
 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم
ًْ َتَر كَْيَف َفَعَه َربَُّك  َم َأ

ًْ َيْجَعْه (1)ّبَأْصَحاّب اْمّفيّه  َم  َأ
ًْ ّفي َتْضّنيٍه  ٍُ َأْرَسَه (2)كَْيَد َِ  
ًْ َطْيًرا َأَباّبيَه  َّ ًْ (3)َعَنْي َّ  َتْرّىي

يٍه   (4)ّبّحَجاَرٍة ّىْن ّسجِّ
ًْ كََعْصٍف َىْأُكٍّل  َُ  (5)َفَجَعَن

 

                   

 فيلتفسير سورة ال
 5سّرة امفيه ٍي سّرة ىكية عدد آاياتَا   

ًْ َتَر كَْيَف َفَعَه َربَُّك بَّأْصَحاّب اْمّفيهّ  ﴿ َم  ﴾ َأ

ِجيشُ  امفيه صاحب أمً تعنً كيف عذب هللا أبرٍة
 امذين أرادِا ٍدو امكعبة؟

ًْ ّفي َتْضّنيهٍ  ﴿ ٍُ ًْ َيْجَعْه كَْيَد َم  ﴾ َأ

 أىا أبطه كيدًٍ ِخيب سعيًَ ِأٍنك ىا أعدِا؟
ًْ َطْيًرا َأَبابّيهَ  ﴿ َّ َأْرَسَه َعَنْي َِ ﴾ 

ِبعخ عنيًَ طيرًا في امسياء في فرق ىتتابعة 
 .ِجياعات ىتٕحقة

يهٍ  ﴿ ًْ بّّحَجاَرٍة ّىْن ّسجِّ َّ  ﴾ َتْرّىي

فامطير تقذفًَ ىن امسياء بحجارة ىن طين ىتحجر 
 .كه رجه مُ حجر

ًْ كََعْصٍف َىْأُكّلٍ  ﴿ َُ  ﴾ َفَجَعَن

فصارِا كأِراق امزرع اميابسة اميحطية امتي أكنتَا 
امبَائً جً رىتَا ِداستَا فصارِا ىبعحرين عنٓ 

 .األرض ىقطعين ىزقت أجساىًَ ِتفرقت جيّعًَ
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم
َيَزٍة ُمَيَزٍة  ٍُ ْيِه مُّكهِّ  ّذي (1)َِ  امَّ

 ٌُ َد َعدَّ َِ  ًٔ  َيْحَسُب (2)َجَيَع َىا
 ٌُ ُُ َأْخَنَد َّٕ َمُيْنَبَذنَّ (3)َأنَّ َىاَم  كَ

َىا َأْدَراَك َىا (4)ّفي اْمُحَطَيّة  َِ  
ُّ اْمُيَّقَدُة (5)اْمُحَطَيُة   َناُر امنَّ

ّنُع َعَنٓ اأْلَْفّئَدّة (6) ّتي َتطَّ  امَّ
ًْ ُىْؤَصَدِة (7) َّ ا َعَنْي ََ  (8) ّإنَّ

َدٍة   (9)ّفي َعَيٍد ُىَيدَّ

 
 

                   

 همزةتفسير سورة ال
  9ِرة امَيزة ٍي سّرة ىكية عدد آياتَا   س

َيَزٍة ُمَيَزةٍ  ﴿ ٍُ ْيِه مُّكهِّ  بؤًسا ٍِٕكًا ﴾ َِ
منيسنيين، طعان في اميؤىنين يبحخ  ىغتاب مكه

ٌُ  ﴿ •.عن اميعايب َد َعدَّ َِ  ًٔ ّذي َجَيَع َىا ﴾امذي  امَّ
ًٔ بُ عن  اميال يجيع حًبا فيُ ِيصبح ىشغّ
ٌُ  ﴿ •.امطاعة ُُ َأْخَنَد يظن أن ىامُ ﴾ َيْحَسُب َأنَّ َىاَم

َّٕ َمُيْنَبَذنَّ ّفي  ﴿ •.امذي جيعُ يضين مُ امخنّد كَ
كٕ ميس األىر كيا يظن ِمسّف نطرحُ في  اْمُحَطَيةّ 

َىا َأْدَراَك َىا اْمُحَطَيةُ  ﴿ .امنار ِىا أعنيك بحقيقة ﴾ َِ
 .ٍذٌ امنار؟ إنَا ىفزعة بأغٕمَا

