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 اجلؾء اثلالذٔن

 (011) اىػادياتحففري ـٔرة 

 

 حأحلؿ

 غتػاهلل اىؾٔل

 

 

وال يُباع يوزع مجانا  



 

 
 عؽتث الهخاب

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ احلٍػ  اىلائو يف حمكً الهخاب

 ڄ ڄ ڄ ڄ يئ  الهخاب املتاركؽ ىلع حػةّ  واذلي ضّد  ىئ ېې ې ۉ

وٌا أغظً آيات ذلم الهخاب اذلي  ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
وضالٌة  ىئ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں يئ  لزلنؽحػاىل  اُ  يّّسهُ 

الٌم غييم يا ـيػي ٔل ا غػد ٌا ذنؽه اذلانؽون وؽفو غَ ذنؽه  ـو يا ـر
ٔم ادليَ  اىؾاـئن اىل ي

 وبػػ
ٔم واملػارف  ٌَ غظيً ُِػً ا حػاىل ىلع ْؼه األٌث اىلؽآن الهؽيً اذلي ضٔى اىػي

ُتأ ٌا كتيكً , وعرب ٌا ةػػكً , وضكً ٌا ةحِكً , ْٔ اىفطو ىحؿ ـيّ , 
ٔ ةاهلؾل , ٌَ حؽكّ ٌَ ستار كطٍّ ا ,  وٌَ اةخىغ اهلػى يف ؽريه أعيّ ا , ْو

ٔ اذلي ال حؾيؼ ةّ  ٔ الرصاط املفخليً , ْو ٔ اذلنؽ احلهيً , ْو ضتو ا املخني , ْو
ٔاء , وال ختخيؿ ةّ اآلراء , وال حيخبؿ ةّ األلفَ , وال خييق غَ نرثة الؽد ,  األْ

ٌَ ضكً ةّ وال حِليض غشائتّ , وال يشتع ٌِّ اىػيٍاء , ٌَ كال ةّ ضػق , و
 غػل , وٌَ غٍو ةّ أسؽ , وٌَ داع إحلّ ْػي إىل رصاط مفخليً

ٔاره وُفحؿ وال ضػود لشاؼئّ أو  ـاىلؽآن الهؽيً حبٌؽ زاعٌؽ ةكو ذٍنٍي  ـرب اؽ
ٔا ٌِّ ادلرر و أغٍاكّ , وكػ أحبؽ ـيّ اىػيٍاء يف لك زٌاٍن وماكن واـخغؽس

ٔاْؽ اجلفحفث , ضىت أن اىػيً احلػيد يؤيػ اىلؽآن الهؽيً يف لك ٌا ذْب احلّ  واجل
 وكيؿ ال ؟!  ٌِؼ أكرث ٌَ مخفث غرش كؽُاً ٌَ الؾٌان , 



 الهخابعؽتث 

 

ٔ الكم اخلاىق غّؾ وسو , ـربؽً الهخب الهررية يف شىت ٌياديَ  ٔم واملػارف ْو اىػي
لً ٌَ ادلرر اىيت املفتِتؽث ٌَ اىلؽآن الهؽيً ـٍا زال ِْاك الهرري والهرري 

 يف اىلؽآن الهؽيً ةػػغِٓا يُكشؿ 
وىلػ نخب اىػيٍاء الهرري ٌَ الهخب واملطِفات واملشرلات يف حففري نخاب ا 

ِا ْؼا كػ ال يتفع وكج اجلاس يف زٌاُىكَ مؤىفات غظيٍث وكترية  و ويهحػاىل 
أن اعع مطِفاً جيٍع ٌا حفؽق يف  ذلا كؽرُت  ,  ىلؽاءة ْؼه الهخب واالملام ةٍا ـيٓا

أٌٓات نخب اتلففري حبيد ال يكٔن ةاىؽٔيو اذلي يفتِفؼ الٔكج وال ةاىلطري 
املِخغب ٌَ وكػ أـٍيج نخايب ْؼا ةـ ) اذلي ال ئعص املػىن حٔعيطاً حاٌاً 

ِخغب ٌَ أٌٓات نخب اتلفاـري ( وذلم ألُّ ةاىفػو ٌغئن اتلفاـري
اجلٍع ةني ْؼه الهخب يف اـئب ةييؼ واعص  اىلػيٍث واتلفاـري احلػيرث وضاوىُج 

 , ضيُد ـيهُج ؼؽيلاً أضفتّ يؤدي اىؾؽض ٌِّ يف حففري اىلؽآن الهؽيً/ املػاين
 ةاخلػ اىػرٍاين نٍا يف املططؿ ةالرشح ـجخِاوهلا/ نخاةث اآليات اىيت اوال

ياحٓا وغػد ي الفٔرة ضيد ُٔعص الفٔرة مهيث ام ٌػُيث وغػد آ/ ةني يػذاُيا
لكٍاحٓا وغػد ضؽوـٓا , ـِٓاك الهررييَ اذليَ  حيؽضٔن ىلع ذلم , ألسو دراـث 

 االغشاز الؽكيم يف اىلؽآن الهؽيً 
ٔاعيع اىيت حِاوتلٓا الفٔرة الهؽيٍثذاثلا  / مٔعٔاعت الفٔرة ضيد ُبني امل

