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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  21 

ٿ(
وقـال الكافـرون الذيـن ال يـؤمِّلون لقـاءنـا، وال يـخشون عذابـنـا: هالَّ أنـزل الله عليـنـا المالئكة، فـتـخبـرنـا عن صدق محمد، 
أو نـشاهد ربـنـا عيـانًـا، فـيـخبـرنـا بـذلك؟ لقـد عظم الِكْبـر فـي نـفـوس هؤالء حتـى منـعهم من اإليـمان، وتـجاوزوا بـقـولهم هذا 

الحد فـي الكفـر والطغيـان.
)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 22 

يـوم يـعايـن الكافـرون المالئكَة عنـد موتـهم، وفـي البـرزخ، وعنـد بـعثـهم، وحيـن يُـساقـون للحساب، وحيـن يـدخلون فـي 
النـار - ال بـشارة لهم فـي تـلك المواقـف، بـخالف المؤمنـيـن، وتـقـول لهم المالئكة: حراًما محرًَّما عليـكم البـشرى من الله.

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 23 

وعمدنـا إلى ما عمله الكفـار فـي الدنـيـا من عمل البـر والخيـر فـصيـرنـاه فـي بـطالنـه وعدم نـفـعه بـسبـب كفـرهم مثـل الغبـار 
المفـرق يـراه النـاظر فـي شعاع الشمس الداخل من النـافـذة.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 24 

المؤمنـون أصحاب الجنـة فـي ذلك اليـوم أفـضل مقـاًما، وأحسن مكان راحة وقـت قـائلتـهم فـي الدنـيـا من هؤالء الكفـار؛ 
ذلك إليـمانـهم بـالله وعملهم الصالح.

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ     ڈ    ژ( 25 

واذكر - أيـها الرسول - يـوم تـتـشقـق السماء عن سحب بـيـضاء رقـيـقـة، ونُـزِّل المالئكة إلى أرض المحشر تـنـزيـاًل 
كثـيـرًا لكثـرتـهم.

)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( 26 

الُمْلك الذي هو الُمْلك الحق الثـابـت يـوم القـيـامة للرحـمن سبـحانـه، وكان ذلك اليـوم على الكفـار صعبًـا بـخالف 
المؤمنـيـن فـإنـه سهل عليـهم.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 27 

واذكر - أيـها الرسول - يـوم يَـَعضُّ الظالم بـسبـب تـرك اتـبـاع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على يـديـه من شدة النـدم قـائاًل: يـا ليـتـنـي 
اتـبـعت الرسول فـيـما جاء بـه من عنـد ربـه، واتـخذت معه طريـًقـا إلى النـجاة.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 28 

ويـقـول من شدة األسف داعيًـا على نـفـسه بـالويـل: يـا ويـلي ليـتـنـي لم أتـخذ الكافـر فـالنًـا صديـًقـا.
)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ( 29 

لقـد أضّلنـي هذا الصديـق الكافـر عن القـرآن بـعد أن بـلغنـي عن طريـق الرسول، وكان الشيـطان لإلنـسان كثـيـر الخذالن، 
إذا نـزل بـه كرب تـبـرّأ منـه.

C :
) 23 1- الكفر مانع من قبول األعمال الصالحة. )من آية 

) 29 28 27 2- خطر قرناء السوء. )من آية 
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)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 30 

وقـال الرسول فـي ذلك اليـوم شاكيًـا حال قـومه: يـا رب، إن قـومي الذيـن بـعثـتـنـي إليـهم تـركوا هذا القـرآن وأعرضوا عنـه.
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 31 

ومثـل ما القـيـت - أيـها الرسول - من قـومك من اإليـذاء والصد عن سبـيـلك جعلنـا لكل نـبـي من األنـبـيـاء من قـبـلك 
عدوًّا من مجرمي قـومه، وكفـى بـربـك هاديًـا يـهدي إلى الحق، وكفـى بـه نـصيـرًا يـنـصرك على عدوك.

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( 32 

وقـال الذيـن كفـروا بـالله: هالَّ نُـزِّل على الرسول هذا القـرآن دفـعة واحدة، ولم يُـنَـزَّل عليـه مفـرقًـا، نـزّلنـا القـرآن كذلك مفـرقًـا 
لتـثـبـيـت قـلبـك - أيـها الرسول - بـنـزوله مرة بـعد مرة، وأنـزلنـاه شيـًئا بـعد شيء لتـسهيـل فـهمه وحفـظه.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 33 

وال يـأتـيـك - أيـهـا الرسـول - المشركون بـَمثَـٍل مما يـقـتـرحونـه إال جئنـاك بـالجواب الحق الثـابـت عليـه، وجئنـاك بـما 
هو أحسن بـيـانًـا.

)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 34 

الـذيـن يُـسـَاقـون يـوم القـيـامة مسحوبـيـن على وجوههم إلى جهنـم أولئك شر مكانًـا؛ ألن مكانـهم جهنـم، وأبـعد طريـًقـا 
عن الحق؛ ألن طريـقـهم طريـق الكفـر والضالل.

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( 35 

ولقـد أعطيـنـا موسى التـوراة، وَصيَّـرنـا معه أخاه هارون رسواًل ليـكون له معيـنًـا.
)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 36 

الله،  تـوحيـد  إلى  فـَدَعَواهم  إليـهم  وذهبـا  أمرنـا،  فـامتَـثَـال  بـآيـاتـنـا.  الذيـن كذبـوا  وقـومه  فـرعون  إلى  اذهبـا  لهما:  فـقـلنـا 
فـكذبـوهما فـأهلكنـاهم إهالًكا شديـًدا.

)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 37 

وقـوم نـوح لما كذبـوا الرسل بـتـكذيـبـهم نـوًحا n أهلكنـاهم بـالغرق فـي البـحر، وصيَّـرنـا إهالكهم داللة على قـدرتـنـا على 
استـئصال الظالميـن، وأعددنـا للظالميـن يـوم القـيـامة عذابًـا موجًعا.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 38 

وأهلكنـا عاًدا قـوم هود، وثـمود قـوم صالح، وأهلكنـا أصحاب البـئر، وأهلكنـا أمًما كثـيـرة بـيـن هؤالء الثـالث.
)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 39 

ليـتـعظوا، وكالًّ أهلكنـاه إهالًكا شديـًدا لكفـرهم  السابـقـة وأسبـابـه  له إهالك األمم  الُمْهَلكيـن وصفـنـا  وكل من هؤالء 
وعنـادهم.
C :

) 30 1- ضرر هجر القرآن. )من آية 
) 32 2- من ِحَكِم تنزيل القرآن ُمَفرَّقًا طمأنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتيسير فهمه وحفظه والعمل به. )من آية 

) 38 37 36 3- الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهالك األمم. )من آية 
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)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 40 

ولقـد أتـى المكذبـون من قـومك - فـي ذهابـهم إلى الشام - إلى قـريـة قـوم لوط التـي أُْمِطرت بـالحجارة؛ عقـابًـا لها على 
فـعل الفـاحشة ليـعتـبـروا، أَفَـَعُموا عن هذه القـريـة فـلم يـكونـوا يـشاهدونـها؟ ال، بـل كانـوا ال يـتـوقـعون بـعثًـا يـحاسبـون بـعده.

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 41 

وإذا قـابـلك - أيـها الرسول - هؤالء المكذبـون سخروا منـك قـائليـن على سبـيـل االستـهزاء واإلنـكار: أهذا الذي بـعثـه 
الله رسواًل إليـنـا؟!

)ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( 42 

لقـد أوشك أن يـصرفـنـا عن عبـادة آلهتـنـا، لوال أن صبـرنـا على عبـادتـها َلَصَرفَـنـا عنـها بـحججه وبـراهيـنـه، وسوف يـعلمون 
حيـن يـعايـنـون العذاب فـي قـبـورهم ويـوم القـيـامة َمن َأَضلُّ طريـًقـا َأُهْم أم هو؟ وسيـعلمون أيـهم األضّل.

)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 43 

أرأيـت - أيـها الرسول - من جعل ِمْن هواه إلًها فـأطاعه، أفـأنـت تـكون عليـه حفـيـظًا تـرده إلى اإليـمان، وتـمنـعه من 
الكفـر؟!

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 44 

بـل أتـحسب - أيـها الرسول - أن أكثـر الذيـن تـدعوهم إلى تـوحيـد الله وطاعتـه يـسمعون سماع قـبـول أو يـعقـلون 
الحجج والبـراهيـن؟! ليـسوا إال مثـل األنـعام فـي السماع والتـعقـل والفـهم، بـل هم أضل طريـًقـا من األنـعام.

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 45 

ألم تـر - أيـها الرسول - إلى آثـار خلق الله حيـن بـسط الظل على وجه األرض، ولو شاء أن يـجعله ساكنًـا ال يـتـحرك 
لجعله كذلك، ثـم صيَّـرنـا الشمس داللة عليـه، يـطول بـها ويـقـصر.

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 46 

ثـم قـبـضنـا الظل بـالنـقـص يـتـدرج شيـًئا فـشيـًئا قـبـًضا قـليـال حسب ارتـفـاع الشمس.
)چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 47 

والله هو الذي صيَّـر لكم الليـل بـمنـزلة لبـاس يـستـركم، ويـستـر األشيـاء، وهو الذي صيَّـر لكم النـوم راحة تـستـريـحون بـه 
من أشغالكم، وهو الذي صيَّـر لكم النـهار وقـتًـا تـنـطلقـون فـيـه إلى أعمالكم.

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 48 

وهو الذي بـعث الريـاح مبـشرة بـنـزول المطر الذي هو من رحمتـه بـعبـاده، وأنـزلنـا من السماء ماء المطر طاهرًا يـتـطهرون 
بـه.
C :

) 40 1- غياب اإليمان بالبعث سبب عدم االتعاظ. )من آية 
) 41 2- السخرية بأهل الحق شأن الكافرين. )من آية 

) 43 3- خطر اتباع الهوى. )من آية 
) 44 4- انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله. )من آية 

) 46 45 5- ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. )من آية 
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)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 49 

لنـحيـي بـذلك الماء النـازل أرًضا قـاحلة ال نـبـات فـيـها بـإنـبـاتـها بـأنـواع النـبـات وبـث الخضرة فـيـها، ولنـسقـي بـذلك الماء 
مما خلقـنـا أنـعاًما وبـشرًا كثـيـرًا.

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 50 

ولقـد بـيَّـنـا ونـّوعنـا فـي القـرآن الحجج والبـراهيـن ليـعتـبـروا بـها، فـأبـى معظم النـاس إال كفـورًا بـالحق وتـنـكرًا له.
)ھ ھ   ھ ھ ے ے ۓ( 51 

ولو شئنـا لبـعثـنـا فـي كل قـريـة رسواًل يـنـذرهم ويـخوفـهم من عقـاب الله، لكنـا لم نـشأ ذلك، وإنـما بـعثـنـا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
رسواًل إلى جميـع النـاس.

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 52 

فـال تـطع الكفـار فـيـما يـطالبـونـك بـه من مداهنـتـهم، وفـيـما يـقـدمونـه من اقـتـراحات، وجاهدهم بـهذا القـرآن الُمنَـزَّل 
عليـك جهاًدا عظيـًما بـالصبـر على أذاهم وتـحمل المشاق فـي دعوتـهم إلى الله.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( 53 

والله سبـحانـه هو الذي خلط ماء البـحريـن، خلط العذب منـهما بـالمالح، وصيّـر بـيـنـهما حاجزًا وستـرًا ساتـرًا يـمنـعهما 
من التـمازُج.

