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)ٺ ٺ  ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ( 29 

فـما كانـت قـصة إهلك قـومه إال صيـحة واحدة أرسلنـاها عليـهم فـإذا هم َصْرَعى لم تـبـق منـهم بـاقـيـة، مثـلهم كنـار كانـت 
مشتـعلة فـانـطفـأت، فـلم يـبـق لها أثـر.

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( 30 

يـا نـدامة العبـاد المكذبـيـن وحسرتـهم يـوم القـيـامة حيـن يـشاهدون العذاب؛ ذلك أنـهم كانـوا فـي الدنـيـا ما يـأتـيـهم من 
رسول من عنـد الله إال كانـوا يـسخرون منـه ويـستـهزئون بـه، فـكان عاقـبـتـهم النـدامة يـوم القـيـامة على ما فـرطوا فـي جنـب الله.

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ( 31 

ألم يـر هؤالء المكذبـون المستـهزئون بـالرسل عبـرة فـيـمن سبـقـهم من األمم؟ فـقـد ماتـوا، ولن يـرجعوا إلى الدنـيـا مرة 
أخرى، بـل أفـضوا إلى ما قـدموا من أعمال، وسيـجازيـهم الله عليـها.

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ( 32 

وليـس جميـع األمم دون استـثـنـاء إال ُمْحَضريـن عنـدنـا يـوم القـيـامة بـعد بـعثـهم لنـجازيـهم على أعمالهم.
)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 33 

وعلمة للمكذبـيـن بـالبـعث أن البـعث حق: هذه األرض اليـابـسة المجدبـة أنـزلنـا عليـها المطر من السماء، فـأنـبـتـنـا فـيـها 
من أصنـاف النـبـات وأخرجنـا فـيـها من أصنـاف الحبـوب ليـأكلها النـاس، فـالذي أحيـا هذه األرض بـإنـزال المطر وإخراج 

النـبـات قـادر على إحيـاء الموتـى وبـعثـهم.
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 34 

وصيـرنـا فـي هذه األرض التـي أنـزلنـا عليـها المطر بـساتـيـن من النـخيـل والعنـب، وفـجرنـا فـيـها من عيـون الماء ما يـسقـيـها.
)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 35 

ليـأكل النـاس من ثـمار تـلك البـساتـيـن ما أنـعم الله بـه عليـهم، ولم يـكن لهم سعي فـيـه، أفـل يـشكرون الله على نـعمه 
هذه بـعبـادتـه وحده واإليـمان بـرسله؟!

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 36 

تـقـدس الله وتـعالى الذي أنـشأ األصنـاف من النـبـات واألشجار، ومن أَنْـُفـس النـاس حيـث أنـشأ الذكور واإلنـاث، وما 
ال يـعلم النـاس من مخلوقـات الله األخرى فـي البـر والبـحر وغيـرهما.

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 37 

وداللة للنـاس على تـوحيـد الله أنـا نـذهب الضيـاء بـذهاب النـهار ومجيء الليـل حيـن نـنـزع النـهار منـه، ونـأتـي بـالظلمة 
بـعد ذهاب النـهار، فـإذا النـاس داخلون فـي ظلم.

)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( 38 

وعلمة لهم على وحدانـيـة الله هذه الشمس التـي تـجري لمستـقـر يـعلم الله قَـْدَره ال تـتـجاوزه، ذلك التـقـديـر تـقـديـر 
العزيـز الذي ال يـغالبـه أحد، العليـم الذي ال يـخفـى عليـه شيء من أمر مخلوقـاتـه.

C :
) 33 1- من األدلة على البعث إحياء األرض الهامدة بالنبات األخضر، وإخراج الَحبِّ منه. )من آية 

) 39 38 37 2- من أدلة التوحيد: خلق المخلوقات في السماء واألرض وتسييرها بقدر. )من آية 
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)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ( 39 

وآيـة لهم دالة على تـوحيـده سبـحانـه هذا القـمر الذي قـدرنـاه منـازل كل ليـلة؛ يـبـدأ صغيـًرا ثـم يـكبـر ثـم يـصغر حتـى 
يـصيـر مثـل ِعْذق النـخلة الُمتَـعرِّج الُمْنـَدِرس فـي رقـتـه وانـحنـائه وصفـرتـه وقِـَدمه. 

)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 40 

وآيـات الشمس والقـمر والليـل والنـهار مقـدرة بـتـقـديـر الله، فـل تـتـجاوز ما قـدر لها، فـل الشمس يـمكن أن تـلحق 
وقـتـه، وكل هذه  انـقـضاء  قـبـل  عليـه  ويـدخل  النـهار  يـسبـق  أن  يـمكنـه  الليـل  نـوره، وال  إذهاب  أو  لتـغيـيـر مساره  بـالقـمر 

المخلوقـات المسخرة وغيـرها من الكواكب والمجرات لها مساراتـها الخاصة بـها بـتـقـديـر الله وحفـظه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 41 

وعلمة لهم على وحدانـيـة الله كذلك وإنـعامه على عبـاده أنـا حملنـا من نـجا من الطوفـان من ذريـة آدم زمن نـوح، فـي 
السفـيـنـة المملوءة بـمخلوقـات الله، فـقـد حمل الله فـيـها من كل جنـس زوجيـن.

)ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ( 42 

وعلمة لهم على تـوحيـده وإنـعامه على عبـاده أنـا خلقـنـا لهم من مثـل سفـيـنـة نـوح مراكب.
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 43 

ولو أردنـا إغراقـهم أغرقـنـاهم، فـل مغيـث يـغيـثـهم إن أردنـا إغراقـهم، وال منـقـذ يـنـقـذهم إذا غرقـوا بـأمرنـا وقـضائنـا.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 44 

إال أن نـرحمهم بـإنـجائهم من الغرق وإعادتـهم ليـتـمتـعوا إلى أجل محدد ال يـتـجاوزونـه، لعلهم يـعتـبـرون فـيـؤمنـوا.
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ( 45 

وإذا قـيـل لهـؤالء المشـركيـن المعرضيـن عن اإليـمان: احذروا ما تُـقـِدمون عليـه من أمر اآلخرة وشدائدها، واحذروا الدنـيـا 
الُمْدبِـَرة رجاء أن يـمن الله عليـكم بـرحمتـه؛ لم يـمتـثـلوا لذلك، بـل أعرضوا عنـه غيـر مبـاليـن بـه.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 46 

وكلما جاءت هؤالء المشركيـن المعانـديـن آيـاُت الله الدالة على تـوحيـده واستـحقـاقـه لإلفـراد بـالعبـادة، كانـوا ُمعِرضيـن 
عنـها غيـر معتـبـريـن بـها.

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  47 

ڻ ڻ(
وإذا قـيـل لهؤالء المعانـديـن: ساعدوا الفـقـراء والمسـاكيـن من األمـوال التـي رزقـكم الله إيـاهـا، ردوا مسـتـنـكريـن قـائليـن 
للذيـن آمنـوا: أنـطعم من لو يـشاء الله إطعامه ألطعمه؟! فـنـحن ال نـخالف مشيـئتـه، ما أنـتـم - أيـها المؤمنـون - إال فـي 

خطأ واضح وبُـْعد عن الحق.
C :

1- من أساليب تربية الله لعباده أنه جعل بين أيديهم اآليات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 
) 42 41 )من آية 

2- الله تعالى مكَّن العباد، وأعطاهم من القوة ما يقدرون به على فعل األمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به، 
) 47 كان ذلك اختيارًا منهم. )من آية 
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)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 48 

ويـقـول الكفـار المنـكرون للبـعث مكذبـيـن بـه مستـبـعديـن له: متـى هذا البـعث إن كنـتـم - أيـها المؤمنـون - صادقـيـن 
فـي دعوى أنـه واقـع؟!

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 49 

ما يـنـتـظر هؤالء المكذبـون بـالبـعث المستـبـعدون له إال النـفـخة األولى حيـن يـنـفـخ فـي الصور، فـتـبـغتـهم هذه الصيـحة 
وهم فـي مشاغلهم الدنـيـويـة من بـيـع وشراء وسقـي ورعي وغيـرها من مشاغل الدنـيـا.

)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 50 

فـل يـستـطيـعون عنـدما تـْفـَجُؤهم هذه الصيـحة أن يـوصي بـعضهم بـعًضا، وال يـستـطيـعون الرجوع إلى منـازلهم وأهليـهم، 
بـل يـموتـون وهم فـي مشاغلهم هذه.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 51 

ونُـِفـخ فـي الصور النـفـخة الثـانـيـة للبـعث، فـإذا هم يـخرجون جميـًعا من قـبـورهم إلى ربـهم يـسرعون للحساب والجزاء.
)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 52 

قـال هؤالء الكافـرون المكذبـون بـالبـعث نـادميـن: يـا خسارتـنـا، َمن الذي بـعثـنـا من قـبـورنـا؟! فـيـجابـون عن سؤالهم: هذا 
ما وعد الله بـه فـإنـه ال بـد واقـع، وصدق المرسلون فـيـما بـلغوه عن ربـهم من ذلك.

)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( 53 

ما كان أمر البـعث من القـبـور إال أثـرًا عن نـفـخة ثـانـيـة فـي الصور، فـإذا جميـع المخلوقـات ُمْحَضرة عنـدنـا يـوم القـيـامة 
للحساب.

)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( 54 

يـكون الحكم بـالعدل فـي ذلك اليـوم، فـل تـظلمون - أيـها العبـاد - شيـًئا بـزيـادة سيـئاتـكم أو نـقـصان حسنـاتـكم، 
وإنـما تـوفـون جزاء ما كنـتـم تـعملون فـي الحيـاة الدنـيـا.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ( 55 

إن أصحاب الجنـة فـي يـوم القـيـامة مشغولون عن التـفـكيـر فـي غيـرهم؛ لما شـاهدوه من النـعـيـم المقـيـم، والفـوز العظـيـم، 
فـهم يـتـفـكـهـون فـي ذلك مسروريـن.

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 56 

هم وأزواجهم يـتـنـعمون على اأَلِسرَّة تـحت ظلل الجنـة الوارفـة.
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ( 57 

لهم فـي هذه الجنـة أنـواع من الفـواكه الطيـبـة من العنـب والتـيـن والرمان، ولهم كل ما يـطلبـون من الملذِّ وأنـواع النـعيـم، 
فـما طلبـوه من ذلك حاصل لهم.

C :
) 55  54 1- في يوم القيامة يتجلى ألهل اإليمان من رحمة ربهم ما ال يخطر على بالهم. )من آية 

) 55 2- أهل الجنة مسرورون بكل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون. )من آية 
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)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 58 

ولهم فـوق هذا النـعيـم سلم حاصل لهم، قـواًل من رب رحيـم بـهم، فـإذا سلم عليـهم حصلت لهم السلمة من كل 
الوجوه، وحصلت لهم التـحيـة التـي ال تـحيـة أعلى منـها.

)ڦ ڦ ڦ ڦ( 59 

لتـبـايـن جزائكم مع جزائهم  بـهم أن يـكونـوا معكم؛  يـليـق  تـميـزوا عن المؤمنـيـن، فـل  القـيـامة:  يـوم  ويـقـال للمشركيـن 
وصفـاتـكم مع صفـاتـهم.

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 60 

ألم أوصكم وآمركم على ألسنـة رسلي وأقـل لكم: يـا بـنـي آدم، ال تـطيـعوا الشيـطان بـارتـكاب أنـواع الكفـر والمعاصي، 
إن الشيـطان لكم عدو واضح العداوة، فـكيـف لعاقـل أن يـطيـع عدوه الذي تـظهر له عداوتـه؟!

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 61 

وأمرتـكم - يـا بـنـي آدم - أن تـعبـدونـي وحدي، وال تـشركوا بـي شيـًئا؛ فـعبـادتـي وحدي وطاعتـي طريـق مستـقـيـم يـؤدي 
إلى رضاي ودخول الجنـة، لكنـكم لم تـمتـثـلوا ما أوصيـتـكم وأمرتـكم بـه.

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ( 62 

ولقـد أضل الشيـطان منـكـم خلًقـا كثـيـًرا، أفـلم تـكن لكـم عقـول تـأمركم بـطاعة ربـكم وعبـادتـه وحده سبـحانـه، وتـحذركم 
من طاعة الشيـطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم؟!

)گ گ ڳ ڳ  ڳ( 63 

هذه هي جهنـم التـي كنـتـم تـوعدون بـها فـي الدنـيـا على كفـركم، وكانـت غيـبًـا عنـكم، وأما اليـوم فـها أنـتـم تـرونـها رأي 
العيـن.

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 64 

ادخلوها اليـوم، وعانـوا من حرها بـسبـب كفـركم بـالله فـي حيـاتـكم الدنـيـا.
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 65 

اليـوم نـطبـع على أفـواههم فـيـصيـرون ُخْرًسا ال يـتـكلمون بـإنـكار ما كانـوا عليـه من الكفـر والمعاصي، وتـكلمنـا أيـديـهم 
بـما عملت بـه فـي الدنـيـا، وتـشهد أرجلهم بـما كانـوا يـرتـكبـون من المعاصي ويـمشون إليـها.

