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 الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اّللَِّ  ِبْسمِ  ،القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ 

ممممْ  ِ } اَ ا َوالشَّ ََ َ مممما ِإَذا َوالنمََّهممممارِ ( 2) َتََلَ مممما ِإَذا َواْلَقَ ممممرِ ( 1) َوُضمممم ( 4) يَمْغَشمممماَ ا ِإَذا َواللَّْيمممم ِ ( 3) َجَلَّ
اَ ا َوَما َواْْلَْرضِ ( 5) بَمَناَ ا َوَما َوالسََّ اءِ  ََ ( 8) َوتَمْقَواَ ما ُفُجوَرَ ما فََأْْلََ َهما( 7) َسموَّاَ ا َوَمما َونَمْف   ( 6) َط

اَ مما َمممنْ  َأفْملَمم َ  قَمم ْ  مماَ ا َمممنْ  َخمما َ  َوقَمم ْ ( 9) زَكَّ  اَ اَأْشممقَ  انْمبَمَعمم َ  ِإذِ ( 11) ِبَطْغَواَ مما ََثُممودُ  َكممبََّب ْ (  10) َدسَّ
بُو ُ ( 13) َوُسمممْقَياَ ا اّللَِّ  ََنقَممم َ  اّللَِّ  َرُسمممو ُ  َْلُممممْ  فَمَقممما َ ( 12) ُممممْ  َعلَمممْيِهمْ  َفَ ْممممَ  َ  فَمَعَقُروَ ممما َفَكمممبَّ  بِمممَبنِْبِهمْ  َرُّبه

 [15-1الش  :] {ُعْقَباَ ا ََيَافُ  َوَل ( 14) َفَسوَّاَ ا

والشممي :  ويس لمذذ شويس  لذذااش ويس ُ ذذ ش وسوال هذذاواوس وذذ مش ِشوململذذاو:ذذلشمس هذذ سورذذ الشوس وذذ مويهذذ وقسمَذذُ ويهاذذبعو
.و ويس  َذْفمش ويس ا اءشويسألاضش

ذذلوسو ذذامل وس س ذذ لس ويعس َوذذْ مسو} ُةنو سذذذ عاوململذذاوقس ُةو مم ذذ وِوس مذذاه لسوي؛ش ذذ ذذلو هوس ُةوقس ُةو مم ذذ و عذذ {وهذذ سوس وذذ مش
وذ كاوس ض ءشوس  ي وسحلمالع.وويييلش والو:َدو ل اسوق ه و  ودسمعوس مالمشو اعئسبعوس  اسش

ذذاويهذذذ وس ضذذذه  ويس ض ذذه وهذذذ ويعضشذذذهعاهعاويعس َوذذْ مسو} ذذذلوييها،س وقس و-تشذذذاى-{ويهاذذبعوش وذذذ مس وييهاذذذبعو: هذذاِت
و:ذش شو و  ذدع وي لذ وس  لذاا وس ض ذه وهذ سوي  ذ شوقذاوتسذ حش وملللذاويبذ سلة وس ضذ ء ويسرذكس الش يغسلذاوس َ لااويسرذكس الش

اوعس حويث شهاوهلمالا ويقاوس ضه وملأث شهاو ممبةو و.{يعضشهعاهعاويعس َوْ مسو}ي  دوغ يِبس
ذاهعاوإسذعسويعس َلْمذ سو} وس وذ مش وهذالو لمذهوس مذاللويس اذالماو إذسوعذعْغوع ويغا:ذاس وس  لذااش {وس لمذ شوإذسواذاءعويملذبعويذهذلع

وس وقسلوهاه اويغ :اس وس  لااش وس مائبش(ويهل عوس لم وقسلوهاه اوييد: ع وملُدويملط ع عغطذ وو{عذعْغوعاهعاوإسذعسويعس َلْم سو} و مش
وض ؤهاوس  يو احوميألشوس فضاءويميألشوسألاض.