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 54 

وهو الذي خلق من منـي الرجل والمرأة بـشرًا، وَمن خَلق البـشر أنـشأ عالقـة القـرابـة وعالقـة الُمَصاهرة، وكان ربـك - أيـها 
الرسول - قـديـًرا ال يـعجزه شيء، ومن قـدرتـه خلق اإلنـسان من منـي الذكر والمرأة.

)ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب( 55 

ويـعبـد الكفـار من دون الله أصنـاًما ال تـنـفـعهم إن أطاعوها، وال تـضرهم إن عصوها، وكان الكافـر تـابـًعا للشيـطان على 
ما يـسخط الله سبـحانـه.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 56 

وما أرسلنـاك - أيـها الرسول - إال مبـشًرا من أطاع الله بـاإليـمان والعمل الصالح، ومنـذرًا من عصاه بـالكفـر والعصيـان.
)پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 57 

قـل - أيـها الرسول -: ال أسألكم على تـبـليـغ الرسالة من أجر إال من شاء منـكم أن يـتـخذ طريـًقـا إلى مرضاة الله 
بـاإلنـفـاق فـليـفـعل.

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 58 

وتـوكل - أيـها الرسول - فـي جميـع أمورك على الله الحي البـاقـي الذي ال يـموت أبـًدا، ونـّزهه مثـنـيًـا عليـه سبـحانـه، 
وكفـى بـه بـذنـوب عبـاده خبـيـرًا ال يـخفـى عليـه منـها شيء، وسيـجازيـهم عليـها.

C :
) 50 1- تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح. )من آية 

) 52 2- الدعوة بالقرآن من صور الجهاد في سبيل الله. )من آية 
) 57 3- الداعي إلى الله ال يطلب الجزاء من الناس. )من آية 
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)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 59 

الذي خلق السماوات وخلق األرض وما بـيـنـهما فـي ستـة أيـام، ثـم عال وارتـفـع على العرش علوًّا يـليـق بـجالله، وهو 
الرحـمن، فـاسأل - أيـها الرسول - بـه خبـيـًرا، وهو الله الذي يـعلم كل شيء، ال يـخفـى عليـه شيء.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( 60 

وإذا قـيـل للكفـار: اسجدوا للرحـمن، قـالوا: ال نـسجد للرحـمن، وما الرحـمن؟ ال نـعرفـه وال نـقـّر بـه، أنـسجد لما تـأمرنـا 
بـالسجود له ونـحن ال نـعرفـه؟! وزادهم أمره لهم بـالسجود له بُـْعًدا عن اإليـمان بـالله.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 61 

تـبـارك الذي جعل فـي السماء منـازل للكواكب والنـجوم السيـارة، وجعل فـي السماء شمًسا تـشّع النـور، وجعل فـيـها 
قـمرًا يـنـيـر األرض بـما يـعكسه من ضوء الشمس.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 62 

والله هو الذي صيَّـر الليـل والنـهار متـعاقـبـيـن يـعقـب أحدهما اآلخر ويـخلفـه، لمن أراد أن يـعتـبـر بـآيـات الله فـيـهتـدي، 
أو أراد شكر الله على نـعمه.

ولما ذكر الله فـي هذه السورة الكفـار المعرضيـن عن اإليـمان بـالله وطاعتـه، ذكر صفـات عبـاده الصالحيـن المقـبـليـن 
على طاعتـه فـقـال:

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 63 

وعبـاد الرحـمن المؤمنـون الذيـن يـمشون على األرض بـوقـار متـواضعيـن، وإذا خاطبـهم الجهال لم يـقـابـلوهم بـالمثـل، بـل 
يـقـولون لهم معروفًـا ال يـجهلون فـيـه عليـهم.

)ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ( 64 

والذيـن يـبـيـتـون لربـهم سجًدا على جبـاههم، وقـيـاًما على أقـدامهم يـصلُّون لله.
)ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 65 

والذيـن يـقـولون فـي دعائهم لربـهم: ربـنـا، أبـعد عنـا عذاب جهنـم، إن عذاب جهنـم كان دائًما مالزًما لمن مات كافـرًا.
)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 66 

إنـها ساءت مكان استـقـرار لمن استـقـّر فـيـها، وساءت مقـاًما لمن يـقـيـم فـيـها.
)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 67 

والذيـن إذا بـذلوا أموالهم لم يَـِصُلوا فـي بـذلهم لها إلى حد التـبـذيـر، ولم يـضيـقـوا فـي بـذلها على من تـجب عليـهم نـفـقـتـه 
من أنـفـسهم أو غيـرها، وكان إنـفـاقـهم بـيـن التـبـذيـر والتـقـتـيـر عداًل وسطًا.

C :
) 59 1- ثبوت صفة االستواء لله بما يليق به سبحانه وتعالى. )من آية 

) 60 2- أن الرحمن اسم من أسماء الله ال يشاركه فيه أحد قط، دال على صفة من صفاته وهي الرحمة. )من آية 
) 62 3- إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تداُرِك ما فاَتُه من الطاعة في أحدهما. )من آية 

4- من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم، وطاعة الله عند غفلة الناس، والخوف من الله، والتزام التوسط في 
) 67  66  65  64  63 اإلنفاق وفي غيره من األمور. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  68 

ٹ(
والذيـن ال يـدعون مع الله سبـحانـه معبـوًدا آخر، وال يـقـتـلون النـفـس التـي حرم الله قـتـلها إال بـما أذن الله بـه من قـتـل 

القـاتـل أو المرتـد أو الزانـي المحصن، وال يـزنـون، ومن يـفـعل هذه الكبـائر يَـْلَق يـوم القـيـامة عقـوبـَة ما ارتـكبـه من اإلثـم.
)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 69 

يـضاعف له العذاب يـوم القـيـامة، ويـخلد فـي العذاب ذليـاًل حقـيـرًا.
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 70 

لكن من تـاب إلى الله وآمن، وعمل عماًل صالًحا يـدل على صدق تـوبـتـه، فـأولئك يـبـدل الله ما عملوه من السيـئات 
حسنـات، وكان الله غفـورًا لذنـوب من تـاب من عبـاده، رحيـًما بـهم.

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 71 

ومن تـاب إلى الله، وبَـْرَهن على صدق تـوبـتـه بـفـعل الطاعات وتـرك المعاصي فـإن تـوبـتـه تـوبـة مقـبـولة.
)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( 72 

والذيـن ال يـحضرون البـاطل؛ كمواطن المعاصي والمالهي المحرمة، وإذا َمرُّوا بـاللغو من ساقـط األقـوال واألفـعال َمرُّوا 
مرورًا عابـرًا، ُمْكرِميـن أنـفـسهم بـتـنـزيـهها عن مخالطتـه.

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 73 

والذيـن إذا ذُكروا بـآيـات الله المسموعة والمشهودة لم يـصموا آذانـهم عن اآليـات المسموعة، ولم يـعموا عن اآليـات المشهودة.
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 74 

والذيـن يـقـولون فـي دعائهم لربـهم: ربـنـا، أعطنـا من أزواجنـا، ومن أوالدنـا من يـكون قـرة عيـن لنـا لتـقـواه واستـقـامتـه على 
الحق، وَصيِّـرنـا للمتـقـيـن أئمة فـي الحق يُـْقـتَـدى بـنـا.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( 75 

أولئك المتـصفـون بـتـلك الصفـات يـجزون الغرفـات العاليـة فـي الفـردوس األعلى من الجنـة بـسبـب صبـرهم على طاعة 
الله، ويُـَلقَّـون فـيـها من المالئكة بـالتـحيـة والسالم، ويَـْسَلُمون فـيـها من اآلفـات.

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 76 

ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، حسنـت مكان استـقـرار يـستـقـرون فـيـه، ومكان مقـام يـقـيـمون فـيـه.
)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( 77 

قـل - أيـها الرسول - للكفـار الُمِصرِّيـن على كفـرهم: ما يـبـالي بـكم ربـي لنـفـع يـعود إليـه من طاعتـكم، لوال أنَّ له 
عبـاًدا يـدعونـه دعاء عبـادة ودعاء مسألة لما بـالى بـكم، فـقـد كذبـتـم الرسول فـيـما جاءكم بـه من ربـكم، فـسوف يـكون 

جزاء التـكذيـب مالزًما لكم.
C :

1- من صفات عباد الرحمن: البعد عن الشرك، وتجنُّب قتل األنفس بغير حق، والبعد عن الزنى، والبعد عن الباطل، 
) 74  73  72  68 واالعتبار بآيات الله، والدعاء. )من آية 

) 71  70 2- التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة. )من آية 
) 75 3- الصبر سبب في دخول الفردوس األعلى من الجّنة. )من آية 

) 77 4- غنى الله عن إيمان الكفار. )من آية 
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َمكّية
C :

بـيـان آيـات الله فـي تـأيـيـد المرسليـن وإهالك المكذبـيـن.
C :

)ٱ( 1 

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

تـلك آيـات القـرآن المبـيـن للحق من البـاطل.
)پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ( 3 

لعلك - أيـها الرسول - لحرصك على هدايـتـهم قـاتـل نـفـسك حزنًـا وحرًصا على هدايـتـهم.
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 4 

إْن نَـَشْأ إنـزال آيـة عليـهم من السماء أنـزلنـاها عليـهم، فـتـظل أعنـاقـهم خاضعة لها ذليـلة، لكنـا لم نـشأ ذلك ابـتـالء لهم: 
هل يـؤمنـون بـالغيـب؟

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 5 

وما يـجيء هؤالء المشركيـن من تـذكيـر ُمْحَدث إنـزاله من الرحـمن بـحججه الدالة على تـوحيـده وصدق نـبـيـه إال أعرضوا 
عن سماعه والتـصديـق بـه.

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( 6 

فـقـد كذبـوا بـما جاءهم بـه رسولهم، فـسـيـأتـيـهم تـحقـيـق أنـبـاء ما كـانـوا بـه يـسخرون، ويـحل عليـهم العذاب.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 7 

أبـقـي هؤالء ُمِصرِّيـن على كفـرهم فـلم يـنـظروا إلى األرض كم أنـبـتـنـا فـيـها من كل نـوع من أنـواع النـبـات حسن المنـظر 
كثـيـر المنـافـع؟!

)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( 8 

إن فـي إنـبـات األرض بـأنـواع مختـلفـة من النـبـات لداللة واضحة على قـدرة من أنـبـتـها على إحيـاء الموتـى، وما كان 
معظمهم مؤمنـيـن.

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( 9 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو الغالب الذي ال يـغلبـه أحد، الرحيـم بـعبـاده.
C :

) 3 1- حرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على هداية الناس. )من آية 
) 9 2- إثبات صفة العزة والرحمة لله. )من آية 
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)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 10 

واذكر - أيـها الرسول - حيـن نـادى ربـك موسى آمرًا إيـاه أن يـأتـي القـوم الظالميـن بـكفـرهم بـالله واستـعبـاد قـوم موسى.
)ۀ ہ ہ ہ ہ( 11 

وهم قـوم فـرعون، فـيـأمرهم بـرفـق وليـن بـتـقـوى الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه.
)ھ ھ ھ ے ے ۓ( 12 

قـال موسى n: إنـي أخاف أن يـكذبـونـي فـيـما أبـلغهم بـه عنـك.
)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( 13 

ويـضيـق صدري لتـكذيـبـهم إيـاي، ويـنـحبـس لسانـي عن الكالم، فـأرسل جبـريـل n إلى أخي هارون ليـكون معيـنًـا لي.
)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 14 

ولهم علي ذنـب بـسبـب قـتـلي الِقـْبـِطي فـأخاف أن يـقـتـلونـي.
)ۉ     ې ې ې ې ى ى ائ ائ( 15 

قـال الله لموسى n: كال، لن يـقـتـلوك، فـاذهب أنـت وأخوك هارون بـآيـاتـنـا الدالة على صدقـكما، فـإنـا معكما بـالنـصر 
والتـأيـيـد مستـمعون لما تـقـولون ولما يـقـال لكم، ال يـفـوتـنـا من ذلك شيء.

