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َمكّية
C :

ا للنـبـي وتـثـبـيـتاًـا له. تـوعد المستـهزئيـن بـالقـرآن، والوعد بـحفـظه تـأيـيـداً
C :

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 1 

)ٱ( تـقـدم الكالم على نـظائرها فـي بـدايـة سورة البـقـرة. هذه اآليـات رفـيـعة الشأن الدالة على أنـها منـزلة من عنـد الله 
هي آيـات قـرآن ُموضِّح للتـوحيـد والشرائع.

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 2 

سيـتـمنـى الكفـار يـوم القـيـامة لو كانـوا مسلميـن عنـدما يـتـضح لهم األمر، ويـنـكشف لهم بـطالن ما كانـوا عليـه من الكفـر 
فـي الدنـيـا.

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 3 

اتـرك - أيـها الرسـول - هـؤالء المكذبـيـن يـأكلوا كما تـأكل األنـعام، ويـتـمتـعوا بـملذات الدنـيـا المنـقـطعة، ويـشغلهم 
طول األمل عن اإليـمان والعمل الصالح، فـسوف يـعلمون ما هم فـيـه من الخسران إذا وردوا على الله يـوم القـيـامة.

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 4 

وما أنـزلنـا الهالك على قـريـة من القـرى الظالمة إال كان لها أجل محدد فـي علم الله، ال تـتـقـدم عنـه وال تـتـأخر.
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 5 

ال يـأتـي أمة من األمم هالكها قـبـل أن يـحيـن أجلها، وال يـتـأخر عنـها الهالك إذا حان أجلها، فـعلى الظالميـن أال يـغتـروا 
بـإمهال الله لهم.

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 6 

وقـال الكفـار من أهل مكة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص: يـا أيـها الذي نـزل عليـه - كما يـدعي - الذكر إنـك بـدعواك هذه لمجنـون 
تـتـصرف تـصرف المجانـيـن.

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 7 

هال جئتـنـا بـالمالئكة يـشهدون لك، إن كنـت من الصادقـيـن بـأنـك نـبـي مرسل، وأن العذاب نـازل بـنـا.
C :

) 1 1- القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء، والوضوح والبيان. )من آية 
2- يهتم الكفار عادة بالماديات، فتراهِم ُمنـَْغِمسين في الشهوات واألهواء، مغترين باألماني الزائفة، منشغلين بالدنيا 

) 3 عن اآلخرة. )من آية 
3- هالك األمم ُمَقداَّر بتاريخ معين، ومقرر في أجل محدد، ال تأخير فيه وال تقديم، وإن الله ال يـَْعَجُل لعجلة أحد. 

) 5 4 )من آية 
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)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( 8 

قـال الله رداًّا على ما اقـتـرحوه من مجيء المالئكة: ال نـنـزل المالئكة إال وفـق ما تـقـتـضيـه الحكمة حيـن يـحيـن إهالككم 
بـالعذاب، وليـسوا - إذا جئنـا بـالمالئكة ولم يـؤمنـوا - بـُمْمَهليـن، بـل سيـعاجلون بـالعقـاب.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 9 

إنـا نـحن الذيـن نـزلنـا هذا القـرآن على قـلب محمد ملسو هيلع هللا ىلص تـذكيـراًا للنـاس، وإنـا للقـرآن لحافـظون من الزيـادة والنـقـصان 
والتـبـديـل والتـحريـف.

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( 10 

ولقـد بـعثـنـا من قـبـلك - أيـها الرسول - رسالاً فـي جماعات الكفـر السابـقـة فـكذبـوهم، فـلست بِـْدعاًا من الرسل فـي 
تـكذيـب أمتـك لك.

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 11 

وما يـأتـي جماعات الكفـر السابـقـة رسول إال كذبـوه وسخروا منـه.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 12 

كما أدخلنـا التـكذيـب فـي قـلوب تـلك األمم نـدخله كذلك فـي قـلوب مشركي مكة بـإعراضهم وعنـادهم.
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 13 

ال يـؤمنـون بـهذا القـرآن المنـزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وقـد مضت ُسناَّـة الله فـي إهالك المكذبـيـن بـما جاءت بـه رسلهم، 
فـليـعتـبـر المكذبـون بـك.

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 14 

وهؤالء المكذبـون معانـدون حتـى لو اتـضح لهم الحق بـاألدلة الجليـة، فـلو فـتـحنـا لهم بـاباـًا من السماء فـظلوا يـصعدون.
)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 15 

لما صدقـوا، ولقـالوا: إنـما ُسداَّت أبـصارنـا عن اإلبـصار، بـل ما نـراه هو بـتـأثـيـر السحر، فـنـحن مسحورون.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 16 

ولقـد جعلنـا فـي السماء نـجوماًا عظيـمة يـهـتـدي بـها النـاس فـي أسفـارهـم فـي ظلمات الـبـر والبـحر، وَجماَّلنـاها لمن نـظر 
إليـها وأبـصرها؛ ليـستـدلوا بـها على قـدرة الله سبـحانـه.

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 17 

وحفـظنـا السماء من كل شيـطان مطرود عن رحمة الله.
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 18 

إال من استـمع للمإِل األعلى ِخْلسة فـيـلحقـه جرم مضيء، فـيـحرقـه.

C :
) 9 1- تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل، والزيادة والنقص، إلى يوم القيامة. )من آية 

) 16 2- ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها واالستدالل بها على باريها. )من آية 
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)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 19 

أنـواع  فـيـها من  بـالنـاس، وأنـبـتـنـا  تـميـد  ثـوابـت حتـى ال  فـيـها جبـاالاً  النـاس عليـها، وجعلنـا  ليـستـقـر  واألرض بـسطنـاها 
النـبـات ما هو مقـّدر محدد بـما تـقـتـضيـه الحكمة.
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 20 

وجعلنـا لكم - أيـها النـاس - فـي األرض ما يـعيـشكم من المآكل والمشارب ما دمتـم فـي الحيـاة الدنـيـا، وجعلنـا 
لغيـركم ممن ال تَـرزقـونـه من النـاس والحيـوان ما يـعيـشهم.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 21 

وما من شيء يـنـتـفـع بـه النـاس والدواب إال نـحن قـادرون على إيـجاده ونـفـع النـاس بـه، وما نـوجد ما نـوجده من ذلك 
إال بـمقـدار محدد تـقـتـضيـه حكمتـنـا ومشيـئتـنـا.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 22 

وأرسلنـا الريـاح تُـَلقِّـح السحاب، فـأنـزلنـا من السحاب الُمَلقاَّـح بـها مطراًا، فـسقـيـنـاكم من ماء المطر، ولستـم - أيـها 
النـاس - بـخازنـيـن لهذا الماء فـي األرض ليـكون عيـوناـًا وآبـاراًا، وإنـما الله هو الذي يـخزنـه فـيـها.

)گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ   ڱ( 23 

وإنـا لنـحن نـحيـي الموتـى بـخلقـهم من العدم وبـبـعثـهم بـعد الموت، ونـميـت األحيـاء إذا استـوفـوا آجالهم، ونـحن البـاقـون 
الذيـن نـرث األرض ومن عليـها.

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 24 

ولقـد علمنـا من تـقـدم منـكم والدة وموتاـًا، وعلمنـا من تـأخر فـيـهما، ال يـخفـى عليـنـا من ذلك شيء.
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ  ھ( 25 

وإن ربـك - أيـها الرسول - هو يـحشرهم جميـعاًا يـوم القـيـامة؛ ليـجازي المحسن بـإحسانـه، والمسيء بـإساءتـه، إنـه 
حكيـم فـي تـدبـيـره، عليـم ال يـخفـى عليـه شيء.

)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ( 26 

ولقـد خلقـنـا آدم من طيـن يـابـس إن نُـِقـَر َصواَّت، وهذا الطيـن الذي ُخِلق منـه أسود متـغيـر الريـح لطول مكثـه.
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 27 

وخلقـنـا أبـا الجن من قـبـل خلق آدم n من نـار شديـدة الحرارة.
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( 28 

واذكر - أيـها الرسول - إذ قـال ربـك للمالئكة وإلبـليـس - وكان معهم -: إنـي سأخلق بـشراًا من طيـن يـابـس له 
صوت إذا نُـِقـَر، أسود متـغيـر الريـح.

C :
1- األرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها، وهي مثّبتة بالجبال الرواسي؛ لئال تتحرك 

) 19 بأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. )من آية 
2- جميع األرزاق وأصناف األقدار ال يملكها أحد إال الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، بحسب 

) 21 حكمته ورحمته. )من آية 
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)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 29 

فـإذا عداَّلُت صورتـه، وكماَّلُت خلقـه فـاسجدوا له امتـثـاالاً ألمري وتـحيـة له.
)ېئ ېئ ېئ ىئ( 30 

فـامتـثـل المالئكة، فـسجدوا كلهم له كما أمرهم ربـهم.
)ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 31 

لكن إبـليـس - الذي كان مع المالئكة، ولم يـكن منـهم - امتـنـع أن يـسجد آلدم مع المالئكة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 32 

قـال الله إلبـليـس بـعد امتـنـاعه من السجود آلدم: ما حملك ومنـعك من أن تـسجد مع المالئكة الذيـن سجدوا امتـثـاالاً 
ألمري؟

)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 33 

قـال إبـليـس متـكبـراًا: ما يـصح لي أن أسجد لبـشر خلقـتـه من طيـن يـابـس كان طيـناًـا أسود متـغيـراًا.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 34 

قـال الله إلبـليـس: اخرج من الجنـة فـإنـك مطرود.
)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ( 35 

وإن عليـك اللعنـة والطرد من رحمتـي إلى يـوم القـيـامة.
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 36 

قـال إبـليـس: يـا رب، أمهلنـي وال تـمتـنـي إلى يـوم يـبـعث الخلق.
)چ چ  چ  چ( 37 

قـال الله له: فـإنـك من الُمْمَهليـن الذيـن أخاَّرت آجالهم.
)ڇ ڇ ڇ ڍ( 38 

إلى الوقـت الذي يـموت فـيـه جميـع الخالئق عنـد النـفـخة األولى.
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 39 

قـال إبـليـس: يـا رب، بـسبـب إضاللك لي أُلَحسِّنَـناَّ لهم المعاصي فـي األرض، وألضلاَّنـهم كلهم عن الصراط المستـقـيـم.
)ک ک ک گ( 40 

إال من اصطفـيـتـهم من عبـادك لعبـادتـك.
)گ گ ڳ ڳ ڳ( 41 

قـال الله: هذا طريـق معتـدل موصل إلّي.
)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 42 

إن عبـادي المخلصيـن ليـس لك قـدرة وال تَـَسلٌُّط على إغوائهم إال من اتـبـعك من الضاليـن.
C :

) 29 1- األمر للمالئكة بالسجود آلدم فيه تكريم للجنس البشري. )من آية 
) 31 30 2- سجد المالئكة آلدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إال إبليس رفض وأبى. )من آية 

) 42 3- ال سلطان إلبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله. )من آية 
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)ہ ہ ہ  ہ( 43 

وإن جهنـم لموعد إبـليـس ومن اتـبـعه من الضاليـن كلهم.
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 44 