)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 66 

ولو نـشاء إذهاب أبـصارهم ألذهبـنـاها فـلم يـبـصروا، فـتـسابـقـوا إلى الصراط ليـعبـروا منـه إلى الجنـة، فـبـعيـد أن يـعبـروا وقـد 
ذهبـت أبـصارهم.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 67 

ولو نـشاء تـغيـيـر خلقـهم وإقـعادهم على أرجلهم لغيَّـرنـا خلقـهم وأقـعدنـاهم على أرجلهم، فـل يـستـطيـعون أن يـبـرحوا 
مكانـهم، وال يـستـطيـعون ذهابًـا إلى أمام، وال رجوًعا إلى وراء.

C :
) 65 1- أعضاء اإلنسان تشهد عليه يوم القيامة.  )من آية 
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)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 68 

ومن نـمد فـي حيـاتـه من النـاس بـإطالة عمره نـرجعه إلى مرحلة الضعف، أفـل يـتـفـكرون بـعقـولهم، ويـدركون أن هذه الدار 
ليـست دار بـقـاء وال خلود، وأن الدار البـاقـيـة هي دار اآلخرة.

)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( 69 

وما عّلمنـا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص الشعر، وما يـنـبـغي له ذلك؛ ألنـه ليـس من طبـعه، وال تـقـتـضيـه ِجبِـلَّتـه، حتـى يـصح لكم ادعاء 
أنـه شاعر، ليـس الذي علمنـاه إال ذكًرا وقـرآنًـا واضًحا لمن تـأمله.  

)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( 70 

ليـنـذر من كان حي القـلب مستـنـيـر البـصيـرة، فـهو الذي يـنـتـفـع بـه، ويـحق العذاب على الكافـريـن، لما قـامت عليـهم 
الحجة بـإنـزاله وبـلوغ دعوتـه إليـهم، فـلم يـبـق لهم عذر يـعتـذرون بـه.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ( 71 

أََولم يـروا أنـا خلقـنـا لهم أنـعاًما، فـهم ألمر تـلك األنـعام مالكون؛ يـتـصرفـون فـيـها بـما تـقـتـضيـه مصالحهم.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 72 

وسخرنـاها لهم وجعلنـاها منـقـادة لهم، فـعلى ظهور بـعضها يـركبـون ويـحملون أثـقـالهم، ومن لحوم بـعضها يـأكلون.
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 73 

ولهم فـيـها منـافـع غيـر ركوب ظهورها واألكل من لحومها؛ مثـل أصوافـها وأوبـارها وأشعارها وأثـمانـها؛ فـمنـها يـصنـعون 
فـرًشا ولبـاًسا، ولهم فـيـها مشارب حيـث يـشربـون من ألبـانـها، أفـل يـشكرون الله الذي منَّ عليـهم بـهذه النـعم وغيـرها؟!

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 74 

واتـخذ المشركون من دون الله آلهة يـعبـدونـها رجاء أن تـنـصرهم فـتـنـقـذهم من عذاب الله.
)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 75 

تـلك اآللهة التـي اتـخذوها ال يـستـطيـعون نـصر أنـفـسهم وال نـصر من يـعبـدونـهم من دون الله، وهم وأصنـامهم جميـًعا 
ُمْحَضرون فـي العذاب يـتـبـرأ كل منـهم من اآلخر.

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 76 

فـل يـحزنـك - أيـها الرسول - قـولهم: إنـك لست مرسًل، أو إنـك شاعر، وغيـر ذلك من بُـْهتـانـهم. إنـا نـعلم ما يـخفـون 
من ذلك وما يـظهرون، ال يـخفـى عليـنـا منـه شيء، وسنـجازيـهم عليـه.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ( 77 

أََولم يـفـكر اإلنـسان الذي يـنـكر البـعث بـعد الموت أنـا خلقـنـاه من منـي، ثـم مر بـأطوار حتـى ولد وتـربَـّى، ثـم صار كثـيـر 
الخصام والجدال؛ ألم يـر ذلك ليـستـدل بـه على إمكان وقـوع البـعث؟!

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 78 

َغَفـل هذا الكافـر وَجِهل حيـن استـدل بـالعظام البـاليـة على استـحالة البـعث، فـقـال: من يـعيـدها؟ وغاب عنـه خلقـه هو 
من العدم.
C :

) 70 1- ذو القلب هو الذي يزكو بالقرآن، ويزداد من العلم منه والعمل. )من آية 
) 72  71 2- من فضل الله ونعمته على الناس تذليل األنعام لهم، وتسخيرها لمنافعهم المختلفة. )من آية 

) 81  80  79  78  77 3- وفرة اأَلدلة العقلية على يوم القيامة وإعراض المشركين عنها. )من آية 
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)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 79 

قـل - يـا محمد - مجيـبًـا إيـاه: يـحيـي هذه العظام البـاليـة َمن خلقـها أول مرة، فـمن خلقـها أول مرة ال يـعجز عن إعادة 
الحيـاة إليـها، وهو سبـحانـه بـكل خلق عليـم، ال يـخفـى عليـه منـه شيء.

)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 80 

الذي جعل لكم - أيـها النـاس - من الشجر األخضر الرطب نـارًا تـستـخرجونـها منـه فـإذا أنـتـم تـوقـدون منـه نـارًا، فـمن 
جمع بـيـن ضديـن - بـيـن رطوبـة ماء الشجر األخضر، والنـار المشتـعلة فـيـه - قـادر على إحيـاء الموتـى.

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 81 

أَو ليـس الذي خلق السماوات واألرض على ما فـيـهما من عظم بـقـادر على إحيـاء الموتـى بـعد إماتـتـهم؟ بـلى، إنـه 
ق الذي خلق جميـع المخلوقـات، العليـم بـها، فـل يـخفـى عليـه منـها شيء. لقـادر عليـه، وهو الخلَّ

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 82 

إنـما أمر الله وشأنـه سبـحانـه أنـه إذا أراد إيـجاد شيء أن يـقـول له: كن، فـيـكون ذلك الشيء الذي يـريـده، ومن ذلك 
ما يـريـده من اإلحيـاء واإلماتـة والبـعث وغيـرها.

)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 83 

فـتـنـزه الله وتـقـدس عما يـنـسبـه إليـه المشركون من العجز، فـهو الذي له ملك األشيـاء كلها يـتـصرف فـيـها بـما يـشاء، 
وبـيـده مفـاتـح كل شيء، وإليـه وحده تـرجعون فـي اآلخرة، فـيـجازيـكم على أعمالكم.

َمكّية
C :

تـنـزيـه الله عما نـسبـه إليـه المشركون، وإبـطال مزاعمهم فـي الملئكة والجن.
C :

)ٱ ٻ( 1 

أقـسم بـالملئكة التـي تـُصفُّ فـي عبـادتـها ُمتَـراصَّة.  
)ٻ  ٻ( 2 

وأقـسم بـالملئكة التـي تـزجر السحاب، وتـسوقـه إلى حيـث يـشاء الله له أن يـنـزِل. 
)پ پ( 3 

وأقـسم بـالملئكة الذيـن يـتـلون كلم الله. 
)ڀ ڀ ڀ( 4 

إن معبـودكم بـحق - أيـها النـاس - لواحد ال شريـك له، وهو الله.
C :

1- من صفات الله تعالى أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها، في جميع األوقات، ويعلم ما 
) 79 تنقص األرض من أجساد األموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. )من آية 
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)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 5 

رب السماوات، ورب األرض، ورب ما بـيـنـهما، ورب الشمس فـي مطالعها ومغاربـها طول السنـة.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 6 

إنـا جمَّلنـا أقـرب السماوات إلى األرض بـزيـنـة جميـلة هي الكواكب التـي هي فـي النـظر كالجواهر المتـأللئة.  
)ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ( 7 

وحفـظنـا السماء الدنـيـا بـالنـجوم من كل شيـطان متـمرد خارج عن الطاعة؛ فـيُـْرَمى بـها.  
)ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ  چ  چ( 8 

ال يـستـطيـع هؤالء الشيـاطيـن أن يـسمعوا الملئكة فـي السماء إذا تـكلموا بـما يـوحيـه إليـهم ربـهم من شرعه وال من 
قـدره، ويُـرمون بـالشُُّهب من كل جانـب.  

)چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ( 9 

طرًدا لهم وإبـعاًدا عن االستـماع إليـهم، ولهم فـي اآلخرة عذاب مؤلم دائم ال يـنـقـطع. 
)ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ( 10 

إال من اختـطف من الشيـاطيـن َخْطفـة، وهي كلمة مما يـتـفـاوض فـيـه الملئكة ويـدور بـيـنـهم مما لم يـصل علمه إلى 
أهل األرض، فـيـتـبـعه شهاب مضيء يـحرقـه، وربـما يـلقـي تـلك الكلمة قـبـل أن يـحرقـه الشهاب إلى إخوانـه فـتـصل إلى 

الكهان، فـيـكذبـون معها مئة كذبـة. 
)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ( 11 

للبـعث: أهم أشد خلًقـا وأقـوى أجساًما وأعظم أعضاًء ممن خلقـنـا من  المنـكريـن  الكفـار  يـا محمد -  فـاسأل - 
السماوات واألرض والملئكة؟ إنـا خلقـنـاهم من طيـن َلزِج، فـكيـف يـنـكرون البـعث، وهم مخلوقـون من خلق ضعيـف وهو 

الطيـن اللزِج؟ 
)ڳ ڱ ڱ( 12 

بـل عجبـَت - يـا محمد - من قـدرة الله وتـدبـيـره لشؤون خلقـه، وعجبـَت من تـكذيـب المشركيـن بـالبـعث، وهؤالء 
المشركون من شدة تـكذيـبـهم بـالبـعث يـسخرون مما تـقـول بـشأنـه. 

)ڱ   ں   ں   ڻ( 13 

وإذا ُوعظ هؤالء المشركون بـموعظة من المواعظ لم يـتـعظوا بـها، ولم يـنـتـفـعوا؛ لما هم عليـه من قـساوة القـلوب.   
)ڻ   ڻ   ۀ   ۀ( 14 

وإذا شاهدوا آيـة من آيـات النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص الدالة على صدقـه بـالغوا فـي السخريـة والتـعجب منـها. 
)ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ( 15 

وقـالوا: ما هذا الذي جاء بـه محمد إال سحر واضح.
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 16 

أإذا متـنـا وصرنـا تـرابًـا وعظاًما بـاليـة متـفـتـتـة أإنـا لمبـعوثـون أحيـاء بـعد ذلك؟! إن هذا لمستـبـعد.
C :

) 7 6 1- تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمنافع؛ منها: تحصيل الزينة، والحفظ من الشيطان المارد. )من آية 
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)ۇ ۇ( 17 

أََويُـبـعث آبـاؤنـا األولون الذيـن ماتـوا قـبـلنـا؟! 
)ۆ ۈ ۈ  ٴۇ( 18 

قـل - يـا محمد - مجيـبًـا إيـاهم: نـعم تـبـعثـون بـعد أن صرتـم تـرابًـا وعظاًما بـاليـة، ويُـْبـعث آبـاؤكم األولون، تُـْبـعثـون 
جميـًعا وأنـتـم صاغرون ذليـلون. 

)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 19 

فـإنـما هي نـفـخة واحدة فـي الصور )النـفـخة الثـانـيـة( فـإذا هم جميـًعا يـنـظرون إلى أهوال يـوم القـيـامة يـتـرقـبـون ما يـفـعل 
الله بـهم. 

)ې  ى ى ائ ائ ( 20 

وقـال المشركون المكذبـون بـالبـعث: يـا هلكنـا هذا يـوم الجزاء الذي يـجازي فـيـه الله عبـاده على ما قـدموا فـي حيـاتـهم 
الدنـيـا من عمل. 

)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 21 

فـيـقـال لهم: هذا يـوم القـضاء بـيـن العبـاد الذي كنـتـم تـنـكرونـه وتـكذبـون بـه فـي الدنـيـا.  
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  * ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 23 22 

لهم  والُمشايـعون  الشرك  فـي  وأشبـاههم  بـشركهم هم  الظالميـن  المشركيـن  اجمعوا  اليـوم:  فـي ذلك  للملئكة  ويـقـال 
فـي التـكذيـب، وما كانـوا يـعبـدونـه من دون الله من األصنـام، فـعرِّفـوهم طريـق النـار ودلوهم عليـها وسوقـوهم إليـها، فـإنـها 

مصيـرهم. 
)حب خب مب ىب( 24 

واحبـسوهم قـبـل إدخالهم النـار للحساب، فـهم مسؤولون، ثـم بـعد ذلك سوقـوهم إلى النـار.
)ٱ ٻ ٻ  ٻ( 25 

ويـقـال لهم تـوبـيـًخا لهم: ما بـالكم ال يـنـصر بـعضكم بـعًضا كما كنـتـم فـي الدنـيـا تـتـنـاصرون، وتـزعمون أن أصنـامكم 
تـنـصركم؟!

)پ  پ  پ   پ( 26 

بـل هم اليـوم منـقـادون ألمر الله ذليـلون، ال يـنـصر بـعضهم بـعًضا لعجزهم وقـلة حيـلتـهم.
)ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( 27 

وأقـبـل بـعضهم على بـعض يـتـلومون ويـتـخـاصمـون حيـن ال يـنـفـع الـتـلوم والتـخاصم.
)ٺ   ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ( 28 

قـال األتـبـاع للمتـبـوعيـن: إنـكم - يـا كبـراءنـا - كنـتـم تـأتـونـنـا من جهة الديـن والحق فـتـزيـنـون لنـا الكفـر والشرك بـالله 
وارتـكاب المعاصي، وتـنـفـرونـنـا من الحق الذي جاءت بـه الرسل من عنـد الله.