)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 16 

فَـْأتِـيَـا فـرعون، فـقـوال له: إنـا رسوالن إليـك من رب المخلوقـات كلها.
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 17 

أن ابـعث معنـا بـنـي إسرائيـل. 
)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 18 

قـال فـرعون لموسىn: ألم نـربّـك لديـنـا صغيـرًا، ومكثـت فـيـنـا من عمرك سنـيـن، فـما الذي دعاك إلى ادعاء النـبـوة؟ 
)حب خب مب ىب يب جت حت( 19 

وفـعلت أمرًا عظيـًما حيـن قـتـلت الِقـْبـِطي انـتـصارًا لرجل من قـومك، وأنـت من الجاحديـن لنـعمي عليـك.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 20 

قـال موسى n لفـرعون معتـرفًـا: قـتـلت ذلك الرجل وأنـا من الجاهليـن قـبـل أن يـأتـيـنـي الوحي.
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 21 

فـهربـت منـكم بـعد قـتـله إلى قـريـة َمْديَـن لما خفـت من قـتـلكم إيـاي بـه، فـأعطانـي ربـي علًما، وصيـرنـي من رسله الذيـن 
يـرسلهم إلى النـاس.

C :
) 13 1- أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية. )من آية 

) 17 2- دعوات األنبياء تحرير من العبودية لغير الله. )من آية 
3- احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه n فأقر موسى بالفعلة، مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون 

) 20 19 بالتكذيب. )من آية 
) 21 4- اتخاذ األسباب للحماية من العدو ال ينافي اإليمان والتوكل على الله. )من آية 
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)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 22 

وتـربـيـتـك إيـاي من غـيـر أن تـستـعبـدنـي مع استـعـبـادك بـنـي إسـرائيـل نـعـمة تـمّن بـها علي بـحق، لكن ذلك ال يـمنـعنـي 
من دعوتـك.

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 23 

قـال فـرعون لموسى n: وما رب المخلوقـات الذي زعمت أنـك رسوله؟!
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 24 

قـال موسى مجـيـبًـا فـرعون: رب المخلوقـات هو رب السماوات ورب األرض، ورب ما بـيـنـهما إن كنـتـم موقـنـيـن أنـه 
ربـهم فـاعبـدوه وحده.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 25 

قـال فـرعون لمن حوله من سادة قـومه: أال تـستـمعون إلى جواب موسى، وما فـيـه من زعم كاذب؟!
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 26 

قـال لهم موسى: الله ربـكم ورب آبـائكم السابـقـيـن.
)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 27 

قـال فـرعون: إن الذي يـزعم أنـه رسول إليـكم لمجنـون ال يـعي كيـف يـجيـب، ويـقـول ما ال يـعقـل.
)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 28 

قـال موسى: الله الذي أدعوكم إليـه هو رب المشرق، ورب المغرب، ورب ما بـيـنـهما إن كانـت لكم عقـول تـعقـلون بـها.
)ڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 29 

قـال فـرعون لموسى بـعد عجزه عن ُمَحاجَّتـه: لئن عبـدت معبـوًدا غيـري ألصيّـرنـك من المسجونـيـن.
)ہ    ہ ہ ہ ھ( 30 

قـال موسى n لفـرعون: أتـصيـرنـي من المسجونـيـن حتـى لو جئتـك بـما يـبـيـن صدقـي فـيـما جئتـك بـه من عنـد الله؟
)ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ( 31 

قـال: فـأت بـما ذكرت أنـه يـدل على صدقـك إن كنـت من الصادقـيـن فـيـما تـّدعيـه.
)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( 32 

فـرمى موسى عصاه فـي األرض فـانـقـلبـت فـجأة ثـعبـانًـا واضًحا للعيـان.  
)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 33 

وأدخل يـده فـي جيـبـه غيـر بـيـضاء، فـأخرجها بـيـضاء بـيـاًضا نـورانـيًّـا ال بـيـاض بَـَرص، يـشاهده النـاظرون كذلك.
)ۉ ې ې ې ې ى ى( 34 

قـال فـرعون لسادة قـومه من حوله: إن هذا الرجل لساحر عليـم بـالسحر.
C :

) 22 1- أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه ال تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه. )من آية 
) 28 24 2- داللة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. )من آية 

) 29 3- ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف. )من آية 
) 40 39 38 37 36 35 34 4- إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة. )من آية 
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)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ( 35 

يـريـد بـسحره أن يـخرجكم من أرضكم، فـما رأيـكم فـيـما نـتـخذه فـيـه؟ 
)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 36 

قـالوا له: َأخِّْره وأخِّْر أخاه، وال تـبـادر بـعقـوبـتـهما، وأرسل فـي مدائن مصر من يـجمعون السحرة. 
)ی ی ی ی( 37 

يـأتـوك بـكل سحَّار عليـم بـالسحر.
)حئ  مئ   ىئ يئ جب( 38 

فـجمع فـرعون سحرتـه لمبـاراة موسى فـي مكان وزمان محدديـن. 
)خب مب ىب يب جت( 39 

وقـيـل للنـاس: هل أنـتـم مجتـمعون لتـروا الغالب أهو موسى أم السحرة؟
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 40 

رجاء أن نـتـبـع السحرة فـي ديـنـهم إن كانـت الغلبـة لهم على موسى.
)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 41 

فـلما جاء السحرة إلى فـرعون ليـغالبـوا موسى قـالوا له: هل لنـا جزاء مادي أو معنـوي إن كانـت الغلبـة لنـا على موسى؟
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 42 

قـال لهم فـرعون: نـعم لكم جزاء، وإنـكم فـي حال فـوزكم عليـه لمن المقـربـيـن عنـدي بـإعطائكم المنـاصب الرفـيـعة.
)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 43 

قـال لهم موسى واثـًقـا بـنـصر الله ومبـيـنًـا أن ما عنـده ليـس سحرًا: ألقـوا ما أنـتـم ُمْلُقـوه من حبـالكم وعصيـكم.
)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 44 

فـألقـوا حبـالهم وعصيـهم، وقـالوا عنـد إلقـائها: بـعظمة فـرعون إنـا لنـحن الغالبـون، وموسى هو المغلوب.
)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 45 

فـألقـى موسى عصاه فـانـقـلبـت حيـة، فـإذا هي تـبـتـلع ما يُـَموِّهون بـه على النـاس من السحر.
)ڈ ڈ ژ( 46 

فـلما أبـصر السحرة عصا موسى تـبـتـلع ما ألقـوه من سحرهم سقـطوا ساجديـن.
)ڑ ڑ ک ک( 47 

قـالوا: آمنـا بـرب المخلوقـات كلها.
)ک گ گ( 48 

.q رب موسى ورب هارون
C :

) 41 1- العالقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية. )من آية 
) 43 2- ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديًقا لوعد ربه. )من آية 

) 47 3- إيمان السحرة برهان على أن الله هو ُمَصرِّف القلوب يصرفها كيف يشاء. )من آية 
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)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  49 

ھ ھ(
بـذلك؟! إن موسى لهو كبـيـركم الذي  قـبـل أن آذن لكم  إيـمانـهم: أآمنـتـم بـموسى  قـال فـرعون منـكًرا على السحرة 
علمكم السحر، وقـد تـآمرتـم جميـًعا على إخراج أهل مصر منـها، فـلسوف تـعلمون ما أوقـعه بـكم من عقـاب، فـألقـطعّن 
رْجل كل واحد ويـده مخالًفـا بـيـنـهما بـقـطع الرجل اليـمنـى مع اليـد اليـسرى أو العكس، وألصلبـنـكم أجمعيـن على جذوع 

النـخل، ال أستـبـقـي منـكم أحًدا.
)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 50 

قـال السحرة لفـرعون: ال ضرر فـيـما تـهددنـا بـه من القـطع والصلب فـي الدنـيـا، فـعذابـك يـزول، ونـحن إلى ربـنـا منـقـلبـون، 
وسيـدخلنـا فـي رحمتـه الدائمة.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 51 

إنـا نـرجو أن يـمحو الله عنـا خطايـانـا السابـقـة التـي ارتـكبـنـاها ألجل أن كنـا أول من آمن بـموسى وصدَّق بـه.
)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( 52 

وأوحيـنـا إلى موسى آمريـن إيـاه أن يـسري بـبـنـي إسرائيـل ليـاًل، فـإن فـرعون ومن معه متـبـعوهم ليـردوهم.
)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 53 

فـبـعث فـرعون بـعض جنـوده فـي المدائن جامعيـن يـجمعون الجيـوش ليـردوا بـنـي إسرائيـل لما علم بـمسيـرهم من مصر.
)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 54 

قـال فـرعون مقـلاًل من شأن بـنـي إسرائيـل: إن هؤالء لطائفـة قـليـلة.
)ېئ ىئ ىئ( 55 

وإنـهم لفـاعلون ما يـغيـظنـا عليـهم.
)ی ی ی( 56 

وإنـا لمستـعدون لهم متـيـقـظون.
)جئ حئ مئ ىئ( 57 

فـأخرجنـا فـرعون وقـومه من أرض مصر ذات الحدائق الغنـاء، والعيـون الجاريـة بـالماء.
)جب حب خب( 58 

وذات خزائن المال، والمساكن الحسنـة.
)ىب يب جت  حت( 59 

وكما أخرجنـا فـرعون وقـومه من هذه النـعم صيـرنـا جنـس هذه النـعم من بـعدهم لبـنـي إسرائيـل فـي بـالد الشام. 
)مت ىت( 60 

فـسار فـرعون وقـومه فـي إثـر بـنـي إسرائيـل فـي وقـت شروق الشمس.
C :

) 57 1- الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 61 

فـلما تـقـابـل فـرعون وقـومه مع موسى وقـومه بـحيـث صار يـرى كل فـريـق الفـريـق اآلخر، قـال أصحاب موسى: إن فـرعون 
وقـومه سيـلحقـونـنـا، وال قِـبَـل لنـا بـهم.

)ڀ     ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 62 

قـال موسى لقـومه: ليـس األمر كما تـصورتـم، فـإن معي ربـي بـالتـأيـيـد والنـصر، سيـرشدنـي ويـدلنـي إلى طريـق النـجاة.
)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 63 

فـأوحيـنـا إلى موسى آمريـن إيـاه أن يـضرب البـحر بـعصاه، فـضربـه بـها، فـانـشّق البـحر وتـحّول إلى اثـنـي عشر َمْسلًكا 
بـعدد قـبـائل بـنـي إسرائيـل، فـكانـت كل قـطعة منـشقـة من البـحر مثـل الجبـل العظيـم فـي الِعَظم والثـبـات بـحيـث ال يـسيـل 

منـها ماء.
)ڦ ڄ ڄ( 64 

وقـربـنـا فـرعون وقـومه حتـى دخلوا البـحر ظانـيـن أن الطريـق سالك.
)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 65 

وأنـقـذنـا موسى ومن معه من بـنـي إسرائيـل، فـلم يـهلك منـهم أحد.
)چ چ چ( 66 

ثـم أهلكنـا فـرعون وقـومه بـالغرق فـي البـحر.
)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ( 67 

إن فـي انـفـالق البـحر لموسى ونـجاتـه وهالك فـرعون وقـومه آليـة دالة على صدق موسى، وما كان أكثـُر َمْن َمَع فـرعون 
بـمؤمنـيـن.