لجهنـم سبـعة أبـواب يـدخلون منـها، لكل بـاب من أبـوابـها من أتـبـاع إبـليـس قـدر معلوم منـهم يـدخل منـه.
)ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ( 45 

إن الذيـن اتـقـوا ربـهم بـامتـثـال أمره واجتـنـاب نـهيـه فـي جنـات وعيـون.
)ۈ ۈ ٴۇ( 46 

يـقـال لهم عنـد دخولها: ادخلوها بـسالمة من اآلفـات، وأمن من المخاوف.
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 47 

وأزلنـا ما فـي صدورهم من حقـد وعداوة، إخوة متـحابِـّيـن يـجلسون على أسراَّة يـنـظر بـعضهم إلى بـعض.
)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 48 

ال يـصيـبـهم فـيـها تـعب، وليـسوا بـُمْخَرجيـن منـها، بـل هم خالدون فـيـها.
)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 49 

َأْعِلم - أيـها الرسول - عبـادي أنـي أنـا الغفـور لمن تـاب منـهم، الرحيـم بـه.
)ىئ ی ی ی ی( 50 

وَأْعِلمهم أن عذابـي هو العذاب الموجع، فـليـتـوبـوا إلي ليـنـالوا مغفـرتـي، ويـأمنـوا من عذابـي.
)حئ مئ ىئ يئ( 51 

وأعلمهم بـخبـر ضيـوف إبـراهيـم n من المالئكة الذيـن جاؤوه بـالبـشرى بـالولد، وبـإهالك قـوم لوط.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 52 

حيـن دخلوا عليـه، فـقـالوا له: سالماًا، فـأجابـهم بـأحسن من تـحيـتـهم، وقـدم لهم عجالاً مشوياًـّا ليـأكلوه، فـقـد ظن أنـهم 
بـشر، فـلما لم يـأكلوا منـه، قـال: إنـا منـكم خائفـون.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 53 

قـال الرسل من المالئكة: ال تـخف، إنـا نـخبـرك بـما يـسرك، أنـه سيـكون لك ولد ذكر عليـم.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 54 

قـال لهم إبـراهيـم - وقـد تَـَعجاَّب من تـبـشيـرهم إيـاه بـولد -: أبـشاَّرتـمونـي بـولد مع ما أصابـنـي من الكبـر والشيـخوخة، 
فـعلى أي وجه تـبـشِّرونـنـي؟

C :
1- في اآليات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابالاً لآلخر ال 

) 47 مستدبراًا له. )من آية 
) 50 49 ا بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة. )من آية  2- ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائماً

) 52 3- تعليم أدب الضيف بالتحية والسالم حين القدوم على اآلخرين. )من آية 
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)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 55 

قـال الرسل من المالئكة إلبـراهيـم: بـشاَّرنـاك بـالحق الذي ال مريـة فـيـه، فـال تـكن من اليـائسيـن مما بـشاَّرنـاك بـه.
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 56 

قـال إبـراهيـم: وهل يـيـَئس من رحمة ربـه إال المنـحرفـون عن صراط الله المستـقـيـم؟!
)چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 57 

قـال إبـراهيـم: فـما شأنـكم الذي جاء بـكم أيـها المرسلون من الله تـعالى؟
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 58 

قـال الرسل من المالئكة: إنـا أرسلنـا الله إلهالك قـوم عظيـمي الفـساد، عظيـمي الشر، وهم قـوم لوط.
)ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 59 

إال أهل لوط وأتـبـاعه من المؤمنـيـن، فـال يـشملهم اإلهالك، إنـا ُمَسلِّموهم جميـعاًا منـه.
)ک گ گ گ گ ڳ ڳ( 60 

إال زوجتـه، فـقـد حكمنـا أنـها من البـاقـيـن الذيـن يـشملهم الهالك.
)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ( 61 

فـلما قـدم المالئكة المرسلون إلى آل لوط فـي صور رجال.
)ں ڻ ڻ ڻ( 62 

قـال لهم لوط n: قـوم غيـر معروفـيـن.
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 63 

قـال الرسل من المالئكة للوط: ال تـخف، بـل جئنـاك - يـا لوط - بـما كان يـشك فـيـه قـومك من العذاب المهلك 
لهم.

)ھ ھ ے ے( 64 

وجئنـاك بـالحق الذي ال هزل فـيـه، وإنـا لصادقـون فـيـما أخبـرنـاك بـه.
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 65 

فَـِسْر بـأهلك بـعد ُمِضي جانـب من الليـل، وِسْر خلفـهم، وال يـلتـفـت أحد منـكم إلى الوراء ليـنـظر ما حل بـهم، وامضوا 
إلى حيـث أمركم الله أن تـمضوا.

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 66 

وَأْعَلْمنـا لوطاًا عن طريـق الوحي ذلك األمر الذي قـدرنـاه، وهو أن هؤالء القـوم سيُـْستـأصلون بـإهالك آخرهم إذا دخلوا 
فـي الصبـح.
C :

) 56 1- من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم ال سبيل له إلى القنوط من رحمة الله. )من آية 
2- نهى الله تعالى لوطاًا وأتباعه عن االلتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى ال تأخذهم الشفقة عليهم. )من آية 

) 65
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)ائ ەئ ەئ وئ( 67 

وجاء أهل َسُدوم مستـبـشريـن بـضيـوف لوط؛ طمًعا فـي فـعل الفـاحشة.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 68 

قـال لهم لوط: إن هؤالء القـوم ضيـوفـي، فـال تـفـضحونـي بـما تـريـدون بـهم.
)ېئ ېئ ىئ ىئ( 69 

وخافـوا الله بـتـرك هذه الفـاحشة، وال تـذلونـي بـصنـيـعكم الشنـيـع.
)ی ی ی ی جئ( 70 

قـال له قـومه: ألم نـنـهك عن إضافـة أحد من النـاس؟
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 71 

قـال لهم لوط n معذرًا لنـفـسه أمام ضيـوفـه: هؤالء بـنـاتـي من جملة نـسائكم، فـتـزوجوهن إن كنـتـم قـاصديـن قـضاء 
شهوتـكم.

)پ پ ڀ ڀ ڀ ( 72 

وحيـاتِـك - أيـها الرسول - إن قـوم لوط لفـي طغيـان شهوتـهم يـتـرددون.
)ٺ ٺ ٺ( 73 

فـأخذهم صوت شديـد مهلك عنـد دخولهم فـي وقـت شروق الشمس.
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 74 

فـقـلبـنـا قـراهم بـجعل عاليـها سافـاًل، وأمطرنـا عليـهم حجارة من طيـن ُمتَـَحجِّر.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 75 

إن فـي ذلك المذكور مما حل بـقـوم لوط من هالك لعالمات للمتـأمليـن.
)ڦ ڄ ڄ( 76 

وإن قـرى قـوم لوط لعلى طريـق ثـابـت، يـراها من يـمّر بـها من المسافـريـن.
)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 77 

إن فـي ذلك الذي حدث لداللة للمؤمنـيـن يـعتـبـرون بـها.
)چ چ چ ڇ ڇ( 78 

.n وقـد كان قـوم شعيـب أصحاب القـريـة ذات الشجر الملتـف ظالميـن؛ لكفـرهم بـالله وتـكذيـبـهم لرسوله شعيـب
)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 79 

فـانـتـقـمنـا منـهم حيـث أخذهم العذاب، وإن قـرى قـوم لوط ومواطن أصحاب شعيـب لبـَطرِيـٍق واضح لمن مر بـه.
C :

1- تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤالء الضيوف دليل على طمس فطرتهم، وشدة فحشهم. )من آية 
) 70  69  68  67

2- أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. )من 
) 74  73  72 آية 
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)ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 80 

.n ولقـد كذبـت ثـمود، وهم أصحاب الِحْجر )مكان بـيـن الحجاز والشام( جميـع الرسل حيـن كذبـوا نـبـيـهم صالًحا
)ڑ ک ک ک ک( 81 

وأعطيـنـاهم الحجج والدالئل على صدقـه فـيـما جاء بـه من ربـه، ومن ذلك النـاقـة، فـلم يـعتـبـروا بـتـلك الدالئل، ولم 
يـبـالوا بـها.

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 82 

وكانـوا يـقـطعون الجبـال ليـصنـعوا بـيـوتًـا لهم يـسكنـونـها آمنـيـن مما يـخافـون.
)ڱ ڱ ڱ( 83 

فـأخذتـهم صاعقـة العذاب عنـد دخولهم وقـت الصبـح.
)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 84 

فـما دفـع عنـهم عذاب الله ما كانـوا يـكسبـون من األموال والمساكن.
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 85 

وما خلقـنـا السماوات واألرض وما خلقـنـا ما بـيـنـهما بـاطًل دون حكمة، ما خلقـنـا كل ذلك إال بـالحق، وإن الساعة 
آلتـيـة ال َمَحالة، فـأعرض - أيـها الرسول - عن المكذبـيـن بـك، واعف عنـهم عفـًوا حسنًـا.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 86 

ق لكل شيء، العليـم بـه. إن ربـك - أيـها الرسول - هو الَخلاَّ
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 87 

ولقـد أعطيـنـاك الفـاتـحة التـي هي سبـع آيـات، وهي القـرآن العظيـم.
)ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 88 

ال تَـْمُدد بـصرك إلى ما متـعنـا بـه أصنـافًـا من الكفـار من متـع زائلة، وال تـحزن على تـكذيـبـهم، وتـواضع للمؤمنـيـن.
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 89 

وقـل - أيـها الرسول -: إنـي أنـا النـذيـر من العذاب، البـيـن النـذارة.
)ىئ ی ی ی( 90 

أنـذركم أن يـصيـبـكم مثـل ما أنـزل الله على المفـرِّقـيـن ُكتُـَب الله أجزاء فـيـؤمنـون بـبـعض ويـكفـرون بـبـعض.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 91 

الذيـن َصياَّـروا القـرآن أجزاء، فـقـالوا: هو سحر، أو كهانـة، أو شعر.
)پ پ پ( 92 

فـوربـك - أيـها الرسول - لنـسألّن يـوم القـيـامة جميـع الذيـن َصياَّـروه أجزاء.
C :

) 88 1- ينبغي للمؤمن أال ينظر إلى زخارف الدنيا وزهرتها، وأن ينظر إلى ما عند الله من العطاء )من آية 
2- على المؤمن أن يكون بعيًدا من المشركين، وال يحزن إن لم يؤمنوا، قريًبا من المؤمنين، متواضًعا لهم، محبًّا لهم 

) 88 ولو كانوا فقراء. )من آية 
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)ڀ ڀ ڀ( 93 

لنـسألنـهم عما كانـوا يـعملون من الكفـر والمعاصي فـي الدنـيـا.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 94 

فـأعلن - أيـها الرسول - ما أمرك الله بـه من الدعوة إليـه، وال تـلتـفـت إلى ما يـقـوله ويـفـعله المشركون.
)ٿ ٹ ٹ( 95 

وال تـخف منـهم، فـقـد كفـيـنـاك كيـد الساخريـن من أئمة الكفـر من قـريـش.
)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 96 

الذيـن يـتـخذون مع الله معبـوًدا غيـره، فـسوف يـعلمون عاقـبـة شركهم السيـئة.
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 97 

ولقـد نـعلم أنـك - أيـها الرسول - يـضيـق صدرك بـما يـصدر منـهم من تـكذيـبـهم لك وسخريـتـهم منـك.
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ( 98 

فـالجأ إلى الله بـتـنـزيـهه عما ال يـليـق بـه، والثـنـاء عليـه بـصفـات كماله، وكن من العابـديـن لله، المصليـن له، فـفـي ذلك 
علج لضيـق صدرك.

