


تفسیر سوره مبارکه ص  18-7-96 13   



3 

 صسَرةُ 

ِحٌمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم َّللاَّ

ْكِر ﴿  ﴾1ص َو اْلقُْرآِن ِذي الذِّ

ٍة َو ِشَقاٍق ﴿  ﴾2َبِل الَِّذٌَن َكَفُروا ِفً ِعزَّ



4 

 صسَرةُ 

َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َو الََت ِحٌَن 
 ﴾3َمَناٍص ﴿

َو َعِجُبوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َو َقاَل اْلَكاِفُروَن 
اٌب ﴿  ﴾4ٰهَذا َساِحٌر َكذَّ

ًْ ٌء ُعَجاٌب ﴿  ﴾5أَ َجَعَل اْْللَِهَة إِٰلهاً َواِحداً إِنَّ ٰهَذا َلَش



5 

 صسَرةُ 

َو اْنَطَلَق اْلَمََلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َو اْصِبُروا 
ٌَُراُد ﴿ ًْ ٌء   ﴾6َعَلى آلَِهِتُكْم إِنَّ ٰهَذا َلَش

َما َسِمْعَنا ِبٰهَذا ِفً اْلِملَِّة اْْلِخَرِة إِْن ٰهَذا 
 ﴾7إاِلَّ اْخِتالٌَق ﴿
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 صسَرةُ 

ُذوقُوا  ٌَ ا  ِنَنا َبْل ُهْم ِفً َشكٍّ ِمْن ِذْكِري َبْل لَمَّ ٌْ ْكُر ِمْن َب ِه الذِّ ٌْ أَ أُْنِزَل َعلَ
 ﴾8َعَذاِب ﴿

اِب ﴿  ﴾9أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزٌِز اْلَوهَّ

ْرَتقُوا ِفً اْْلَْسَباِب  ٌَ َنُهَما َفْل ٌْ َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َما َب أَْم لَُهْم ُمْلُك السَّ
﴿10﴾ 
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 صسَرةُ 

 ﴾11ُجْنٌد َما ُهَنالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اْْلَْحَزاِب ﴿

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َو َعاٌد َو ِفْرَعْوُن ُذو اْْلَْوَتاِد  َكذَّ
﴿12﴾ 

َكِة أُوٰلِئَك  ٌْ َو َثُموُد َو َقْوُم لُوٍط َو أَْصَحاُب اْْلَ
 ﴾13اْْلَْحَزاُب ﴿
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 صسَرةُ 

ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب ﴿ َب الرُّ  ﴾14إِْن ُكلٌّ إاِلَّ َكذَّ

َحًة َواِحَدًة َما َلَها ِمْن َفَواٍق  ٌْ ْنُظُر ٰهُؤالَِء إاِلَّ َص ٌَ َو َما 
﴿15﴾ 
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 فَََاقٍ 

 224: ، ص5 وتاب الؼيه؛ ج•
ي يمال فًُٓاقُ والة تمؼىى اإلِفَالَةِ، وَإِفَالَةِالمغشي ػليه، أَفَاقَ ئفِيكُ إِفَالَةً •

هي تلك الصيحة : أي، «1»فًَاقٍ مِهْ ما لَها : لًله جل ي ػشي  فًَٓالاًي 
ي ول مغشي ػليهه، أي  . ي ال فًَٓالاًأصابتهن يَم بدر، فلن يُفِيقَُا إِفَاقَةً، 

 سىزان إذا اوجلى ػىه ذله،
 41: ، ص6 في اللغة؛ جالمحيط •
أي مهه الَّيهيٕحٓة، مهه    « 25»فَهًاقٍ  مِهْ ما لَها : ي لًَٕلُ اللَّهِ ػٓشَّ ي جٓلَّ•

 .مه مٓزَضِه ئفِيٕكُ إفالَةًأفاقَ  :لًَٕلِهم
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 فَََاقٍ 

