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)ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک  ک ک ک( 78 

قـال الَخِضر لموسى: هذا االعتـراض على عدم أخذي أجًرا على إقـامة الحائط هو محل الفـراق بـيـنـي وبـيـنـك، سأخبـرك 
بـتـفـسيـر ما لم تـستـطع أن تـصبـر عليـه مما شاهدتـنـي قـمت بـه.

)گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 79 

أما السفـيـنـة التـي أنـكرت علياَّ خرقـها؛ فـكانـت لضعفـاء يـعملون عليـها فـي البـحر ال يـستـطيـعون الدفـع عنـها، فـأردت 
أن تـصيـر معيـبـة بـما أحدثـتـه فـيـها؛ حتـى ال يـستـولي عليـها ملك كان أمامهم يـأخذ كل سفـيـنـة صالحة كرًها من أصحابـها، 

ويـتـرك كل سفـيـنـة معيـبـة.
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 80 

وأما الغلم الذي أنـكرت علّي قـتـله فـكان أبـواه مؤمنَـيـن، وكان هو فـي علم الله كافـًرا، فـخفـنـا إن بـلغ أن يـحملهما على 
الكفـر بـالله والطغيـان من فـرط محبـتـهما له، أو من فـرط حاجتـهما إليـه.

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 81 

فـأردنـا أن يـعّوضهما الله ولًدا خيـرًا منـه ديـنًـا وصلًحا وطهارة من الذنـوب، وأقـرب رحمة بـوالديـه منـه.
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  82 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی(
وأما الحائط الذي أصلحتـه وأنـكرت علّي إصلحه فـكان لصغيـريـن فـي المديـنـة التـي جئنـاها قـد مات أبـوهما، وكان 
تـحت الحائط مال مدفـون لهما، وكان أبـو هذيـن الصغيـريـن صالًحا، فـأراد ربـك - يـا موسى - أن يـبـلغا سن الرشد 
ويـكبـرا، ويـخرجا مالهما المدفـون من تـحتـه؛ إذ لو سقـط الحائط اآلن النـكشف مالهما وتـعّرض للضيـاع، وكان هذا 

التـدبـيـر رحمة من ربـك بـهما، وما فـعلتـه من اجتـهادي؛ ذلك تـفـسيـر ما لم تـستـطع الصبـر عليـه.
ولما ذكر الله قـصة الَخِضر ذكر قـصة ذي القـرنـيـن؛ لما بـيـنـهما من تـرابـط؛ إذ إن كلًّ منـهما سعى لحمايـة الضعفـاء، 

فـقـال:
)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب( 83 

ويـسألك - أيـها الرسول - المشركون واليـهود ُمْمتـِحنـيـن عن خبـر صاحب القـرنـيـن، قـل: سأتـلو عليـكم من خبـره 
جزًءا تـعتـبـرون بـه وتـتـذكرون.

C :
) 78 1- ينبغي للصاحب أال يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يـُْعِتَبه ويـُْعِذر منه. )من آية 

) 81  80  79 2- يُْدَفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويـُرَاَعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. )من آية 
) 82  79 3- استعمال األدب مع الله تعالى في األلفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه. )من آية 

) 82 4- أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ( 84 

نـا له فـي األرض، وأعطيـنـاه من كل شيء يـتـعلق بـه مطلوبُـه طريـًقـا يـتـوصل بـه إلى مراده. إنـا َمكاَّ
)ڀ ڀ( 85 

فـأخذ بـمـا أعطـيـنـاه من الوسائل والطـرق للتـوصـل إلى مطـلوبـه، فـاتـجه غربًـا.
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  86 

ڃ ڃ(
وسار فـي األرض حتـى إذا وصل إلى نـهايـة األرض من جهة مغرب الشمس - فـي مرأى العيـن - رآها كأنـها تـغرب 
فـي عيـن حارة ذات طيـن أسود، ووجد عنـد مغرب الشمس قـوًما كفـارًا، قـلنـا له على سبـيـل التـخيـيـر: يـا صاحب القـرنـيـن، 

إما أن تُـَعذِّب هؤالء بـالقـتـل أو بـغيـره، وإما أن تُـْحِسن إليـهم.
)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 87 

قـال صاحب القـرنـيـن: أما من أشرك بـالله وأصّر على ذلك بـعد دعوتـنـا له إلى عبـادة الله فـسنـعاقـبـه بـالقـتـل فـي الدنـيـا، 
ثـم يـرجع إلى ربـه يـوم القـيـامة فـيـعّذبـه عذابًـا فـظيـًعا.

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( 88 

وأما من آمن منـهم بـالله وعمل عمًل صالًحا فـله الجنـة؛ جزاًء من ربـه على إيـمانـه وعمله الصالح، وسنـقـول له من 
أمرنـا ما فـيـه رفـق وليـن.

)ڳ ڳ ڳ( 89 

ثـم اتـبـع طريـًقـا غيـر طريـقـه األولى متـجًها إلى جهة شروق الشمس.
)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 90 

وسار حتـى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس - فـي مرأى العيـن - وجد الشمس تـطلع على أقـوام لم نـجعل لهم من 
دون الشمس ما يـقـيـهم من البـيـوت ومن ظلل األشجار.

)ھ ھ ھ ھ ے ے( 91 

كذلك أْمر صاحب القـرنـيـن، وقـد أحاط علمنـا بـتـفـاصيـل ما لديـه من القـوة والسلطان.
)ۓ ڭ ڭ( 92 

ثـم اتـبـع طريـًقـا غيـر الطريـقـيـن األوليـيـن معتـرًضا بـيـن المشرق والمغرب.
)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 93 

وسار حتـى وصل ثـغرة بـيـن جبـليـن فـوجد من قِـبَـِلهما قـوًما ال يـكادون يـفـهمون كلم غيـرهم.

C :
1- أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها، فقد آتاه الله ملًكا واسًعا، ومنحه 

) 84 حكمة وهيبة وعلًما نافًعا. )من آية 
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)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 94 

قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج )يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم( مفسدون في األرض بما يقومون به من 
القتل وغيره، فهل نجعل لك ماال على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزًا؟

)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ( 95 

قـال ذو القـرنـيـن: ما رزقـنـيـه ربـي من الملك والسلطان خيـر لي مما تـعطونـنـي من مال، فـأعيـنـونـي بـرجال وآالت أجعل 
بـيـنـكم وبـيـنـهم حاجزًا.

)جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ( 96 

أْحِضروا قِـَطع الحديـد، فـأحضروها فـطفـق يـبـنـي بـها بـيـن الجبـليـن، حتـى إذا ساواهما بـبـنـائه قـال للعمال: أشعلوا النـار 
على هذه القـطع، حتـى إذا احمرت قـطع الحديـد قـال: أحضروا نـحاًسا أصبّـه عليـه.

)مخ جس حس خس مس حص مص جض( 97 

فـما استـطاع يـأجوج ومأجوج أن يـعلَوا عليـه الرتـفـاعه، وما استـطاعوا أن يـثـقـبـوه من أسفـله لصلبـتـه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 98 

قـال ذو القـرنـيـن: هذا السد رحمة من ربـي يـحول بـيـن يـأجوج ومأجوج وبـيـن اإلفـساد فـي األرض، ويـمنـعهم منـه، فـإذا 
جاء الوقـت الذي حدده الله لخروجهم قـبـل قـيـام الساعة َصياَّـره مستـويًـا بـاألرض، وكان وعد الله بـتـسويـتـه بـاألرض وبـخروج 

يـأجوج ومأجوج ثـابـتًـا ال ُخْلف فـيـه.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ( 99 

وتـركنـا بـعض الخلق آخر الزمان يـضطربـون ويـختـلطون بـبـعض، ونُـِفـخ فـي الصور فـجمعنـا الخلق كله للحساب والجزاء.
)ڦ  ڄ ڄ ڄ  ڄ( 100 

وأظهرنـا جهنـم للكافـريـن إظهارًا ال لبـس معه ليـشاهدوها عيـانًـا.
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 101 

أظهرنـاها للكافـريـن الذيـن كانـوا فـي الدنـيـا عميًـا عن ذكر الله؛ لما على أعيـنـهم من حجاب مانـع من ذلك، وكانـوا ال 
يـستـطيـعون سمع آيـات الله سماع قـبـول.

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک  ک( 102 

أفـظّن الذيـن كفـروا بـالله أن يـجعلوا عبـادي من ملئكة ورسل وشيـاطيـن معبـوديـن من دونـي؟! إنـا هيـأنـا جهنـم للكافـريـن 
منـزاًل إلقـامتـهم.

C :
) 94 1- من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم، وإصلح ثغورهم من أموالهم. )من آية 

) 95 2- أهل الصلح واإلخلص يحرصون على إنجاز األعمال ابتغاء وجه الله. )من آية 
) 99 3- إثبات البعث والحشر بجمع الجن واإلنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور. )من آية 
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)گ  گ  گ   ڳ   ڳ( 103 

قـل - أيـها الرسول -: هل نـخبـركم - أيـها النـاس - بـأعظم النـاس خسرانًـا لعمله؟
)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ( 104 

الذيـن يـرون يـوم القـيـامة أن سعيـهم الذي كانـوا يـسعونـه فـي الدنـيـا قـد ضاع، وهم يـظنـون أنـهم محسنـون فـي سعيـهم، 
وسيـنـتـفـعون بـأعمالهم، والواقـع خلف ذلك.

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ( 105 

أولئك هم الذيـن كفـروا بـآيـات ربـهم الدالة على تـوحيـده، وكفـروا بـلقـائه، فـبـطلت أعمالهم لكفـرهم بـها، فـل يـكون لهم 
يـوم القـيـامة قـدر عنـد الله.

)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇ( 106 

ذلك الجزاء الُمَعّد لهم هو جهنـم؛ لكفـرهم بـالله، واتـخاذهم آيـاتـي المنـزلة ورسلي سخريـة.
ولما ذكر الله جزاء الكافـريـن ذكر جزاء المؤمنـيـن، فـقـال:

)ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې  ې  ى( 107 

إن الذيـن آمنـوا بـالله وعملوا األعمال الصالحات كانـت لهم أعلى الجنـان منـزاًل إلكرامهم.
)ائ  ائ  ەئ ەئ وئ وئ ( 108 

ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، ال يـطلبـون عنـها تـحّوال؛ ألنـها ال يـدانـيـها جزاء.
)ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ ی ی ی ی  جئ  حئ  مئ( 109 

قـل - أيـها الرسول -: إن كلمات ربـي كثـيـرة، فـلو كان البـحر ِحْبـرًا لها تـكتـب بـه النـتـهى ماء البـحر قـبـل أن تـنـتـهي 
كلماتـه سبـحانـه، ولو أتـيـنـا بـبـحور أخرى لنـفـدت أيـًضا.

مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  )يئ  110 

جس(
قـل - أيـها الرسول -: إنـما أنـا بـشر مثـلكم، يُـوَحى إلّي أّن معبـودكم بـحق معبـود واحد ال شريـك له، وهو الله، فـمن 

كان يـخاف لقـاء ربـه فـليـعمل عمًل موافـًقـا لشرعه، مخلًصا فـيـه لربـه، وال يـشرك بـعبـادة ربـه أحًدا.

C :
1- أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنيا، وهم يظنون أنهم يحسنون صنًعا في عبادة 

) 104  103 من سوى الله. )من آية 
2- ال يمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره، ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد 

.) 109 حبرًا يكتب به. )من آية 
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َمكّية
C :

إبـطـال عقـيـدة نـسـبـة الـولـد لله مـن المشـركيـن والنـصارى، وبـيـان سعة رحمة الله بـعبـاده.
C :

)ٱ( 1 

)ٱ( تـقـدم الكالم على نـظائرها فـي بـدايـة سورة البـقـرة.
)ٻ ٻ ٻ پ پ( 2 

هذا ذكر رحمة ربـك بـعبـده زكريـا n، نـقـّصه عليـك لالعتـبـار بـه.
)پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 3 

إذ دعا ربـه سبـحانـه دعاء خفـيًّـا ليـكون أقـرب إلى اإلجابـة.
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 4 

قـال: يـا رب، إنـي ضعفـت عظامي، وكثـر شيـب رأسي، ولم أكن خائبًـا فـي دعائي لك، بـل كلما دعوتـك أجبـتـنـي.
)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 5 

وإنـي خفـت قـرابـتـي أال يـقـوموا بـعد موتـي بـحق الديـن النـشغالهم بـالدنـيـا، وكانـت امرأتـي عقـيـًما ال تـلد، فـأعطنـي من 
عنـدك ولًدا ُمِعيـنًـا.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 6 

يـرث النـبـّوة عنـي، ويـرثـها من آل يـعقـوب n، وصـيِّـره - يـا ربِّ - مرضيًّـا فـي ديـنـه وخلقـه وعلمه.
)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 7 

فـاستـجـاب الله دعاءه، ونـاداه: يـا زكريـا، إنـا نـخبـرك بـما يـسّرك، فـقـد أجبـنـا دعاءك، وأعطيـنـاك غالًما اسمه يـحيـى، 
لم نـجعل لغيـره من قـبـله هذا االسم.

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 8 

قـال زكـريـا متـعـجبًـا من قـدرة الله: كيـف يـولد لي ولد وامرأتـي عقـيـم ال تـلد، وقـد بـلغت نـهايـة العمر من الكبـر وضعف 
العظام؟!

C :
1- الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله؛ ألنه يدل على التَّبـَُرِؤ من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول 

) 4 الله وقوته. )من آية 
) 4 2- يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع. )من آية 

) 6 5 3- الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح. )من آية 
) 7 4- تستحب األسماء ذات المعاني الطيبة. )من آية 
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)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 9 

قـال الَمَلك: األمر كما قـلت من أن امرأتـك ال تـلد، وأنـك قـد بـلغت نـهايـة العمر من الكبـر وضعف العظام، لكن ربـك 
قـال: خْلق ربـك ليـحيـى من أّم عاقـر ومن أٍب بـلغ نـهايـة العمر سْهل، وقـد خلقـتـك - يـا زكريـا - من قـبـل ذلك ولم تـكن 

شيـًئا يـذكر؛ ألنـك كنـت عدًما.
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 10 

قـال زكريـا n: يـا رب، اجعل لي عالمة أطمئّن بـها تـدل على حصول ما بـّشرتـنـي بـه المالئكة، قـال: عالمتـك على 
حصول ما بُـشِّرَت بـه أال تـستـطيـع كالم النـاس ثـالث ليـال من غيـر علة، بـل أنـت صحيـح معافـى.

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( 11 

فـخرج زكريـا على قـومه من مصاّله، فـأشار إليـهم من غيـر كالم: أن سبّـحوا الله سبـحانـه أول النـهار وآخره.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 12 

فـولد له يـحيـى، فـلما بـلغ سنًّـا يـخاطب فـيـها قـلنـا له: يـا يـحيـى، خذ التـوراة بـجّد واجتـهاد، وأعطيـنـاه الفـهم والعلم 
والجد والعزم وهو فـي سّن الصبـا.

)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 13 

ورحمنـاه رحمة من عنـدنـا، وطّهرنـاه من الذنـوب، وكان تـقـيًّـا يـأتـمر بـأوامر الله، ويـجتـنـب نـواهيـه.
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 14 

وكان بـرًّا بـوالديـه، لطيـًفـا بـهما، محسنًـا إليـهما، ولم يـكن متـكبّـرًا عن طاعة ربـه وال طاعتـهما، وال عاصيًـا لربـه أو لوالديـه.
)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 15 

وسالم عليـه من الله وأمان له منـه يـوم ولد، ويـوم يـموت ويـخرج من هذه الحيـاة، ويـوم يـبـعث حيًّـا يـوم القـيـامة، وهذه 
المواطن الثـالثـة هي أوحش ما يـمّر بـه اإلنـسان، فـإذا أمن فـيـها فـال خوف عليـه فـيـما عداها.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 16 

واذكر - أيـها الرسول - فـي القـرآن المنـزل عليـك خبـر مريـم o إذ تـنـّحت عن أهلها، وانـفـردت بـمكان على جهة 
الشرق منـهم.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 17 

فـاتـخذت لنـفـسها من دون قـومها ساتـرًا يـستـرها حتـى ال يـروها حال عبـادتـها لربـها، فـبـعثـنـا إليـها جبـريـل n، فـتـمثـل 
لها فـي صورة إنـسان َسِوّي الخلقـة، فـخافـت أنـه يـريـدها بـسوء.

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 18 

فـلما رأتـه فـي صورة إنـسان َسِوّي الَخْلق يـتّـجه إليـها قـالت: إنـي أستـجيـر بـالرحـمن منـك أن يـنـالنـي منـك سوء - يـا 
هذا - إن كنـت تـقـيًّـا تـخاف الله.

C :
) 12 1- الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب. )من آية 

) 14 2- علو منزلة بر الوالدين ومكانتها عند الله، فالله قرنه بشكره. )من آية 
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)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 19 

قـال جبـريـل n: أنـا لست بـشًرا، إنـما أنـا رسول من ربـك أرسلنـي إليـك ألهب لك ولًدا طيّـبًـا طاهرًا.
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 20 

قـالت مريـم متـعجبـة: كيـف يـكون لي ولد ولم يـقـربـنـي زوج وال غيـره، ولست زانـيـة حتـى يـكون لي ولد؟!
)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ( 21 

قـال لها جبـريـل: األمر كما ذكرت من أنـك لم يـمسسك زوج وال غيـره ولم تـكونـي زانـيـة، لكن ربـك سبـحانـه قـال: 
َخْلق ولد من غيـر أب سهل علّي، وليـكون الولد الموهوب لك عالمة للنـاس على قـدرة الله، ورحمة منـا لك ولمن آمن 

بـه، وكان َخْلق ولدك هذا قـضاء من الله مقـّدرًا، مكتـوبًـا فـي اللوح المحفـوظ.
)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 22 

فـحملت بـه بـعد نـفـخ الملك، فـتـنـّحت بـه إلى مكان بـعيـد عن النـاس.
)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( 23 

فـضربـها المخاض، وألجأها إلى ساق نـخلة، قـالت مريـم o: يـا ليـتـنـي مّت قـبـل هذا اليـوم، وكنـت شيـًئا ال يُـْذَكر 
حتـى ال يُـَظن بـي السوء.

)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 24 

فـنـاداها عيـسى من تـحت قـدميـها: ال تـحزنـي، قـد جعل ربـك تـحتـك جدول ماٍء تـشربـيـن منـه.
)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 25 

وأمسكي بـجذع النـخلة وهزّيـه تـساقـط عليـك رطبًـا طريًـّا ُجنِـَي من ساعتـه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 26 

فـكلي من الرطب، واشربـي من الماء، وطيـبـي نـفـًسا بـمولودك وال تـحزنـي، فـإن رأيـت من النـاس أحًدا فـسألك عن خبـر 
المولود فـقـولي له: إنـي أوجبـت على نـفـسي لربـي صمتًـا عن الكالم، فـلن أكلم اليـوم أحًدا من النـاس.

)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 27 

فـجاءت مريـم بـابـنـها إلى قـومها تـحمله، قـال لها قـومها مستـنـكريـن: يـا مريـم، لقـد جئت أمرًا عظيـًما مفـتـرى، حيـث 
جئت بـولد من غيـر أب.

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 28 

يـا شبـيـهة هارون فـي العبـادة )وهو رجل صالح( ما كان أبـوك زانـيًـا، وال كانـت أمك زانـيـة، فـأنـت من بـيـت طاهر معروف 
بـالصالح، فـكيـف تـأتـيـن بـولد من غيـر أب؟!

C :
1- مع كمال قدرة الله في آياته الباهرة التي أظهرها لمريم، إال أنه جعلها تعمل باألسباب ليصلها ثمرة النخلة. )من 

) 25 آية 
) 26 2- في أمر مريم بالسكوت عن الكالم دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن. )من آية 

) 26 3- نذر الصمت كان جائزا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فقد دلت السنة على منعه. )من آية 
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)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 29 

فـأشارت إلى ابـنـها عيـسى n وهو فـي المهد، فـقـال لها قـومها متـعجبـيـن: كيـف نـكّلم صبـيًّـا وهو فـي المهد؟!
)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 30 

قـال عيـسى n: إنـي عبـد الله، أعطانـي اإلنـجيـل، وجعلنـي نـبـيًّـا من أنـبـيـائه.
)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 31 

وجعلنـي كثـيـر النـفـع للعبـاد أيـنـما كنـت، وأمرنـي بـأداء الصالة وإعطاء الزكاة طيـلة حيـاتـي.
)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 32 

وجعلنـي بـرًّا بـأّمي، ولم يـجعلنـي متـكبّـًرا عن طاعة ربـي، وال عاصيًـا له.
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 33 

واألمان من الشيـطان وأعوانـه علّي يـوم ميـالدي ويـوم موتـي ويـوم بـعثـي حيًّـا يـوم القـيـامة، فـلم يـتـخبّـْطنـي الشيـطان فـي 
هذه المواقـف الثـالثـة الموحشة.

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 34 

ذلك الموصوف بـتـلك الصفـات هو عيـسى بـن مريـم، وهذا الكالم هو قـول الحق فـيـه، ال ما يـقـوله الضاّلون الذيـن 
يـشّكون فـي أمره ويـختـلفـون.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( 35 

ما يـنـبـغي لله أن يـتـخذ من ولد، تـقـّدس عن ذلك وتـنـزّه، إذا أراد أمًرا، فـإنـما يـكفـيـه سبـحانـه أن يـقـول لذلك األمر: 
)كن(، فـيـكون ال محالة، فـمن كان كذلك فـهو ُمنَـزَّه عن الولد.