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 99 

وداوم على عبـادة ربـك، واستـمّر عليـها ما دمت حيًّـا حتـى يـأتـيـك الموت وأنـت على ذلك.

َمكّية
C .c التـذكيـر بـالنـعم الدالة على المنـعم :
C :

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 1 

اقـتـرب ما قـضى الله بـه من عذابـكم - أيـها الكفـار - فـل تـطلبـوا تـعجيـله قـبـل أوانـه، تـنـزه الله وتـعالى عما يـجعل له 
المشركون من الشركاء.

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 2 

يـنـزل الله الملئكة بـالوحي من قـضائه على من يـشاء من رسله: أن خّوفـوا - أيـها الرسل - النـاس من الشرك بـالله، 
. فـل معبـود بـحق إال أنـا، فـاتـقـونـي - أيـها النـاس - بـامتـثـال أوامري واجتـنـاب نـواهياَّ

C :
) 95 1- عناية الله ورعايته بَصْون النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحمايته من أذى المشركين. )من آية 

) 98 2- التسبيح والتحميد والصلة علج الهموم واألحزان، وطريق الخروج من األزمات والمآزق والكروب. )من آية 
3- المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة على الدوام حتى يأتيه الموت، ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة 

) 99 على عقله. )من آية 
) 2 4- سمى الله الوحي روًحا؛ ألنه تحيا به النفوس. )من آية 
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)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 3 

خلق الله السماوات وخلق األرض على غيـر مثـال سابـق بـالحق، فـلم يـخلقـهما بـاطًل، بـل خلقـهما ليُـْستَـَدلاَّ بـهما على 
عظمتـه، تَـنَـزاَّه عن إشراكهم بـه غيـره.

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 4 

خلق اإلنـسان من نـطفـة َمِهيـنـة، فـنـما خلًقـا من بـعد خلق، فـإذا هو شديـد الجدال بـالبـاطل ليـطمس بـه الحق، مبـيـن 
فـي جداله بـه.

)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 5 

واألنـعام من اإلبـل والبـقـر والغنـم خلقـها لمصالحكم - أيـها النـاس - ومن هذه المصالح الدفـء بـأصوافـها وأوبـارها، 
ومصالح أخرى فـي ألبـانـها وجلودها وظهورها، ومنـها تـأكلون.

)ۉ ې ې ې ې ى ى( 6 

ولكم فـيـها زيـنـة حيـن تـدخلون فـي المساء، وحيـن تُـْخرِجونـها للمرعى فـي الصبـاح.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 7 

وتـحمل هذه األنـعام التـي خلقـنـاها لكم أمتـعتـكم الثـقـيـلة فـي أسفـاركم إلى بـلد لم تـكونـوا واصليـه إال بـمشقـة عظيـمة 
على األنـفـس، إن ربـكم - أيـها النـاس - لرؤوف، رحيـم بـكم حيـث سخر لكم هذه األنـعام.

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 8 

وخلق الله لكم الخيـل والبـغال والحميـر لكي تـركبـوها، وتـحملوا عليـها أمتـعتـكم، ولتـكون َجمااًل لكم تـتـجملون بـه فـي 
النـاس، ويـخلق ما ال تـعلمون مما أراد خلقـه.

)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 9 

وعلى الله بـيـان الطريـق المستـقـيـم الموصل إلى مرضاتـه وهو اإلسلم، ومن الطرق ما هو من طرق الشيـطان المائلة عن 
الحق، وكل طريـق غيـر طريـق اإلسلم فـهو مائل، ولو شاء الله أن يـوفـقـكم جميـًعا لإليـمان لوفـقـكم له جميـًعا.

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 10 

هو سبـحانـه الذي أنـزل لكم من السحاب ماء، لكم من ذلك الماء شراب تـشربـونـه وتـشربـه أنـعامكم، ومنـه ما يـحصل 
بـه نـبـات الشجر الذي فـيـه تـرعون مواشيـكم.

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ( 11 

يـنـبـت الله لكم بـذلك الماء الزروَع التـي تـأكلون منـها، ويـنـبـت لكم بـه الزيـتـون والنـخل واألعنـاب، ويـنـبـت لكم من 
جميـع الثـمرات، إن فـي ذلك الماء وما يـنـشأ عنـه لداللة على قـدرة الله لقـوم يـتـفـكرون فـي خلقـه، فـيـستـدلون بـه على 

عظمتـه سبـحانـه.
C :

5 1- َملاََّكنا الله تعالى األنعام والدواب وَذلاَّلها لنا، وأباح لنا تسخيرها واالنتفاع بها؛ رحمة منه تعالى بنا. )من آية 
) 7 6

) 8 2- من عظمة الله أنه يخلق ما ال يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه. )من آية 
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)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 12 

وذلاََّل الله لكم الليـل لتـسكنـوا فـيـه وتـستـريـحوا، والنـهار لتـكسبـوا فـيـه ما تـعيـشون بـه، وسخر لكم الشمس، وجعلها ضيـاء، 
والقـمر وجعله نـورًا، والنـجوم مذللت لكم بـأمره القـدري، بـها تـهتـدون فـي ظلمات البـر والبـحر، وتـعلمون األوقـات وغيـر 
ذلك، إن فـي تـسخيـر ذلك كله لدالالت واضحة على قـدرة الله لقـوم يُـْعِملون عقـولهم، فـهم الذيـن يـدركون الحكمة منـها.

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 13 

وسخر لكم ما خلق سبـحانـه فـي األرض مما اختـلفـت ألوانـه من المعادن والحيـوان والنـبـات والزروع، إن فـي ذلك 
المذكور من الخلق والتـسخيـر لداللة جليـة على قـدرة الله سبـحانـه لقـوم يـعتـبـرون بـه، ويـدركون أن الله قـادر ومنـعم.

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  14 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(
وهو سبـحانـه الذي ذلاَّل لكم البـحر، فـمكاَّنـكم من ركوبـه واستـخراج ما فـيـه؛ لتـأكلوا مما تـصطادون من سمكه لحًما 
َغضًّا ليـنًـا، وتـستـخرجوا منـه زيـنـة تـلبـسونـها وتـلبـسها نـساؤكم مثـل اللؤلؤ، وتـرى السفـن تـشق ُعبَـاب البـحر، وتـركبـون هذه 

السفـن طلبًـا لفـضل الله الحاصل من ربـح التـجارة، ورجاء أن تـشكروا الله على ما أنـعم بـه عليـكم، وتـفـردوه بـالعبـادة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 15 

وألقـى فـي األرض جبـااًل تُـثَـبِّـتـها حتـى ال تـضطرب بـكم وتـميـل، وأجرى فـيـها أنـهارًا لتـشربـوا منـها، وتـسقـوا أنـعامكم 
وزروعكم، وشق فـيـها طرقًـا تـسلكونـها، فـتـصلون إلى مقـاصدكم دون أن تـضلوا.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 16 

وجعل لكم فـي األرض معالم ظاهرة تـهتـدون بـها فـي السيـر نـهاًرا، وجعل لكم النـجوم فـي السماء رجاء أن تـهتـدوا بـها ليـًل.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 17 

أفـمن يـخلق هذه األشيـاء وغيـرها كمن ال يـخلق شيـًئا؟! أفـل تـتـذكرون عظمة الله الذي يـخلق كل شيء، وتـفـردوه 
بـالعبـادة، وال تـشركوا بـه ما ال يـخلق شيـًئا؟

)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ( 18 

لكثـرتـها  تـستـطيـعوا ذلك  عليـكم، وَحْصرها ال  بـها  أنـعم  التـي  الكثـيـرة  الله  نـعم  َعداَّ  النـاس -  أيـها   - تـحاولوا  وإن 
المعاصي  بـسبـب  عنـكم  يـقـطعها  لم  حيـث  رحيـم  شكرها،  عن  بـالغفـلة  يـؤاخذكم  لم  حيـث  لغفـور  الله  إن  وتـنـوعها، 

والتـقـصيـر فـي شكره.
C :

) 16 12 1- خلق الله النجوم لزينة السماء، والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة األوقات وحساب األزمنة. )من آية 
) 13 2- الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة. )من آية 

3- الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم )األسماك(، واستخراج اللؤلؤ والمرجان، وللركوب، والتجارة، 
) 14 وغير ذلك من المصالح والمنافع. )من آية 

4- في اآليات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، مجمل ومفصل، يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره 
) 18 17 16 15 14 13 12 وذكره ودعائه. )من آية 
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)ڃ ڃ چ چ چ چ( 19 

والله يـعلم ما تـخفـون - أيـها العبـاد - من أعمالكم، ويـعلم ما تـظهرون منـها، ال يـخفـى عليـه شيء منـها، وسيـجازيـكم عليـها.
)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 20 

الذيـن  هم  الله  دون  من  عبـدوهم  ومن  قـليـًل،  ولو كان  شيـًئا  يـخلقـون  ال  الله  دون  من  المشركون  يـعبـدهم  والذيـن 
يـصنـعونـهم، فـكيـف يـعبـدون من دون الله ما يـصنـعونـه بـأيـديـهم من األصنـام؟!

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 21 

ومع كون عابـديـهم صنـعوهم بـأيـديـهم فـهم جمادات ال حيـاة فـيـها وال علم، فـهم ال يـعلمون متـى يـبـعثـون مع عابـديـهم 
يـوم القـيـامة؛ ليـرموا معهم فـي نـار جهنـم.

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 22 

معبـودكم بـحق هو معبـود واحد ال شريـك له وهو الله، والذيـن ال يـؤمنـون بـالبـعث للجزاء قـلوبـهم جاحدة وحدانـيـة الله 
لعدم خوفـها، فـهي ال تـؤمن بـحساب وال عقـاب، وهم متـكبـرون ال يـقـبـلون الحق، وال يـخضعون له.

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 23 

حقًّـا إن الله يـعلم ما يـسره هؤالء من األعمال، ويـعلم ما يـظهرونـه منـها، ال يـخفـى عليـه شيء، وسيـجازيـهم عليـها، إنـه 
سبـحانـه ال يـحب المستـكبـريـن عن عبـادتـه والخضوع له، بـل يـمقـتـهم أشد المقـت.

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 24 

وإذا قـيـل لهؤالء الذيـن يـنـكرون وحدانـيـة الخالق، ويـكذبـون بـالبـعث: ماذا أنـزل الله على محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ قـالوا: لم يـنـزل 
عليـه شيـًئا، وإنـما جاء من نـفـسه بـقـصص األوليـن وأكاذيـبـهم.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( 25 

ليـكون مآلهم أن يـحملوا آثـامهم دون نـقـص، ويـحملوا من آثـام الذيـن أضلوهم عن اإلسلم جهًل وتـقـليـًدا، فـما أشد 
قـبـح ما يـحملونـه من آثـامهم وآثـام أتـبـاعهم.