 الفٔرة وٌا ساء ـيٓا ٌَ أضاديد ُتٔيث رشيفث/ ـغيٓا ضيد ُبني ـغو راةػا
اك اـتاب ىزنول اآليات حتػذُج غَ حيم ِْ ج/ اـتاب اىزنول ,ـان اكُعامفا
ٔال الططاةث  األـتاب  ـيٓا.مٔعطاً اك
ضيد ُخؽؽق لرشح أؽيب اللكٍات واملفؽدات , / اليؾث وٌػاين اللكٍات ـادـا

ٌع  يُفٓو ىلع اىلارئ ـًٓ اآلياتضيد أن االملام ةٓا ,  اىيت وردت يف الفٔرة 
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حؽكيً اآليات يف ٌػاين اللكٍات ضىت ال يتطد اىلارئ نررياً غَ مٔكع اآليث يف 
 الفٔرة
ٔال ـاةػا / اتلففري ضيد ُخؽؽق تلففري اآليات الهؽيٍث وُػؽض اؽيب األك

ٔاردة يف اتلففري   ٌَ أٌٓات نخب اتلففريال
ٔائػ اآليات يف الفٔرة , ضيد نفخذاٌِا ٔائػ ٌَ ْؼه / ـ غيص ادلروس واىف

 اآليات
  وال

ُ
إياه  عيف غييكً أُّ غٌٍو وسٌٓػ نتري ال اةخيغ ةّ إال وسّ ا حػاىل ـائالً أ

ٔا  ٔادلي ةظٓؽ اىؾيب غىس أن حِال اتلٔـيق والفػاد , وُؽسٔ ٌِكً دغٔة يل ول
دغٔة املؽء مفخشاةث ألعيّ ةظٓؽ  "  ٌَ املالئكث ضيد كال اجليبٌريٓا 

ني, ولم اىؾيب,   غِػ رأـّ ميم يؤٌَ ىلع داعئّ, لكٍا داع هل خبري, كال/ ٌآ
 (0) "ةٍريّ

 ىئ ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ ويف اخلخام ُلٔل

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ يئ

ـتطاُم امهلل وحبٍػك أشٓػ أن ال هلإ إال اُج اـخؾفؽك  ىئ ىب مب خب
يً وبارك ىلع ـيػُا حمٍػ وضو امهلل ,وأحٔب احلم    ـو

 

 املؤىؿ 
 غتػاهلل اىؾٔل
  

                                                           
 37599, وامحػ 3895, واةَ ٌاسّ 3722اعؽسّ مفيً  (0)



  اجلؾء اثلالذٔن  

 

 
 سورة العاديات

 ةني يػي الفٔرة
( لكٍث وغػد ضؽوـٓا 01( آيث وغػد لكٍاحٓا )00ْؼه الفٔرة مهيث وغػد آياحٓا )

 ( ضؽـا060)
 مٔعٔاعت الفٔرة

ري ؾِ غَ عيو املشاْػيَ يف ـبيو ا , ضني حَ  ْؼه الفٔرة الهؽيٍث  حخطػث 1
ا  ٔاـْؽ ا بّسغث ضٔت شػيػ , وحلػح حب ىلع األغػاء , ـحفٍع هلا غِػ غػْو

 ٌِٓا اجلار , وحثري اىرتاب واىؾتار ـيخؽايؽاحلشارة 
لرشـٓا وـغيٓا غِػ   وكػ ةػأت الفٔرة الهؽيٍث , ةاىلفً خبيو اىؾؾاة إظٓاراً  2

  ا
ٔ اإلنفان نف إن  3 ٔد آلالئّ وـئض ُػٍائّ , ْو ٔر جلػٍث ا حػاىل غييّ , سط

ٔد , ةيفان ضاهل وٌلاهل , نٍا حتػذج غَ ؼتيػث  ٌػيَ هلؼا اىكفؽان واجلط
 اإلنفان وضتّ الشػيػ ليٍال

وعخٍج الفٔرة الهؽيٍث ةبيان أن مؽسع اخلالئق إىل ا ليطفاب واجلؾاء ,   4
 وإٍُا يِفع األيٍان واىػٍو الطاىصوال يِفع يف اآلعؽة ٌال وال ساه , 
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 ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ يئ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ىئ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 اليؾث وٌػاين اللكٍات
 ٌَ اىػػو أي اجلؽي ڭ ۓ يئ

ًٌ ةاخليو  ضني جتؽيالغتص / ضٔت أُفاس اخليو  ڭ ڭ ۓ ٔ كف , ْو
 (0) حػػو يف اىؾؾو 

ا , واىلػح ْٔ الرضب إلعؽاج  خمؽسات ليرشر ۇ ڭ ڭ  ٔاـْؽ ةطم ض
 (3) اجلار نرضب الؾُاد ةاحلشارة 

ـْـَج الّطتاحاىلع املتاِؽخات  ۆ ۆ ۇ  ىلخيّ أو أرسه ىػػّو َوك
 اىؾتار و ضؽكَ (2)  شَْيّ  ۋ ۈ 
 اجللع / اىؾتار ۋ ٴۇ

ََ األغػاء ۉ ۅ ۅ ۋ  ٌِ ََ  ـيّ  ـْؽ ــ ـّ َٔ ـَـ  ــخ

ٔد جلػٍث ا , ٌَ نِػ اجلػٍث إذا إن االنفان ةؽتػّ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  سط
ا ا ولً يشهْؽ  كفْؽ

                                                           
 298لكٍات اىلؽآن  (0)
 21/8160يف رضاب اتلففري  (3)
 21/592ضفٔة اتلفاـري  (2)