)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 36 

وإن الله سبـحانـه هو ربـي وهو ربـكم جميـًعا، فـأخلصوا له العبـادة وحده، هذا الذي ذكرت لكم هو الطريـق المستـقـيـم 
الموصل إلى مرضاة الله.

)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 37 

فـاختـلف المختـلفـون فـي شأن عيـسى n فـصاروا أحزابًـا متـفـرقـيـن من بـيـن قـومه، فـآمن بـه بـعضهم وقـالوا: هو رسول، 
وكفـر بـه آخرون كاليـهود، كما غال فـيـه طوائف فـقـال بـعضهم: هو الله، وقـال آخرون: هو ابـن الله، تـعالى الله عن ذلك، 

فـويـل للمختـلفـيـن فـي شأنـه من شهود يـوم القـيـامة العظيـم بـما فـيـه من مشاهد وحساب وعقـاب.
)جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت( 38 

ما أسمعهم يـومئذ وما أبـصرهم، سمعوا حيـن لم يـنـفـعهم السمع، وأبـصروا حيـن لم يـنـفـعهم البـصر، لكِن الظالمون 
فـي الحيـاة الدنـيـا فـي ضالل واضح عن الصراط المستـقـيـم، فـال يـستـعّدون لآلخرة حتـى تـأتـيـهم بـغتـة وهم على ظلمهم.

C :
1- أن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي ال شك فيه، وكل ما عداه من تقوالت باطل 

) 34 ال يليق بالرسل. )من آية 
2- في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق، ولكنه سيبصر ويسمع في اآلخرة إذا رأى العذاب، ولن ينفعه 

) 38 ذلك. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 39 

وأنـذر - أيـها الرسول - النـاس يـوم النـدامة حيـن يـنـدم المسيء على إساءتـه، والمحسن على عدم استـكثـاره من 
الطاعة، إذ طويـت صحف العبـاد، وفـرغ من حسابـهم، وصار كلٌّ إلى ما قـّدم، وهم فـي حيـاتـهم الدنـيـا ُمْغتَـرُّون بـها، الهون 

عن اآلخرة، وهم ال يـؤمنـون بـيـوم القـيـامة.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 40 

إنـا نـحن البـاقـون بـعد فـنـاء الخالئق، نـرث األرض، ونـرث من عليـها لفـنـائهم وبـقـائنـا بـعدهم، وملكنـا لهم، وتـصّرفـنـا 
فـيـهم بـما نـشاء، وإليـنـا وحدنـا يـرجعون يـوم القـيـامة للحساب والجزاء.

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( 41 

واذكر - أيـها الرسول - فـي القـرآن المنـّزل عليـك خبـر إبـراهيـم n، إنـه كان كثـيـر الصدق والتـصديـق بـآيـات الله، 
ونـبـيًّـا من عنـد الله.

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 42 

إذ قـال ألبـيـه آزر: يـا أبـت؛ ِلَم تـعبـد من دون الله صنـًما ال يـسمع دعاءك إْن دعْوتَـه، وال يـبـصر عبـادتـك إن عبـدتـه، 
وال يـكشف عنـك ضرًّا، وال يـجلب لك نـفـًعا؟!

)ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ( 43 

يـا أبـت، إنـي قـد جاءنـي من العلم عن طريـق الوحي ما لم يـأتـك، فـاتّـبـعنـي أرشدك إلى طريـق مستـقـيـم.
)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ( 44 

يـا أبـت، ال تـعبـد الشيـطان بـطاعتـك له، إن الشيـطان كان للرحـمن عاصيًـا، حيـث أمره بـالسجود آلدم فـلم يـسجد.
)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 45 

يـا أبـت، إنـي أخاف أن يـصيـبـك عذاب من الرحـمن إن مّت على كفـرك، فـتـكون قـريـنًـا للشيـطان فـي العذاب لمواالتـك له.
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 46 

قـال آزر البـنـه إبـراهيـم n: أمعرٌض أنـت عن أصنـامي التـي أعبـدها يـا إبـراهيـم؟! لئن لم تـكّف عن سّب أصنـامي 
ألرميـنّـك بـالحجارة، وفـارقـنـي زمانًـا طويـاًل فـال تـكّلمنـي، وال تـجتـمع معي.

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 47 

قـال إبـراهيـم n ألبـيـه: سالم عليـك منـي، ال يـنـالك ما تـكره منـي، سأطلب لك المغفـرة من ربـي والهدايـة، إنـه سبـحانـه 
كان كثـيـر اللطف بـي.

)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 48 

وأفـارقـكم وأفـارق معبـوداتـكم التـي تـعبـدونـها من دون الله، وأدعو ربـي وحده ال أشرك بـه شيـًئا، عسى أال يـمنـعنـي إذا 
دعوتـه، فـأكون بـدعائه َشقـيًّـا.

C :
) 42 1- التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل األسماء في مناداتهما. )من آية 

) 45 44 2- المعاصي تمنع العبد من رحمة الله، وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر األسباب لنيل رحمته. )من آية 
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)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( 49 

فـلما تـركهم وتـرك آلهتـهم التـي يـعبـدونـها من دون الله، عّوضنـاه عن فـقـد أهله فـوهبـنـا له ابـنـه إسحاق، ووهبـنـا له حفـيـده 
يـعقـوب، وكل واحد منـهما جعلنـاه نـبـيًّـا.

)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب( 50 

وأعطيـنـاهم من رحمتـنـا مع النـبـوة خيـرًا كثـيـرًا، وجعلنـا لهم ثـنـاًء حسنًـا مستـمرًّا على ألسنـة العبـاد.
)حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج ( 51 

واذكر - أيـها الرسول - فـي القـرآن المنـزل عليـك خبـر موسى n، إنـه كان مختـارًا مصطًفـى، وكان رسواًل نـبـيًّـا.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 52 

ونـاديـنـاه من جانـب الجبـل األيـمن بـالنـسبـة لموقـع موسى n، وقـرّبـنـاه منـاجيًـا، حيـث أسمعه الله كالمه.
)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ( 53 

وأعطيـنـاه - من رحمتـنـا وإنـعامنـا عليـه - أخاه هارون n نـبـيًّـا؛ استـجابـة لدعائه حيـن سأل ربـه ذلك.
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 54 

واذكر - أيـها الرسول - فـي القـرآن المنـزل عليـك خبـر إسماعيـل n، إنـه كان صادق الوعد، ال يَـِعُد وعًدا إال َوفَـى 
بـه، وكان رسواًل نـبـيًّـا.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 55 

وكان يـأمر أهله بـإقـامة الصالة، وبـإعطاء الزكاة، وكان عنـد ربـه مرضيًّـا.
)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( 56 

واذكر - أيـها الرسول - فـي القـرآن المنـزل عليـك خبـر إدريـس n، إنـه كان كثـيـر الصدق والتـصديـق بـآيـات ربـه، 
وكان نـبـيًّـا من أنـبـيـاء الله.

)ڍ ڍ ڌ ( 57 

ورفـعنـا ذكره بـما أعطيـنـاه من النـبـوة، فـكان عالي المنـزلة.
)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  58 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(
أولـئك المـذكورون فـي هذه السورة ابـتـداًء بـزكـريـا وختـاًما بـإدريـس q، هم الذيـن أنـعم الله عليـهم بـالنـبـوة من أبـنـاء آدم 
n، ومن أبـنـاء من حمـلنـا فـي السفـيـنـة مع نـوح n، ومن أبـنـاء إبـراهيـم وأبـنـاء يـعقـوب q، وممن وفـقـنـا للهدايـة إلى 

اإلسالم، واصطفـيـنـاهم وجعلنـاهم أنـبـيـاء، كانـوا إذا سمعوا آيـات الله تـقـرأ سجدوا لله بـاكيـن من خشيـتـه.
C :

1- لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشترًكا فيه مع سارة، ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة وحفيدهما، ثم جاء ذكر 
) 49 إسماعيل مستقاًل مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق. )من آية 

2- وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناًء صادقًا بحسب إحسانه، وإبراهيم عليه السالم وذريته من أئمة المحسنين. 
) 50 )من آية 

) 52 3- إثبات صفة الكالم لله تعالى.  )من آية 
) 53 4- حاجة الداعية دوًما إلى أنصار يساعدونه في دعوته. )من آية 

) 54 5- صدق الوعد محمود، وهو من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الُخْلف مذموم. )من آية 
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)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 59 

فـجـاء مـن بـعـد هـؤالء األنـبـيـاء المصطفـيـن أتـبـاع سوء وضالل، ضيّـعوا الصـالة، فـلم يـأتـوا بـهـا علـى الوجـه المطـلوب، 
وارتـكبـوا ما تـشتـهيـه أنـفـسهم من المعاصي كالزنـى، فـسوف يـلقـون شرًّا فـي جهنـم وخيـبـة.

)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ( 60 

إال من تـاب من تـقـصيـره وتـفـريـطه، وآمن بـالله وعمل عماًل صالًحا فـأولئك الموصوفـون بـهذه الصفـات يـدخلون الجنـة، 
وال يـنـقـصون من أجور أعمالهم شيـًئا ولو قـّل.

)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ  ەئ( 61 

جنـات إقـامة واستـقـرار التـي وعد الرحـمن عبـاده الصالحيـن بـالغيـب أن يـدخلهم فـيـها، وهم لم يـروها فـآمنـوا بـها، فـوْعد 
الله بـالجنـة - وإن كان غيـبًـا - آت ال محالة.

)وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ( 62 

ال يـسمعون فـيـها فـضواًل، وال كالَم فـحٍش، بـل يـسمعون سالم بـعضهم على بـعض، وسالم المالئكة عليـهم، ويـأتـيـهم 
ما يـشتـهون من الطعام فـيـها صبـاًحا ومساًء.

)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 63 

هذه الجنّـة الموصوفـة بـهذه الصفـات هي التـي نـورثـها من عبـادنـا من كان ممتـثـاًل لألوامر، مجتـنـبًـا للنـواهي.
ولما ذكر سبـحانـه ثـواب المتـقـيـن ذكر أن التـقـوى هي الوقـوف مع أمره، فـقـال:

)حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ( 64 

وقـل - يـا جبـريـل - لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص: إن المالئكة ال تـتـنـزل من تـلقـاء أنـفـسها، وإنـما تـتـنـّزل بـأمر الله، لله ما نـستـقـبـله 
من أمر اآلخرة، وما خّلفـنـاه من أمر الدنـيـا، وما بـيـن الدنـيـا واآلخرة، وما كان ربـك - أيـها الرسول - نـاسيًـا شيـًئا.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 65 

خـالق السـماوات وخـالق األرض، ومالكـهما ومـدبـر أمرهـما، وخـالق ما بـيـنـهما ومالكه ومدبـره، فـاعبـده وحده، فـهو 
المستـحق للعبـادة، واثـبـت على عبـادتـه، فـليـس له مثـيـل وال نـظيـر يـشاركه فـي العبـادة.

