
 حقاملال

 عن جزء عم لمحةال . أ

جزء عم الثالثني من القرآن الكرمي ومسي جزء عم ألنه أخذ من كلمة األوىل يف سورة من جزء عم 
 من النباء حىت سورة الناس. ان سور وثالثو  وفيها توجد سبعة

 سورة النباء  -1
. وتسمى سورة 1تسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل واملعصرات وهي مكية إبتفاق

عم وسورة النباء الفتتاحها بقول هللا تربك وتعاىل: عم يتساءلون عن النباء العظيم، وهو خرب 
ترتيبها الثامنة  40. آايهتا  2القيامة والبعث الذي يهتم بشأنه ويسأل الناس عن وقت حدوثه

 والسبعني نزلت بعد املعارج، بدأت حبرف اجلر وأسلوب اإلستفهام "عم يتساءلون.

 سورة النازعات -2
مسيت النازعات، الفتتاحها ابلقسم اإلهلي ابلنازعات، وهم املالئكة الذين ينزعون أرواح 

. تسمى أيضا سورة 3الكفاربين آدم إما بيسر وسهولة وهم املؤمنون وإما بعسر وشدة وهم 
 .4نزلت بعد النباء، بدأت بقسم "والنازعات" 46الساهرة، والطامة، وهي سورة مكية آايهتا 

 

 سورة عبس -3
مسيت سورة عبس الفتتاحها هبذا الوصف البشري املعتاد الذي تقتضيه اجلبلة اإلنسانية، 

أمر آخر يصرفه عن األمر ويغلب على اإلنسان حينما يكون مشعوال أبمر مهم، مث يطرأ عليه 
السابق ومع ذلك عوتب النيب صلى هللا عليه وسلم على عبوسه نساميا لقدره وارتفاعا مبنزلته 
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نزلت بعد سورة النجم،  42. تسمى أيضا الصاخة والسفرة، وهي مكية وعدد آايهتا  5النبوية
رة قصة عبد هللا بن أم تبدأ بفعل املاضي "عبس" مل يذكر يف السورة لفظ اجلاللة كما ذكرت السو 

  6مكتوم.

 سورة التكوير -4
مسيت سورة التكوير الفتتاحها بقوله تعاىل "إذا الشمس كورت" أي مجع بعضها إىل 

نزلت بعد  29يقال سورة كورت، سورة مكية وآايهتا  7بعض مث لفت فرمى هبا وحمي ضوءها.
  8كورت"  الشمس سورة املسد، بدأت السورة أبسلوب شرط " إذا

 سورة اإلنفطار -5
وهي  9مسيت سورة اإلنفطار الفتتحها بقول تعاىل "إذا السماء انفطرت" أي انشقت.

نزلت بعد سورة النازعات وبعد أبسلوب شرط "إذا السماء  19سورة مكية، من املفصل، وآايهتا 
 انفطرت".

 

 املطففني -6
يبخسون  مسيت سورة املطففني الفتتاحها بقوله تعاىل: "ويل للمطففني" وهم الذي

املكيال وامليزان إما ابالزدايد إن اقتضوا من الناس وإما ابلنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا 
 نزلت بعد سورة العنكبوت وبدأت ابلدعاء على املطففني 36وهي سورة مكية وآايهتا  10هلم.

 "ويل للمطففني"

 اإلنشقاق -7
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ي تشققت وتصدعت مؤذنة مسيت سورة اإلنشقاق لقوله تعاىل: "إذا السماء انشقت" أ
ونزلت بعد سورة اإلنفطار وبدأت  25مكية وآايهتا  11خبراب العامل ومنذرة هبول يوم القيامة.
 أبسلوب شرط "إذا السماء انشقت".

 الربوج -8
مسيت سورة الربوج الفتتاح بقسم هللا ابلسماء ذات الربوج: وهي مناول الكواكب السيارة 

ونزلت بعد  22سورة مكية وآيتها  12اهلا على الظهور الغياب.يف أثناء سريها تنويها هبا الشتم
 سورة الشمس وبدأت أبسلوب القسم "والسماء ذات الربوج" وذكرت قصة أصحاب األخدود.

 الطارق -9
مسيت سورة الطارق تسميته هلا مبا أقسم هللا به يف مطلعها بقوله: "والسماء والطارق". 

