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ِحُمِ  ْحَمِه السه ِ السه  بِْسِم َّللاه

ي (1) َسبِّحِ اْسَم َزبَِّل اْْلَْعلًَ َوالهِرٌ أَْخَسَج  (3) َوالهِرٌ قَدهَز فََهدَي (2) الهِرٌ َخلََق فََسىه

ُ إِوههُ ََْعلَُم اْلَجْهَس  (6) َسىُْقِسئَُل فَََل تَْىَسً (5) فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَْحَىي (4) اْلَمْسَعً إَِّله َما َشاَء َّللاه

 (10) َسَُرهمهُس َمْه ََْخَشً (9) فَرَِمّْس إِْن وَفَعَِت الِرّْمَسي (8) َووَُُِسُّسَك ِلْلُُْسَسي (7) َوَما ََْخفًَ

قَْد  (13) ُمىُت فَُِها َوََّل ََْحًَُثُمه ََّل ََ  (12) الهِرٌ ََْصلًَ الىهاَز اْلُنْبَسي (11) َوََتََجىهبَُها اْْلَْشقًَ

ِخَسةُ  (16) بَْل تُْؤثُِسوَن اْلَحَُاةَ الدُّْوَُا (15) َوذََمَس اْسَم َزبِِّه فََصلًه (14) أَْفلََح َمْه تََزمهً ِْ َوا

ٌُْس َوأَْبقًَ ُحِف اْْلُولًَ (17) َخ  (19) ُصُحِف إِْبَساِهَُم َوُمىَسً (18) إِنه َهرَا لَِفٍ الصُّ

 صدق هللا العلي العظيم

 

 

 



 ألعلىتفسير سورة ا

 : تسبيح الخالق المدبر , تذكير ووعيد .غرض السورة

سببب( وو ه بببسم ))اسبببم ا(بببىوو البببداع  لبببا اليسبببيا س  ببب   بببع يببب    يليببب  ( دسببب  )) -1-5

  ذ ا اآللهة هالشا  ء هغيا ذلى فهه ))ا  لاوو الذي يعله هي ها  ع   ع .

بوو (هلبببب   ببببع اببببسء فببببي يهلببببع  . ))هالببببذي ))الببببذي (لبببب وو هايبببب  ا اببببساء  ))فسببببه 

قبببداوو ا شبببي ء  لبببا ي ببب ديا ي(صهصبببة فبببي صببب(  ه  هافع لهببب  ))فهبببدبوو  بببع ليببب  قبببدا لببب  

))هالبببببذي ا(بببببا  اليا ببببباوو ل ا بببببا البببببدهان ))فاعلببببب  غ ببببب ءوو هي (سببببب  يببببب  ال (ببببب   

 ))احهبوو اسهد . ههذم ي  د ئع الا(ه(ية.

يببب  العلبببم (ببب ل ا)  هح(ظببب  ))فببب    سببباوو ل  بببا م  يببب   ))سببب  ائىوو ه ي  بببى يببب د -6-11

 بببسع ))م  يببب  شببب ء هللاوو اسببب    ء ي(يبببد ل( ببب ء ال بببداو ))ا ببب  يعلبببم الاهببباوو هالاهبببا  يببب ع 

أل بب   ببب لم الايببن هالشبببه دو الل.يبب  ال((يبببا.  ;الظهببها ))هيبب  ي((ببباوو  بب  السبببي  هال(صببا

 قه ً هفع ً . –ل (ليغ د ه ى  –))ه يساى لليسابوو هال.اي ة السهلة 

))فبببببذ ا ا   (عببببب  البببببذ ابوو ها     ببببب  لابببببهاً. ))سبببببيذ اوو ال بببببا)  هيببببب عظ (ببببب  ))يببببب  

ي(شبببباوو هللا ه   (بببب  ))هي ا (هبببب وو هي( عببببد  بببب  الببببذ اب ))ا شبببب اوو الببببذي   ي(شببببا ه 

 ;))البببذي يصبببلا ال ببب ا ال (بببابوو  ببب ا اهببب م )) بببم   ييبببه  فيهببب وو في  .ببب    ببب  العبببذان



فبببب  يصبببب  ال شبببب(ي  (بببب لحار ههببببه يبببب    حببببي فيااببببا ه   ;.ي(ببببة))ه  يحيبببباوو حيبببب و 

 يي  في سا .

))قبببد افلببب  يببب   س ببباوو ه .هبببا يببب  ال عل ببب   ( لبببد ي  ييببب  يصبببا   ببب  اآل(ببباو  -11-15

))هذ بببا اسبببم ا(ببب  فصبببلاوو الصببب و اليشببباه ة س هقبببد هاد ا  هببب  ي  اآلي بببي   سل ببب  فبببي 

 س  و ال(.ا هص و العيد .

حيببببب و البببببد ي وو ه (لبببببله  ا شببببب ا ع (هببببب  ))هاآل(ببببباو (يبببببا ))(بببببع  ببببب  اه  ال -16-11

ها( بببباوو يبببب  الببببد ي  فهببببي ( قيببببة ا(ديببببة ))ا  هببببذا ل(ببببي الصببببح  ا هلبببباوو ههببببي صببببح  

 و ههي الصح  الي  ه(ة ال  سلة  ليهي  .و ظيية ال دا ))صح  ا(ااهيم هيهسا

 


