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سورةُ الفرقان

حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه َمِن الره



4

الفرقانسورةُ 

َعلَى َل اْلفُْرقَانَ تَبَاَرَك الهِذي نَزه 
﴾1يراً ﴿َعَالَِميَن نَذِ َعْبِدِه ِليَُكوَن ِللْ 



5

الفرقانسورةُ 

َماَواِت َو الهِذي لَهُ ُمْلُك السه 
لَْم يَُكْن ِخْذ َولَداً وَ اْْلَْرِض َو لَْم يَته 

له ْلِك َو َخلََق كُ لَهُ َشِريٌك فِي اْلمُ 
﴾2ْقِديراً ﴿َشيْ ٍء فَقَدهَرهُ تَ 



6

الفرقانسورةُ 

قُوَن ِلَهةً الَ يَْخلُ َو اتهَخذُوا ِمْن ُدونِِه آ
وَن وَن َو الَ يَْمِلكُ َشْيئاً َو ُهْم يُْخلَقُ 

الَ نَْفَعاً َو الَ ِْلَْنفُِسِهْم َضّراً وَ 
وراً َحيَاةً َو الَ نُشُ يَْمِلُكوَن َمْوتاً َو الَ 
﴿3﴾



7

الفرقانسورةُ 

 إِْفٌك وا إِْن َهَذا إِاله َو قَاَل الهِذيَن َكفَرُ 
ُروَن لَْيِه قَْوٌم آخَ اْفتََراهُ َو أََعانَهُ عَ 

﴾4ُزوراً ﴿فَقَْد َجاُءوا ُظْلماً وَ 



8

الفرقانسورةُ 

ِليَن اكْ َو قَالُوا أََساِطيُر اْْلَ  تَتَبََها وه
ِصيالً ِه بُْكَرةً َو أَ فَِهَي تُْملَى َعلَيْ 
﴿5﴾



9

الفرقانسورةُ 

ره قُْل أَْنَزلَهُ الهِذي  فِي يََْعلَُم الّسِ
ِض إِنههُ َكانَ السهَماَواِت َو اْْلَرْ 

﴾6َغفُوراً َرِحيماً ﴿



10

الفرقانسورةُ 

ُسوِل يَأْ  ِشي فِي ُكُل الطهَعَاَم َو يَمْ َو قَالُوا َما ِلٰهَذا الره
َعَهُ نَِذيراً ِه َملٌَك فَيَُكوَن مَ اْْلَْسَواِق لَْو الَ أُْنِزَل إِلَيْ 
﴿7﴾

ْ أَْو يُْلقَى إِلَْيِه َكْنٌز أَْو تَ  ُكُل ِمْنَها َو ُكوُن لَهُ َجنهةٌ يَأ
هبَِعُ  ﴾8وراً ﴿وَن إِاله َرُجالً َمْسحُ قَاَل الظهاِلُموَن إِْن تَت



11

الفرقانسورةُ 

ثَاَل وا لََك اْْلَمْ اْنُظْر َكْيَف َضَربُ 
يالً تَِطيَعُوَن َسبِ فََضلُّوا فاَلَ يَسْ 
﴿9﴾



12

الفرقانسورةُ 

َك َشاَء َجَعََل لَ تَبَاَرَك الهِذي إِنْ 
ِمْن اٍت تَْجِريَخْيراً ِمْن ٰذِلَك َجنه 

 يَْجَعَْل لَكَ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر وَ 
﴾10قُُصوراً ﴿



13

الفرقانسورةُ 

ا ِلَمْن اَعِة َو أَْعتَْدنَ بَْل َكذهبُوا بِالسه 
﴾11َِعيراً ﴿َكذهَب بِالسهاَعِة سَ 

َعُوا اٍن بََِعيٍد َسمِ إَِذا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَ 
﴾12يراً ﴿لََها تَغَيُّظاً َو َزفِ 