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 66 

ويـقـول الكـافـر المنـكر للبـعـث؛ استـهزاء: أإذا مّت فـإنـي سوف أخرج من قـبـري حيًّـا حيـاة ثـانـيـة؟! إن هذا لبـعيـد.
)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 67 

أََوال يـتـذكر هذا المنـكر للبـعث أنـا خلقـنـاه من قـبـل ولم يـكن شيـًئا؟! فـيـستـدّل بـالخلق األول على الخلق الثـانـي، مع 
أن الخلق الثـانـي أسهل وأيـسر.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 68 

فـوربّـك - أيـها الرسول - لنـخرجنّـهم من قـبـورهم إلى المحشر مصحوبـيـن بـشـيـاطيـنـهم الـذيـن أضـّلوهـم، ثـم لنـسوقـنّـهم 
إلى أبـواب جهنـم أذالء، بـاركيـن على ركبـهم.

C :
) 64 1- إن المالئكة رسل الله بالوحي ال تنزل على أحد من األنبياء والرسل من البشر إال بأمر الله. )من آية 

) 65 2- على المؤمنين االشتغال بما أمروا به واالستمرار عليه في حدود المستطاع. )من آية 
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)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( 69 

ثـم لنـجذبـّن بـشدة وعنـف من كل طـائفـة مـن طـوائف الضـالل أشدهم عصيـانًـا، وهم قـادتـهم.
)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( 70 

ثـم لنـحن أعلم بـالذيـن هم أحّق بـدخول النـار ومقـاساة حّرها ومعانـاتـه.
)ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ( 71 

وما منـكم - أيـها النـاس - أحد إال سيـعبـر فـوق الصراط المضروب على متـن جهنـم، كان هذا العبـور قـضاًء ُمْبـَرًما 
قـضاه الله، فـال راّد لقـضائه.

)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 72 

ثـم بـعد هذا العبـور على الصراط نـسّلم الذيـن اتـقـوا ربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، ونـتـرك الظالميـن بـاركيـن على 
ركبـهم، ال يـستـطيـعون الفـرار منـها.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 73 

وإذا تُـْقـرأ علـى النـاس آيـاتـنـا المنـزلة على رسـولنـا واضـحات قـال الكفـار للمؤمنـيـن: أيُّ فـريـقـيـنـا خيـر إقـامة ومسـكنًـا، 
وأحسـن مجـلًسا ومجـتـمًعا: فـريـقـنـا أم فـريـقـكم؟!

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 74 

وما أكثـر األمم التـي أهلكنـاها قـبـل هؤالء الكفـار المفـتـخريـن بـما هم فـيـه من تـفـّوق مادي، هي أحسن منـهم أمواال، 
وأحسن منـظرًا لنـفـاسة ثـيـابـهم، وتـنـّعم أبـدانـهم.

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  75 

ېئ ىئ(
قـل - أيـها الرسول -: من كان يـتـخبّـط فـي ضالله فـسيـمهله الرحـمن حتـى يـزداد ضالاًل، حتـى إذا عايـنـوا ما كانـوا 
يـوعدون بـه من العذاب المعجَّل فـي الدنـيـا، أو المؤجَّل يـوم القـيـامة فـسيـعلمون حيـنـئذ من هو شر منـزاًل وأقـل نـاصرًا، أهو 

فـريـقـهم أم فـريـق المؤمنـيـن؟
)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب( 76 

ومقـابـل اإلمهال ألولئك حتـى يـزدادوا ضالاًل، يـزيـد الله الذيـن اهتـدوا إيـمانًـا وطاعة، واألعمال الصالحات المؤّديـة إلى 
السعادة األبـديـة أنـفـع عنـد ربـك - أيـها الرسول - جزاًء، وخيـر عاقـبـة.

C :
) 71 1- ورود جميع الخالئق َعلى النار -أي: المرور على الصراط، ال الدخول في النار- أمر واقع ال محالة. )من آية 

) 73 2- أن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام. )من آية 
3- من كان غارقًا في الضاللة متأصاًل في الكفر يتركه الله في طغيان جهله وكفره، حتى يطول اغترار، فيكون ذلك 

) 75 أشد لعقابه. )من آية 
4- يثّبت الله المؤمنين على الهدى، ويزيدهم توفيًقا ونصرة، وينزل من اآليات ما يكون سبًبا لزيادة اليقين مجازاًة 

) 76 لهم. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 77 

أفـرأيـت - أيـها الرسول - الذي كفـر بـحججنـا، وأنـكر وعيـدنـا، وقـال: إن مّت، وبـعثـت ألعطَيـّن مااًل كثـيـرًا وأوالًدا.
)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 78 

َأَعِلم الغيـب فـقـال ما قـال عن بـيِّـنـة؟! أم جعل عنـد ربـه عهًدا ليـدخلنّـه الجنـة، ويـعطيـنّـه مااًل وأوالًدا؟!
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 79 

ليـس األمر كما زعم، سنـكتـب ما يـقـوله وما يـعمله، ونـزيـده عذابًـا فـوق عذابـه لما يـّدعيـه من البـاطل.
)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ( 80 

ونـرث ما تـركه من مال وولد بـعد إهالكنـا له، ويـجيـئنـا يـوم القـيـامة فـرًدا قـد سلب منـه ما كان يـتـمتّـع بـه من مال ومن 
جاه.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 81 

واتّـخذ المشركون لهم معبـوديـن من دون الله؛ ليـكونـوا لهم ظهيـرًا ومعيـنًـا يـنـتـصرون بـهم.
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 82 

ليـس األمر كما زعموا، فـهذه المعبـودات التـي يـعبـدونـها من دون الله ستـجحد عبـادة المشركيـن لها يـوم القـيـامة، وتـتـبـرّأ 
منـهم، وتـكون لهم أعداء.

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ( 83 

ألم تـر - أيـها الرسول - أنـا بـعثـنـا الشيـاطيـن، وسّلطنـاهم على الكفـار تـهيّـجهم إلى فـعل المعاصي والصد عن ديـن 
الله تـهيـيـًجا؟

)ک ک ک ک گ گ گ گ ( 84 

فـال تـعجل - أيـها الرسول - بـطلب الله أن يـعّجل هالكهم، إنـما نـحصي أعمارهم إحصاء، حتـى إذا انـتـهى وقـت 
إمهالهم عاقـبـنـاهم بـما يـستـحّقـون.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 85 

اذكر - أيـها الرسول - يـوم القـيـامة يـوم نـجمع المتـقـيـن ربـهم - بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه - إلى ربـهم وفـًدا 
مكرميـن ُمَعزَّزيـن.

)ں ں ڻ ڻ ڻ( 86 

ونـسوق الكفـار إلى جهنـم عطاًشا.

C :
1- تدل اآليات على سخف الكافر وَسَذاجة تفكيره، وَتَمنِّيه األماني المعسولة، وهو سيجد نقيضها تماًما في عالم 

) 77 اآلخرة. )من آية 
) 83 2- سّلط الله الشياطين على الكافرين باإلغواء واإلغراء بالشر، واإلخراج من الطاعة إلى المعصية. )من آية 



370

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 87 

ال يـملك هؤالء الكفـار الشفـاعة لبـعضهم إال من اتّـخذ عنـد الله فـي الدنـيـا عهًدا بـاإليـمان بـه وبـرسله.
)ے ے ۓ ۓ( 88 

وقـال اليـهود والنـصارى وبـعض المشركيـن: اتـخذ الرحـمن ولًدا.
)ڭ ڭ ڭ ۇ( 89 

لقـد جئتـم - أيـها القـائلون بـهذا - شيـًئا عظيـًما.
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 90 

تـكاد السماوات تـتـشّقـق من هذا القـول المنـكر، وتـكاد األرض تـتـصدّع، وتـكاد الجبـال تـسقـط منـهدمة.
)ۉ ې ې ې( 91 

كل ذلك من أجل أن نـسبـوا للرحـمن ولًدا، تـعالى الله عن ذلك علوًّا كبـيـرًا.
)ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 92 

وما يـستـقـيـم أن يـتـخذ الرحمن ولًدا لتـنـّزهه عن ذلك.
)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 93 

ما كل من فـي السماوات واألرض من المالئكة واإلنـس والجن إال يـأتـي ربـه يـوم القـيـامة خاضًعا.
)ىئ ىئ ی ی( 94 

ا، فـال يـخفـى عليـه منـهم شيء. لقـد أحاط بـهم علًما، وعّدهم عدًّ
)ی جئ حئ مئ ىئ( 95 

وكل واحد منـهم يـأتـيـه يـوم القـيـامة منـفـرًدا ال نـاصر له وال مال.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 96 

إن الذيـن آمنـوا بـالله وعملوا األعمال الصالحات المرضيـة عنـد الله، سيـجعل لهم الله محبـة بـحبـه إيـاهم، وبـتـحبـيـبـهم 
إلى عبـاده.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 97 

فـإنـما يـّسرنـا هذا القـرآن بـإنـزاله بـلسانـك - أيـها الرسول - من أجل أن تـبـّشر بـه المتـقـيـن الذيـن يـمتـثـلون أوامري، 
ويـجتـنـبـون نـواهّي، وتـخّوف بـه قـوًما أشداء فـي الخصومة والمكابـرة فـي اإلذعان للحق.

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 98 

وما أكثـر األمم التـي أهلكنـاها من قـبـل قـومك، فـهل تـشعر اليـوم بـأحد من تـلك األمم؟! وهل تـسمع لهم صوتًـا خفـيًّـا؟! 
فـما أصابـهم قـد يـصيـب غيـرهم حيـن يـأذن الله.