C :
) 23 1- إثبات الصراط؛ وهو جسر ممدود على متن جهنم يعبره أهل الجنة، وتزل به أقدام أهل النار. )من آية 
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)ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ( 29 

قـال المتـبـوعون لألتـبـاع: ليـس األمر - كما زعمتـم - بـل كنـتـم على الكفـر ولم تـكونـوا مؤمنـيـن، بـل كنـتـم منـكريـن.
)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ( 30 

وما كان لنـا عليـكم أيـها األتـبـاع من تـسلط بـقـهر أو غلبـة حتـى نـوقـعكم فـي الكفـر والشرك وارتـكاب المعاصي، بـل 
كنـتـم قـوًما متـجاوزيـن الحد فـي الكفـر والضلل. 

)چ   چ چ  چ ڇ  ڇ   ڇ ( 31 

فـإنـا  ثَـمَّ  ]ٱ: ٨٥[، ومن  قـوله: }پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ{  فـي  الله  عليـنـا وعليـكم وعيـد  فـوجب 
ذائقـون - ال محالة- ما تـوعد بـه ربـنـا. 

)ڍ   ڍ   ڌ   ڌ( 32 

فـدعونـاكم إلى الضلل والكفـر، إنـا كنـا ضاليـن عن طريـق الهدى. 
)ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ( 33 

فـإن األتـبـاع والمتـبـوعيـن فـي العذاب يـوم القـيـامة مشتـركون. 
)ڑ   ک   ک   ک( 34 

إنـا كما فـعلنـا بـهؤالء من إذاقـتـهم العذاب، نـفـعل بـالمجرميـن من غيـرهم.  
)گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ( 35 

إن هؤالء المشركيـن كانـوا إذا قـيـل لهم فـي الدنـيـا: ال إلـه إال الله للعمل بـمقـتـضاها وتـرك ما يـخالفـها، رفـضوا االستـجابـة 
لذلك واإلذعان له تـكبـًرا عن الحق وتـرفـًعا عليـه. 

)ڱ ں ں ڻ   ڻ  ڻ( 36 

ويـقـولون محتـجِّيـن لكفـرهم: أنـتـرك عبـادة آلهتـنـا لقـول شاعر مجنـون؟! يـعنـون بـقـولهم هذا رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص.
)ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ( 37 

لقـد أعظموا الِفـْريـة، فـما كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مجنـونًـا وال شاعرًا، بـل جاء بـالقـرآن الداعي إلى تـوحيـد الله واتـبـاع رسوله، 
وصدق المرسليـن فـيـما جاؤوا بـه من عنـد الله من التـوحيـد وإثـبـات المعاد، ولم يـخالفـهم فـي شيء. 

)ھ ھ ھ ھ( 38 

إنـكم - أيـها المشركون - لذائقـو العذاب الموجع يـوم القـيـامة بـسبـب كفـركم وتـكذيـبـكم للرسل. 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 39 

وما تُـْجَزون - أيـها المشركون - إال ما كنـتـم تـعملون فـي الدنـيـا من الكفـر بـالله وارتـكاب المعاصي. 
)ۇ   ۇ   ۆ  ۆ( 40 

لكن عبـاد الله المؤمنـيـن الذيـن أخلصهم الله لعبـادتـه، وأخلصوا له العبـادة، هم بـمنـجاة من هذا العذاب.
)ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ( 41 

أولئك العبـاد المخلصون لهم رزق يـرزقـهم الله إيـاه، معلوم فـي طيـبـه وحسنـه ودوامه.
C :

) 39 38 36 35 1- سبب عذاب الكافرين: العمل المنكر؛ وهو الشرك والمعاصي. )من آية 
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)ۅ ۉ ۉ ې( 42 

ذلك الرزق فـواكه متـنـوعة  من أطيـب ما يـأكلونـه ويـشتـهونـه، وهم فـوق ذلك مكرمون بـرفـع الدرجات وبـالنـظر إلى وجه 
الله الكريـم. 

)ې   ې   ى( 43 

كل ذلك يـنـالونـه فـي جنـات النـعيـم المقـيـم الثـابـت الذي ال يـنـقـطع وال يـزول.
)ائ    ائ    ەئ( 44 

يـتـكئون على أِسرَّة متـقـابـليـن يـنـظر بـعضهم إلى بـعض. 
)وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ( 45 

يـدار عليـهم بـكؤوس الخمر التـي هي فـي صفـائها كالماء الجاري. 
)ۈئ   ۈئ   ېئ( 46 

بـيـضاء اللون يـلتـذ بـشربـها من يـشربـها لذة كاملة. 
)ېئ  ىئ   ىئ  ىئ   ی   ی   ی( 47 

ليـست كخمر الدنـيـا، فـليـس فـيـها ما يُـْذِهب العقـول من السكر، وال يـنـتـاب متـعاطيـها ُصداع، يَـْسَلم لشاربـها جسمه 
وعقـله.

)جئ  حئ  مئ  ىئ( 48 

وعنـدهم فـي الجنـة نـساء عفـيـفـات، ال تـمتـد أبـصارهن إلى غيـر أزواجهن، حسان العيـون.
)جب   حب   خب( 49 

كأنـهن فـي بـيـاض ألوانـهن المشوبـة بـصفـرة بـيـُض طائر مصون لم تـمسه األيـدي. 
)ىب   يب   جت   حت  خت( 50 

فـأقـبـل بـعض أهل الجنـة على بـعض يـتـساءلون عن ماضيـهم وما حدث لهم فـي الدنـيـا.  
)ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج( 51 

قـال قـائل من هؤالء المؤمنـيـن: إنـي كان لي فـي الدنـيـا صاحب ُمْنـِكر للبـعث.
)ٱ  ٻ ٻ   ٻ( 52 

قـيـن بـبـعث األموات؟  يـقـول لي منـكًرا وساخرًا: هل أنـت - أيـها الصديـق - ِمن المصدِّ
)پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ( 53 

أإذا متـنـا وصرنـا تـرابًـا وعظاًما نـخرة أإنـا لمبـعوثـون ومجازون على أعمالنـا التـي عملنـاها فـي الدنـيـا؟
)ٺ  ٺ  ٺ   ٺ( 54 

قـال قـريـنـه المؤمن ألصحابـه من أهل الجنـة: اطَّلعوا معي لنـرى مصيـر ذلك القـريـن الـذي كـان يـنـكر البـعث؟
C :

1- من نعيم أهل الجنة أنهم نعموا باجتماع بعضهم مع بعض، ومقابلة بعضهم مع بعض، وهذا من كمال السرور. 
) 44 )من آية 
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)ٿ   ٿ   ٿ  ٹ   ٹ( 55 

فـاطلع هو فـرأى قـريـنـه فـي وسط جهنـم.
)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( 56 

قـال: تـالله لـقـد قـاربـت - أيـها القـريـن - أن تـهلكنـي بـدخول النـار بـدعوتـك لي إلى الكفـر وإنـكار البـعث. 
)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( 57 

ولوال إنـعام الله علي بـالهدايـة لإليـمان والتـوفـيـق له، لكنـت من المحضريـن إلى العذاب مثـلك.
ولما أنـهى كلمه مع قـريـنـه من أهل النـار تـوجه إلى خطاب قـرنـائه من أهل الجنـة فـقـال:

)ڃ  ڃ  ڃ( 58 

فـلسنـا نـحن - أصحاب الجنـة - بـميـتـيـن. 
)چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ( 59 

غيـر موتـتـنـا األولى فـي الحيـاة الدنـيـا، بـل نـحن مخلدون فـي الجنـة، ولسنـا بـمعذبـيـن كما يـعذب الكفـار.
)ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ( 60 

إن هذا الذي جازانـا بـه ربـنـا - من دخول الجنـة والخلود فـيـها والسلمة من النـار - لهو الظفـر العظيـم الذي ال ظفـر 
يـساويـه. 

)ڎ  ڈ  ڈ  ژ( 61 

لمثـل هذا الجزاء العظيـم يـجب أن يـعمل العاملون، فـإن هذا هو التـجارة الرابـحة.
)ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ( 62 

الله لعبـاده الذيـن أخلصهم لطاعتـه، خيـر وأفـضل مقـاًما وكرامة، أم شجرة الزقـوم  النـعيـم المذكور الذي أعده  أذلك 
الملعونـة فـي القـرآن التـي هي طعام الكفـار الذي ال يـسمن وال يـغنـي من جوع؟! 

)گ  گ  گ  ڳ( 63 

إنـا صيَّـرنـا هذه الشجرة فـتـنـة يـفـتـتـن بـها الظالمون بـالكفـر والمعاصي، حيـث قـالوا: إن النـار تـأكل الشجر، فـل يـمكن 
أن يـنـبـت فـيـها. 

)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( 64 

إن شجرة الزقـوم شجرة خبـيـثـة الَمْنـبَـت، فـهي شجرة تـخرج فـي قـعر الجحيـم. 
)ں  ڻ  ڻ  ڻ( 65 

ثـمرها الخارج منـها كريـه المنـظر كأنـه رؤوس الشيـاطيـن، وقـبـح المنـظر دليـل على قـبـح المخبـر، وهذا يـعنـي أن ثـمرها 
خبـيـث الطعم.

)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( 66 

فـإن الكفـار آلكلون من ثـمرها المر القـبـيـح، ومالئون منـه بـطونـهم الخاويـة.
C :

) 61  60 1- الظفر بنعيم الجنان هو الفوز األعظم، ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون. )من آية 
) 66  62 2- إن طعام أهل النار هو الزقُّوم ذو الثمر المر الكريه الطعم والرائحة، العسير البلع، المؤلم األكل. )من آية 
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)ھ   ھ   ھ ے  ے  ۓ   ۓ( 67 

ثـم إنـهم بـعد أكلهم منـها لهم شراب خليـط قـبـيـح حار.
)ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ( 68 

ثـم إن رجوعهم بـعد ذلك إللى عذاب الجحيـم، فـهم يـتـنـقـلون من عذاب إلى عذاب. 
)ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ( 69 

إن هؤالء الكفـار وجدوا آبـاءهم ضاليـن عن طريـق الهدايـة، فـتـأسوا بـهم تـقـليـًدا ال عن حجة. 
)ۋ   ۅ   ۅ   ۉ( 70 

فـهم يـتـبـعون آثـار آبـائهم فـي الضللة مسرعيـن. 
)ې  ې  ې  ې  ى( 71 

ولقـد ضل قـبـلهم أكثـر األوليـن، فـليـس قـومك - أيـها الرسول - أول من ضل من األمم.
)ائ  ائ  ەئ  ەئ( 72 

ولقـد أرسلنـا فـي تـلك األمم األولى رسًل يـخوفـونـهم من عذاب الله، فـكفـروا. 
)وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ( 73 

فـانـظر - أيـها الرسول - كيـف كانـت نـهايـة األقـوام الذيـن أنـذرتـهم رسلهم فـلم يـستـجيـبـوا لهم، إن نـهايـتـهم كانـت 
دخول النـار خالديـن فـيـها بـسبـب كفـرهم وتـكذيـبـهم لرسلهم.

)ۈئ ېئ  ېئ  ېئ( 74 

إال من أخلصهم الله لإليـمان بـه، فـإنـهم نـاجون من العذاب الذي كان نـهايـة أولئك المكذبـيـن الكافـريـن. 
)ىئ  ىئ  ی  ی  ی( 75 

ولقـد دعانـا نـبـيـنـا نـوح n حيـن دعا على قـومه الذيـن كذبـوه، فـلنـعم المجيـبـون نـحن، فـقـد سارعنـا فـي إجابـة دعائه 
عليـهم.  

