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	 إ�� آ� �� �
�  . و����	 �	  ���� ��� ا����  

  

 ����� إ���  .ر��# ا���� إ�� آ� ���� "�� وا! �� �

  

  .  إ�� �� .-�	 وو,+ *��اري إ�� أن و��& إ�� ه�� 

  

  إ��  دآ�"�ة و��ر	 !��� 	 ، إ�� ه12ء و/��ه� آ-��ون 

  

أ"=�م *�;�� �:�ي و!��9 ا� ��
	 ، ���� ��	 آ� ا�#678 
  . وا� =��� 
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  إه�اء
  

  

  

  : أه�ي *7-	 ه<ا إ�� 

�#   .A;�� ا? ،ووا��"	  -ر.8@ ا?  -وا��ي ا��9�9 ��Bا�  

  زو! 	 ر��=# در*	 ، 

، 	��D أو1دي ,�ة  

  . وإ�� آ� �� أ.� وأ9D �	 ه<E ا�7��ة 
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�D�تG�  ا�7AI#  ���س ا�8

  أ  	�� و����� 
  ب  إه�اء 

  ج  . ���س ا�������ت 
 �����.  ١  

    .�� ر��ب ��رة ا	���ن / ا	��ب ا�ول 

  ٣  .-��'�رة و*() �'�&%�� ا�%$��# / ا�"!  ا�ول 
  ٣  .ا�%$��# -��'�رة  -
  ٣  .*() ا�%'�&�  -
��ا	%�10 �0&/ ا�'�رة  - .  ٤-٣  

  ٥  .أه�&� ا�'�رة / ا�"!  ا�23�4 

�ت ���د ا	���� / ا	��ب ا	���� ���ت �.    

9"�ت ( ا��رس ا�2678 �2 ��5ت / ا�"!  ا�ول 
  ) . �(�د ا��;�: 

٧  

�?�*(� ا<��ت ��� 6(��0 / ا�"!  ا�23�4   ٨  

�ت ���د ا	���� / ا	��ب ا	��	� �.    

  ١٠  . ا�!"� ا�و�A / ا�"!  ا�ول 
  ١٢  .ا�!"� ا�3�4&�                 
  ١٤  .ا�!"� ا��4��4                 
  ١٦  . ا�!"� ا��ا-$�                
�'� / ا�"!  ا�23�4 �F١٨  .ا�!"� ا�  

  ٢٢  . ا�!"� ا�'�د*�                   
  ٢٣  .ا�!"� ا�'�-$�                   
                   �?�  ٢٥  .ا�!"� ا��4

 #8"�J٣١  . ا�  
  ٣٢  .ا��8ا!K وا�A��رس 
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  ا�	����                
ا���� � رب ا��	���� ، وا�
�ة وا���م ��� ����	 ��� ا�
	دق ا���� 

 ، ���  : و���  ا

  !"#	45 -��  '�	3*  ا��2	نأ�.ل ا� �. و-$ آ+	�* ا�%(#) ، و'�ا& �%$ 
وا�=�( ا��"�( ، �5 3%	د أ#> � ،  ءا��:4و9+�8 �3-7	3* ، �75 ا��(اج 

  .A�B 45 ا����) و�7	 �@�) ا�?( آ+	ب ا� أ< 

 –آ�	 ه� ا�=(ان داE�	  –و-	ءت ��رة ا�!(B	ن ���	��7	 وC#	73	  ا��@��> 
  . �+��� JK���I ((ق ��#�ة، و�H$ آ�G(ة 

 L�KوM5  ر	ل ا�%!	�أ� �  ر�* ، و�L7H و'Nرت  �H=��ة ا����وذآ(ت 

!	ت �H	د ا�('�� . وأ�Bا�7) � L�+P (? ) 	"G�� ر��'�Q ) وه� 

��B��9�ا� ���و *"��	وآ	M5ه) ،  -��L هN& ا�
!	ت 	��� ا���H ور�* ، و
45 ا��ار ا�P(ى �N7ا ا�U.اء ا��@�)، �	K2	5> إ�� ا�S(ف، ���)  < #���* 

 فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانوا{ : إ< ا� H3	رك و�3	�� 

]�7ت � ر��ل ا� ���* ا�
�ة : �7$ ر'�* ا�  -أB–  �ّZ	ل }َ يعملُون

وا���م ��Uً	 و\8 �5* ا�U"> '+� ا�+B (? �7	ل \�� ا� ���* و��) 45 
' )PCل	B *G#� " : A�B ��� )^P >و ،L��� رأت و< أذن ��� > 	 	7�5

 (? )_�)B <#`ا &Nفاً { : أ هوخ مهبونَ رعداجِعِ يضنِ الْمع مهوبنافَى ججتت
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء  . وطَمعاً ومما رزقْناهم ينفقُونَ

5%	ن �.ا	 ��� آ$ ��) أن #+��( هN& ا�
!	ت  )٣(} بِما كَانوا يعملُونَ 

   . ،و#+��� �7	 �3 475��P $( ا����	 وا`P(ة

 


	رة ا����ة  )١( )١٧  (  

 ) ١٦(سورة السجدة  )٢(

Q 



 
 

  

  

  
  �� ر��ب ��رة ا	���ن :ا	��ب ا�ول 

  . ا������ �����رة و�
	 ا������ /ا	ولا����  

   . ���رة ا�!(B	ن ا�+�(8#  -

  . �AH ا�+���> -

	 ا]+��L ���* ا���رة - .  

  


��  . ا���رة أه��� /  ا���� ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R 



 
 

  .ا������ �����رة و�
	 ا������  /ا	ولا����  

  :���رة ا����
ن ا������  •

	��ا ا`#	ت  - <�%٦٨،٦٩،٧٠ <����5.  

-  4�	G�ا� �.  -  	73	#C٧٧.  

  .7H�3)3	 ا�9	�> وا��_(ون -

- ��� L�.� رة��"  f#" . )١( 

  .٦٠، ا���رة �7	 ��Uة 45 ا`#> "H3	رك " ا�G"	ء  ����Mب��أت  -

  . "١،٢"، ا�(�  " ٣٦،٣٧"، ا��.ب " ١٩"ا�U.ء  -

 

   :��� ا������ •

 : ه� ا�) � أ��	ء ا�=(Cن ا�!(B	ن   

 L���ُ  اN7�  (�>ن  ا�  ����  أ�.�*  ا�Nي  ا����U  ا�%+	ب  هNا  7�5	  ذآ(  �3	��  ا
  &�H� ���*  ا��2	��>  ���  ا�%H(ى  ا�"��>  وآ	ن      ���* و��) ��� \�� ا
،وا�"�ر   وا�H	I$  ا��l  ���  �*  ا�  5(ق  ،ا�Nي   ا����H  وا�:�	ء  ا��	I   ا�"�ر  
  )٢(.وا2#�	ن   ،وا�%!(   وا�@�م  


 ا����� ���� ا���رة •�:  

التوحيد هذه السورة كسائر السور المكية اهتمت بأصول العقيدة من   

 .والنبوة وأحوال القيامة

فبدأت بإثبات الوحدانية للّه عز وجّل، وصدق القرآن، وصحة رسالة 

النبي صلّى اللّه عليه وسلم، ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة ال محالة، 

  وفندت أضداد هذه العقائد، ونعت على المشركين عبادة األصنام واألوثان 

  

  ��� ا���ا�� ��)١(

  ا������ ا����� )٢(

S



 
 

ونسبة الولد للّه عز وجّل، وتكذيبهم بالبعث والقيامة، وهددتهم بما سيلقون 

من ألوان العذاب والنكال في نار جهنم، ومفاجأتهم بما في جنان الخلد من 

 .أصناف النعيم المقيم

الذي عرف  ثم أبانت شؤم مصير بعض المشركين كعقبة بن أبي معيط

يقُولُ يا  ويوم يعض الظَّالم علَى يديه "  فسماه القرآن بالظالم الحق ثم ارتد عنه،

متأثرا بصديقه الذي سمي بالشيطان وهو   )١( " لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا

 .أبي بن خلف

أقوامهم لهم، وما حّل ثم ذكرت قصص بعض األنبياء السابقين وتكذيب 

بهم من نكال ودمار وهالك بسبب تكذيبهم رسل اللّه، كقوم نوح، وعاد، 

 .وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأمثالهم من الكافرين الطغاة

وأوردت السورة أدلة على قدرة اللّه ووحدانيته، مما في الكون البديع    

اإلنسان، والبحر،  من عجائب صنعه، وما في األرض من آثار خلقه في

وخلق السموات واألرض في ستة أيام، وإنزال األمطار وإرسال الرياح 

 .مبشرات بالمطر، وجعل البروج في السماء، وتعاقب الليل والنهار

ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين، وما 

إكرام  يتحلون به من أخالق سامية وآداب رضية، تجعلهم يستحقون بها

نزال القرآن ووحدانية اللّه إ.اللّه تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم

  )٢(. تعالى 

  ٢٧سورة الفرقان أية  )١(

 وهبة الزحيلي / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  )٢(

T



 
 

 
��  : ا���رةأه��� / ا���� ا�

   

) وB	��ا(7	 	 B	�* ا��%N��ن ا���رة ��3( ���	ق +�ّ�. �H+5أ �m#	ت �5 

	 B	��ا، ?) C 43M3#	ت 3+��ث ?� ��� A�=�3ا�(��ل و <E�73 ت	#C 43M+
  .�� �	HB> ا�+%A#N و#�+�( هNا ا���	ق  45 �@) C#	ت ا���رة ا�%(#�>

�	 ُ#�Hأ �+���* � ا�=(Cن   ،<\	P ن	B)!#��� أن 3%�ن ��رُة ا� 	�آ
��7	 �	ب �@�) � أ��اب ا�=(Cن، و�P$ ا�%(#)، '!@ً	 و�ار�ً> و�3�(ًا؛ 

�ا�P* ا�%H(ى � J��5 .  