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 68 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب منـهم.
)ک ک   ک گ( 69 

واتـُل عليـهم - أيـها الرسول - قـصة إبـراهيـم.
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 70 

حيـن قـال ألبـيـه آزر وقـومه: ما الذي تـعبـدونـه من دون الله؟
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 71 

قـال له قـومه: نـعبـد أصنـاًما فـنـظّل مقـيـميـن على عبـادتـها مالزميـن لها.
)ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ( 72 

قـال لهم إبـراهيـم: هل تـسمع األصنـام دعاءكم حيـن تـدعونـهم؟
C :

) 62 1- الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد واإلنجاء من الشدائد. )من آية 
) 68 2- ثبوت صفتي العزة والرحمة لله تعالى. )من آية 
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)ہ ہ ھ ھ( 73 

أو يـنـفـعونـكم إن أطعتـموهم، أو يـضرونـكم إن عصيـتـموهم؟
)ھ ے ے ۓ     ۓ ڭ( 74 

قـالوا: ال يـسمعونـنـا إذا دعونـاهم، وال يـنـفـعونـنـا إن أطعنـاهم، وال يـضرونـنـا إن عصيـنـاهم، بـل الحاصل أنـا وجدنـا آبـاءنـا 
يـفـعلون ذلك، فـنـحن نـقـلدهم.

)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 75 

قـال إبـراهيـم: أتـأملتـم فـرأيـتـم ما كنـتـم تـعبـدون من األصنـام من دون الله.
)ۈ ۈ ٴۇ( 76 

وما كان يـعبـده آبـاؤكم األولون.
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 77 

فـإنـهم كلهم أعداء لي؛ ألنـهم بـاطل إال الله رب المخلوقـات كلها.
)ې ې ى ى( 78 

الذي خلقـنـي، فـهو يـرشدنـي إلى خيـري الدنـيـا واآلخرة.
)ائ ەئ ەئ وئ( 79 

والذي هو وحده يـطعمنـي إذا جعت، ويـسقـيـنـي إذا عطشت.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 80 

وإذا مرضت فـهو وحده الذي يـشفـيـنـي من المرض ال شافـي لي غيـره.
)ۈئ ېئ ېئ ېئ( 81 

والذي هو وحده يـتـوفـانـي إذا انـقـضى أجلي، ويـحيـيـنـي بـعد موتـي.
)ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 82 

والذي أرجوه وحده أن يـغفـر لي خطيـئتـي يـوم الجزاء.
)ىئ يئ جب حب خب مب( 83 

بـأن تـدخلنـي الجنـة  قـبـلي  بـالصالحيـن من األنـبـيـاء  إبـراهيـم داعيًـا ربـه: رب أعطنـي فـقـًها فـي الديـن، وألحقـنـي  قـال 
معهم.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 84 

واجعل لي ذكرًا جميـال وثـنـاء حسنًـا فـيـمن يـجيء من القـرون بـعدي. 
)پ پ ڀ ڀ    ڀ( 85 

واجعلنـي ممن يـرث منـازل الجنـة التـي يـتـنـعم فـيـها عبـادك المؤمنـون، وأسكنِّـي فـيـها.
C :

) 74 1- خطر التقليد األعمى. )من آية 
) 82 2- أمل المؤمن في ربه عظيم. )من آية 
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)ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ( 86 

واغفـر ألبـي؛ إنـه كان من الضاليـن عن الحق بـسبـب الشرك، دعا إبـراهيـم ألبـيـه قـبـل أن يـتـبـيـن له أنـه من أصحاب 
الجحيـم، فـلما تـبـيـن له ذلك تـبـرأ منـه ولم يَـدُْع له.

)ٿ ٹ   ٹ    ٹ( 87 

وال تـفـضحنـي بـالعذاب يـوم يـبـعث النـاس للحساب.
)ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 88 

يـوم ال يـنـفـع فـيـه مال قـد جمعه اإلنـسان فـي دنـيـاه، وال بـنـون كان يـنـتـصر بـهم.
)ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ     ڃ( 89 

إال من جاء الله بـقـلب سليـم؛ ال شرك فـيـه وال نـفـاق وال ريـاء وال عجب، فـإنـه يـنـتـفـع بـماله الذي أنـفـقـه فـي سبـيـل 
الله، وبـأبـنـائه الذيـن يـدعون له.

)ڃ    ڃ    چ( 90 

وقـربـت الجنـة للمتـقـيـن لربـهم بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه.
)چ   چ   ڇ( 91 

وأظهرت النـار فـي المحشر للضاليـن الذيـن ضلوا عن ديـن الحق.
)ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ  ڌ( 92 

وقـيـل لهم تـقـريـًعا لهم: أيـن ما كنـتـم تـعبـدونـه من األصنـام؟
)ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ ڑ( 93 

تـعبـدونـهم من دون الله؟ هل يـنـصرونـكم بـمنـعكم من عذاب الله، أو يـنـتـصرون هم ألنـفـسهم؟
)ک  ک  ک  گ( 94 

فَـُرِمي بـعضهم فـي الجحيـم فـوق بـعض هم ومن أضلوهم.
)گ    گ    ڳ( 95 

وأعوان إبـليـس من الشيـاطيـن كلهم، ال يُـْستَـثْـنَـى منـهم أحد.
)ڳ   ڳ   ڱ   ڱ( 96 

قـال المشركون الذيـن كانـوا يـعبـدون غيـر الله، ويـتـخذونـهم شركاء من دونـه، وهم يـتـخاصمون مع من كانـوا يـعبـدونـهم 
من دونـه:

)ڱ   ں  ں ڻ ڻ  ڻ( 97 

تـالله لقـد كنـا فـي ضالل واضح عن الحق.

C :
) 89 1- أهمية سالمة القلب من األمراض كالحسد والرياء والُعجب. )من آية 

) 92  91  90 2- ُحسن التخلص في قصة إبراهيم من االستطراد في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمة القصة. )من آية 
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)ۀ ۀ ہ ہ( 98 

إذ نجعلكم مثل رب المخلوقـات كلها، فـنـعبـدكم كما نـعبـده.
)ہ   ھ ھ    ھ( 99 

وما أضلنـا عن طريـق الحق إال المجرمون الذيـن دعونـا إلى عبـادتـهم من دون الله.  
)ے   ے  ۓ   ۓ( 100 

فـليـس لنـا شافـعون يـشفـعون لنـا عنـد الله ليـنـجيـنـا من عذابـه. 
)ڭ   ڭ    ڭ( 101 

وليـس لنـا صديـق خالص المودة يـدافـع عنـا ويـشفـع لنـا.
)ۇ ۆ   ۆ    ۈ   ۈ   ٴۇ    ۋ( 102 

فـلو أن لنـا رجعة إلى الحيـاة الدنـيـا فـنـكون من المؤمنـيـن بـالله. 
)ۅ   ۅ  ۉ   ۉ ې ې    ې     ې   ى( 103 

إن فـي ذلك المذكور من قـصة إبـراهيـم n، ومصيـر المكذبـيـن لعبـرة للمعتـبـريـن، وما كان معظمهم مؤمنـيـن. 
)ائ   ائ    ەئ   ەئ  وئ( 104 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب منـهم. 
)ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ( 105 

 .n كذبـت قـوم نـوح المرسليـن حيـن كذبـوا نـوًحا
)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ    ىئ   ىئ( 106 

إذ قـال لهم أخوهم فـي النـسب نـوح: أال تـتـقـون الله بـتـرك عبـادة غيـره خوفًـا منـه؟! 
)ی   ی   ی   جئ( 107 

إنـي لكم رسول أرسلنـي الله إليـكم، أميـن ال أزيـد على ما أوحاه الله إلي وال أنـقـص. 
)مئ   ىئ   يئ ( 108 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما آمركم بـه، وفـيـما أنـهاكم عنـه. 
)حب  خب   مب  ىب  يب جت حت  خت  مت  ىت  يت   جث( 109 

وما أطلب منـكم ثـوابًـا على ما أبـلغكم من ربـي، ليـس ثـوابـي إال على الله رب المخلوقـات ال على غيـره.   
)ىث   يث   حج( 110 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما آمركم بـه، وفـيـما أنـهاكم عنـه. 
)جح مح  جخ  حخ  مخ   جس( 111 

قـال له قـومه: أنـؤمن بـك - يـا نـوح - ونـتـبـع ما جئت بـه ونـعمل والحال أن أتـبـاعك إنـما هم السفـلة من النـاس، فـال 
يـوجد فـيـهم السادة واألشراف؟!

C :
) 101  100  99 1- تعليق المسؤولية عن الضالل على المضلين ال تنفع الضالين. )من آية 

) 105 2- التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ( 112 

قـال لهم نـوح n: وما علمي بـما كان هؤالء المؤمنـون يـعملون؟ فـلست وكيـاًل عليـهم أحصي أعمالهم.
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 113 

ما حسابـهم إال على الله الذي يـعلم سرائرهم وعالنـيـاتـهم وليـس إلي، لو تـشعرون لما قـلتـم ما قـلتـم.
)ٺ  ٿ  ٿ   ٿ( 114 

ولست بـطارد المؤمنـيـن عن مجلسي استـجابـة لطلبـكم كي تـؤمنـوا.
)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( 115 

ما أنـا إال نـذيـر واضح النـذارة أحذركم عذاب الله.
)ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ  ڄ( 116 

قـال له قـومه: لئن لم تَـُكفَّ َعمَّا تـدعونـا إليـه لتـكونـن من المشتـوميـن والمقـتـوليـن بـالرمي بـالحجارة.
)ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ( 117 

قـال نـوح داعيًـا ربـه: رب إن قـومي كذبـونـي، ولم يـصدقـونـي فـيـما جئت بـه من عنـدك.
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 118 

فـاحكم بـيـنـي وبـيـنـهم حكًما يـهلكهم إلصرارهم على البـاطل، وأنـقـذنـي ومن معي من المؤمنـيـن مما تـهلك بـه الكفـار 
من قـومي.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 119 

فـاستـجبـنـا له دعاءه، وأنـجيـنـاه ومن معه من المؤمنـيـن فـي السفـيـنـة المملوءة من النـاس والحيـوان.
)ڑ  ڑ ک  ک( 120 

ثـم أغرقـنـا بـعدهم البـاقـيـن، وهم قـوم نـوح.
)ک گ  گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ( 121 

لعبـرة  قـومه  الكافـريـن من  المؤمنـيـن، وهالك  نـوح ومن معه من  نـوح وقـومه، ونـجاة  قـصة  المذكور من  فـي ذلك  إن 
للمعتـبـريـن، وما كان معظمهم مؤمنـيـن.