ُّ اْمُيَّقَدةُ  ﴿  إنَا نار هللا امتي أِقدٍا ِسعرٍا ﴾ َناُر امنَّ
ّنُع َعَنٓ اأْلَْفّئَدةّ  ﴿ .ألعدائُ ّتي َتطَّ فَي ىن شدة ﴾ امَّ

حرارتَا ِعظيً سعيرٍا تنفذ ىن األجساو إمٓ 
ًْ ُىْؤَصَدةِ  ﴿ .امقنّب َّ ا َعَنْي ََ ٍِذٌ امنار تطبق عنٓ ﴾ ّإنَّ

ّفي َعَيٍد  ﴿ •.أصحابَا ٔ يخرجّن ىنَا أبداً 
َدةٍ  ٍذٌ امنار مَا عيد خنف األبّاب طّينة ﴾ ُىَيدَّ

 .ىيدِدة حتٓ ٔ يستطيعّا امخرِج ىنَا
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 ًّ ّحي ْحَيّن امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ  بّْس

اْمَعْصرّ   ّإنَّ اْلّْْنَساَن (1)َِ
ّذيَن (2)َمّفي ُخْسٍر  َّٔ امَّ  ّإ

امَّحاّت  َعّيُنّا امصَّ َِ آَىُنّا 
ا  ّْ اَص َّ َت َِ ا بّاْمَحقِّ  ّْ اَص َّ َت َِ

ْبرّ   (3)بّامصَّ

 

 

                   

 العصرتفسير سورة  
  3سّرة امعصر ٍي سّرة ىكية عدد آيايتَا   

اْمَعْصّر ﴿  َِ﴾ 
أقسً سبحانُ بامدٍر، ٍِّ ِقت محياة 

. األجيال، ِامقياو باألعيال، ٍِّ عير امدنيا
 ﴾ ّإنَّ اْلّْْنَساَن َمّفي ُخْسرٍ ﴿ 

إن ابن آدو مفي ٍٕك ِدىار إن مً يؤىن 
. بامعزيز امغفار

ا ﴿  ّْ اَص َّ َت َِ امَّحاّت  َعّيُنّا امصَّ َِ ّذيَن آَىُنّا  َّٔ امَّ ّإ
ْبرّ  ا بّامصَّ ّْ اَص َّ َت َِ  ﴾ بّاْمَحقِّ 

إٔ ىن آىن بامنُ ِاتبع رسّمُ صنٓ هللا عنيُ 
ِسنً ِعيه األعيال امصامحة اميشرِعة، 
ِأِصٓ إخّانُ بامحق ِامصبر عنيُ ِعنٓ 

. أقدار هللا
 

 

 

https://mektabeti.com 



 

 ًّ ّحي ْحَيّن امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ بّْس
كَاُجُر   ًُ امتَّ اُك ََ ْم ٓ (1)َأ  َحتَّ

ًُ اْمَيَقابَّر  َف (2)ُزْرُت ّْ َّٕ َس  كَ
َف (3)َتْعَنُيَّن  ّْ َّٕ َس ًَّ كَ  ُج
ّْ َتْعَنُيَّن (4)َتْعَنُيَّن  َّٕ َم  كَ

ًَ اْمَيّقيّن  نَّ (5)ّعْن ُِ  َمَتَر
 ًَ ا َعْيَن (6)اْمَجّحي ََ نَّ ُِ ًَّ َمَتَر  ُج
ًَّ َمُتْسَأُمنَّ (7)اْمَيّقيّن   ُج

 ًّ ّعي َىّئٍذ َعّن امنَّ ّْ  (8)َي

 

 

                   

 التكاثرتفسير سورة  
 8سّرة امتكاجر ٍي سّرة ىكية عدد آياتَا   

كَاُجرُ  ﴿ ًُ امتَّ اُك ََ ْم ﴾شغنكً عن عبادة هللا تفاخركً  َأ
ًُ اْمَيَقابّرَ  ﴿.باألىّال ِاألِٔد ٓ ُزْرُت ﴾ِاستير  َحتَّ

 .اشتغامكً بامدنيا حتٓ ىتً ِنقنتً إمٓ اميقابر
َف َتْعَنُيّنَ  ﴿ ّْ َّٕ َس ﴾كٕ سّف يظَر مكً أن اآلخرة  كَ

َف  ﴿ .خير ِأبقٓ ىن دنياكً امزائنة ّْ َّٕ َس ًَّ كَ ُج
﴾ِسّف يتبين مكً سّء اختياركً بتقديً  َتْعَنُيّنَ 