14

الفرقانسورةُ 

ً َو إَِذا أُْلقُوا ِمْنَها مَ  َكاناً َضيِّقا
نِيَن َدَعْوا هُ  ﴾13﴿نَاِلَك ثُبُوراً ُمقَره

َو بُوراً َواِحداً الَ تَْدُعوا اْليَْوَم ثُ 
﴾14اً ﴿اْدُعوا ثُبُوراً َكثِير



15

الفرقانسورةُ 

ْلِد ْم َجنهةُ اْلخُ قُْل أَ ٰذِلَك َخْيٌر أَ 
ُهْم قُوَن َكانَْت لَ الهتِي ُوِعَد اْلُمته 

﴾15َجَزاًء َو َمِصيراً ﴿



16

الفرقانسورةُ 

َكاَن وَن َخاِلِدينَ لَُهْم فِيَها َما يََشاءُ 
﴾16ْسئُوالً ﴿َعلَى َربَِّك َوْعداً مَ 



17

الفرقانسورةُ 

 فَيَقُوُل بُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاهِ َو يَْوَم يَْحُشُرُهْم َو َما يََعْ 
ا السهبِيَل ٰهُؤالَِء أَْم ُهْم َضلُّوأَ أَْنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي

﴿17﴾

ذَ ِمْن ِغي لَنَا أَْن نَتهخِ قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنبَ 
ْم َحتهى تهَْعتَُهْم َو آبَاَءهُ ُدونَِك ِمْن أَْوِليَاَء َو ٰلِكْن مَ 

ْكَر َو َكانُوا قَْوماً بُ  ﴾18وراً ﴿نَُسوا الذِّ



18

الفرقانسورةُ 

ا َما تَقُولُوَن فَمَ فَقَْد َكذهبُوُكْم بِ 
 َو اً َو الَ نَْصراً تَْستَِطيَعُوَن َصْرف
بِيراً ِذْقهُ َعَذاباً كَ َمْن يَْظِلْم ِمْنُكْم نُ 

﴿19﴾



19

الفرقانسورةُ 

ِليَن َك ِمَن اْلُمْرسَ َو َما أَْرَسْلنَا قَْبلَ 
ْمُشوَن لُوَن الطهَعَاَم َو يَ إِاله إِنهُهْم لَيَأْكُ 

ْم ْلنَا بََْعَضكُ فِي اْْلَْسَواِق َو َجَعَ 
اَن ْصبُِروَن َو كَ ِلبََْعٍض فِتْنَةً أَ تَ 

﴾20َربَُّك بَِصيراً ﴿



20

الفرقانسورةُ 

 َعلَْينَا قَاَءنَا لَْو الَ أُْنِزلَ َو قَاَل الهِذيَن الَ يَْرُجوَن لِ 
ي أَْنفُِسِهْم َو قَِد اْستَْكبَُروا فِ اْلَمالَئَِكةُ أَْو نََرى َربهنَا لَ 

﴾21َعتَْوا ُعتُّواً َكبِيراً ﴿

ُمْجِرِميَن َو ْشَرى يَْوَمئٍِذ ِللْ يَْوَم يََرْوَن اْلَمالَئَِكةَ الَ بُ 
﴾22يَقُولُوَن ِحْجراً َمْحُجوراً ﴿



21

الفرقانسورةُ 

ٍل ِملُوا ِمْن َعمَ َو قَِدْمنَا إِلَى َما عَ 
﴾23ْنثُوراً ﴿فََجَعَْلنَاهُ َهبَاًء مَ 



22

الفرقانسورةُ 

ٌر ْوَمئٍِذ َخيْ أَْصَحاُب اْلَجنهِة يَ 
﴾24ُن َمِقيالً ﴿ُمْستَقَّراً َو أَْحسَ 



23

الفرقانسورةُ 

َماِم َو سهَماُء بِاْلغَ َو يَْوَم تََشقهُق ال
َل اْلَمالَئَِكةُ  ﴾25تَْنِزيالً ﴿نُّزِ