  اجلؾء اثلالذٔن  

 

 أي لشاْػ ىلع كفؽه ةِػٍث ربّ ڀ پ پ پ پ
خـٓالٌم غييّ ألْسـو ُضّب املال ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ٌُ  ىلّٔي دُلّػ يف حتطييّ 

 أي خبيو ٺ ٺ
  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ُ
املخاع إذا سػيج  يب , ٌَ ةػرثُت ذري وكُ أ

 أـفيّ أغاله
ِٓؽدُمَِع و   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ـّيـؾَ  دلٍٔاعً  اُْظ ٌُ ٌا يف اىلئب ٌَ اىػؾائً  أو 

ٔايا  واجل

 اتلففري 
 
ُ
 ؽاد ةٓا اخليو أو اإلةو؟عخيؿ يف اىػاديات واملٔريات واملؾريات ْو يُ أ
 وىلع اىلٔل ةأُٓا اخليو  

ُ
 أو اخليو ىلع االؼالق؟  عخيؿ ْو يػين عيو املشاْػيَأ

وىلع اىلٔل ةأُٓا اإلةو اعخيؿ ْو يػين إةو ؽؾوة ةػر أو إةو املشاْػيَ ٌؽيلاً, 
 أو إةو احلشاج أو اإلةو ىلع االؼالق؟

وٌػىن اىػاديات اىيت حػػو يف مشيٓا, والغتص ْٔ حطٔيج سٓري غِػ اىػػو  
 (0) الشػيػ, ىحؿ ةطٓال

 )حتٍطً (و ا ـخغتص يف ـبيو ي األـؽاس حػػوأ  ڭ ڭ ۓ يئ
 (3) غػونضٔت أُفاس اخليو إذا  ْٔ الغتص

ُ  ـا حػاىل  فٍع ألُفاـٓا أكفً خبيو املشاْػيَ املّساعت يف الهؽ ىلع اىػػو , ي
 ضٔت سٓري ْٔ الغتص , كال اةَ غتاس / اخليو إذا غػت كاىج / أخ , أخ ـؼلم 

ٔد / أكفً ـتطاُّ خبيو اىؾؾاة   وحغتص   اىيت حػػو حنٔ اىػػوعتطٓا , كال أةٔ الفػ
ا ٔ ضٔت أُفاـٓا غِػ غػْو  عتطا ْو

                                                           
ٔم اتلزنيو (0)  3/610اىتفٓيو ىػي
 0/309, وحٓؼيب اليؾث  2/380ٌػاين اىلؽآن ليفؽاء  (3)
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  ٌَ ادلواب يغتص ؽري اىفؽس واللكب ءيشاةَ غتاس/ ىحؿ وكال 
ٔاُات إذا حؾري ضاهلا ٌَ حػب أو ـؾع, وإٍُا  (0)  واثلػيب  حغتص ْؼه احلي

 ـيػيً اىػػو ةًٓخلال حطٓو, ئعع ىلع ـً اخليو(   ءيش( وكيو/ اكُج حكػً 
 (3) ةلٔة  احلالـاكُج حتِفؿ يف ْؼه 

كال يلع/ يه اإلةو يف احلز, حػػو ٌَ غؽـث إىل املؾدىفث, وٌَ املؾدىفث إىل ٌىن, و
وٌا اكن ٌػِا إال  (اكُج أول ؽؾوة يف اإلـالم ةػراً )وكال إُٓا ُؾىج يف وكػث ةػر,

ٔد ـهيؿ حكٔن اخليو اىػادياتؽَ ـَ  ؟ ـان, ـؽس ليؾبري وـؽس ليٍلػاد ةَ األـ
ٔد, وحمٍػ ةَ نػب, والفػي  (2) وإىل ْؼا ذْب اةَ مفػ

 حٍػ أغِاكٓا يف الفري وكال ةػظ ٌَ كال/ يه اإلةو/ كٔهل "عتطا" يػين عتاضاً 
 ـتب اىزنول

ٔل ا  رسيث إىل يح ٌَ نِاُث, واـخػٍو غييًٓ املِؼر  كال ٌلاحو/ ةػد ـر
ٔا دميػاً ةَ غٍؽو األُطاري, ـخأعؽ عربًْ, ـلال املِاـلٔن/ كُ  ـأعرب ا حػاىل  ,خي

(0)  ﴾ ڭ ۓ ﴿ :غِٓا, ـأُؾل ا حػاىل
 .يػين حيم اخليو 

ٔل ا  و  أٌػِج), ـأـٓتج ةػد عيالً  غَ غهؽٌث, غَ اةَ غتاس, أن ـر
ٔاـػث (  ﴾ ڭ ۓ ﴿ :لً يأحّ ٌِٓا عرب, ـزنىج شٓؽاً يف األرض ال

ا  (5) عتطج ةٍِاعْؽ
 كال الشػيب / حٍارى يلع واةَ غتاس يف اىػاديات 

 ـلال يلع / يه اإلةو حػػو يف احلز  

                                                           
 دون كٔهل / واثلػيب 30/573واىؽربي  3/291اعؽسّ غتػالؽزاق   0/507حففري ابلؾٔي  (0)
 33/036اىلؽؼيب  (3)
 8/517ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (2)
 2/513حففري أيب الييد (0)
ٔاضػي  (5)   098أـتاب اىزنول لي



  اجلؾء اثلالذٔن  

 