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  26 

ی ی ی جئ حئ(
أبـنـيـتـهم من أسسها، فـسقـطت عليـهم سقـوفـهم من  لقـد أتـى الكفـار من قـبـل هؤالء بـالمكايـد لرسلهم، فـهدم الله 

فـوقـهم، وجاءهم العذاب من حيـث ال يـتـوقـعون، فـقـد كانـوا يـتـوقـعون أن أبـنـيـتـهم تـحميـهم، فـُأْهلكوا بـها.
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  27 

ٿ ٿ ٿ ٹ(
ثـم يـوم القـيـامة يـهيـنـهم الله بـالعذاب، ويـذلـهم بـه، ويـقـول لهم: أيـن شركائي الذيـن كنـتـم تـشركونـهم معي فـي العبـادة، 

وكنـتـم تـعـادون أنـبـيـائي والمؤمنـيـن بـسبـبـهم؟ قـال العلماء الربـانـيـون: إن الهوان والعذاب يـوم القـيـامة واقـع على الكافـريـن.
C :

) 25 1- مساواة الُمِضل للضال في جريمة الضلل؛ إذ لوال إضلله إياه الهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. )من آية 
) 26 2- َأْخذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية؛ لما يصحبه من الرعب الشديد، بخلف الشيء الوارد تدريجيًّا. )من آية 

3- فضيلة أهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم األشهاد، وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه. 
) 27 )من آية 
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  28 

چ(
فـانـقـادوا  بـالله،  بـالكفـر  أنـفـسهم  بـظلم  متـلبـسون  وهم  أرواحهم  الملئكة  من  وأعوانـه  الموت  ملك  يـقـبـض  الذيـن 
مستـسلميـن لما نـزل بـهم من الموت، وأنـكروا ما كانـوا عليـه من الكفـر والمعاصي؛ ظَنًّـا منـهم أن اإلنـكار يـنـفـعهم، فـيـقـال 
لهم: كذبـتـم، قـد كنـتـم كافـريـن تـعملون المعاصي، إن الله عليـم بـما كنـتـم تـعملون فـي الدنـيـا، ال يـخفـى عليـه شيء منـه، 

وسيـجازيـكم عليـه.
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 29 

ويـقـال لهم: ادخلوا حسب أعمالكم أبـواب جهنـم ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، فَـَلَساءت مقـرًّا للمتـكبـريـن عن اإليـمان بـالله 
وعبـادتـه وحده.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  30 

ڻ(
وقـيـل للذيـن اتـقـوا ربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه: ماذا أنـزل ربـكم على نـبـيـكم محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ أجابـوا: أنـزل الله 
عليـه خيـرًا عظيـًما، للذيـن أحسنـوا عبـادة الله وأحسنـوا التـعامل مع خلقـه فـي هذه الحيـاة الدنـيـا مثـوبـة حسنـة، منـها النـصر 
وسعة الرزق، وما أعده الله لهم من الثـواب فـي اآلخرة خيـر مما عجاَّله لهم فـي الدنـيـا، ولنِـْعَم داُر المتـقـيـن لربـهم بـامتـثـال 

أوامره واجتـنـاب نـواهيـه داُر اآلخرة.
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 31 

جنـات إقـامة واستـقـرار يـدخلونـها، تـجري األنـهار من تـحت قـصورها وأشجارها، لهم فـي هذه الجنـات ما تـشتـهي 
أنـفـسهم من المأكل والمشرب وغيـرهما، بـمثـل هذا الجزاء الذي يـجزي بـه المتـقـيـن من أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص يـجزي المتـقـيـن 

من األمم السابـقـة.
)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 32 

الذيـن يـقـبـض ملك الموت وأعوانـه من الملئكة أرواحهم فـي حال طهارة قـلوبـهم من الكفـر، تـخاطبـهم الملئكة 
بـقـولهم: سلم عليـكم، سلمتـم من كل آفـة، ادخلوا الجنـة بـما كنـتـم تـعملون فـي الدنـيـا من االعتـقـاد الصحيـح والعمل 

الصالح.

C :
1- من أدب الملئكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملون، وإشعارًا بأنهم ما 

) 28 علموا ذلك إال بتعليم من الله تعالى. )من آية 
2- من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى إنه يُذَكِّرهم أشياء من النعيم لم تخطر على 

) 31 قلوبهم. )من آية 
3- العمل هو السبب واألصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين ال 

) 32 بحولهم وقوتهم. )من آية 
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ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  33 

ېئ ىئ ىئ(
هل يـنـتـظر هؤالء المشركون المكذبـون إال أن يـأتـيـهم ملك الموت وأعوانـه من الملئكة لقـبـض أرواحهم وضرب وجوههم 
وأدبـارهم، أو يـأتـي أمر الله بـاستـئصالهم بـالعذاب فـي الدنـيـا؟ مثـل هذا الفـعل الذي يـفـعله المشركون فـي مكة فـعله المشركون 

من قـبـلهم فـأهلكهم الله، وما ظلمهم حيـن أهلكهم، ولكن كانـوا أنـفـسهم يـظلمون بـإيـرادها موارد الهلك بـالكفـر بـالله.
)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب( 34 

فـنـزلت عليـهم عقـوبـات أعمالهم التـي كانـوا يـعملونـها، وأحاط بـهم العذاب الذي كانـوا يـسخرون منـه إذا ذُكِّروا بـه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  35 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(
وقـال الذيـن أشركوا مع الله غيـره فـي عبـادتـهم: لو شاء الله أن نـعبـده وحده، وال نـشرك بـه لما عبـدنـا أحًدا غيـره، ال 
نـحن وال آبـاؤنـا من قـبـلنـا، ولو شاء أال نُـَحرِّم شيـًئا ما َحراَّمنـاه، بـمثـل هذه الحجة البـاطلة قـال الكفـار السابـقـون، فـما 
على الرسل إال التـبـليـغ الواضح لما أمروا بـتـبـليـغه، وقـد بَـلاَّغوا، وال حجة للكفـار فـي االعتـذار بـالَقـَدر بـعد أن جعل الله لهم 

مشيـئة واختـيـارًا، وأرسل إليـهم رسله.
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  36 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(
ولقـد بـعثـنـا فـي كل أمة سابـقـة رسواًل يـأمر أمتـه بـأن يـعبـدوا الله وحده، ويـتـركوا عبـادة غيـره من األصنـام والشيـاطيـن 
وغيـرهم، فـكان منـهم من وفـقـه الله فـآمن بـه، واتـبـع ما جاء بـه رسوله، وكان منـهم من كفـر بـالله وعصى رسوله فـلم يـوفـقـه، 
فـوجبـت عليـه الضللة، فـسيـروا فـي األرض لتـروا بـأعيـنـكم كيـف كان مصيـر المكذبـيـن بـعدما حل بـهم من عذاب وهلك.

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 37 

إن تـجتـهد - أيـها الرسول - بـما تـستـطيـع من دعوتـك لهؤالء، وتـحرص على هدايـتـهم، وتـأخذ بـأسبـاب ذلك؛ فـإن 
الله ال يـوفـق للهدايـة من يـضله، وليـس لهم من دون الله من أحد يـنـصرهم بـدفـع العذاب عنـهم.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 38 

ِديـن له: ال يـبـعث الله من يـموت؛ دون أن  وَحَلَف هؤالء المكذبـون بـالبـعث مبـالغيـن فـي حلفـهم جاهديـن فـيـه مؤكِّ
تـكون لهم حجة على ذلك، بـلى، سيـبـعث الله كل من يـموت، وعًدا عليـه حقًّـا، ولكن أكثـر النـاس ال يـعلمون أن الله 

يـبـعث الموتـى، فـيـنـكرون البـعث.
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 39 

يـبـعثـهم الله جميـًعا يـوم القـيـامة ليـوضح لهم حقـيـقـة ما كانـوا يـختـلفـون فـيـه من التـوحيـد والبـعث والنـبـّوة، وليـعلم الكفـار 
أنـهم كانـوا كاذبـيـن فـي ادعائهم شركاء مع الله وفـي إنـكارهم للبـعث.

C :
) 36 1- العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلك. )من آية 
) 39 38 2- الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء. )من آية 
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)ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 40 

إنـا إذا أردنـا إحيـاء الموتـى وبـعثـهم فـل مانـع يـمنـعنـا من ذلك، إنـما نـقـول لشيء إذا أردنـاه: )              ەئ(، فـيـكون ال محالة.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 41 

ما  بـعد  من  الله  مرضاة  ابـتـغاء  اإلسلم  بـلد  إلى  الكفـر  بـلد  من  مهاجريـن  وأموالهم  وأهليـهم  ديـارهم  تـركوا  والذيـن 
عذبـهم الكفـار وضيـقـوا عليـهم لنُـنَـزِّلنـهم فـي الدنـيـا دارًا يـكونـون فـيـها أعزاَّة، ولثـواب اآلخرة أعظم ألن منـه الجنـة، لو كان 

المتـخلفـون عن الهجرة يـعلمون ثـواب المهاجريـن َلَما تـخلفـوا عنـها.
)جب حب خب مب ىب( 42 

هؤالء المهاجرون فـي سبـيـل الله هم الذيـن صبـروا على أذى أقـوامهم ومفـارقـة أهليـهم وأوطانـهم، وصبـروا على طاعة 
الله، وهم على ربـهم وحده يـعتـمدون فـي كل أمورهم، فـأعطاهم الله هذا الجزاء العظيـم.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 43 

وما أرسلنـا من قـبـلك - أيـها الرسول - إال رجااًل من البـشر نـوحي إليـهم، فـلم نـرسل رسًل من الملئكة، وهذه ُسناَّـتـنـا 
المطردة، وإن كنـتـم تـنـكرون ذلك فـاسألوا أهل الكتـب السابـقـة يـخبـروكم أن الرسل كانـوا بـشًرا، ولم يـكونـوا ملئكة، إن 

كنـتـم ال تـعلمون أنـهم بـشر.
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( 44 

أرسلنـا هؤالء الرسل من البـشر بـالدالئل الواضحة، وبـالكتـب المنـزلة، وأنـزلنـا إليـك - أيـها الرسول - القـرآن لتـوضح 
للنـاس ما يـحتـاج منـه إلى تـوضيـح، ولعلهم يُـْعِملون أفـكارهم، فـيـتـعظوا بـما تـضمنـه.

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 45 

أفـأمن الذيـن َدباَـّروا المكايـد ليـصدوا عن سبـيـل الله أن يـخسف الله بـهم األرض كما خسفـها بـقـارون، أو يـجيـئهم 
العذاب من حيـث ال يـنـتـظرون مجيـئه.

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ( 46 

أو يـصيـبـهم العذاب فـي حال تـقـلبـهم فـي أسفـارهم وسعيـهم لمكاسبـهم، فـليـسوا بـفـائتـيـن وال ممتـنـعيـن.
)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 47 

أََوأمنـوا أن يـنـالهم عذاب الله حال خوفـهم منـه، فـالله قـادر على تـعذيـبـهم فـي كل حال، إن ربـكم لرؤوف رحيـم ال 
يـعاجل بـالعقـوبـة لعل عبـاده يـتـوبـون إليـه.

