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Establishment Details بيانات المنشأة

Establishment Name AlSalam Islamic Center / مركز
السالم اإلسالمي

اسم المنشأة

Emirate Dubai / دبي اإلمارة

Trading License Number 57 رقم الرخصة التجارية

Media File Number MF-02-5801994 رقم السجل اإلعالمي

Permit Details بيانات التصريح

Service Printing Permit / إذن طباعة الخدمة

Type of Publication Book / كتاب نوع المطبوع

Book Title سورة العصر اسم الكتاب

Author Name مركز السالم اإلسالمي اسم المؤلف

Language Arabic / العربية اللغة

Age Classification E التصنيف العمري

Warning تنويه

يجب تدوين رقم موافقة إذن الطباعة واسم المطبعة وعنوانها باإلضافة للتصنيف العمري مع ذكر الجملة التالية " تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي
تالئم محتوى الكتب وفقا لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم " وذلك للحصول على موافقة التداول

إعتماد مدير ادارة المحتوى اإلعالمي

إذن طباعة وإجازة تداول مطبوعات ونصوص
Publishing Printing & Text Permit

This is an electronic permit, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this permit makes it cancelled هذه اإلجازة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في اإلجازة يلغيها

To verify the permit information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة باإلجازة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
www.nmc.gov.ae



سورة العصر



الوقت معنى العصر

رقم السورة في
المصحف

نزول السورة

عدد اآليات

103

مكية

3



سورة العصر من أقصر السور في القرآن، وأهمها.

فهي تبين لنا الفوز الحقيقي والخسارة الحقيقية.

سبب النزول



في هذه السورة، أقسم هللا "بالعصر" – وهو الوقت، عندما يقسم هللا

بشيء، يبين أنه أمرٌ عظيم ومهم.

الوقت جدا مهم ألننا ال نعلم متى سينتهي وقتنا. الوقت

محدود للجميع، أي جميعنا لنا وقٌت قصير كي نعمل

أفضل ما عندنا.

خالصة السورة



أقسم هللا بالوقت، كي يبين لنا أن جميع البشر سيخسرون. جميعنا سنخسر

إذا لم نستخدم هذا الوقت القليل في عبادة هللا، والعمل الصالح الذي

يُرضيه.

خالصة السورة



الذين آمنوا (آمنوا بالله، وجميع أركان اإليمان) 

عملوا الصالحات، (مخلصا لله، ومتبعا سنة النبي (صىل اله عليه وسلم)) 

وتواصوا بالحق – يذكرون بعضهم بعضا بما قال هللا. 

وتواصوا بالصبر – ويذكرون بعضهم بعضا بالصبر.

ثم ذكر تعاىل أربع أمور تخرجنا من هذه الخسارة، أي البد أن نكون ممن

يعمل بها كي نكون من الفائزين: 

.1

.2

.3

.4

خالصة السورة



وثاني فعلين مع الناس. أول فعلين أعماٌل البد أن نعملها

نحن،

خالصة السورة

وهذه هي ُمعادلة النجاح.



الوقت نعمة عظيمة البد أن نستخدمه. ال نضيع وقتنا في

أمور ال تُفيدنا وال تُفيد اآلخرين. 

البد أن نسعى إلصالح أنفسنا واآلخرين أيضا. 

البد أن نقضي وقتنا في العمل الصالح، كي نكون من

الفائزين.

الدروس المستفادة



هللا يقسم بما يريد ولكن نحن ال نستطيع أن نحلف

بغير هللا. الحلف بغير هللا شرك، والبد أن نبتعد عنه.

هل تعلم



الحمد لله
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