ذذااسو} ذذاوإسذعسويعس  َذلع و وتطلذذ واعاَلهع وس فعذذ ش وع فعذذ ش وس وذذ م ومللا مذذلا س والشسذذ وس وذذ مويملذذ اش اوهذذ ويهذذاش {وس  لذذااش
وس  و ذذذذذااسو} اذذذذذ دس وذذذذذ مويتكعلَذذذذذ ويتملذذذذذ وملذذذذذ ااسو:مشس اذذذذذاويعوذذذذذ  ش ذذذذذاوإسذعسويعس  َذلع ذذذذذاهعاوإسذعسويعس َلْمذذذذذ سو(و3 واعاَلهع { وعذعْغوع

ُع ع سو(و1 ويعضشهعاهعاويعس َوْ مسو} هعاوإسذعسويعسْ  و{.اعاَلهعاوإسذعسويعس  َذلعااسو(و2 وتعالع
ُع ع سو} هعاوإسذعسويعسْ  هعا{اوتعلسشعلا ويقىتوتعالع عكلششلا؟وعكلششلاوطل  ااويفوق كمذ و{ويهابعوش ُ  سوإذسوتالوس و مع و}تعالع

و ذاوعغمذلش وطل عوس ُ  ش وييفو خ سوس ول سوعكل هذاوغائلاذا ومللغ يِبس وس و مش وس ول سوإذسوغ :اس س ول س وملإ؛هويفوق كم س
و؛ذ اعو ُْ س لوإذسوسرذكس  عوس ُ ذ ش وِ ومللذا ُ  سوعضذ ءشوس لمذ شويتسذ حشوس َلمذاقوس ذذ ش سشوقشلا وعكل ها وملل سو ل ذهشوقسذلو هوس

وِويهذذدواشلعذذهشوق ذذا ل ذذلو هوس ُةوقس و عذذ وإىو خذذ سسس ويس ُ ذذ ش وس لمذذ س ذذلوييلس وقاذذك  اسوقس وس لمذذ شو ل ذذهو ذذمالا ذذ عو} صذذااع ُع ع ويعسْ 
سشو دعوو سكذعْشلع ش سوقع عا سلعووهعَدْاَنع حلْعقشسووإساَلووذع سكعووسّلَلشووخعلعقعووقعا}و[39]عماو{يعسحلْساعابعووس اشس سيعوو عدع و[5]ع ؛ماو{شس
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ذاويعقعاويعس َا عاءسو} و:سغعذْ سووس َاذ عايعسوسوواعملعذ عووس َذ سيوسّلَلشو} {وس اذ اءشوهذ سوسرشذ موس شمذمبوسو ملذ قشومل هذع عذاورذُفااو ف ماذا:ذع عاهع
ذذدِتو ذذاويعقعذذا} [2]س   ذذدا{وتذع عْيَنععذذاو ع ع وِوو{:ذع عاهع ذذلوإهاذذامس ذذا ويهذذ وِ وملمسذذ حوهذذ سوقس همذذ عويفوس كفاذذ اويس ذذ يو:ذع عاهع

ذذاويعقعذذا}: فاذذه ويهمذذ او وس لغذذُ وو{:ذع عاهع ويهذذ س ُاو لذذ وسصذذطال س ُاوييوقمذذداع عشذذ اوي: ائسلذذا وإَقذذاويحوتسذذ حعوق صذذ  
و.{:ذع عاهعاويعقعاويعس َا عاءسو}
ويويطعْهملعا.ويوطعهعاهعا{و   ك ويس  يوطعهعاهعاويعقعاويعسأْلعْاضسو}
ورعَ سهعاويعقعاويع؛ذعْفمِتو} وطلائشعلذاوياشذ و ذاو ذأَنا وس ذ يوخلُعلذاويخلذقع وسإل؛اذاحس وسإل؛ااح وعُاذبشوِو:ذ فمس {و؛فمش

