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)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 26 

فـمال إلى أهله خفـيـة، فـجاء من عنـدهم بـعجل كامل سميـن؛ ظنًّـا منـه أنـهم بـشر. 
)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 27 

فـقـّرب العجل إليـهم، وخاطبـهم بـرفـق: أال تـأكلون ما قُـدِّم لكم من طعام؟  
)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( 28 

فـلما لم يـأكلوا أضمر فـي نـفـسه الخوف منـهم فـفـطنـوا له، فـقـالوا مطمئنـيـن إيـاه: ال تـخْف، إنـا رسل من عنـد الله، 
  .n وأخبـروه بـما يـسرّه من أنـه يـولد له غالم له علم كثـيـر، والُمبَـشَّر بـه هو إسحاق

)يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( 29 

فـلما سمعت امرأتـه البـشارة أقـبـلت تـصيـح من الفـرح، فـلطمت وجهها، وقـالت متـعجبـة: أتـلد عجوز، وهي فـي األصل 
عقـيـم!  

)مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج( 30 

قـال لها المالئكة: ما أخبـرنـاِك بـه قـاله ربـِك، وما قـاله ال راّد له؛ إنـه هو الحكيـم فـي خلقـه وتـقـديـره، العليـم بـخلقـه 
وما يـصلح لهم.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 31 

قـال إبـراهيـم n للمالئكة: ما شأنـكم؟ وما الذي تـقـصدونـه؟
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 32 

قـال المالئكة جوابًـا له: إنـا بـعثـنـا الله إلى قـوم مجرميـن يـرتـكبـون قـبـائح الذنـوب.
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 33 

لنـبـعث عليـهم حجارة من طيـن متـصلِّب.
)ٿ ٹ ٹ ٹ( 34 

معلَّـمة عنـد ربـك - يـا إبـراهيـم - تُـْبـَعث على المتـجاوزيـن لحدود الله المبـالغيـن فـي الكفـر والمعاصي.
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 35 

فـأخرجنـا من كان فـي قـريـة قـوم لوط من المؤمنـيـن حتـى ال يـصيـبـهم ما يـصيـب المجرميـن من العذاب.
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 36 

.n فـما وجدنـا فـي قـريـتـهم هذه غيـر بـيـت واحد من المسلميـن، هم أهل بـيـت لوط
)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 37 

وتـركنـا فـي قـريـة قـوم لوط من آثـار العذاب ما يـدل على وقـوع العذاب عليـهم ليـعتـبـر بـه من يـخاف العذاب الموجع 
الذي أصابـهم، فـال يـعمل بـعملهم ليـنـجو منـه.

C :
) 36 35 1- اإليمان أعلى درجة من اإلسالم. )من آية 

) 46 45 44 43 42 41 40 37 34 33 32 2- إهالك الله لألمم المكذبة درس للناس جميًعا. )من آية 
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)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 38 

وفـي موسى حيـن بـعثـنـاه إلى فـرعون بـالحجج الواضحة، آيـة لمن يـخاف العذاب الموجع.
)ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 39 

ا بـقـوتـه وجنـده عـن الحـق، وقـال عن موسى n: هو سـاحر يـسحـر النـاس، أو مجنـون يـقـول ما  فـأعرض فـرعون معتـدًّ
ال يـعقـله.

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ( 40 

فـأخذنـاه هـو وجنـوده كلـهم فـطرحنـاهم فـي البـحر، فـغرقـوا وهلكوا، وفـرعون آٍت بـما يـالم عليـه من التـكذيـب وادعاء 
أنـه إله.

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 41 

وفـي عاد قـوم هود آيـة لمن يـخاف العذاب الموجع حيـن بـعثـنـا عليـهم الريـح التـي ال تـحمل مطرًا وال تـلقـح شجرًا، وال 
بـركة فـيـها.

)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 42 

ما تـتـرك من نـفـس أو مال أو غيـرهما أتـت عليـه إال دمرتـه، وتـركتـه كالبـالي المتـفـتـت.
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 43 

وفـي ثـمود قـوم صالح n آيـة لمن يـخاف العذاب الموجع حيـن قـيـل لهم: استـمتـعوا بـحيـاتـكم قـبـل انـقـضاء آجالكم.
)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 44 

فـتـكبـروا عن أمر ربـهم وعلوا استـكبـارًا على اإليـمان والطاعة، فـأخذتـهم صاعقـة العذاب وهم يـنـتـظرون نـزوله، إذ كانـوا 
ُوِعدوا بـالعذاب قـبـل نـزوله بـثـالثـة أيـام.

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 45 

فـما استـطاعوا أن يـدفـعوا عنـهم ما نـزل بـهم من العذاب، ولم تـكن لهم قـوة يـمتـنـعون بـها.
)ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 46 

وقـد أهلكنـا قـوم نـوح بـالغرق من قـبـل هؤالء المذكوريـن، إنـهم كانـوا قـوًما خارجيـن عن طاعة الله، فـاستـحقـوا عقـابـه.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 47 

والسماء بـنـيـنـاها، وأتـقـنّـا بـنـاءها بـقـوة، وإنـا لموسعون ألطرافـها.
)ېئ ېئ ېئ ىئ( 48 

واألرض جعلنـاها ممهدة للساكنـيـن عليـها كالفـراش لهم، فـنـعم الماهدون نـحن إذ مهدنـاها لهم.
)ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 49 

ومن كل شيء خلقـنـا صنـفـيـن؛ كالذكر واألنـثـى، والسماء واألرض، والبـر والبـحر؛ لعلكم تـتـذكرون وحدانـيـة الله الذي 
خلق من كل شيء صنـفـيـن، وتـتـذكرون قـدرتـه.

)ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت( 50 

فـفـروا من عقـاب الله إلى ثـوابـه، بـطاعتـه وعدم معصيـتـه، إنـي لكم - أيـها النـاس - نـذيـر من عقـابـه بـيّـن النـذارة.
C :

) 50 1- الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح، وليس الفرار منه. )من آية 
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)خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح( 51 

وال تـجعلوا مع الله معبـوًدا آخر تـعبـدونـه من دونـه، إنـي لكم نـذيـر منـه بـيّـن النـذارة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 52 

مثـل ذلك التـكذيـب الذي كذب بـه أهل مكة كذبـت األمم السابـقـة، فـما جاءهم من رسول من عنـد الله إال قـالوا 
عنـه: هو ساحر، أو مجنـون.

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 53 

أتـواصى المتـقـدمون من الكفـار والمتـأخرون منـهم على تـكذيـب الرسل؟! ال، بـل جمعهم على هذا طغيـانـهم.
)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 54 

فـأعرض - أيـها الرسول - عن هؤالء المكذبـيـن، فـما أنـت بـملوم، فـقـد بـلغتـهم ما أرسلت بـه إليـهم.
)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 55 

وال يـمنـعك إعراضك عنـهم من وعظهم، وتـذكيـرهم، فـعظهم وذّكرهم، فـإن التـذكيـر يـنـفـع أهل اإليـمان بـالله.
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 56 

وما خلقـت الجن واإلنـس إال لعبـادتـي وحدي، ما خلقـتـهم ليـجعلوا لي شريـًكا.
)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 57 

ما أريـد منـهم رزقًـا، وال أريـد منـهم أن يـطعمونـي.
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 58 

إن الله هو الرزاق لعبـاده، فـالجميـع محتـاجون إلى رزقـه، ذو القـوة المتـيـن الذي ال يـغلبـه شيء، وجميـع الجن واإلنـس 
خاضعون لقـّوتـه سبـحانـه.

)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( 59 

فـإن للذيـن ظلموا أنـفـسهم بـتـكذيـبـك - أيـها الرسول - نـصيـبًـا من العذاب مثـل نـصيـب أصحابـهم السابـقـيـن، له أجل 
محدد، فـال يـطلبـوا منـي تـعجيـله قـبـل أجله.