)ڱ ڱ ڱ ں ں( 122 

وإن ربـك - أيـها الرسول - هو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب منـهم.
)ڻ  ڻ  ڻ( 123 

.nكذبـت عاد المرسليـن حيـن كذبـوا رسولهم هوًدا
)ۀ  ہ ہ ہ  ہ  ھ  ھ( 124 

اذكر حيـن قـال لهم أخوهم فـي النـسب هود: أال تـتـقـون الله بـتـرك عبـادة غيـره خوفًـا منـه؟!
C :

) 114 1- أفضلية أهِل السبق لإليمان حتَّى لو كانوا فقراء أو ضعفاء. )من آية 
) 120  119 2- إهالك الظالمين، وإنجاء المؤمنين ُسنَّة إلهية. )من آية 
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)ھ ے ے ۓ( 125 

إنـي لكم رسول أرسلنـي الله إليـكم، أميـن ال أزيـد على ما أمرنـي الله بـتـبـليـغه وال أنـقـصه.
)ڭ ڭ ڭ( 126 

فـاتـقـوا الله؛ بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما أمرتـكم بـه، وفـيـما نـهيـتـكم عنـه.
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 127 

وما أطلب منـكم ثـوابًـا على ما أبـلغكم من ربـي، ليـس ثـوابـي إال على الله رب المخلوقـات، ال على غيـره.
)ې ې ې ې ى( 128 

أتـبـنـون بـكل مكان مشرف مرتـفـع بـنـيـانًـا َعَلًما عبـثًـا دون فـائدة تـعود عليـكم فـي دنـيـاكم أو آخرتـكم؟!
)ائ ائ ەئ ەئ( 129 

وتـتـخذون حصونًـا وقـصورًا كأنـكم تـخلدون فـي هذه الدنـيـا، وال تـنـتـقـلون عنـها؟! 
)وئ ۇئ ۇئ ۆئ( 130 

وإذا سطوتـم بـالقـتـل أو الضرب سطوتـم جبـاريـن من غيـر رأفـة وال رحمة. 
)ۈئ ۈئ  ېئ( 131 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما آمركم بـه، وفـيـما أنـهاكم عنـه.
)ېئ ىئ ىئ ىئ   ی( 132 

وخافـوا من سخط الله الذي أعطاكم من نـعمه ما تـعلمون.
)ی  ی جئ( 133 

أعطاكم أنـعاًما، وأعطاكم أوالًدا.
)مئ ىئ( 134 

أعطاكم بـساتـيـن وعيـونًـا جاريـة.  
)جب حب خب مب ىب يب( 135 

إنـي أخاف عليـكم - يـا قـومي - عذاب يـوم عظيـم هو يـوم القـيـامة. 
)حت خت مت ىت يت جث مث ىث  يث( 136 

قـال له قـومه: يـستـوي عنـدنـا تـذكيـرك لنـا وعدم تـذكيـرك، فـلن نـؤمن بـك، ولن نـرجع عما نـحن عليـه.
)ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ( 137 

ليـس هذا إال ديـن اأَلوَّلِيـن وعاداتـهم وأخالقـهم.

C :
) 129 1- خطر الركون إلى الدنيا. )من آية 

) 136 2- تعنت أهل الباطل، وإصرارهم عليه. )من آية 
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)پ پ پ( 138 

ولسنـا بـُمَعذبـيـن.
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 139 

فـاستـمروا على تـكذيـب نـبـيـهم هود n، فـأهلكنـاهم بـسبـب تـكذيـبـهم بـالريـح العقـيـم، إن فـي ذلك اإلهالك لعبـرة 
للمعتـبـريـن، وما كان معظمهم مؤمنـيـن.

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 140 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب من عبـاده.
)ڦ ڦ ڦ( 141 

.n كذبـت ثـمود الرسل بـتـكذيـبـهم نـبـيـهم صالًحا
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 142 

إذ قـال لهم أخوهم فـي النـسب صالح: أال تـتـقـون الله بـتـرك عبـادة غيـره خوفًـا منـه؟!
)چ چ چ چ( 143 

إنـي لكم رسول أرسلنـي الله إليـكم، أميـن فـيـما أبـلغه عنـه ال أزيـد عليـه وال أنـقـص منـه.
)ڇ ڇ ڇ( 144 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامـره، واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما أمرتـكم بـه، ونـهيـتـكم عنـه.
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( 145 

وما أطلب منـكم ثـوابًـا على ما أبـلغكم من ربـي، ليـس ثـوابـي إال على الله رب المخلوقـات، ال على غيـره.
)ک ک گ گ گ( 146 

أتـطمعون أن تُـْتـركوا فـيـما أنـتـم فـيـه من الخيـرات والنـعم آمنـيـن ال تـخافـون؟!
)ڳ ڳ ڳ( 147 

فـي بـساتـيـن وعيـون جاريـة.
)ڱ ڱ ڱ ڱ( 148 

وزروع ونـخل ثـمرها ليـن نـضيـج.
)ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 149 

وتـقـطعون الجبـال لتـصنـعوا بـيـوتًـا تـسكنـونـها وأنـتـم ماهرون بـنـحتـها.
)ۀ ہ ہ( 150 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما أمرتـكم بـه، وفـيـما نـهيـتـكم عنـه.

C :
) 150  149  148  147  146 1- التذكير بالنعم يُرتجى منه اإليمان والعودة إلى الله من العبد. )من آية 

) 158  157  149  148  147  146 2- توالي النعم مع الكفر استدراج للهالك. )من آية 
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)ہ ھ ھ ھ( 151 

وال تـنـقـادوا ألمر المسرفـيـن على أنـفـسهم بـارتـكاب المعاصي.
)ے  ے ۓ ۓ   ڭ  ڭ( 152 

الذيـن يـفـسدون فـي األرض بـما يـنـشرونـه من المعاصي، وال يـصلحون أنـفـسهم بـالتـزام طاعة الله.
)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( 153 

قـال له قـومه: إنـما أنـت ممن ُسِحروا مرارًا حتـى غلب السحر على عقـولهم فـأذهبـها.
)ۈ  ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ ې ې ې( 154 

لسَت إال بـشرًا مثـلنـا فـال مزيـة لك عليـنـا حتـى تـكون رسواًل، فـأت بـعالمة تـدل على أنـك رسول إن كنـت صادقًـا فـيـما 
تـّدعيـه من أنـك رسول.

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ( 155 

قـال لهم صالح - وقـد أعطاه الله عالمة، وهي نـاقـة أخرجها الله من الصخرة -: هذه نـاقـة تُـرى وتُـلمس، لها نـصيـب 
من الماء، ولكم نـصيـب معلوم، ال تـشرب فـي اليـوم الذي هو نـصيـبـكم، وال تـشربـون أنـتـم فـي اليـوم الذي هو نـصيـبـها.

)ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 156 

وال تـمسوها بـما يـسوؤها من َعْقـٍر أو ضرٍب، فَـيَـنَـاَلُكم بـسبـب ذلك عذاب من الله يـهلككم بـه فـي يـوم عظيـم لما فـيـه 
من البـالء النـازل عليـكم.

)ىئ ىئ  ی( 157 

فـاتـفـقـوا على َعْقـرها، فَـَعَقـرها أشقـاهم، فـأصبـحوا نـادميـن على ما أقـدموا عليـه لمَّا علموا أن العذاب نـازل بـهم ال محالة، 
لكن النـدم عنـد معايـنـة العذاب ال يـنـفـع.

)ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( 158 

فـأخذهم العذاب الذي ُوِعدوا بـه وهو الزلزلة والصيـحة، إن فـي ذلك المذكور من قـصة صالح وقـومه لعبـرة للمعتـبـريـن، 
وما كان معظمهم مؤمنـيـن.

)جت حت خت مت ىت ( 159 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب من عبـاده.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 160 

.n كذبـت قـوم لوط المرسليـن لتـكذيـبـهم نـبـيـهم لوطًا
)پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 161 

إذ قـال لهم أخوهم فـي النـسب لوط: أال تـتـقـون الله بـتـرك الشرك بـه خوفًـا منـه؟!
)ٺ ٺ ٺ ٺ( 162 

إنـي لكم رسول أرسلنـي الله إليـكم، أميـن فـيـما أبـلغه عنـه، ال أزيـد عليـه وال أنـقـص.
C :

) 152  151 1- المعاصي هي سبب الفساد في األرض. )من آية 
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)ٿ ٿ ٿ( 163 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما آمركم بـه، وفـيـما أنـهاكم عنـه.
)ٹ   ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ( 164 

وما أطلب منـكم ثـوابًـا على ما أبـلغكم من ربـي، ليـس ثـوابـي إال على الله رب المخلوقـات، ال على غيـره.
)ڄ ڄ ڃ ڃ( 165 

أتـأتـون الذكور من النـاس فـي أدبـارهم؟!
)ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( 166 

وتـتـركون إتـيـان ما خلقـه الله لتـقـضوا شهواتـكم منـه من فـروج زوجاتـكم؟! بـل أنـتـم متـجاوزون لحدود الله بـهذا الشذوذ 
المنـكر.

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 167 

قـال له قـومه: لئن لم تـكّف يـا لوط عن نـهيـنـا عن هذا الفـعل وإنـكاره عليـنـا لتـكونـن أنـت ومن معك من الُمْخَرجيـن 
من قـريـتـنـا.

)ک ک ک گ گ( 168 

قـال لهم لوط: إنـي لعملكم هذا الذي تـعملونـه لمن الكارهيـن المبـغضيـن.
)گ ڳ ڳ ڳ  ڳ( 169 

قـال داعيًـا ربـه: رب نـّجنـي ونـّج أهلي مما سيـصيـب هؤالء من العذاب بـسبـب ما يـفـعلونـه من المنـكر.
)ڱ  ڱ  ڱ ( 170 

فـأجبـنـا دعاءه فـنـجيـنـاه وأهله كلهم.
)ں ڻ  ڻ  ڻ( 171 

إال زوجتـه فـقـد كانـت كافـرة، فـكانـت من الذاهبـيـن الهالكيـن.
)ۀ ۀ ہ( 172 

ثـم بـعدما خرج لوط وأهله من قـريـة )َسُدوم( أهلكنـا قـومه البـاقـيـن بـعده أشّد إهالك.
)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 173 

وأنـزلنـا عليـهم حجارة من السماء مثـل إنـزال المطر، فـقـبـح مطر هؤالء الذيـن كان يـنـذرهم لوط ويـحذرهم من عذاب 
الله إن هم استـمّروا على ما هم عليـه من ارتـكاب المنـكر.