ْ�  lََّ�9َ3َ��=	E=7	 ا2#�	��>، وl=�3 ��"	ز�7	 ا�(�	��>؛ �	ل � آ"�ز& ا���5(ة َ
���ار ! 5:� �@��		� l5�+3 	���� ،ُب	Uَ�ُا� AُUَ�َار ا�)��إذ 7�5	 � ا

���  -�7	#+7	؛ ��	 #%!4 ا��	�sَ وُ#َ�%ُِّ"ُ* وا��^	8E وا�H(آ	ت، � ��ا#+7	 إ�� 
و#%�ن ! أن #�t إ�� �	�s ا�=(Cن -���7	  *=�93–�7B�PM	 و3�==* ��"	ز�7	 

 �  .'=�=ً>) �H	د ا�('��(

� ذ�s إ]	رًة أنَّ ا��7	 ه� أ'� أه) أ��	ء ا�=(Cن s�!%# ! L��� و< ��رة
 *
  .آ)�G��G$ ا��7	،   أن أ��	ء ا�=(Cن ا��اردة �"


	'7H	 إ��  � $P�3 475 s�Nن، و�C)=ا� uأوا� ��� J+!" 	7�B�?) إن 
&�\	=  . �	'	3* و�	'	3*؛ و3!:4 �* إ�� �	ر-* و

و� ه"	 آ	�C L#	73	 آ�7	 �3ور ��� �	ور ا�=(Cن ا�%H(ى، ��ءا �M\�ل 
ا2#�	ن و'=�=> ا�+�'�� وا�P2ص، E>�5$ ا�"�Hة، و'=	lE ا�Q�H و_	ه� 

>، وا���� وا�����، و�از#� ا���ل، وHَ�ِِ( ا�=
w، ?) ِ'َ%ِ) ا�+_(#  ا�=�	
� ?�	ر ا2#�	ن و�ار-* 	 #(3=4 . و-�	�* $��3 	+7�3	P L�	آ s�Nو�

��=#ِّ�
  ) ١( !�	���H إ�� "	زل ا�و��	ء وا�

  

���� ا����ري )١( ، �  آ��ب ا�����

U



 
 

  

  

  

���د ���ت ��ت  /   ا	��ب ا	���� ��  ا	��

  :ا���� ا	ول

�� �� ���ت ��  )  ا��'�& %
�د #"�ت ( ا�!رس ا�

  


��  :  ا���� ا�


+*�)  #"�ت %
�د ا��'�& (()��
� ���ت  � ���  

  

  

  

  

  

  

  

V 



 
 

  :ا���� ا	ول

 
� 
  :  ) #��ت ا�"!�  ( ���ت ا��رس ا	���

    (�xxو� *xx��� ��xx�)@� �xx	 ����xx-	 أن �xx.ول ا�=C)xxن ���xx ر��xxل ا� \��xx ا
           <x�x�3 �x	��) ه�x ا�Nxي '�xل sx�3 ا *x� ء	x- 	x lHIو �������� *S�� يNا�
        �xإ� 	x7��' )x�G%ا� <y�xق ا���x9دات وا�	xا�� �xا�U	ه��> ا�+4 آ	�L 3�	رس 

  . �P( أ> أL-)P ��"	س

     xx (7�	xx�3و ،(xx7B�Pوأ ��')xxد ا�	xxH� ت	!xx\ <xx�#)%ت ا�	xx#`ا &Nxxه Lxx"�ّ�
       (7�x=�3ا�7)، و�x  ا�"	س، و��"73�x�=� Lx) و3
4x5 (75)x أ (7�ر�7)، و�3	

  .`#	ت ا� '�� ُ#Nَآ}(ون �7	 

_x=5 ،(7+�x	ل     4x5 (73Mه� �يمشونَ  وعباد الرحمنِ الَّذين{ :ا�@( آ�8 و\8 ا
� رّب       }  لْـأَرضِ هونـاً  علَى ا  xKا�+�ا �x� <x��	"ا� <xy�7ا� &Nx7� �#��x'7) ا

� ا`داب ا��	��> 45 -��  ا���$   Kا�+�ا s، وذ�����	ا��.  

     *xE	ت أو��	!x\ 	x"� ��xH#، و��	و�3 *�	�H� *��� �N75ا درس أ4ّB�P #(��"	 ا
"7) ا��#� وا��=��xة   �=�+� 	�7)، %5B�Pأ 	"���# ،*E	�!\7)    وأ"x �x=�+� s�Nxآ

  .ا��Pق، و���( ��� "�ا�7) و�+(ّ�) P^	ه) 

و��� < �=(أ ا�=(Cن ��H(آ>، �$ �=(أ ا�=(Cن �"��$ �* و�=(أ ا��"> �"��$ �7	  
  . و�+��) ا���) �"��$

لَفـي   إِنَّ الْإِنسانَ .والْعصرِ{ : 5	��2م د#� l�H^3 و��$ و�f�x د#x#)@� �x	ت    
   )١(}.إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ .خسرٍ

  .وآ) � ا`#	ت #�Qّ 7�5	 ا� �3	�� ��� ا���$ ا�U	ّد 

   


رة ا����)١( �    

W 



 
 


 ا���� ��
�د ا����� (����
� ���ت /  ا����ت �  (

� !
" ���:  


	ل ا���ا��  :  

 ،*xxx+�	I �xxx���xxx أن و\8xxx ا�%xxx	 �#)5�xxx	�2(اض �H� �xxx	دxxx3*، وا�"!�xxxر 
أو\	ف H� w�P	د& ا��{"��، و��� 	   - ذآ( ه"	 -وا���Uد �* �. ا��* 

� 5	K$ ا�
!	ت، وآ	$ ا��Pق، ا�+4 �-�7	 ا�+�=�ا -.#$ ا��Gاب  (7�
         AE)x_3 	x��x ذ�x\  x�3 sx!	ت  �ّx� �xBاه) و�G 	7�-�� ر�7)، وأآ(م 
       <x��G�ن ا��xS+H# �#Nxا� ،����	x
إ��7	 أ�"	ق ا��	���، و3+^�  إ��x7	 ��x!س ا�

 	 ) ١(.ا3
!�ا � آ(#) ا��9ل، وأ�3ا �* � -��$ ا���	لو��$ ا�"��) آ!	ء 

 ���
	ل ا������ �� �� :  

   ��"}x�د& ا�	H� )ة ذآ�H"ن وا�C)=45 ا� (7"�Iآ�� و)_�<ت ا�	ذآ( -7 	��

سـبحان  {  أ#:	 وذآ( \!	73)، وأK	75) إ�� ��Hد#+* 3_(#!	 �7)، آ�	 xB	ل 
  .)٢( }الذي أسرى بعبده

5�� أI	ع ا� و��H& و]S$ ���* و�
(& و��	�* وH�B* ��	 أ(& �x75 ا�Nxي    

 *x��B *��[ اNه f%�� ن	آ �هم  أولئك كاألنعام بل{  #�+�l ا�) ا���Hد#>، و
   )٤(. #�"4 45 ��م ا<�+H	ر، )٣(}أضل

  

  


	� ا���ا�� ) ١( �� 

 ١ا���اء ) ٢(

 ١٧٩ا���اف ) ٣(

)٤ ( �	
  . ������ ا��

X 



 
 

  

  

� / ا	��ب ا	��	� ��ت ���د ا	���  

  . ا�-"� ا�و�, :  ا���� ا	ول

  . ا�-"� ا�/�.��                    

  . ا�-"� ا�/��/�                    

  . ا�-"� ا��ا���                   

  


��  .  ا��0(�� ا�-"� :  ا���� ا�

  .  ا���د�� ا�-"�                    

  .  ا������ ا�-"�                    

  .   ا�/�()�ا�-"�                    

  

  

  

  

  

  

Y 



 
 

   '  #��ت &%�د ا�"!� / ا���� ا	ول 

  

�ة ، و��������  ���د ه�� ا�	�ت ا��	��ت 	��ز ������������ ا�  !�"�ا

ا/�.- ، ه,+ء ا(��د ه� ا�	! 	(���ن ا�"�! ، و	#)'��ن أن 	$#��ا 
���9ا ���د� ، ه� ا�	! 	78 ا�5�6ن �! أن 	�4	�� أو 	23 إ�0 ، وأن 	

��ًا @#��5ة �@��� ��2 أ<#� آ�� <�ل >; و�:$� " :  �ْ�ُD$	َ�ِGْH Iَ�ِD�َ<�َل َ�ِ�ِ(

ِإنD ِ�َ��ِدي َ7َ�ْ  : "، و<�ل �(�K )١( " ِإ+D ِ�َ��َدَك ِ�ْ$ُ�ْ� اُْ�ْ/َ@ِ��َ!. َأْ>َ�ِ(�َ! 

 �ْ�ِ�ْ@َ�َ Iَ  )٢( " Nُْ@�5ٌَن ِإ+D َ�ْ! ا�Iَ)َ�َD ِ�ْ! اْ�4َِو	َ!َ

  : ا���� ا�و�� 

        وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا " قال تعاىل

  " سالما

 !�$�,�: أي) َ	ْ��6َُن َ�َ@K اHْرِض َه�9ً�ْ اDِ�	َ! ( ه�� .��ت ���د اO ا

 وال تمشِ في اَألرضِ ": #��$- وو<�ر �! ��G َ>َ��	- و+ اN)���ر، آ�� <�ل

   )٣(."مرحا إِنك لَن تخرِق اَألرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُوال

���U ه,+ء ���9T 	��6ن �! ��G اN)���ر و+ ��ح، و+ أ�R و+  �5، 
و�7 ا��اد أ��9 	��6ن آ���KW �! ا)��V9 ��$ً(� ور	�ء، ��2 آ�ن "

 ��9Uوآ ،X�َ.َ !� Y'$	 ��9Uآ K6� إذا �@N0 و�@� Oا K@. 2 \دم2�N و
0و<2 آ��  (a ا#@^ ا�6`  )_)^ و��$K(" ،V . اHرض ��5ى 

I؟ أأ�� c9	a؟ : �! ��� أ09 رأى �Rً � 	�6` ُرو	2ًا، ���لروي �  ��
2رة، وأ��� أن 	�6`  ��ة. + 	� أ��� ا�,�$�!: <�ل�  �:)�.  