، مسي اارقا ألنه يظهر ابلليل وتختفي ابلنهار وكذلك الطارق: هو النجم الثاقب الذي يطلع ليال
ونزلت بعد سورة البلد وبدأت  17وهي سورة مكية وآايهتا  13الطارق: هو الذي جييئ ليال.

 أبسلوب قسم " والسماء والطارق".

 األعلى -10
مسيت سورة األعلى الفتتاحها بقوله تعاىل: "سبح اسم ربك األعلى" أي نزّه هللا عّز وجّل 

ل نقص وصفه بكل صفات التمجيد والتعظيم ألن األعلى من كل شيء يف الوجود عن ك
بدأت هذه السورة بفعل األمر "سبح" وتسمى سورة سّبح، مكية  14وتسمى أيضا سورة "سبح".

 ونزلت بعد سورة التكوير. 19وآايهتا 

 الغاشية -11
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والغاشية: من مسيت سورة الغاشية الفتتاحها بقوله تعاىل: "هل أاتك حديث الغاشية" 
سورة 15أمساء القيامة وهي الداهية اليت تغشى الناس أبهواهلا، واإلستفهام للتهويل وتفخيم شأهنا.

ونزلت بعد سورة الذارايت وبدأت أبسلوب اإلستفهام " هل أاتك حديث  26مكية وآايهتا 
 الغاشية.

 الفجر -12
وهو قسم عظيم بفجر مسيت سورة الفجر الفتتاحها بقوله تعاىل: "والفجر وليال عشر" 

 30وهي سورة مكية وآايهتا  16الصبح املنبلج نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتما.
 ونزلت بعد سورة الليل وبدأت أبسلوب القسم "الفجر".

 البلد -13
مسيت سورة البلد ألن هللا تعاىل أقسم يف فاحتتها ابلبلد احلرام )مكة(  الذي شرف هللا 

ونزلت بعد  20وهي سورة مكية وآايهتا  17بلة املسلمني تعظيما لشأنه.ابلبيت العتيق وجعله ق
 سورة ق وبدأت أبسلوب القسم "ال أقسم هبذا البلد".

 الشمس -14
 18مسيت سورة الشمس الفتتاحها ابلقسم اإلهلي ابلشمس املنرية املضيئة آلفاق النهار.

قسم "والشمس ونزلت بعد سورة القدر وبدأت أبسلوب ال 15وهي سورة مكية وآايهتا 
 وضحاها".

 

 الليل -15
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مسيت سورة الليل الفتتاحها أبقسام هللا تعاىل ابلليل إذا يغشى، أي يغطي الكون بظالمه 
ونزلت بعد  21وهي سورة مكية وآايهتا  19ويسرت الشمس والنهار واألرض والوجود حبجابه.

 سورة األعلى وبدأت أبسلوب القسم "والليل إذا يغشى".

 الضحى  -16
الضحى تسمية هلا ابسم فاحتتها حيث أقسم هللا ابلضحى: وهو صدر مسيت سورة 

النهار حيث ترتفع الشمس تنويها هبذا الوقت املهم الذي هو نور وألهنا نزلت يف شأن النيب 
 20صلى هللا عليه وسلم فافتتحت الضحى وملا كانت سورة الليل انزلة يف خبيل افتتحت ابلليل.

 القسم "والضحى". أبسلوب ت بعد سورة الليل وبدأتونزل 11وهي سورة مكية وآايهتا 

 اإلنشراح -17
مسيت سورة اإلنشراح أو أمل نشرح الفتتاحها ابخلرب عن شرح صدر النيب صلى هللا عليه 

وهي سورة مكية وآايهتا  21وسلم أي تنويره ابهلدى والإلميان واحلكمة وجعله فسيحا رحيبا واسعا.
 ب اإلستفهام.ونزلت بعد سورة الضحى وبدأت أبسلو  8

 

 التني  -18
مسيت سورة التني ألن هللا تعاىل أقسم يف مطلعها ابلتني والزيتون ملا فيهما من خريات 

ونزلت بعد سورة الربوج وبدأت  8وهي سورة مكية وآايهتا  22وبركات ومنافع "والتني والزيتون".

 أبسلوب القسم "والتني والزيتون".