ا !   ٔاـْؽ وكال اةَ غتاس / يه اخليو ; أال حؽاه يلٔل / ـأذؽن ةّ ُلػا ـٓو حثري إال حب
و حغتص اإلةو !  ْو

ٔم ةػر وٌا ٌػِا إال ـؽس أةيق ليٍلػاد ,   ـلال يلع / ىحؿ نٍا كيج , ىلػ رأيتِا ي
وـؽس ملؽذػ ةَ أيب مؽذػ ; ذً كال هل يلع / أحفيت اجلاس ةٍا ال حػيً ! وا إن اكُج 

ان / ـؽس ليٍلػاد , وـؽس ليؾبري ; ـهيؿ  ألول ؽؾوة يف اإلـالم وٌا ٌػِا إال ــؽ
ٍا اىػاديات اإلةو ٌَ غؽـث إىل املؾدىفث , وٌَ املؾدىفث حكٔن اىػاديات عتطا ! إُ

 إىل غؽـث 
ٔد وغتيػ ةَ غٍري   كال اةَ غتاس / ـؽسػج إىل كٔل يلع , وبّ كال اةَ مفػ

 (0)  وحمٍػ ةَ نػب والفػي
ا اجلار إذا المفج ةٓا  ۇ ڭ ڭ ٔاـْؽ وأكفً ةاخليو اىيت حُٔكِػ حب

(3)  الطغٔر لشػة وكػٓا غييٓا
 

ا  كال غهؽٌث, ٔاـْؽ وغؽاء, والغطاك, وٌلاحو, واللكيب,/يه اخليو حٔري اجلار حب
َ اىلادضات كػضاً  يػين/ و,  إذا ـارت يف احلشارة ٔاـْؽ  .يلػضَ حب

آُا  .وكال كخادة/ يه اخليو حٓيز احلؽب وُار اىػػاوة ةني ــؽ

 وكال ـػيػ ةَ ستري غَ اةَ غتاس/ يه اخليو حؾؾو يف ـبيو ا ذً حأوي ةالييو 
ً, ويطِػٔن ؼػآًٌ إىل ٌأواْا  (2) ـئرون ُاْر
 اخليو حؾري ىلع اىػػو غِػ  غَ اةَ غتاس وأكرث املفّسيَ   ۆ ۆ ۇ

ٔا إذا أرادوا اىؾارة رسوا حلالً   الطتص,  , ألن ذلم وكج, ويأحٔن اىػػو ضتطاً واكُ
 ؽفيث اجلاس 

(4)  

                                                           
 33/039اىلؽؼيب  (0)
 599املغخرص يف حففري اىلؽآن الهؽيً  (3)
 8/518اتلزنيو ابلؾٔي ٌػالً (2)
 33/022اىلؽؼيب  (0)
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أو ٌَ أاغر ىلع اىػػو ْشً غييّ ةؾخث خبييّ جلٓب أو كخو   ۆ ۆ ۇ
يف وكج الطتص ; وذلم ْٔ املػخاد يف اىؾارات  إـار, ـاإلاغرة ضفث أضطاب اخليو

ٔا يػػون حلالً  ىريوا ٌا يأحٔن وٌا  خلال يشػؽ ةًٓ اىػػو ويٓشٍٔن ضتاضاً  اكُ
ٔا يخطٍفٔن ةؼلم   يؼرون, واكُ

(1)  

ٔم اجلطؽ ٌَ ٔد ويلع ريض ا غٍِٓا/ يه اإلةو حػـع ةؽكتآُا ي دمع  كال اةَ مفػ
(3) والفِث أال حػـع ضىت حطتص, وكاهل اىلؽؼيب. واإلاغرة/ رسغث الفري,  ٌىن اىل 

 

ٔل ا ا , ـإن أذاُاً  ويتفٍع ؾري ضتاضاً يُ  إلاغرة وكج الطتاح, نٍا اكن ـر
(2) وإال أاغر  ـٍع

 

يف  )اجلؽي( ة اىػػوثري اىؾتار بشػّ أي ؽتارا, يػين اخليو حُ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ 
  (0)  املاكن اذلي أاغرت ةّ

ػ املػؽكث ۉ ۅ ۅ ۋ  ؽَ ةّ دمٔع األغػاء , وأضتطَ ـو  (5)  ـخـٔ
 غَ اةَ غتاس, وغؽاء, وغهؽٌث, وكخادة, والغطاك/ يػين دمع الهفار ٌَو
ٔمو (6) اىػػو  ػ ةاىل ٌِ  كال اىلؽيظ/ يه اإلةو حـٔ  (7) ىنيػين دمع 

ؽَ ةّ دمػا/ يػين  ٔد/ ــٔ ٍيج دمػا السخٍاع اجلاسوكال اةَ مفػ  مؾدىفث, ـو
ٔاب اىلفً, أي ؼتع اإلنفان ىلع كفؽان اجلػٍث  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ْؼا س

                                                           
 21/305روح املػاين   (0)
 020-33/022اىلؽؼيب  (3)
 2/668خمخرص حففري اةَ نرري (2)
 33/020اىلؽؼيب  (0)
 21/592ضفٔة اتلفاـري  (5)
 2/668خمخرص حففري اةَ نرري (6)
 8/518ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (7)
 



  اجلؾء اثلالذٔن  

 

 اإلنفان جلاضػ جلػً ربّ , شػيػ اىكفؽان , كال اةَ غتاس / ساضػ جلػً ا ,ـ
 (0) وكال احلفَ / يؼنؽ املطائب , ويجىس اجلػً 