C :
1- جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على األذى وتوكلوا على ربِّهم، هو الموطن األفضل، والمنزلة 

) 41 الحسنة، والعيشة الراَّضية، والّرزق الطّّيب الوفير، والّنصر على األعداء، والّسيادة على البلد والعباد. )من آية 
2- فضيلة الّصبر والتوكل: أما الّصبر: فلما فيه من قهر النفس، وأما الّتوكل: فألن فيه الثقة بالله تعالى والتعلق به. 

) 42 )من آية 
3- ينبغي ألهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على ِغراَّة وهم ال 

) 45 يشعرون. )من آية 
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)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 48 

أََولم يـنـظر هؤالء المكذبـون نـظر تـأمل إلى مخلوقـاتـه، تـميـل ظللها يـميـنًـا وشمااًل تـبـًعا لحركة الشمس وسيـرها نـهارًا 
وللقـمر ليـًل، خاضعة لربـها ساجدة له سجوًدا حقـيـقـيًّـا، وهي ذليـلة.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ( 49 

ولله وحده يـسجد جميـع ما فـي السماوات وجميـع ما فـي األرض من دابـة، وله وحده يـسجد الملئكة، وهم ال 
يـستـكبـرون عن عبـادة الله وطاعتـه.

)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 50 

وهم - مع ما هم عليـه من العبـادة والطاعة الدائمة - يـخافـون ربـهم الذي هو فـوقـهم بـذاتـه وقـهره وسلطانـه، ويـفـعلون 
ما يـأمرهم بـه ربـهم من الطاعة.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( 51 

 وقـال الله سبـحانـه لجميـع عبـاده: ال تـتـخذوا معبـوديـن اثـنـيـن، إنـما هو معبـوٌد بـحقٍّ واحٌد ال ثـانـي له وال شريـك، 
فـإيـاي فـخافـونـي، وال تـخافـوا غيـري.

)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 52 

وله وحده ما فـي السماوات وما فـي األرض خلًقـا وملًكا وتـدبـيـًرا، وله وحده الطاعة والخضوع واإلخلص ثـابـتًـا، أفـغيـر 
الله تـخافـون؟! ال، بـل خافـوه وحده.

)ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( 53 

وما بـكم - أيـها النـاس - من نـعمة ديـنـيـة أو دنـيـويـة فـمن الله سبـحانـه ال من غيـره، ثـم إذا أصابـكم بـلء أو مرض 
أو فـقـر فـإليـه وحده تـتَـَضراَّعون بـالدعاء؛ ليـكشف عنـكم ما أصابـكم، فـمن يـمنـح النـعم ويـكشف النـقـم هو الذي يـجب 

أن يُـْعبـَد وحده.
)مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث( 54 

ثـم إذا استـجاب دعوتـكم فـصرف ما بـكم من ضر إذا طائفـة منـكم بـربـهم يـشركون، حيـث يـعبـدون معه غيـره، فـأي 
لؤم هذا؟!

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 55 

ِشرْكهم بـالله جعلهم يـكفـرون نـعم الله عليـهم، ومنـها كشف الضر؛ ولهذا قـيـل لهم: تـمتـعوا بـما أنـتـم فـيـه من نـعيـم 
حتـى يـأتـيـكم عذاب الله اآلجل والعاجل.

C :
1- على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في 

) 53 كل األوقات. )من آية 
والمنصب  والجاه  المعنوية كاألمان  أو  والّصحة،  والّسلمة  المادية كالرِّزق  تعالى، سواء  الله  من  النعم  2- جميع 

) 53 ونحوها. )من آية 
3- ال يجد اإلنسان ملجأ لكشف الضُّرِّ عنه في وقت الشدائد إال الله تعالى فيضّج بالّدعاء إليه؛ لعلمه أنه ال يقدر 

) 53 أحد على إزالة الكرب سواه. )من آية 
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)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 56 

ويـجعل المشركون ألصنـامهم التـي ال تـعلم شيـًئا - ألنـها جمادات، وال تـنـفـع وال تـضر - قـسًما من أموالهم التـي 
رزقـنـاهم، يـتـقـربـون بـه إليـها، والله لتـسألّن - أيـها المشركون - يـوم القـيـامة عما كنـتـم تـزعمون من أن هذه األصنـام آلهة، 

وأن لها قـسًما من أموالكم.
)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( 57 

ويـنـسب المشركون لله البـنـات، ويـعتـقـدون أنـها الملئكة، فـيـنـسبـون إليـه البـنـوة، ويـختـارون له ما ال يـحبـونـه ألنـفـسهم، 
تـنـزه سبـحانـه وتـقـدس عما يـجعلونـه له منـها، ويـجعلون لهم ما تـميـل إليـه أنـفـسهم من األوالد الذكور، فـأي جرم أعظم 

مـن هذا؟!
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 58 

وإذا ُأخبـر أحد هؤالء المشركيـن بـميـلد أنـثـى اسوّد وجهه من شدة كراهيـة ما ُأْخبِـر بـه، وامتـأل قـلبـه همًّا وحزنًـا، ثـم هو 
يـنـسب إلى الله ما ال يـرضاه لنـفـسه!

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 59 

يـختـفـي ويـتـغيـب عن قـومه من سوء ما ُأْخبِـر بـه من ميـلد أنـثـى، تـحدثـه نـفـسه: أيـمسك هذه البـنـت على ذل وانـكسار 
أم يَـِئُدها، فـيـخفـيـها فـي التـراب؟ ما أقـبـح ما يـحكم بـه المشركون، حيـث حكموا لربـهم بـما يـكرهون ألنـفـسهم.

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 60 

للكافـريـن الذيـن ال يـؤمنـون بـاآلخرة صفـة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفـر، ولله الصفـات الحميـدة العليـا من 
الجلل والكمال والغنـى والعلم، وهو سبـحانـه العزيـز فـي ملكه الذي ال يـغالبـه أحد، الحكيـم فـي خلقـه وتـدبـيـره وتـشريـعه.
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  61 

ڭ ۇ ۇ ۆ(
يَـِدبُّ على  إنـسان وال حيـوان  تـرك على األرض من  بـه ما  بـسبـب ظلمهم وكفـرهم  النـاس  الله سبـحانـه  يـعاقـب  ولو 
وجهها، ولكنـه سبـحانـه يـؤخرهم إلى أََمد محدد فـي علمه، فـإذا جاء ذلك اأَلَمد المحدد فـي علمه ال يـتـأخرون عنـه وال 

يـتـقـدمون، ولو وقـتًـا يـسيـرًا.
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( 62 

ويـجعلون لله سبـحانـه ما يـكرهون نـسبـتـه إليـهم من اإلنـاث، وتـنـطق ألسنـتـهم بـالكذب أن لهم عنـد الله المنـزلة الحسنـى 
إن صح أنـهم سيـبـعثـون كما يـقـولون، حقًّـا إّن لهم النـار، وإنـهم متـروكون فـيـها، ال يـخرجون منـها أبـًدا.

)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ( 63 

تـالله لقـد بـعثـنـا رسًل إلى أمم من قـبـلك - أيـها الرسول - فـحّسن لهم الشيـطان أعمالهم القـبـيـحة من الشرك والكفـر 
والمعاصي، فـهو نـصيـرهم المزعوم يـوم القـيـامة فـليـستـنـصروه، ولهم يـوم القـيـامة عذاب موجع.

C :
1- من جهاالت المشركين: نسبة البنات إلى الله تعالى، ونسبة البنين ألنفسهم، وأنَفُتهم من البنات، وتغّير وجوههم 
حزنًا وغمًّا بالبنت، واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شداَّة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي 

) 59  58  57 يلحقه بسبب البنت. )من آية 
) 61 2- من سنن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم لإليمان والتوبة. )من آية 
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)جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت( 64 

وما أنـزلنـا عليـك - أيـها الرسول - القـرآن إال لتـبـيـن لجميـع النـاس ما اختـلفـوا فـيـه من التـوحيـد والبـعث وأحكام الشرع، 
وأن يـكون القـرآن هدايـة ورحمة للمؤمنـيـن بـالله وبـرسله، وبـما جاء بـه القـرآن، فـهم الذيـن يـنـتـفـعون بـالحق.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 65 

والله أنـزل من جهة السماء مطًرا، فـأحيـا بـه األرض بـإخراج النـبـات منـها بـعد أن كانـت قـاحلة جافـة، إن فـي إنـزال المطر 
من جهة السماء، وإخراج نـبـات األرض بـه لداللة واضحة على قـدرة الله لقـوم يـسمعون كلم الله ويـتـدبـرونـه.

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( 66 

وإن لكم - أيـها النـاس - فـي اإلبـل والبـقـر والغنـم لعظة تـتـعظون بـها، حيـث نـسقـيـكم من ضروعها لبـنًـا خارًجا من 
بـيـن ما يـحتـويـه البـطن من فـضلت وما فـي الجسم من دم، ومع هذا يـخرج لبـنًـا خالًصا نـقـيًّـا لذيـًذا يـطيـب للشاربـيـن.

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 67 

ولكم عظة فـيـما نـرزقـكم من ثـمرات النـخل ومن ثـمرات األعنـاب، فـتـتـخذون منـه مسكرًا يـذهب بـالعقـل، وهو غيـر 
بْـس، إن فـي ذلك المذكور لداللة على قـدرة  حسن، وتـتـخذون منـه رزقًـا حسنًـا تـنـتـفـعون بـه مثـل التـمر والزبـيـب والخل والدِّ

الله وإنـعامه على عبـاده لقـوم يـعقـلون، فـهم الذيـن يـعتـبـرون.
)ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 68 

وألهم ربُـّك - أيـها الرسول - النـحل، وأرشدها أن: اتـخذي لك بـيـوتًـا فـي الجبـال، واتـخذي بـيـوتًـا فـي الشجر، وفـيـما 
يـبـنـيـه النـاس ويـسقـفـونـه.

)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  69 

ھ ے(
ثـم كلي من كل ما تـشتـهيـنـه من الثـمرات، واسلكي الطرق التـي ألهمك ربـك سلوكها ُمَذلاَّلة، يـخرج من بـطون تـلك 
النـحل عسل مختـلف األلوان، فـيـه األبـيـض واألصفـر وغيـرهما، فـيـه شفـاء للنـاس، يـعالجون بـه األمراض، إن فـي إلهام 
النـحل ذلك وفـي العسل الذي يـخرج من بـطونـها لداللة على قـدرة الله وتـدبـيـره لشؤون خلقـه لقـوم يـتـفـكرون، فـهم الذيـن 

يـعتـبـرون.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 70 

والله خلقـكم على غيـر مثـال سابـق، ثـم يـميـتـكم عنـد انـقـضاء آجالكم، ومنـكم من يـمتـد عمره إلى أسوأ مراحل العمر 
وهو الهرم، فـل يـعلم مما كان يـعلمه شيـًئا، إن الله عليـم ال يـخفـى عليـه شيء من أعمال عبـاده، قـديـر ال يـعجزه شيء.