 العلق  -19
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مسيت سورة العلق أو سورة اقرأ أو سورة القلم ألن هللا سبحانه افتتحها بقوله:    

                                            :والعلق .
23الدودة الصغرية.الدم اجملتمد على شكل 

وهي أول  ما نزل من القرآن الكرمي ومن سورة مكية  
 وبدأت أبسلوب فعل األمر. 19وآايهتا 

 القدر -20
مسيت سورة القدر أي العظمة والشرف تسمية هلا بصفة ليل القدر الذي أنزل هللا فيها 

وهي سورة  24شرف.القرآن فقال تعاىل: "إان أنزلناه يف ليلة القدر" أي يف ليلة عظيمة القدر وال
 ونزل بعد سورة عبس وبدأت أبسلوب التوكيد "إان أنزلناه يف ليلة القدر". 5مكية وآايهتا 

 

 

 البينة -21
مسيت سورة البينة الفتتاحها بقوله تعاىل: "مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 

زائلني عن الشرك واملشركني منفكني حىت أتتيهم البينة" أي مفارقني ما هم عليه من الكفر منتهني 
حىت أتتيهم احلجة الواضحة، وهي ذلك املنزل الذي يتلوه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ونزلت بعد سورة الطالق وبدأت  8وهي سورة مدنية وآايهتا  25وتسمى سورة الربية أو مل يكن.
 أبسلوب النايف "مل يكن الذين كفروا".

 الزلزلة  -22
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الفتتاحها ابإلخبار عن احلدوث الزلزال العنيف قبيل يوم مسيت سورة الزلزلة أو الزلزال 
ونزلت بعد سورة النساء وبدأت  8وهي سورة مدانية وآايهتا  26القيامة: إذا زلزلت األرض زلزهلا.

 ."أبسلوب الشرط "إذا زلزلت األرض زلزهلا

 العادايت      -23
جملاهدين املسرعة مسيت سورة العادايت ألن هللا افتتحها ابلقسم العادايت: وهى خيل ا

ونزل بعد سورة العصر وبدأت أبسلوب قسم  11وهي سورة مكية وآايهتا  27يف لقاء العدو.
 "والعادايت ضبحا".

 القارعة  -24
مسيت سورة القارعة لبدء السورة هبا هتويال وختويفا كابتداء سورة احلاقة، والقارعة من 

حنو ذلك. ومسيت هبذا ألهنا تقرع القلوب أمساء يوم القيامة كاحلاقة والطامة والصاخة والغاشية و 
أحد أمساء يوم القيامة ونزلت بعد سورة قريش وبدأت  11وهي سورة مكية وآايهتا   28هبوهلا.

 "القارعة".

 التكاثر -25
مسيت سورة التكاثر لقوله: "أهلاكم التكاثر" أي شغلكم التفاخر ابألموال واألوالد 

ت بعد سورة الكوثر وبدأت بفعل املاضي "أهلاكم ونزل 8وهي سورة مكية وآايهتا  29واألعوان.
 التكاثر".

 العصر -26
مسيت سورة العصر لقسم هللا به يف مطلعها بقوله: "والعصر" الدهر، الشتماهلا على 
األعاجيب من سرّاء وضراّء وصحة وسقم وغين وفقر وعز وذل وانقسامه إىل أجزاء: سنة وشهر 
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ونزلت بعد سورة اإلنشراح وبدأت  3وهي سورة مكية وآايهتا  30ويوم وساعة ودقيقة واثنية.
 أبسلوب القسم "والعصر".

 اهلمزة  -27
مسيت سورة اهلمزة لبدئها بقوله تعاىل: "ويل لكل مهزة ملزة" واهلمزة: الذي يغتاب الناس 
ويطعن هبم بقول أو فعل أو أشارة، واللمزة: الذي يعيب الناس إبشارة احلاجب والعني. قال ابن 

ونزلت بعد سورة  9وهي سورة مكية وآايهتا  31عباس: "اهلمزة" املغتاب، و"اللمزة" العياب".
 القيامة وبدأت بدعاء على الذين يبيعون الناس "ويل لكل مهزة ملزة".

 الفيل -28
سورة الفيل الفتتاحها ابلتذكري بقصة أصحاب الفيل: "أمل تر كيف فعل ربك   مسيت

يقني ماذا صنع ربك العظيم القدير أببرهة احلبشي قائد اليمن أبصحاب الفيل"؟ أي تعلم علم ال
ونزلت بعد سورة الكافرون  5وهي سورة مكية ,آايهتا  32وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت احلرام.

 وبدأت أبسلوب اإلستفهام " أمل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل".