ٔل ا  يأكو وضػه,  ﴾ كال/ "الهفٔر اذلي ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :كال ـر
 (3) "ويرضب غتػه, ويٍِع رـػه

 .كال غؽاء/ ْٔ اذلي ال يػؽي يف اجلائتث ٌع كٌّٔ

 (2)  وكال أةٔ غتيػة/ ْٔ كييو اخلري, واألرض الهِٔد/ اىيت ال حجتج شحئاً 
 (0)  غَ احلفَ أُّ كال/ ْٔ الالئً لؽبّ غؾ وسو يػػ الفحئات ويجىس احلفِاتو

ٔد اجلاضػ ليطقوكيو/   ٔد ْٔ اذلي يكفؽ اىحفري وال (5)  أن الهِ وكيو/ إن الهِ
 يشهؽ الهرري

 كال الغطاك/ ُؾىج يف الٔحلػ ةَ املؾرية, , و اإلنفان ْاِْا/ الاكـؽـ
 .وكال ٌلاحو/ ُؾىج يف كؽط ةَ غتػ ا ةَ غٍؽو ةَ ُٔـو اىلؽيش 

ٔال ٔد " ذالذث أك  .ويف " الهِ

 / أُّ اذلي يأكو وضػه, ويٍِع رـػه, ويرضب غتػه, أضػْا
 ./ أُّ الهفٔر, كاهل اةَ غتاس, ودلاْػ, وكخادة, والغطاكواثلاين

ّٔ واثلاىد  (6) ام لؽبّ يػػ املطيتات, ويجىس اجلػً, كاهل احلفَ/ ل
 .كال اةَ كخحتث/ واألرض الهِٔد/ اىيت ال حجتج شحئاً  
فيان اثلٔري/ وإن ا ىلع ذلم لشٓيػ  كال ڀ پ پ پ پ   كخادة ـو

 (7) ىلع ُففّ ةٍا يطِع وكال اةَ نحفان/ اهلاء راسػث إىل اإلنفان أي/ إُّ شاْػٌ 

                                                           
 33/026اىلؽؼيب  (0)
 نؽيب, ( غَ أيب21/081حففريه )ورواه اىؽربي يف (3)
 8/519ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (2)
 21/305روح املػاين  (0)
 6/236اجلهج واىػئن  (5)
 9/301زاد املفري  (6)
 8/519ابلؾٔي ٌػالً اتلزنيو (7)
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إٌا ألُّ أمؽ ظاْؽ ال يٍهِّ أن جيطػه, أو ألُّ يشٓػ ىلع ُففّ ةؼلم يف اآلعؽة 
 (0)  ويػرتف ةؼُٔبّ

ٔد, وإُّ جبطٔده  ذلم مللؽ. وإُّ حلب املال لشػيػ إن اإلنفان جِلػً ربّ جَلط
ٔ/ املال ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  :لشػيػ. وـيّ ٌؼْتان وإُّ حلب اخلري ْو

 ./ أن املػىن/ وإُّ لشػيػ املطتث ليٍالأضػٍْا

 ./ وإُّ حلؽيص خبيو; ٌَ حمتث املال. والكٍْا ضطيصواثلاين

ٌا يف  وُكيب  , إذا أذري اةَ آدمأـال يػيً   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
ٔات ن ام إوأعؽسًٓ ٌَ األرض ليطفاب واجلؾاء اىلتٔر وأعؽج ٌا ـيٓا ٌَ األم

ً؟  (3) األمؽ لً يكَ نٍا اكن يخْٔ
ٔاتوكال اةَ نرري   (2) أي/ أعؽج ٌا ـيٓا ٌَ األم

 

 "ـيّ ذالذث أوسّوكال الغطاك    ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ٔاتأضػْا  ./ ٌَ ـيٓا ٌَ األم

 ./ ٌػِاه ٌاتاثلاين

 (0) حبد/ اثلاىد
  (5)  ٌا ـيٓا ٌَ عري ورشأي ٌّي   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ًٓو ٔا يّسون يف ُفـٔ  كال اةَ غتاس وؽريه/ يػين أةؽز وأظٓؽ ٌا اكُ
 :ـيّ ذالذث أوسّوكال املاوردي  

 . ٌا ـيٓا, كاهل اللكيب/ ٌّي أضػْا

                                                           
 23/360ٌفاحيص اىؾيب  (0)
 611املغخرص يف حففري اىلؽآن الهؽيً  (3)
 2/669خمخرص حففري اةَ نرري (2)
 6/236هج واىػئن اجل (0)
 33/000اىلؽؼيب  (5)



  اجلؾء اثلالذٔن  

 

 ./ اـخغؽج ٌا ـيٓااثلاين

 (0) / نشؿ ٌا ـيٓااثلاىد
ٔا يطِػٔن ويػٍئن, ي/ ىػالً جبٍيع أ ىئ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ٌا اكُ

اعلً ال خيىف غييّ ًٌِٓ  ـٓٔة ,  أوـؽ اجلؾاء, وال يظيً ٌرلال ذر غييّ دلازيًٓ
  عاـيث
 :أي اعلً, وحيخٍو وسٓني  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ًٓأضػٍْا  ./ خلتري ةٍا يف ُفـٔ