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 60 

بـوا رسولهم من يـوم القـيـامة الذي يـوعدون فـيـه بـإنـزال العذاب عليـهم. فـهالك وخسار للذيـن كفـروا بـالله، وكذَّ

C :
) 52 1- الكفر ملة واحدة وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه. )من آية 

) 54 2- شهادة الله لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص بتبليغ الرسالة. )من آية 
) 56 3- الحكمة من خلق الجن واإلنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها. )من آية 
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َمكّية
C :

الحجج والبـراهيـن لرد شبـهات المكذبـيـن للنـبـي ملسو هيلع هللا ىلص.
C :

)ں( 1 

.n أقـسم الله بـالجبـل الذي كّلم عليـه موسى
)ڻ ڻ( 2 

وأقـسم بـالكتـاب الذي هو مَسطَّر.
)ڻ ۀ ۀ( 3 

فـي ورق مبـسوط مفـتـوح كالكتـب المنـزلة.
)ہ ہ( 4 

وأقـسم بـالبـيـت الذي تـعمره المالئكة فـي السماء بـعبـادة الله.
)ھ ھ( 5 

وأقـسم بـالسماء المرفـوعة التـي هي سقـف األرض.
)ھ ے( 6 

وأقـسم بـالبـحر المملوء ماء.
)ۓ ۓ ڭ ڭ( 7 

إن عذاب ربـك - أيـها الرسول - لواقـع ال محالة على الكافـريـن.
)ڭ ۇ ۇ ۆ ( 8 

ليـس له من دافـع يـدفـعه عنـهم، ويـمنـعهم من وقـوعه بـهم.
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 9 

يـوم تـتـحرك السماء تـحرًكا، وتـضطرب إيـذانًـا بـالقـيـامة.   
)ۅ ۅ ۉ( 10 

وتـسيـر الجبـال من مواقـعها سيـرًا.
)ې ې ې( 11 

فـهالك وخسار فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـما وعد الله الكافـريـن بـه من العذاب.
)ى ى ائ ائ ەئ( 12 

الذيـن هم فـي خوض فـي البـاطل يـلعبـون، ال يـبـالون بـبـعث وال نـشور.
C :

) 10 9 1- سوف تتغير أحوال الكون يوم القيامة. )من آية 
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)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 13 

يـوم يُـْدفـعون بـشّدة وعنـف إلى نـار جهنـم دفـًعا.
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 14 

ويـقـال تـوبـيـًخا لهم: هذه النـار التـي كنـتـم بـها تـكذبـون عنـدما تـخوفـكم رسلكم منـها.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 15 

أفـسحر هذا الذي عايـنـتـموه من العذاب؟! أم أنـتـم ال تـعايـنـونـه؟!
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 16 

ذوقـوا حّر هذه النـار وعانـوها، فـاصبـروا على معانـاة حّرها، أو ال تـصبـروا عليـه، سواء صبـركم وعدم صبـركم، ال تـجزون 
اليـوم إال ما كنـتـم تـعملون فـي الدنـيـا من الكفـر والمعاصي.

ولما ذكر الله جزاء المكذبـيـن، ذكر جزاء المصدقـيـن المتـقـيـن، فـقـال:
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ( 17 

إن المتـقـيـن لربـهم - بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه - فـي جنـات ونـعيـم عظيـم ال يـنـقـطع.
)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 18 

الله من لذائذ المأكل والمشرب والمنـكح، ووقـاهم ربـهم سبـحانـه عذاب الجحيـم؛ فـفـازوا  بـما أعطاهم  يـتـفـكهون 
بـحصول مطلوبـهم من الملذات، وبـوقـايـتـهم من المكدرات.

)ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃ چ( 19 

ويـقـال لهم: كلوا واشربـوا مما اشتـهتـه أنـفـسكم، هنـيـًئا، ال تـخافـون ضررًا وال أذى مما تـأكلون أو تـشربـون؛ جزاء لكم 
على أعمالكم الطيـبـة فـي الدنـيـا.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 20 

متـكئون على األرائك المزيـنـة قـد جعلت متـقـابـلة بـعضها إلى جانـب بـعض، وزوجنـاهم بـنـساء بـيـض واسعات العيـون.
)ڌ ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 21 

أعمالهم، وما  يـبـلغوا  لم  بـهم، ولو  أعيـنـهم  لتـقـّر  أوالدهم  بـهم  ألحقـنـا  اإليـمان،  فـي  أوالدهم  واتـبـعهم  آمنـوا  والذيـن 
نـقـصنـاهم شيـًئا من ثـواب أعمالهم، كل إنـسان محبـوس بـما كسبـه من عمل سيـئ ال يـحمل عنـه غيـره من عمله شيـًئا.

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 22 

وأمددنـا أهل الجنـة هؤالء بـصنـوف من الفـاكهة، وأمددنـاهم بـكل ما اشتـهوه من لحم.
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 23 

يـتـعاطون فـي الجنـة كأًسا ال يـتـرتـب على شربـها ما يـتـرتـب عليـها فـي الدنـيـا، من الكالم البـاطل واإلثـم بـسبـب السكر.
C :

1- الجمع بين اآلباء واألبناء في الجنة في منزلة واحدة وإن قصر عمل بعضهم إكراًما لهم جميًعا حتى تتم الفرحة. 
) 21 )من آية 

) 23 2- خمر اآلخرة ال يترتب على شربها مكروه. )من آية 
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)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 24 

ويـدور عليـهم غلمـان سخروا لخدمتـهم كأنـهم فـي صفـاء بـشرتـهم وبـيـاضها لؤلؤ محفـوظ فـي أصدافـه.
)ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ( 25 

وأقـبـل بـعض أهل الجنـة على بـعض، يـسأل بـعضهم بـعًضا عن حالهم فـي الدنـيـا.
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 26 

فـيـجيـبـونـهم: إنـا كنـا فـي الدنـيـا بـيـن أهليـنـا خائفـيـن من عذاب الله.
)ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 27 

فـمّن الله عليـنـا بـالهدايـة إلى اإلسالم، ووقـانـا العذاب البـالغ فـي الحرارة.
)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 28 

إنـا كنّـا فـي حيـاتـنـا الدنـيـا نـعبـده، ونـدعوه أن يـقـيـنـا عذاب النـار، إنـه هو المحسن الصادق فـي وعده لعبـاده، الرحيـم 
بـهم، ومن بـرّه ورحمتـه بـنـا أن هدانـا لإليـمان، وأدخلنـا الجنـة، وأبـعدنـا عن النـار.

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 29 

فـذّكر - أيـها الرسول - بـالقـرآن، فـلست بـما أنـعم الله عليـك بـه من اإليـمان والعقـل بـكاهٍن لَك َرِئيٌّ من الجن، 
ولست بـمجنـون.

)ی ی ی ی جئ حئ   مئ ( 30 

أم يـقـول هؤالء المكذبـون: إن محمًدا ليـس رسواًل، بـل هو شاعر نـنـتـظر بـه أن يـتـخطفـه الموت، فـنـستـريـح منـه.
)يئ جب حب خب مب ىب( 31 

قـل لهم - أيـها الرسول -: انـتـظروا موتـي، وأنـا أنـتـظر ما يـحّل بـكم من عذاب بـسبـب تـكذيـبـكم إيـاي.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 32 

بـل أتـأمـرهم عقـولهم بـقـولهم: إنـه كاهن ومجنـون؟! فـيـجمعون بـيـن ما ال يـجتـمع فـي شخص، بـل هم قـوم متـجاوزون 
للحدود، فـال يـرجعون إلى شرع وال عقـل.

)ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 33 

أم يـقـولون: إن محمًدا اختـلق هذا القـرآن، ولم يـوَح إليـه بـه؟! لم يـختـلقـه، بـل هم يـستـكبـرون عن اإليـمان بـه، فـيـقـولون: اختـلقـه.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 34 

فـليـأتـوا بـحديـث مثـله ولو كان ُمْختَـَلًقـا إن كانـوا صادقـيـن فـي دعواهم أنـه اختـلقـه.
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 35 

أم ُخلقـوا من غيـر خالق يـخلقـهم؟! أم هم الخالقـون ألنـفـسهم؟! ال يـمكن وجود مخلوق دون خالق، وال مخلوق 
يـخلق، فـلم ال يـعبـدون خالقـهم؟!