 القريش -29
وهي  33طلع سورة: "إليالف قريش".مسيت سورة قريش تذكري هلم بنعم هللا عليهم يف م

 ونزلت بعد سورة التني وبدأت حبرف اجلر "إليالف قريش". 4سورة مكية وآايهتا 

 املاعون -30
مسيت سورة املاعون ألن هللا تعاىل ذم يف هنايتها املدينة الذين مينعون املاعون: "ومينعون 

من أدوات الطبخ، كالقدر املاعون" كالساهني عن الصالة، واملنافقني: ما يستعريه من جار  
وامللح واملاء وآالت الزرع كالفأس والدلول ووسائل اخليااة كاإلبرة واخليط وحنو ذلك من كل ما 
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يستعان وينتفع به من املنافع السريعة. وتسمى أيضا سورة الدين للنعي يف مطلعها املكي على 
ونزلت بعد سورة التكاثر  7وهي سورة مكية وآايهتا  34الذي يكذب ابلدين أي جزاء األخراوي.

 وبدأت أبسلوب اإلستفهام "أرأيت الذي يكذب الدين".

 الكوثر -31
مسيت سورة الكوثر الفتتاحها بقول هللا تعاىل خماابا نبيه صلى هللا عليه وسلم: "إان 

وهي  35أعطيناك الكوثر"  أي اخلري الكثري الدائم يف الدنيا واآلخرة، منه: هنر الكوثر يف اجلنة.
 "  الكوثر أعطيناك إان ونزلت بعد سورة العادايت وبدأت أبسلوب التوكيد " 3ية وآايهتا سورة مك

 الكافرون -32
مسيت سورة الكافرون ألن هللا تعاىل أمر نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم أبن تخااب 

وهي سورة مكية  36الكافرون أبنه اليعبد مايعبدون من األصنام واألواثن: "قل ايأيها الكافرون".
 ونزلت بعد سورة املاعون وبدأت بفعل األمر "قل ايأيها الكافرون. 5وآايهتا 

 النصر  -33
مسيت سورة النصر الفتتاحها بقوله تعاىل: "إذا جاء نصر هللا والفتح" أي الفتح األكرب 
والنصر املؤزر الذي مسي فتح الفتوح وهو فتح مكة املكرمة، وتسمى أيضا سورة التوديع. وهي 

 هللا نصر جاء إذا"ونزلت بعد سورة التوبة وبدأت أبسلوب الشرط  3سورة مدنية وآايهتا 
 ."والفتح

 سدامل -34
مسيت سورة املسد لقوله تعاىل يف آخرها: "يف جيدها حبل من مسد" أي يف عنق أم 

ونزلت بعد سورة  5وهي سورة مكية وآايهتا  37مجيل زوجة أيب هلب حبل مفتول من ليف.
 الفاحتة بدعاء على أيب هلب "تبت يدا أيب هلب وتب".

                                                             
 818 ص:نفس املرجع.   34
 827 ص:نفس املرجع.   35
 837 ص:نفس املرجع.   36



 اإلخالص -35
مسيت سورة اإلخالص ألهنا تتحدث عن التوحيد اخلالص هلل عز وجل املنزه عن كل 

 4وهي سورة مكية وآايهتا  38نقص املربأ من كل شرك وألهنا ختلص العبد من الشرك أو من النار.
 ونزلت بعد سورة الناس وبدأت بفعل األمر "قل هو هللا هللا أحد".

 الفلق  -36
ه تعاىل: "قل أعوذ برب الفلق"، الفلق: الشق وفصل مسيت سورة الفلق الفتتاحها بقول

الشيئ  عن بعضه وهو يشتمل كل ما انفلق من حب ونوى ونبات عن األرض وعيون ماء عن 
ونزلت بعد سورة  5وهي سورة مكية وآايهتا  39اجلبال ومطر عن السحاب وولد عن األرحام.

 الفيل وبدأت بفعل األمر "قل أعوذ برب الفلق".

 الناس -37
سورة الناس الفتتاحها بقوله تعاىل: "قل أعوذ برب الناس" وتكررت كلمة "الناس"  مسيت

فيها مخس مرات، وقد نزلت مع ما قبلها. وهي آخر سورة يف القرآن وقد بدئ ابلفاحتة اليت هي 
وبدأت  5وهي سورة مكية وآايهتا 40استعانة ابهلل ومحد له وختم ابملعوذتني لالستعانة ابهلل أيضا.

 الناس". برب أعوذ قل ألمر "بفعل ا
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