ًاثلاين  ./ خلتري, ةٍا حؤول إحلّ أمْٔر

ٔائػ اآليات يف الفٔرة  ـ
ِ االنفان  الاكـؽ  جيطػ  1  ةؼلمىلع ُففّ  ً ا حػاىل ويشٓػُ ػَ ُ
 ب املال ويتغو ةّ االنفان حُي  2
 وحُيطو ٌا يف ضػرهٌَ كربه  خيؽجمطريه ضني ؽػاً يػيً الاكـؽ  3
 ا حػاىل عتري ةٍطائؽ اىػتاد وأغٍاهلً وخُتفيّ ضػورًْ 4

تم حبمد اهلل تعاىل تفسري سورة العاديات     

                                                           
 6/236اجلهج واىػئن  (0)
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 املراجع

زاد (. 0980دمال ادليَ أةٔ اىفؽج غتػ الؽمحَ ةَ يلع اجلٔزي. ) -اةَ اجلٔزي 
 دار اةَ ضؾم. -الؽياض/ املهخب االـاليم  املفري يف غيً اتلففري.

مهث  اتلففري اىليً لإلٌام اةَ اىليً اجلٔزيث.(. 0909اةَ اىلّيً اجلٔزّيث. )
 املهؽٌث/ غتػاهلل وغتيػاهلل ادلْئي.

 ساٌع ابليان.اةَ سؽيؽ اىؽربي. )ةال حاريظ(. 

 حففري اةَ نرري.(. 3113إـٍاغيو ةَ غٍؽ ةَ نرري اىلؽيش ادلمشيق. ) -اةَ نرري 
 دار ؼيتث.

 ـنن اةَ ٌاسّ ال.اةَ ٌاسث أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ يؾيػ اىلؾويين. )ةال حاريظ(. 
 ةريوت/ دار إضياء الهخب اىػؽبيث.

ٔاضػي, اجلحفاةٔري, الشاـيع. ) (. 0990أةٔ احلفَ يلع ةَ أمحػ ةَ حمٍػ ةَ يلع ال
ٔاضػي. يػ لي  ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث,. اتلففري الـٔ

ٔد اىػٍادي حمٍػ ةَ حمٍػ ةَ مطؽىف. )ةال حاريظ(.  ٔد , أةٔ الفػ حففري أيب الفػ
ةريوت/ دار اضياء اىرثاث  مؾايا الهخاب الهؽيً.إرشاد اىػلو الفييً إىل 

 اىػؽيب.
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ٔد ةَ غٍؽو ةَ أمحػ, الؾخمرشي سار ا. ) حففري ْشؽيث(.  0017أةٔ اىلاـً حمٍ
ٔامظ اتلزنيو. ةريوت/ دار الهخاب  الؾخمرشي , الهشاف غَ ضلائق ؽ

 اىػؽيب.

حففري ايب (. أةٔ الييد ُرص ةَ حمٍػ ةَ أمحػ ةَ اةؽاْيً الفٍؽكِػي. )ةال حاريظ
ٔم ,حففري الفٍؽكِػي.  ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الييد حبؽ اىػي

ؿ األُػليس. )ةال  -أةٔ ضيان األُػليس  أذري ادليَ أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ يـٔ
ةريوت/ دار اضياء اىرتاث  اتلففري الهتري املفىم ابلطؽ املطيػ.حاريظ(. 
 اىػؽيب.

 الفنن الهربى.(. 3110اخلؽاـاين اىجفايئ. ) أةٔ غتػ الؽمحَ أمحػ ةَ شػيب ةَ يلع
اىث. فث الـؽ  ةريوت/ مـؤ

ـنن اىجفايئ (. 0986أةٔ غتػ الؽمحَ أمحػ ةَ شػيب ةَ يلع اخلؽاـاين, اىجفايئ. )
ضيب/ مهخب املؽتٔاعت  , املشخىب ٌَ الفنن , الفنن الطؾؽى ليجفايئ .

 اإلـالٌيث.

ٔح ةَ جنايت ةَ آدم, األشلٔدري أةٔ غتػ الؽمحَ حمٍػ ُارص ادليَ, ةَ احلاج ُ
فث ؽؽاس ليجرش  ضطيص أيب داود.األبلاين. )ةال حاريظ(.  الهٔيج/ مـؤ

 واتلٔزيع.

مفِػ (. 3110أةٔ غتػ ا أمحػ ةَ حمٍػ ةَ ضِتو ةَ ْالل ةَ أـػ الشحتاين. )
اىث. اإلٌام أمحػ ةَ ضِتو. فث الـؽ  مـؤ
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 0031ةفغؽ ادليَ الؽازي الؽازي. ) أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ غٍؽ اتلييم الؽازي امليلب
ةريوت/ دار  حففري الؽازي, ٌفاحيص اىؾيب أو اتلففري الهتري.ْشؽيث(. 

 إضياء اىرتاث اىػؽيب.

ٔم اتلزنيو.(. 0995ايب اىلاـً حمٍػ ةَ امحػ ةَ ُسؾي اللكيب. )  اىتفٓيو ىػي
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث .

 اجلاٌع ألضاكم اىلؽآن .(. 3116ؼيب. )ايب غتػاهلل حمٍػ ةَ امحػةَ ايب ةكؽ اىلؽ
اىث. فث الـؽ  ةريوت/ مـؤ

اىلاْؽة/ دار  ضييث األوحلاء وؼتلات األضفياء.(. 3119ايب ُػيً االضتٓاين. )
 احلػيد.