C :
) 27 26 1- من خاف من ربه في دنياه أّمنه في آخرته. )من آية 

) 32 2- الطغيان سبب من أسباب الضالل. )من آية 
) 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 3- أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين. )من آية 
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)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 36 

أم خلقـوا السماوات واألرض؟! بـل ال يـوقـنـون أن الله هو خالقـهم، إذ لو أيـقـنـوا ذلك لوحَّدوه، وآلمنـوا بـرسوله.
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 37 

أم عنـدهم خزائن ربـك من الرزق فـيـمنـحوه من يـشاؤون، ومن النـبـّوة فـيـعطوها ويـمنـعوها من أرادوا؟! أم هم الُمتَـسلِّطون 
المتـصرفـون حسب مشيـئتـهم؟!

)ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 38 

أم لهم ِمْرقَـاة يـرقـون بـها إلى السماء يـستـمعون فـيـها إلى وحي الله يـوحيـه أنـهم على حق؟! فـليـأت من استـمع منـهم 
إلى ذلك الوحي بـحجة واضحة تـصدقـكم فـيـما تـّدعونـه من أنـكم على حق.

)ک ک ک گ گ( 39 

أم له c البـنـات التـي تـكرهونـها، ولكم البـنـون الذيـن تـحبّـونـهم؟!
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 40 

أم تـطلب منـهم - أيـها الرسول- أجًرا على ما تـبـلغهم عن ربـك؟! فـهم بـسبـب ذلك مكلفـون ِحماًل ال يـقـدرون على حمله.
)ڱ ں ں ڻ ڻ( 41 

أم عنـدهم علم الغيـب فـهم يـكتـبـون للنـاس ما يـطلعون عليـه من الغيـوب، فـيـخبـرونـهم بـما شاؤوا منـها؟!
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 42 

أم يـريـد هؤالء المكذبـون كيـًدا بـك وبـديـنـك؟! فـثـْق بـالله، فـالذيـن كفـروا بـالله وبـرسوله هم الممكور بـهم، ال أنـت.
)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 43 

أم لهم معبـود بـحق غيـر الله؟! تـنـزه الله وتـقـدس عما يـنـسبـونـه إليـه من الشريـك. كل ما تـقـدم لم يـكن وال يـتـصور بـحال.
)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 44 

وإن يـروا قـطًعا من السماء ساقـطة يـقـولوا عنـه: هذا سحاب متـراكم بـعضه على بـعض كالعادة، فـال يـتـعظون، وال يـؤمنـون.
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 45 

فـاتـركهم - أيـها الرسول - فـي عنـادهم وجحودهم حتـى يـالقـوا يـومهم الذي فـيـه يـعذبـون، وهو يـوم القـيـامة.
)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( 46 

يـوم ال يـغنـي عنـهم كيـدهم شيـًئا قـليـاًل أو كثـيـرًا، وال هم يـنـصرون بـإنـقـاذهم من العذاب.
)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی( 47 

وإن للذيـن ظلموا أنـفـسهم بـالشرك والمعاصي عذابًـا قـبـل عذاب اآلخرة؛ فـي الدنـيـا بـالقـتـل والسبـي، وفـي البَـْرزَخ بـعذاب 
القـبـر، ولكّن معظمهم ال يـعلمون ذلك، فـلذلك يـقـيـمون على كفـرهم.

ولما بـيّـن الله بـطالن ما عليـه المشركون أمر رسوله بـعدم المبـاالة بـهم، وبـالصبـر على تـكذيـبـهم فـقـال:
)ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ( 48 

واصبـر - أيـها الرسول - لقـضاء ربـك، ولحكمه الشرعي، فـإنـك بـمرأى منـا وحفـظ، وسبـح بـحمد ربـك حيـن تـقـوم 
من نـومك.

)جت حت خت مت ىت( 49 

ومن الليـل فـسبّـح ربـك، وصّل له، وصّل صالة الفـجر حيـن إدبـار النـجوم بـأفـولها بـضوء النـهار.
C :

) 47 1- ثبوت عذاب البـَْرزَخ. )من آية 
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َمكّية
C :

إثـبـات صدق الوحي وأنـه من عنـد الله.
C :

)ٱ ٻ ٻ( 1 

أقـسم سبـحانـه بـالنـجم إذا سقـط.
)ٻ پ پ پ پ( 2 

ما انـحرف محمد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن طريـق الهدايـة، وما صار غويًـّا، ولكنـه رشيـد.
)ڀ ڀ ڀ ٺ  ( 3 

وما يـتـكلم بـهذا القـرآن تـبـًعا لهواه.
)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 4 

.n ليـس هذا القـرآن إال وحيًـا يـوحيـه الله إليـه عن طريـق جبـريـل
)ٹ ٹ ٹ ( 5 

.n عّلمه إيـاه ملك شديـد القـوة هو جبـريـل
)ڤ ڤ  ڤ( 6 

وجبـريـل n ذو هيـئة حسنـة، فـاستـوى n ظاهرًا للنـبـي ملسو هيلع هللا ىلص على هيـئتـه التـي خلقـه الله عليـها.
)ڦ ڦ ڦ( 7 

وجبـريـل بـاألفـق األعلى من السماء.
)ڄ ڄ ڄ( 8 

ثـم اقـتـرب جبـريـل n من النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فـازداد قـربًـا منـه.
)ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 9 

فـكان قـربـه منـه بـمقـدار قـوسيـن أو هو أقـرب.
)چ چ ڇ ڇ ڇ ( 10 

فـأوحى جبـريـل إلى عبـد الله محمد ملسو هيلع هللا ىلص ما أوحى.
)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 11 

ما كذب قـلب محمد ملسو هيلع هللا ىلص ما رآه بـصره.
)ڈ ڈ ژ ژ( 12 

أفـتـجادلونـه - أيـها المشركون - فـيـما أراه الله ليـلة أسرى بـه؟!
)ڑ ک ک ک( 13 

ولقـد رأى محمد ملسو هيلع هللا ىلص جبـريـل على صورتـه مرة أخرى ليـلة أسري بـه.
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)گ گ  گ( 14 

ا فـي السماء السابـعة. عنـد سدرة المنـتـهى وهي شجرة عظيـمة جدًّ
)ڳ ڳ ڳ( 15 

عنـد هذه الشجرة جنـة المأوى.
)ڱ ڱ ڱ ڱ  ں( 16 

إذ يـغشى السدرة من أمر الله شيء عظيـم، ال يـعرف كنـهه إال الله.
)ڻ  ڻ ڻ ڻ  ۀ( 17 

ما مال بـصره ملسو هيلع هللا ىلص يـميـنًـا وال شمااًل، وال تـجاوز ما حّد له.
)ہ ہ ہ ہ ھ  ھ( 18 

لقـد رأى محمد ملسو هيلع هللا ىلص ليـلة عرج بـه من آيـات ربـه العظمى الدالة على قـدرتـه، فـرأى الجنـة، ورأى النـار، وغيـرهما.
)ھ ے ے( 19 

أفـرأيـتـم - أيـها المشركون - هذه األصنـام التـي تـعبـدونـها من دون الله: الالت والعزى.
)ۓ ڭ ڭ( 20 

ومنـاة الثـالثـة األخرى من أصنـامكم. أخبـرونـي هل تـملك لكم نـفـًعا أو ضرًّا؟!
)ڭ ۇ ۇ ۆ( 21 

ألكم - أيـها المشركون - الذَكر الذي تـحبـونـه، وله سبـحانـه األنـثـى التـي تـكرهونـها؟!
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 22 

تـلك القـسمة التـي قـسمتـموها بـأهوائكم قـسمة جائرة.
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ  23 

ېئ ېئ ىئ ىئ(
ليـست هذه األصنـام إال أسماء فـارغة من المعنـى، فـال حظ لها فـي صفـات األلوهيـة، سميـتـموها أنـتـم وآبـاؤكم من تـلقـاء 
أنـفـسكم، ما أنـزل الله بـها من بـرهان، ال يـتـبـع المشركون فـي اعتـقـادهم إال الظن وما تـهواه أنـفـسـهم مما زيّـنـه الشيـطان 

فـي قـلـوبـهم، ولقـد جاءهم من ربـهم الهدى على لسان نـبـيـه ملسو هيلع هللا ىلص، فـما اهتـدوا بـه. 
)ی ی ی ی( 24 

أم لإلنـسان ما تـمنـى من شفـاعة األصنـام إلى الله؟!  
)حئ مئ ىئ( 25 

ال، ليـس له ما تـمنـى، فـللَّه وحده اآلخرة واألولى، يـعطي منـهما ما يـشاء ويـمنـع ما يـشاء.
C :

) 17 1- كمال أدب النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث لم يَزْغ بصره وهو في السماء السابعة. )من آية 
2- سفاهة عقل المشركين حيث عبدوا شيًئا ال يضر وال ينفع، ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا لهم ما يحبون. )من 

) 22 21 20 19 آية 
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)جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ( 26 

وكم من ملك فـي السماوات ال تـغنـي شفـاعتـهم شيـًئا لو أرادوا أن يـشفـعوا ألحد إال بـعد أن يـأذن الله فـي الشفـاعة 
لمن يـشاء منـهم، ويـرضى عن المشفـوع له، فـلن يـأذن الله لمن جعل شريـًكا أن يـشفـع، ولن يـرضى عن مشفـوعه الذي 

يـعبـده من دون الله.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 27 

إن الذيـن ال يـؤمنـون بـالبـعث فـي الدار اآلخرة ليـسّمون المالئكة تـسميـة األنـثـى بـاعتـقـادهم أنـهم بـنـات الله، تـعالى الله 
عن قـولهم علوًّا كبـيـرًا.

