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سورةُ الفرقان

حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه َمِن الره
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الفرقانسورةُ 

َعلَى َل اْلفُْرقَانَ تَبَاَرَك الهِذي نَزه 
﴾1يراً ﴿َعَالَِميَن نَذِ َعْبِدِه ِليَُكوَن ِللْ 
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الفرقانسورةُ 

َماَواِت َو الهِذي لَهُ ُمْلُك السه 
لَْم يَُكْن ِخْذ َولَداً وَ اْْلَْرِض َو لَْم يَته 

له ْلِك َو َخلََق كُ لَهُ َشِريٌك فِي اْلمُ 
﴾2ْقِديراً ﴿َشيْ ٍء فَقَدهَرهُ تَ 
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الفرقانسورةُ 

قُوَن ِلَهةً الَ يَْخلُ َو اتهَخذُوا ِمْن ُدونِِه آ
وَن وَن َو الَ يَْمِلكُ َشْيئاً َو ُهْم يُْخلَقُ 

الَ نَْفَعاً َو الَ ِْلَْنفُِسِهْم َضّراً وَ 
وراً َحيَاةً َو الَ نُشُ يَْمِلُكوَن َمْوتاً َو الَ 
﴿3﴾
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الفرقانسورةُ 

 إِْفٌك وا إِْن َهَذا إِاله َو قَاَل الهِذيَن َكفَرُ 
ُروَن لَْيِه قَْوٌم آخَ اْفتََراهُ َو أََعانَهُ عَ 

﴾4ُزوراً ﴿فَقَْد َجاُءوا ُظْلماً وَ 
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الفرقانسورةُ 

ِليَن اكْ َو قَالُوا أََساِطيُر اْْلَ  تَتَبََها وه
ِصيالً ِه بُْكَرةً َو أَ فَِهَي تُْملَى َعلَيْ 
﴿5﴾
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الفرقانسورةُ 

ره قُْل أَْنَزلَهُ الهِذي  فِي يََْعلَُم الّسِ
ِض إِنههُ َكانَ السهَماَواِت َو اْْلَرْ 

﴾6َغفُوراً َرِحيماً ﴿
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الفرقانسورةُ 

ُسوِل يَأْ  ِشي فِي ُكُل الطهَعَاَم َو يَمْ َو قَالُوا َما ِلٰهَذا الره
َعَهُ نَِذيراً ِه َملٌَك فَيَُكوَن مَ اْْلَْسَواِق لَْو الَ أُْنِزَل إِلَيْ 
﴿7﴾

ْ أَْو يُْلقَى إِلَْيِه َكْنٌز أَْو تَ  ُكُل ِمْنَها َو ُكوُن لَهُ َجنهةٌ يَأ
هبَِعُ  ﴾8وراً ﴿وَن إِاله َرُجالً َمْسحُ قَاَل الظهاِلُموَن إِْن تَت
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الفرقانسورةُ 

ثَاَل وا لََك اْْلَمْ اْنُظْر َكْيَف َضَربُ 
يالً تَِطيَعُوَن َسبِ فََضلُّوا فاَلَ يَسْ 
﴿9﴾
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الفرقانسورةُ 

َك َشاَء َجَعََل لَ تَبَاَرَك الهِذي إِنْ 
ِمْن اٍت تَْجِريَخْيراً ِمْن ٰذِلَك َجنه 

 يَْجَعَْل لَكَ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر وَ 
﴾10قُُصوراً ﴿
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الفرقانسورةُ 

ا ِلَمْن اَعِة َو أَْعتَْدنَ بَْل َكذهبُوا بِالسه 
﴾11َِعيراً ﴿َكذهَب بِالسهاَعِة سَ 

َعُوا اٍن بََِعيٍد َسمِ إَِذا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَ 
﴾12يراً ﴿لََها تَغَيُّظاً َو َزفِ 
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الفرقانسورةُ 