24

الفرقانسورةُ 

حْ اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ الْ  ٰمِن َو َحقُّ ِللره
يراً افِِريَن َعسِ َكاَن يَْوماً َعلَى اْلكَ 

﴿26﴾



25

الفرقانسورةُ 

تَنِي اتهَخْذُت َدْيِه يَقُوُل يَا لَيْ َو يَْوَم يََعَضُّ الظهاِلُم َعلَى يَ 
ُسوِل َسبِيالً ﴿ ﴾27َمَع الره

﴾28ْذ فاُلَناً َخِليالً ﴿يَا َوْيلَتَا لَْيتَنِي لَْم أَتهخِ 

ْكِر بَ   الشهْيَطاُن َْعَد إِْذ َجاَءنِي َو َكانَ لَقَْد أََضلهنِي َعِن الذِّ
ْنَساِن َخذُوالً ﴿ ﴾29ِلْْلِ



26

الفرقانسورةُ 

ُسوُل يَا ْوِمي َرّبِ إِنه قَ َو قَاَل الره
َن َمْهُجوراً اتهَخذُوا ٰهَذا اْلقُْرآ

﴿30﴾



27

الفرقانسورةُ 

 َعُدّواً ُكّلِ نَبِّيٍ َو َكٰذِلَك َجَعَْلنَا لِ 
َك فَى بَِربِّ ِمَن اْلُمْجِرِميَن َو كَ 

﴾31َهاِدياً َو نَِصيراً ﴿



28

الفرقانسورةُ 

َل ُروا لَْو الَ نُزِّ َو قَاَل الهِذيَن َكفَ 
ٰذِلَك لَةً َواِحَدةً كَ َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجمْ 

اهُ تَْرتِيالً اَدَك َو َرتهْلنَ ِلنُثَبَِّت بِِه فُؤَ 
﴿32﴾
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الفرقانسورةُ 

نَاَك ثٍَل إِاله ِجئْ َو الَ يَأْتُونََك بِمَ 
﴾33 تَْفِسيراً ﴿بِاْلَحّقِ َو أَْحَسنَ 



30

الفرقانسورةُ 

ْم َعلَى ُوُجوِههِ الهِذيَن يُْحَشُرونَ 
اً َو َك َشرٌّ َمَكانإِلَى َجَهنهَم أُوٰلئِ 

﴾34أََضلُّ َسبِيالً ﴿



31

الفرقانسورةُ 

َعَْلنَا ى اْلِكتَاَب َو جَ َو لَقَْد آتَْينَا ُموسَ 
﴾35ِزيراً ﴿َمَعَهُ أََخاهُ َهاُروَن وَ 

َن َكذهبُوا اْلقَْوِم الهِذيفَقُْلنَا اْذَهبَا إِلَى
ْرنَ  ﴾36اُهْم تَْدِميراً ﴿بِآيَاتِنَا فََدمه



32

الفرقانسورةُ 

ا َكذهبُوا الرُّ  َو َجَعَْلنَاُهْم ُسَل أَْغَرْقنَاُهمْ َو قَْوَم نُوحٍ لَمه
﴾37ماً ﴿اِلِميَن َعَذاباً أَِليِللنهاِس آيَةً َو أَْعتَْدنَا ِللظه 

ْيَن ّسِ َو قُُروناً بَ َو َعاداً َو ثَُموَد َو أَْصَحاَب الره 
﴾38ٰذِلَك َكثِيراً ﴿



33

الفرقانسورةُ 

ا تَتْبِيراً اَل َو ُكالًّ تَبهْرنَ َو ُكالًّ َضَرْبنَا لَهُ اْْلَْمثَ 
﴿39﴾

َر السهْوِء  الهتِي أُْمِطَرْت َمطَ َو لَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَةِ 
نُُشوراً ْل َكانُوا الَ يَْرُجونَ أَ فَلَْم يَُكونُوا يََرْونََها بَ 
﴿40﴾