C :
الدين  من  واألهواء  الملل  أهل  فيه  اختلف  ما  وبيان  القرآن،  في  جاء  ما  تبيان  هي  الكبرى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مهمة   -1

) 64 واألحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه. )من آية 
2- جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل واألعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد 

) 67 طريًّا ونضيًجا وحاضرًا وُمداََّخرًا وطعاًما وشرابًا. )من آية 
3- في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف األلوان بحسب اختلف أرضها ومراعيها، 

) 69 دليل على كمال عناية الله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي ال ينبغي أن يوحاَّد غيره ويُْدعى سواه. )من آية 
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)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  71 

ی ی ی ی(
والله c فـضل بـعضكم على بـعض فـيـما منـحكم من الرزق، فـجعل منـكم الغنـي والفـقـيـر، والسيـد والَمُسود، فـليـس 
الذيـن فـضلهم الله فـي الرزق بـرادِّي ما أعطاهم الله على عبـيـدهم حتـى يـكونـوا شركاء بـالسويـة معهم فـي الملك، فـكيـف 
يـرضون لله شركاء من عبـيـده، وال يـرضون ألنـفـسهم أن يـكون لهم شركاء من عبـيـدهم يـستـوون معهم؟ فـأي ظلم هذا، 

وأي جحود لنـعم الله أعظم من هذا؟!
جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  )حئ  72 

مث ىث يث حج مج(
والله جعل لكم - أيـها النـاس - من جنـسكم أزواًجا تـأنـسون بـهن، وجعل لكم من أزواجكم أوالًدا وأوالد أوالد، 
ورزقـكم من المأكوالت - كاللحم والحبـوب والفـواكه - طيـبـها، أفـبـالبـاطل من األصنـام واألوثـان يـؤمنـون، وبـنـعم الله 

الكثـيـرة التـي ال يـستـطيـعون حصرها يـكفـرون وال يـشكرون الله بـأن يـؤمنـوا بـه وحده؟!
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 73 

ويـعبـد هؤالء المشركون من دون الله أصنـاًما، ال يـملكون أن يـرزقـوهم أي رزق من السماوات وال من األرض، وال يَـتَـأتاَـّى 
منـهم أن يـملكوا ذلك؛ لكونـهم جمادات ال حيـاة لها وال علم.

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 74 

فـل تـجعلوا - أيـها النـاس - لله أشبـاًها من هذه األصنـام التـي ال تـنـفـع وال تـضر، فـليـس لله شبـيـه حتـى تـشركوه معه 
فـي العبـادة، إن الله يـعلم ما له من صفـات الجلل والكمال، وأنـتـم ال تـعلمون ذلك، فـتـقـعون فـي الشرك بـه، وادعاء 

مماثـلتـه ألصنـامكم.
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  75 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(
ضرب الله سبـحانـه مثـًل للرد على المشركيـن: عبـًدا مملوًكا عاجزًا عن التـصرف، ليـس له ما يـنـفـقـه، وحرًّا أعطيـنـاه من 
لدناَـّا مااًل حلاًل، يـتـصرف فـيـه بـما يـشاء، فـهو يـبـذل منـه فـي الخفـاء والجهر ما يـشاء، فـل يـستـوي هذان الرجلن، فـكيـف 
تُـَسوُّون بـيـن الله المالك المتـصرف فـي ملكه بـما يـشاء، وبـيـن أصنـامكم العاجزة؟! الثـنـاء لله المستـحق للثـنـاء، بـل أكثـر 

المشركيـن ال يـعلمون انـفـراد الله بـاأللوهيـة واستـحقـاِق أن يُـْعبَـَد وحده.
C :

1- من منن الله العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواًجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أوالًدا تقر بهم 
) 72 أعينهم، ويخدمونهم ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. )من آية 

2- لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة األرزاق بين العباد، إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط؛ ليتكامل الكون، 
) 75  71 ويتعايش الناس، ويخدم بعضهم بعًضا. )من آية 

3- َدلاَّ المثلن في اآليات على ضللة المشركين وبطلن عبادة األصنام؛ ألن شأن اإلله المعبود أن يكون مالًكا قادرًا 
) 76  75 على التصرف في األشياء، وعلى نفع غيره ممن يعبدونه، وعلى األمر بالخير والعدل. )من آية 



323

)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  76 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(
وضرب الله سبـحانـه مثـًل آخر للرد عليـهم هو مثـل رجليـن: أحدهما أبـكم ال يـسمع وال يـنـطق وال يـفـهم؛ لصممه 
وبـكمه، عاجز عن نـفـع نـفـسه وعن نـفـع غيـره، وهو حمل ثـقـيـل على من يـعوله، ويـتـولى أمره، أيـنـما يـبـعثـه لجهة ال يـأت 
، فـهو يـأمر النـاس  بـخيـر، وال يـظفـر بـمطلوب، هل يـستـوي من هذه حاله مع من هو سليـم السمع والنـطق، نـفـعه ُمتَـَعدٍّ
بـالعدل، وهو مستـقـيـم فـي نـفـسه، فـهو على طريـق واضح ال لبـس فـيـه وال ِعَوج؟! فـكيـف تُـَسوون - أيـها المشركون - بـيـن 
الله المتـصف بـصفـات الجلل والكمال وبـيـن أصنـامكم التـي ال تـسمع وال تـنـطق، وال تـجلب نـفـًعا، وال تـكشف ضرًّا؟!

)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 77 

ولله وحده علم ما غاب فـي السماوات، وعلم ما غاب فـي األرض، فـهو المختـص بـعلم ذلك دون أحد من خلقـه، 
وما شأن القـيـامة التـي هي من الغيـوب المختـصة بـه فـي سرعة مجيـئها إذا أراده إال مثـل انـطبـاق جفـن عيـن وفـتـحه، بـل 

هو أقـرب من ذلك، إن الله على كل شيء قـديـر، ال يـعجزه شيء، إذا أراد أمرًا قـال له: )              ەئ(، فـيـكون.
)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 78 

والله أخرجكم - أيـها النـاس - من بـطون أمهاتـكم بـعد انـقـضاء وقـت الحمل أطفـااًل ال تـدركون شيـًئا، وجعل لكم 
السمع لتـسمعوا بـه، واألبـصار لتـبـصروا بـها، والقـلوب لتـعقـلوا بـها؛ رجاء أن تـشكروه على ما أنـعم بـه عليـكم منـها.

)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( 79 

ألم يـنـظر المشركون إلى الطيـر ُمَذلاَّلت ُمَهياَّـآت للطيـران فـي الهواء بـما منـحها الله من األجنـحة ورقـة الهواء، وألهمها 
قـبـض أجنـحتـها وبـسطها، ما يـمسكهن فـي الهواء عن السقـوط إال الله القـادر، إن فـي ذلك التـذليـل واإلمساك عن السقـوط 

لدالالت لقـوم يـؤمنـون بـالله؛ ألنـهم الذيـن يـنـتـفـعون بـالدالالت والعبـر.
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  80 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(
والله سبـحانـه جعل لكم من بـيـوتـكم التـي تـبـنـونـها من الحجر وغيـره استـقـرارًا وراحة، وجعل لكم من جلود اإلبـل والبـقـر 
والغنـم خيـاًما وقِـبَـابًـا فـي البـاديـة مثـل بـيـوت الحضر، يَـِخفُّ عليـكم حملها فـي تـرحالكم من مكان آلخر، ويـسهل نـصبـها 
وقـت نـزولكم، وجعل لكم من أصواف الغنـم، وأوبـار اإلبـل، وأشعار المعز أثـاثًـا لبـيـوتـكم وأكسيـة وأغطيـة تـتـمتـعون بـها 

إلى زمن محدد.

C :
1- من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم ال علم لهم بشيء، ثم تزويدهم بوسائل المعرفة 

) 78 والعلم، وهي السمع واألبصار واألفئدة، فبها يعلمون ويدركون. )من آية 
البيوت  في  استخدامها  باألصواف واألوبار واألشعار على كل حال، ومنها  االنتفاع  اآليات على جواز  2- دلت 

) 80 واألثاث. )من آية 
) 81  80 3- كثرة النعم من األسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر، والثناء بها على الله تعالى. )من آية 
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  81 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(
الجبـال أسرابًـا ومغارات وكهوفًـا  الحر، وجعل لكم من  بـه من  تـستـظلون  والله جعل لكم من األشجار واألبـنـيـة ما 
تـستـتـرون فـيـها عن البـرد والحر والعدو، وجعل لكم قـمصانًـا وثـيـابًـا من القـطن وغيـره تـدفـع عنـكم الحر والبـرد، وجعل لكم 
دروًعا تـقـيـكم بـأس بـعضكم فـي الحرب، فـل يـنـفـذ السلح إلى أجسامكم، كما أنـعم الله بـه عليـكم من النـعم السابـقـة 

يـكمل نـعمه عليـكم رجاء أن تـنـقـادوا لله وحده، وال تـشركوا بـه شيـًئا.
)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 82 

فـإن أعرضوا عن اإليـمان والتـصديـق بـما جئت بـه فـليـس عليـك - أيـها الرسول - إال تـبـليـغ ما أمرت بـتـبـليـغه تـبـليـًغا 
واضًحا، وليـس عليـك حملهم على الهدايـة.

)ک ک ک ک گ گ گ( 83 

يـعرف المشركون نـعم الله التـي أنـعم بـها عليـهم، ومنـها إرسال النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص إليـهم، ثـم يـجحدون نـعمه بـعدم شكرها، 
وبـالتـكذيـب بـرسوله، وأكثـرهم الجاحدون لنـعمه سبـحانـه.

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 84 

واذكر - أيـها الرسول - يـوم يـبـعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليـها يـشهد على إيـمان المؤمن منـهم وكفـر 
الكافـر، ثـم بـعد ذلك ال يـسمح للكفـار بـاالعتـذار عما كانـوا عليـه من الكفـر، وال يـرجعون إلى الدنـيـا ليـعملوا ما يـرضى 

عنـه ربـهم، فـاآلخرة دار حساب ال دار عمل.
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے   ے( 85 

يـدخلونـه  بـل  بـتـأخيـره عنـهم،  يُـْمَهلون  العذاب، وال هم  يُـَخفاَّـف عنـهم  فـل  العذاب  المشركون  الظالمون  وإذا عايـن 
خالديـن فـيـه مخلديـن.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  86 

ې ې(
وإذا عايـن المشركون فـي اآلخرة معبـوداتـهم التـي كانـوا يـعبـدونـها من دون الله قـالوا: ربـنـا، هؤالء هم شركاؤنـا الذيـن كنـا 
نـعبـدهم من دونـك، قـالوا ذلك ليُـَحمِّلوهم أوزارهم، فـأنـطق الله معبـوداتـهم، فـردوا عليـهم: إنـكم - أيـها المشركون - 

لكاذبـون فـي عبـادتـكم شريـًكا مع الله، فـليـس معه شريـك فـيـعبـد.
)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 87 

واستـسلم المشركون، وانـقـادوا لله وحده، وذهب عنـهم ما كانـوا يـختـلقـونـه من ادعاء أن أصنـامهم تـشفـع لهم عنـد الله.
C :

1- في قوله تعالى: } چ چ ڇ ڇ { دليل على اتخاذ العباد عداَّة الجهاد؛ ليستعينوا بها على قتال 
) 81 األعداء.  )من آية 

2- الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا تّم الحكم على 
) 84 أقوامهم. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 88 

الذيـن كفـروا بـالله، وصرفـوا غيـرهم عن سبـيـل الله زدنـاهم عذابًـا - بـسبـب فـسادهم وإفـسادهم بـإضللهم لغيـرهم - على 
العذاب الذي استـحقـوه لكفـرهم.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  89 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(
واذكر - أيـها الرسول - يـوم نـبـعث فـي كل أمة رسواًل يـشهد عليـهم بـما كانـوا عليـه من كفـر أو إيـمان، هذا الرسول 
من جنـسهم، ويـتـكلم بـلسانـهم، وجئنـا بـك - أيـها الرسول - شهيـًدا على األمم جميـًعا، ونـزلنـا عليـك القـرآن لتـبـيـيـن كل 
ما يـحتـاج إلى تـبـيـيـن من الحلل والحرام والثـواب والعقـاب وغيـر ذلك، ونـزلنـاه هدايـة للنـاس إلى الحق، ورحمة لمن آمن 

بـه وعمل بـما فـيـه، وتـبـشيـًرا للمؤمنـيـن بـالله بـما يـنـتـظرون من النـعيـم المقـيـم.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  90 

ژ ژ(
إن الله يـأمر عبـاده بـالعدل بـأن يـؤدي العبـد حقـوق الله وحقـوق العبـاد، وأال يـفـّضل أحًدا على أحد فـي الحكم إال 
بـحق يـوجب ذلك التـفـضيـل، ويـأمر بـاإلحسان بـأن يـتـفـضل العبـد بـما ال يـلزمه كاإلنـفـاق تـطوًعا والعفـو عن الظالم، ويـأمر 
بـإعطاء األقـربـاء ما يـحتـاجون إليـه، ويـنـهى عن كل ما قـبـح، قـواًل كفـحش القـول، أو فـعًل كالزنـى، ويـنـهى عما يـنـكره 
الشرع، وهو كل المعاصي، ويـنـهى عن الظلم والتـكبـر على النـاس، يـعظكم الله بـما أمركم بـه، ونـهاكم عنـه فـي هذه اآليـة 

رجاء أن تـعتـبـروا بـما وعظكم بـه.
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  91 

ں ڻ ڻ (
وأوفـوا بـكل عهد عاهدتـم الله أو عاهدتـم النـاس عليـه، وال تـنـقـضوا األيـمان بـعد تـغليـظها بـالحلف بـالله، وقـد جعلتـم 

الله شهيـًدا عليـكم بـالوفـاء بـما حلفـتـم عليـه، إن الله يـعلم ما تـفـعلون، ال يـخفـى عليـه شيء منـه، وسيـجازيـكم عليـه.
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  92 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(
وال تـكونـوا بـنـقـض العهود سفـهاء خفـاف العقـول، مثـل امرأة حمقـاء تـعبـت فـي غزل صوفـها أو قـطنـها، وأحكمت غزله، 
ثـم نـقـضتـه وجعلتـه محلوال كما كان قـبـل غزله، فـتـعبـت فـي غزله ونـقـضه، ولم تـحصل على مطلوب، تُـَصيِّـرون أيـمانـكم 
خديـعة يـخدع بـعضكم بـعًضا بـها؛ لتـكون أمتـكم أكثـر وأقـوى من أمة أعدائكم، إنـما يـختـبـركم الله بـالوفـاء بـالعهود، هل 
تـفـون بـها، أو تـنـقـضونـها؟ وليـوضحّن الله لكم يـوم القـيـامة ما كنـتـم تـختـلفـون فـيـه فـي الدنـيـا، فـيـبـيـن المحق من المبـطل، 

والصادق من الكاذب.
C :

) 88 1- للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. )من آية 
) 89 2- ال تخلو األرض من أهل الصلح والعلم، وهم أئمة الهدى خلفاء األنبياء، والعلماء حفظة شرائع األنبياء. )من آية 
) 91  90 3- حداَّدت هذه اآليات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة. )من آية 
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)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 93 

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متـفـقـيـن على الحق، ولكنـه سبـحانـه يـضل من يـشاء بـخذالنـه عن الحق وعن الوفـاء 
بـالعهود بـعدله، ويـوفـق من يـشاء بـفـضله لذلك، ولتُـْسأَلّن يـوم القـيـامة عما كنـتـم تـعملون فـي الدنـيـا.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  94 

ٿ(
وال تُـَصيِّـروا أيـمانـكم خديـعة يـخدع بـعضكم بـعًضا بـها، تـتـبـعون فـيـها أهواءكم، فـتـنـقـضونـها متـى شئتـم، وتـفـون بـها 
متـى شئتـم، فـإنـكم إن فـعلتـم ذلك زَلاَّت أقـدامكم عن الصراط المستـقـيـم بـعد أن كانـت ثـابـتـة عليـه، وذقـتـم العذاب بـسبـب 

ضللكم عن سبـيـل الله، وإضللكم غيـركم عنـها، ولكم عذاب مضاعف.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 95 

وال تـستـبـدلوا بـعهد الله عوًضا قـليـًل على نـقـضكم للعهد، وتـرك الوفـاء بـه، إن ما عنـد الله من النـصر والغنـائم فـي الدنـيـا، 
وما عنـده من النـعيـم الدائم فـي اآلخرة خيـر لكم مما تـنـالونـه من عوض قـليـل على نـقـض العهد إن كنـتـم تـعلمون ذلك.

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 96 

ما عنـدكم - أيـها النـاس - من المال واللذات والنـعيـم يـنـقـضي ولو كان كثـيـرًا، وما عنـد الله من الجزاء بـاق، فـكيـف 
تـؤثـرون فـانـيًـا على بـاق؟ ولنـجزيـناَّ الذيـن صبـروا على عهودهم ولم يـنـقـضوها ثـوابـهم بـأحسن ما كانـوا يـعملون من الطاعات، 

فـنـجزيـهم الحسنـة بـعشر أمثـالها، إلى سبـع مئة ضعف، إلى أضعاف كثـيـرة.
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  97 

ڱ(
من عمل عمًل صالًحا موافـًقـا للشرع ذكًرا كان أو أنـثـى، وهو مؤمن بـالله؛ فـلنـحيـيـنـه فـي الدنـيـا حيـاة طيـبـة بـالرضا 
بـقـضاء الله وبـالقـنـاعة والتـوفـيـق للطاعات، ولنـجزيـنـهم ثـوابـهم فـي اآلخرة بـأحسن ما كانـوا يـعملون فـي الدنـيـا من األعمال 

الصالحة.
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 98 

فـإذا أردت قـراءة القـرآن - أيـها المؤمن - فـاسأل الله أن يـعيـذك من وساوس الشيـطان المطرود عن رحمة الله.
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 99 

إن الشيـطان ليـس له تـسلط على الذيـن آمنـوا بـالله، وعلى ربـهم وحده يـعتـمدون فـي جميـع أمورهم.
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( 100 

بـالله  إغوائه مشركون  بـسبـب  والذيـن هم  إغوائه،  فـي  ويـطيـعونـه  وليًّـا،  يـتـخذونـه  الذيـن  بـالوساوس على  تـسلطه  إنـما 
يـعبـدون معه غيـره.

C :
) 95 1- النهي عن الرشوة وأخذ األموال على نقض العهد. )من آية 

) 97 2- العمل الصالح المقرون باإليمان يجعل الحياة طيبة. )من آية 
) 98 3- الطريق إلى السلمة من شر الشيطان هو االلتجاء إلى الله، واالستعاذة به من شره. )من آية 
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)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 101 

وإذا نـسخنـا حكم آيـة من القـرآن بـآيـة أخرى - والله أعلم بـما يـنـسخ من القـرآن لحكمة، وعليـم بـما ال يـنـسخ منـه 
- قـالوا: إنـما أنـت - يـا محمد - كاذب تـختـلق على الله، بـل أكثـرهم ال يـعلمون أن النـسخ إنـما يـكون لحكمة إلـهيـة 

بـالغة.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 102 

قـل لهم - أيـها الرسول -: نـزل بـهذا القـرآن جبـريـل n من عنـد الله سبـحانـه بـالحق الذي ال خطأ فـيـه وال تـبـديـل 
وال تـحريـف، ليـثـبّـت الذيـن آمنـوا بـالله على إيـمانـهم كلما نـزل منـه جديـد، ونُـِسَخ منـه بـعض، وليـكون هدايـة لهم إلى 

الحق، وبـشارة للمسلميـن بـما يـحصلون عليـه من الثـواب الكريـم.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 103 

ونـحن نـعلم أن المشركيـن يـقـولون: إن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص إنـما يُـَعلِّمه القـرآَن إنـساٌن، وهم كاذبـون فـي دعواهم، فـلغة من 
من  تَـَلقاَّـاه  أنـه  يـزعمون  فـكيـف  عاليـة،  بـلغة  ذي  واضح  عربـي  بـلسان  نـزل  القـرآن  وهذا  أعجميـة،  يـعلمه  أنـه  يـزعمون 

أعجمي؟!
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( 104 

إن الذيـن ال يـؤمنـون بـآيـات الله أنـها من عنـده سبـحانـه ال يـوفـقـهم الله للهدايـة ما داموا ُمِصرِّيـن على ذلك، ولهم عذاب 
موجع بـسبـب ما هم فـيـه من الكفـر بـالله، والتـكذيـب بـآيـاتـه.

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 105 

ليـس محمد ملسو هيلع هللا ىلص كاذبًـا فـيـما جاء بـه من ربـه، إنـما يـختـلق الكذب الذيـن ال يـصدقـون بـآيـات الله؛ ألنـهم ال يـخافـون 
عذابًـا، وال يـرجون ثـوابًـا، وأولئك المتـصفـون بـالكفـر هم الكاذبـون؛ ألن الكذب عادتـهم التـي اعتـادوا عليـها.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  106 

ک ک ک گ گ گ(
بـاإليـمان موقـن  بِـلسانِـه وقـلبُـه مطمئن  الكفـر  بـكلمة  فـنـطق  الكفـر  إيـمانـه إال من أكره على  بـعد  بـالله من  من كفـر 
بـحقـيـقـتـه، لكن من كان منـفـسح الصدر بـالكفـر فـاختـاره على اإليـمان وتـكلم بـه طائًعا فـهو مرتـد عن اإلسلم فـعليـهم 

غضب من الله ولهم عذاب عظيـم.

C :
1- نسخ األحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة المصالح والحوادث، وتبدل األحوال البشرية.  