C :
) 87 1- أهل الفضل والعلم والصالح يشفعون بإذن الله يوم القيامة. )من آية 
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َمكّية
C :

السعادة بـاتـبـاع هدى القـرآن وحمل رسالتـه، والشقـاء بـمخالفـتـه.
C :

)ڄ( 1 

)ڄ( تـقـدم الكالم على نـظائرها فـي بـدايـة سورة البـقـرة.
)ڃ ڃ ڃ چ چ( 2 

ما أنـزلنـا عليـك - أيـها الرسول - القـرآن ليـكون سبـبًـا فـي إرهاق نـفـسك أسًفـا على إعراض قـومك عن اإليـمان بـك.
)چ ڇ ڇ  ڇ( 3 

ما أنـزلنـاه إال ليـكون تـذكيـًرا لمن وفـقـهم الله لخشيـتـه.
)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 4 

نـزّله الله الذي خلق األرض، وخلق السماوات المرتـفـعة، فـهو قـرآن عظيـم؛ ألنـه منـزل من عنـد عظيـم.
)ڈ ژ ژ ڑ( 5 

.c الرحـمن عال وارتـفـع على العرش علوًّا يـليـق بـجالله
)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 6 

له سبـحانـه وحده ما فـي السماوات ومـا فـي األرض وما تـحـت التـراب من مخلوقـات، خلًقـا وملًكا وتـدبـيـرًا.
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ( 7 

وإن تـعلن - أيـها الرسول - القـول، أو تـخفـه فـإنـه سبـحانـه يـعلم ذلك كله، فـهو يـعلم السر وما هو أخفـى من السر 
مثـل خواطر النـفـس، ال يـخفـى عليـه شيء من ذلك.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 8 

الله ال معبـود بـحق غيـره، له وحده األسماء البـالغة الكمال فـي الحسن.
ولما كان النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص يـعانـي من قـومه اإلعراض، جاءت تـسليـتـه بـقـصة موسى n، فـقـال سبـحانـه:

)ھ ے ے ۓ( 9 

.n ولقـد جاءك - أيـها الرسول - خبـر موسى بـن عمران
C :

1- ليس إنزال القرآن العظيم إلتعاب النفس في العبادة، وإذاقتها المشقة الفادحة، وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به 
) 3 2 الذين يخشون ربهم. )من آية 

2- قـََرن الله بين الخلق واألمر، فكما أن الخلق ال يخرج عن الحكمة؛ فكذلك ال يأمر وال ينهى إال بما هو عدل 
) 4 وحكمة. )من آية 
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)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 10 

حيـن عايـن فـي سفـره نـارًا، فـقـال ألهله: أقـيـموا فـي مكانـكم هذا، إنـي أبـصرت نـارًا لعلي آتـيـكم من هذه النـار بـشعلة، 
أو أجد من يـهديـنـي إلى الطريـق.

)ې ې ى ى( 11 

فـلما جاء النـار نـاداه الله سبـحانـه بـقـوله: يـا موسى.
)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 12 

إنـي أنـا ربـك فـانـزع نـعليـك استـعداًدا لمنـاجاتـي، إنـك بـالوادي الُمَطهَّر )طَُوى(.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 13 

وأنـا اصطفـيـتـك - يـا موسى - لتـبـليـغ رسالتـي، فـاستـمع لما أوحيـه إليـك.
)پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 14 

إنـنـي أنـا الله ال معبـود بـحق غيـري، فـاعبـدنـي وحدي، وأّد الصالة على أكمل وجه لتـذُكرنـي فـيـها.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 15 

إن الساعة آتـيـة ال محالة وواقـعة، أكاد أخفـيـها فـال يـعلم وقـتـها مخلوق، ولكن يـعرفـون عالماتـها بـإخبـار النـبـي لهم؛ 
لكي تُـَجاَزى كل نـفـس بـما عملتـه، خيـرًا كان أو شرًّا.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 16 

فـال يـصرفـنّـك عن التـصديـق بـها واالستـعداد لها بـالعمل الصالح من ال يـؤمن بـها من الكفـار، واتـبـع ما تـهواه نـفـسه من 
المحرمات، فـتـهلك بـسبـب ذلك.

)ڃ چ چ چ( 17 

وما تـلك التـي بـيـدك اليـمنـى يـا موسى؟
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 18 

قـال موسى n: هي عصاي؛ أعتـمد عليـها فـي المشي، وأخبـط بـها الشجر ليـسقـط ورقـها لغنـمي، ولي فـيـها منـافـع 
غيـر ما ذكرت.

)ڑ ڑ ک( 19 

قـال الله: ألقـها يـا موسى.
)ک ک گ گ گ( 20 

فـألقـاها موسى، فـانـقـلبـت حيـة تـمشي بـسرعة وخّفـة.
)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 21 

قـال الله لموسى n: خذ العصا، وال تـخف من انـقـالبـها حيـة، سنـعيـدها إذا أخذتـها إلى حالتـها األولى.
C :

) 10 1- على الزوج واجب اإلنفاق على األهل )المرأة( من غذاء وكساء ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد. )من آية 
) 13 2- وجوب حسن االستماع في األمور المهمة، وأهمها الوحي المنزل من عند الله. )من آية 

3- اشتمل أول الوحي إلى موسى على أصلين في العقيدة وهما: اإلقرار بتوحيد الله، واإليمان بالساعة )القيامة(، 
) 15 14 وعلى أهم فريضة بعد اإليمان وهي الصالة. )من آية 
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)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 22 

واضمم يـدك إلى جنـبـك تـخرج بـيـضاء من غيـر بـرص؛ عالمة ثـانـيـة لك.
)ھ ھ ھ ے( 23 

أريـنـاك هاتـيـن العالمتـيـن لنـريـك - يـا موسى - من آيـاتـنـا العظمى الدالة على قـدرتـنـا، وعلى أنـك رسول من عنـد الله.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 24 

سر - يـا موسى - إلى فـرعون، فـإنـه تـجاوز الحد فـي الكفـر والتـمّرد على الله.
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 25 

قـال موسى n: رب، وّسع لي صدري ألتـحّمل األذى.
)ٴۇ ۋ ۋ( 26 

وسّهل لي أمري.
)ۅ ۉ ۉ ې( 27 

وأقـدرنـي على النـطق بـالفـصيـح من الكالم.
)ې ې( 28 

ليـفـهموا كالمي إذا بـّلغتـهم رسالتـك.
)ى ائ ائ ەئ ەئ( 29 

واجعل لي معيـنًـا من أهلي يـعيـنـنـي فـي أموري.
)وئ ۇئ( 30 

هارون بـن عمران أخي.
)ۆئ ۆئ ۈئ( 31 

قـوِّ بـه ظهري.
)ېئ ېئ ېئ( 32 

واجعله شريـًكا لي فـي الرسالة.
)ىئ ىئ ی( 33 

لكي نـسبّـحك تـسبـيـًحا كثـيـرًا.
)ی ی( 34 

ونـذكرك ذكرًا كثـيـرًا. 
)حئ مئ ىئ يئ( 35 

إنـك كنـت بـنـا بـصيـرًا، ال يـخفـى عليـك شيء من أمرنـا.
C :

) 28 27 1- أهمية امتالك الداعية لمهارة اإلفهام للمدعوِّين. )من آية 
2- التعاون بين الدعاة ضروري إلنجاح المقصود؛ فقد جعل الله لموسى أخاه هارون نبيًّا ليعاونه في أداء الرسالة. 

) 32 31 30 29 )من آية 
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)حب خب مب ىب يب( 36 

قـال الله: قـد أعطيـنـاك ما طلبـت يـا موسى. 
)حت خت مت ىت يت( 37 

ولقـد أنـعمنـا عليـك مرة أخرى.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 38 

إذ ألهمنـا أمك ما ألهمنـاها مما حفـظك الله بـه من مكر فـرعون.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  39 

ڦ(
البـحر  فـسيـطرحه  البـحر،  فـي  الصنـدوق  الصنـدوق، واطرحي  فـي  بـعد والدتـه  ارميـه  أن  ألهمنـاها:  أمرنـاها حيـن  فـقـد 
بـالشاطئ بـأمر منّـا، فـيـأخذه عدو لي وله، وهو فـرعون، ووضعت عليـك محبّـة منّـي، فـأحبّـك النـاس، ولتـتـربّـى على عيـنـي 

وفـي حفـظي ورعايـتـي.
)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  40 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(
إذ خرجت أختـك تـسيـر كلما سار التـابـوت تـتـابـعه، فـقـالت لمن أخذوه: هل أُْرِشدكم إلى من يـحفـظه ويـرضعه ويـربـيـه؟ 
فـمنـنّـا عليـك بـإرجاعك إلى أّمك لتـسّر بـرجوعك إليـها، وال تـحزن من أجلك، وقـتـلت الِقـْبـِطي الذي وََكْزتَـه، فـمنـنّـا عليـك 
بـإنـجائك من العقـوبـة، وخلصنـاك مرة بـعد مرة من كل امتـحان تـعّرضت له، فـخرجت ومكثـت أعواًما فـي أهل َمْديـن، ثـم 

أتـيـت فـي الوقـت الذي قُـدِّر لك أن تـأتـي فـيـه لتـكليـمك يـا موسى.
)ڳ ڳ( 41 

واختـرتـك لتـكون رسواًل عنّـي تـبـّلغ النـاس ما أوحيـت بـه إليـك.
)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 42 

اذهب أنـت - يـا موسى - وأخوك هارون، بـآيـاتـنـا الدالة على قـدرة الله ووحدانـيـتـه، وال تـضعفـا عن الدعوة إلّي، وعن ذكري.
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( 43 

اذهبـا إلى فـرعون، فـإنـه تـجاوز الحد فـي الكفـر والتـمّرد على الله.
)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 44 

فـقـوال له قـواًل لطيـًفـا ال عنـف فـيـه؛ رجاء أن يـتـذكر، ويـخاف الله فـيـتـوب.
C :

1- كمال اعتناء الله بكليمه موسى n واألنبياء والرسل، ولورثتهم نصيب من هذا االعتناء على حسب أحوالهم مع 
) 41 39 الله. )من آية 

2- بيان فضيلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة، وُضِمَنت له 
) 44 العصمة. )من آية 
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)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 45 

قـال موسى وهارون q: إنـنـا نـخاف أن يـعّجل بـالعقـوبـة قـبـل إتـمام دعوتـه، أو أن يـتـجاوز الحد فـي ظلمنـا بـالقـتـل أو 
غيـره.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ( 46 

قـال الله لهما: ال تـخافـا؛ إنـنـي معكما بـالنـصر والتـأيـيـد، أسمع وأرى ما يـحدث بـيـنـكما وبـيـنـه.
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  47 

ی(
فـْأتـيـاه، فـقـوال له: إنـا رسوال ربـك - يـا فـرعون - فـابـعث معنـا بـنـي إسرائيـل، وال تـعذبـهم بـقـتـل أبـنـائهم، واستـحيـاء 

نـسائهم، قـد أتـيـنـاك بـبـرهان من ربـك على صدقـنـا، واألمان من عذاب الله لمن آمن، واتـبـع هدى الله.
)ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( 48 

إنـا قـد أوحى الله إليـنـا أن العذاب فـي الدنـيـا واآلخرة على من كذَّب بـآيـات الله، وأعرض عما جاءت بـه الرسل.
)ىب يب جت حت( 49 

قـال فـرعون منـكرًا لما جاءا بـه: فـمن ربـكما الذي زعمتـما أنـه أرسلكما إلّي يـا موسى؟
)مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج( 50 

قـال موسى: ربـنـا هو الذي أعطى كل شيء صورتـه وشكله المنـاسب له، ثـم هدى المخلوقـات لما خلقـها له.
)مح جخ حخ مخ جس( 51 

قـال فـرعون: فـما شأن األمم السابـقـة التـي كانـت على الكفـر؟
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 52 

قـال موسى n لفـرعون: ِعْلُم ما كانـت عليـه تـلك األمم عنـد ربـي، مثـبـت فـي اللوح المحفـوظ، ال يـخطئ ربـي فـي 
علمها، وال يـنـسى ما علمه منـها.