34

الفرقانسورةُ 

لهِذي َك إِاله ُهُزواً أَ ٰهَذا اَو إَِذا َرأَْوَك إِْن يَتهِخذُونَ 
ُ َرُسوالً ﴿ ﴾41بََعََث َّللاه

ْرنَا َعلَْيَها تِنَا لَْو الَ أَْن َصبَ إِْن َكاَد لَيُِضلُّنَا َعْن آِلهَ 
َضلُّ ْوَن اْلَعََذاَب َمْن أَ َو َسْوَف يََْعلَُموَن ِحيَن يَرَ 
﴾42َسبِيالً ﴿



35

الفرقانسورةُ 

أَ َذ إِٰلَههُ َهَواهُ أَ َرأَْيَت َمِن اتهخَ 
﴾43ْيِه َوِكيالً ﴿فَأَْنَت تَُكوُن َعلَ 



36

الفرقانسورةُ 

َمَعُوَن ْكثََرُهْم يَسْ أَْم تَْحَسُب أَنه أَ 
ْنَعَاِم ْم إِاله َكاْْلَ أَْو يََْعِقلُوَن إِْن هُ 

﴾44يالً ﴿بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِ 



37

الفرقانسورةُ 

له َو لَوْ أَ لَْم تََر إِلَى َربَِّك َكْيفَ  َشاَء  َمده الّظِ
﴾45ِليالً ﴿نَا الشهْمَس َعلَْيِه دَ لََجَعَلَهُ َساِكناً ثُمه َجَعَلْ 

﴾46ضاً يَِسيراً ﴿ثُمه قَبَْضنَاهُ إِلَْينَا قَبْ 



38

الفرقانسورةُ 

ْوَم ُسبَاتاً ْيَل ِلبَاساً َو النه َو ُهَو الهِذي َجَعََل لَُكُم الله 
﴾47َو َجَعََل النهَهاَر نُُشوراً ﴿

يَاحَ  َدْي  بُْشراً بَْيَن يَ َو ُهَو الهِذي أَْرَسَل الّرِ
﴾48َماِء َماًء َطُهوراً ﴿َرْحَمتِِه َو أَْنَزْلنَا ِمَن السه 



39

الفرقانسورةُ 

ا ةً َمْيتاً َو نُْسقِ ِلنُْحيَِي بِِه بَْلدَ  يَهُ ِممه
﴾49اً ﴿نَاِسيه َكثِيرَخلَْقنَا أَْنَعَاماً َو أَ 

ْفنَاه َُو لَقَْد  ى كهُروا فَأَبَ بَْينَُهْم ِليَذه َصرَّ
﴾50ُكفُوراً ﴿أَْكثَُر النهاِس إاِله 



40

الفرقانسورةُ 

ْريٍَة ثْنَا فِي ُكّلِ قَ َو لَْو ِشئْنَا لَبََعَ 
﴾51نَِذيراً ﴿



41

راًنَذِيوَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ 

ردنا أن نبعث أي لو أ« وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً»: تعالىقوله •
ا و لكب  في كل قرية نذيرا ينذرهم و رسوال يببغهمم رسباالتنا لبعثنب
هكبذا . ابعثناك إلى القرى كغما نذيرا و رسوال لعظبمم ننللكبع دنب ن
معنى لما فسرت اآلية و ال تخغو اآلية الكالمة ن  تأيم  لذلع، و هذا ال

.وجمنا به اتصال اآليات أنسب
أو أن المراد أنا قادرون دغى أن نبعث في كبل قريبة رسبوال و إنمبا •

.اخكرناك لمصغحة في اخكمارك



42

الفرقانسورةُ 

ْم بِِه يَن َو َجاِهْدهُ فاَلَ تُِطعِ اْلَكافِرِ 
﴾52ِجَهاداً َكبِيراً ﴿



43

الفرقانسورةُ 

ٰهَذا بَْحَرْينِ َو ُهَو الهِذي َمَرَج الْ 
َو ا ِمْلٌح أَُجاجٌ َعْذٌب فَُراٌت َو ٰهذَ 
َزخاً َو ِحْجراً َجَعََل بَْينَُهَما بَرْ 