  

  ٨٣-٨٢ص )١(

)٢( ��� ٤٢/� رة ا�

  ٣٧: ا���اء )٣( 

QP 



 
 

ه�ه$� ا#��$- وا�<�ر، آ�� <�ل ر�Nل اK@. O اO  وإ9�� ا��اد  �َ�ْ�ن 
�@Nه� وأ9)� �#(�ن، وأ��ه� و�@��� : "�@�0 و��U� :� ة:�إذا أ��)� ا

 )١(  "ا#��$-، ��� أدرآ)� ��@�ا، و�� ����� ��U��ا

 

 !#'و<�ل ��2 اO  ! ا���رك، �! َ�ْ(َ��، �! 	'�K  ! ا�/)�ر، �! ا

0  ) وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى األرضِ هونا: ( ا���ي �` <�

اNH��ُع واH ��ر  -واO  -إن ا�,�$�! <�م ُذُ;، ذc �$�� : <�ل   
وا�3ارح، ")KW�� ���#'� K و��  ���م �! ��ض، وإH ��9.'�ء، 

 ���@� ��92و�$�� دe@�� �! ا/�ف �� � 	��G ;e2ه�، و�$(�� �! ا
�ن:  ���eة، ����ا'  .ا'�O 2 ا�ي أذهX �$� ا

9��R ��N`ء g@��ا  0    `� �h�)� +س، و�$�ن ا" ��9� أ�� واO �� أ"
 K@� 0#ُ�9 VُD5�َ�َ Oاء ا�)  �)(	 �ا3$-، أ ��ه� ا/�ف �! ا$�ر، وإ09 �! 

 D;> 2�� ،- إ+ �` �5(� أو �` ��6ب�9( O �	 �ا��92 "#�ات، و�! 
   )٢(.�@�0 و"َ_� ��ا 0ُ

   K�k)� ل�k> ،دبH�2  ��ا ا���ن آ�^ أو.K و K ولَا تمشِ فـي ": وا�l9 إ

والَ تمشِ في اَألرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق اَألرض ": واهللا عز وجل قال ،"  الْأَرضِ مرحاً
@َ�kِ�"�!        )٣( " ولَن تبلُـغَ الْجِبـالَ طُـوالً    K�k)رك و��k�� Oا !k� -k9إه� ��k��

0�@! ��@nk ا�k�3ل   ! �! أK(" c9 �)�5ول �@K ا$�س ؟: ا�#)���	!؛ 	��ل 
K(" 0 	)�ا�g VW+؛ 	($` ه�� إه�9 -.  

  ،!���)��,+ء ا(��د؛ ���د ا�"�! 	��6ن ه��9 �)�اO !�)W رب ا
@3$�ح  �ً_�eو O �ً)Wا�� ��وإ9 VD$�َ(َ�ُ ��G �6ن  #��$- وو<�ر�	

@�,�$�! و��Gه� .  

  

)١( "#
$ %	�&.  


	� ا*( آ'	�)٢(�� .  

  ٣٧:ا���اء )٣(
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  : ا���� ا��	��� 

 

" والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما" قال تعاىل                           

 Kْ�; َ�َ��َل َ�َ(�ََ ��ْeَ �ْ�@�َْ Dَذَآَ� َأن D�oُ "ااميقا ودجس هِمبرونَ لبِيتي يناَلَّذَأْي "  و

 Kوبِالْأَسحارِ  كَانوا قَليلًا من اللَّيل ما يهجعونَ" ِ�` �gََ�)0 َوِ�َ��َد�0 َآَ�� َ<�َل َ�َ(�َ
 َمنأ" َوَ<�َل َ�َ(�َK .  )٢(" تتجافَى جنوم عن الْمضاجِع" َوَ<ْ�0  )١(" هم يستغفرونَ

  )٣("  ربههو قَانِت آناء اللَّيل ساجِدا وقَائما يحذَر الْآخرة ويرجو رحمة 

  

ا�	kk- اHوkk� Kkk` ا)(��Vkk� ;kk اO و��kk�� Vkkد� وهkk� ��kk` ا)(��Vkk� ;kk رّب       
   09�'�kkN 0kk ن ��ا�kk6/	0 وk(�"ن ر�kk<�	0 وkk9��ql)	و Oن ا�kk�'	 ؛!���k)ا

K  .و�(�

          �k$�@� �k�0 آk@آ ;k�@7�k ا !k� ،;k�@K؛ 	����kن ا�k)رك و���� O2ون ا�)��
R نT� م؛:#�7 ���� ره���9- ر�Nل اO �@�0 ا�:ة وا YN��	()$� د	! ا

           - �'k�3��kء وإ9��k ه�k د	k! ا�YkN، و��kا �2ّk6� �kد  (ak او�7 ���� ا
: أ.�م و+ أ��5 و<�ل  (_�� :أ<�م و+ أ�9م و<�ل  (_�� : و<�ل  (_�� 

��k  �kل   : (+ أ��وج ا$#�kء Xk_G ر�kNل ا0k�@� O ا�k:ة وا#k:م و<�kل        
$�` أ.@` وأ�9م وأ.�م وأ��5 وأ��وج ا$#�ء ��! أ<�ام <��ا آ�ا وآ�ا ؟ 

`$� 7�@� `($N !� XG٤()  ر( .  

وآ�ن ر�kNل اK@k. O ا0k�@� O و �@kN	�k@` ا@�k; و+ 	�	Kk@� 2k إ"2kى           
  .��6 رآ(- أو o:ث ��6ة رآ(- و< 2	s�$ �@�0 ا�:ة وا#:م 

  


	رة ا�$ار��ت  )١(   )��%١٧(  


	رة ا����ة )٢(      )١٥(  


	رة ا�)'� ) ٣(      )٩ (  

   )
٤

  )١٤٠١(ومسلم ) ٤٧٧٦(أخرجه البخاري برقم ) 
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Oوآ�ن ��2 ا   Oل ا�kNر I ! ���و ��! 	��م ا$��ر و	��م ا@�; ��@n ذ
:  ��2 ا� !k  O��kو  k! ا(�kص <�kل      �K@. 0�@� ��9U اO �@�0 وN@�؛ �(!

�@N0 و�@� Oا K@. Oل ا�Nر `أ� أUk�9 أ�k�� Ik9م ا@�k; و���kم      (  : <�ل 
�Ikk9T إذا �(@ckk ذIkk ه3�ckk ا(�kk! و9��9:  )  ckk(�kk�� �kkل : ��@ckk ؟) ا$��kkر 

�k. Iم ا2kه� أو آ��kم ا2kه�        �k� م�k	أ -ko:o ��R ;7 .� �! آ�$) . ا

c@> :  `  2<ة   -إ9` أ�k> `$)	 �)#� ل  –<�ل�k>:  )    0k�@� م داود�k. �k��
��	 �5�  . )١()� و+ 	�� إذا +<K ا#:م وآ�ن 	��م 	��� و	

  .	$�م 9�^ ا@�; و	��م 0v@o و	$�م 0N2Nو�ّ@�0 أن 	�@` .:ة داود؛  

<�kل k` ر�kNل اK@k. O ا0k�@� O      : ��2 اO  ! ���و  ! ا(�ص <�ل �(! 
�@Nو :  )      �k��	 �k5� . أ"X ا���م إK ا��k. Oم داود آ�kن 	��kم 	���k و	

وأ"X ا�:ة إKk اk. O:ة داود آ�kن 	$�kم 9�k^ ا@�k; و	��kم 0kv@o و	$�kم          
0N2N ()٢( .  

  O2 اk�� 2kRرU�         + 0kk9H 0؛���k. م�k�	م داود و�k�> م�k�	 أن Kk � !k��kو إ
أ�_; �! <���0 و+ �! .���0، وآ�ن + 	�� إذا +<K؛ آ�kن ��3ه2kا وآ�kن    

        !�k دة و�k�)���0 ا��3k6-؛ آ�kن 	3��k  Vk! اk. !�    ة:k�ا0k�@� -��3k6 ا
  .وا#:م 

�$��م ا@�; و�! �@K ا$�w ا�ي 0��R ر�Nل ا0k�@� O ا�k:ة وا#k:م؛    
0�@G +�6ّد� أ"2 إ	! + 	2  .Hن ا

�� ه�ا ( دe; ا$�` .@K اO �@�0 وT� �@Nذا "�; ��2ود  �! �Nر	)�! ���ل 
 ;�'�ا) . ؟ا�>:    ck�@)� ت�k(� ذاT� X$	�ا$�K@k. `k ا�k��    Oل . ه�ا "�; 

 �@N0 و�@� )+، "ُx@;ّ��  .)٣() أ"2آ� T� 0g�69ذا �)� �@��(2 �� 

  

  

  ) .١١٥٩(واللفظ له، ومسلم ) ٣٢٣٧(أخرجه البخاري برقم   )١(

 )١١٥٩(ومسلم ) ٣٢٣٨(أخرجه البخاري برقم  )٢(

  )٧٨٤(ومسلم ) ١٠٩٩(أخرجه البخاري برقم )٣(
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   :ا���� ا��	��� 

  "والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما" قال تعاىل

@/@y وا>)��ده� �` ���دة  ��(@��)� !#" V� ��9ن أ���  ��و�` ه�ا �2ح 
 ��$� 0��. `� 0�0، 	/���ن ��ا 0 و	�)�@�ن إ I	�R + �2"و y�/ا

�� آ�����U  !�@�('� ��G ��9UR `� جِلَةٌ  ": <�لو مهقُلُوبا ووونَ ما آتتؤي ينالَّذو
  )١(." أَنّهم إِىل ربِّهِم راجِعونَ

  َأْي ُ�َ@�ِزً�� : �Gا�� 

  0�ْ>َ `�ِ !#َ'َْ̀ء ُ	ِ��X ِاْ ! \َدم "  إِنَّ عذَاا كَانَ غَراما" َوَِ�َ�ا َ<�َل اْ Rَ ;ُّآ