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 53 

عنـد ربـي الذي صيَّـر لكم األرض ُمَمهَّدة للعيـش عليـها، وجعل لكم فـيـها طرقًـا صالحة للسيـر عليـها، وأنـزل من السماء 
ماء المطر، فـأخرجنـا بـذلك الماء أصنـافًـا من النـبـاتـات مختـلفـة.

C :
1- من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع، وفي دفع المضار عن نفسه. 

) 50 )من آية 
) 52  51 2- الله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل.  )من آية 

3- إخراج َأصناف من النبات المختلفة األنواع واأللوان من األرض دليل واضح على قدرة الله تعالى ووجود الصانع. 
) 53 )من آية 

4- ذكرت اآليات دليلين عقليين واضحين على اإلعادة: إخراج النبات من األرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها 
) 55  53 وإيجادهم. )من آية 
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)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 54 

كلوا - أيـها النـاس - مما أخرجنـا لكم من الطيـبـات، وارعوا أنـعامكم، إن فـي ذلك المذكور من النـعم لدالئل على 
قـدرة الله ووحدانـيـتـه ألصحاب العقـول.

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 55 

من تـراب األرض خلقـنـا أبـاكم آدم n، وفـيـها نـرجعكم بـالدفـن إذا ُمتُّـم، ومنـها نـخرجـكم مرة أخـرى للبـعث يـوم 
القـيـامة.

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 56 

ولقـد أظهرنـا لفـرعون آيـاتـنـا التـسع كلها، وشاهدها فـكّذب بـها، وامتـنـع أن يـستـجيـب إلى اإليـمان بـالله.
)ک ک ک ک گ گ گ( 57 

قـال فـرعـون: أجئتـنـا لتـخـرجنـا مـن مصـر بـما جئـت بـه من السحر - يـا موسى - ليـبـقـى لك ملكها؟
)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ( 58 

فـلنـأتـيـنّـك - يـا موسى - بـسحـر مثـل سحرك، فـاجعل بـيـنـنـا وبـيـنـك موعًدا فـي زمان معلوم ومكان محدد، ال نـتـخّلف 
نـحن وال تـتـخلف أنـت عنـه، وليـكن المكان وسطًا بـيـن الفـريـقـيـن معتـداًل.

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 59 

قـال موسى n لفـرعـون: الموعد بـيـنـنـا وبـيـنـكم يـوم العيـد حيـث يـجتـمع النـاس محتـفـليـن بـعيـدهم ضحى.
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 60 

فـأدبـر فـرعون منـصرفًـا، فـجمع َمْكَرُه وِحيَـَله، ثـم جـاء فـي الـزمـان والمـكان المحدديـن للُمَغالبـة.
)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 61 

قـال موسـى يـعـظ سحـرة فـرعون: احـذروا، ال تـخـتـلقـوا على الله كـذبًـا بـمـا تـخـدعون بـه النـاس من السـحر فـيـستـأصلكم 
بـعذاب من عنـده، وقـد خسر من اختـلق على الله الكذب.

)ې ى ى ائ ائ( 62 

فـتـنـاظر السحرة لما سمعوا كالم موسى n، وتـنـاجوا بـيـنـهم سرًّا.
)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 63 

قـال بـعض السحرة لبـعضهم سرًّا: إن موسى وهارون ساحران، يـريـدان أن يـخرجاكم من مصر بـسحرهما الذي جاءا 
بـه، ويـذهبـا بـُسنَّـتـكم العليـا فـي الحيـاة، ومذهبـكم األرقـى.

)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب( 64 

فـأحكموا أمركم، وال تـختـلفـوا فـيـه، ثـم تـقـدموا ُمْصَطفِّـيـن، وارموا ما عنـدكم دفـعة واحدة، وقـد ظفـر بـالمطلوب اليـوم 
من غلب خصمه.

C :
) 56 1- كفر فرعون كفر عناد؛ ألنه رأى اآليات عيانا ال خبرًا، واقتنع بها في أعماق نفسه. )من آية 

2- اختار موسى يوم العيد؛ لتعلو كلمة الله، ويظهر دينه، ويكبت الكفر، أمام الناس قاطبة في المجمع العام لَيِشيع 
) 59 الخبر. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 65 

قـال السـحرة لموسى n: يـا موسى، اخـتـر أحـد أمـريـن: أن تـكون البـادئ بـإلقـاء ما لديـك من سحر، أو نـكون نـحن 
البـادئيـن بـذلك.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 66 

قـال موسى n: بـل اطرحوا أنـتـم ما لديـكم أّواًل، فـطرحوا ما عنـدهم، فـإذا حـبـالهم وعصيّـهم التـي طرحوها يُـَخيّـل إلى 
موسـى من سحـرهم أنـها ثـعـابـيـن تـتـحرك بـسرعة.

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 67 

فـأسّر موسى فـي نـفـسه الخوف مما صنـعوا.
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 68 

قـال الله لموسى n مطمئنًـا إيـاه: ال تـخف مما ُخيِّـل إليـك، إنـك - يـا موسى - أنـت الُمْستَـْعِلي عليـهم بـالغلبـة 
والنـصر.

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 69 

واطرح العصا التـي بـيـدك اليـمنـى تـنـقـلب حيـة تـبـتـلع ما صنـعوه من السحر، فـما صنـعوه ليـس إال كيـًدا سحريًـّا، وال يـظفـر 
الساحر بـمطلوب أيـن كان.

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 70 

فـطـرح موسى عصاه فـانـقـلبـت حيـة، وابـتـلـعت ما صـنـعه السـحرة، فـسجد السحرة لله لما علموا أن ما عنـد موسى ليـس 
سحًرا، إنـما هو من عنـد الله، قـالوا: آمنـا بـرب موسى وهارون، رب جميـع المخلوقـات.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  71 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(
لهـو  بـذلك؟! إن مـوسى  لـكم  قـبـل أن آذن  بـموسى  إيـمانـهم ومتـوّعًدا: هل آمنـتـم  السـحرة  فـرعون منـِكًرا على  قـال 
رئيـسـكم - أيـها السحـرة - الذي عّلمكم السحر، فـألقـطّعّن من كل واحد منـكم رِْجاًل ويـًدا مخالًفـا بـيـن جهتـيـهما، 
وألصّلبـّن أبـدانـكم على جذوع النـخل حتـى تـموتـوا، وتـكونـوا عبـرة لغيـركم، ولتـعلمّن عنـد ذلك أيـنـا أقـوى عذابًـا، وأدوم: 

أنـا أو رب موسى؟!
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 72 

قـال السحرة لفـرعون: لن نـفـّضل اتّـبـاعك - يـا فـرعون - على اتّـبـاع ما جاءنـا من اآليـات الواضحات، ولن نـفـّضلك 
على الله الذي خلقـنـا، فـاصنـع ما أنـت صانـع بـنـا، ما لك سلطان عليـنـا إال فـي هذه الحيـاة الفـانـيـة، وسيـزول سلطانـك.

C :
1- ال يفوز وال ينجو الساحر حيث أتى من األرض أو حيث احتال، وال يحصل مقصوده بالسحر َخيًرا كان أو شرًّا. 

) 69 )من آية 
) 71 2- دأب الطغاة التهديد بالعذاب الشديد ألهل الحق واإلمعان في ذلك لإلذالل واإلهانة. )من آية 

3- اإليمان يصنع المعجزات؛ فقد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال، فهان عليهم عذاب الدنيا، ولم يبالوا بتهديد 
) 72 فرعون. )من آية 
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)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 73 

إنـا آمنّـا بـربـنـا رجاء أن يـمحو عنّـا معاصيـنـا السالفـة من الكفـر وغيـره، ويـمحو عنـا ذنـب السحر الذي أجبـرتـنـا على 
تـعّلمه وممارستـه ومغالبـة موسى بـه، والله خيـر جزاًء مما وعدتـنـا بـه، وأْدَوم عذابًـا مما تـوّعدتـنـا بـه من العذاب.

)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 74 

إن الشأن والحاصل أن من يـأتـي ربـه يـوم القـيـامة كافـرًا بـه فـإنَّ له نـار جهنـم يـدخلها ماكثًـا فـيـها أبـًدا، ال يـموت فـيـها 
فـيـستـريـح من عذابـها، وال يـحيـا حيـاة طيـبـة.

)حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت( 75 

ومن يـأت ربـه يـوم القـيـامة مؤمنًـا بـه قـد عمل األعمال الصالحات فـأولئك الموصوفـون بـتـلك الصفـات العظيـمة لهم 
المنـازل الرفـيـعة، والدرجات العليّـة.

)جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس( 76 

تـلك الدرجات هي جنـات إقـامة تـجري األنـهار من تـحت قـصورها ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، وذلك الجزاء المذكور جزاء 
كل من تـطّهر من الكفـر والمعاصي.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 77 

ولقـد أوحـيـنـا إلـى موسـى: أن سـر بـعبـادي ليـال من مصر حتـى ال يـشعر بـهم أحد، واجعل لهم طريـًقـا فـي البـحر يـابـًسا 
بـعد ضرب البـحر بـالعصا، آمنًـا ال تـخاف أن يـلحق بـك فـرعون وملؤه، وال تـخشى من الغرق فـي البـحر.

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 78 

فـتـبـعهم فـرعون مصحوبًـا بـجنـوده، فـغمره وغمر جنـوده من البـحر ما غمرهم مما ال يـعلم حقـيـقـتـه إال الله، فـغرقـوا جميـًعا 
وهلكوا، ونـجا موسى ومن معه.

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 79 

وأضّل فـرعون قـومه بـما حّسنـه لهم من الكفـر، وخدعهم بـه من البـاطل، ولم يـرشدهم إلى طريـق الهدايـة.
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( 80 

وقـلنـا لبـنـي إسرائيـل بـعد أن أنـقـذنـاهم من فـرعون وجنـوده: يـا بـنـي إسرائيـل، قـد أنـقـذنـاكم من عدوّكم، وواعدنـاكم أن 
نـكّلم موسى بـالجهة اليـمنـى من الوادي الواقـع بـجانـب جبـل الطور، ونـزّلنـا عليـكم فـي التِّـيـه من نـعمنـا شرابًـا حلًوا مثـل 

العسل وطائرًا صغيـًرا طيـب اللحم يـشبـه السُّمانـى.
)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 81 

كلوا من المستـلّذات مّما رزقـنـاكم من األطعمة الحالل، وال تـتـجاوزوا ما أبـحنـاه لكم إلى ما حّرمنـاه عليـكم، فـيـنـزل 
عليـكم غضبـي، ومن يـنـزل عليـه غضبـي فـقـد هلك وشقـي فـي الدنـيـا واآلخرة.