﴾53َمْحُجوراً ﴿



44

الفرقانسورةُ 

َشراً َن اْلَماِء بَ َو ُهَو الهِذي َخلََق مِ 
ِصْهراً َو َكانَ فََجَعَلَهُ نََسباً وَ 

﴾54َربَُّك قَِديراً ﴿



45

الفرقانسورةُ 

ِ َما الَ َو يََْعبُُدوَن ِمْن دُ  وِن َّللاه
ُهْم َو كَ يَْنفََعُُهْم َو الَ يَ  اَن ُضرُّ
﴾55ِه َظِهيراً ﴿اْلَكافُِر َعلَى َربِّ 



46

الفرقانسورةُ 

راً َو َما أَْرَسْلنَاَك إِاله  َو  ُمبَّشِ
﴾56نَِذيراً ﴿



47

الفرقانسورةُ 

إِاله رٍ أَجْ لَْيِه ِمْن قُْل َما أَْسأَلُُكْم عَ 
ِه َسبِيالً َذ إِلَى َربِّ َمْن َشاَء أَْن يَتهخِ 
﴿57﴾



48

الفرقانسورةُ 

َحّيِ الهِذي الَ َو تََوكهْل َعلَى الْ 
ى بِِه َحْمِدِه َو َكفَ يَُموُت َو َسبِّْح بِ 

﴾58بِيراً ﴿بِذُنُوِب ِعبَاِدِه خَ 



49

الفرقانسورةُ 

اَواِت َو اْْلَْرضَ الهِذي َخلََق السهمَ 
 ثُمه تهِة أَيهامٍ َو َما بَْينَُهَما فِي سِ 
ْحٰمنُ اْستََوى َعلَى اْلَعَرْ  ِش الره
﴾59اً ﴿فَاْسأَْل بِِه َخبِير



50

الفرقانسورةُ 

حْ َو إَِذا قِيَل لَُهُم اسْ  ٰمِن ُجُدوا ِللره
ْحٰمنُ  َما  أَ نَْسُجُد لِ قَالُوا َو َما الره

﴾60نُفُوراً ﴿تَأُْمُرنَا َو َزاَدُهمْ 



51

الفرقانسورةُ 

اً َو ي السهَماِء بُُروجتَبَاَرَك الهِذي َجَعََل فِ 
﴾61راً ُمنِيراً ﴿َجَعََل فِيَها ِسَراجاً َو قَمَ 

فَةً َل َو النهَهاَر ِخلْ َو ُهَو الهِذي َجَعََل اللهيْ 
﴾62﴿ أَْو أََراَد ُشُكوراً ِلَمْن أََراَد أَْن يَذهكهرَ 



52

الفرقانسورةُ 

ْحٰمِن ا وَن لهِذيَن يَْمشُ َو ِعبَاُد الره
 ً َو إَِذا َعلَى اْْلَْرِض َهْونا

ماً َن قَالُوا َسالَ َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُو
﴿63﴾



53

الفرقانسورةُ 

داً َو َن ِلَربِِّهْم سُ َو الهِذيَن يَبِيتُو جه
﴾64قِيَاماً ﴿



54

الفرقانسورةُ 

ا َعَذاَب نَا اْصِرْف َعنه َو الهِذيَن يَقُولُوَن َربه 
﴾65اَن َغَراماً ﴿َجَهنهَم إِنه َعَذابََها كَ 

﴾66اً َو ُمقَاماً ﴿إِنهَها َساَءْت ُمْستَقَرّ 



55

الفرقانسورةُ 

ِرفُوا َو قُوا لَْم يُسْ َو الهِذيَن إَِذا أَْنفَ 
 قََواماً  بَْيَن ٰذِلكَ لَْم يَْقتُُروا َو َكانَ 

