
 

 

 تأمالت فــى تفسيـــر 

 ســـورة النازعـــات

 
 / ربيـع العشـرى علـى سويلـمكتورد

 

 أستاذ مساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن 

 كلية أصول الدين والدعوة بشبني الكوم

 

 

 مستلة من
 

 حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 م3122 -هـ  2543، لعام الثالثونالعدد 

 6157/3122والمودعة بدار الكتب تحت رقم 

 
 1503333141ت  -شبين الكوم-عمارات الزراعيين-أمام كلية الهندسة-دار األندلس للطباعة
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مقدمة

 وبعد،،،
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 مــى سويلـرى علـــع العشــ/ ربيكتورد
 ل الدين والدعوةأستاذ مساعد بكلية أصو

 جامعة األزهر الشريف -بشبني الكوم 

 قسم التفسري وعلوم القرآن الكريم
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 وبه نستعني.

 متهيد 

 بني يدى تفسري السورة الكرمية 

 أواًل: التسمية ووجهها:
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 ثانيًا: عدد آياتها:
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 ثالثًا: مكان وزمان نزولها:
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 رابعًا: موضوعاتها الرئيسية:
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 خامسًا: فضل السورة الكريمة 

  النبأ ها لسورة "سادسًا: مناسبُت
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 البعث والردُّ على منكريهقسم اهلل تعاىل على حقيقة 

               

                       

                   

                            

                           

        

 عربيةاملباحث ال

                 

            

                                                 



 / ربيع العشرى على سويلمكتورد

 - 16 - 

                                                 



 تأمالت فى تفسري سورة النازغات

 - 17 - 

 

      

    

           

                                                 



 / ربيع العشرى على سويلمكتورد

 - 18 - 

            

      

                                                 



 تأمالت فى تفسري سورة النازغات

 - 19 - 

            

                                                 



 / ربيع العشرى على سويلمكتورد

 - 20 - 

          

 

           

:الرَّْجُف
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:ُفْدوالرَّ
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 املعنى العام

                                                 