ً َو إَِذا أُْلقُوا ِمْنَها مَ  َكاناً َضيِّقا
نِيَن َدَعْوا هُ  ﴾13﴿نَاِلَك ثُبُوراً ُمقَره

َو بُوراً َواِحداً الَ تَْدُعوا اْليَْوَم ثُ 
﴾14اً ﴿اْدُعوا ثُبُوراً َكثِير
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...وَ إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ 

« يِّقاًمَكاناً ضَ»يعني من النار « منها»يعني الكفار « وَ إِذا أُلْقُوا»و قوله •
ضيقمكان أي في 

« مقرنين»•
ما قال معناه مغللين، قد قرنت أعناقهم الى أيديهم في االغالل، ك: قيل•

«1« »مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ»
. مقرنين مع الشياطين في السالسل و االغالل: قيلو •
يقرن اإلنسان و الشيطان الذي كان يدعوه الى الضالل قيلو •

476: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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...« ثبورا»هُنالِكَ دَعَوْا ...

« ثبورا»يدعون الموضع يعني في ذلك « دَعَوْا هُنالِكَ»•
الثبور الويل، : ابن عباسقال•
رجل أصله الهالك من قولهم ثبر ال: و قيل. هو الهالك: الضحاكقالو •

.إذا هلك
.قال ابن الزبعري•
«2»إذا جاري الشيطان في سنن الغي             فمن مال ميله مثبور•
ما ثبرك عن هذا األمر أي ما صرفك عنهه صهرا المهلهك : و يقال•

. وا هالكاه: و قيل. وا انصرفاه عن طاعة اللَّه: عنه، فيقولوا

476: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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...ال تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً ...

 واحِداً وَ ال تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً»اللَّه تعالى انه يقال لهم عند ذلك فقال •
. يراًأي ال تدعوا ويال واحداً، بل أدعوا ويال كث« ادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً

.يراًالمعنى إن ذلك ال ينفعكم سواء دعوتم بالويل قليال أو كثو •

476: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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...وَ إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ 

« بُوراًوَ إِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُ»: قوله تعالى•
.منصوب بتقدير في، و الثبور الويل و الهالك« مَكاناً»

ع قرنها  هو جعلههم مه: التصفيد باألغالل و السالسل و قيلالتقرينو •
فهي و المعنى و إذا ألقوا يهو  الزهزا . الشياطين و هو بعيد من اللفظ

مكان ضيق من النار و هم مصفدون باألغالل دعوا هنالهك ثبهورا ال
.وا ثبوراه: يوصف و هو قولهم

188: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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...ال تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً ... 

سهتغاثة اال« ال تَدْعُوا الْيَوْ َ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُهوراً كَثِيهراً»: قوله تعالى•
و  الزهزا  بالويل و الثبور نوع احتيال للتخلص من الشدة و إذ كان اليو  ي
هم الهدعا  فحسب ال ينفع فيه عمل و ال يزدي فيه سهبب البتهة لهم يهنفع

أن ن إله،، فههو كنايهة عه« ال تَدْعُوا الْيَوْ َ»: بالثبور أصال و لذا قال تعالى
هو في معنى قوله ف. الثبور ال ينفعكم اليوم سواء استقللتم منه أو استكثرتم

، و قولهه 16: الطور: «اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا سَوا ٌ عَلَيْكُمْ»: تعالى
: يمإبهراه: «سَوا ٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَ ْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ»: حكاية عنهم

21.
تاج إلهى المراد أن عذابكم طويل مؤبد ال ينقطع بثبور واحد بل يح: و قيل•

.و هو بعيد. ثبورات كثيرة

188: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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الفرقانسورةُ 

ْلِد ْم َجنهةُ اْلخُ قُْل أَ ٰذِلَك َخْيٌر أَ 
ُهْم قُوَن َكانَْت لَ الهتِي ُوِعَد اْلُمته 

﴾15َجَزاًء َو َمِصيراً ﴿
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