
)  )إ ن يوم إلفصل اكن ميقاًتا
The day of “Al-Fasl” is one of the names 

of the Day of Judgement and it  means 

the final day of life on Earth. This name 

also means the beginning of the life of 

the Hereafter, the eternal life. As 

Muslims, it is one of the pillars of Iman 

to believe in the Last Day. 

 
إ(       ن للمتقني مفازا  )إ 

Allah gives us glad tidings in this Surah 

through the promise He has for the 

believers. The believers are those who 

obey Allah, and do what he loves and 

stay away from what He hates. He 

promises them “Mafaza” - attainment 

and triumph in the Hereafter. 

The Big Idea 
 )مع يتساءلون عن إلنبأ  إلعظمي(
 

This Surah takes its name 
from the word An-Naba in 
the second verse and it 
means "The Great News". 
What is the "Great News" 
that Allah (swt) is telling us 
about? It is the news about 
the Day of Judgement, the 
Last day. 

Living the Qur’an 

Qur’an … Knowledge 
and Action 

To gain Allah’s love and 
Jannah, I always choose to 
do righteous deeds which 
Allah loves and orders me 
to do. 
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Instructions: The contestant is required to 

know and understand the In the Shade of the 
Verses and the Qur’an … Knowledge and 
Action sections. Contestants can choose the 
language to which they will be orally tested. The 
Big Idea is for the sake of knowledge and will 
not be examined on the day of the competition. 
. 

Surat An-Naba  

The Great News 



إختار دإمئا 
إل عامل إلصاحلة 
إليت حيهبا هللا 
ويأ مر هبا ل فوز 
 برضاه وابجلنة 

مع يتساءلون عن  
 إلنبأ  إلعظمي

هذه إلسورة أ خذت 
إمسها من لكمة إلنبأ  
إلوإردة  يف إلآية 

إلثانية وتعىن ) إخلرب ( 
. فهل تعلمون اي 

صغاري عن ماذإ يريد 
هللا أ ن خيربان؟ إ ن 
خباران يف  هللا يريد إ 
هذه إلسورة عن يوم 

 إلقيامة. 

 بالقرآن نحيا 

 يف ظالل إلآايت 
 

)  )إ ن يوم إلفصل اكن ميقاًتا
يوم إلفصل هو أ حد أ سامء يوم إلقيامة وهو إليوم 

إذلي تنهتي  فيه إحلياة إدلنيا وتبدأ  فيه إحلياة إلآخرة 
نسان بعمهل  ، فيدخل  حيث جيازي هللا لك إ 

إملؤمنون إجلنة ويُعاقَب إلاكفرون ابلنار. وإل ميان 
ابليوم إلآخر هو ركن من أ راكن إل ميان والاعتقاد 

 به وإجب عىل لك مسمل ومسلمة 
 
 

إ(  )إ ن للمتقني مفازا
برش هللا عباده إذلين يعملون إل عامل إحلس نة إليت 

حيهبا هللا ابلفوز ابجلنة ، ذلكل فا ن لك مسمل 
حريص عىل أ ن يكون من قامئة إلفائزين أ ن يكرث 

 من هذه إل عامل. 

ن  ي ظالل االيات تعليمات: المطلوب من المشارك دراسة و فهم الفقرتي 
ن
لقران علم و واف

 بعد تسميع السورة الكريمة بأي لغة يختارها المشارك شفهيا فقط حيث سيتم تقييمه عمل 
 هي للفهم العام و لن يتم التقييم  فيهاالجو العام للسورة مالحظة: فقرة 
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