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 28 

وليـس لهم بـتـسميـتـها إنـاثًـا من علم يـستـنـدون إليـه، ال يـتـبـعون فـي ذلك إال التـخرص والوهم، وإن الظن ال يـغنـي من 
الحق شيـًئا حتـى يـقـوم مقـامه.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 29 

فـأعرض - أيـها الرسول - عمن أدبـر عن ذكر الله ولم يـعبـأ بـه، ولم يـرد إال الحيـاة الدنـيـا، فـهو ال يـعمل آلخرتـه؛ 
ألنـه ال يـؤمن بـها.

)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 30 

ذلك الذي يـقـوله هؤالء المشركون - من تـسميـة المالئكة تـسميـة األنـثـى - هو حدهم الذي يـصلون إليـه من العلم 
ألنـهم جاهلون، لم يـصلوا إلى يـقـيـن، إن ربـك - أيـها الرسول - هو أعلم بـمن حاد عن سبـيـل الحق، وهو أعلم بـمن 

اهتـدى إلى طريـقـه، ال يـخفـى عليـه شيء من ذلك.
)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 31 

ولله وحده ما فـي السماوات، وله ما فـي األرض ملًكا وخلًقـا وتـدبـيـًرا، ليـجزي الذيـن أساؤوا أعمالهم فـي الدنـيـا بـما 
يـستـحقـون من العذاب، ويـجزي المؤمنـيـن الذيـن أحسنـوا أعمالهم بـالجنـة.

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  32 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(
الكبـائر، واإلكثـار من  بـتـرك  تـغفـر  فـهذه  الذنـوب،  المعاصي إال صغائر  الذنـوب، وقـبـائح  يـبـتـعدون عن كبـائر  الذيـن 
الطاعات، إن ربـك - أيـها الرسول - واسع المغفـرة، يـغفـر ذنـوب عبـاده متـى تـابـوا منـها، هو سبـحانـه أعلم بـأحوالكم 
وشؤونـكم حيـن خلق أبـاكم آدم من تـراب، وحيـن كنـتـم حماًل فـي بـطون أمهاتـكم  تُـْخلقـون خلًقـا من بـعد خلق، ال 
يـخفـى عليـه شيء من ذلك، فـال تـمدحوا أنـفـسكم بـالثـنـاء عليـها بـالتـقـوى، فـهو سبـحانـه أعلم بـمن اتـقـاه؛ بـامتـثـال أوامره، 

واجتـنـاب نـواهيـه.
C :

) 26 1- الشفاعة ال تقع إال بشرطين: اإلذن للشافع، والرضا عن المشفوع له. )من آية 
) 35 28 2- خطورة التقوُّل على الله بغير علم. )من آية 

) 32 3- انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. )من آية 
) 32 4- النهي عن تزكية النفس. )من آية 
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)ۉ ۉ ې( 33 

أفـرأيـت قـبـح حال الذي أعرض عن اإلسالم بـعد اقـتـرابـه منـه.  
)ې ې ى( 34 

وأعطى قـليـاًل من المال ثـم منـع؛ ألن البـخل سجيـتـه، ومع ذلك هو يـزكي نـفـسه.
)ائ ائ ەئ ەئ  وئ( 35 

أعنـده علم الغيـب فـهو يـرى ويُـحدِّث بـالغيـب؟!  
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 36 

أم هو مفـتـٍر على الله؟! أم لم يُـْخبَـر هذا المتـقـّول على الله بـما فـي الصحف األولى التـي أنـزلها الله على موسى؟
)ېئ ىئ ىئ( 37 

وصحف إبـراهيـم الذي أدى كل ما كلفـه ربـه بـه وأتـمه. 
)ی ی ی ی جئ( 38 

أنـه ال يـحمل إنـسان إثـم غيـره.
)مئ ىئ  يئ جب حب خب( 39 

وأنـه ليـس لإلنـسان إال ثـواب عمله الذي عمله.  
)ىب يب جت حت( 40 

وأن عمله سوف يُـرى يـوم القـيـامة عيـانًـا.
)مت ىت يت جث( 41 

ثـم يُـْعَطى جزاء عمله تـامًّا غيـر منـقـوص. 
)ىث يث حج مج( 42 

وأن إلى ربـك - أيـها الرسول - مرجع العبـاد ومصيـرهم بـعد موتـهم.
)مح جخ حخ مخ( 43 

وأنـه هو أفـرح من يـشاء فـأضحكه، وأحزن من يـشاء فـأبـكاه. 
)حس خس مس حص( 44 

وأنـه أمات األحيـاء فـي الدنـيـا، وأحيـا الموتـى بـالبـعث.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ( 45 

وأنـه خلق الصنـفـيـن: الذكر واألنـثـى.
)پ  پ  پ  ڀ( 46 

من نـطفـة إذا وضعت فـي الرحم.
)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 47 

وأن عليـه إعادة خلقـهما بـعد موتـهما للبـعث.
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)ٺ ٿ ٿ ٿ ( 48 

وأنـه أغنـى من شاء من عبـاده بـتـمليـكه المال، وأعطى من المال ما يـتـخذه النـاس قـنـيـة يـقـتـنـونـه.
)ٹ ٹ ٹ ٹ( 49 

وأنـه هو رب الشِّْعرى، وهو نجم كان يعبده بعض المشركين من دون الله.
)ڤ ڤ ڤ ڦ( 50 

وأنـه أهلك عاًدا األولى؛ وهم قـوم هود لمَّا أصّروا على كفـرهم.
)ڦ   ڦ  ڄ( 51 

وأهلك ثـمود قـوم صالح، فـلم يُـْبـِق منـهم أحًدا.
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 52 

وأهلك قـوم نـوح من قـبـل عاد وثـمود، إن قـوم نـوح كانـوا أشّد ظلًما، وأعظم طغيـانًـا من عاد وثـمود؛ ألن نـوًحا مكث 
فـيـهم ألف سنـة إال خمسيـن عاًما يـدعوهم إلى تـوحيـد الله، فـلم يـستـجيـبـوا له.

)ڇ ڇ( 53 

وقـرى قـوم لوط رفـعها إلى السماء، ثـم قـلبـها، ثـم أسقـطها إلى األرض.
)ڍ ڍ ڌ( 54 

فـغطاها وأصابـها من الحجارة ما غطاها بـعد رفـعها إلى السماء وإسقـاطها على األرض.
)ڎ ڎ ڈ ڈ( 55 

فـبـأي آيـات ربـك الدالة على قـدرتـه تـجادل أيـها اإلنـسان فـال تـتـعظ بـها؟!
)ژ ڑ ڑ ک ک( 56 

هذا الرسول المرسل إليـكم من جنـس الرسل األولى. 
)ک گ( 57 

اقـتـربـت القـيـامة القـريـبـة.  
)گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ( 58 

ليـس لها دافـع يـدفـعها، وال مطلع يـطلع عليـها إال الله.
)ڱ ڱ ڱ ں( 59 

أفـمن هذا القـرآن الذي يُـْتـلى عليـكم تـعجبـون أن يـكون من عنـد الله؟! 
)ڻ ڻ ڻ( 60 

وتـضحكون منـه استـهزاًء بـه، وال تـبـكون عنـد سماع مواعظه؟!
)ۀ ۀ( 61 

وأنـتـم الهون عنـه، ال تـبـالون بـه؟!
)ہ   ہ ہ  ھ( 62 

فـاسجـدوا لله وحـده، وأخلـصوا له العبـادة.
C :

) 60  59 1- عدم التأثر بالقرآن نذير شؤم. )من آية 
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َمكّية
C :

التـذكيـر بـنـعمة تـيـسيـر القـرآن، وما فـيـه من اآليـات والنـذر.
C :

)ھ ھ ے ے ( 1 

اقـتـرب مجيء الساعة، وانـشق القـمر فـي عهد النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فـكان انـشقـاقـه من آيـاتـه ملسو هيلع هللا ىلص الحسيـة.  
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 2 

وإن يَـَر المشركون دليـاًل وبـرهانًـا على صدقـه ملسو هيلع هللا ىلص يُـعرضوا عن قَـبـوله، ويـقـولوا: ما شاهدنـاه من الحجج والبـراهيـن سحر 
بـاطل.  