﴿67﴾



56

الفرقانسورةُ 

ِ إِ َو الهِذيَن الَ يَْدعُ  ٰلهاً وَن َمَع َّللاه
تِي  النهْفَس اله آَخَر َو الَ يَْقتُلُونَ 

ُ إِاله بِ  َم َّللاه ْزنُوَن اْلَحّقِ َو الَ يَ َحره
ً َو َمْن يَْفَعَْل ٰذِلكَ  ﴾68 ﴿ يَْلَق أَثَاما



57

الفرقانسورةُ 

يَاَمِة اُب يَْوَم اْلقِ يَُضاَعْف لَهُ اْلَعَذَ 
﴾69اناً ﴿َو يَْخلُْد فِيِه ُمهَ 



58

الفرقانسورةُ 

َو َعِمَل َعَمالً إِاله َمْن تَاَب َو آَمنَ 
ُ َصاِلحاً فَأُوٰلئَِك يُ  ُل َّللاه  َسيِّئَاتِِهمْ بَّدِ

 ُ ِحيماً  َغفُوراً رَ َحَسنَاٍت َو َكاَن َّللاه
﴿70﴾



59

الفرقانسورةُ 

نههُ اِلحاً فَإِ َو َمْن تَاَب َو َعِمَل صَ 
ِ مَ  ﴾71تَاباً ﴿يَتُوُب إِلَى َّللاه



60

الفرقانسورةُ 

وَر وَ َو الهِذيَن الَ يَْشهَ  إَِذا ُدوَن الزُّ
وا بِاللهْغِو َمرُّ  ﴾72وا ِكَراماً ﴿َمرُّ



61

الفرقانسورةُ 

ِهْم ُروا بِآيَاِت َربِّ َو الهِذيَن إَِذا ذُكِّ 
وا َعلَْيهَ  يَاناً ا ُصّماً َو ُعمْ لَْم يَِخرُّ
﴿73﴾



62

الفرقانسورةُ 

لَنَا ِمْن  َربهنَا َهبْ َو الهِذيَن يَقُولُونَ 
يه  ةَ أَْزَواِجنَا َو ذُّرِ أَْعيٍُن َو اتِنَا قُره
تَّقُِ ﴾74﴿يَنُإَِماماًُاْجعَْلنَاُِلْلم 



63

الفرقانسورةُ 

َصبَُروا غُْرفَةَ بَِماأُوٰلئَِك يُْجَزْوَن الْ 
﴾75ماً ﴿ِحيهةً َو َسالَ َو يُلَقهْوَن فِيَها تَ 

اً َو ْت ُمْستَقَرّ َخاِلِديَن فِيَها َحُسنَ 
﴾76ُمقَاماً ﴿



64

الفرقانسورةُ 

ْم َربِّي لَْو الَ قُْل َما يََْعبَأُ بِكُ 
ْوَف يَُكوُن ْبتُْم فَسَ ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذه 

﴾77ِلَزاماً ﴿



65

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ

نعناه و« نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي»يا نحم  لمؤالء « قل»( ص)ثم قال لنبمه •
ء، ة الشيو أصغه تممئ-في قول نجاه  و اب  زي -نا يصنع بكم ربي

:و ننه دبأت الطمب أدبؤه دباء، إذا همأته، قال الشادر
«1»بنحره و بمنكبمه             دبمراً بات يعبؤه دروس كأن •
. تهإذا همأ-بالكش ي ، و الكخفمف-أي تممئه، و دبأت الجمش•
عبأ نا ال ي: و قال قوم. ء به انراًو نا أدبأ به أي ال أهيّ. ء الثقلالعبو •

.به، فوجوده و د نه سواء
(دبأ)و الغسان 84/ 13و القرطبي 32/ 19تفسمر الطبري ( 1)•

513-512: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



66

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
« لَوْ ال دُداؤُكُمْ»قوله و •
م نبا نعناه لوال دداؤه إياكم الى طادكه، لم يك  في فعغك: نجاه قال •

بناء هذه ادجبني: تطالبون به، و هو نص ر أضمف الى المفعول، كقولمم
. ال ار، و خماطة هذا الثوب

