل يعلِّم اإلنسان أن ليس اإلنسان ،  الزّى

 بل هللا هو الذي ينبت النبااتت. النبااتت،هو من ينبت 
يعلِّم هللا اإلنسان بدعوات للتفكي والتأمل ،  َءاَن أُتمأ اَن أزَلأُتُموأُه ِمَن الأُمزأِن اَمأ ََنأُن الأُمنأزُِلوأنَ  .2

املطر. أن هللا ينزل املطر من السماء بعملية معقدة ال يتم يف الظواهر الطبيعية وهي  
 إال ابهلل وحيدث إبذن هللا. 

أمر هللا تعاىل أبمره وتعاليمه أبن النار تنبت ،  َءاَن أُتمأ اَنأَشأأمُتأ َشَجَرهَتَا  اَمأ ََنأُن الأُمنأِش  ُوأنَ  .3
أن هللا هو  حبرق الشيء، وأن الشيء يشبه اخلشب، فيدعى الناس إىل التفكي يف  

 .الذي ينبت احلطب
4.   ٍ َوااََبرِيأَق  وََكأأٍس مِّنأ َمِعنيأ َواٍب  املراهقات خملصات واثبرت يف ،  ابَِكأ الفتيات  كم من 

كبح شهواهتن، ولكن بسبب سوء احلظ ميوتن صغيات. أو لسوء احلظ مل حيصل على  
صف القرآن ينص رفيقة حىت وفاته. لذلك ميكننا أن نفهم كيف أن الغرض الدقيق من و 

 . على أنه يوجد يف اجلنة ولدان أو شباب
5. ( َها الأُبُطوأَنِۚ ) 53َفَمالِ  ُوأَن ِمن أ َِميأمِِۚ رِبُ وأَن َعَليأِه ِمَن احلأ يوضح هللا للبشر أن  ،  (54( َفشى

مع  للغاية  موقف خميف  وهو  اجلحيم،  مبا حدث يف  إبخبارهم  اآلخرة صحيحة 
اجلحيم، حىت   بسبب حرارة  مع ذلك كدليل عطش شديد  العطش.  بعد شرب 

 لإلنسان على االبتعاد عن الفجور حىت ال يصبح خبيًا يف اجلحيم.
6. ( ِيأمَِۗ رِبُ وأَن ُشرأَب اهلأ )55َفشى َذا نُ ُزهُلُمأ يَ وأَم الدِّيأنَِۗ وهو يشبه جشعهم للشرب ،  (56( هى

شع  مثل مجل يصطاد املاء بعد رحلة طويلة تسبب له عطشا شديدا. لكن كلما زاد اجل
يف الشرب، بدا أن معدته حترتق، مما تسبب له يف البؤس. لقد رأينا شيًئا مشاهبًا. هذا 

 .كلب صيد جروح ساقه عميقة لدرجة أنه ينزف بشدة
7. ( ِويأَنِۚ َها َتذأِكَرًة َوَمَتاًعا لِّلأُمقأ ِم َربَِّك الأَعِظيأِم  73ََنأُن َجَعلأن ى معىن ،  (74)ࣖ( َفَسبِّحأ اِبسأ

لنار أن تكون إنذاراً للبشر أننا سنواجه يف املستقبل انراً أعظم من اللهب، اآلية يف شرح ا
وابإلضافة إىل ذلك إذا سافران مسافرون من بلد إىل آخر، ستشعر ابحلاجة إىل النار 
القلب  قرية يف رحلة طويلة، يصبح  الطعام؛ حىت عند رؤية حريق مشتعل يف  لطهي 
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قل تسبيح يف كل   يف املكان املراد اصطحابه.  سعيًدا ألن النار انجتة عن وجود البشر
 . مكان ولكل ما نواجهه يف هذه احلياة. سبحان هللا

8. ( تَ َفَكُهوأَن  َفظَلأُتمأ  ُحطَاًما  جَلََعلأنىُه  ُء  َنَشاٰۤ )65َلوأ  َلُمغأَرُموأَن  ِااَن  ََنأُن 67(  َبلأ   )
ُموأَن) َء اَلِذيأ  68حَمأُروأ

)( اَفَ َرَءي أُتُم الأَماٰۤ َربُ وأَنَۗ ( َءاَن أُتمأ اَن أزَلأُتُموأُه ِمَن الأُمزأِن اَمأ ََنأُن 69َتشأ
ُكُروأَن)69الأُمنأزُِلوأَن) ُء َجَعلأنىُه اَُجاًجا فَ َلوأاَل َتشأ

اآلية  ،  (70( َلوأ َنَشاٰۤ (. 65)قاعدة 
املعىن هو أن منو وحياة البذرة اليت زرعت سابًقا ال تعتمد حًقا على القوة البشرية، بل 

هل صحيح أن منو البذرة يعتمد بشكل كبي على   (. 65)هناية اآلية    على رمحة هللا.
مت وضع خطط خمتلفة، إذا كان األرز انضًجا، إذا كان غلة (.  66)اآلية    رمحة هللا.