)جئ حئ  مئ ىئ  يئ( 76 

ولقـد سلمنـاه وأهل بـيـتـه والمؤمنـيـن معه من أذى قـومه ومن الغرق بـالطوفـان العظيـم المرسل على الكافـريـن من قـومه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 77 

ونـجيـنـا أهله وأتـبـاعه المؤمنـيـن وحدهم، فـقـد أغرقـنـا غيـرهم من قـومه الكافـريـن.
)پ  پ  پ  پ( 78 

وأبـقـيـنـا له فـي األمم اللحقـة ثـنـاًء حسنًـا يـثـنـون بـه عليـه.
)ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ( 79 

أمان وسلم لنـوح من أن يـقـال فـيـه سوء فـي األمم اللحقـة، بـل سيـبـقـى له الثـنـاء والذكر الحسن.
C :

) 76  75 1- أجاب الله تعالى دعاء نوح n بإهلك قومه، والله نعم المقصود المجيب. )من آية 
2- من مظاهر اإلنعام على نوح: نجاة نوح ومن آمن معه، وجعل ذريته أصول البشر واألعراق واألجناس، وإبقاء الذكر 

) 78  77  76 الجميل والثناء الحسن. )من آية 
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)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( 80 

إن مثـل هذا الجزاء الذي جازيـنـا بـه نـوًحا n نـجزي المحسنـيـن بـعبـادتـهم وطاعتـهم لله وحده.
)ٹ ٹ ٹ ٹ( 81 

إن نـوًحا من عبـادنـا المؤمنـيـن العامليـن بـطاعة الله.
)ڤ  ڤ ڤ( 82 

ثـم أغرقـنـا البـاقـيـن بـالطوفـان الذي أرسلنـاه عليـهم، فـلم يـبـق منـهم أحد.
)ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ( 83 

وإن إبـراهيـم من أهل ديـنـه الذيـن وافـقـوه فـي الدعوة إلى تـوحيـد الله.
)ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( 84 

اذكر حيـن جاء ربـه بـقـلب سليـم من الشرك نـاصح لله فـي خلقـه.
)چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڇ( 85 

حيـن قـال ألبـيـه وقـومه المشركيـن موبـًخا لهم: ما الذي تـعبـدونـه من دون الله؟!
) ڍ  ڍ ڌ  ڌ ڎ( 86 

أآلهة مكذوبـة تـعبـدونـها من دون الله؟
)ڈ ڈ ژ  ژ( 87 

فـما ظنـكم - يـا قـوم - بـرب العالميـن إذا لقـيـتـموه وأنـتـم تـعبـدون غيـره؟! وماذا تـرونـه صانـًعا بـكم؟!
)ڑ ک ک ک( 88 

فـنـظر إبـراهيـم نـظرة فـي النـجوم يـدبـر مكيـدة للتـخلص من الخروج مع قـومه.
)گ گ  گ( 89 

فـقـال متـعلًل عن الخروج مع قـومه إلى عيـدهم: إنـي مريـض.
)ڳ ڳ ڳ( 90 

فـتـركوه وراءهم وذهبـوا.
)ڱ  ڱ ڱ ڱ  ں  ں( 91 

فـمال إلى آلهتـهم التـي يـعبـدونـها من دون الله، فـقـال ساخرًا من آلهتـهم: أال تـأكلون من الطعام الذي يـصنـعه المشركون 
لكم؟!

)ڻ ڻ  ڻ  ۀ( 92 

ما شأنـكم ال تـتـكلمون، وال تـجيـبـون من يـسألكم؟! أمثـل هذا يُـْعبـد من دون الله؟!
)ہ  ہ  ہ  ہ( 93 

فـمال عليـهم إبـراهيـم يـضربـهم بـيـده اليـمنـى ليـكسرهم. 
)ھ ھ ھ( 94 

فـأقـبـل إليـه عبّـاد هذه األصنـام يـسرعون. 
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)ے   ۓ  ۓ  ڭ( 95 

فـقـابـلهم إبـراهيـم بـثـبـات، وقـال لهم موبـًخا إيـاهم: أتـعبـدون من دون الله آلهة أنـتـم الذيـن تـنـحتـونـها بـأيـديـكم؟! 
)ڭ  ڭ  ۇ   ۇ( 96 

والله سبـحانـه خلقـكم أنـتـم، وخلق عملكم، ومن عملكم هذه األصنـام، فـهو المستـحق ألن يـعبـد وحده، وال يـشرك 
بـه غيـره.  

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ( 97 

فـلما عجزوا عن مقـارعتـه بـالحجة لجؤوا إلى القـوة، فـتـشاوروا فـيـما بـيـنـهم فـيـما يـفـعلونـه بـإبـراهيـم، قـالوا: ابـنـوا له بـنـيـانًـا، 
واملؤوه حطبًـا وأضرموه، ثـم ارموه فـيـه. 

)ۉ  ۉ  ې  ې  ې( 98 

فـأراد قـوم إبـراهيـم بـإبـراهيـم سوًءا بـأن يـهلكوه فـيـستـريـحوا منـه، فـصيـرنـاهم الخاسريـن حيـن جعلنـا النـار عليـه بـرًدا وسلًما.  
)ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 99 

وقـال إبـراهيـم: إنـي مهاجر إلى ربـي تـارًكا بـلد قـومي ألتـمكن من عبـادتـه، سيـدلنـي ربـي على ما فـيـه الخيـر لي فـي 
الدنـيـا واآلخرة. 

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 100 

يـا رب، ارزقـنـي ولًدا صالًحا يـكون لي عونًـا وعوًضا عن قـومي فـي الغربـة. 
)ۈئ ېئ ېئ( 101 

 .n فـاستـجبـنـا له دعوتـه فـأخبـرنـاه بـما يـسره، حيـث بـشرنـاه بـولد يـكبـر، ويـصيـر حليـًما، وهذا الولد هو إسماعيـل
)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت  102 

جث مث ىث يث(
فـلما شب إسماعيـل، وأدرك سعيُـه سعي أبـيـه رأى أبـوه إبـراهيـم رؤيـا، ورؤيـا األنـبـيـاء وحي، قـال إبـراهيـم مخبـرًا ابـنـه عن 
فـحوى هذه الرؤيـا: يـا بـنـي، إنـي رأيـت فـي النـوم أنـي أذبـحك، فـانـظر ما تـرى فـي ذلك، فـأجاب إسماعيـل أبـاه قـائًل: يـا 

أبـي، افـعل ما أمرك الله بـه من ذبـحي، ستـجدنـي إن شاء الله من الصابـريـن الراضيـن بـحكم الله.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 103 

فـلما خضعا لله وانـقـادا له، وضع إبـراهيـم ابـنـه على جانـب جبـهتـه ليـنـفـذ ما أمر بـه من ذبـحه.
C :

) 96 1- أفعال اإلنسان يخلقها الله ويفعلها العبد باختياره. )من آية 
2- الذبيح بحسب داللة هذه اآليات وترتيبها هو إسماعيل n؛ ألنه الُمَبشَّر به أواًل، وأما إسحاق n فُبشِّر به 

) 112  102  101 بعد إسماعيل n. )من آية 
3- قول إسماعيل: }ىت يت جث مث ىث يث{ سبب لتوفيق الله له بالصبر؛ ألنه جعل األمر لله. )من آية 

) 102

) 103 4- قوله: }ٱ ٻ{ دليل على أن إبراهيم وإسماعيل n كانا في غاية التسليم ألمر الله تعالى. )من آية 
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)پ پ  پ( 104 

ونـاديـنـا إبـراهيـم وهو يَـُهمُّ بـتـنـفـيـذ أمر الله بـذبـح ابـنـه: أن يـا إبـراهيـم.
)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ( 105 

قـد حقـقـت الرؤيـا التـي رأيـتـها فـي منـامك بـعزمك على ذبـح ابـنـك، إنـا - كما جزيـنـاك بـتـخليـصك من هذه المحنـة 
العظيـمة - نـجزي المحسنـيـن فـنـخلصهم من المحن والشدائد.

)ٿ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( 106 

إن هذا لهو االختـبـار الواضح، وقـد نـجح إبـراهيـم فـيـه.
)ٹ ڤ  ڤ( 107 

وفـديـنـا إسماعيـل بـكبـش عظيـم بـداًل منـه يـذبـح عنـه.
)ڤ  ڦ ڦ   ڦ( 108 

وأبـقـيـنـا على إبـراهيـم ثـنـاًء حسنًـا فـي األمم اللحقـة.
)ڄ  ڄ   ڄ( 109 

تـحيـٌة  من الله له، ودعاٌء  بـالسلمة من كل ضر وآفـة.
)ڃ  ڃ ڃ( 110 

كما جازيـنـا إبـراهيـم هذا الجزاء على طاعتـه نـجازي المحسنـيـن.
)چ  چ  چ  چ( 111 

إن إبـراهيـم من عبـادنـا المؤمنـيـن الذيـن يـفـون بـما تـقـتـضيـه العبـوديـة لله.
)ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ( 112 

وبـشرنـاه بـولد آخر يـصيـر نـبـيَّـا وعبـًدا صالًحا وهو إسحاق؛ جزاًء على طاعتـه لله فـي ذبـح إسماعيـل ولده الوحيـد.
)ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک( 113 

وأنـزلنـا عليـه وعلى ابـنـه إسحاق بـركة منـا، فـأكثـرنـا لهما النـعم، ومنـها تـكثـيـر ولدهما، ومن ذريـتـهما محسن بـطاعتـه 
لربـه، ومنـهم ظالم لنـفـسه بـالكفـر وارتـكاب المعاصي واضح الظلم.

)ک گ گ  گ  گ( 114 

ولقـد منـنـا على موسى وأخيـه هارون بـالنـبـوة.
)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 115 

وسلمنـاهما وقـومهما بـنـي إسرائيـل من استـعبـاد فـرعون لهم ومن الغرق.
)ڱ  ں  ں  ڻ( 116 

ونـصرنـاهم على فـرعون وجنـوده، فـكانـت الغلبـة لهم على عدوهم.
C :

) 115 1- من مقاصد الشرع تحرير العباد من عبودية البشر. )من آية 
) 119  108 2- الثناء الحسن والذكر الطيب من النعيم المعجل في الدنيا. )من آية 
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)ڻ   ڻ  ۀ( 117 

وأعطيـنـا موسى وأخاه هارون التـوراة كتـابًـا من عنـد الله واضًحا ال لبـس فـيـه.
)ہ ہ ہ( 118 

وهديـنـاهما إلى الصراط المستـقـيـم الذي ال اعوجاج فـيـه، وهو طريـق ديـن اإلسلم الموصلة إلى مرضاة الخالق سبـحانـه.
)ھ   ھ ھ  ھ( 119 

وأبـقـيـنـا عليـهما ثـنـاًء حسنًـا وذكرًا طيـبًـا فـي األمم اللحقـة.
)ے ۓ ۓ ڭ( 120 

تـحيـٌة من الله طيـبـة لهما وثـنـاٌء عليـهما ودعاٌء بـالسلمة من كل مكروه.
)ڭ ڭ ۇ ۇ( 121 

إنـا كما جازيـنـا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نـجزي المحسنـيـن بـطاعتـهم لربـهم.
)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ( 122 

إن موسى وهارون من عبـادنـا المؤمنـيـن بـالله العامليـن بـما شرع لهم.
)ۋ  ۅ ۅ  ۉ( 123 

وإن إليـاس لمن المرسليـن من ربـه، أنـعم الله عليـه بـالنـبـوة والرسالة.
)ې ې  ې ې   ى( 124 

إذ قـال لقـومه الذيـن أرسل إليـهم من بـنـي إسرائيـل: يـا قـوم، أال تـتـقـون الله؛ بـامتـثـال أوامره، ومنـها التـوحيـد، وبـاجتـنـاب 
نـواهيـه، ومنـها الشرك؟!

)ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ( 125 

أتـعبـدون من دون الله صنـمكم بَـْعًل، وتـتـركون عبـادة الله أحسن الخالقـيـن؟!
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 126 

والله هو ربـكم الذي خلقـكم، وخلق آبـاءكم من قـبـل، فـهو المستـحق للعبـادة، ال غيـره من األصنـام التـي ال تـنـفـع وال 
تـضر.

)ٱ ٻ ٻ( 127 

فـما كان من قـومه إال أن كذبـوه، وبـسبـب تـكذيـبـهم فـهم ُمْحضرون فـي العذاب.
)ٻ پ پ پ( 128 

إال من كان من قـومه مؤمنًـا مخلًصا لله فـي عبـادتـه؛ فـإنـه نـاج من اإلحضار إلى العذاب.
)ڀ ڀ ڀ ڀ( 129 

وأبـقـيـنـا عليـه ثـنـاًء حسنًـا وذكرًا طيـبًـا فـي األمم اللحقـة.
)ٺ ٺ ٺ ٿ( 130 

تـحيـٌة من الله وثـنـاٌء على إليـاس.
)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( 131 

إنـا كما جازيـنـا إليـاس هذا الجزاء الحسن نـجزي المحسنـيـن من عبـادنـا المؤمنـيـن.
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)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( 132 

إن إليـاس من عبـادنـا المؤمنـيـن حقاًّـا الصادقـيـن فـي إيـمانـهم بـربـهم.
)ڦ  ڦ    ڦ  ڦ( 133 

وإن لوطًا لمن رسل الله الذيـن أرسلهم إلى أقـوامهم مبـشريـن ومنـذريـن.
)ڄ ڄ ڄ ڃ( 134 

اذكر حيـن سلمنـاه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قـومه.
)ڃ ڃ   چ  چ( 135 

إال زوجتـه، فـقـد كانـت امرأة شملها عذاب قـومها؛ لكونـها كانـت كافـرة مثـلهم.
)چ  ڇ  ڇ( 136 

ثـم أهلكنـا البـاقـيـن من قـومه ممن كذبـوا بـه، ولم يـصدقـوا بـما جاء بـه.
)ڇ  ڍ  ڍ   ڌ( 137 

وإنـكم - يـا أهل مكة - لتـمرون على منـازلهم فـي أسفـاركم إلى الشام فـي وقـت الصبـاح.
)ڎ ڎ  ڈ   ڈ( 138 

وتـمرون عليـها كذلك ليـًل، أفـل تـعقـلون، وتـتـعظون بـما آل إليـه أمرهم بـعد تـكذيـبـهم وكفـرهم وارتـكابـهم الفـاحشة التـي 
لم يـسبـقـوا إليـها؟!

)ژ  ڑ  ڑ   ک( 139 

وإن عبـدنـا يـونـس لمن رسل الله الذيـن أرسلهم إلى أقـوامهم مبـشريـن ومنـذريـن.
)ک  ک  گ  گ  گ( 140 

حيـن فـّر من قـومه من غيـر إذن ربـه، وركب سفـيـنـة مملوءة من الركاب واألمتـعة.
)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ( 141 

فـأوشكت السفـيـنـة أن تـغرق المتـلئها، فـاقـتـرع الركاب لِيُـْلُقـوا بـعضهم؛ خوفًـا من غرق السفـيـنـة بـسبـب كثـرة الركاب، 
فـكان يـونـس من هؤالء المغلوبـيـن، فـألقـوه فـي البـحر.