C :
) 78 1- من ُسنَّة الله انتقامه من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين، ويقر أعينهم، ويذهب غيظ قلوبهم. )من آية 
) 79 2- الطاغية شؤم على نفسه وعلى قومه؛ ألنه يضلهم عن الرشد، وما يهديهم إلى خير وال إلى نجاة. )من آية 

) 81 3- النعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد، وجحودها يوجب حلول غضب الله ونزوله. )من آية 
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)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 82 

وإنـي لكثـيـر المغفـرة والعفـو لمن تـاب إلّي وآمن، وعمل عماًل صالًحا، ثـم استـقـام على الحق.
)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 83 

وما الذي جعلك تـعجل عن قـومك - يـا موسى - فـتـتـقـدمهم تـارًكا إيـاهم خلفـك؟
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ( 84 

قـال موسىn: ها هم ورائـي وسيـلحقـونـنـي، وسبـقـت قـومي إليـك لتـرضى عنـي بـمسارعتـي إليـك.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 85 

قـال الله: فـإنـا قـد ابـتـليـنـا قـومك الذيـن خّلفـتـهم وراءك بـعبـادة العجل، فـقـد دعاهم إلى عبـادتـه السامري، فـأضّلهم بـذلك.
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  86 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(
فـعاد موسى إلى قـومه غضبـان لعبـادتـهم العجل، حزيـنًـا عليـهم، قـال موسى n: يـا قـوم، أََما وعدكم الله وعًدا حسنًـا 
أن يـنـزل عليـكم التـوراة، ويـدخلكم الجنـة، أفـطال عليـكم الزمان فـنـسيـتـم؟ أم أردتّـم بـفـعلكم هذا أن يـنـزل عليـكم غضب 

من ربـكم، ويـقـع عليـكم عذابـه، فـلذلك أخلفـتـم موعدي بـالثـبـات على الطاعة حتـى أرجع إليـكم؟!
)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( 87 

قـال قـوم موسى: ما أخلفـنـا موعدك - يـا موسى - بـاختـيـار منّـا، بـل بـاضطرار، فـقـد حملنـا أحمااًل وأثـقـاال من ُحِليِّ 
قـوم فـرعون، فـرميـنـاها فـي حفـرة للتـخلص منـها، فـكما رميـنـاها فـي الحفـرة رمى السامرّي ما كان معه من تـربـة حافـر فـرس 

.n جبـريـل
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 88 

فـأخرج السامري من تـلك الحلي لبـنـي إسرائيـل َجَسَد عجل ال روح فـيـه، له صوت كصوت البـقـر، فـقـال المفـتـونـون 
منـهم بـعمل السامرّي: هذا هو معبـودكم ومعبـود موسى، نـسيـه وتـركه هنـا.

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 89 

أفـال يـرى هؤالء الذيـن فُـتِـنـوا بـالعجل فـعبـدوه أن العجل ال يـكّلمهم وال يـجيـبـهم، وال يـقـدر على دفـع ضر عنـهم وال 
عن غيـرهم، وال جلب نـفـع له، أو لغيـره؟!

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 90 

ولقـد قـال لهم هارون قـبـل رجوع موسى إليـهم: ما فـي صيـاغة العجل من الذهب وُخَوارِه إال اختـبـار لكم ليـظهر المؤمن 
من الكافـر، وإن ربّـكم - يـا قـوم - هو من يـملك الرحمة ال من ال يـملك لكم ضرًّا وال نـفـًعا فـضاًل عن أن يـرحمكم، 

فـاتـبـعونـي فـي عبـادتـه وحده، وأطيـعوا أمري بـتـرك عبـادة غيـره.
C :

1- الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية، وآمن به وعمل الصالحات، ثم ثبت على ذلك 
) 82 حتى مات عليه. )من آية 

) 84 2- أن العجلة وإن كانت في الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين. )من آية 
) 88 3- خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضالل. )من آية 
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)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 91 

قـال المفـتـونـون بـعبـادة العجل: لن نـزال مقـيـميـن على عبـادتـه حتـى يـعود إليـنـا موسى.
)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 92 

قـال موسى ألخيـه هارون: ما الذي منـعك حيـن رأيـتـهم ضّلوا بـعبـادة العجل من دون الله.
)ک ک ک گ گ( 93 

أن تـتـركهم وتـلحق بـي؟! أفـعصيـت أمري لك حيـن استـخلفـتـك عليـهم؟!
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 94 

إيـاه: ال تـمسك  قـال له هارون مستـعطًفـا  إليـه مستـنـكًرا عليـه صنـيـعه  بـلحيـة أخيـه ورأسه يـسحبـه  ولما أخذ موسى 
بـلحيـتـي وال بـشعر رأسي، فـإن لي عذرًا فـي بـقـائي معهم، فـقـد خفـت إن تـركتـهم وحدهم أن يـتـفـّرقـوا، فـتـقـول: إنـي فـرقـت 

بـيـنـهم، وإنـي لم أحفـظ وصيّـتـك فـيـهم.
)ہ ھ ھ ھ( 95 

قـال موسى n للسامري: فـما شأنـك أنـت يـا سامري؟ وما الذي دفـعك إلى ما صنـعت؟
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 96 

قـال السامري لموسى n: رأيـت ما لم يـروه، فـقـد رأيـت جبـريـل على فـرس، فـأخذت قـبـضة من تـراب من أثـر فـرسه، 
فـطرحتـها على الحلّي المذاب المسبـوك على صورة عجل، فـنـشأ عن ذلك َجَسد عجل له ُخَوار، وكذلك حّسنـت لي 

نـفـسي ما صنـعتـه.
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ  97 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(
قـال موسى n للسامري: فـاذهب أنـت فـإن لك أن تـقـول ما دمت حيًّـا: ال أََمّس وال أَُمّس، فـتـعيـش منـبـوًذا، وإن لك 
موعًدا يـوم القـيـامة تُـَحاَسب فـيـه وتُـَعاقَـب، لن يـخلفـك الله هذا الموعد، وانـظر إلى عجلك الذي اتـخذتـه معبـودك، وأقـمت 

على عبـادتـه من دون الله، لنـشعلّن عليـه نـارًا حتـى يـنـصهر، ثـم لنَـْذرِيـنّـه فـي البـحر حتـى ال يـبـقـى له أثـر.
)جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ( 98 

إنـما معبـودكم بـحق - أيـها النـاس - هو الله الذي ال معبـود بـحق غيـره، أحاط بـكل شيء علًما، فـال يـفـوتـه سبـحانـه 
علم شيء.

)  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 99 

مثـل ما قـصصنـا عليـك - أيـها الرسول - خبـر موسى وفـرعون، وخبـر قـومهما نـقـّص عليـك أخبـار من سبـقـوك من 
األنـبـيـاء واألمم لتـكون تـسليـة لك، وقـد أعطيـنـاك من عنـدنـا قـرآنًـا يـتـذكر بـه من تـذكر.

C :
) 94  93  92 1- الغضب المحمود هو الذي يكون عند انتهاِك محارم الله. )من آية 

) 97 2- في اآليات أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، وأال ُيَخاَلطوا. )من آية 
) 98 3- في اآليات وجوب التفكر في معرفة الله تعالى من خالل مفعوالته في الكون. )من آية 

) 99 4- القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ لألمم والشعوب واألفراد وشرف وفخر لإلنسانية. )من آية 
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)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 100 

من أعرض عن هذا القـرآن المنـزل عليـك فـلم يـؤمن بـه، ولم يـعمل بـما فـيـه؛ فـإنـه يـأتـي يـوم القـيـامة حاماًل إثـًما عظيـًما، 
ومستـحقًّـا عقـابًـا أليـًما.

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 101 

ماكثـيـن فـي ذلك العذاب دائًما، وبـئس الحمل الذي يـحملونـه يـوم القـيـامة.
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 102 

يـوم يـنـفـخ الَمَلك فـي الصور النـفـخة الثـانـيـة للبـعث، ونـحشر الكفـار فـي ذلك اليـوم ُزْرقًـا لتـغيّـر ألوانـهم وعيـونـهم من 
شدة ما القـوه من أهوال اآلخرة.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 103 

يـتـهامسون بـقـولهم: ما لبـثـتـم فـي البَـْرزَخ بـعد الموت إال عشر ليـال.
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( 104 

نـحن أعلم بـما يـتـسارُّون بـه، ال يـفـوتـنـا منـه شيء، إذ يـقـول أوفـرهم عقـال: ما لبـثـتـم فـي البَـْرزَخ إال يـوًما واحًدا ال أكثـر.
)ک ک گ گ گ گ ڳ( 105 

ويـسألونـك - أيـها الرسول - عن حال الجبـال يـوم القـيـامة، فـقـل لهم: الجبـال يـقـتـلعها ربـي من أصولها ويُـْذرِيـها، 
فـتـكون هبـاًء.

)ڳ ڳ ڱ( 106 

فـيـتـرك األرض التـي كانـت تـحملها مستـويـة ال بـنـاء عليـها وال نـبـات.
)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 107 

ال تـرى - أيـها الـنـاظر إليـها - فـي األرض من تـمـام استـوائها ميـاًل وال ارتـفـاًعا وال انـخفـاًضا.
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 108 

فـي ذلك اليـوم يـتـبـع النـاس صوت الداعي إلى المحـشر، ال معدل لهم عن اتـبـاعه، وسكتـت األصوات للرحـمن رهبـة، 
فـال تـسمع فـي ذلك اليـوم إال صوتًـا خفـيًّـا.

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 109 

فـي ذلك اليـوم العظيـم ال تـنـفـع الشفـاعة من أي شافـع إال شافـًعا أذن له الله أن يـشفـع، ورضي قـوله فـي الشفـاعة.
)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 110 

يـعلم الله سبـحانـه ما يـستـقـبـله النـاس من أمر الساعة، ويـعلم ما استـدبـروه فـي دنـيـاهم، وال يـحيـط جميـع العبـاد بـذات 
الله وصفـاتـه علًما.

C :
1- من آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والتعظيم، واالهتداء بنوره إلى الصراط المستقيم، واإلقبال 

) 100 عليه بالتعلم والتعليم. )من آية 
2- ندم المجرمين يوم القيامة حيث ضيعوا األوقات الكثيرة، وقطعوها ساهين الهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين 

) 104  103  102 على ما يضرهم. )من آية 
) 109 3- ال تنفع الشفاعة أحًدا إال شفاعة من أذن له الرحمن، ورضي قوله في الشفاعة. )من آية 



382

)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 111 

وذّلت وجوه العبـاد، واستـكانـت للحي الذي ال يـموت، القـائم بـأمور عبـاده بـتـدبـيـرها وتـصريـفـها، وقـد خسر من حمل 
اإلثـم بـإيـراده نـفـسه موارد الهالك.