ةريوت/  ضاشيث الطاوي ىلع حففري اجلالىني.امحػ الطاوي املاليك. )ةال حاريظ(. 
 دار الهخب اىػيٍيث.

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أةٔ ةكؽ ابليٓيق. أمحػ ةَ احلفني ةَ يلع ةَ  مٔىس اخلُّْسَ
ٔال ضاضب ْشؽي(.  0015) دالئو اجلتٔة ليتيٓيق , دالئو اجلتٔة وٌػؽـث أض

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الرشيػث.

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أةٔ ةكؽ ابليٓيق.  أمحػ ةَ احلفني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 ختث الؽشػ ليجرش واتلٔزيع.الؽياض/ مه شػب اإليٍان.(. 3112)

ـخص ابلاري ْشؽيث(.  0279أمحػ ةَ يلع ةَ ضشؽ أةٔ اىفغو اىػفلالين الشاـيع. )
 ةريوت/ دار املػؽـث . الةَ ضشؽ ,ـخص ابلاري رشح ضطيص ابلغاري.
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مفِػ اىزبار , ابلطؽ أمحػ ةَ غٍؽو ةَ غتػ اخلاىق أةٔ ةكؽ اىزبار. )ةال حاريظ(. 
 لهخب اىػيٍيث.ةريوت/ دار ا الؾعار .

حففري اثلػييب , الهشؿ وابليان غَ (. 3113أمحػ ةَ حمٍػ ةَ إةؽاْيً اثلػييب. )
 ةريوت/ دار اضياء اىرتاث اىػؽيب. حففري اىلؽآن .

 اىلاْؽة/ دار احلػيد. مفِػ أمحػ ت شانؽ.(. 0995أمحػ حمٍػ شانؽ. )

ٔد شٓاب ادليَ أةٔ اثلِاء األلٔيس. ) -األلٔيس  ري األلٔيس روح حفف(. 3117حمٍ
 ةريوت/ دار إضياء اىرتاث اىػؽيب. املػاين.

ٔد ابلؾٔي. ) -ابلؾٔي  حففري ابلؾٔي, ٌػالً ْشؽيث(.  0003احلفني ةَ مفػ
 الؽياض/ دار ؼيتث. اتلزنيو.

ُارص ادليَ أيب اخلريغتػ ا ةَ غٍؽ ةَ يلع ابليغاوي. )ةال حاريظ(.  -ابليغاوي 
ٔار اتلزنيو ةريوت/ دار اضياء اىرتاث  و أرسار اتلأويو. حففري ابليغاوي ,أُ

 اىػؽيب.

اتلففري (. 3110ـغؽ ادليَ أةٔ غتػ ا حمٍػ ةَ غٍؽ ةَ ضفني. ) -الؽازي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. الهتري.

حففري الفػػي , ححفري غتػ الؽمحَ ةَ ُارص الفػػي. )ةال حاريظ(.  -الفػػي 
 الؽياض/ دار اةَ اجلٔزي. ن.الهؽيً الؽمحَ يف حففري الكم املِا

 حففري اىلؽآن الهؽيً )حففري اىػريٍني(.اىػريٍني, حمٍػ ةَ ضاىص. )ةال حاريظ(. 
 اىلاْؽة/ مهختث اىؽربي.
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حففري أةٔ احلفَ يلع ةَ حمٍػ ةَ ضتيب املاوردي. )ةال حاريظ(.  -املاوردي 
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. املاوردي, اجلهج واىػئن.

ٔال واألـػال.(. 0989ِػي. )املخيق اهل فث  نزن اىػٍال يف ـنن األك ةريوت/ مـؤ
اىث.  الـؽ

اس أمحػ ةَ حمٍػ ةَ إـٍاغيو ةَ ئنؿ املؽادي اجلطٔي اجلطاس.  ةٔ سػفؽ اجلَّطَّ
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. إغؽاب اىلؽآن ليِطاس.ْشؽيث(.  0030)

(. 3115حلؽاين اةَ حيٍيث. )حيق ادليَ أةٔ اىػتاس أمحػ ةَ غتػ احلييً ةَ حيٍيث ا
املػيِث املِٔرة/ دلٍع امليم ـٓػ ىؽتاغث املططؿ  دلٍٔع اىفخاوى .

 الرشيؿ.

حيق ادليَ أةٔ اىػتاس أمحػ ةَ غتػ احلييً ةَ غتػ الفالم ةَ غتػ ا ةَ أيب 
 0010اىلاـً ةَ حمٍػ اةَ حيٍيث احلؽاين احلِتٌل ادلمشيق اةَ حيٍيث. )

ٔم  اجلاٌع تلففري اةَ حيٍيث. دكائق اتلففريْشؽيث(.  فث غي دمشق/ مـؤ
 اىلؽآن.

الؽياض/ دار  ادلر املِرٔر يف اتلففري ةاملأذٔر.سالل ادليَ الفئيط. )ةال حاريظ(. 
 اعلً الهخب.

, و سالل ادليَ الفئط. )  حففري اجلالىني املحّس.(. 0950سالل ادليَ املطًَلّ
 اىلاْؽة/ ٌؽتػث احلييب.
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الؽياض/  املغخرص يف حففري اىلؽآن الهؽيً.(. 3106ففري. )دماغث ٌَ غيٍاء اتل
 مؽكؾ حففري لرلراـات اىلؽآُيث.