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 174 

إن فـي ذلك المذكور من العذاب النـازل على قـوم لوط بـسبـب فـعل الفـاحشة، لعبـرة للمعتـبـريـن، وما كان معظمهم 
مؤمنـيـن.
C :

) 166  165 1- اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم. )من آية 
) 171  170 2- من االبتالء للداعية أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصي. )من آية 

) 171  170 3- العالقات األرضية ما لم يصحبها اإليمان، ال تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. )من آية 
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)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 175 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب من عبـاده.
)ۅ ۉ  ۉ ې( 176 

.n كذب أصحاب القـريـة ذات الشجر الملتـف المرسليـن حيـن كذبـوا نـبـيـهم شعيـبًـا
)ې ې ى ى ائ ائ( 177 

إذ قـال لهم نـبـيـهم شعيـب: أال تـتـقـون الله بـتـرك الشرك بـه خوفًـا منـه؟! 
)ەئ  وئ   وئ ۇئ( 178 

إنـي لكم رسول أرسلنـي الله إليـكم، أميـن فـيـما أبـلغه عنـه، ال أزيـد على ما أمرنـي بـتـبـليـغه وال أنـقـص.  
)ۆئ ۆئ ۈئ( 179 

فـاتـقـوا الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، وأطيـعونـي فـيـما أمرتـكم بـه، وفـيـما نـهيـتـكم عنـه.
)ېئ ېئ  ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی  ی ی جئ حئ( 180 

وما أطلب منـكم ثـوابًـا على ما أبـلغكم من ربـي، ليـس ثـوابـي إال على الله رب المخلوقـات، ال على غيـره.
)ىئ يئ جب حب خب مب ىب( 181 

أتـموا للنـاس الكيـل عنـدما تـبـيـعونـهم، وال تـكونـوا ممن يـنـقـص الكيـل إذا بـاع للنـاس. 
)جت  حت خت( 182 

وزنـوا إذا وزنـتـم لغيـركم بـالميـزان المستـقـيـم. 
)ىت يت جث مث ىث  يث  حج  مج  جح( 183 

وال تـنـقـصوا النـاس حقـوقـهم، وال تـكثـروا فـي األرض الفـساد بـارتـكاب المعاصي.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 184 

واتـقـوا الذي خلقـكم، وخلق األمم السابـقـة بـالخوف منـه أن يـنـزل بـكم عقـابـه.
)پ  پ  پ    ڀ    ڀ( 185 

قـال قـوم شعيـب لشعيـب: إنـما أنـت من الذيـن أصابـهم السحر مرارًا حتـى غلب السحر على عقـلك، فَـَغيَّـبـه.
)ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ   ٿ( 186 

ولست إال بـشًرا مثـلنـا فـال مزيـة لك عليـنـا، فـكيـف تـكون رسواًل؟ وال نـظنـك إال كاذبًـا فـيـما تـّدعيـه من أنـك رسول.
)ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ( 187 

فـأسقـط عليـنـا قـطًعا من السماء إن كنـت صادقًـا فـيـما تـّدعيـه.
)ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ( 188 

قـال لهم شعيـب: ربـي أعلم بـما تـعملون من الشرك والمعاصي ال يـخفـى عليـه من أعمالكم شيء.

C :
) 182  181 1- وجوب وفاء الكيل وحرمة التَّْطِفيف. )من آية 
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)ڃ  ڃ  ڃ چ  چ چ چ   ڇ ڇ  ڇ  ڇ( 189 

فـاستـمّروا على تـكذيـبـه، فـأصابـهم عذاب عظيـم حيـث أظلتـهم سحابـة بـعد يـوم شديـد الحر، فـأمطرت عليـهم نـارًا 
فـأحرقـتـهم، إن يـوم إهالكهم كان يـوًما عظيـم الهول.

)ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ   ژ( 190 

إن فـي ذلك المذكور من إهالك قـوم شعيـب لعبـرة للمعتـبـريـن، وما كان معظمهم مؤمنـيـن.
)ڑ ک ک  ک  ک( 191 

وإن ربـك - أيـها الرسول - لهو العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن تـاب من عبـاده.
)گ  گ  گ  ڳ( 192 

وإن هذا القـرآن المنـزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص منـزل من رب المخلوقـات.
)ڳ ڳ ڱ ڱ( 193 

.n نـزل بـه جبـريـل األميـن
)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( 194 

نـزل بـه على قـلبـك - أيـها الرسول - لتـكون من الرسل الذيـن يـنـذرون النـاس، ويـخوفـونـهم من عذاب الله.
)ڻ  ۀ    ۀ( 195 

نـزل بـه بـلسان عربـي واضح.
)ہ  ہ  ہ  ھ( 196 

وإن هذا القـرآن لمذكور فـي كتـب األوليـن، فـقـد بـشرت بـه الكتـب السماويـة السابـقـة.
)ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( 197 

أولم يـكن لهؤالء المكذبـيـن بـك عالمة على صدقـك أن يـعلم حقـيـقـة ما نـزل عليـك علـماء بـنـي إسـرائيـل، مثـل عبـدالله 
بـن سالم.

)ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ( 198 

ولو نـزلنـا هذا القـرآن على بـعض األعاجم الذيـن ال يـتـكلمون بـاللسان العربـي.
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ( 199 

فـقـرأه عليـهم ما صاروا بـه مؤمنـيـن؛ ألنـهم سيـقـولون: ال نـفـهمه، فـليـحمدوا الله أن نـزل بـلغتـهم.
)ې  ې   ې ې ى( 200 

كذلك أدخلنـا التـكذيـب والكفـر فـي قـلوب المجرميـن.
)ائ  ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ    ۇئ( 201 

ال يـتـغيـرون عما هم عليـه من الكفـر وال يـؤمنـون حتـى يـروا العذاب الموجع.
C :

) 195  192 1- كلما تعمَّق المسلم في اللغة العربية، كان أقدر على فهم القرآن. )من آية 
) 197 2- االحتجاج على المشركين بما عند الُمْنِصفين من أهل الكتاب من اإلقرار بأن القرآن من عند الله. )من آية 
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)ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ( 202 

فـيـأتـيـهم هذا العذاب فـجأة، وهم ال يـعلمون بـمجيـئه حتـى يـبـاغتـهم. 
)ېئ  ىئ  ىئ   ىئ( 203 

فـيـقـولوا حيـن يـنـزل بـهم العذاب بـغتـة من شدة الحسرة: هل نـحن ُمْمَهلون فـنـتـوب إلى الله؟! 
)ی  ی( 204 

أفـبـعذابـنـا يـستـعجل هؤالء الكفـار قـائليـن: لن نـؤمن لك حتـى تُـْسِقـط السماء كما زعمت عليـنـا كسًفـا؟! 
)جئ   حئ مئ ىئ( 205 

فـأخبـرنـي - أيـها الرسول - إن متـعنـا هؤالء الكافـريـن المعرضيـن عن اإليـمان بـما جئت بـه، بـالنـعم زمنًـا ممتـدًّا.
)جب حب  خب   مب   ىب( 206 

ثـم جاءهم بـعد ذلك الزمن الذي نـالوا فـيـه تـلك النـعم ما كانـوا يـوعدون بـه من العذاب.  
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 207 

ماذا يـنـفـعهم ما كانـوا عليـه من نـعم فـي الدنـيـا؟! فـقـد انـقـطعت تـلك النـعم، ولم تُـْجد شيـًئا.
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 208 

وما أهلكنـا من أمة من األمم إال بـعد اإلعذار إليـها بـإرسال الرسل وإنـزال الكتـب.
)ٺ ٺ ٿ  ٿ( 209 

عظة وتـذكيـًرا لهم، وما كنـا ظالميـن بـتـعذيـبـهم بـعد اإلعذار إليـهم بـإرسال الرسل وإنـزال الكتـب.
)ٿ ٹ ٹ   ٹ( 210 

وما تـنـزلت الشيـاطيـن بـهذا القـرآن على قـلب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
)ڤ ڤ  ڤ ڤ  ڦ( 211 

وما يـصح أن يـتـنـزلوا على قـلبـه، وما يـستـطيـعون ذلك.
)ڦ ڦ ڄ  ڄ( 212 

ما يـستـطيـعونـه ألنـهم معزولون عن مكانـه من السماء، فـكيـف يـصلون إليـه، ويـتـنـزلون بـه؟!
)ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ   چ چ   چ چ( 213 

فـال تـعبـد مع الله معبـوًدا آخر تـشركه معه، فـتـكون بـسبـب ذلك من المعذبـيـن.
)ڇ ڇ   ڇ( 214 

وأنـذر - أيـها الرسـول - األقـرب فـاألقـرب من قـومك حتـى ال يـصيـبـهم عذاب الله إن بـقـوا على الشرك.
)ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ( 215 

وأَِلْن جانـبـك فـعاًل وقـواًل لمن اتـبـعك من المؤمنـيـن رحمة بـهم ورفـًقـا.
C :

) 207  206  205 1- ما يناله الكفار من نعم الدنيا استدراج ال كرامة. )من آية 
) 209  208 2- إثبات العدل لله، ونفي الظلم عنه. )من آية 

) 212  211  210 3- تنزيه القرآن عن قرب الشياطين منه. )من آية 
) 215 4- أهمية اللين والرفق للدعاة إلى الله. )من آية 
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)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 216 

فـإن عصوك، ولم يـستـجيـبـوا لما أمرتـهم بـه من تـوحيـد الله وطاعتـه، فـقـل لهم: إنـي بـريء مما تـعملون من الشرك والمعاصي.
)گ گ گ گ( 217 

واعتـمد فـي أمورك كلها على العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، الرحيـم بـمن أنـاب منـهم إليـه.
)ڳ  ڳ  ڳ   ڱ( 218 

الذي يـراك سبـحانـه حيـن تـقـوم إلى الصالة.
)ڱ  ڱ   ں( 219 

ويـرى سبـحانـه تـقـلبـك من حال إلى حال فـي المصليـن، ال يـخفـى عليـه شيء مما تـقـوم بـه، وال مما يـقـوم بـه غيـرك.
)ڻ ڻ  ڻ    ڻ( 220 

إنـه هو السميـع لما تـتـلوه من قـرآن وذكر فـي صالتـك، العليـم بـنـيـتـك.
ولما زعموا أن الشيـاطيـن تـنـزلت بـالقـرآن، وأن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص شاعر رد الله عليـهم زعمهم فـقـال:

)ۀ ہ  ہ  ہ  ہ ھ( 221 

هل أخبـركم على من تـتـنـزل الشيـاطيـن الذيـن زعمتـم أنـهم تـنـزلوا بـهذا القـرآن؟
)ھ ھ    ے ے ۓ( 222 

تـتـنـزل الشيـاطيـن على كل كذاب كثـيـر اإلثـم والمعصيـة من الكهان.
)ڭ ڭ ڭ ڭ( 223 

يـستـرق الشيـاطيـن السمع من المإل األعلى، فـيـلقـونـه إلى أوليـائهم من الكهان، وأكثـر الكهان كاذبـون، إن صدقـوا فـي 
كلمة كذبـوا معها مئة كذبـة.

)ۇ ۆ ۆ( 224 

والشعراء الذيـن زعمتـم أن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص منـهم يـتـبـعهم المنـحرفـون عن طريـق الهدى واالستـقـامة، فـيـروون ما يـقـولونـه 
من شعر.

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ( 225 

ألم تـر - أيـها الرسول - أن من مظاهر غوايـتـهم أنـهم تـائهون فـي كل واد يـمضون فـي المدح تـارة، وفـي الذم تـارة، 
وفـي غيـرهما تـارات.

)ې ې ې ې ى( 226 

وأنـهم يـكذبـون، فـيـقـولون: فـعلنـا كذا، ولم يـفـعلوه.
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  227 

ی(
إال الذيـن آمنـوا من الشعراء وعملوا األعمال الصالحات، وذكروا الله ذكرًا كثـيـرًا، وانـتـصـروا من أعداء الله بـعدما ظلموهم 
مثـل حسان بـن ثـابـت h، وسيـعلم الذيـن ظلموا بـالشرك بـالله واالعتـداء على عبـاده أي مرجع يـرجعون إليـه، فـسيـرجعون 

إلى موقـف عظيـم، وحساب دقـيـق.
C :

) 227  226  225  224 1- الشعر َحَسُنُه َحَسن، وقبيحه قبيح. )من آية 
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َمكّية
C :

االمتـنـان على النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص بـنـعمة القـرآن وشكرها والصبـر على تـبـليـغه.
C :

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 1 

)ٱ ( تـقـدم الكالم على نـظائرها فـي بـدايـة سورة البـقـرة. هذه اآليـات المنـزلة عليـك هي آيـات القـرآن، وكتـاب واضح 
ال لبـس فـيـه، َمن تـدبَـَّره َعِلَم أنـه من عنـد الله.