 461: ، ص4 مؼجم ممائيس اللغة؛ ج•
أى ها لها هي « 4»فًَاقٍ مِهْ ما لَها : تؼالىاللّه فًُٓاق ي فًَاق لال يمال •

ُ  . رُجَعٍ ٍ ال هَثٌََِْيّةٍ ٍ ال ارتداد ٍ . هاا لهاا هاي ًَةِاهة    : ٍ قاا  يياهُ
 .الوعٌياى قهيباى

 
 649: مفزدات ألفاظ المزآن؛ ص•
: هي راحة تهجع إليها، ٍ قيل: أي، [15/ ص]فًَاقٍ مِهْ ما لَها  :لًلهي •

 .ها لها هي رجَع إلى الدًّيا
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 صسَرةُ 

َنا َقْبَل  ْل َلَنا ِقطَّ َنا َعجِّ َو َقالُوا َربَّ
ْوِم اْلِحَساِب ﴿ ٌَ16﴾ 
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 قِطٌََّا  

الْحِسهابِ  لَثٕهلَ يٓهًٕ ِ   لَىا لِطَّىها  ػٓجِّلْ رٓتيىا : الىَّية لمًله تؼالى: المِطُّي •
«2». 
 

 15: ، ص5 كتاب العيي؛ ج



13 

 قِطٌََّا  

فإنْ وان مه لياس الثاب فلؼلّهه  . أميا المِطُّ فيمال إوّه الَّيهُّ تِالجائشةي •
 :لال األػشى. مه جهة التَّمطيغ الذى فى المىتًب ػليه

تغِثٕطَتِه ئؼطِى المُطهًََ ي    ي ال الملهٔ الىُّؼمان يً ٓ لميتُه •
 « 3»يأفِكُ 

لَثٕهلَ يٓهًٕ ِ   لَىها لِطَّىها   ػٓجِّهلْ  لالًُا رٓتيىا يٓ : ي ػلى هذا يفسيز لًلُه تؼالى•
 .وأوَّهم أراديا وُتُثٓهم التى ئؼطًَٕوها مه األجٕز فى اآلخزةالْحِسابِ 

 

 13: ، ص5 هعجن هقائيس اللغة؛ ج



14 

 قِطٌََّا  

: الْمِهطُّ [ 16/ ص]الْحِسهابِ  لَثٕلَ يًٕٓ ِ لَىا لِطَّىا ػٓجِّلْ لالًُا رٓتيىا يٓ : تؼالىلال •
الَّّحيفة، ي هً اسم للمىتًب ي المىتًب فيه، ثهم لهي يسهمّى المىتهًب     

الشهي    : تذله وما يسمّى الىال  وتاتا ي إن لم يىه مىتًتا، ي أصل الْمِهط  
المفهزيس  الىَّّهية  :الْمِهطُّ الممطًع ػزضا، وما أنّ الميّ هً الممطًع طًال، ي 

 «5»أفزس، ي لي فسّز اته ػثاس رضي اللّه ػىه اآلية ته : وأوّه لُطَّ، أي
أخثزوي ػهه  : أخزج الطستي ػه اته ػثاس أنّ وافغ ته األسرق لال له( 5)•

ي ههل تؼهزا الؼهزب    : ، لهال الجشا :المطّ: ؟ لاللَىا لِطَّىاػٓجِّلْ : لًله تؼالى
 :وؼم، أما سمؼت األػشى ي هً يمًل: ذله؟ لال

 تأمته يؼطي المطًَ ي يأفك   ي ال المله الىؼمان يً  لميته •
 .147/ 7الير المىثًر : اوظز•

 
 
 

676: هفهدات ألفاظ القهآى؛ ص  
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 سَرةُ ص

قُولُوَن َو اْذُكْر  ٌَ اْصِبْر َعَلى َما 
اٌب  ُه أَوَّ ِد إِنَّ ٌْ َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْْلَ

﴿17﴾ 
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