)ڱ  ڱ  ڱ  ں( 142 

فـلما ألقـوه فـي البـحر أخذه الحوت، وابـتـلعه، وهو آت بـما يُـلم عليـه؛ لذهابـه إلى البـحر بـغيـر إذن ربـه.
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 143 

فـلوال أن يـونـس كان من الذاكريـن الله كثـيـرًا قـبـل ما حل بـه، ولوال تـسبـيـحه فـي بـطن الحوت.

C :
) 136  135  134 1- ُسنَّة الله التي ال تتبدل وال تتغير: إنجاء المؤمنين وإهلك الكافرين. )من آية 

) 138  137 2- ضرورة العظة واالعتبار بمصير الذين كذبوا الرسل حتى ال يحل بهم ما حل بغيرهم. )من آية 
) 141 3- جواز الُقْرعة شرًعا لقوله تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڳ{. )من آية 
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)ہ ہ ہ ہ ھ  ھ( 144 

لمكث فـي بـطن الحوت إلى يـوم القـيـامة بـحيـث يـصيـر له قـبـرًا.
)ھ ے ے ۓ  ۓ( 145 

فـألقـيـنـاه من بـطن الحوت بـأرض خاليـة من الشجر والبـنـاء، وهو ضعيـف البـدن لمكثـه مدَّة فـي بـطن الحوت.
)ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ( 146 

وأنـبـتـنـا عليـه فـي تـلك األرض الخاليـة شجرة من القـرع يـستـظل بـها ويـأكل منـها.
)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 147 

وأرسلنـاه إلى قـومه وعددهم مئة ألف، بـل يـزيـدون.
)ۅ ۉ ۉ  ې( 148 

فـآمنـوا وصدقـوا بـما جاء بـه، فـمتـعهم الله فـي حيـاتـهم الدنـيـا إلى أن انـقـضت آجالهم المحددة لهم. 
)ې ې ى ى ائ( 149 

فـاسأل - يـا محمد - المشركيـن سؤال إنـكار: أتـجعلون لله البـنـات اللتـي تـكرهونـهن، وتـجعلون لكم البـنـيـن الذيـن 
تـحبـونـهم؟! أي قـسمة هذه؟!  

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ( 150 

كيـف زعموا أن الملئكة إنـاث، وهم لم يـحضروا خلقـهم، وما شاهدوه؟! 
)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ * ىئ ىئ ىئ ی( 152 151 

أال إن المشركيـن من كذبـهم على الله وافـتـرائهم عليـه ليـنـسبـون له الولد، وإنـهم لكاذبـون فـي دعواهم هذه.  
)ی ی جئ حئ( 153 

هل اختـار الله لنـفـسه البـنـات اللتـي تـكرهونـهن على البـنـيـن الذيـن تـحبـونـهم؟! كل.
)ٱ ٻ  ٻ  ٻ ( 154 

ما لكم - أيـها المشركون - تـحكمون هذا الحكم الجائر حيـث تـجعلون لله البـنـات، وتـجعلون لكم البـنـيـن؟!
)پ  پ( 155 

أفـل تـتـذكرون بـطلن ما أنـتـم عليـه من هذا االعتـقـاد الفـاسد؟! فـإنـكم لو تـذكرتـم لما قـلتـم هذا القـول.
)پ ڀ  ڀ  ڀ( 156 

أم لكم حجة جليـة وبـرهان واضح من كتـاب بـذلك أو رسول؟!
)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( 157 

فـْأتُـوا بـكتـابـكم الذي يـحمل لكم الحجة على هذا إن كنـتـم صادقـيـن فـيـما تـدعونـه.
)ٿ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ( 158 

وجعل المشركون بـيـن الله وبـيـن الملئكة المستـوريـن عنـهم نـسبًـا حيـن زعموا أن الملئكة بـنـات الله، ولقـد علمت 
الملئكة أن الله سيـحضر المشركيـن للحساب.
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)ڦ  ڦ ڄ   ڄ( 159 

تـنـزه الله وتـقـدس عما يـصفـه بـه المشركون مما ال يـليـق بـه سبـحانـه من الولد والشريـك وغيـر ذلك.
)ڄ ڃ  ڃ  ڃ( 160 

إال عبـاد الله المخلصيـن؛ فـإنـهم ال يـصفـون الله إال بـما يـليـق بـه سبـحانـه من صفـات الجلل والكمال.
)چ   چ   چ( 161 

فـإنـكم أنـتـم - أيـها المشركون - وما تـعبـدون من دون الله.
)ڇ ڇ  ڇ  ڇ( 162 

لستـم بـمضليـن من أحد عن ديـن الحق.
)ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ( 163 

إال من قـضى الله عليـه أنـه من أصحاب النـار، فـإن الله يـنـفـذ فـيـه قـضاءه فـيـكفـر، ويـدخل النـار، أما أنـتـم ومعبـوداتـكم 
فـل قـدرة لكم على ذلك.

)ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ   ک( 164 

وقـالت الملئكة مبـيـنـة عبـوديـتـها لله، وبـراءتـها مما زعمه المشركون: وليـس منـا أحد إال له مقـام معلوم فـي عبـادة الله وطاعتـه.
)ک ک گ * گ گ  ڳ( 166 165 

وإنـا - نـحـن المـلئكة - لواقـفـون صفـوفًـا فـي عبـادة الله وطاعتـه، وإنـا لمنـزِّهون الله عما ال يـليـق بـه من الصفـات والنُّـعوت.
)ڳ ڳ    ڱ * ڱ    ڱ   ں   ں  ڻ   ڻ * ڻ    ۀ   ۀ  ہ * ہ   ہ ھ ھ   ھ( 170 169 168 167 

وإن المشركيـن من أهل مكة كانـوا يـقـولون قـبـل بـعثـة محمد ملسو هيلع هللا ىلص: لو كان عنـدنـا كتـاب من كتـب األوليـن كالتـوراة مثـل؛ 
ألخلصنـا لله العبـادة، وهم كاذبـون فـي ذلك، فـقـد جاءهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص بـالقـرآن فـكفـروا بـه، فـسوف يـعلمون ما يـنـتـظرهم 

من العذاب الشديـد يـوم القـيـامة.
)ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ * ڭ   ڭ   ۇ * ۆ ۆ   ۈ   ۈ( 173 172 171 

ولقـد سبـقـت كلمتـنـا لرسلنـا إنـهم منـصورون على أعدائهم بـما منَّ الله عليـهم بـه من الحجة والقـوة، وإن الغلبـة لجنـدنـا 
الذيـن يـقـاتـلون فـي سبـيـل الله لتـكون كلمة الله هي العليـا.

C :
1- في اآليات دليل على بيان عجز المشركين وعجز آلهتهم عن إضلل أحد، وبشارة لعباد الله المخلصين بأن الله 

) 163  162  161 بقدرته ينجيهم من إضلل الضالين المضلين. )من آية 
2- ُسنَّة الله نصر المرسلين وورثتهم بالحجة والغلبة، وفي اآليات بشارة عظيمة؛ لمن اتصف بأنه من جند الله، أنه 

) 173  172  171 غالب منصور. )من آية 
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)ۋ  ۋ  ۅ   ۅ( 174 

فـأعرض - أيـها الرسول - عن هؤالء المشركيـن المعانـديـن إلى مدة يـعلمها الله حتـى يـأتـي وقـت عذابـهم.
)ۉ   ې  ې( 175 

وانـظرهم حيـن يـنـزل بـهم العذاب، فـسيـبـصرون حيـن ال يـنـفـعهم إبـصار.
)ې ى( 176 

أفـيـستـعجل هؤالء المشركون بـعذاب الله؟!  
)ائ ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ( 177 

فـإذا نـزل عذاب الله بـهم فـبـئس الصبـاح صبـاحهم.
)ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ( 178 

وأعرض - أيـها الرسول - عنـهم حتـى يـقـضي الله بـعذابـهم.
)ېئ  ېئ  ېئ( 179 

وانـظر فـسيـنـظر هؤالء ما يـحل بـهم من عذاب الله وعقـابـه.
)ىئ ىئ ی ی  ی ی( 180 

تـنـزه ربـك - يـا محمد - رّب القـوة، وتـقـدس عما يـصفـه بـه المشركون من صفـات النـقـص.
)حئ  مئ ىئ( 181 

وتـحيـة الله وثـنـاؤه على رسله الكرام.
)جب  حب خب  مب( 182 

والثـنـاء كله لله c، فـهو المستـحق له، وهو رب العالميـن جميـًعا، ال رب لهم سواه.

َمكّية
C .ذكر المخاصمة بـالبـاطل وعاقـبـتـها :

C :
)ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ( 1 

)ٱ( تـقـدم الـكـلم علـى نـظائرها من الحروف المقـطعة فـي بـدايـة سورة البـقـرة. أقـسم بـالقـرآن المشتـمل على تـذكيـر 
النـاس بـما يـنـفـعهم فـي دنـيـاهم وآخرتـهم، ليـس األمر كما يـظنـه المشركون من وجود شركاء مع الله.

)پ  پ   پ ڀ   ڀ  ڀ( 2 

لكن الكافـريـن فـي حميـة وتـكبـر عن تـوحيـد الله، وفـي خلف مع محمد ملسو هيلع هللا ىلص وعداوة له.
C :

.) 1 1- أقسم الله  بالقرآن العظيم، فالواجب تَلقِّيه باإليمان والتصديق، واإلقبال على استخراج معانيه. )من آية 
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)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( 3 

كم أهلكنـا من قـبـلهم من القـرون التـي كذبـت بـرسلها فـنـادوا مستـغيـثـيـن عنـد نـزول العذاب عليـهم، وليـس الوقـت وقـت 
خالص لهم من العذاب فـتـنـفـعهم االستـغاثـة منـه.

)ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ  ڄ( 4 

وتـعجبـوا حيـن جاءهم رسول من أنـفـسهم يـخوفـهم من عذاب الله إن استـمروا على كفـرهم، وقـال الكافـرون حيـن 
شاهدوا البـراهيـن على صدق ما جاء بـه محمد ملسو هيلع هللا ىلص: هذا رجل ساحر يـسحر النـاس، كذاب فـيـما يـدعيـه من أنـه رسول 

من الله يـوحى إليـه.
)ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ( 5 

أجعل هذا الرجل اآللهة المتـعددة إلـًها واحًدا ال إلـه غيـره؟! إن صنـيـعه هذا لغايـة فـي العجب.
)ڇ   ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ( 6 

وانـطـلـق أشـرافـهم وكبـراؤهـم قـائليـن ألتـبـاعهم: امضوا على ما كنـتـم عليـه، وال تـدخلوا فـي ديـن محمد، واثـبـتـوا على عبـادة 
آلهتـكم، إن ما دعاكم إليـه محمد من عبـادة إله واحد شيء ُمَدبّـَر يـريـده هو ليـعلو عليـنـا ونـكون له أتـبـاًعا.

)ڑ ک  ک  ک ک گ گ گ گ  ڳ( 7 

ما سمعنـا بـما يـدعونـا إليـه محمد من تـوحيـد الله فـيـما وجدنـا عليـه آبـاءنـا، وال فـي ملة عيـسى n، وما ذلك الذي 
سمعنـاه منـه إال كذب وافـتـراء.

)ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ( 8 

أيـصح أن يـنـزل عليـه القـرآن من بـيـنـنـا، ويـخص بـه، وال يـنـزل عليـنـا ونـحن السادة الكبـراء؟! بـل هؤالء المشركون فـي 
شك مما يـنـزل عليـك من الوحي، ولمَّا يـذوقـوا عذاب الله، فـاغتـروا بـإمهالهم، ولو ذاقـوه لما تـجاسروا على الكفـر والشرك 

بـالله والشك فـيـما يـوحى إليـك. 
)ھ   ھ ھ ھ ے  ے  ۓ( 9 

أم عنـد هؤالء المشركيـن المكذبـيـن خزائن فـضل ربـك العزيـز الذي ال يـغالبـه أحد، الذي يـعطي ما يـريـد لمن يـريـد، ومن 
خزائن فـضله النـبـوة، فـيـعطيـها من يـشاء، وليـست لهم حتـى يـمنـحوها من شاؤوا ويـمنـعوها من أرادوا.

)ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ( 10 

أم لهم ملك السماوات وملك األرض وملك ما فـيـهما؟ فـيـحق لهم أن يـعطوا ويـمنـعوا؟ إن كان هذا زعمهم فـليـأخذوا 
بـاألسبـاب الموصلة إلى السماء ليـتـمكنـوا من الحكم بـما أرادوا من منـع أو إعطاء، ولن يـستـطيـعوا ذلك.

)ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 11 

هؤالء المكذبـون بـمحمد ملسو هيلع هللا ىلص جنـد مهزوم مثـل من سبـقـه من الجنـود التـي كذبـت رسلها.
)ې ې  ى ى  ائ ائ ەئ  ەئ( 12 

ليـس هؤالء المكذبـون أول مكذب؛ فـقـد كذب قـبـلهم قـوم نـوح، وكذبـت عاد، وكذب فـرعون الذي كانـت له أوتـاد 
يـعذب بـها النـاس.