َوَ	ُ�ول َ�ْ$0ُ َ�َ@7َ�ْ ِ 4ََ�اٍم َوِإD9َ�� اْ4ََ�ام ا@�Dِزم َ�� َداcْ�َ ا#Dَ�َ�ات َواْUَْرض 

 X)ْ2 ْ ! َآD�'َ�ُ َوَ<�َل ّ̀ �ِ�ْD(َ	ْ(ِ$` َ�� "  إِنَّ عذَاا كَانَ غَراما" َوَآَ�ا َ<�َل Nَُ@ْ�َ��ن ا

��Dر َ�ْ! ا$qْ(َ�- َ�َ@ْ� َ	ُ�دxوَه� ِإَ0ِ�ْ  9َِ(ُ��ا ِ�`�ُUَNَ Kَل اَْ�)َ�َ 0D@ا9ْx2َ�� ِإنD ا

�ل َ�ْ$lًَ�ا "  إِنها ساَءت مستقَرا ومقَاما" Uَ�َ �ْ�ُ��َGْUَ�َْدeََ@ُ�ْ� ا$�Dر ِ$ْ�ََأْي ِ 7َ8ْ اْ

��ً��َ�َ ;��ِ�َ  )٢(.َوِ 7َ8ْ اْ

'�ت و	�kk�$(3ن ا���kk|} وا#�8�kkت و�@kk��       Kkk,+ء 	(�@�kkن �kk�ا�H��kkل ا
 ;k  I	���k_ن إKk اO أن 	k� ���k3ّ$! ا$�kر؛        �k  ن���� و+ 	�)�رأ��N ا
      0kk��	 أن K�kk)رك و��kk�� Oا Kkk�#0kk اUkk3@�� ،-kk$3 إ$ !�kk_	 + ء�kk�Hن ا

  .��اب ا$�ر

  ���@k�9 ة:k. ;م �` آ:#��	_k-   و��ا �ّ@�$� ر�Nل اO �@�0 ا�:ة وا
      �k�'�أو ��9@- أن O�  ��)(#9 �! ��اب >�$� و�! ��kاب ا���k و�k$(� !k- ا

-$(� �R !ت و����   وا

  

 . تفسري سورة الفرقان للمراغي )١(

  .تفسري ابن كثري )٢(
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<�ل ر�kNل اK@k. O   : ا�#�} ا2>�ل، �(! أ ` ه�	�ة رW` اO �$0 <�ل 
�@N0 و�@� Oإذا ��غ أ"2آ� ( :اV أر !� O�  ذ�)(�@� �e2�6 ا�(�!  ؛�! ا

       {�k#���اب >�$� و�! ��اب ا��� و�! �)$k- ا�'��k وا���kت و��kR !k ا
  . )١( )ا2>�ل

'- و���kد��� و<��kم ا@�k; و	���kن          �k��� ا�k���9 وأ��k�	T  ّ�ونk(4	 :� :

 -$3���ء وأهk; ا�2kع      ! 9'! <�$�  ��� ا��RHء �@$� اk#آ�� 	)��kر  (ak ا
  !!وا_:ل 

- �'�أدرآ�ko:o ck!   : " ؛<�ل ا ! أ ` �@��k-   -ر�Wان اO �@���  -آ�ن ا
 0#�9 K@� ق��$  .   )٢("�! أ.'�ب ا$�` .@K اO �@�0 وN@� آ@�� 	/�ف ا

 !#'  . )٢(" �� 0��e إ+ �,�! و+ أ�$0 إ+ �$��y : "و<�ل ا

 n	��� و>ً:؛ 	/�ف أن 	$)�7، 	/�ف أن 	ً|�e ن��	أن  !�,���K@� X3 ا
��kkق ا(�@kk` إذا ���kkدى  $��kkق ا(�@kk`، وا$��kkق؛ ا$<@� ،0kk	�kk/ف أن 	�kk� Vkk` ا

��ق ا��)��دي $  )٣(. -وا(��ذ  �O -ا�9#�ن �� 2> 0	�V �` ا

!��<� I :�o  �! أن N X�N,ا�� ذ

 .أي إن ��ا �� آ�ن ه:آ� دا|��، وe#�ا�9 �:ز�� "راماإِنَّ عذابها كانَ غَ )"١(

�ل �#)��ا و 78 ا���;  "إِنّها ساَءت مستقَرّا ومقاما)"٢($�أي إ��9  78 ا

أي إ��9 	���ن ذI �! �@�، وإذا ��� أ��ف  (�l <2ر �� 	5@��ن، : �����
{3$ّ .����ن ذI أ<�ب إK ا

!#'��رق �G	�0 إ+ �G	� >�$�، و<�ل : <�ل ا	 �	�G ;ا أن آ��2 �@>
X)2  ! آ�'� : �eU� ،0  ا��U	 �@� ��92v  K�! ا$(�� �` ا�)� Oا ����g

�� ا$�ر�eدT  0$�o. 

                                                           

 
   ) .٢/٢٣٧(وأمحد ) ٥٨٨(أخرجه مسلم برقم )١(

  .ذكرمها البخاري تعليقا يف صحيحه)٢(

 .شرح سورة الفرقان ،ربيع املدخلي )٣(
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   : ا��ا��� ا���� 

  

  "بين ذَلك قَواما  والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ" قال تعاىل 

�#�ون �` �Uو	; ه�� ا�	-، ���ل ا$'�س�و�! أ"#! �� <�; �` : اe)@^ ا
   -k��g !k� I#اف، و�! أ��Nا� ��� Oا -��g ��G `� y��($�� أن �! أ9

 Oا-;kk<و �kk�-   ام�kk��kk�� K ا�kk)� Oا -kk��g `kk� ykk�  .���kk ا�<)�kkر، و�kk! أ9

  

̂ : و<�kkل ا �kk�� !kkس kk��kk#  7�kk@� ykk" `kkف، و�kk! أ9�kk�   ykk! أ9�kk|�� ykk- أ
�(> 2�� 0�@� y" !� V$� !ف، و��N ��� 0�" ��G `� �ً�دره.  

 O2 اkk�� !kk  ن�kk� ل�kk>و :-kk�5� !kk ل ا�kk> ،ك�kk�G ل�kk� ykk�: ا��kkNاف أن �$

��- �` �(��k- أ��k   : وه�ا وY���� ��G ��'9  ��	-، وا�>0 أن 	��ل$إن ا
)(2kي �@�k� Kkل ا�k�4، وهk,+ء      <�l" 2ت ا�6	(- <@�@0 وآ���v، وآ�I ا

           -k��9 `k� �kه -k	ا� ��kه `k� Xk	دU(ا��.���ن �$�ه�ن �k! ذIk، وإ9��k ا
   �ًk�" V�k_	 K(" ط ا�9#�ن��ا���5ت �` ا���"�ت �Uدب ا�6ع ���� أ+ 	
\�e أو ���ً+ و9'� ه�ا، وأ+ 	_�y أ	_ً� و	�)� ") K	Vk�3 ا(��kل و	��kط    

�kk�ام، أي ا(2kkل، وا��kkام �kk` آkk; وا"kk� 2kk` اkk6}، وا'#kk� !kk` ذIkk ه�kk ا
      ��k2 هkW أو ،Xk#��- ���h و.��� و>@Kk@� �2k اe0 و0 و"���� X#' 

   ��g�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkNر أو�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�Hا �kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�eل و�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�/  .ا

       `k� -k@|�5���ت �` ��N; اak)  ،O ا$�kس 	$�yk ا�k�Hال ا$	($` ه�ا �` ا
  0kk#�9 Kkk@� ykk6	 س، أو�kk$��kkن ا�و>��kk ا/��kk، و�Vkk ذ Ikk	�kk(ك أو+د� 	)�

��        -k9ه�� 0k#�@(�k;، و+ 	(�kض 9 0k@�'�2 و�k@<2ر .��� و> K@)� -U#
      �k� yk�0k ه��k ا�k�Hر �@�$ c)�(<ذا اT� ،ن��	 !� V�_	 +س و�$وN,ال ا
    0k�@e !k� ك�k� س أو�$�Rء، أ�� إذا ا�)�! 9�#0،  �ل 9�#0، وأذ��  #,ال ا

و	��kرب،   أو �! آ@�0k اO ا���kم  �k��U|�� و"�kv� ��>�k; ه�kا �@�0k أن 	#2kد        
  �kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk� 0 وkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  �ّkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk_	 �ً8�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkR ykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�  .و+ 	$

 Oل ا�Nا ��ك ر��أ �k�  �k ا�2k	y أن 	)�2kق      -.@K ا0k�@� O وkN@�  -و

QV 



 
 

      !k� ��k�G Vk$!، و�	2k0؛ Hن ذI وYN  $#�- >@�2 و.��� �k` ا�� V��3 
`)/$ه�k ا�kي + 	Vk�3 و+ 	(�kى، و+ 	$�yk      : ذI، و9(� �� <�ل إ �اه�� ا

ه� ا�k	 + !	�k#�@ن   : �Nف، و<�ل 	�	2  ! أ ` "��X<2 أ: 9��- 	��ل ا$�س
أوIk8  : ا��vب 3��ل و+ 	Uآ@�ن ا5(�م @�ة، و<�ل 	�	2 أ	_ً� �` ه�� ا�	-

@)k$(� وا@�kة،    -.@K اO �@�0 وN@�-أ.'�ب �'�2  �ً��)g آ@�نU	 + آ��9ا
    ��$kk� 2kk#	 �kk� م�kk)5@3��kkل، و�kk! آ�9�kkا 	�	2kkون �kk! ا �ًkk ��o ن�kk#�@	 +و
        ��q$k�	را��� و�k� �(k#	 �k� س�k�@ا�3ع، و	��	�� �@K ���دة ر ��k، و�k! ا

  . �kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! ا'�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk وا��kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkد 

      -k�g�� 0k($ 0 اk<زو !�k" �k	�): و<�ل ��2 ا�@I  ! ��وان (��  ! ��2k ا

��� 09��)I؟ ���ل  �� :       �k�� ل�k>و ،-k	ا� ��kه :k� �ko ،!�(8�N !�  -$#'ا
��ء ��Nً� أ+ 	6)�` :  ! ا/�5ب�  K�  )8�R.)١ً� إ+ ا�(Rا� �Uآ@0آ

" -l��'�وه�ا �! ر��	- ا��ل، ا��ل �! ا_�ورات ا)` 	��U ا�N:م  �
��X ا'��ة، �: ُ�_�V ا��Hال �` ��N; ا�5�6ن، :  �@��� وه� آ�� 	��ل

�N; ا�5�6ن آ��vة، + �$��N `� y; ا�5�6ن و+ ��/; �` أن ���ل ا��kل  
 Oا ;��N `�.  