)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 112 

ومن يـعمل األعمال الصالحة وهو مؤمن بـالله ورسله فـسيـنـال جزاءه وافـيًـا، وال يـخاف ظلًما بـأن يـعّذب بـذنـب لم 
يـفـعله، وال نـقـًصا لثـواب عمله الصالح.

)ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت( 113 

ومثـل ما أنـزلنـا من قـصص السابـقـيـن أنـزلنـا هذا القـرآن بـلسان عربـي مبـيـن، وبـيَّـنـا فـيـه أنـواع الوعيـد من تـهديـد وتـخويـف؛ 
رجاء أن يـخافـوا الله، أو يـنـشئ لهم القـرآن موعظة واعتـبـارًا.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 114 

فـتـعالى الله وتـقـّدس وَجلَّ، الملك الذي له ملك كل شيء، الذي هو حق وقـوله حق، تـعالى عما يـصفـه بـه المشركون، 
وال تـسرع - أيـها الرسول - بـقـراءة القـرآن مع جبـريـل قـبـل أن يـنـهي إليـك إبـالغه، وقـل: رب زدنـي علًما إلى ما عّلمتـنـي.

ولما ذكر الله قـصة موسى وما اشتـملت عليـه من إعراض فـرعون وغفـلة بـنـي إسرائيـل، ذكر قـصة آدم n حثًـّا على 
رجوع من نـسي إلى طاعة الله فـقـال:

)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 115 

ولقـد وصيـنـا آدم من قـبـل بـعدم األكل من الشجرة، ونـهيـنـاه عن ذلك، وبـيّـنـا له عاقـبـتـه، فـنـسي الوصيـة وأكل من 
الشجرة، ولم يـصبـر عنـها، ولم نـر له قـوة عزم على حفـظ ما وصيـنـاه بـه.

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 116 

واذكر - أيـها الرسول - إذ قـلنـا للمالئكة: اسجـدوا آلدم سجـود تـحيـة، فـسجـدوا كلهـم إال إبـلـيـس - الـذي كان 
معهم ولم يـكن منـهم - امتـنـع من السجود تـكبـرًا.

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 117 

فـقـلنـا: يـا آدم، إن إبـليـس عدّو لك وعدو لزوجك، فـال يـخرجنّـك أنـت وزوجك من الجنـة بـطاعتـه فـيـما يـوسوس بـه، 
فـتـتـحّمل أنـت المشاّق والمكاره.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( 118 

إن لك على الله أن يـطعمك فـي الجنـة فـال تـجوع، ويـكسوك فـال تـعرى.
)ک ک گ گ گ گ( 119 

وأن يـسقـيـك فـال تـعطش، ويـظلك فـال يـصيـبـك حر الشمس.
C :

) 113 1- القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ لألمم والشعوب واألفراد وشرف وفخر لإلنسانية. )من آية 
) 113 2- القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من األحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. )من آية 

3- األدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ الُمْمِلي والمعلم من كالمه المتصل 
) 114 بعضه ببعض. )من آية 

4- نسي آدم فنسيت ذريته، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة فغفر الله له، ومن يشابه أباه 
) 122  115 فما ظلم. )من آية 
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)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 120 

فـوسوس الشيـطان إلى آدم، وقـال له: هل أرشدك إلى شجرة َمْن أكل منـها ال يـموت أبـًدا، بـل يـبـقـى حيًّـا ُمَخلًَّدا، 
ويـملك ملًكا مستـمرًّا ال يـنـقـطع وال يـنـتـهي؟!

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 121 

فـأكل آدم وحواء من الشجرة التـي نُـِهيـا عن األكل منـها، فـظهرت لهما عوراتـهما بـعد أن كانـت مستـورة، وشَرعا يـنـزعان 
من أوراق شجر الجنـة، ويـستـران بـها عوراتـهما، وخالف آدم أمر ربـه إذ لم يـمتـثـل أمره بـاجتـنـاب األكل من الشجرة، 

فـتـعّدى إلى ما ال يـجوز له.
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 122 

ثـم اختـاره الله وقـبـل تـوبـتـه، ووفّـقـه إلى الرشاد.
)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 123 

قـال الله آلدم وحواء: انـزال من الجنـة أنـتـما وإبـليـس، فـهو عدو لكما وأنـتـما عدوان له، فـإن جاءكم منـي بـيـان لسبـيـلي: 
فـمن اتـبـع منـكم بـيـان سبـيـلي وعمل بـه ولم يـنـحرف عنـه؛ فـال يـضّل عن الحق، وال يـشقـى فـي اآلخرة بـالعذاب، بـل 

يـدخله الله الجنـة.
)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 124 

ومن تـوّلى عن ذكري ولم يـقـبـله، ولم يـستـجب له فـإن له معيـشة ضيـقـة فـي الدنـيـا وفـي البَـْرزَخ، ونـسوقـه إلى المحشر 
يـوم القـيـامة فـاقـد البـصر والحجة.

)جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( 125 

يـقـول هذا الُمْعِرض عن الذكر: يـا رب، لم حشرتـنـي اليـوم أعمى، وقـد كنـت فـي الدنـيـا بـصيـرًا.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 126 

قـال الله تـعـالى ردًّا عليـه: مثـل ذلك فـعـلتَـه فـي الدنـيـا، فـقـد جـاءتـك آيـاتـنـا فـأعرضت عنـها وتـركتـها، وكذلك فـإنـك تُـْتـَرك 
اليـوم فـي العذاب.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 127 

ومثـل هذا الجزاء نـجزي من انـهمك فـي الشهـوات المحـرَّمة، وأعرض عن اإليـمـان بـالـدالئل الواضـحة من ربـه. ولعـذاب 
الله فـي اآلخـرة أفـظـع وأقـوى من المعيـشة الضَّْنـك فـي الدنـيـا والبَـْرزَخ وأدوم.

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 128 

أفـلم يـتـبـيّـن للمشركيـن كثـرة األمم التـي أهلكنـاها من قـبـلهم، يـمشون فـي مساكن تـلك األمم الُمْهَلكة، ويـعايـنـون آثـار 
ما أصابـهم؟ إن فـيـما أصاب تـلك األمم الكثـيـرة من الهالك والدمار لعبـرًا ألصحاب العقـول.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 129 

ولوال كلمة سبـقـت من ربـك - أيـها الرسول - أنـه ال يـعّذب أحًدا قـبـل إقـامة الحجة عليـه، ولوال أجل ُمَقـدَّر عنـده 
لهم لعاجلهم العذاب؛ الستـحقـاقـهم إيـاه.

C :
) 122 1- فضيلة التوبة؛ ألن آدم n كان بعد التوبة أحسن منه قبلها. )من آية 

) 124 2- المعيشة الضنك في دار الدنيا، وفي دار البَـْرزَخ، وفي الدار اآلخرة ألهل الكفر والضالل. )من آية 
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ڳ ڱ(

فـاصبـر - أيـها الرسول - على ما يـقـوله المكذبـون بـك من أوصاف بـاطلة، وسبّـح بـحمد ربـك فـي صالة الفـجر قـبـل 
طلوع الشمس، وفـي صالة العصر قـبـل غروبـها، وفـي صالة المغرب والعشاء من ساعات الليـل، وفـي صالة الظهر عنـد 
الزوال بـعد نـهايـة الطرف األول من النـهار وفـي صالة المغرب بـعد نـهايـة الطرف الثـانـي منـه؛ رجاء أن تـنـال عنـد الله من 

الثـواب ما تـرضى بـه.
)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 131 

وال تـنـظر إلى ما جعلنـاه ألصنـاف هؤالء المكذبـيـن متـعة يـتـمتـعون بـها من زهرة الحيـاة الدنـيـا لنـختـبـرهم، فـإن ما جعلنـاه 
لهم من ذلك زائل، وثـواب ربّـك الذي وعدك بـه حتـى تـرضى خيـر مما متّـعهم بـه فـي الدنـيـا من متـع زائلة وأدوم؛ ألنـه ال 

يـنـقـطع.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 132 

وْأُمْر - أيـها الرسول - أهلك بـأداء الصالة، واصطبـر أنـت على أدائها، ال نـطلب منـك رزقًـا لنـفـسك وال لغيـرك، نـحن 
نـتـكّفـل بـرزقـك، والعاقـبـة المحمودة فـي الدنـيـا واآلخرة ألصحاب التـقـوى الذيـن يـخافـون الله، فـيـمتـثـلون أوامره، ويـجتـنـبـون 

نـواهيـه.
)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 133 

وقـال هؤالء الكفـار المكذبـون بـالنـبـي  ملسو هيلع هللا ىلص: هالَّ يـأتـيـنـا محمد بـعالمة من ربـه تـدّل على صدقـه وأنـه رسول، أََولم يـأت 
هؤالء المكذبـيـن القـرآُن الذي هو تـصديـق للكتـب السماويـة من قـبـله؟!

)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( 134 

ولو أنَـّا أهلكنـا هؤالء المكذبـيـن بـالنـبـي ملسو هيلع هللا ىلص بـإنـزال عذاب عليـهم لكفـرهم وعنـادهم قـبـل أن نـرسل إليـهم رسواًل، ونـنـزل 
عليـهم كتـابًـا لقـالوا يـوم القـيـامة معتـذريـن عن كفـرهم: هالَّ أرسلت - ربـنـا - إليـنـا رسواًل فـي الدنـيـا، فـنـؤمن بـه ونـتـبـع ما 

جاء بـه من آيـات من قـبـل أن يـحّل بـنـا الهوان والخزي بـسبـب عذابـك؟!
)يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت( 135 

قـل - أيـها الرسول - لهؤالء المكذبـيـن: كل واحد منّـا ومنـكم منـتـظر ما يُـْجرِيـه الله، فـانـتـظروا أنـتـم، فـستـعلمون - ال 
محالة - َمن أصحاب الطريـق المستـقـيـم، وَمن المهتـدون: نـحن أم أنـتـم؟

C :
) 130 1- من األسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار األوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله. )من آية 

2- ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموًحا إلى زينة الدنيا وإقبااًل عليها أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم اآلخرة 
) 131 الدائم. )من آية 

3- على العبد أن يقيم الصالة حق اإلقامة، وإذا َحَزبَُه أْمر صلى وأَمر أهله بالصالة، وصبر عليهم تأسيًّا بالرسول 
) 132 ملسو هيلع هللا ىلص. )من آية 

) 132 4- العاقبة الجميلة المحمودة هي الجنة ألهل التقوى. )من آية 