C :
) 8 7 6 1- سبب إعراض الكفار عن اإليمان: التكبر والتجبر واالستعالء عن اتباع الحق.  )من آية 
) 8 2- غلبة المقاييس المادية في أذهان المشركين برغبتهم نزول الوحي على السادة والكبراء. )من آية 
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)وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 13 

وكذبـت ثـمود، وكذب قـوم لوط، وكذب قـوم شعيـب، أولئك هم األحزاب الذيـن تـحزبـوا على تـكذيـب رسلهم والكفـر 
بـما جاؤوا بـه.

)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 14 

ما كل أحد من هذه األحزاب إال وقـع منـه تـكذيـب الرسل، فـحق عليـهم عذاب الله وحل عليـهم عقـابـه وإن تـأخر 
إلى حيـن. 

)جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( 15 

وما يـنـتـظر هؤالء المكذبـون بـمحمد ملسو هيلع هللا ىلص إال أن يُـْنـَفـخ فـي الصور النـفـخة الثـانـيـة التـي ال رجوع فـيـها، فـيـقـع عليـهم 
العذاب إن ماتـوا على تـكذيـبـهم بـه.  

)جت حت خت مت ىت يت جث مث( 16 

وقـالوا مستـهزئيـن: يـا ربـنـا، عجل لنـا نـصيـبـنـا من العذاب فـي الحيـاة الدنـيـا قـبـل يـوم القـيـامة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 17 

اصبـر - أيـها الرسول - على ما يـقـوله هؤالء المكذبـون مما ال يـرضيـك، واذكر عبـدنـا داود صاحب القـوة على مقـارعة 
أعدائه والصبـر على طاعة الله، إنـه كثـيـر الرجوع إلى الله بـالتـوبـة، والعمل بـما يـرضيـه.

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 18 

إنـا سخرنـا الجبـال مع داود يـسبـحن بـتـسبـيـحه إذا سبـح آخر النـهار وأوله عنـد اإلشراق.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ( 19 

وسخرنـا الطيـر محبـوسة فـي الهواء، كلٌّ مطيـع يـسبـح تـبـًعا له.
)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 20 

وقـويـنـا ملكه بـما وهبـنـاه من الهيـبـة والقـوة والنـصر على أعدائه، وأعطيـنـاه النـبـوة والصواب فـي أموره، وأعطيـنـاه البـيـان 
الشافـي فـي كل قـصد، والفـصل فـي الكالم والحكم.
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 21 

وهل جاءك - أيـها الرسول - خبـر المتـخاصَمْيـن حيـن َعَلَوا على داود n مكان عبـادتـه.
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  22 

گ(
إذ دخال على داود فـجأة، فـارتـاع من دخولهما عليـه فـجأة بـهذه الطريـقـة غيـر المألوفـة للدخول عليـه، فـلما تـبـيـن لهما 
ارتـيـاعه قـاال: ال تـخف؛ فـنـحن خصمان ظلم أحدنـا اآلخر، فـاحكم بـيـنـنـا بـالعدل، وال تَـُجْر عليـنـا إذا حكمت بـيـنـنـا، 

وأرشدنـا إلى سواء السبـيـل الذي هو سبـيـل الصواب.
C :

) 20 19 18 17 1- بيان فضائل نبي الله داود وما اختصه الله به من اآليات. )من آية 
) 22 2- ينبغي التزام األدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة. )من آية 
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)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( 23 

قـال أحد الخصميـن لداود n: إن هذا الرجل أخي، له تـسع وتـسعون نـعجة، ولي نـعجة واحدة، فـطلب منـي أن 
أعطيـه إيـاها، وغلبـنـي فـي الحجة.

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  24 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ائ(
نـعاجه،  إلى  نـعجتـك  سألك ضم  حيـن  أخوك  ظلمك  لقـد  الدعوى:  مخاطبًـا صاحب  وقـال  بـيـنـهما  داود  فـحكم 
وإن كثـيـرًا من الشركاء ليـعتـدي بـعضهم على بـعض بـأخذ حقـه وعدم اإلنـصاف، إال المؤمنـيـن الذيـن يـعملون األعمال 
الصالحات فـإنـهم يـنـصفـون شركاءهم وال يـظلمونـهم، والمتـصفـون بـذلك قـليـل، وأيـقـن داود n أنـما أوقـعنـاه فـي فـتـنـة 

بـهذه الخصومة، فـطلب المغفـرة من ربـه وسجد تـقـربًـا إلى الله، وتـاب إليـه.
)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 25 

فـاستـجبـنـا له فـغفـرنـا له ذلك، وإنـه عنـدنـا لمن المقـربـيـن، وله ُحْسن مصيـر فـي اآلخرة.
)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  26 

مت ىت يت جث مث ىث يث حج(
يـا داود، إنـا صيَّـرنـاك خليـفـة فـي األرض تـنـفـذ األحكام والقـضايـا الديـنـيـة والدنـيـويـة، فـاقـض بـيـن النـاس بـالعدل، وال 
تـتـبـع الهوى فـي حكمك بـيـن النـاس؛ بـأن تـميـل مع أحد الخصميـن لقـرابـة أو صداقـة أو تـميـل عنـه لعداوة، فـيـضلك الهوى 
عن صراط الله المستـقـيـم، إن الذيـن يـضلون عن صراط الله المستـقـيـم لهم عذاب قـوي بـسبـب نـسيـانـهم يـوم الحساب؛ 

إذ لو كانـوا يـذكرونـه ويـخافـون منـه لما مالوا مع أهوائهم.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 27 

وما خلقـنـا السماء واألرض عبـثًـا، ذلك ظن الذيـن كفـروا، فـويـل لهؤالء الكافـريـن الذيـن يـظنـون هذا الظن من عذاب 
النـار يـوم القـيـامة إذا ماتـوا على ما هم عليـه من الكفـر وظن السوء بـالله.

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 28 

لن نـجعل الذيـن آمنـوا بـالله واتـبـعوا رسوله وعملوا األعمال الصالحات مثـل المفـسديـن فـي األرض بـالكفـر والمعاصي، 
وال نـجعل المتـقـيـن لربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه مثـل الكافـريـن والمنـافـقـيـن المنـغمسيـن فـي المعاصي، إن التـسـويـة 
بـيـنـهـما َجـْور ال يـليـق بـالله c، بـل يـجازي الله المؤمنـيـن األتـقـيـاء بـدخول الجنـة، ويـعاقـب الكافـريـن األشقـيـاء بـدخول 

النـار؛ ألنـهم ال يـستـوون عنـد الله، فـال يـستـوي جزاؤهم عنـده.
C :

اثنين  بين  الشركة  تعالى: }ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ على مشروعية  العلماء بقوله  1- استدل بعض 
) 24 وأكثر. )من آية 

2- األنبياء - صلوات الله وسالمه عليهم - معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى؛ ألن مقصود الرسالة 
ال يحصل إال بذلك، ولكن قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة بنسيان أو غفلة عن حكم، ولكن الله يتداركهم 

) 25 24 ويبادرهم بلطفه. )من آية 
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)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ( 29 

إن هذا القـرآن كتـاب أنـزلنـاه إليـك كثـيـر الخيـر والنـفـع، ليـتـدبـر النـاس آيـاتـه ويـتـفـكروا فـي معانـيـها، وليـتـعظ بـه أصحاب 
العقـول الراجحة النـيـرة.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 30 

ووهبـنـا لداود ابـنـه سليـمان إنـعاًما منـا عليـه وتـفـضاًل لتـقـر عيـنـه بـه، نـعم العبـد سليـمان، إنـه كثـيـر التـوبـة والرجوع إلى 
الله واإلنـابـة إليـه.

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 31 

اذكر حيـن ُعِرضت عليـه عصًرا الخيـول األصيـلة السريـعة، تـقـف على ثـالث قـوائم، وتـرفـع الرابـعة، فـلم تـزل تُـْعرض عليـه 
تـلك الخيـول األصيـلة حتـى غربـت الشمس.

)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ( 32 

فـقـال سليـمان: إنـي آثـرت حب المال - ومنـه هذه الخيـل - على ذكر ربـي حتـى غابـت الشمس وتـأخرُت عن صالة 
العصر.

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 33 

ردوا علي هذه الخيـل، فـردوها عليـه، فـبـدأ يـضرب بـالسيـف سوقـها وأعنـاقـها.
)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ( 34 

ولقـد اختـبـرنـا سليـمان وألقـيـنـا على كرسي ملكه شيـطانًـا، متـمثـاًل بـإنـسان تـصرف فـي ملكه مدة قـصيـرة ثـم أعاد الله 
لسليـمان ملكه، وسلَّطه على الشيـاطيـن.

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 35 

قـال سليـمان: يـا رب، اغفـر لي ذنـوبـي، وأعطنـي ملًكا خاصًّا بـي، ال يـكون ألحد من النـاس بـعدي، إنـك - يـا رب 
- كثـيـر العطاء، عظيـم الجود.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 36 

فـاستـجبـنـا له وذللنـا له الريـح تـنـقـاد بـأمره ليـنـة، ال زعزعة فـيـها مع قـوتـها وسرعة جريـها، تـحمله حيـث أراد.
)ې ې ى ى( 37 

وذللنـا له الشيـاطيـن يـأتـمرون بـأمره، فـمنـهم البـنـاؤون، ومنـهم الغواصون الذيـن يـغوصون فـي البـحار، فـيـستـخرجون الدُّر 
منـها.

)ائ ەئ ەئ وئ( 38 

ومن الشيـاطيـن مردة ُسخِّروا له، فـهم موثـقـون فـي األغالل ال يـستـطيـعون التـحرك.
C :

) 29 1- الحث على تدبر القرآن. )من آية 
2- في اآليات دليل على أنه بحسب سالمة القلب وفطنة اإلنسان يحصل له التذكر واالنتفاع بالقرآن الكريم. )من 

) 29 آية 
) 38 37 36 33 3- في اآليات دليل على صحة القاعدة المشهورة: »من ترك شيًئا لله عوَّضه الله خيرًا منه«. )من آية 
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)ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ( 39 

يـا سليـمان، هذا عطاؤنـا الذي أعطيـنـاكه استـجابـة لما طلبـت منـا، فـأعط من شئت، وامنـع من شئت، فـلن تـحاسب 
فـي إعطاء أو منـع.

)ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( 40 

وإن سليـمان عنـدنـا لمن المقـربـيـن، وله ُحْسن مرجع يـرجع إليـه وهو الجنـة.
)ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( 41 

واذكر - أيـها الرسول - عبـدنـا أيـوب حيـن دعا الله ربـه: أنـي أصابـنـي الشيـطان بـأمر متـعب معذب.
)جت حت خت مت ىت يت جث( 42 

فـقـلنـا له: اضرب بـرجلك األرض، فـضرب بـرجله األرض، فـنـبـع له منـها ماء يـشرب منـه ويـغتـسل، فـيـذهب ما بـه من 
الضر واألذى.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 43 

فـاستـجبـنـا له، فـكشفـنـا ما بـه من ضر، وأعطيـنـاه أهله، وزدنـاه عليـهم مثـلهم من البـنـيـن والحفـدة رحمة منـا بـه، وجزاًء 
له على صبـره، وليـتـذكر أصحاب العقـول الراجحة أن عاقـبـة الصبـر الفـرج والثـواب.

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 44 

حيـن غضب أيـوب على زوجتـه، فـأقـسم ليـضربـنـها مئة جلدة، قـلنـا له: خذ - يـا أيـوب - بـيـدك حزمة َشَماريـخ فـاضربـها 
بـها إبـرارًا لقـسمك، وال تـحنـث فـي قـسمك الذي أقـسمتـه، فـأخذ بـحزمة َشَماريـخ فـضربـها بـها، إنـا وجدنـاه صابـًرا على ما 

ابـتـليـنـاه بـه، نـعم العبـد هو، إنـه كثـيـر الرجوع واإلنـابـة إلى الله.
)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ( 45 

واذكر - أيـها الرسول - عبـادنـا الذيـن اصطفـيـنـاهم ورسلنـا الذيـن أرسلنـاهم: إبـراهيـم وإسحاق ويـعقـوب، فـقـد كانـوا 
أصحاب قـوة فـي طاعة الله وتـلّمس مرضاتـه، وكانـوا أصحاب بـصيـرة فـي الحق صادقـة.

)ڃ ڃ ڃ چ چ( 46 

إنـا منـنـا عليـهم بـخـاصـة اختـصصنـاهم بـها، وهي إعمار قـلوبـهم بـذكر الدار اآلخرة واالستـعداد لها بـالعمل الصالح 
ودعوة النـاس إلى العمل لها.

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 47 

وإنـهم عنـدنـا لممن اصطفـيـنـاهم لطاعتـنـا وعبـادتـنـا، واختـرنـاهم لحمل رسالتـنـا وتـبـليـغها للنـاس.  
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 48 

واذكر - أيـها النـبـي - إسماعيـل بـن إبـراهيـم، واذكر اليَـَسَع، واذكر ذا الِكْفـل، وأثـن عليـهم بـأحسن ثـنـاء، فـهم أهل 
له، وكل هؤالء من المختـاريـن عنـد الله المصطَفـيـن.