��Kk(" ،0k ا@�� -k	k�ِ `k� ��)k_` ا��أ�0k، ه�kا            $	 �k� ;kآ `k� ر�<U� ء��وا
    0(�k#("ذا اTk� ،-k�9 ا")#�0 +  2 أن ���ن �$2ك I@أه K@� 0��ا��ل ا�ي �$

 ،I��$#" ان��� `� ��� O0 ا��R ي�  ��	2  0 و>0 اO وا���م  ��ا>X ا

   kkk#�9 Kkkk@� تq�kkk��8�- و�kkk#�I ا�kkk<H، وإذا أ9��ckkk +ه�Ikkk$� c5�kkkN �kkk ا
         yk�$� �k��� Kk(" I����k�� ;ّkآ `k� K�k)رك و��k�� Oإرادة ا ��دا| �_'(Nا

���@� �<,� I9T� Iا��أ� `�ِ `� ��)_� -��@  )K@�".)٢ أه@K(" I ا

  

  

  

  .،/*� ا�.��- ا�,+�� ����� ا��*�ي )١(
  .��7ت /*�د ا��4�5 ، ر2�3 ا����01 )٢(

QW 



 
 

   /ا	!  ا	���� 

  

�ا����  �	�   : ا�

وال  والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق"قال تعاىل 
ـ  يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ن إال م

تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئام حسـنات وكـان اهللا غفـورا    
V اO أ29ادا 	($` + 	ّ)/�ون �"ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا رحيما

�k!   ة	'����9 آ'X اO و	#�v�4(kن  ��k و	@Uk3ون إ2k$� ���k ا2k6ا|�k  ،2ءا       
ا�6ك آ@0؛ �! آ; أ.$�ف ا�6ك + 	09��2، ه�ا ���م �k$oء �@2k$� 7�kه�    
          �kا ه�k2ة هk��)R`ء �! أ�9اع ا�k6ك  ��4k. + O�k و+ آ���k، ه��k هk` ا

��ظ �@�0'  . ا2ّ	! ا�ي 	X3 ا

•  ��kkkkkkkkkkkk#�� `kkkkkkkkkkkk� ء�kkkkkkkkkkkk<O0 اkkkkkkkkkkkk�"ر �kkkkkkkkkkkk�vآ !kkkkkkkkkkkk ا:  

        -k �(��kة و�k�Gه� إKk ا�ه�� ا�	- ا��	�- د��ة 3��Vk ا(��kة �k! ا
   Vkk<ور �kk�$� ب�kk� !kk� �kk)��< �9ب�kk4��kk ا	 Oن اUkk  ر�kk�eوإ ، -kk �9وا�

       �k'�و+ . �$�� ، وإن آ�c9 ���� آ�ck9 وإن آ�kvت وآ�kv� ck9; ز 2k ا
H    �kن ا�k6ك  ؛ �@k �� �k�G K-   ] ا�	- [ 	�} "�; ه��  !k� �k�4	 +

 0kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk$� Xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(	.  

أن ؛ "o2$� إ �اه��  ! ��KN ، أ�9��e ه�6م  ! 	�N^ : و<�ل ا�/�ري 
إن N(�2  ! >��� أ���e �! ا ! ���س : <�ل 	(@K : ا ! >�	w أ��eه� 

 ] ���$� Oا `Wوا ،   ؛ ] ر�vآUk� ا�k@(> 2> �6ك آ��9اأن �N�9 �! أه; ا
�ا   - �@�0k وK@.   �@kN ا��U�- Oا �'�2ا . وز�9ا �Uآ�vوا �k�� :  ي�kإن ا

� �/���9 أن �� ��@$�k آ��kرة    !#' 0��ل  . ���ل و���2 إk$� :" والذين 

 ، " يزنون ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال

  

QX 



 
 

 0kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�ل  <�kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk9و:   

 )٢()١(" رمحـة اهللا قل يا عبادي الذين أسـرفوا علـى أنفسـهم ال تقنطـوا مـن       "

  :و����������������������ء ��������������������� ا�������������������������� وا�������������������������� 

    nk@�� أي ���)��kN س�k�9 !� n@�	 � �$gإ -� �#أc�$g \	�ت ا����U  2$���9 ا
  .�! ا��X وا/�ف ، �@K ر�l� �Gه�ه�  �@- ا+ه)��م  �� 

     Oا �k����U� ، 2ه�kو�� !k� ���3$	 `)N !� سU�و< 2	�n@  �� و<(�� ��@n ا
@/�وج إ�N K"; ا�k3$ة إذا أرادوه�k� Kk@� �kدة      ��N��� ا�>�ء �` 9)� 

 Xkkkه��(�	w ا)�Xkkk�G واkkk�  س�kkk�$  .ه�kkkا ا�)�kkkب ا�2kkk� !kkk� 2kkk�3اواة ا

 

   �k�9��kس ا `k� ��v� -� �#�وا>� اا>��!  ��k  وا�:م اN)8$�ف  ��H `9ن ا
     �gا�k/�g�e ا)#�ؤل �! �#�I ا$�3ة �)):"� ����k ا/�kا�g ا�@��k- وا
       `k� ن�k�� ، !�(�|�k5ا�9�5�6- إK أن 	�N` ا):"� �@Kk ا(9��kر إ"2kى ا
         �k�  yk��� �� 	#�k5e ;�k ا'�|�k	@h `k� !��kت اIk6 ، و	�� ;��#إ�9رة ا

��>�kk وا��2kk ، و	_kk�Ikk@� 2 و	�ا���kkN  (2kk أن أo/$)��kk< �kkوح ا)�kk �� وا
 �@N0 و�@� Oا K@. `�$9�7 ا `� ��v@�! ، و�	و �<�	 ��@'ا�3ا"- ، وا
    `kk� ���kk�" ا ، أو�kkW��U� 0kk��kk	! د��kkه� إ�  Oا Xkk_G Y�kk'	 أن -�kk6e
    2kkk)  ��$kkk� ;kkk��� +و ، -kkk �(��kkk  �kkkب ا {(kkk�	 + 0kkk@)@� ، ا�kkk_4 U� ykkk'ا

Hا a	��  �� إK "��0 ،إ��ا��W أو - ، و+ �N��  2) أن أ���  (

  0�@� Oا K@. 0�N�ا�V5> X>�� 0$� �(6 ا23ال و���0 ، ���ن أ��� 
0���ب اHو - إ �'�(�  . وU  �@Nن 	$�د	��  ��� ا��2ة �$��#� �@�0 ، و�

 -@�3� !���$8(Nا KاN)8$�ف ���ن �0k�>�� �k أ�_k;    ) <; ( ���ا آ:م 	$'; إ
!�8��$  )٣( ..@K اO �@�0 وN@� أي  @n �$` ه�ا ا��ل ا

  

  

 )٥٣(� رة ا�+$� )١(


	� ا*( آ'	� )٢( ��  

)٣( �	
  ا�/��-� وا�/. -���
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c ر�Nل اO  «: <�ل ا ! �#(�دروى ا�/�ري و�#@� وا)���ي �!  UN
أن : أن �O ;)3 2ّ9ا وه� �o c@> ،I�@e أي؟ <�ل: أي ا�X9 أآ��؟ <�ل :

»  9` "@�@- >�رك��); و2ك �6e- أن 	�o c@> ،I)� �)5 أي؟ <�ل أن ��ا

I9�ل ا� O�2	y ذU�) :رإِهلًا آخ اللَّه عونَ معدال ي ينالَّذ-) و	١( .ا�( 

 !#" !� -��#��ت ا��  ���و<2 9�K �$�� ه�� ا���|} �V أ09 و.
 ،��$� ����9 K_(�	 ;�@@$�س و��	����e 2 �! اO وإ"��ء ا ��(@��)�

��ق  �!  �(�	_�  �� آ�ن �@�0 أ�2اؤه��! <�	� و��Gه�، و�$���� إK ا
;�> 09U�� ،!�6آ��و���د ا�"�! ا�	! + : ��Nة ا�,�$�! و��Nة ا

	��2ن �V اO إ�� \�e وأ9)� ���2ن، و+ 	�)@�ن وأ9)� ��)@�ن ا��ءودة، 
 .و+ 	��9ن وأ9)� ���9ن

�ا أن �N�9 �! أه; ا�6ك <)@�ا �Uآ�vوا، وز9: روى �#@� �! ا ! ���س
� �/���9 أن  ،!#' 0��Uآ�vوا، ���Uا �'�2ا ����ا، إن ا�ي ���ل و���2 إ

c� النّفْس الَّتي والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِهلًا آخر وال يقْتلُونَ": �� ��@$� آ��رة، �$

كلْ ذلفْعي نمونَ ونزال يقِّ وإِلَّا بِالْح اللَّه مّرا حأَثام لْق٢("ي(  

�(; �v; ه�� ا�H(�ل  26	2 ا(��ب ���ل	 !� 09�'�N 2��� �o: 

  "يضاعف لَه الْعذاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا. ومن يفْعلْ ذلك يلْق أَثاما"

�-، 	@y �` ا��eة >�اء  �#��3ر اأي و�! 	�(; e�e !� -@��ل ا
0 ر 0 ا(�اب 	�م ا����- و	3(@0  ^��_�N ;  ،0��ي ار��إo�0 وذ0�9 ا

 K�#30 ا(�اب ا V�(3�� ،9- وا+")��ر���2ا أ 2ا �` ا$�ر �V ا�e
 .وا(�اب ا�و"`

  

  

 )١( "#
  . ا��23ري و$

)٢ ( "#
$ 
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��3ر �@K ه�� اHوزار أ��X�G�(  0) اH �ار �` و (2 أن أ�� ��2	2 ا
��زون  3$�ت ا$(�� ���ل�� !��(�  : ا)� - وا�>�ع إ��l" Kة ا

"ناتسح هِميِّئاتس لُ اللَّهّدبي كلئا فَأُوحلًا صالملَ عمعو نآمو تاب نإِلَّا م كانَ اللَّهو 

'�ت  "رحيماغَفُورا ��أي �! �! ر>V �! ه�� ا��oم �V إ	��09 و��@0 ا

0(��g y"ا� 0 c�v	و - �(�  0�.�)� y ا�N Oا �'�	 I8U�. 