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 3 

وكذبـوا بـما جاءهم من الحق، واتـبـعوا أهواءهم فـي التـكذيـب، وكل أمر -خيـًرا كان أو شرًّا - واقـع بـمستـحقـه يـوم 
القـيـامة. 

)ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 4 

ولقـد جاءهم من أخبـار األمم التـي أهلكها الله بـكفـرها وظلمها ما يـكفـي لردعهم عن كفـرهم وظلمهم.
)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( 5 

والذي جاءهم حكمة تـامة لتـقـوم عليـهم الحجة، فـما تـنـفـع النـذر قـوًما ال يـؤمنـون بـالله وال بـاليـوم اآلخر.
)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 6 

فـإذ لم يـهتـدوا فـاتـركهم - أيـها الرسول - وأعرض عنـهم منـتـظًرا يـوم يـدعو الملك الموكل بـالنـفـخ فـي الصور إلى أمر 
فـظيـع لم تـعرف الخالئق مثـله من قـبـل.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ( 7 

ذليـلة أبـصارهم، يـخرجون من القـبـور كأنـهم فـي سعيـهم إلى موقـف الحساب جراد منـتـشر.
)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 8 

مسرعيـن إلى الداعي إلى ذلك الموقـف، يـقـول الكافـرون: هذا اليـوم يـوم عسيـر؛ لما فـيـه من الشدة واألهوال.
ولما ذكر الله إعراض الكفـار عن دعوة رسولنـا ملسو هيلع هللا ىلص، أخبـره بـأن األمم السابـقـة كذبـت رسلها؛ تـسليـًة له، فـقـال:

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 9 

كذبـت قـبـل هؤالء المكذبـيـن بـدعوتـك - أيـها الرسول - قـوم نـوح، فـكذبـوا عبـدنـا نـوًحا n لما بـعثـنـاه إليـهم، وقـالوا 
عنـه: هو مجنـون، وانـتـهروه بـأنـواع السب والشتـم والتـهديـد إذا لم يـتـرك دعوتـهم.

C :
) 3 1- خطر اتباع الهوى على النفس في الدنيا واآلخرة. )من آية 

) 4 2- عدم االتعاظ بهالك األمم صفة من صفات الكفار. )من آية 
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)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 10 

فـدعا نـوح ربـه قـائاًل: إن قـومي غلبـونـي، ولم يـستـجيـبـوا لي، فـانـتـصر منـهم بـعقـاب تـنـزله عليـهم.
)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 11 

فـفـتـحنـا أبـواب السماء بـماء متـدفـق متـتـابـع.
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 12 

وفـجرنـا األرض فـصارت عيـونًـا يـنـبـع منـها الماء، فـالتـقـى الماء النـازل من السماء مع الماء النـابـع من األرض على أمر 
من الله قـدره فـي األزل، فـأغرق الجميـع إال من نـجاه الله.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 13 

وحملنـا نـوًحا على سفـيـنـة ذات ألواح ومساميـر، فـنـجيـنـاه ومن معه من الغرق.
)ژ ڑ ڑ ک ک ک( 14 

تـجري هذه السفـيـنـة فـي أمواج الماء المتـالطمة بـمرأى منـا وحفـظ، انـتـصارًا لنـوح الذي كذبـه قـومه، وكفـروا بـما جاءهم 
بـه من عنـد الله.

)گ گ گ گ ڳ ڳ( 15 

ولقـد تـركنـا هذا العقـاب الذي عاقـبـنـاهم بـه؛ عبـرة وعظة، فـهل من معتـبـر يـعتـبـر بـذلك؟!
)ڳ ڱ ڱ ڱ( 16 

فـكيـف كان عذابـي للمكذبـيـن؟! وكيـف كان إنـذاري بـإهالكي لهم؟!
)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 17 

ولقـد سّهلنـا القـرآن للتـذكر واالتـعاظ، فـهل من معتـبـر بـما فـيـه من العبـر والعظات؟!
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 18 

كذبـت عاد نـبـيـها هوًداn، فـتـأملوا - يـا أهل مكة - كيـف كان عذابـي لهم؟! وكيـف كان إنـذاري لغيـرهم بـعذابـهم؟!
)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ٍڭ( 19 

إنـا بـعثـنـا عليـهم ريـًحا شديـدة بـاردة فـي يـوم شّر وشؤم مستـمّر معهم إلى ورودهم جهنـم.
)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 20 

تـقـتـلع النـاس من األرض، وتـرمي بـهم على رؤوسهم كأنـهم أصول نـخل منـقـلع من مغرسه.
)ۋ ۅ ۅ ۉ( 21 

فـتـأملوا - يـا أهل مكة - كيـف كان عذابـي لهم؟! وكيـف كان إنـذاري لغيـرهم بـعذابـهم؟!
)ې ې ې ې ى ى ائ( 22 

ولقـد سّهلنـا القـرآن للتـذكر واالتـعاظ، فـهل من معتـبـر بـما فـيـه من العبـر والعظات؟!
C :

) 10 1- مشروعية الدعاء على الكافر المصّر على كفره. )من آية 
) 15 14 13 12 11 2- إهالك المكذبين وإنجاء المؤمنين ُسنَّة إلهية. )من آية 

) 22 17 3- تيسير القرآن للحفظ وللتذكر واالتعاظ. )من آية 
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)ەئ ەئ وئ ( 23 

  .n كذبـت ثـمود بـما أنـذرهم بـه رسولهم صالح
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 24 

فـقـالوا مستـنـكريـن: أنـتـبـع بـشرًا من جنـسنـا واحًدا؟! إنـا إن اتـبـعنـاه فـي هذه الحالة لفـي بـعد عن الصواب وانـحراف 
عنـه، وفـي عنـاء.

)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ( 25 

أأنـزل عليـه الوحي وهو واحد، واختـص بـه دونـنـا جميـًعا؟! ال، بـل هو كذاب متـجبـر.
)جب حب خب مب ىب( 26 

سيـعلمون يـوم القـيـامة من الكذاب المتـجبـر أصالح أم هم؟  
)جت حت خت مت ىت يت جث( 27 

إنـا مخرجو النـاقـة من الصخرة وبـاعثـوها اختـبـارًا لهم، فـانـتـظر - يـا صالح - وراقـب ما يـصنـعون بـها وما يُـْصنَـع بـهم، 
واصبـر على أذاهم.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ  پ   پ( 28 

وأخبـرهم أن ماء بـئرهم مقـسوم بـيـنـهم وبـيـن النـاقـة؛ يـوم لها، ويـوم لهم، كل نـصيـب يـحضره صاحبـه وحده فـي يـومه 
المختـص بـه.