ًَ اْمَيّقينّ  ﴿.امدنيا عنٓ اآلخرة ّْ َتْعَنُيَّن ّعْن َّٕ َم ﴾ىا  كَ
ٍكذا ينبغي مكً مّ كنتً تعنيّن حق امعنً، ىا 

ًَ  ﴿.أمَاكً امّمد ِاميال عن اميآل نَّ اْمَجّحي ُِ  ﴾ َمَتَر

ِهللا متشاٍُدنَّ امنار بعيّنكً، فَه عينتً ىا ينجيكً 
ا َعْيَن اْمَيّقينّ  ىنَا؟﴿ ََ نَّ ُِ ًَّ َمَتَر ﴾ِأقسً مترِنَّ امنار  ُج

دِن شك فأعدِا امزاد ميّو امييعاد ِاجتنبّا امنار 
َىّئٍذ َعّن  ).احد امقَاربطاعة امّ ّْ ًَّ َمُتْسَأُمنَّ َي ُج

 ًّ ّعي جً أقسً متسأمن يّو امقياىة عن كه نعيً، ( امنَّ
 .ٍه شكرتً ربكً عنيُ
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 ًّ ّحي ْحَيّن امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ بّْس
اْمَعاّدَياّت َضْبًحا   َفاْمُيّّرَياّت (1)َِ

 (3) َفاْمُيّغيَراّت ُصْبًحا (2)َقْدًحا 
ُّ َنْقًعا  ُّ (4)َفَأَجْرَن بّ َسْطَن بّ َّ  َف

ُّ َمكَُنِّد (5)َجْيًعا   ّإنَّ اْلّْْنَساَن مَّربِّ
يِد (6) َّ ُُ َعَنٓ َذمَّك َمَش ّإنَّ َِ  (7) 

ُُ مُّحبِّ اْمَخْيّر َمَشّديِد  ّإنَّ َِ(8) َٕ  َأَف
ًُ ّإَذا ُبْعّحَر َىا ّفي اْمُقُبّّر   (9)َيْعَن

ُدِّر  َه َىا ّفي امصُّ ُحصِّ  ّإنَّ (10)َِ
َىّئٍذ َمَخّبيِر  ّْ ًْ َي َّ ًْ بّ َُ  (11)َربَّ

 

                   

 العادياتتفسير سورة  
 11سّرة امعاديات سّرة ىكية عدد آياتَا   

أقسٌ تاىخٞو اىجاسٝاخ :﴾ َٗاْىَعاِدَٝاخِ َضْثًحا ﴿
اىَسشعاخ ىيجٖاد اىرٜ ىٖا صٖٞو ىسشعح 

٘سَِٝاخِ َقْذًحا ﴿.جشٖٝا َُ فاىَ٘قذاخ ّاس تح٘افشٕا :﴾ َفاْى
ِغَٞشاخِ  ﴿.ىق٘ج جشٖٝا ٗشذج سشعرٖا َُ َفاْى

َُ  ﴿.فاىساتقاخ إىٚ األعذاء فٜ اىصثاح:﴾ ُصْثًحا َفأَثَْش
ِٔ َّْقًعا فأثشُ فٜ اىجشٛ غثاساً ٗذشاتاً ٍِ ق٘ج ضشب :﴾ تِ

ًعا ﴿.اىخٞو تأقذاٍٖا َْ ِٔ َج َِ تِ ََ٘سْط فر٘سطد :﴾ َف
اىخٞو تاألتطاه ٗسظ األعذاء فٜ ساحح اىقراه 

َُ  ﴿.ٗقية اىعاصفح. فأصثحِ ٗسظ اىَعشمح َّْسا َُّ اْْلِ إِ
٘دٌد  ُْ ِٔ ىََن إُ اْلّساُ ٝجحذ ّعٌ ستٔ، ْٗٝنش :﴾ ىَِشتِّ

ُٔ َعيَٚ َرىَِل  ﴿.إحساُ اْلىٔ ٗٝنفش تْعٌ ٍ٘الٓ إَِّّ َٗ
ٞذٌد  ِٖ إّٔ ٍعرشف تَا قّذً، ٝ ٖذ عيٚ س٘ء :﴾ ىََ 

ْٞشِ  ﴿.فعئ تْفسٔ ٗٝعيِ ذقصٞشٓ ُٔ ىُِحّةِ اْىَخ إَِّّ َٗ
ٗإّٔ شذٝذ فٜ حة اىَاه، ٍغشً تاىذسٌٕ، :﴾ ىََ ِذٝذٌد 