!#' .<�ل <�م ه�ا ا)�2	; �` ا��eة و�7 آ�I: <�ل ا

�>�ج�7 	3(; ���ن ا#�8- ا'#$-، و�! 	3(; ���ن ا#�8- : و<�ل ا
V� -$#' .ا)� - ا)� -، وا

 `�$ ." إن ا#��8ت ��2ل  '#$�ت "وروى أ � ذر �! ا

y ا$�س  /@y  ": وروى �(�ذ أ09 <�ل�eو ،��'�� -$#'أ��V ا#�8- ا
!#" ". 

 -.:/4��ة  -وا�إ09 	(�� �! ��� 0، و	)�_;  �vا 0، واO واVN ا
0  3�	; ا�vاب، و	�(2R 0$� 2	2 ا(��ب�(��د�، ��X�v �! أ�9ب إ. 

أي و�! ��ب �! ا�(�.`  " ومن تاب وعملَ صالحا فَإِنّه يتوب إِلَى اللَّه متابا"

 09T� ،ل���Hا {��  0#�9 Kط �$0، وزآ�� �� K@� و29م ،��@)� `(ا
 ;	�3@(��ب، �'�@-  -�"�� ،0	2 -���� ،�"��9 - �� Oا K	)�ب إ

�$�2 	�2	0 إ�N Kاء ا#��;، و	���0  ا�vاب، إK أ09 	$�� <@�0  $�ر �!
��_@/��، و	�(�2 �! ا. 

 !� ��و�` ه�ا �(��� ���ل ا)� - �! >��V ا�(�.`  (2 أن ذآ� <��
  )١(.أ������

  


	� ا��4 ي )١(  ��.  

  

RQ 



 
 

   : ا�	د�� ا���� 

  " بِاللَّغوِ مرّوا كراماوالَّذين ال يشهدونَ الزّور وإِذا مرّوا "قال تعاىل   

H	I$ ��� دات ا�%	ذ�>، و< #�	��ون أه$ ا�أي وا�N#� < #{دون ا�_7	
�	7�I)، و#%(�ن أ�!�7) �� ��	ع ا���S و	 < �P( �5* آ	���S 45 ا�=(Cن 

< #"4SH، وآ	ن ��( �� ا�9^	ب #��U ]	ه�  و]+) ا�(��ل وا��9ض �5�	
و#��l رأ�* ) #^��* ��	دة ��داء(و-7*،  ا�.ور أر���� -��ة، و9�#)

   )١(.و#^�ف �* ا���ق

ه{<ء وا� ه) ا�%(ام؛ < #_�7ون ا�.ور؛ ��5ُ( ]�7د ا�.ور ���"� 
':�ر&، و )��5ُ��H	دة ا�و?	ن وا�\"	م، ��5( �	�%!( وا�4SH وا���	\4 
G$ و��(ه	، و��5ُ( ���م ':�ر ا�S"	ء، و�5ُ( ���م ]�7د U	�f ا���ء؛ 

](ب ا�9�( و��(& � ا���	\4 وا�=�	ر و	 ]	آ$ ذ�s، و��$ ا`#> 
 ،)�Sب ��� ا�N%دة ا�.ور وه4 ا�	_7� 	، �5ُ( أ#:ً	ء آ�7	�[�3+"	ول هN& ا

و� *+7��	 ��f �5*، 75) ����ا � هNا ا�"�u، و< � هNا ا�"�ع ا��5N=# �#Nن 
ك ا�H	I$، هN& ا�"	س ��	 ��f 7�5)؛ #�"4 ]7	دة ا�.ور أن 3=�ل 45 ��(

 )Hأآ �]7	دة ا�.ور وا�(��ل ���* ا�
�ة وا���م ا�+H( ]7	دة ا�.ور 
ا�%H	E(، 5	���	\4 7�5	 آH	E(، وآH	E( ا�%H	E( و"7	 ]7	دة ا�.ور؛ �B 3{دي 

:	ر و��اAB  ]7	دة ا�.ور إ�� �!s ا��	ء، إ�� ه+s ا��(اض، �7	
  .و�P�> -�ًا

 �فَاجتنِبوا {  ���* و��) � أآH( ا�%H	N7�،)Eا ا�+H(ه	 ر��ل ا� \�� ا
  )٢( } الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ

  <H�S4 وا���وان وا�SH%!( وا�_(ك أوا��	�ل ا�.ور �B دة ا�.ور أو	اء ]7��
sآ$ ذ�	[ 	  .وا�"���> و

  

  .ا����ر ا���83 ) ١(

  .)  ٣٠: ا�:9)(٢(
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*�	�Hxx� ن)xxB   4xx5و ،&)xx^P ة�xx_� ن	xx?و�وxx�3	�� ا�xx.ور �xx	�xxH� �xx� 47"	دة ا
  :'�#Q أ�4 �%(ة ر4K ا� �"*، B	ل ر��ل ا� \�� ا� ���* و��) 

  :  B	ل ا� ر��ل #	 ���: �B"	 ! ؟ ا�%H	 )E�MآH( أ�yH%) أ<(

+%y	 وآ	ن - ا��ا��#� و�=�ق �	� ا2](اك(  f�U5 -ل	ل أ< :5=�Bور  و.xا� 

  )١()ا�.ور و]7	دة ا�.ور و�Bل أ< ا�.ور و]7	دة

�x ا��xBال       *x� ت)x�5  	�� ر، و��5(ت���9^�ر73	 و�5(ت ا`#> �N7& ا
، �5 هNا، و< هNا؛ ��H� (7	د ا�('�� و��7) ](5	ء، آ(	ء، ا��	�=> ا�Nآ( 

�x أ��xان ا�x.ور أ��xا؛ ��xH� (x7	د ا�x('�� و\x!�ا          	y�[ ن�I	�+# �5 ء�H�
  .  �N7& ا�
!	ت ا�"��H> ا�+4 أ?"� ا� H3	رك و�3	�� ���7) �7	

���  ا���� 	   : ا�

 K  " ربِّهِم لَم يخرّوا علَيها صمّا وعمياناوالَّذين إِذا ذُكّروا بِآيات "<�ل �(�

�H%+x(ًا    )x
�5 *��� ��+3 �ا�%	5( وا��S(ق 45 ا��Hع وا��7ى #��  C#	ت ا
ا�%	5( آ	5( إ< � أراد ا� �* ا��7ا#>، وا��H+�ع �B #=  45 !! آMن �) #���7	 

�(ا���5 ��9xx	��xx هNxxا ا��Hxxء xx��� �xx�++5* ا`#xx	ت وا�'	د#Qxx وآ�xxم ا����xx	ء ا   
"x* هNx& ا���xاس؛        LH�x� )x
H# (x� *�Mوآ  ��# (� *�M%) آ�(، أ\)، أ�	و#%

     <xx@���وا� <��xx
��xx9ف �xxH	د  ! '�xxاس ا2دراك، xx=!# �xx5*، و< #=xxH$ ا�"
  :ا�('�� ا�N#� و\!7) ا� C 45#	ت آ�G(ة و"7	 H3 *��B	رك و�3	�� 

 } رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممانـاً  إِنإِمي مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللّه
أُولَــئك هـم    .الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ومما رزقْناهم ينفقُـونَ  .وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

بر ندع اتجرد مقّاً لَّهونَ حنمؤالْمكَرِمي قرِزةٌ ورفغمو ٢(}.هِم(   

  

  ) . ٨٧(ومسلم برقم ) ٥٦٣١( رواه البخاري برقم )١(  

  ٤ -٢: ا����ل)٢(  

RS 



 
 

��ا    	x%ن، ا��x"ا#2�x	ن؛ إذا N75    Lx��3& أ#:	 � \!	ت �xH	د ا�x('��؛ ا��{
      *xx��!# 	xx�آ 	ًxx�	��و� 	��xx\ 	xx7��� ون)ّxx9# > ،	ًxx�	�#إ (xx73زاد ���xx#C (7�xx	ت ا
� أه$ ا��Hع 3ُ=َ(أ ���7)  )�G؛ آ	ف أ#:�-�ا�%!	ر ا�-�ف وأه$ ا��Hع  ا
    4x5 ن�x�=# 4x+م وا���ل وا��(ام ا�	%'�ا`#	ت 45 أ��اب ا�+�'�� وأ��اب ا

9	�!+7	، وC#	ت ا�����   $xن أه	و< #�+!��ون، و�� آ 	رأ�ً s�N� �5 #(��5ن
ا��Hع �� إذا ُذآ�( �m#	ت ا� #+Nَآ}( و#+}�� و#.داد إ#�	�	 �َ�	 �=Lx�َ هNx& ا��xHع    

  .و��	 �=4 ���7	 أه�7	 B(و�ً	 +^	و�>

�+ّ�( ��� ا�+.ا�*، وا�(ا4:5 �+�( ��� ر5:*، وا�9	ر-4  +.�4���	5

�+�( 45 ���&، و�B #_+(آ�ن 45 �+�( ��� P	ر-�+*، وا� 4�	S45 ا��

� ا�:�<ت، وا��(-4ء ��� إر-	E* وآ$ �HBري ��� �HBر#+* )�Gآ.  