)ڀ ڀ ڀ ٺ( 29 

فـنـادوا صاحبـهم ليـقـتـل النـاقـة، فـتـنـاول السيـف وقـتـلها؛ امتـثـااًل ألمر قـومه.
)ٺ ٺ ٿ ٿ( 30 

فـتـأملوا - يـا أهل مكة - كيـف كان عذابـي لهم؟! وكيـف كان إنـذاري لغيـرهم بـعذابـهم؟!
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 31 

إنـا بـعثـنـا عليـهم صيـحة واحدة فـأهلكتـهم، فـكانـوا كالشجر اليـابـس يـتـخذ منـه الُمْحتَـِظر حظيـرة لغنـمه.
)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 32 

ولقـد سّهلنـا القـرآن للتـذكر واالتـعاظ، فـهل من معتـبـر بـما فـيـه من الـعـبـر والعظات؟!
)ڃ ڃ ڃ ڃ ( 33 

.n كذبـت قـوم لوط بـما أنـذرهم بـه رسولهم لوط
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 34 

إنـا بـعثـنـا عليـهم ريـًحا تـرميـهم بـالحجارة إال آل لوط n، لم يـصبـهم العذاب، فـقـد أنـقـذنـاهم منـه؛ إذ سرى بـهم قـبـل 
وقـوع العذاب من آخر الليـل.

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 35 

أنـقـذنـاهم من العذاب إنـعاًما منـا عليـهم، مثـل هذا الجزاء الذي جزيـنـا بـه لوطًا نـجزي من شكر الله على نـعمه.
C :

) 31 30 29 1- شمول العذاب للمباشر للجريمة والُمَتمالئ معه عليها. )من آية 
) 35 2- ُشْكر الله على نعمه سبب السالمة من العذاب. )من آية 
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)ک ک ک گ گ( 36 

ولقـد خّوفـهم لوط عذابـنـا فـتـجادلوا بـإنـذاره، وكذبـوه.
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 37 

ولقـد راود لوطًا قـوُمُه أن يـخلي بـيـنـهم وبـيـن ضيـوفـه من المالئكة قـصد فـعل الفـاحشة، فـطمسنـا أعيـنـهم فـلم تـبـصرهم، 
وقـلنـا لهم: ذوقـوا عذابـي، ونـتـيـجة إنـذاري لكم.

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 38 

ولقـد جاءهم فـي وقـت الصبـاح عذاب مستـمّر معهم حتـى يَـرُِدوا اآلخرة فـيـأتـيـهم عذابـها.
)ۀ  ہ  ہ( 39 

وقـيـل لهم: ذوقـوا عذابـي الذي أنـزلتـه بـكم، ونـتـيـجة إنـذار لوط لكم.
)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ( 40 

ولقـد سّهلنـا القـرآن للتـذكر واالتـعاظ، فـهل من معتـبـر بـما فـيـه من العبـر والعظات؟!
)ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ( 41 

.q ولقـد جاء آَل فـرعون إنـذارنـا على لسان موسى وهارون
)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ( 42 

كذبـوا بـالبـراهيـن والحجج التـي جاءتـهم من عنـدنـا، فـعاقـبـنـاهم على تـكذيـبـهم بـها عقـوبـة عزيـز ال يـغلبـه أحد، مقـتـدر 
ال يـعجز عن شيء.

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 43 

َأُكفَّـاركم - يـا أهل مكة - خيـر من أولئكم الكفـار المذكوريـن: قـوم نـوح وعاد وثـمود وقـوم لوط وفـرعون وقـومه؟! أم 
لكم بـراءة من عذاب الله جاءت بـها الكتـب السماويـة؟!

)ائ ائ ەئ ەئ وئ( 44 

بـل أيـقـول هؤالء الكفـار من أهل مكة: نـحن جميـع منـتـصر ممن يـريـدنـا بـسوء، ويـريـد تـفـريـق َجْمعنـا؟!
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 45 

َسيُـْهزم َجْمُع هؤالء الكفـار ويـوّلون األدبـار أمام المؤمنـيـن، وقـد حدث هذا يـوم بـدر.  
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 46 

بـل الساعة التـي يـكذبـون بـها موعدهم الذي يـعذبـون فـيـه، والساعة أعظم وأقـسى مما لقـوه من عذاب الدنـيـا يـوم بـدر.  
)ی ی ی ی جئ( 47 

إن المجرميـن بـالكفـر والمعاصي فـي ضالل عن الحق، وعذاب وعنـاء.
)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب( 48 

يـوم يـجّرون فـي النـار على وجوههم، ويـقـال لهم تـوبـيـًخا: ذوقـوا عذاب النـار.
C :

) 45 1- إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من اإلخبار بالغيب الدال على صدق القرآن. )من آية 
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)حت خت مت ىت يت( 49 

إنـا كل شيء فـي الكون خلقـنـاه بـتـقـديـر سابـق منّـا، ووفـق علمنـا ومشيـئتـنـا، وما كتـبـنـاه فـي اللوح المحفـوظ.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 50 

وما أَْمرنـا إذا أردنـا شيـًئا إال أن نـقـول كلمة واحدة هي: كن، فـيـكون ما نـريـد سريـًعا مثـل لمح البـصر.
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 51 

ولقـد أهلكنـا أمثـالكم فـي الكفـر من األمم الماضيـة، فـهل من معتـبـر يـعتـبـر بـذلك فـيـنـزجر عن كفـره؟!
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 52 

وكل شيء فـعله العبـاد فـهو مكتـوب فـي كتـب الَحَفـظة ال يـفـوتـهم منـه شيء.
)ٿ ٹ ٹ ٹ( 53 

وكل صغيـر من األعمال واألقـوال، وكل كبـيـر منـها؛ مكتـوب فـي صحائف األعمال وفـي اللوح المحفـوظ، وسيـجازون 
عليـه.

)ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ( 54 

إن المتـقـيـن لربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، فـي جنـات يـتـنـعمون فـيـها، وفـي أنـهار جاريـة.
)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 55 

فـي مجلس حق ال َلْغو فـيـه وال إثـم، عنـد مليـك يـملك كل شيء، مقـتـدر ال يـعجز عن شيء، فـال تـسأل عما يـنـالونـه 
منـه من النـعيـم الدائم.

َمَدنّية
C :

تـذكيـر الجن واإلنـس بـنـعم الله البـاطنـة والظاهرة، وآثـار رحمتـه فـي الدنـيـا واآلخرة.
C :

)ڃ ( 1 

الرحـمن ذو الرحمة الواسعة.
)ڃ چ( 2 

عّلم النـاس القـرآن بـتـسهيـل حفـظه، وتـيـسيـر فـهم معانـيـه.
)چ چ( 3 

خلق اإلنـسان سويًـّا، وأحسن تـصويـره.
C :

) 49 1- وجوب اإليمان بالقدر. )من آية 
) 53 52 2- كتابة األعمال صغيرها وكبيرها في صحائف األعمال. )من آية 

) 2 1 3- ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن داللة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به. )من آية 
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)ڇ ڇ( 4 

عّلمه كيـف يُـبِـيـن عمَّا فـي ضميـره نـطًقـا وكتـابـة.
)ڍ ڍ ڌ( 5 

الشمس والقـمر قَـدَّرهما؛ يـسيـران بـحساب متـقـن؛ ليـعلم النـاس عدد السنـيـن والحساب.
)ڎ ڎ ڈ ( 6 

وما ال ساق له من النـبـات والشجر يـسجدان لله سبـحانـه منـقـاَديـِن مستـسلَميـِن له.
)ژ ژ ڑ ڑ( 7 

والسماء رفـعها فـوق األرض سقـًفـا لها، وأثـبـت العدل فـي األرض، وأمر بـه عبـاده.
)ک ک ک گ( 8 

أثـبـت العدل لئال تـجوروا - أيـها النـاس - وتـخونـوا فـي الوزن والكيـل.
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 9 

وأقـيـموا الوزن بـيـنـكم بـالعدل، وال تـنـقـصوا الوزن أو الكيـل إذا كلتـم أو وزنـتـم لغيـركم.
)ڱ ڱ ڱ( 10 

واألرض وضعها ُمَهيَّـأة الستـقـرار الخلق عليـها.
)ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 11 

فـيـها األشجار التـي تـثـمر الفـواكه، وفـيـها النـخل ذات األوعيـة التـي يـكون منـها التـمر.
)ۀ ہ ہ ہ( 12 

وفـيـها الحب ذو التِّـْبـن كالبُـر والشعيـر، وفـيـها النـبـاتـات التـي تـستـطيـبـون رائحتـها.
)ھ ھ ھ ھ( 13 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟! 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 14 

خلق آدم n من طيـن يـابـس تـسمع له صلصلة، مثـل الطيـن المطبـوخ.  
)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 15 

وخلق أبـا الجن من لهب خالص من الدخان. 
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 16 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟! 
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 17 