نعناه لوال توحم كم و ايمانكم، : قال اللجاجو •
، و حبذ  نعناه لوال كفركم و شرككم نا يعبأ بعبذابكم: قال البغخيو •

.العذاب و أقام المضا  المه نقانه

513: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



67

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
رسبوله يا نعاشر الكفار بآيات الغَّبه، و جحب تم« فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ»قال ثم •

كذيبكم دغمكم، و يكون تأويغه، فسو  يكون ت« فَسَوْ َ يَكُونُ لِلاناً»
م دغبى فال تعطون الثواب دغمه، و تكون العقوبة للانباً تغبلنك( للاناً)

. ذلع
ذي  نعناه القكل يوم ب ر و يكون الخطاب نكوجماً الى ال: قال نجاه و •

ي فب-دذاب اآلخرة، و قال اببو ذؤيبب( الغلام)و قمل . قكغوا يوم ب ر
:الغلام

«2»ففاجأه بعادية للاناً             كما يكفجر الحوض الغقمف •
(للم)الغسان ( 2)•

513: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



68

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
ال صبخر كثمرة يغلم بعضما بعضاً، و لقمف نكساقط نكمب م، و قب: للام•

:في الغلام-الهي
«1»ينجوا ن  حكف ارض             فق  لقمنا حكوفمما للاناً فانا •
هبو لبلوم الحجبة لمبم فبي : و قال الضحاك. أي انه واقع ال نحالة•

.نعناه فمصال: و قال ابو دبم ة. اآلخرة

514-513: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



69

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
وْ َ قُلْ نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ فَقَب ْ كَبذَّبْكُ»: قوله تعالى• مْ فَسبَ

غه ، نا دبأت به أي لم أبال ببه، و أصب:قال في المفردات« يَكُونُ لِلاناً
قُبلْ »: أرى له وزنا و ق را، قال تعالىنا :قالء أي الثقل كأنه ن  العب

« نا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُداؤُكُمْ
.نكمىا. نا يبقمكم لو ال دداؤكم: ن  دبأت الطمب كأنه قمل: قملو •

245: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج



70

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
اجبع ن  إضافة المص ر إلى المفعول و فادغه ضممر ر« دُداؤُكُمْ»: قمل•

«                      رَبِّي»إلى 
بب بمعنى ن  تفريع السبب دغى المس« فَقَ ْ كَذَّبْكُمْ»: و دغى هذا فقوله•

وْ َ يَكُبونُ لِلانباً»: انكشافه بمسببه، و قوله ون أي سبو  يكب« فَسبَ
.دائمتكذيبكم نالزنا لكم أش  المالزنة فكجلون بشقاء الزم و دذاب

م قل ال قدر و ال منزلة لكم عند ربي فوجوودكم و عودمك: و المعنى•
ن هوذا عنده سواء ألنكم كذبتم فال خيور يرجوى فويكم فسووو يكوو

حجوة التكذيب مالزما لكم أشد المالزمة، إال أن اهلل يدعوكم ليوتم ال
. عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم

.هذا معنى حسنو •

245: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج



71

ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ
دتمم ن  إضافة المص ر إلى الفادل، و المراد به دبا« دُداؤُكُمْ»: قملو •

لبو ال نا يبالي بكبم رببي أو نبا يبقبمكم رببي: هلل سبحانه و المعنى
.دبادتكم له

و كبان دغمبه« فَقَ ْ كَبذَّبْكُمْ»: و فمه أن هذا المعنى ال يالئم تفرع قوله•
! و ق  كذبكم: دغمه ن  حق الكالم أن يقال

أن المص ر المضا  إلى فادغه ي ل دغبى تحقبق الفعبل ننبه ودغى •
ان نب  حبق تغبسه به و هم غمر نكغبسم  ب دائه و دبادته تعالى فكب
.الكالم دغى هذا الكق ير أن يقال لو ال أن ت دوه فافمم

246: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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