3ُ=(أ ���7) ا`#	ت و3+�� ���7) ا�'	د#Q و��H3 �7) أ�Bال ا����	ء ��5+�(ون 
	 ا��( ؟ ،(7��� ��� !  

      �')xد ا�	xH� <x���� �x� ا�Nx#� إذا  إ�7) #�(ون ���7	 \�ً	 و���	�ً	، ����xا 
 (xx73زاد �ُذآ�xx(وا #+Nxxآ)ون، وإذا ُوِ�@�xxا #+}�@�xxن، وإذا xx#C (7�xx�� Lxx��3	ت ا
إ#�	�	 و��� ر�7) #+�آ��ن، و#����ن �	E( ا���x	ل ا�
x	��> وا�+4x ذآx(ت     
� C#	ت ا�=C)xن ا�%x(#) و"x7	 هNx& ا`#x	ت ا�+�x�+� 4xث �"x7	 ا`ن          )�G45 آ

� ��رة ا�!(B	ن.)١(  

 (� �و45 هNا �3(#� ��	 ���* ا�%!	ر وا��"	5=�ن ا�N#� إذا ����ا آ�م ا
#+M?(وا �* و�) #+����ا ��	 آ	��ا ���*، �$ #�+�(ون ��� آ!(ه) 

و�
�	�7)، و-7�7) و7�M%5 ،(7��K) \ّ) < #����ن، و��� < 

(ونH#.)٢ ( 

  

  

  . ����� ��7ت ا��4�5 ر2�3 ا��,�0 )١(

  . ا�*=	ي ����� )٢(

RT 



 
 

   : ا��	�!�  ا���� 

 " :��ل �����

  " قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا"

و'�&  \��7) وذر#	73) � #^��* و#��H&ا���M�# �#Nن ا� أن #9(ج � أ
*� s#)[ > .  

^	�> ، 5+=( �* أ��"7) 45 #�"�ن � #��$ �	� :B	ل ا�� �H	س 
  .وا`P(ةا����	

 <و< -�	< و�%� أرادوا أن #%���ا  �) #(#�وا �H\ s�N	'> :وB	ل �%(
����^ .  


(ي وB	ل Hا`#>  -ا���� ا� &Nه �� $yل  -و�	5= : �Hا�� �أن #(ي ا
 �	 ]4ء . ا����) � زو-+* ، و� أ�P* ، و� '���* I	�> ا �< وا

� )Bأ � 	��^��� ا����) � أن #(ى و��ا ، أو و�� و�� ، أو أP	 ، أو '���	 
  . �. و-$

#��Hو�B  : s	ل "هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني "��B 45*ا�� -(#t وB	ل 

)Eا)Uا� 	ون ���")U# >و ، s3د	H� و#��"�ن .  

�زوا-7) وذر#	73) : #�"4  :وB	ل ��H ا�('�� �� ز#� �� أ��)  �#���Mن ا
  . أن 7#�7#) ����م

، أ�)HP	 ��H ا� �� ا��H	رك '�?"	 #��( �� �_( '�?"	  :ا2	م أ'�� وB	ل 
 : ، '�?"�H� 4 ا�('�� �� -�H( �� �!�( ، �� أ��* B	ل\!�ان �� ��(و 

�I�� �7	��3 : -��"	 إ�� ا��=�اد �� ا���د #�	 ، 5�( �* ر-$ 5=	ل 
  !ا���"�� ا��+�� رأ3	 ر��ل ا� \�� ا� ���* و��)

 [ 	5	�L��U5 ، A:S+ أ�AU . �7ت ��دد�	 أ�	 رأ#"	 	 رأ#L ، و]��7	 
	 #��$ ا�(-$ ��� أن #+�"� : ?) أHB$ إ��* 5=	ل ! ، 	 B	ل إ< �P(ا

�:(ا ��H* ا� �"* ، < #�ري �� ]�7& آ�8 آ	ن #%�ن �5*؟  

  ��� �وا� �=� ':( ر��ل ا� \�� ا� ���* و��) أ�Bام أآ7H) ا
"	P(ه)  (%-)Pإذ أ ��H�U# (� ، ("7- 45& و�) #
��B& ، أو < 3���ون ا


���B ��	 -	ء �* ��B ، (%�H آ!�+) ا��Hء ��S(آ)؟ �=� < �5)�3ن إ< ر�%( 

RU 



 
 

� ا���H	ء  	�H� 	7��� Q�� ل	و��) ��� أ]� ' *��� ���Q ا� ا�"4H \�� ا
  . ة ا�و?	ن 45 5+(ة � -	ه��> ، 	 #(ون أن د#"	 أ5:$ � �H	د

U5	ء �!(B	ن 5(ق �* ��� ا��l وا�H	I$ ، و5(ق ��� ا��ا�� وو��& ، '+� إن 
�#�	ن � *H�B $!B �آ	ن ا�(-$ ��(ى وا��& وو��& ، أو أP	& آ	5(ا ، وJ+5 �B ا

$Pد sر ،  ، #��) أ�* إن ه�	45 ا�" *H�H' ر ، �5 3=( ��"* وه� #��) أن	ا�"

��	�3 � "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني" وإ�7	 ا�+B 4	ل ا

  ). وهNا إ�"	د \��J ، و�) 9#(-�& . (

 

 "واجعلنا للمتقني إماما "تعاىل  وقوله

أE�> #=+�ى  :وا�(��  �� أ�f ، وا���ي B	ل ا�� �H	س ، وا���� ، وB+	دة ، 
  . �"	 45 ا��9(

إ�� ا��9( ، �H'M5ا أن 3%�ن �H	د73) ] ود�	ة [ ه�اة 7+�#� : وB	ل ��(ه) 

�> ��H	دة أو<ده) وذر#	73) وأن #%�ن ه�اه) +��#	 إ�� ��(ه) �	�"!+ ،  

	�m��) ، �� ؛ وذ�s أآG( ?�ا�	 ، وأ'��  J��\ 45 ا وردN74 و��أ
إذا  " : B	ل ر��ل ا� \�� ا� ���* و��): ر4K ا� �"* ، B	ل ه(#(ة 

و�� \	�J #��� �* ، أو ��) #"+!  : 	ت ا�� Cدم ا�=^  ���* إ< � ?�ث 
� ���& ، أو \�B> -	ر#>  *�" . )١(   

  " أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما "قال تعاىل 

� : #=�ل �3	�� ذآ(&  sدي ، وذ�	H� � (7+!\ L!\و �#Nه{<ء ا�

*��B +�اء�وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هون " ا"  *��B والذين  : "إ��
#G	��ن ��� أ�5	�7) : #=�ل ) #U.ون ( ا`#>  "يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 

  .هN& ا�+4 ���5ه	 45 ا����	

  ) <5)Sر��5> ) ا� <"Uزل ا�	" � <�."  .وه4 

  .��� هN& ا��5	ل ، و=	�	ة ]�73	 �
H(ه) : #=�ل ) ��	 \H(وا ( 

  
  

  ا43 آ<�������)١(
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 *��Bويلقون فيها حتية وسالما "و"  


(ة  H#"> وا���اء أه$ ا�)B <  اL!�+P ا�=(اء B 45(اء3* ، 5=(أ3* �	

> ا��	ء ، _�دة ا�=	ف ، ���"� ��:و3+�=	ه) ا���E%> 7�5	 : و#�=�ن  
> B(اء ا�5�%> . �	�+��> 	� sأ ذ�)Bء ، و93!�8 " و#�=�ن  " :و	ا�� J+!�

  . ا�=	ف

ن _�7ر3	ن B 45(أة إ�7�	 B(اء3	: وا�
�اب � ا�=�ل 45 ذ�s أن #=	ل 
A�

	ر ���"� وا'� ، 7+#MH5�	 B(أ ا�=	رئ 5��  . ا

  

قل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم فقد  . خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما" قال تعاىل 
 "كذبتم فسوف يكون لزاما 

ا�S(5> ، أو�U# sy.ون ا� <5)S��	 H\(وا ، P	��#� 45 : #=�ل �3	�� ذآ(& 
#�"4 أ�7) 	آ�Gن 7�5	 > ،��Gن إ�� ��( أ� ، '�"s�3 L ا�B <5)S(ارا �7) 

 		=> : #=�ل . و	Bوإ .  

   "ما يعبأ بكم ريب قل " وقوله

' *�H"� &ؤ	إ��7) : #=�ل -$ ?" Lأر�� �#N7{<ء ا�� ��� 	# $B : أي ]4ء
  #��آ) ، وأي ]4ء #
"  �%) ر�4 ؟ 

  :أHP(�	 ا�� وهB ، A	ل : '�?"B ، f��# 4	ل  -  

	# يأ"  قل ما يعبأ بكم ريب" B*��B 45	ل ا�� ز#�    "
  .��< د�	ؤآ) 

 ;?"	 ���� : ?"	 أ�� �	\) ، B	ل : '�?"4 ��� �� ��(و ، B	ل  -

?"	 ورB	ء ، -���	 �� ا�� أ�4 : ?"	 ا���� ، B	ل : و'�?"4 ا��	رث ، B	ل 
*��B ، ه�	U �� ، J�U� : (  4�ر (%� MH�# 	 $B)  ل	B : MH�# : $�!#.  