ذذَ سهعاويعقعذذا عملاذذا وهذذ سوس ذذ فم و} ذذاويعقعذذايتاذذ عكشلاوييويس ذذ يورذذَ سها وعشذذ وس سذذالمشوململذذاويسبذذد و}و{رع  و{:ذع عاهع
و{.رعَ سهعاويعقعا{ و}طعهعاهعاويعقعا}
ذذا} ذذاوملعأعْ ع علع ذذاوملشعش اعهع ُْ عسهع وس كُذذ  و،كذذدي ويِويعتذع ذذ   ويا ذذامس وس فعذذ اسوتعضس ذذ  وقعذذلوعوذذذاءوو-تشذذاى-{ومللإ ذذامس عشضس

ُْ عسهعاوملشعش اعهعاوملعأعْ ع علعا}يعلديوقعْلوعواء و و.{يعتذع
وس ُاذب ويعملْذلعذ عووهعدْو وهالوتشاىاو} وشوطلذ بوقعذْلو َ ذ و؛فاعذه وو{يعملْذلعذ عوودْوهعذ}{وي شذَ وهذ سوهذ واذ سبش ويمعفسذ ع ملذا ع

وس مذذا  و} ويس ش ذذ س ذذهوشإلميذذاحس ذذهسووعذعكذع عَ ذذ وملعإسََّنعذذاوتذع عَ ذذ ويعقعذذلْوقعذذْلو َ ذذ و؛فاع ذذابعوويعهعذذدْو} [18]ملذذاط ا{و س ذعْفاس {وعشذذ اوخع
ِسوش سف ويسوشاص ُسو و}قعْلودعَراهعا{ وعش اودَ؛اعلاوييخفعاهاومبشمم ويخعاس ع وي؛ذ اةوي  ذالة   وملا َكُ  و س ٌّويمل اة

ويتعْد؛ماشلاوخااالةوي: سا و} ُشوس  فمش مع وي؛ُاءة ويتعْدرس و{.دعَراهعاوقعلْووخعابعوويعهعدْو(و9 و عَ اهعاوقعلْوويعملْذلع عووهعدْويطل ة
يفوه سوس ا الو علوَث دويهشبوه مشوصا وس  علو مع سوي ذَ : سوو-تشاى-{وخيربشو:سطعْغ عسهعاوَثعش دشوو عَ :عاْوهالوِاو}

س و ُعوملشذذذاهللبوِوش مذذذمهُسوس ذذذذ شللسُ ويهذذذدوملَمذذذ وِ وذ ذذذ وهَمذذذكلبويفوهذذذ سوسو ضذذذ و كمذذذ لاواذذذد  ي ُذذذ شيسوس  اهذذذ
ذَ :عاْو}يملَمللاويفور اِتو   لِتو  اويفور الوسأل  سفويه دويس وش سء و ذاودشوَثعشذ وو ع عشذ او:طغماَنذا ومللذ وو{:سطعْغ عسهع

ُةنوي  سوهالوتشاىاو} ُةوطاغم عْذ عاهشبْووَثعش دشوويعيعَقايق و}و[17]ملمذلاا{وسْ شذدع و علعذ وسْ شع عذ وملعاْرذكعهعل  سوملذعلعذدع وإسذْووَثعشذ دعوويعيفس
يِتووبعىَتووَتععكَذشش سو عشبْووهسم عو ْ،شبشوواعِبشسسبْوويعْق سوو علْووملذعشعكذعْ س(و43 وبس ُشووملعأعخع ع ُع وقسذلْووسْرذكعطعا ش سوملع عذا(و44 وعذعْ مشذ شيحعوويعهشذبْووس َمذا س
كعمس سعلعوو عا؛ش سوويعقعاوهسمعامِتو و[45-43]س  ساهوا{وقش ذْ
ذذذالعو} ُع ُعووسّلَلسوواعرشذذذ لشوو عشذذذبْووملذع هعذذذ ذذذاوال ذذذْ وقذذذلوياضوِويالوتشَ ضشذذذ هاسّلَلسووَنع ِس وذعاشيهذذذا وذعاشيهع ُعو  و{وعشذذذ اوست  شذذذ سوَنهذذذ