 يؽوت/ دار اةَ ضؾم. لكٍات اىلؽآن حففري وبيان.(. 0997ضفجني حمٍػ خمئف. )

وِْسؽدي اخلؽاـاين, أةٔ ةكؽ ابليٓيق.  محػ ةَ احلفني ةَ يلع ةَ مٔىس اخلُّْسَ
 / دار الهخب اىػيٍيث.ةريوت الفنن الهربى .(. 3112)

 اىلاْؽة/ دار الرشوق. يف ظالل اىلؽآن.(. 3112ـيػ كؽب إةؽاْيً. ) -ـيػ كؽب 

 0016شريويّ ةَ شٓؽدار ةَ شريو يّ ةَ ـِاعّسو, أةٔ ششاع ادليييّم اهلٍؼاين. )
 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىفؽدوس ةٍأذٔر اخلؽاب .ْشؽيث(. 

ٔسي يف يس أةٔ حمٍػ. )ةال حاريظ(. غتػ احلق ةَ اغىب ةَ غؽيث األُػل املطؽر ال
 ةريوت/ دار اةَ ضؾم. حففري الهخاب اىػؾيؾ.

غتػ امليم ةَ ْشام ةَ أئب احلٍريي املػاـؽي, أةٔ حمٍػ, دمال ادليَ اةَ ْشام. 
اىلاْؽة/ نختث وٌؽتػث مطؽىف ابلايب  الفرية اجلتٔيث الةَ ْشام.(. 0955)

 احلييب.

 اىلاْؽة/ املهخب املرصي احلػيد. يف رضاب اتلففري.. (0987غتػاحلٍيػ نشم. )

حففري غتػالفالم ةَ غتػالؽمحَ ةَ حمٍػ اةَ ةؽسان اةَ ةؽسان. )ةال حاريظ(. 
اةَ ةؽسان ,حجتيّ االـٓام اىىخػةؽ الهخاب احلهيً وحػؽف اآليات واجلتأ 

 ةريوت/ دار الهخب اىػيٍيث. اىػظيً.
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حففري اةَ غتاس ومؽوياحّ يف اتلففري (. 3116غتػاىػؾيؾ ةَ غتػاهلل احلٍيػي. )
 مهث املهؽٌث/ ساٌػث ام اىلؽى. ٌَ نخب الفِث.

غالء ادليَ يلع ةَ حمٍػ ةَ اةؽاْيً ابلؾػادي الشٓري ةاخلازن. )ةال حاريظ(. 
ةريوت/ دار الهخب  حففري اخلازن , املفىم بلاب اتلأويو يف ٌػاين اتلزنيو.

 اىػيٍيث.

ٔاضػي اجلحفاةٔي أةٔ احلفَ. )  أـتاب ُؾول اىلؽآن.(. 0993يلع ةَ أمحػ ال
 ادلٌام/ دار االضالح.

 مٔؼأ اإلٌام ٌالم.(. 0985ٌالم ةَ أنؿ ةَ ٌالم ةَ اعمؽ األضتيح املػين. )
 ةريوت/ دار إضياء اىرتاث اىػؽيب.

ريظ(. حمٍػ ةَ أيب ةكؽ ةَ أئب ةَ ـػػ شٍؿ ادليَ اةَ كيً اجلٔزيث. )ةال حا
ٔائػ .  ةريوت/ دار الهخاب اىػؽيب. ةػائع اىف

ةريوت/ دار إضياء  حٓؼيب اليؾث.(. 3110حمٍػ ةَ أمحػ ةَ األزْؽي اهلؽوي. )
 اىرتاث اىػؽيب .

دار  ضطيص ابلغاري.ْشؽيث(.  0033حمٍػ ةَ إـٍاغيو أةٔ غتػاهلل ابلغاري. )
 ؼٔق اجلشاة.

ْػتَػ, اتلٍييم, أةٔ ضاحً, ادلاريم,  ٌَ حمٍػ ةَ ضتان ةَ أمحػ ةَ ضتان ةَ ٌػاذ ةَ 
 املشؽوضني ٌَ املطػذني والغػفاء واملرتوكني.ْشؽيث(.  0296اىبُفيت. )

 ضيب/ دار الٔيع.
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(. 0985حمٍػ ةَ غتػ ا اخلؽيب اىػٍؽي, أةٔ غتػ ا, ويل ادليَ, اتلربيؾي. )
 املهخب االـاليم. ةريوت/ مشاكة املطاةيص.

 الّساج يف ةيان ؽؽيب اىلؽآن.ْشؽيث(.  0025حمٍػ ةَ غتػاىػؾيؾ اخلغريي. )
 الؽياض/ مؽكؾ حففري ةالؽياض.

رة ةَ مٔىس ةَ الغطاك, اىرتٌؼي , أةٔ غحىس. ) ْٔ ـَ (. 0975حمٍػ ةَ غحىس ةَ 
 اىلاْؽة/ ابلايب احلييب. ـنن اىرتٌؼي.

 ةريوت/ دار اىلؽآن الهؽيً. فٔة اتلفاـري.ضْشؽيث(.  0010حمٍػ ىلع الطاةٔين. )

 ةريوت/ دار اىلؽآن الهؽيً. خمخرص حففري اةَ نرري.(. 0980حمٍػ ىلع الطاةٔين. )

 ضطيص مفيً.مفيً ةَ احلشاج أةٔ احلفَ اىلشريي اجلحفاةٔري. )ةال حاريظ(. 
 ةريوت/ دار إضياء اىرتاث اىػؽيب.
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