C :
) 43 42 41 1- من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابًا عاجاًل وآجاًل، ويستجيب دعاءه إذا دعاه. )من آية 

2- في اآليات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديًبا ضربًا غير مبرح؛ فأيوب عليه السالم حلف على ضرب 
) 44 امرأته ففعل. )من آية 
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)ڑ ک ک ک  ک  گ  گ( 49 

هذا ذكر لهؤالء بـالثـنـاء الجميـل فـي القـرآن، وإن للمتـقـيـن بـامتـثـال أوامر الله واجتـنـاب نـواهيـه لمرجًعا حسنًـا فـي الدار 
اآلخرة. 

)گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 50 

هذا المرجع الحسن هو جنـات إقـامة يـدخلونـها يـوم القـيـامة، وقـد فـتـحت لهم أبـوابـها احتـفـاًء بـهم. 
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ( 51 

متـكئيـن على األرائك المزيـنـة لهم، يـطلبـون من خدامهم أن يـقـدموا لهم ما يـشتـهونـه من الفـواكه الكثـيـرة المتـنـوعة، ومن 
الشراب مما يـشتـهونـه من خمر وغيـرها.
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 52 

وعنـدهم نـساء قـاصرات أطرافـهن على أزواجهن، ال تـتـجاوزهم إلى غيـرهم، وهن مستـويـات فـي السن. 
)ہ ھ ھ ھ ھ( 53 

هذا ما تـوعدون - أيـها المتـقـون - من الجزاء الطيـب يـوم القـيـامة على أعمالكم الصالحة التـي كنـتـم تـعملونـها فـي 
الدنـيـا. 

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 54 

إن هذا الذي ذكرنـا من الجزاء لرزقـنـا نـرزق بـه المتـقـيـن يـوم القـيـامة، وهو رزق مستـمر، ال يـنـقـطع وال يـنـتـهي. 
)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 55 

هذا الذي ذكرنـا جزاء المتـقـيـن، وإن للمتـجاوزيـن لحدود الله بـالكفـر والمعاصي لجزاًء مغايـًرا لجزاء المتـقـيـن، فـلهم 
شر مرجع يـرجعون إليـه يـوم القـيـامة.  

)ۋ ۅ ۅ     ۉ( 56 

هذا الجزاء هو جهنـم تـحيـط بـهم، ويـعانـون حرها ولهيـبـها، لهم منـها فـراش، فـبـئس الفـراش فـراشهم.  
)ې ې ې ې( 57 

هذا العذاب ماء متـنـاهي الحرارة، وصديـد سائل من أجساد أصحاب النـار المعذبـيـن فـيـها، فـليـشربـوه، فـهو شرابـهم 
الذي ال يـروي من عطش. 

)ى ائ ائ ەئ( 58 

بـون بـها فـي اآلخرة. ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فـلهم عدة أصنـاف من العذاب يُـَعذَّ
)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ( 59 

وإذا دخل أهل النـار وقـع بـيـنـهم ما يـقـع بـيـن الخصوم من الشتـم، وتـبـرأ بـعضهم من بـعض، فـيـقـول بـعضهم: هذه طائفـة 
من أهل النـار داخلة النـار معكم، فـيـجيـبـونـهم: ال مرحبًـا بـهم إنـهم مقـاسون من عذاب النـار مثـل ما نـقـاسيـه. 

)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ( 60 

قـال فـوج األتـبـاع لسادتـه المتـبـوعيـن: بـل أنـتـم - أيـها السادة المتـبـوعون - ال مرحبًـا بـكم، فـأنـتـم من تـسبـبـتـم لنـا بـهذا 
العذاب األليـم بـإضاللكم لنـا وإغوائكم، فـبـئس القـرار هذا القـرار، قـرار الجميـع الذي هو نـار جهنـم. 
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)ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث( 61 

قـال األتـبـاع: يـا ربـنـا، من أضلنـا عن الهدى بـعد إذ جاءنـا فـاجعل عذابـه فـي النـار عذابًـا مضاعًفـا.  
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 62 

وقـال المتـكبـرون الطغاة: ما لنـا ال نـرى معنـا فـي النـار رجااًل كنـا نـحسبـهم فـي الدنـيـا من األشقـيـاء الذيـن يـستـحقـون 
العذاب.

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 63 

أكانـت سخريـتـنـا واسـتـهزاؤنـا بـهم خطأ فـلم يـستـحقـوا العذاب، أم أن استـهزاءنـا بـهم كان صوابًـا، وقـد دخلوا النـار، ولم 
تـقـع عليـهم أبـصارنـا؟!

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 64 

إن ذلك الذي ذكرنـا لكم من تـخاصم الكفـار بـيـنـهم يـوم القـيـامة َلَحقٌّ ال مريـة فـيـه وال ريـب.
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ( 65 

بـه  بـسبـب كفـركم  عليـكم  يـوقـعه  أن  الله  عذاب  من  لكم  منـذر  أنـا  إنـما  قـومك:  من  للكفـار   - محمد  يـا  قـل - 
وتـكذيـبـكم لرسله، وليـس يـوجد إله يـستـحق العبـادة إال الله سبـحانـه، فـهو المنـفـرد فـي عظمتـه وصفـاتـه وأسمائه، وهو 

القـهار الذي قـهر كل شيء، فـكل شيء خاضع له.
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ( 66 

وهو رب السماوات ورب األرض ورب ما بـيـنـهما، وهو العزيـز فـي ملكه الذي ال يـغالبـه أحد، وهو الغفـار لذنـوب 
التـائبـيـن من عبـاده.

)ڇ ڇ ڇ   ڍ( 67 

قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤالء المكذبـيـن: إن القـرآن خبـر ذو شأن عظيـم.
)ڌ ڌ ڎ( 68 

أنـتـم عن هذا الخبـر العظيـم الشأن معرضون، ال تـلتـفـتـون إليـه.
)ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   ک( 69 

ليـس لي من علم بـما كان يـدور من حديـث بـيـن المالئكة بـشأن خلق آدم، لوال أن الله أوحى إليَّ وعّلمنـي.
)گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ  ڳ( 70 

إنـما يـوحي الله إليَّ ما يـوحيـه ألنـي نـذيـر لكم من عذابـه بـيّـن النـذارة.
)ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ( 71 

.n اذكر حيـن قـال ربـك للمالئكة: إنـي خالق بـشرًا من طيـن وهو آدم
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 72 

فـإذا سوَّيـت خلقـه، وعدلت صورتـه، ونـفـخت فـيـه من روحي، فـاسجدوا له.
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)ے ۓ ۓ   ڭ( 73 

فـامتـثـل المالئكة أمر ربـهم، فـسجدوا جميـعهم سجود تـكريـم، ولم يـبـق منـهم أحد إال سجد آلدم.
)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( 74 

إال إبـليـس تـكبـر عن السجود، وكان بـتـكبـره على أمر ربـه من الكافـريـن.
)ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( 75 

قـال الله: يـا إبـليـس، أي شيء منـعك من السجود آلدم الذي خلقـتـه بـيـدي؟! أمنـعك من السجود التـكبـر، أم كنـت 
من قـبـل ذا تـكبـر وعلّو على ربـك؟!

)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ( 76 

قـال إبـليـس: أنـا خيـر من آدم، فـقـد خلقـتـنـي من نـار وخلقـتـه من طيـن. وهذا بزعمه أن النـار أشرف عنـصرًا من الطيـن.
)ېئ ىئ ىئ  ىئ  ی( 77 

قـال الله إلبـليـس: فـاخرج من الجنـة فـإنـك ملعون مشتـوم.
)ی ی جئ حئ  مئ  ىئ( 78 

وإن عليـك الطرد من الجنـة إلى يـوم الجزاء، وهو يـوم القـيـامة.
)جب حب  خب  مب ىب  يب( 79 

قـال إبـليـس: فـأمهلنـي وال تـمتـنـي إلى يـوم تـبـعث عبـادك.
)حت خت مت  ىت( 80 

قـال الله: فـإنـك من الُمْمَهليـن.
)جث  مث ىث  يث( 81 

إلى يـوم الوقـت المعلوم المحدد إلهالكك.
)مج  جح  مح  جخ( 82 

قـال إبـليـس: فـأقـسم بـقـدرتـك وقـهرك، ألضلّن بـنـي آدم أجمعيـن.
)مخ جس حس  خس( 83 

إال من عصمتـه أنـت من إضاللي وأخلصتـه لعبـادتـك وحدك.
)ٱ ٻ ٻ  ٻ( 84 

قـال الله تـعالى: فـالحق منـي، والحق أقـوله، ال أقـول غيـره.
)پ  پ پ  پ  ڀ  ڀ ڀ( 85 

ألمألن يـوم القـيـامة جهنـم منـك وممن تـبـعك فـي كفـرك من بـنـي آدم أجمعيـن.
C :

) 74 1- كفر إبليس كفر عناد وتكبر. )من آية 
) 76 2- القياس واالجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل. )من آية 

) 83  82 3- من أخلصهم الله لعبادته من الخلق ال سبيل للشيطان عليهم. )من آية 
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)ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( 86 

قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤالء المشركيـن: ما أسألكم على ما أبـلغكم من النـصح من جزاء، وما أنـا من المتـكلفـيـن 
بـاإلتـيـان بـزيـادة على ما أمرت بـه.

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( 87 

ليـس القـرآن إال تـذكيـرًا للمكلفـيـن من اإلنـس والجّن.
)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( 88 

ولتـعلُمنَّ خبـر هذا القـرآن، وأنـه صادق بـعد وقـت قـريـب حيـن تـموتـون.

َمكّية
C :

الدعوة للتـوحيـد واإلخالص، ونـبـذ الشرك.
C :

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 1 

تـنـزيـل القـرآن من الله العزيـز الذي ال يـغالبـه أحد، الحكيـم فـي خلقـه وتـدبـيـره وشرعه، ليـس ُمنـزاًل من غيـره سبـحانـه.
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 2 

إنـا أنـزلنـا إليـك - أيـها الرسول - القـرآن مشتـماًل على الحق، فـأخبـاره كلها صادقـة وأحكامه جميـعها عادلة، فـاعبـد 
الله موحًدا له، مخلًصا له التـوحيـد من الشرك.

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  3 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(
أال لله الديـن الخالي من الشرك، والذيـن اتـخذوا من دون الله أوليـاء من األوثـان والطواغيـت يـعبـدونـهم من دون الله 
معتـذريـن عن عبـادتـهم لهم بـقـولهم: ما نـعبـد هؤالء إال ليـقـربـونـا إلى الله منـزلة، ويـرفـعوا حوائجنـا إليـه، ويـشفـعوا لنـا عنـده؛ 
إن الله يـحكم بـيـن المؤمنـيـن الموحديـن وبـيـن الكافـريـن المشركيـن يـوم القـيـامة، فـيـما كانـوا فـيـه يـختـلفـون من التـوحيـد، إن 

الله ال يـوفّـق للهدايـة إلى الحق من هو كاذب على الله يـنـسب له الشريـك، كفـور بـنـعم الله عليـه.
)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 4 

لو أراد الله اتـخاذ ولد الختـار من خلقـه ما يـشاء، فـجعله بـمنـزلة الولد، تـنـزه وتـقـدس عما يـقـوله هؤالء المشركون، هو 
الواحد فـي ذاتـه وصفـاتـه وأفـعاله، ال شريـك له فـيـها، القـهار لجميـع خلقـه.