بويفوياذذ سملسلبوملأصذذلهش سويفو ُاوهَطشذذاوهلذذ ِبع ي سذذ لبو معذذ سوي ُ شيهذذا وملذذدَق هبوِوتذذدق اس ويي؛ذذ لو لذذملبوصذذا ُ
وقذذذذ ت ويصذذذذ    و} ذذذذْيعو لذذذذ وسألاضس ُع ذذذذَ :عاْودهاسهذذذذبواذذذذاَثيعوقشْل ذذذذاوَثعشذذذذ دشوو ع ُعاهعاوس؛ْذلذعشعذذذذ عووإسذسو(و11 و:سطعْغ عسهع {ويعْ ذذذذ

وس  اهذذُ و} ُعاهعااوهذذ و ذذاه ش ذذ عوملذعكذعشعذذاطعوي ذذ ُع وإىوو[29]س ُ ذذ ا{و وملذعشع وس شُذذ ع وإىوس شذذاه سوسوشذذَي وييضذذافع وس شُذذ ع ييضذذافع
وس فا ذ  ويهذ سوها ذدلةويفو وبسذبشوس  سضذ و هسذبس س طائفُسنوألَنبومجمشاذاوملكضذاق ش سويتشذاي؛ سوياضعذ سو:ذ  ك وملمذااع

. ويسر سء وبسبشوس  َسض وبسبشوس فا  س وس ش  س



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

ُع شيهعاوملعسعَ :ش سشو} ْقدعمعووملذعشع ْ؛لسلسبْووبْواعِب شوو علعْملسبْووملعدع لعاهعذاوخيععافشوويعالعو(و14 وملعاعَ سهعاو:س ع ُْ وقسذلوو-تشذاى-يِوو{ ش الوخيذافش
و  ءِتوهدع ة. وقعْلوعواءشويه و ل و  شس ويبدِت وعفش شوقاوعواء وحيم ويميماويعشللسكش

و
 (ع ي ِ السَّ  )تفسيُ 

 هِ وعلم  للِمم    نمما   َّمعلم  نبي ِ  َل ُ والسَّم َلةُ ، والصَّممالعماي َ  ر  ِ  هللِ  ، احل م ُ حيمِ الممرَّ  ْحنِ المرَّ  للاِ  القمارئ: بسممِ 
 :-رَْحُه للاُ تعاىل- ع يه السَّ  ْحنِ الرَّ  عب ُ  ي ُ الشَّ  ، قا َ أمجع َ  هِ وصَبِ 
اَ ا َوالشَّْ  ِ } سورةِ  تفسيُ  ََ  .  مكيَّ  و ي {َوُض
اَ ا َوالشَّْ  ِ } الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اّللَِّ  ِبْسمِ  ََ  اآلايت:{ َوُض

ِ ، َوَغْيَِ ا ِمَن النمهُفوِس اْلَفاِجَرِة، فَمَقاَ :  -تَمَعاىَل -َأْقَسَم  ََ  ُِّبَِبِ  اآْلاَيِت اْلَعِظيَ ِ ، َعَل  النمَّْفِ  اْلُ ْفِل
اَ ا} ََ َها.  {َوالشَّْ ِ  َوُض  َأْي: نُورَُ ا، َونَمْفُعَها الصَّاِدُر ِمنمْ
 نهوِر. َأْي: تَِبَعَها ِف اْلَ َناِزِ  َوال {َواْلَقَ ِر ِإَذا َتَلَ ا}
ُه.  {َوالنمََّهاِر ِإَذا َجَلَ ا} ََ  َأْي: َجلَّ  َما َعَل  َوْجِه اْْلَْرِض َوَأْوَض
َها ُمْظِلً ا.  {َواللَّْيِ  ِإَذا يَمْغَشاَ ا}  َأْي: يَمْغَش  َوْجَه اْْلَْرِض، فَمَيُكوُن َما َعَليمْ