� : #=�ل  "   لوال دعاؤكم" وقوله <�	Iو ، (%" &�H�# ���< �H	دة 

(%" *��^# )١( 

 
 

   .ا��*�ي ����� )١(

RW 



 
 

�	و#> ، �� ��4 ، �� ا�� : ?"	 أ�� \	�B ، J	ل : '�?"B ، 4�� 4	ل  4"?
*��B ، س	H� : ( 4 ��< د�ر (%� MH�# 	��< إ#�	�%) ، : #=�ل  �)	ؤآ( 

"�� ، و�� آ	ن �* �7) }وأHP( ا� ا�%!	ر أ�* < '	-> �* �7) إذ �) 7=�9#) 
��"  . '	-> ��AH إ��7) ا2#�	ن آ�	 'HH* إ�� ا��{

 

  "فسوف يكون لزاما  فقد كذبتم "تعاىل  وقوله

: #=�ل �3	�� ذآ(& ��_(آ�B �#)B 4م ر��ل ا� \�� ا� ���* و��)  

 )5=� آN�+) أ#7	 ا�=�م ر���%) ا�Nي أر�$ إ��%) وP	�!+) أ( ر�%) ا�Nي أ
 (%H#N%3 4 ، ��5ف #%�ن�ر (%� MH�# ن	* ، آ�%+) ��3 �� *� s��+�	�

) ، و5�P%) أ( �	رE%) ، �Nا�	 �%) �ز	 ، B+� �	����ف ر��ل ر�%
 	:�� (%:�� l��# 	�"! .وه�آ	 �%) 

ا��+�	uB ا��U	رة :  ا�%�H( ا�Nي #+H  ��:* ��:	 ، و�	��=�8: #�"4 �	��.ام 
 *E	ي أو���#M� ر��7) #�م �+B7) و��& ، وB�\7) ، و� sذ� �ا��+�7م ، 5!�$ ا

  . ، وأ�� l�� (7:���H ، 5%	ن ذ�s ا��Nاب ا��.ام

 	"?�' �"G�ا� ��ل ا	B ، : ����?"	 داود ، �� �	( ، �� : ، B	ل ?"	 ��H ا
  .��5ف #�=�ن �.ا	 #�م ��ر : ا�� ���د ، B	ل 

��( ، �� B+	دة ، : أ�)HP	 ��H ا�(زاق ، B	ل : '�?"4 ا���� ، B	ل  	�)HPأ

 )١( .ه� ا�=+$ #�م ��ر  :B	ل أ�4 �� آ�A  " فسوف يكون لزاما " قوله

 5	K$ ا��	(ا�E.#=�ل ا��آ+�ر  د

 ��	�3 *��B"اامزكُونُ لي فوفَس متكَذَّب فَقَد كُماؤعلَا دي لَوبر أُ بِكُمبعا يقُلْ م  

�%) 3+:(��ن إ��* و����3* �75 < #�+ّ� �%) ��< أ 	 #�MH �%) ر�4 أي
ه"	 3�+�$ أن 3%�ن ا�+!7	�> و3�+�$ أن 3%�ن ) 	(#�MH �%) و< #�+� �%) <

 <�5	�.  

  

  ����� ا��*�ي)١(

RX 



 
 

 f�� 	"م ه	وا<�+!7 (%� MH�# 	 <����"� < إذا آ	�L �	�5> وإذا آ	�L ا�+!7	
( وأ�7) ��< ا���	ء ����5ا �_4ء و����ا �(K* ا<�+!7	م وإ��	 $#�73 �ا

  .�+�s ا��".�>

 وقَالَ ربكُم ادعونِي") ا���	ء � ا��H	دةB (�B �+')	ل ا���	ء �"	& ا��H	دة  

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبت١("أَس( 

وإِذَا سأَلَك "ا�+:(ع وه� أ]7( ]4ء 7�5	 وه� � ا��H	دة 5	���	ء ه� 

بِي  عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنواْ

   < #�+� �"	 ر�"	 ��< 3:(�"	 إ��* وا� �3	�� �A:   " لَعلَّهم يرشدونَ

و�	AB أ�	س ��7) �) #+:(��ا وأNPه) �	�H	�	ء وا�:(اء ���7) 

  ا�+:(ع ا���	ء  " فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضراء لَعلَّهم يتضرعونَ"#+:(��ن 

$�N+�.  

)5�"	 �H�	�* و�3	�� #(#� � �H	د& أن #��Hو& و#+:(��ا إ��* و#���&،  
وإن آ	ن ا�9^	ب �	م �%� ه"	 ) 5=� آN�+). ("	و��< د�	ؤ�	 ر�"	 < #�+� �

#%�ن ا��=	ب <زً	 ���%) �� �) 3!���ا هNا ) 5ََ�ْ�َف َ#ُ%�ُن ِ�َ.اً	(��%!(ة 
  .��ف #%�ن ا��Nاب ?	�+ً	 و'=ً	 ���%)

  :إن ا��+��( `#	ت \!	ت ا�('�� < #�QH إ< أن #=�ل �7) 

� -.اء أو�5 وأو5(  (7� �إّن �	آ"7) #�م ا�=�	> #�م ه"�y	 ��	 أ��& ا
#=�م ا�"	س �(ب ا��	���� 45 ا�S(5	ت إ�7) 45 أ��� ����� � -"> ا�"��) 

L��� رأت و< أذن ��� > 	  هN& ا�U"> ا�+7�5 4	 

  

  

  )٦٠(� رة ��52)١(

   )١٨٦(ا�*@�ة
	رة )٢(

  )٤٢(ا���Cم
	رة )٣(

RY 



 
 

  

� �H	د ا�('�	ن وذ�s -.اء ��� \H(ه)   ��=+��� � وما يلقاهـا (أ�ّ�ه	 ا

  )١() إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم

  )٢() إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب(

�=�         	x� *x"� �\H� )H	د ا�('�	ن ��� I	�x> ا� و���x ا-+"x	ب x	 ��x7 ا
f!��  .3_+�7* ا

H�5	د ا�('�	ن ه) 45 هN& ا���	ة ا����	 45 �+(ك وه) 45 -7	د وU	ه�ة  
 ��B ا و�) #+.'.'�ا�+H?و 	7	إذ ا��S(#	ت وا�!+� آ�G(ة و�%"7) \��وا أ

أ���> وا�
!	ت ا`�!> ا�Nآ( ا�+4 ��ّده	 ا� H3	رك و�3	�� وأ?7+H	 ��H	د 
�- � 	H�	- 3+(ك (� Q��� Lو�M5 L��- ت	ن \!	�')ف ا�)
ا�A ا�+

�	د#� ا��=��ة وا��H	دة وا���	�> وا��Pق،  45 *��� L34 إ< وا�	ا��2
ه"�y	 ��H	د ا�('�	ن 75) 45 ا�S(5	ت #+"���ن �3=� ���7) ا�+��> وا�+%(#) 

<"��M�Iن و	C45 ��م و.  

  �إن �H	د ا�)'�	ن P	��ون 45 ا�U"> ا�+4 ه4 ��( ا���+=( وا��=	م 5	
"H� �� 4	د& < 3:(& �	\�7) وآ!(ه) و< H3 *�!"3	رك و�3	�� �

I	�	73) وإ#�	�7)، إ��	 ه4 أ��	�7) #�
�7	 �7) �� #�+^�  ا�%	5(ون 
� #%!( وان  )!%� MH�# > ��	�3و *�	�H� *را، ا�)K *� (ه) أن #��=�ا!%�

A#N%3 ا��%N��� �� #��د إ< ���7) �	��:(ة وا���	ل وا��Nاب ا�_�#� هNا 
Nاب ا�Nا��	ة ا����	أ#�#7) 45 ا��� L�B 	�� &�=�+ب ا�	ي ه� �=  .  

  

  

  

  

)١( E0��
	رة )٣٥ (.  


	رة ا�)'� ) ٢()١٠ . (  

  

SP 



 
 

  

  

  : ا�(�)�� 


!	ت �H	د ا�('� <�	Uت ا�	"�Hت ا�	ا`# &N7� ��  ��	�3رك و	H3 �P+) ا
  . ��رة ا�!(B	ن

 � 	7H#)=3و 	ّ�"7�و3 	7��	�وهC 4#	ت -�#(ة �	���Bف �"�ه	 و�3ّ�( 
 (7��� ��"��"7	 و#7+�ون ��	 7�5	 و���7) أ#:	 #��NHن ا(#ا��{ ���ن 

�ن ا�U.اء ا�Nي أ��&  ، B45 '�. ا��ا 	7���U3 <و�	�
	رى -�7ه) 45 B

!	ت �H	د ا�('�� ��!
+ّ��� �+@( �H	د -.اء �@�) وا�-( ا�Nي #" �ا

  : ا-( آ+P �=5 )�H�L هN& ا`#	ت �=��* -$ � B	E$ � ا�('�

أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما خالدين فيها حسنت (
 ) ومقاما مستقرا

	  ��=� -�  ا� H3	رك و�3	�� K)� 45* و��3اد& �
!	ت �H	د ا�('� ���
ه� � \��) ا��=��ة وا2#�	ن و	 ه� � �HB$ ا��H	دات وا�_�	E( و	 ه� 

� �HB$ ا����ك وا���	�ت و�	E( ا�+
(5	ت أ�Bا< وأ�5	<. 

إ�7	 و\!> � ا����) ا��H9( و� ا��%�) ا����) ��H	د& ا��{"�� آNPM# 4وا 
أرادوا ]!	ء أدوا7E) وأ(ا7K) وان أرادوا \�ح أ'�ا�7)  أن�7	 

 .وأ��	�7)

G$ -آ�	 وردت P 45	3�> ��رة ا�!(B	ن -�#(ة  �إن \!	ت �H	د ا�('�
�"�	 �7	 HB$ ��(&  -آ$ ا�=(Cن *�!� )H+�#و *�"�� A
� �أن #7��U	 ا��{

� ذ�s ا'� �� �"G+�# > �}� Q�N7ا ا�9^	ب ا47�2 ا���-* إ�� آ$ 
*" w��+ا�+7(ب أو ا� *"%�#. 
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  : ا���ا%$ وا�� �رس                        

  .ا�=(ان ا�%(#) 

  . \��J ا�9H	ري 

 (�� J��\ .  

  أيسر التفاسري للجزائري

  ;املراغي أمحد مصطفى  ،تفسري املراغي 

   التفسري امليسر

  الزحيليوهبة / التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج 

  كتاب الفطرية ، فريد األنصاريتفسري القرطيب 

  تفسري صفات الرمحن ربيع املخلي

  ابن كثري/تفسري القرآن العظيم 

  السعدي/ يسري الكرمي الرمحن ت

  ابن عاشور/ التحرير والتنوير -

  السعدي/ تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن 

  الشنقيطي/أضواء البيان -

   .صفات عباد الرمحن ، سفر احلوايل 
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