) 101 )من آية 
تستقيم  فبذلك  بنوره،  بأخلقه، ويستضيئوا  ويتخلُقوا  بعلومه،  فيتربوا  إمامهم،  القرآن  يجعلوا  أن  المؤمنين  2- على 

) 102 أمورهم الدينية والدنيوية. )من آية 
) 106 3-  الترخيص للُمْستكره بالنطق بالكفر ظاهرًا مع اطمئنان القلب باإليمان. )من آية 
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)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 107 

ذلك االرتـداد عن اإلسلم بـسبـب أنـهم آثـروا ما يـنـالونـه من حطام الدنـيـا مكافـأة لكفـرهم على اآلخرة، وأن الله ال 
يـوفـق القـوم الكافـريـن إلى اإليـمان، بـل يـخذلهم.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 108 

فـل  أسماعهم  وعلى  المواعظ،  يـفـهمون  فـل  قـلوبـهم  على  الله  ختـم  الذيـن  اإليـمان  بـعد  بـالردة  المتـصفـون  أولئك 
يـسمعونـها سماًعا يُـْنـتَـفـع بـه، وعلى أبـصارهم فـل يـبـصرون اآليـات الدالة على اإليـمان، وأولئك هم الغافـلون عن أسبـاب 

السعادة والشقـاء، وعما أعد الله لهم من العذاب.
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 109 

حقًّـا إنـهم يـوم القـيـامة هم الخاسرون الذيـن خسروا أنـفـسهم بـسبـب كفـرهم بـعد إيـمانـهم الذي لو تـمسكوا بـه لدخلوا 
الجنـة.

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  110 

ائ(
ثـم إن ربـك - أيـها الرسول - لغفـور ورحيـم بـالمستـضعفـيـن من المؤمنـيـن الذيـن هاجروا من مكة إلى المديـنـة بـعدما 
عذبـهم المشركون وامتـحنـوهم فـي ديـنـهم حتـى نـطقـوا بـكلمة الكفـر وقـلوبـهم مطمئنـة بـاإليـمان، ثـم جاهدوا فـي سبـيـل الله 
لتـكون كلمة الله هي العليـا، وكلمة الذيـن كفـروا السفـلى، وصبـروا على مشاقـه، إن ربـك من بـعد تـلك الفـتـنـة التـي فُـتِـنـوا بـها، 
بـوا بـه حتـى نـطقـوا بـكلمة الكفـر؛ لغفـور لهم، رحيـم بـهم؛ ألنـهم ما نـطقـوا بـكلمة الكفـر إال ُمْكَرهيـن. والتـعذيـب الذي ُعذِّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 111 

واذكر - أيـها الرسول - يـوم يـأتـي كل إنـسان يُـحاّج عن نـفـسه، ال يُـحاج عن غيـرها لعظم الموقـف، وتُـوفاَـّى كل نـفـس 
جزاء ما عملت من خيـر وشر، وهم ال يُـْظلمون بـنـقـص حسنـاتـهم، وال بـزيـادة سيـئاتـهم.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  112 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(
وضرب الله مثـًل قـريـًة - وهي مكة - كانـت آمنـة ال يـخاف أهلها، مستـقـرة والنـاس من حولها يُـتَـَخطاَّفـون، يـجيـئها 
رزقـها هنـيـًئا سهل من كل مكان، فـكفـر أهلها بـما أنـعم الله عليـهم من النـعم ولم يـشكروه، فـجازاهم الله بـالجوع والخوف 

الشديـد الظاهر على أجسامهم فـزًعا وهزااًل، حتـى صارا كاللبـاس لهم بـسبـب ما كانـوا يـعملون من الكفـر والتـكذيـب.

C :
1- المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ ألنهم استحبوا الحياة الدنيا على اآلخرة، وحرموا من هداية الله، وطبع الله 

) 108  107 على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. )من آية 
) 110 2- َكَتَب الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا، وهاجروا من بعد ما فتنوا، وصبروا على الجهاد. )من آية 

3- الجزاء من جنس العمل؛ فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بُذلوا بنقيضها، وهو َمْحُقها وَسْلُبها ووقعوا في شدة 
) 112 الجوع بعد الشبع، وفي الخوف والهلع بعد األمن واالطمئنان، وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية. )من آية 
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)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 113 

ولقـد جاء أهل مكة رسول منـهم يـعرفـونـه بـاألمانـة والصدق، وهو محمد  ملسو هيلع هللا ىلص، فـكذبـوه فـيـما أنـزله عليـه ربـه، فـنـزل بـهم 
عذاب الله بـالجوع والخوف، وهم ظالمون ألنـفـسهم بـإيـرادها موارد الهلك حيـن أشركوا بـالله، وكذبـوا رسوله.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 114 

فـكلوا - أيـها العبـاد - مما رزقـكم الله سبـحانـه ما كان حلاًل من جنـس ما يُـْستـطاب أكله، واشكروا نـعمة الله التـي 
أنـعم بـها عليـكم بـاإلقـرار بـهذه النـعم لله وصرفـها فـي مرضاتـه، إن كنـتـم تـعبـدونـه وحده وال تـشركون بـه.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  115 

ہ ہ(
َحراَّم الله عليـكم من المأكوالت ما مات دون ذكاة مما يُـذَكاَّى، والدم الَمْسفـوح، والخنـزيـر بـجميـع أجزائه، وما ذبـحه 
ذابـحه قـربـانًـا لغيـر الله، وهذا التـحريـم إنـما هو فـي حالة االختـيـار، فـمن ألجأتـه الضرورة إلى أكل المذكورات، فـأكل منـها 
غيـر راغب فـي المحرم لذاتـه، وال متـجاوز لحد الحاجة؛ فـل إثـم عليـه، فـإن الله غفـور، يـغفـر له ما أكل، رحيـم بـه حيـن 

أبـاح له ذلك عنـد الضرورة.
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  116 

ۅ ۅ ۉ(
وال تـقـولوا - أيـها المشركون - لما تـصفـه ألسنـتـكم من الكذب على الله: هذا الشيء حلل، وهذا الشيء حرام؛ 
بـقـصد أن تـختـلقـوا على الله الكذب بـتـحريـم ما لم يـحرم، أو تـحليـل ما لم يـحلل، إن الذيـن يـختـلقـون على الله الكذب 

ال يـفـوزون بـمطلوب، وال يـنـجون من مرهوب.
)ې ې ې ې ى( 117 

لهم متـاع قـليـل حقـيـر بـاتـبـاعهم أهواءهم فـي الدنـيـا، ولهم يـوم القـيـامة عذاب موجع.
ولما ذكر الله ما حرمه من المأكوالت على هذه األمة ذكر ما حرمه على اليـهود فـقـال:

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 118 

وعلى اليـهود خاصة حرمنـا ما قـصصنـاه عليـك -كما فـي اآليـة )١٤٦( من سورة األنـعام -، وما ظلمنـاهم بـتـحريـم 
ذلك، ولكن كانـوا أنـفـسهم يـظلمون حيـن ارتـكبـوا أسبـاب العقـاب، فـجزيـنـاهم بـبـغيـهم، فـحرمنـا عليـهم ذلك عقـوبـة لهم.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 119 

ثـم إن ربـك - أيـها الرسول - للذيـن عملوا السيـئات جهل بـعاقـبـتـها وإن كانـوا متـعمديـن، ثـم تـابـوا إلى الله بـعد ما 
عملوا من سيـئات، وأصلحوا أعمالهم التـي فـيـها فـساد، إن ربـك من بـعد التـوبـة لغفـور لذنـوبـهم، رحيـم بـهم.

C :
1- وجوب اإليمان بالله وبالرسل، وعبادة الله وحده، وشكره على نعمه وآالئه الكثيرة، وأن العذاب اإللهي الحق 

) 113 بكل من كفر بالله وعصاه، وجحد نعمة الله عليه. )من آية 
) 115 2- الله تعالى لم يحرم علينا إال الخبائث تفضًل منه، وصيانة عن كل ُمْستـَْقَذر. )من آية 

3- اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي، ثم يتوبون ويصلحوَن أعمالهم، 
) 119 فيغفر الله لهم. )من آية 
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ولما كان المشركون يـزعمون أنـهم على ملة إبـراهيـم رد الله عليـهم دعواهم، فـقـال:
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 120 

إن إبـراهيـم n كان جامًعا لخصال الخيـر، مديـًما لطاعة ربـه، مائًل عن األديـان كلها إلى ديـن اإلسلم، ولم يـكن 
من المشركيـن قـط.

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 121 

وكان شاكرًا لنـعم الله التـي أنـعم بـها عليـه، اختـاره الله للنـبـوة، وهداه إلى ديـن اإلسلم القـويـم.
)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 122 

وأعطيـنـاه فـي الدنـيـا النـبـوة والثـنـاء الحسن والولد الصالح، وإنـه فـي اآلخرة لمن الصالحيـن الذيـن أعد الله لهم الدرجات 
العل من الجنـة.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 123 

ثـم أوحيـنـا إليـك - أيـها الرسول - أن اتـبـع ملة إبـراهيـم فـي التـوحيـد والبـراءة من المشركيـن والدعوة إلى الله والعمل 
بـشريـعتـه، مائًل عن جميـع األديـان إلى ديـن اإلسلم، وما كان من المشركيـن قـط كما يـزعم المشركون، بـل كان موحًدا لله.
)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 124 

إنـما ُجِعل تـعظيـم السبـت فـرًضا على اليـهود الذيـن اختـلفـوا فـيـه؛ ليـتـفـرغوا فـيـه من مشاغلهم للعبـادة بـعد أن ضلوا عن 
يـوم الجمعة الذي أمروا بـالتـفـرغ فـيـه، وإن ربـك - أيـها الرسول - ليـحكم بـيـن هؤالء المختـلفـيـن يـوم القـيـامة فـيـما كانـوا 

فـيـه يـختـلفـون، فـيـجازي كلًّ بـما يـستـحّق.
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  125 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(
ادع - أيـها الرسول - إلى ديـن اإلسلم أنـت ومن اتـبـعك من المؤمنـيـن بـما تـقـتـضيـه حال المدعو وفـهمه وانـقـيـاده، 
وبـالنـصح المشتـمل على التـرغيـب والتـرهيـب، وجادلهم بـالطريـقـة التـي هي أحسن قـواًل وفـكرًا وتـهذيـبًـا، فـليـس عليـك هدايـة 
النـاس، وإنـما عليـك إبـلغهم، إن ربـك هو أعلم بـمن ضل عن ديـن اإلسلم، وهو أعلم بـالمهتـديـن إليـه، فـل تـذهب 

نـفـسك عليـهم حسرات.
)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 126 

وإن أردتـم معاقـبـة عدوكم فـعاقـبـوه بـمثـل ما فـعل بـكم دون زيـادة، ولئن صبـرتـم عن معاقـبـتـكم له عنـد القـدرة عليـه فـإن 
ذلك خيـر للصابـريـن منـكم من االنـتـصاف بـمعاقـبـتـهم.

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی( 127 

واصبـر - أيـها الرسول - على ما يـصيـبـك من أذاهم، وما تـوفـيـقـك للصبـر إال بـتـوفـيـق الله لك، وال تـحزن إلعراض 
الكفـار عنـك، وال يـضق صدرك بـسبـب ما يـقـومون بـه من مكر وكيـد.

)ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( 128 

إن الله مع الذيـن اتـقـوه بـتـرك المعاصي، والذيـن هم محسنـون بـأداء الطاعات، وامتـثـال ما أمروا بـه، فـهو معهم بـالنـصر والتـأيـيـد.
C :

) 123 1- يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم n قدوة له. )من آية 
2- على الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. 

) 125 )من آية 
) 126 3- العقاب يكون بالِمْثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم. )من آية 