ا فِٜ  ﴿.عاشق ىيذّٞا خادً ىٖا ٍَ ٌُ إَِرا ُتْعثَِش  أََفََل َْٝعيَ
أفَل ٝذسٛ اْلّساُ ٍارا ْٝرظشٓ إرا خشج ٍِ :﴾ اْىُقُث٘سِ 

َو  )قثشٓ، ٗحضش ىيحساب؟ فَا ىٔ غافو ٗالعة؟ َُٗحصِّ
ا فِٜ اىصُّصُذٗسِ  ٗاسرخشج ٍا فٜ اىصذٗس ٍِ أٍ٘س ( ٍَ

َُّ  ).ٗظٖش ٍا فٜ اىضَائش، ٗاّن ف مو ٍسر٘س إِ
ٍَ ِزٍذ ىََخثِٞشٌد  ْ٘ َٝ ٌْ ِٖ ٌْ تِ ُٖ إُ هللا عض ٗجو تأعَاه عثادٓ ( َستَّ

ىعيٌٞ، ٗتسعٜ خيقٔ تصٞش، ال ٝخفٚ عيٞٔ أٍشٌد ٗال 

 .سش ألّٔ ٗحذٓ ٝعيٌ اىسش ٗأخفٚ
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 ًّ ّحي ْحَيّن امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ  بّْس

ا  ََ  (1)ّإَذا ُزْمّزَمّت اأْلَْرُض زّْمَزاَم
ا  ََ َأْخَرَجّت اأْلَْرُض َأْجَقاَم َِ(2) 

ا  ََ َقاَل اْلّْْنَساُن َىا َم َىّئٍذ (3)َِ ّْ  َي
ا  ٍَ ُث َأْخَباَر  ّبَأنَّ َربََّك (4)ُتَحدِّ

ا  ََ َحٓ َم ِْ َىّئٍذ َيْصُدُر (5)َأ ّْ  َي
 ًْ َُ ا َأْعَياَم ِْ اُس َأْشَتاًتا مُّيَر امنَّ

ٍة (6)  َفَيْن َيْعَيْه ّىْحَقاَل َذرَّ
 ٌُ َىْن َيْعَيْه (7)َخْيًرا َيَر َِ  

 ٌُ ا َيَر ٍة َشرًّ  (8)ّىْحَقاَل َذرَّ

 

 

                   

 الزلزلةتفسير سورة  
 8سّرة امزمزمة ٍي سّرة ىدنية عدد آياتَا   

  

ا ﴿ ََ إذا اضطربت األرض  .﴾ ّإَذا ُزْمّزَمّت اأْلَْرُض زّْمَزاَم
 .اضطرابًا شديداً 

ا ﴿  ََ َأْخَرَجّت اأْلَْرُض َأْجَقاَم ِأخرجت ىا في جّفَا،  .﴾ َِ
ا ﴿.استعدادًا ميّو امفصه ََ َقاَل اْلّْْنَساُن َىا َم حار  .﴾ َِ

ًٔ ىاذا أصابَا؟ ىا مَا؟﴿ َىّئٍذ  اْلنسان ِسأل ىذٍّ ّْ َي
ا ٍَ ُث َأْخَباَر يّو امفصه تخبر األرض بكه ىا ُعّيَه  .﴾ ُتَحدِّ

َحٓ  ﴿.عنٓ ظَرٍا ىن حسنة ِسيئة ِْ بَّأنَّ َربََّك َأ
ا ََ حينَا يأىرٍا هللا أن تخبر بكه شيء ُعّيَه  .﴾ َم

ا  ﴿.عنيَا ِْ اُس َأْشَتاًتا مُّيَر َىّئٍذ َيْصُدُر امنَّ ّْ َي
 ًْ َُ حينَا يعّد امناس إمٓ فصه امقضاء أنّاعًا .﴾ َأْعَياَم

ىختنفين، ميشاٍدِا نتائج أعيامًَ ىن حسنات 
ٌُ  ﴿.ِسيئات ٍة َخْيًرا َيَر فين  .﴾ َفَيْن َيْعَيْه ّىْحَقاَل َذرَّ

يعيه ِزن نينة صغيرة ىن امخير يجد جّابُ عند 
ٌُ  ﴿.ربُ ا َيَر ٍة َشرًّ َىْن َيْعَيْه ّىْحَقاَل َذرَّ ِىن يعيه ِزن  .﴾ َِ