القرنفل، إذا كان احملصول ينتج كما هو متوقع، ميكن ابلطبع سداد مجيع الديون وسيتم 
الضرورية، حىت العناصر  للشراء.   شراء  جاهزة  ستكون  الضرورية  غي  )اآلية   العناصر 

فارًغا.(.  67 املتوقع أن يكون كل شيء  يف هذه اآلية يُطلب من  (  68)اآلية    من 
اإلنسان أن ينتبه مرة أخرى إىل املاء الذي يشربه. املاء هو الشجرة املطلقة اليت حتدد  

سبيل املثال بسبب احلمى   حياة اإلنسان. يقاوم الناس عدم تناول الطعام ألايم، على
املنهك. املرض  يتجمع (  69)اآلية    أو  أواًل  الذي سوف يسقط على األرض  املطر 

 ويتجمع يف سحابة، بعد أن تكون السحابة ثقيلة ومسيكة، مث ينزل إىل األرض يف مطر.
وإذا حدث ذلك، سيعاين الناس ألهنم ال يستطيعون الشرب، على   (.70)بداية اآلية  
ه كما قلنا سابًقا، ال يستطيع الناس تناول الطعام ألايم، لكن ال ميكنهم الرغم من أن

احلمد هلل الذي يف دقائق قليلة يستطيع   (. 70هناية اآلية    حتمل عدم الشرب ليوم واحد.
أن خيلق يف سحابة ماء ماحل يف ماء عذب، لينسكب يف مناطق شديدة االحتياج، 

ملح، بسبب حمبة هللا الكبية لإلنسان. لذلك، َنن  واندرًا ما حيول هللا املاء العذب إىل 
 مدعوون ألن نكون ممتنني.

ُر   .9 َء َنصأ
)  اّللّىِ ِاَذا َجاٰۤ ُخُلوأَن يفأ ِديأِن  1َوالأَفتأُح  )  اّللّىِ ( َورَاَيأَت الَناَس يَدأ ( َفَسبِّحأ 2اَف أَواًجا 
دِ  تَ غأِفرأُهَۗ اِنَه  َربِّكَ   حِبَمأ َواسأ ضد دينه الصحيح، وأكثر فأكثر تنفتح  ،  (3)َࣖكاَن تَ َوااًب    ٗ 

احلقيقة. على  اإلنسان  عند   عيون  النيب.  وفاز  ُخلقت.  أغلقت  اليت  مكة  أرض 
دخول املدينة بعشرة آالف جندي مسلم، حىت مت إخضاع الناس ومل يعد إبمكاهنم 

دافعون عنها بسبب دخول اجليش اإلسالمي القتال. وسيادة األصنام اليت كانوا ي
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الناس جاءوا أيًضا أبعداد كبية، أبعداد كبية من مجيع    قد اهنارت بشكل تلقائي. 
أَناء األراضي العربية، ومن خمتلف األراضي القبلية. جاءوا إىل النيب صلى هللا عليه 

ة جتارب  يقوم بتعليم وتدريب روح وجسد خادمه ليكونوا أقوايء يف مواجه  وسلم.
 .  احلياة امللونة يف االقرتاب منه

 
 هي: جلوانب الرتبوية يف سورة الواقعةوا

شديدة وتتبدل أوضاع الناس   حتدث أهوالالقيامة حق ال شك فيه، وعندما تقوم  .1
 حسب أعماهلم يف الدنيا، وأيخذ كل إنسان حقه غي منقوص

 متفاوتة، يوضع كل إنسان يف درجته اليت يستحفها.  درجةاملؤمنون يوم القيامة  .2
 نعيم اآلخرة نعيم العظيم، وأعظم ما فيه نعيم القرب من هللا عز وجل  .3

 
 يف سورة النصر هي: وأما اجلوانب الرتبوية 

هذه السورة الرتبية للرسول هللا وللمسلمني حال النصر والفتح، وإقبال الناس  
على اإلسالم يستحيل أن تكون بشرية أو يفطن هلا اإلنسان، فالناس يف النصر  

غي  والفتح يبطرون ويسكرون ويقبلون على املتاع واللذة، بينما السورة تريب على 
 .ذلك 

 توصيات البحث   .ب
العربية   .1 اللغة  تعميق علم  املعرفة يف  لكنوز  امتداداً  البحث  املؤمل أن يكون هذا  ومن 

 يف القرآن الكرمي  االلتفات  أسلوب وخاصة يف دراسة 
ميكن استخدامه وتطبيقه    وتعليمها،مع هذا البحث كخيار يف تطوير علم اللغة العربية   .2

 يف كل من النطاق العلمي والطريقة التطبيقية.
العربية حول  .3 التفسي واللغة  الدراسة فقط على طريقة مجع مصادر علماء  تركز هذه 

ومن    ر، صوالنيف سورة الواقية    االلتفات وكذلك حتليل تعابي    االلتفات،آرائهم يف تعبي  
املؤمل أن يتمكن ابحثون آخرون من حتقيق ذلك. متابعة واستكمال عمق حتليل هذا 

 إما أهنا نفس السورة بطريقة خمتلفة أو سورة أخرى يف القرآن الكرمي. البحث،
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لذلك ال يزال   النواقص،العديد من    ه إجراء هذا البحث من قبل بشر ال يزال لديمث .4
لك فإن املؤلف منفتح جًدا يف قبول النقد واالقرتاحات لذ  واالقرتاحات،حيتاج إىل النقد  

اللغة   م،و العل واليت تفيد يف استدامة تطور    ،نيباحثوال  ةتذامن األس تعليم  خاصًة يف 
 العربية.

  


