
 

 

 

 

 

 

ّحيّم  ْحَمّن الرَّ ّه الرَّ بّْسّم اللَّ
 

ْيُتىّن  يّن َوالزَّ  َوُطىرّ ّسيّنيَن (1)َوالتِّ

 َلَقْد َخَلْقَنا (3) َوَهَذا اْلَبَلّد اْْلَّميّن (2)

 ُثمَّ (4)اْلّْْنَساَن ّفي َأْحَسّن َتْقّىيٍم 

ّذيَن (5) َرَ ْ َناُا َأْسَ َ  َساّفّلينَ   ّإَّلَّ الَّ

الَّحاّت َفَلُهْم َأْجِر َغْيُر  آَمُنىا َوَعّمُلىا الصَّ

يّن (6)َمْمُنىٍن  ُبَك َبْعُد بّالدِّ  َفَما ُيكَذِّ

ُه بَّأْحكَّم اْلَحاّكّميَن (7)  (8) َأَلْيَس اللَّ

 

 

ررالتسن تفسير سوررر
   8هي سىرة مكية عد  آياتها   

﴿  ٌِ ُلٕ ٌْ َٔ نلَّز  ٍِ ٔ نلٌلٌٕ نًا فًٍٓا يٍ  تانلٍٍ ﴾ أقسى َٔ نلٍِّ
 نًُافع ًْٔا فً  ألزض  نًثازكح فهسطٍٍ  نلً تعث 

 .فٍٓا سٍدَا عٍسى عهٍّ  نسالو
﴿  ٍَ ﴾ ٔأقسى تطٕز سٍُاء ْٕٔ  نجثم  نري  َُٔ ٕزِ ِسٍٍُِ

 .كهى هللا عهٍّ يٕسى فشسف ْر   نًكاٌ تٓر   نلكهٍى
﴿  ٍِ َر   ْنثَهَِد  أْلَِيٍ َْ ﴾ ٔأقسى تًكح يٓثط  نٕحً ٔأزض  َٔ

يحًد صهى هللا عهٍّ ٔسهى فٍٓا يٕندِ ٔيثعثّ ٔقثهلّ 
فعٍسى فً أزض  نلٍٍ ٔ نلٌلٌٕ ٔيٕسى فً  ٕز 

  .سٍُاء ٔيحًد فً يكح
ٍِ  َْ ٌِٕىٍ  ﴿ ٌَ فًِ أَْحَس ََْسا َُا  ْاِ ﴾ ن د  ه ُا  نََ ْد َ هَْ 

  . اَساٌ فً أحسٍ صٕزج
﴿  ٍَ ُِ أَْسَ َم َسافِهٍِ ﴾  ى ز  َاِ تانك س إنى  ُ ىَّز َزَ ْ ََا

إٌْٔ يٍ  نثٓائى ٔجعهُا يأٔ ِ  نُاز نًا أشسك تانٕ حد 
 . ن ٓاز

ُس  ﴿ ٍْ ْى أَْجٌس َغ ُٓ ُهٕ   نصَّزانَِحاخِ َفهَ ًِ ََٔع   ٕ ُُ ٍَ آََي إَِّلَّز  نَّزِرٌ
 ٌٍ ٕ ُُ ًْ يع  عظٍى أجس ﴾ نكٍ يٍ آيٍ ٔعًم صانًحا نّ َي

 . ٕ ب َّل ٌُ طع ٔ ٍس َّل ٌُ ضً
﴿  ٍِ ٌ ُتَ  تَْعُد تِانّدِ ٌَُكّرِ ا  ًَ - أٌٓا  اَساٌ - ﴾ ياذ  ٌحًه   َف

عهى  نلكرٌة تانثعث ٔ نحساب تعد ٔضٕح  أل نح يٍ 
  نكلاب ٔ نسُح ٔقدزج هللا عل ٔجم؟

﴿  ٍَ ٍ ًِ ُّ تِأَْحَكِى  ْنَحاكِ ٍَْ   نهَّز ﴾ أنٍ  هللا  نري جعم  أَنَ
ٌٕو  ن صم نهحكى تانعدل تأحكى  نحاكًٍٍ فًٍا قضى 

 .ٔقدز
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