C :
) 86 1- الداعي إلى الله يحتسب األجر من عنده، ال يريد من الناس أجرًا على ما يدعوهم إليه من الحق. )من آية 

) 86 2- التكلُّف ليس من الدين. )من آية 
) 3 3- التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته وباإليمان وبالعمل الصالح ال غير. )من آية 
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)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  5 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(
خلق السماوات واألرض لحكمة بـالغة، ال عبـثًـا كما يـقـول الظالمون، يُـدخل الليـل على النـهار، ويُـدخل النـهار على 
الليـل، فـإذا جاء أحدهما غاب اآلخر، وَذلَّل الشمس، وَذلَّل القـمر، كل منـهما يـجري لوقـت ُمَقـدَّر هو انـقـضاء هذه 

الحيـاة، أال هو سبـحانـه العزيـز الذي يـنـتـقـم من أعدائه، وال يـغالبـه أحد، الغفـار لذنـوب من تـاب من عبـاده.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  6 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(
خلقـكم ربـكم - أيـها النـاس - من نـفـس واحدة هي آدم، ثـم خلق من آدم زوجه حواء، وخلق لكم من اإلبـل والبـقـر 
والضأن والمعز ثـمانـيـة أنـواع، من كل صنـف خلق ذكًرا وأنـثـى، يـنـشئكم سبـحانـه فـي بـطون أمهاتـكم طورًا بـعد طور فـي 
ظلمات البـطن والرحم والَمِشيـمة، ذلكم الذي يـخلق ذلك كله هو الله ربـكم، له وحده الملك، ال معبـود بـحق غيـره، 

فـكيـف تـصرفـون عن عبـادتـه إلى عبـادة من ال يـخلق شيـًئا وهم يـخلقـون؟!
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  7 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(
إن تـكفـروا - أيـها النـاس - بـربـكم فـإن الله غنـي عن إيـمانـكم، وال يـضرّه كفـركم، وإنـما ضرر كفـركم عائد إليـكم، 
وال يـرضى لعبـاده أن يـكفـروا بـه، وال يـأمرهم بـالكفـر؛ ألن الله ال يـأمر بـالفـحشاء والمنـكر، وإن تـشكروا الله على نـعمه 
وتـؤمنـوا بـه يَـْرَض شكركم، ويـثـبـكم عليـه، وال تـحمل نـفـس ذنـب نـفـس أخرى، بـل كل نـفـس بـما كسبـت رهيـنـة، ثـم إلى 
ربـكم وحده مرجعكم يـوم القـيـامة، فـيـخبـركم بـما كنـتـم تـعملون فـي الدنـيـا، ويـجازيـكم على أعمالكم، إنـه سبـحانـه عليـم 

بـما فـي قـلوب عبـاده، ال يـخفـى عليـه شيء مما فـيـها.
)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  8 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(
وإذا أصاب الكافـَر ُضرٌّ من مرض وفَـْقـد مال وخوف غرق دعا ربـه سبـحانـه أن يـكشف عنـه ما بـه من ُضرٍّ راجًعا إليـه 
وحده، ثـم إذا أعطاه نـعمة بـأن كشف عنـه الضر الذي أصابـه تـرك من كان يـتـضرع إليـه من قـبـل وهو الله، وجعل لله شركاء 
يـعبـدهم من دونـه ليـحرف غيـره عن طريـق الله الموصل إليـه، قـل - أيـها الرسول - لمن هذه حاله: استـمتـع بـكفـرك بـقـيـة 

عمرك، وهو زمن قـليـل، فـإنـك من أصحاب النـار المالزميـن لها يـوم القـيـامة مالزمة الصاحب صاحبـه.
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  9 

ی ی ی(
أم من هو مطيـع لله يـقـضي أوقـات الليـل ساجًدا لربـه وقـائًما له، يـخاف عذاب اآلخرة، ويـأمل رحمة ربـه خيـٌر، أم ذلك 
الكافـر الذي يـعبـد الله فـي الشدة ويـكفـر بـه فـي الرخاء، ويـجعل مع الله شركاء؟! قـل - أيـها الرسول -: هل يـستـوي 
الذيـن يـعلمون ما أوجب الله عليـهم بـسبـب معرفـتـهم بـالله وأولئك الذيـن ال يـعلمون شيـًئا من هذا؟! إنـما يـعرف الفـرق 

بـيـن هذيـن الفـريـقـيـن أصحاب العقـول السليـمة.
C :

) 6 1- رعاية الله لإلنسان في بطن أمه. )من آية 
) 7 2- ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله. )من آية 

) 8 3- تعرَّف الكافر إلى الله في الشدة وتنكَّره له في الرخاء، دليل على تخبطه واضطرابه. )من آية 
) 9 4- الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل اإليمان. )من آية 
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)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج  10 

جح مح(
قـل - أيـها الرسول - لعبـادي الذيـن آمنـوا بـي وبـرسلي: اتـقـوا ربـكم بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه، للذيـن أحسنـوا 
منـكم العمل فـي الدنـيـا حسنـة فـي الدنـيـا بـالنـصر والصحة والمال، وفـي اآلخرة بـالجنـة، وأرض الله واسعة، فـهاجروا فـيـها 
حتـى تـجدوا مكانًـا تـعبـدون الله فـيـه، ال يـمنـعكم مانـع، إنـما يُـْعَطى الصابـرون ثـوابـهم يـوم القـيـامة دون عّد وال مقـدار 

لكثـرتـه وتـنـوعه.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ( 11 

قـل - أيـها الرسول -: إنـي أمرنـي الله أن أعبـده وحده مخلًصا له العبـادة.
)ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 12 

وأمرنـي أن أكون أول من أسلم له وانـقـاد من هذه األمة.
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ( 13 

قـل - أيـها الرسول -: إنـي أخاف إن عصيـت الله ولم أطعه عذاب يـوم عظيـم، وهو يـوم القـيـامة.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ( 14 

قـل - أيـها الرسول -: إنـي أعبـد الله وحده مخلًصا له العبـادة، ال أعبـد معه غيـره.
)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ( 15 

للتـهديـد(، قـل - أيـها الرسول -: إن  أنـتـم - أيـها المشركون - ما شئتـم من دونـه من األوثـان )واألمر  فـاعبـدوا 
الخاسريـن حقًّـا هم الذيـن خسروا أنـفـسهم، وخسروا أهليـهم، فـلم يـلقـوهم لمفـارقـتـهم لهم بـانـفـرادهم بـدخول الجنـة، أو 

بـدخولهم معهم النـار، فـلن يـلتـقـوا أبـًدا، أال ذلك حقًّـا هو الخسران الواضح الذي ال لبـس فـيـه.
)ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 16 

لهم من فـوقـهم دخان ولهب وحّر، ومن تـحتـهم دخان ولهب وحر، ذلك المذكور من العذاب يـخّوف الله بـه عبـاده، 
يـا عبـادي، فـاتـقـونـي بـامتـثـال أوامري واجتـنـاب نـواهّي.

ولما ذكر الله أحوال المجرميـن، ذكر أحوال عبـاده الصالحيـن فـقـال:
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ  ہ( 17 

والذيـن اجتـنـبـوا عبـادة األوثـان، وكل ما يُـعبـد من دون الله، ورجعوا إلى الله بـالتـوبـة؛ لهم البـشرى بـالجنـة عنـد الموت، 
وفـي القـبـر، ويـوم القـيـامة، فـبـّشر - أيـها الرسول - عبـادي.

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ( 18 

الذيـن يـستـمعون القـول ويـميـزون بـيـن الحسن منـه والقـبـيـح، فـيـتـبـعون أحسن القـول لما فـيـه من النـفـع، أولئك المتـصفـون 
بـتـلك الصفـات هم الذيـن وفـقـهم الله للهدايـة، وأولئك هم أصحاب العقـول السليـمة.

C :
) 11 1- إخالص العبادة لله شرط في قبولها. )من آية 

) 13 2- المعاصي من أسباب عذاب الله وغضبه. )من آية 
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)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 19 

من وجبـت عليـه كلمة العذاب الستـمراره فـي كفـره وضالله، فـال حيـلة لك - أيـها الرسول - فـي هدايـتـه، وتـوفـيـقـه، 
أفـأنـت - أيـها الرسول - تـستـطيـع إنـقـاذ من هذه صفـتـه من النـار؟!

)ې ې ې  ى ى ائ  ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 20 

لكن الذيـن اتـقـوا ربـهم؛ بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، لهم منـازل عاليـة، بـعضها فـوق بـعض، تـجري من تـحتـها 
األنـهار، وعدهم الله بـذلك وعًدا، والله ال يـخلف الميـعاد.

)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث  21 

مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ(
إنـكم تـعلمون بـالمشاهدة أن الله أنـزل من السماء ماء المطر، فـأدخله فـي عيـوٍن ومجاٍر، ثـم يـخرج بـهذا الماء زرًعا 
مختـلف األلوان، ثـم يـيـبـس الزرع، فـتـراه - أيـها المشاهد - ُمْصَفـّر اللون بـعد أن كان ُمْخَضرًّا، ثـم يـجعله بـعد يـبـسه 

متـكسِّرًا متـهشًما، إن فـي ذلك المذكور لتـذكيـرًا ألصحاب القـلوب الحيـة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 22 

أفـمن شرح الله صدره لإلسالم، فـاهتـدى إليـه، فـهو على بـصيـرة من ربـه، مثـل من قـسا قـلبـه عن ذكر الله؟! ال يـستـويـان 
أبـًدا، فـالنـجاة للمهتـديـن، والخسران لمن قـست قـلوبـهم عن ذكر الله، أولئك فـي ضالل واضح عن الحق.

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  23 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(
الصدق  فـي  بـعًضا  بـعضه  يـشبـه  متـشابـًها  أنـزله  الذي هو أحسن حديـث،  القـرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  نـّزل على رسوله محمد  الله 
والحسن واالئتـالف وعدم الخالف، تـتـعدد فـيـه القـصص واألحكام، والوعد والوعيـد، وصفـات أهل الحق، وصفـات أهل 
البـاطل وغيـر ذلك، تـقـشعّر منـه جلود الذيـن يـخشون ربـهم إذا سمعوا ما فـيـه من الوعيـد والتـهديـد، ثـم تـليـن جلودهم 
وقـلوبـهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فـيـه من الرجاء والبـشارات، ذلك المذكور من القـرآن وتـأثـيـره هدايـة الله يـهدي بـها من 

يـشاء، ومن يـخذله الله، ولم يـوفـقـه للهدايـة، فـليـس له من هاد يـهديـه.
)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( 24 

أيـستـوى هذا الذي هداه الله، ووفـقـه فـي الدنـيـا وأدخله الجنـة فـي اآلخرة، ومن كفـر ومات على كفـره فـأدخله النـار 
مغلول اليـديـن والرجليـن، ال يـستـطيـع أن يـتـقـي النـار إال بـوجهه الُمَكب عليـه؟! وقـيـل للظالميـن ألنـفـسهم بـالكفـر والمعاصي 

على سبـيـل التـوبـيـخ: ذوقـوا ما كنـتـم تـكسبـون من الكفـر والمعاصي، فـهذا جزاؤكم.
)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ( 25 

كذبـت األمم التـي كانـت قـبـل هؤالء المشركيـن، فـجاءهم العذاب فـجأة من حيـث ال يَـحسُّون بـه فـيـستـعدون له بـالتـوبـة.
C :

) 19 1- هداية التوفيق إلى اإليمان بيد الله، وليست بيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. )من آية 
) 23 2- أهل اإليمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذالن هم الذين ال ينتفعون به. )من آية 

) 26 25 3- التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو اآلخرة أو فيهما مًعا. )من آية 
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)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ( 26 

فـأذاقـهم الله بـذلك العذاب الخزي والعار والفـضيـحة فـي الحيـاة الدنـيـا، وإن عذاَب اآلخرة الذي يـنـتـظرهم أعظم وأشّد 
لو كانـوا يـعلمون.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 27 

ولقـد ضربـنـا للنـاس فـي هذا القـرآن المنـزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص أنـواع األمثـال فـي الخيـر والشر، والحق والبـاطل، واإليـمان 
والكفـر وغيـر ذلك؛ رجاء أن يـعتـبـروا بـما ضربـنـاه منـها، فـيـعملوا بـالحق، ويـتـركوا البـاطل.

)ۉ ې ې ې ې ى ى( 28 

جعلنـاه قـرآنًـا بـلسان عربـي، ال اعوجاج فـيـه وال انـحراف وال لَْبـس، رجاء أن يـتـقـوا الله؛ بـاتـبـاع أوامره واجتـنـاب نـواهيـه.
)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( 29 

ضرب الله مثـاًل للمشرك والموحد رجاًل مملوًكا لشركاء متـنـازعيـن؛ إن أرضى بـعضهم أغضب بـعًضا، فـهو فـي حيـرة 
واضطراب، ورجاًل خالًصا لرجل، وحده يـملكه، ويـعرف مراده فـهو فـي طمأنـيـنـة وهدوء بـال، ال يـستـوي هذان الرجالن. 

الحمد لله، بـل معظمهم ال يـعلمون، فـلذلك يـشركون مع الله غيـره.
)حئ مئ ىئ يئ ( 30 

إنـك - أيـها الرسول - ميـت، وإنـهم ميـتـون ال محالة.
)حب خب مب ىب يب جت  حت( 31 

ثـم إنـكم - أيـها النـاس - يـوم القـيـامة عنـد ربـكم تـختـصمون فـيـما تـتـنـازعون فـيـه، فـيـتـبـيّـن المحق من المبـطل.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 32 

وال أحد أظلم ممن نـسب إلى الله ما ال يـليـق بـه؛ من الشريـك والزوجة والولد، وال أحد أظلم ممن كّذب بـالوحي 
الذي جاء بـه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أليـس فـي النـار مأوى ومسكن للكافـريـن بـالله، وبـما جاء بـه رسوله؟! بـلى، إن لهم لمأوى 

ومسكنًـا فـيـها.
ولما ذكر الله الكاذب المكذِّب ذكر الصادق الُمَصدِّق، فـقـال:
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 33 

والذي جاء بـالصدق فـي أقـواله وأفـعاله من األنـبـيـاء وغيـرهم، وصّدق بـه مؤمنًـا، وعمل بـمقـتـضاه، أولئك هم المتـقـون 
حقًّـا، الذيـن يـمتـثـلون أمر ربـهم، ويـجتـنـبـون نـهيـه.

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 34 

لهم ما يـشاؤون عنـد ربـهم من الملذات الدائمة، ذلك جزاء المحسنـيـن أعمالهم مع خالقـهم ومع عبـيـده.
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 35 

ليـمحو الله عنـهم أسوأ الذي كانـوا يـعملونـه من المعاصي فـي الدنـيـا؛ لتـوبـتـهم منـها، وإنـابـتـهم إلى ربـهم، ويـجزيـهم 
ثـوابـهم بـأحسن ما كانـوا يـعملون من الصالحات.

C :
) 27 1- لم يترك القرآن شيًئا من أمر الدنيا واآلخرة إال بيَّنه، إما إجمااًل أو تفصياًل، وضرب له األمثال. )من آية 

) 32 2- عظم خطورة االفتراء على الله ونسبة ما ال يليق به أو بشرعه له سبحانه. )من آية 