َُُ َعلَ  َياِء َوالشَّْ ُ  َواْلَقَ رُ فَمتَمَعاُقُب الظهْلَ ِ  َوالض ِ  ، َوِقَيا   ِلَ َصاِلِ  اْلِعبَماِد، َأْكم ، اِبنِْتظَا   َوِإتْمَقان    َ َبا اْلَعاَلَِ
َ ِبُكمم ِ  َشممْيء  َعِلميم   َدلِيم   َعلَمم  َأنَّ  ،  اّللَّ الَّمِبي ُكمم ه َمْعبُممود  ِسممَواُ   َوَأنَّممُه اْلَ ْعبُمموُد َوْحممَ  ُ َوَعلَمم  ُكمم ِ  َشممْيء  قَمِ ير 

 اَبِط  . 
ُ تَمَعماىَل، َوُيُْ  ْوُصوَل   َما" مَ " ُُيَْتَ ُ  َأنَّ  {ِء َوَما بَمَناَ اَوالسََّ ا} ْقَساُ  اِبلسََّ اِء َواَبنِيَها، َوُ َو اّللَّ َتَ مُ  فَمَيُكوُن اْْلِ

َمممما َمْصممممَ رِيَّ    ْقَسمممم َأَّنَّ َياَِّنَممممافَمَيُكمممموُن اْْلِ ممممَ اِء َوبُمنمْ ُر ِمممممَن ا اُ  اِبلسَّ تْمَقمممماِن الَّممممِبي ُ ممممَو َغايَممممُ  َممممما يُمَقمممم َّ ْحَكمممماِ  َواْْلِ ْْلِ
ْحَسممماِن، َوَوْمممُو َ مممَبا قَمْولُمممُه:  اَ ممما}َواْْلِ ََ مممَعَها {َواَْلْرِض َوَمممما َط َ ا َوَوسَّ فَممممَتَ كََّن اْلَْلمممُن ِحيَنِِمممب  ِممممَن  َأْي: َمممم َّ

 اِلنِْتَفاِع ُِّبَا، ِبَِ يِع َأْوُجِه اِلنِْتَفاِع. 
ُُيَْتَ ُ  َأنَّ اْلُ َراَد نَمْفُ  َسائِِر اْلَ ْخُلوقَاِت احْلَيَمَوانِيَِّ ، َكَ ا يُمَؤيِ ُ  َ َبا اْلُعُ وُ ، َوُُيَْتَ مُ   {َونَمْف   َوَما َسوَّاَ ا}

ْنَساِن اْلُ َكلَِّف، ِبَ لِيِ  َما َيَِْت بَمْعَ  ُ  ْقَساَ  بِنَمْفِ  اْْلِ ، فَمالنمَّْفُ  ليَم   َكبِميَة   ،َأنَّ اْْلِ ِممْن لاَيتِمِه الَّمِ  َوَعَل  ُكم   
َممما ِف َغايَمممِ  اللهطْمممِف َواْلِفَّمممِ ، َسمممرِيَعُ  التمَّنَمقهمممِ  َواحْلَرََكمممِ  َوالتمَّغَممميهِ  ْقَسممماُ  ُِّبَممما فَِ َّنَّ َوالتَّمممَأِهِر َواِلْنِفَعممماَلِت  ُيَِمممنه اْْلِ