 .نينة صغيرة ىن امشر يجد عاقبتُ عند ربُ
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 ًّ ّحي ْحَيّن امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ بّْس
ٌُ ّفي َمْيَنّة اْمَقْدّر  ا َأْنَزْمَنا َىا (1)ّإنَّ َِ  

 َمْيَنُة اْمَقْدّر (2)َأْدَراَك َىا َمْيَنُة اْمَقْدّر 

ٍر  َْ ُل (3)َخْيِر ّىْن َأْمّف َش  َتَنزَّ

 ًْ َّ ا بّّإْذّن َربِّ ََ ُِح ّفي امرُّ َِ َّٕئكَُة  اْمَي

ٓ (4)ّىْن ُكهِّ َأْىٍر  َي َحتَّ ٍّ َِٕو   َس

 (5)َىْطَنّع اْمَفْجّر 

 

                   

 القدرتفسير سورة  
  5سّرة امقدر ٍي سّرة ىكية عدد ياتَا   

 

ٌُ ّفي َمْيَنّة اْمَقْدرّ  ﴿ ا َأْنَزْمَنا ﴾ إنا أنزمنا امقرآن في مينة  ّإنَّ
َىا َأْدَراَك َىا َمْيَنُة اْمَقْدرّ  ﴿.امقدر ىن شَر رىضان ﴾ ِىا  َِ

َمْيَنُة اْمَقْدّر َخْيِر  أعنيك ىا فضه مينة امقدر ِىا شرفَا؟﴿
رٍ  َْ  .﴾ خير ىن عبادة أمف شَر ّىْن َأْمّف َش

  

ًْ ّىْن ُكهِّ َأْىرٍ  ﴿ َّ ا بّّإْذّن َربِّ ََ ُِح ّفي امرُّ َِ َّٕئكَُة  ُل اْمَي ﴾  َتَنزَّ
ينزل فيَا ىٕئكة امرحين ىن امسياء بكه أىر قضاٌ 

 .هللا في تنك امسنة ِىعًَ جبريه أكرىًَ عنٓ هللا

  

ٓ َىْطَنّع اْمَفْجرّ  ﴿ َي َحتَّ ٍّ َِٕو  ﴾ ٍِي أىن كنَا، سٕو  َس
جييعَا بركة ىن أِمَا آلخرٍا، ٔ شر فيَا ِٔ فتنة إمٓ 

 .أن يطنع امفجر في صباحَا
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 ًّ ّحي ْحَيّن امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ  بّْس

ّذي َخَنَق  ًّ َربَِّك امَّ  َخَنَق (1)اْقَرْأ بّاْس
َربَُّك اأْلَكَْرُو (2)اْلّْْنَساَن ّىْن َعَنٍق  َِ  اْقَرْأ 

(3) ًّ ًَ بّاْمَقَن ّذي َعنَّ ًَ اْلّْْنَساَن َىا (4) امَّ  َعنَّ
 ًْ ًْ َيْعَن َّٕ ّإنَّ اْلّْْنَساَن َمَيْطَغٓ (5)َم  (6) كَ

ٌُ اْسَتْغَنٓ  ْجَعٓ (7)َأْن َرآ  ّإنَّ ّإَمٓ َربَِّك امرُّ
(8) ٓ ََ ّذي َيْن ٓ (9) َأَرَأْيَت امَّ  َعْبًدا ّإَذا َصنَّ
َدْ (10) َُ ِْ (11) َأَرَأْيَت ّإْن كَاَن َعَنٓ اْم  َأ

 ْ َّ ْق ٓ (12)َأَىَر بّامتَّ مَّ َّ َت َِ َب   َأَرَأْيَت ّإْن كَذَّ
َُ َيَرْ (13) ًْ بَّأنَّ امنَّ ًْ َيْعَن َم َّٕ (14) َأ  كَ

اّصَيّة  ُّ َمَنْسَفًعا بّامنَّ ًْ َيْنَت  (15)َمّئْن َم
ُُ (16)َناّصَيٍة كَاّذَبٍة َخاّطَئٍة   َفْنَيْدُع َناّدَي

َبانَّيَة (17) ُُ (18) َسَنْدُع امزَّ َّٕ َٔ ُتّطْع  كَ
اْقَتّرْب  َِ اْسُجْد  َِ(19) 

 

 

 العلقتفسير سورة  
 19سّرة امعنق ٍي سّرة ىكية عدد آياتَا   

ٌِ َستَِّل اىَِّزٛ َخيَقَ  ﴿ ﴾ اقشأ ٍا أّضه إىٞل ٍِ اىقشآُ  اْقَشْأ تِاْس
ِْ  ﴿.ٍفررًحا تاسٌ ستل اىَرفشد تاىخيق ٍِ  َُ َّْسا َخيََق اْْلِ

