
 المحاضرة السابعة

 سورة االنفطار

ِحينِ  ْحَوِي السه ِ السه  بِْسِن َّللاه

ًْفََطَستْ  ًْتَثََستْ  (1) إِذَا السهَوبُء ا َستْ  (2) َوإِذَا اْلَنَىاِمُب ا َوإِذَا اْلقُبُىُز  (3) َوإِذَا اْلبَِحبُز فُِجّ

َستْ  (4) بُْعثَِستْ  َك بَِسبَِّل اْلَنِسينِ  (5) َعِلَوْت ًَْفٌس َهب قَدهَهْت َوأَخه ًَْسبُى َهب َغسه  (6) يَب أَيَُّهب اْْلِ

اَك فَعَدَلَلَ  ِّ ُصىَزةٍ َهب َشبَء َزمهبَلَ  (7) الهِري َخلَقََل فََسىه  (9) َمَّله بَْل تَُنِرّبُىَى بِبلِدّييِ  (8) فِي أَي

إِىه اْْلَْبَساَز لَِفي  (12) ُوىَى َهب تَْفعَلُىىَ يَْعلَ  (11) ِمَساًهب َمبتِبِييَ  (10) َوإِىه َعلَْيُنْن لََحبفِِظييَ 

بَز لَِفي َجِحينٍ  (13) ًَِعينٍ  ٌَْهب بِغَبئِبِييَ  (15) يَْصلَْىًََهب يَْىَم الِدّييِ  (14) َوإِىه اْلفُجه  َوَهب ُهْن َع

يَْىَم ََل تَْوِلُل ًَْفٌس  (18) ثُنه َهب أَْدَزاَك َهب يَْىُم الِدّييِ  (17) َوَهب أَْدَزاَك َهب يَْىُم الِدّييِ  (16)

 ِ  (19) ِلٌَْفٍس َشْيئًب َواْْلَْهُس يَْىَهئٍِر لِِله

 صدق هللا العلي العظيم
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 . يوم القيامة وما فيه :غرض السورة

))اذا السممممممفطر ا( ومممممم))وو اا(لمممممما) ))ااذا الراارمممممم  ا( لمممممم))وو ا  ) مممممم) ))ااذا  -1-5

البحمممط) ت(ممم))وو اح) ممم) ))ااذا الابممما) بعاممم))وو ا لممم  بطو(امممط لبعممم  الفممما   احسمممطبام 

 )ااخ))وو فن س(ة حس(ة اا سيئة.))علف) ( س فل  دف) وو ففط عفل ه تي حيط اط )

ط غممم)ر ب)بمممر الرممم)يموو ت فممم)د الف)بممما  ))يمممط ايامممط ا((سمممطنوو الفرمممذ  للمممدين ))فممم -6-8

علممم  )بمممه الفممم(عم عليمممه  مممب) يسممم حق العامممط  ))المممذس خلامممروو ب(فممم  ا( ائمممر ))تسمممااروو 

 –تممممي احسممممن صمممما)ل ))تعممممدلروو ل  مممماا ن اعشممممطبر ))تممممي اس صمممما)ل فطلممممطر )ربممممروو 

الممممذلر خلممممق الممممذر) اا((امممم    اا(بممممي  اا(سمممماد  –ا( يلممممطر ا( فممممط  ا شمممميه الحرفممممة 

 االدفيم االاسيم االااس االشعيف .

))رمممممدوو )دا عمممممن ا(غ ممممم)ا) برممممم)م هللا ا(عمممممل ذلمممممر ذ)يعمممممة للر ممممم) اا  ممممم)اف  -9-11

دان هللا سممممممبحط(ه ))اان علمممممميرم حممممممالفعطصممممممي ))بممممممل  رممممممذبان بطلممممممدينوو اال(مممممم ار ت (

 ))رمممممط بينوو ا(عفمممممطل ))يعلفمممممان فمممممط وو يح ظمممممان اعفمممممطلرم ))ر)افمممممطوو ع(مممممد هللالحمممممطتظين

   علانوو فن حس(ة اسيئة .



))ان ا(بمممممم)ا) ل ممممممي (عمممممميموو عظمممممميم تاممممممم الفحسمممممم(ان عفممممممد ))اان ال (ممممممط)وو  -11-11

الفغممممم) ين تمممممي المممممذ(ا  الف ا رمممممين فمممممن الر مممممط) ))ل مممممي (حممممميموو اسمممممعي) ))يصممممملا(اطوو 

  فام .ايل فا(اط ))يام الدينوو اال( ار ))افط هم ع(اط بغطئبينوو ت د

))افمممط اد)ار فمممط يمممام المممدينوو تمممد  حممميو علفمممط بحايا مممه ))امممم فمممط اد)ار فمممط يمممام  -11-19

الممدينوو   خمميم  فمم)م ))يممام (  فلممر ( ممس لمم( س لمميئطوو ل اومم  )اابممو ال مم اي) اال مم ا) بممين 

ا اوعممممم) بامممممم  –ا(سمممممبط  الظطه)يمممممة افسمممممببط اط )اا(فممممم) يافئمممممذ  وو الااحمممممد الاامممممط) 

 و .طي)ى الذين ظلفاا ان الاال   (فيع)الا  –ا(سبط  