، وَ  رَاَدِة، َواْلَقْصممِ ، َواحْلُممبِ  َممرََّد ِ ْ َمما   َل النمَّْفِسمميَِّ ، ِمممَن اْْلَمممِ ، َواْْلِ َُ الْممبُمْغِ،، َوِ ممَي الَّممِ  َلْوَلَ مما َلَكمماَن اْلبَممَ ُن 
 فَاِئَ َة ِفيِه، َوَتْسِويَمتُمَها َعَل  َما ِ َي َعَلْيِه ليَ   ِمْن لاَيِت اّللَِّ اْلَعِظيَ ِ . 
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اَ مما}َوقَمْولُممُه:  نُو  {قَممْ  َأفْملَممَ  َمممْن زَكَّ ممَر نَمْفَسممُه ِمممَن الممبه ، ِ ، َونَمقَّاَ مما ِمممَن اْلُعيُمموِ ، َورَقَّاَ مما ِبطَاَعممَأْي: َطهَّ ِ  اّللَِّ
 َ ا اِبْلِعْلِم النَّاِفِع َواْلَعَ ِ  الصَّاِلِ . َوَعََل 
مماَ ا} ِ  َأْي: َأْخَفمم  نَمْفَسممُه اْلَكِر،َممَ ، الَّممِ  لَْيَسممْ  َحِقيَقممً  ِبَقْ ِعَهمما َوِإْخَفائَِهمما، اِبلتَّممَ نه  {َوقَممْ  َخمماَ  َمممْن َدسَّ

يَها، َواْسِتْعَ اُ  َما َيِشي ُلَها َويُمَن ِ  نُوِ ، َوتَمْرِك َما ُيَك ِ  نُموِ  ِمَن اْلُعُيوِ ، َوالبه يَها. اِبلرََّذاِئِ ، َوال ه  نُمَها َوُيَ سِ 
َبْ  ََثُممموُد ِبَطْغَواَ ممما} َ ممما عَ  {َكمممبَّ ، َوُعتُموِ  ِإِذ انْمبَمَعمممَ  }لَممم  َرُسممموِْلِْم َأْي: ِبَسمممَبِب طُْغَياَِّنَممما َوتَمَرفهِعَهممما َعمممِن احْلَمممنِ 

" ِلَعْقِرَ ا ِحَ  اتمََّفُقوا َعَل  َذِلَك، َوَأَمُروُ  فَْأَ ََر َْلُْم. َأْشَق  اْلَقِبيَلِ ، َوُ َو " َأْي: {َأْشَقاَ ا  ِقَ اُر ْبُن َساِلف 
رًا:  {فَمَقاَ  َْلُْم َرُسوُ  اّللَِّ } ، الَّمِ   {َ  اّللَِّ َوُسمْقَياَ اََنقَ }َصاِل   َعَلْيِه السَََّلُ  ُ َبِ  َأِي: اْحمَبرُوا َعْقمَر ََنقَمِ  اّللَِّ

َها َأْن تَمْعِقُروَ ا، َفَكبَّ   بُوا نَِبيمَُّهْم َصاحِلًا. َجَعَلَها َلُكْم ليًَ  َعِظيَ ً ، َوَل تُمَقابُِلوا نِْعَ َ  اّللَِّ َعَلْيُكْم ِبَسْقِي لِبَمنمْ
ُممْم بِممَبنِْبِهمْ فَمَعَقُروَ مما َفَ ْمممَ َ  َعلَمم} َ  ِمممْن  {ْيِهْم َرُّبه ََ َأْي: َدمَّممَر َعلَممْيِهْم َوَع َُّهممْم ِبِعَقابِممِه، َوَأْرَسممَ  َعلَممْيِهِم الصَّممْي

َُوا َجاَثِ َ }فَمْوِقِهْم، َوالرَّْجَفَ  ِمْن ََتِْتِهْم،  َُِيًبا.  {فََأْصَب ُهْم َداِعًيا َوَل   َعَل  رَُكِبِهْم، َل َتَُِ  ِمنمْ
نَمُهْم ِف اْلُعُقوبَ ِ  {َسوَّاَ افَ } َها.  {َول ََيَاُف ُعْقَباَ ا} .َعَلْيِهْم َأْي: َسوَّى بَميمْ  َأْي: تَِبَعتمْ

، احْلَِكيُم ِف ُك ِ  َما َقَضاُ  َوشَ  ، َل ََيُْرُج َعْن قَمْهرِِ  َوَتَصرهِفِه ََمُْلوق   َرَعُه؟ وََكْيَف ََيَاُف َمْن ُ َو قَاِ ر 
 . ُ  ْ مَ احل وهللِ   ْ  َّ 
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