ََٗستُّصَل  ﴿.﴾ ص٘س اْلّساُ ٍِ قطعح دً غيٞع َعيَقٍذ  اْقَشْأ 
 ًُ َِّ عيٞل تاىفٌٖ ٗاىج٘د  اأْلَْمَش ٍَ ﴾ اقشأ ٍا أّضه إىٞل ستل ٗ

ٌِ  ﴿.ٗاْلحساُ ٌَ تِاْىَقيَ ﴾ اىزٛ عيٌ األٌٍ اىنراتح  اىَِّزٛ َعيَّ
ٌْ  ﴿.تاىقيٌ ٌْ َْٝعيَ ا ىَ ٍَ  َُ َّْسا ٌَ اْْلِ ﴾ عيٌ اْلّساُ ٍا ماُ  َعيَّ

َُ ىََْٞطَغٚ ﴿.ٝجٖئ َّْسا َُّ اْْلِ  ٝطغٞٔ ﴾ حًقا إُ اْلّساُ َمَلَّ إِ
َْٚ ﴿.اىَاه ُٓ اْسَرْغ ُْ َسآَ َُّ  ﴿.﴾ فإرا ٗجذ اىغْٚ طغٚ ٗتغٚ أَ إِ

﴾ فيٞرٞقِ مو طاغ أُ اىَعاد إىٚ  إِىَٚ َستَِّل اىشُّصْجَعٚ

َٖٚ ﴿.هللا ْْ َْٝد اىَِّزٛ َٝ ﴾ أال ذعجة ٍَِ ْٖٝٚ عثاد هللا  أََسأَ
﴾ فْٖٞٚ عِ اىصَلج هلل  َعْثًذا إَِرا َصيَّٚ ﴿.عِ طاعح هللا

َذٙ ﴿ ُٖ َُ َعيَٚ اْى ُْ َما َْٝد إِ
﴾ أسأٝد إُ ماُ ٕزا اىعثذ اىزٛ  أََسأَ

َ٘ٙ ﴿.ّٖٚ عِ اىصَلج عيٚ ٕذٙ ٍِ هللا َش تِاىرَّْق ٍَ ْٗ أَ ﴾  أَ
فنٞف عِ رىل ْٖٝآ؟ فإُ اٍٟش تاىصَلح حقٔ أُ ٝعاُ 

ىَّٚ ﴿.ٗٝساعذ ال أُ ٝحاسب ٗٝجإذ َ٘ ذَ َٗ َب  ُْ َمزَّ َْٝد إِ
﴾  أََسأَ

َُّ  ﴿.أسأٝد إُ ماُ ٍنزتًا تاىخثش ٍر٘ىًٞا عِ األٍش ٌْ تِأَ ٌْ َْٝعيَ أَىَ

َٔ ََٝشٙ ِٔ  ﴿.﴾ أىٌ ٝعيٌ أُ هللا ٝشٙ ٍا ٝفعو اىيَّ َر ْْ َٝ ٌْ ِْ ىَ َمَلَّ ىَ ِ
َّْاِصَٞحِ  َْْسَفَعاً تِاى ﴾ ىٞس األٍش مزىل، ٗهللا ى ِ ىٌ ٝرشك ٕزا  ىَ

اى قٜ ٍحاسترٔ ىيحق ٗأرآ ىيشس٘ه ىْأخزُ تْاصٞرٔ أخًزا 
عًْٞفا ّٗجزتٔ جزتًا شذًٝذا ثٌ ىْْثزّٔ فٜ ّاس جٌْٖ رىًَٞل 

﴾ فْاصٞرٔ ّاصٞح مارتح فٜ  َّاِصَٞحٍذ َماِرتَحٍذ َخاِطَ حٍذ  ﴿.ٍذحً٘سا
ُٔ  ﴿.أق٘اىٖا خاط ح فٜ فعاىٖا ﴾ فيٞأخ ٕزا  َفْيَْٞذُع َّاِدَٝ

َْْذُع  ﴿ .اى قٜ تإٔو ّادٝٔ اىزٛ ماُ ٝذعٜ ّصشذٌٖ ىٔ َس

تَاَِّٞحَ   .﴾ سْذع٘ ٍَلئنح اىعزاب ٗصتاّٞح اىعقاب  اىضَّ
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