
 

 

 

 

 

 

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَّ
ٌُْدِرٌَك لََعلَُّه (2) أَْن َجاَءهُ اْْلَْعَمى (1)َعَبَس َوَتَولَّى   َوَما 

ى  كَّ ْكَرى (3)ٌَزَّ ُر َفَتْنَفَعُه الذِّ كَّ ذَّ ٌَ ا َمِن اْسَتْغَنى (4) أَْو   أَمَّ
ى (5) ى (6) َفأَْنَت لَُه َتَصدَّ كَّ ٌَزَّ َك أََّلَّ  ٌْ ا (7) َوَما َعلَ  َوأَمَّ

ْسَعى  ٌَ ْخَشى (8)َمْن َجاَءَك  ٌَ  َفأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى (9) َوُهَو 
 ِفً (12) َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ (11) َكَّلَّ إِنََّها َتْذِكَرةٌ (10)

َمٍة  ِدي َسَفَرٍة (14) َمْرفُوَعٍة ُمَطهََّرٍة (13)ُصُحٍف ُمَكرَّ ٌْ  ِبأَ
 ِمْن (17) قُِتَل اْْلِْنَساُن َما أَْكَفَرهُ (16) ِكَراٍم َبَرَرٍة (15)

ٍء َخلََقُه  ًْ َرهُ (18)أَيِّ َش  ُثمَّ (19) ِمْن ُنْطَفٍة َخلََقُه َفَقدَّ
َرهُ  ٌَسَّ ِبٌَل   ُثمَّ إَِذا َشاَء (21)ُثمَّ أََماَتُه َفأَْقَبَرهُ  (20)السَّ

ْقِض َما أََمَرهُ (22)أَْنَشَرهُ  ٌَ ا  ْنُظِر اْْلِْنَساُن (23) َكَّلَّ لَمَّ ٌَ  َفْل
ّا (24)إِلَى َطَعاِمِه   ُثمَّ َشَقْقَنا (25) أَنَّا َصَبْبَنا اْلَماَء َصب 
ّا  ّا (26)اْْلَْرَض َشق  ا (27) َفأَْنَبْتَنا ِفٌَها َحب  ا َوَقْضب   َوِعَنب 

ا َوَنْخَّل  (28) ُتون  ٌْ ا (29) َوَز  َوَفاِكَهة  (30) َوَحَداِئَق ُغْلب 
ّا  ا لَُكْم َوِْلَْنَعاِمُكْم (31)َوأَب  ُة (32) َمَتاع  اخَّ  َفإَِذا َجاَءِت الصَّ
ِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخٌِه (33) ٌَ ْوَم  ٌَ ِه َوأَِبٌِه (34)   (35) َوأُمِّ

ٌُْغِنٌِه (36)َوَصاِحَبِتِه َوَبِنٌِه  ْوَمِئٍذ َشأٌْن  ٌَ  لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم 
ْوَمِئٍذ ُمْسِفَرةٌ (37) ٌَ  (39) َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرةٌ (38) ُوُجوهٌ 

َها َغَبَرةٌ  ٌْ ْوَمِئٍذ َعلَ ٌَ  أُولَِئَك (41) َتْرَهقَُها َقَتَرةٌ (40)َوُوُجوهٌ 
 (42)ُهُم اْلَكَفَرةُ اْلَفَجَرةُ 

 

رعبس تفسير سوررر
 42سْسح هكيخ عذد آيبتِب    

-. صلٔ هللا عليَ ّسلن - تغيش ّجَِ الششيف :  ﴾عجس﴿ 
-. صلٔ هللا عليَ ّسلن - أعشض ثْجَِ الششيف :  ﴾تْلٔ﴿ 
. عجذ هللا اثي أم هكتْم:  ﴾األعؤ﴿ 
. يتطِش:  ﴾يضَّكٔ﴿ 
. يتعع:  ﴾يزكش﴿ 
. تقجل عليَ:  ﴾تصذَّٓ﴿ 
. يخبف هللا:  ﴾يخشٔ﴿ 
. تتشبغل ّتتلِٔ:  ﴾تلِٔ﴿ 
. ال تفعل ثعذ اليْم هثل رلك:  ﴾كال﴿ 
. إى آيبد القشآى للوْعظخ ّالتزكيش:  ﴾إًِب تزكشح﴿ 
. عبليخ القذس:  ﴾هشفْعخ هطِشح﴿ 
. هالئكخ سفشاء ثيي هللا ّسسلَ:  ﴾سفشح﴿ 
. هكشهيي صبلحيي:  ﴾كشاٍم ثشسح﴿ 
. لعي الكبفش:  ﴾قتل اإلًسبى﴿ 
سٍ﴿  . خلقَ هي هبء حقيش فقذسٍ في ثطي أهَ:  ﴾هي ًطفخ خلقَ فقذَّ
: الطشيق:  ﴾السجيل﴿ 
. أهش ثذفٌَ في قجش:  ﴾فأقجشٍ﴿ 
. أحيبٍ للحسبة ّالجضاء:  ﴾أًششٍ﴿ 
. لن يفعل هب أهشٍ هللا ثَ:  ﴾لوب يقطِ هب أهشٍ﴿ 
. أًضلٌب الوبء هي السحبة إًضاالًّ عجيجًّب:  ﴾أًَّب صججٌب الوبء صج ًّب﴿ 
. ثبلٌجبد أّ ثبلحشث:  ﴾ثن شققٌب األسض شق ًّب﴿ 
ب للذّاة:  ﴾قضجًّب﴿  . هب يكْى علفًّ
. ثسبتيي كثيشح األشجبس:  ﴾حذائق غلجًّب﴿ 
. هب تشعبٍ الجِبئن هي العشت:  ﴾أثًّب﴿ 
. صيحخ القيبهخ.  ﴾الصبخَّخ﴿ 
. صّجتَ:  ﴾صبحجتَ﴿ 
. هضيئخ هششقخ:  ﴾هسفشح﴿ 
. غجبس ّدخبى:  ﴾غجشح﴿ 
. تعلُْب ظلوخ:  ﴾تشُقِب قتشح﴿ 
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