رب َمْشرِقَـي الشمس ومغربـيـها شتـاًء وصيـًفـا. 
C :

) 9 1- مكانة العدل في اإلسالم. )من آية 
) 13 2- نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها، ال التكذيب بها وكفرها. )من آية 
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)پ پ پ پ( 18 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڀ ڀ ڀ( 19 

خلط الله البـحريـن المالح والَعْذب يـلتـقـيـان فـيـما تـراه العيـن.
)ٺ ٺ ٺ ٿ( 20 

بـيـنـهما حاجز يـمنـع كالًّ منـهما أن يـطغى على اآلخر حتـى يـبـقـى الَعْذب َعْذبًـا والمالح مالًحا.
)ٿ ٿ ٹ ٹ( 21 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ٹ ڤ ڤ ڤ( 22 

يـخرج من مجموع البـحريـن كبـار الدُّر وصغاره.
)ڦ ڦ ڦ ڦ( 23 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ( 24 

وله c وحده التـصرف فـي السفـن الجاريـة فـي البـحار مثـل الجبـال.
)چ چ چ چ( 25 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڇ ڇ ڇ ڍ( 26 

كل من على وجه األرض من الخالئق هالك ال محالة.
)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 27 

ويـبـقـى وجه ربـك - أيـها الرسول - ذو العظمة واإلحسان والتـفـضل على عبـاده، فـال يـلحقـه فـنـاء أبـًدا.
)ژ ڑ ڑ ک( 28 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( 29 

يـسأله كل من فـي السماوات من المالئكة، ومن فـي األرض من الجن واإلنـس؛ حاجاتِـهم، كل يـوم هو فـي شأن من 
شؤون عبـاده؛ من إحيـاء وإماتـة ورزق وغيـر ذلك.

)ڱ ڱ ں ں( 30 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
C :

) 20 19 1- الجمع بين البحر المالح والَعْذب دون أن يختلطا من مظاهر قدرة الله تعالى. )من آية 
2- ثبوت الفناء لجميع الخالئق، وبيان أن البقاء لله وحده حضٌّ للعباد على التعلق بالباقي -سبحانه- دون من 

) 27 26 سواه. )من آية 
) 27 3- إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل. )من آية 
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)ڻ ڻ ڻ ۀ( 31 

سنـفـرغ لحسابـكم - أيـها اإلنـس والجن - فـنـجازي كالًّ بـما يـستـحقـه من ثـواب أو عقـاب.
)ہ ہ ہ ہ( 32 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 33 

ويـقـول الله يـوم القـيـامة إذا جمع الجن واإلنـس: يـا معشر الجن واإلنـس، إن استـطعتـم أن تـجدوا لكم مخرًجا من 
نـاحيـة من نـواحي السماوات واألرض فـافـعلوا، ولن تـستـطيـعوا أن تـفـعلوا ذلك إال بـقـوة وبـيـنـة، وأنَـّى لكم ذلك؟

)ۋ ۋ ۅ ۅ( 34 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( 35 

يُـْرَسل عليـكما - أيـها اإلنـس والجن - لهب من النـار خاٍل من الدخان، ودخان ال لهب فـيـه، فـال تـستـطيـعان االمتـنـاع 
من ذلك.

)ەئ ەئ وئ وئ( 36 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 37 

فـإذا تـشقـقـت السماء لنـزول المالئكة منـها فـكانـت حمراء مثـل الدهن فـي إشراق لونـه.
)ېئ ىئ ىئ ىئ( 38 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!  
)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 39 

فـفـي ذلك اليـوم العظيـم ال يُـْسأل إنـس وال جّن عن ذنـوبـهم؛ لعلم الله بـأعمالهم.
)حب خب مب ىب( 40 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!  
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 41 

يُـْعرف المجرمون يـوم القـيـامة بـعالمتـهم وهي سواد الوجوه وزرقـة العيـون، فـتُـَضّم نـواصيـهم إلى أقـدامهم فـيـرمون فـي 
جهنـم.

)پ پ ڀ ڀ( 42 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 43 

ويـقـال لهم تـوبـيـًخا: هذه جهنـم التـي يـكذب بـها المجرمون فـي الدنـيـا أمام أعيـنـهم ال يـستـطيـعون إنـكارها.
C :

) 41 35 1- تنويع عذاب الكافر. )من آية 
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)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 44 

يـتـردَّدون بـيـنـها وبـيـن ماء حارٍّ شديـد الحرارة.
)ڤ ڤ ڤ ڤ( 45 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( 46 

وللذي خاف القـيـام بـيـن يـدي ربـه فـي اآلخرة فـآمن وعمل صالًحا - جنـتـان.
)ڄ ڃ ڃ ڃ( 47 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)چ چ( 48 

وهاتـان الجنـتـان ذواتـا أغصان عظيـمة نـضرة مثـمرة.
)چ ڇ ڇ ڇ ( 49 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڍ ڍ ڌ( 50 

فـي الجنـتـيـن عيـنـان تـجريـان خاللهما بـالماء.
)ڎ ڎ ڈ ڈ( 51 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ژ ڑ ڑ ک ک( 52 

فـيـهما من كل فـاكهة يُـتَـَفـكَّه بـها صنـفـان.
)ک گ گ گ( 53 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 54 

القـائم  يـتـنـاوله  قـريـب  الجنـتـيـن  الثـمار والفـواكه من  يُـْجنَـى من  الغليـظ، وما  الديـبـاج  بـطائنـها من  متـكئيـن على فـرش 
والجالس والمتـكئ.

)ڻ ڻ ڻ    ۀ( 55 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 56 

فـيـهن نـساء قـصرن نـظرهّن على أزواجهّن، لم يَـْفـتَـِضْض بـكارتـهّن قـبـل أزواجهّن إنـس وال جاّن.
)ۓ ۓ ڭ ڭ( 57 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
C :

) 46 1- أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه. )من آية 
) 56 2- مدح نساء الجنة بالعفاف داللة على فضيلة هذه الصفة في المرأة. )من آية 
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)ڭ ۇ   ۇ( 58 

كأنـهّن اليـاقـوت والمرجان جمااًل وصفـاء.
)ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 59 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 60 

ما جزاء من أحسن بـطاعة ربـه إال أن يـحسن الله جزاءه؟!  
)ې ې ې ى( 61 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ائ ائ ەئ( 62 

ومن دون هاتـيـن الجنـتـيـن المذكورتـيـن جنـتـان أخريـان.  
)وئ وئ ۇئ ۇئ( 63 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ۆئ( 64 

قـد اشتـّدت خضرتـهما.  
)ۈئ ېئ ېئ ېئ( 65 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ىئ   ىئ ی( 66 

فـي هاتـيـن الجنـتـيـن عيـنـان شديـدتـا الَفـَوران بـالماء، ال يـنـقـطع فَـَوران مائهما.
)ی ی جئ حئ( 67 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟! 
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 68 

فـي هاتـيـن الجنـتـيـن فـاكهة كثـيـرة ونـخل عظيـم وُرمَّان. 
)پ پ پ پ( 69 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڀ ڀ ڀ( 70 

فـي هذه الجنـان نـساء طيـبـات األخالق حسان الوجوه.
)ٺ ٺ ٺ ٿ( 71 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ٿ ٿ ٹ ٹ( 72 

حور مستـورات فـي الخيـام صونًـا لهّن.
C :

) 60 1- الجزاء من جنس العمل. )من آية 
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)ٹ ڤ ڤ ڤ( 73 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 74 

لم يـقـتـرب منـهنَّ قـبـل أزواجهّن إنـس وال جاّن.
)ڄ ڃ ڃ ڃ( 75 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)چ چ چ چ ڇ   ڇ( 76 

متـكئيـن على وسائد مغطاة بـأغطيـة خضر، وفـرش حسان.
)ڇ ڍ ڍ ڌ( 77 

فـبـأي نـعم الله الكثـيـرة عليـكم - يـا معشر الجن واإلنـس - تـكذبـان؟!
)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ( 78 

تـعاظم وكثـر خيـر اسم ربـك ذي العظمة واإلحسان والتـفـضل على عبـاده.