)پ ڀ   ڀ( 2 

هذه اآليـات هاديـة إلى الحق مرشدة إليـه، ومبـشرة للمؤمنـيـن بـالله ورسله.
)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ( 3 

الذيـن يـؤدون الصالة على أكمل وجه، ويـعطون زكاة أموالهم بـصرفـها إلى مصارفـها، وهم موقـنـون بـما فـي اآلخرة من 
ثـواب وعقـاب.

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ  ڦ( 4 

إن الكافـريـن الذيـن ال يـؤمنـون بـاآلخرة وما فـيـها من ثـواب وعقـاب، حّسنّـا لهم أعمالهم السيـئة، فـاستـمروا على فـعلها، 
فـهم متـحيِّـرون ال يـهتـدون إلى صواب وال رشد.

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 5 

النـاس  أكثـر  اآلخرة  فـي  بـالقـتـل واألسر، وهم  الدنـيـا  فـي  العذاب  لهم سوء  الذيـن  ذُِكر هم  بـما  الموصوفـون  أولئك 
خسرانًـا، حيـث يـخسرون أنـفـسهم وأهليـهم يـوم القـيـامة بـتـخليـدهم فـي النـار.

)چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ   ڍ( 6 

وإنـك - أيـها الرسول - لتـتـلقـى هذا القـرآن المنـزل عليـك من عنـد حكيـم فـي خلقـه وتـدبـيـره وشرعه، عليـم ال يـخفـى 
عليـه شيء من مصالح عبـاده.

)ڌ ڎ   ڎ  ڈ   ڈ   ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک  ک  گ  گ   گ( 7 

نـارًا، سآتـيـكم منـها بـخبـر من موقـدها يـرشدنـا إلى  اذكر - أيـها الرسول - حيـن قـال موسى ألهله: إنـي أبـصرت 
الطريـق، أو آتـيـكم بـشعلة نـار مأخوذة منـها رجاء أن تـستـدفـئوا بـها من البـرد.
)ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ ڻ   ڻ( 8 

فـلما وصل إلى مكان النـار التـي أبـصرها نـاداه الله: أْن قُـدِّس من فـي النـار، ومن حولها من المالئكة، وتـعظيـًما لرب 
العالميـن وتـنـزيـًها له عما ال يـليـق بـه من الصفـات التـي يـصفـه بـها الضالون.

C :
) 2 1- القرآن هداية وبشرى للمؤمنين. )من آية 

) 4 2- الكفر بالله سبب في اتباع الباطل من األعمال واألقوال، والحيرة، واالضطراب. )من آية 
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)ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ( 9 

قـال له الله: يـا موسى، إنـه أنـا الله العزيـز الذي ال يـغالبـنـي أحد، الحكيـم فـي خلقـي وتـقـديـري وشرعي.
)ھ  ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 10 

وألق عصاك، فـامتـثـل موسى، فـلما رآها موسى تـضطرب وتـتـحرك كأنـها حيـة ولَّى مدبـًرا عنـها ولم يـرجع، فـقـال له الله: 
ال تـخف منـها، فـإنـي ال يـخاف عنـدي المرسلون من حيـة وال من سواها.  

)ۉ ې ې ې ې ى ى   ائ ائ   ەئ ەئ( 11 

لكن من ظلم نـفـسه بـارتـكاب ذنـب، ثـم تـاب بـعد ذلك فـإنـي غفـور له، رحيـم بـه.
)وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی  ی  ی جئ  حئ  مئ   ىئ( 12 

وأدخل يـدك فـي فـتـحة قـميـصك مما يـلي الرقـبـة تـخرج بـعد إدخالك لها بـيـضاء مثـل الثـلج من غيـر بـرص، ضمن تـسع 
آيـات تـشهد بـصدقـك - هي مع اليـد: العصا، والسنـون، ونـقـص الثـمرات، والطوفـان، والجراد، والُقـمَّل، والضفـادع، والدم 

- إلى فـرعون وقـومه، إنـهم كانـوا قـوًما خارجيـن عن طاعة الله بـالكفـر بـه.
)جب حب خب مب ىب يب جت حت( 13 

فـلما جاءتـهم آيـاتـنـا هذه التـي أيـدنـا بـها موسى واضحة ظاهرة قـالوا: هذا الذي جاء بـه موسى من اآليـات سحر بـيّـن.
)ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ    ڀ ڀ  ڀ( 14 

بـسبـب ظلمهم واستـكبـارهم  الله؛  أنـها من عنـد  أنـفـسهم  بـها، واستـيـقـنـت  يـقـروا  البـيـنـات ولم  اآليـات  بـهذه  وكفـروا 
عن الحق، فـتـأّمل - أيـها الرسول - كيـف كانـت عاقـبـة المفـسديـن فـي األرض بـكفـرهم ومعاصيـهم، فـقـد أهلكنـاهم، 

ودّمرنـاهم كلهم.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ  ڤ( 15 

ولقـد أعطيـنـا داود وابـنـه سليـمان علًما، ومنـه علم كالم الطيـر، وقـال داود وسليـمان شاكريـن الله b: الحمد لله الذي 
فـضلنـا بـما خصنـا بـه من العلم والنـبـوة على كثـيـر من عبـاده المؤمنـيـن.

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 16 

وورث سليـمان أبـاه داود فـي النـبـوة والعلم والملك، وقـال متـحدثًـا بـنـعمة الله عليـه وعلى أبـيـه: يـا أيـها النـاس، َعلَّمنـا 
الله فـهم أصوات الطيـر، وأعطانـا من كل شيء أعطاه األنـبـيـاء والملوك، إن هذا الذي أعطانـا الله سبـحانـه لهو الفـضل 

الواضح البـيّـن.
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 17 

وُجِمع لسليـمان جنـوده من البـشر والجن والطيـر، فـهم يُـَساقـون بـنـظام.
C :

) 10 1- تأمين الله لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء. )من آية 
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ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  18 

ڻ(
فـلم يـزالوا يُـَساقـون حتـى إذا جاؤوا إلى وادي النـمل )موضع بـالشام( قـالت نـملة من النـمل: يـا أيـها النـمل ادخلوا 

مساكنـكم حتـى ال يـهلككم سليـمان وجنـوده وهم ال يـعلمون بـكم، إذ لو علموا بـكم لما داسوكم.
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  19 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(
فـلما سمع سليـمان كالمها تـبـّسم ضاحًكا من قـولها هذا، وقـال داعيًـا ربـه سبـحانـه: رّب وفـقـنـي وألهمنـي أن أشكر 
بـرحمتـك فـي جملة  تـرتـضيـه، وأدخلنـي  بـها علّي وعلى والديَّ، ووفـقـنـي أن أعمل عماًل صالًحا  أنـعمت  التـي  نـعمتـك 

عبـادك الصالحيـن.
)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې( 20 

وتـَعهَّد سليـمان الطيـر فـلم يـر الهدهد، فـقـال: ما لي ال أرى الهدهد؟ أمنـعنـي من رؤيـتـه مانـع، أم كان من الغائبـيـن؟
)ى ائ ائ  ەئ   ەئ   وئ وئ  ۇئ  ۇئ( 21 

فـقـال لما تـبـيـن له غيـابـه: ألعذبـنّـه عذابًـا شديـًدا، أو ألذبـحنّـه عقـابًـا له على غيـابـه، أو ليـأتـيـنـي بـحجة واضحة تـبـيـن 
عذره فـي الغيـاب.

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی جئ( 22 

فـمكث الهدهد فـي غيـابـه زمنًـا غيـر بـعيـد، فـلما جاء قـال لسليـمان n: اطلعت على ما لم تـطلع عليـه، وجئتـك من 
أهل سبـإ بـخبـر صادق ال شك فـيـه.

)ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ( 23 

إنـي وجدت امرأة تـحكمهم، وأُعِطيـت هذه المرأة من كل شيء من أسبـاب القـوة والملك، ولها سريـر عظيـم تـديـر ِمن 
فـوقـه شؤون قـومها.

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 24 

وجدت هذه المرأة، ووجدت قـومها يـسجدون للشمس من دون الله c، وحسَّن لهم الشيـطان ما هم عليـه من أعمال 
الشرك والمعاصي، فـصرفـهم عن طريـق الحق، فـهم ال يـهتـدون إليـه.

C :
) 18 1- االعتذار عن أهل الصالح بظهر الغيب. )من آية 

) 19 2- التبسم ضحك أهل الوقار. )من آية 
) 19 3- شكر النعم أدب األنبياء والصالحين مع ربهم. )من آية 

) 21 4- سياسة الرعية بإيقاع العقاب على من يستحقه، وقبول عذر أصحاب األعذار. )من آية 
) 22 5- قد يوجد من العلم عند األصاغر ما ال يوجد عند األكابر. )من آية 

6- إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر دليل على أن اإليمان فطري عند الخالئق. )من آية 
) 25 24
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)ڦ      ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ( 25 

حسَّن لهم الشيـطان أعمال الشرك والمعاصي؛ لئال يـسجدوا لله وحده الذي يُـْخرِج ما ستـره فـي السماء من المطر، 
وفـي األرض من النـبـات، ويـعلم ما تـخفـونـه من األعمال وما تـظهرونـه، ال يـخفـى عليـه من ذلك شيء.

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ   ڌ ڎ( 26 

الله ال معبـود بـحق غيـره، رب العرش العظيـم.
)ڈ ڈ   ژ  ژ ڑ   ڑ  ک  ک( 27 

قـال سليـمان n للهدهد: سنـنـظر أصـدقـت فـيـما تـدعـيـه، أم كـنـت من الكاذبـيـن.
)ک   گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ ڳ    ڳ  ڱ   ڱ( 28 

فـكتـب سليـمان كتـابًـا، وسلمه للهدهد، وقـال له: اذهب بـكتـابـي هذا فـارمه إلى أهل سبـأ وسّلمهم إيـاه، وتـنـّح عنـهم 
جانـبًـا بـحيـث تـسمع ما يـرددون بـشأنـه.

)ڱ     ں      ں   ڻ    ڻ    ڻ     ڻ     ۀ ( 29 

واستـلمت الملكة الكتـاب، وقـالت: يـا أيـها األشراف إنـي ألقـي إلي كتـاب كريـم جليـل.
)ہ    ہ   ہ   ہ  ھ   ھ   ھ   ھ( 30 

مضمون هذا الكتـاب المرسل من سليـمان المفـتـتـح بــــ »بـسم الله الرحـمن الرحيـم«:
)ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ( 31 

أال تـتـكـبـروا، وأتـونـي منـقـاديـن مستـسلميـن لما أدعوكم إليـه من تـوحيـد الله وتـرك ما أنـتـم عليـه من الشرك بـه، حيـث 
عبـدتـم الشمس معه.

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ( 32 

قـالت الملكة: يـا أيـها األشراف والسادة، بـيِّـنـوا لي وجه الصواب فـي أمري، ما كنـت قـاضيـة أمرًا حتـى تـحضرونـي، 
وتـظهروا رأيـكم فـيـه.

)ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ ەئ   وئ( 33 

قـال لها األشراف من قـومها: نـحن أصحاب قـوة عظيـمة، وأصحاب بـأس قـوي فـي الحرب، والرأي ما تـريـنـه فـانـظري 
ماذا تـأمريـنـنـا بـه فـنـحن قـادرون على تـنـفـيـذه. 

)ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ ىئ   ی  ی( 34 

قـالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قـريـة من القـرى أفـسدوها بـما يـقـومون بـه من القـتـل والسَّْلب والنَّـْهب، وصيَّـروا 
سادتـها وأشرافـها أذالء بـعد ما كانـوا فـيـه من العزة والمنـعة، وكذلك يـفـعل الملوك دائًما إذا تـغلبـوا على أهل قـريـة؛ ليـزرعوا 

الهيـبـة والرعب فـي النـفـوس.
C :

) 27 1- التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه. )من آية 
) 28 2- مشروعية الكشف عن أخبار األعداء. )من آية 
) 30 3- من آداب الرسائل افتتاحها بالبسملة. )من آية 

) 31 4- إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل أمر مطلوب. )من آية 
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)ی جئ  حئ مئ   ىئ يئ  جب   حب( 35 

وإنـي مرسلة إلى صاحب الكتـاب وقـومه هديـة، وأنـظر ماذا تـأتـي بـه الرسل بـعد إرسال هذه الهديـة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ( 36 

قـائاًل:  الهديـة  إرسال  سليـمان  عليـهم  أنـكر  سليـمان  إلى  الهديـة  يـحملون  أعوانـه  من  معه  ومن  رسولها  جاء  فـلما 
أتـمدونـنـي بـاألموال لتـثـنـونـي عنـكم؟ فـما أعطانـي الله من النـبـوة والملك والمال خيـر مما أعطاكم، بـل أنـتـم الذيـن تـفـرحون 

بـما يُـْهَدى إليـكم من حطام الدنـيـا.
)ٿ ٿ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ( 37 

بـمواجهتـهم،  فـلنـأتـيـنـها وقـومها بـجنـود ال طاقـة لهم  بـما جئت من هديـة،  إليـهم  قـال سليـمان n لرسولها: ارجع 
ولنـخرجنـهم من سبـأ وهم أذلة مهانـون بـعد ما كانـوا فـيـه من العزة إن لم يـأتـونـي منـقـاديـن.

)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ( 38 

قـال سليـمان n مخاطبًـا أعيـان أهل ملكه: يـا أيـها المأل، أيـكم يـأتـيـنـي بـسريـر ملكها قـبـل أن يـأتـونـي منـقـاديـن؟
)چ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ  ژ( 39 

أجابـه مارد من الجن قـائاًل: أنـا آتـيـك بـسريـرها قـبـل أن تـقـوم من مجلسك هذا الذي أنـت فـيـه، وإنـي لقـوي على حمله 
أميـن على ما فـيـه، فـلن أنـقـص منـه شيـًئا.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  40 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ(
قـال رجل صالح عالم عنـد سليـمان، عنـده علم من الكتـاب، ومن ضمنـه اسم الله األعظم الذي إذا دعي بـه أجاب: 
أنـا آتـيـك بـسريـرها قـبـل أن تـرمش عيـنـك؛ بـأن أدعو الله فـيـأتـي بـه، فـدعا فـاستـجاب الله له دعاءه، فـلما رأى سليـمان 
سريـرها مستـقـرًّا عنـده قـال: هذا من فـضل ربـي سبـحانـه؛ ليـختـبـرنـي أأشكر نـعمه أم أكفـرها؟ ومن شكر الله فـإنـما نَـْفـع 
شكره عائد إليـه، فـالله غنـي ال يـزيـده شكر العبـاد، ومن جحد نـعم الله فـلم يـشكرها له فـإن ربـي غنـي عن شكره كريـم، 

ومن كرمه إفـضاله على من يـجحدها.
)ۇ ۆ  ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ( 41 

قـال سليـمان n: غيِّـروا لها سريـر ملكها عن هيـئتـه التـي كان عليـها نـنـظر: أتـهتـدي إلى معرفـة أنـه سريـرها، أم تـكون 
من الذيـن ال يـهتـدون إلى معرفـة أشيـائهم؟

)ې  ې  ې  ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ( 42 

فـلما جاءت ملكة سبـأ إلى سليـمان قـيـل لها اختـبـارًا لها: أهذا مثـل عرشك؟ فـأجابـت طبـق السؤال: كأنـه هو، فـقـال 
سليـمان: وأعطانـا الله العلم من قـبـلها لقـدرتـه على مثـل هذه األمور، وكنـا منـقـاديـن ألمر الله مطيـعيـن له.

C :
) 36 1- عزة اإليمان تحّصن المؤمن من التأثر بحطام الدنيا. )من آية 

) 36 2- الفرح بالماديات والركون إليها صفة من صفات الكفار. )من آية 
) 40 36 3- يقظة شعور المؤمن تجاه نعم الله. )من آية 

) 41 4- اختبار ذكاء الخصم بغية التعامل معه بما يناسبه. )من آية 
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)ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ  حئ  مئ( 43 

وصرفـها عن تـوحيـد الله ما كانـت تـعبـد من دون الله اتـبـاًعا لقـومها، وتـقـليـًدا لهم، إنـها كانـت من قـوم كافـريـن بـالله، 
فـكانـت كافـرة مثـلهم.

مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  )يئ  44 

جس حس خس مس حص مص جض(
 :n قـيـل لها: ادخلي الصرح وهو كهيـئة السطح، فـلما رأتـه ظنـتـه ماًء فـكشفـت عن ساقـيـها لتـخوضه، قـال سليـمان
إنـه صرح ُمَملَّس من زجاج، ودعاها إلى اإلسالم، فـأجابـتـه إلى ما دعاها إليـه قـائلة: رب إنـي ظلمت نـفـسي بـعبـادة غيـرك 

معك، وانـقـدت مع سليـمان لله رب المخلوقـات جميـعها.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ( 45 

ولقـد بـعثـنـا إلى ثـمود أخاهم فـي النـسب صالًحا n أن اعبـدوا الله وحده، فـإذا هم بـعد دعوتـه إيـاهم طائفـتـان: طائفـة 
مؤمنـة، وأخرى كافـرة يـتـنـازعون أيـهم على الحق.

)ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ( 46 

أن  رجاء  لذنـوبـكم  الله  من  المغفـرة  تـطلبـون  هالَّ  الرحمة؟  قـبـل  العذاب  تـعجيـل  تـطلبـون  ِلَم   :n لهم صالح  قـال 
يـرحمكم.

)ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ( 47 

قـال له قـومه فـي تَـعنُّـت عن الحق: تـشاءمنـا بـك وبـمن معك من المؤمنـيـن، قـال لهم صالح n: ما زجرتـم من الطيـر 
لما يـصيـبـكم من المكاره، عنـد الله علمه ال يـخفـى عليـه منـه شيء، بـل أنـتـم قـوم تُـْختـبـرون بـما يـبـسط لكم من الخيـر 

وبـما يـنـالكم من الشر.
)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ( 48 

وكان فـي مديـنـة الِحْجر تـسعة رجال يـفـسدون فـي األرض بـالكفـر والمعاصي، وال يـصلحون فـيـها بـاإليـمان والعمل 
الصالح.

)ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک ک  ک   گ گ گ  گ( 49 

قـال بـعضهم لبـعض: ليـحلف كل واحد منـكم بـالله لنـأتـيـنـه فـي بـيـتـه ليـاًل، فـلنـقـتـلنـه وأهله، ثـم لنـقـولن لولي دمه: ما 
حضرنـا قـتـل صالح وأهله، وإنـا لصادقـون فـيـما قـلنـا.

)ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ( 50 

ودبَـّروا مكيـدة خفـيـة إلهالك صالح وأتـبـاعه من المؤمنـيـن، ومكرنـا مكرًا لنـصره وإنـجائه من مكرهم وإهالك الكافـريـن 
من قـومه، وهم ال يـعلمون بـذلك.

C :
) 44 1- إبراز التفوق على الخصم للتأثير فيه. )من آية 

) 46 2- االستغفار من المعاصي سبب لرحمة الله. )من آية 
) 47 3- التشاؤم باألشخاص واألشياء ليس من صفات المؤمنين. )من آية 
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)ں ڻ   ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ( 51 

فـتـأمل - أيـها الرسول - كيـف كان مآل تـدبـيـرهم ومكرهم؟ أنّـا استـأصلنـاهم بـعذاب من عنـدنـا فـهلكوا عن آخرهم.
)ہ  ھ  ھ  ھ ھ  ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭ( 52 

فـتـلك بـيـوتـهم قـد انـهدمت جدرانـها على سقـوفـها، وبـقـيـت خاليـة من أهلها بـسبـب ظلمهم، إنَّ فـيـما أصابـهم من 
العذاب بـسبـب ظلمهم لعبـرة لقـوم يـؤمنـون، فـهم الذيـن يـعتـبـرون بـاآليـات.

)ۇ  ۇ ۆ    ۆ  ۈ( 53 

وأنـقـذنـا الذيـن آمنـوا بـالله من قـوم صالح n، وكانـوا يـتـقـون الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه.
)ٴۇ ۋ ۋ  ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې( 54 

واذكر - أيـها الرسول - لوطًا حيـن قـال لقـومه موبـًخا إيـاهم ومنـكًرا عليـهم: أتـأتـون الخصلة القـبـيـحة - وهي اللواط 
- فـي أنـديـتـكم جهارًا يـبـصر بـعضكم بـعًضا؟!

)ې  ې   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ  ۇئ( 55 

أئنـكم لتـأتـون الرجال على سبـيـل االشتـهاء دون النـساء، ال تـريـدون إعفـافًـا وال ولًدا، وإنـما قـضاء شهوة بـهيـميـة، بـل 
أنـتـم قـوم تـجهلون ما يـجب عليـكم من اإليـمان والطهر والبـعد عن المعاصي.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 56 

فـما كان لقـومه من جواب إال قـولهم: أخرجوا آل لوط من قـريـتـكم، إنـهم أنـاس يـتـنـزهون عن األقـذار واألنـجاس، قـالوا 
ذلك استـهزاًء بـآل لوط الذيـن ال يـشاركونـهم فـيـما يـرتـكبـونـه من الفـواحش، بـل يـنـكرون عليـهم ارتـكابـها.

)ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 57 

فـسلَّمنـاه وسلَّمنـا أهله، إال امرأتـه حكمنـا عليـها أن تـكون من البـاقـيـن فـي العذاب لتـكون من الهالكيـن.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 58 

وأمطرنـا عليـهم حجارة من السماء، فـكان مطرًا سيـًئا مهلًكا لمن ُخوِّفُـوا بـالعذاب ولم يـستـجيـبـوا.
)ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ( 59 

قـوم لوط وصالح ألصحاب  بـه  نـعمه، وأمان منـه من عذابـه الذي عذب  لله على  قـل - أيـها الرسول -: الحمد 
النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص، آلله المعبـوُد بـحقٍّ الذي بـيـده ملكوت كل شيء خيـر أم ما يـعبـده المشركون من معبـودات ال تـملك نـفـًعا 

وال ضرًّا؟!

C :
) 51 1- عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهل الحق سيئة. )من آية 

) 54 2- إعالن المنكر أقبح من االستتار به. )من آية 
) 55 3- اإلنكار على أهل الفسوق والفجور واجب. )من آية 

) 56 4- لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق. )من آية 
) 57 5- رابطة الزوجية دون اإليمان ال تنفع في اآلخرة. )من آية 