َمكّية
C :

بـيـان أحوال العبـاد يـوم المعاد.
C :

)ڑ ک ک( 1 

إذا قـامت القـيـامة ال محالة.
)ک گ گ( 2 

لن تـوجد نـفـس تـكّذب بـها كما كانـت تـكّذب فـي الدنـيـا.
)گ ڳ( 3 

خافـضة للكفـار الفـجار بـإدخالهم فـي النـار، رافـعة للمؤمنـيـن المتـقـيـن بـإدخالهم فـي الجنـة.
)ڳ ڳ ڱ ڱ( 4 

إذا ُحرِّكت األرض تـحريـًكا عظيـًما.
)ڱ ں ں( 5 

وفُـتِّـتـت الجبـال تـفـتـيـتًـا.
C :

) 78  77 1- دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته. )من آية 
) 2 1 2- انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة. )من آية 
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)ڻ ڻ ڻ( 6 

فـكانـت من التـفـتـيـت غبـارًا منـتـشرًا ال ثـبـات لها.
)ۀ ہ ہ( 7 

وكنـتـم أصنـافًـا ثـالثـة فـي ذلك اليـوم:
)ہ   ھ ھ ھ  ھ( 8 

فـأصحاب اليـميـن الذيـن يـأخذون كتـبـهم بـأيـمانـهم، ما أعلى وأعظم منـزلتـهم!
)ے ۓ ۓ ڭ   ڭ( 9 

وأصحاب الشمال الذيـن يـأخذون كتـبـهم بـشمائلهم، ما أخّس وأسوأ منـزلتـهم!
)ڭ  ۇ( 10 

والسابـقـون بـفـعل الخيـرات فـي الدنـيـا هم السابـقـون فـي اآلخرة لدخول الجنـة.
)ۆ ۆ( 11 

أولئك هم المقـربـون عنـد الله.
)ۈ  ٴۇ ۋ( 12 

فـي جنـات النـعيـم، يـتـنـعمون بـأصنـاف النـعيـم.
)ۅ  ۅ  ۉ( 13 

جماعة من هذه األمة ومن األمم السابـقـة.
)ې  ې ې( 14 

وقـليـل من النـاس فـي آخر الزمان هم من السابقين المقـربـين.
)ى ى  ائ( 15 

على َأِسرّة منـسوجة بـالذهب.
)ەئ ەئ وئ( 16 

متـكئيـن على هذه األسرّة متـقـابـليـن بـوجوههم، ال يـنـظر أحدهم قـفـا غيـره.
)ٱ ٻ ٻ  ٻ( 17 

يـدور عليـهم لخدمتـهم ِوْلدان ال يـنـالهم َهَرم وال فـنـاء.
)پ پ پ پ ڀ( 18 

يـدورون عليـهم بـأقـداح ال ُعَرى لها، وأبـاريـق لها ُعًرى، وكأس من خمر جاريـة فـي الجنـة ال تـنـقـطع.
)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 19 

ليـست كخمر الدنـيـا، فـال يـلحق شاربـها صداع، وال ذهاب عقـل.
)ٿ ٿ ٿ( 20 

ويـدور عليـهم هؤالء الِوْلدان بـفـاكهة مما يـختـارون.
C :

) 10 9 8 1- تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم. )من آية 
) 24 23 22 21 20 19 18 17 2- العمل الصالح سبب لنيل النعيم في اآلخرة. )من آية 
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)ٹ ٹ ٹ ٹ( 21 

ويـدورون بـلحم طيـر مما تـشتـهيـه أنـفـسهم.
)ڤ ڤ( 22 

ولهم فـي الجنـة نـساء واسعات العيـون فـي جمال.
)ڦ ڦ  ڦ( 23 

كأمثـال اللؤلؤ الَمُصون فـي َصَدفـه.
)ڄ ڄ ڄ ڄ( 24 

ثـوابًـا لهم على ما كانـوا يـعملونـه من األعمال الصالحات فـي الدنـيـا.
)ڃ ڃ ڃ چ چ   چ( 25 

ال يـسمعون فـي الجنـة فـاحش كالم، وال ما يـلحق صاحبـه إثـم.
)ڇ ڇ ڇ ڇ( 26 

ال يـسمعون إال سالم المالئكة عليـهم، وسالم بـعضهم على بـعض.
)ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ( 27 

وأصحاب اليمين - الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم - ما أعظم مكانتهم وشأنـهم عنـد الله!
)ڈ  ژ  ژ( 28 

فـي ِسْدر مقـطوع الشوك، ال أذى فـيـه.
)ڑ ک( 29 

وفـي موز متـراكم مصفـوف بـعضه إلى بـعض.
)ک  ک( 30 

وظل ممدود مستـمّر ال يـزول.
)گ گ( 31 

وماء جار ال يـتـوقـف.
)ڳ ڳ( 32 

وفـاكهة كثـيـرة ال تـنـحصر.
)ڳ ڱ ڱ   ڱ( 33 

ال تـنـقـطع عنـهم أبـًدا، فـليـس لها موسم، وال يـحول دونـها مانـع فـي أي وقـت أرادوها.
)ں  ں( 34 

وفـرش مرفـوعة عاليـة تـوضع على األسرّة.
)ڻ ڻ  ڻ( 35 

إنـا أنـشأنـا الحور المذكورات إنـشاًء غيـر مألوف.
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)ۀ  ہ( 36 

فـصيّـرنـاهّن أبـكارًا لم يُـْلَمسن من قـبـل.
)ہ ہ( 37 

ُمتَـَحبِّـبـات إلى أزواجهّن، مستـويـات فـي السّن.
)ھ ھ( 38 

أنـشأنـاهّن ألصحاب اليـميـن الذيـن يـؤخذ بـهم ذات اليـميـن عالمة على سعادتـهم.
)ے ے ۓ( 39 

هم جماعة من أمم األنـبـيـاء السابـقـيـن.
)ڭ ڭ ڭ( 40 

وجماعة من أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص وهي آخر األمم.
)ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ( 41 

وأصحاب الشمال - الذين يعطون كتبهم بشمالهم - ما أسوأ حالهم ومصيـرهم!
)ٴۇ ۋ ۋ( 42 

فـي ريـاح شديـدة الحرارة، وفـي ماء شديـد الحرارة.
)ۅ ۉ ۉ( 43 

وفـي ظل دخان ُمْسوّد. 
)ې ې ې ى( 44 

ال طيّـب الهبـوب، وال حسن المنـظر.
)ائ ائ ەئ ەئ وئ( 45 

إنـهم كانـوا قـبـل ما صاروا إليـه من العذاب ُمتَـنَـعِّميـن فـي الدنـيـا، ال َهمَّ لهم إال شهواتـهم. 
)ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ( 46 

وكانـوا يـصممون على الكفـر بـالله وعبـادة األصنـام من دونـه. 
)ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 47 

وكانـوا يـنـكرون البـعث فـيـقـولون استـهزاًء واستـبـعاًدا له: أإذا متـنـا وصرنـا تـرابًـا وعظاًما نَـِخرة أنـبـعث بـعد ذلك؟!  
)جئ حئ( 48 

أََو يـبـعث آبـاؤنـا األولون الذيـن ماتـوا قـبـلنـا؟! 
)ىئ يئ  جب حب( 49 

قـل - أيـها الرسول - لهؤالء المنـكريـن للبـعث: إن األوليـن من النـاس والمتـأخريـن منـهم.
C :

) 45 1- الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي. )من آية 
) 46 2- خطر اإلصرار على الذنب. )من آية 
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)مب ىب يب جت حت( 50 

سيُـْجمعون يـوم القـيـامة ال محالة للحساب والجزاء.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ * پ پ پ ڀ ڀ( 52 51 

ثـم إنـكم - أيـها المكذبـون بـالبـعث، الضالون عن الصراط المستـقـيـم - آلكلون يـوم القـيـامة من ثـمِر شجِر الزَّقُـّوم، 
وهو شّر ثـمر وأخبـثـه.

)ڀ ٺ ٺ( 53 

فـمالئون من ذلك الشجر الُمرِّ بـطونـكم الخاويـة.
)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( 54 

فـشاربـون عليـه من الماء الحار الشديـد الحرارة.
)ٹ  ٹ  ٹ( 55 

فـمكثـرون من شربـه كما تـكثـر اإلبـل من الشرب بـسبـب داء الُهيَـام.
)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( 56 

هذا المذكور من الطعام المّر والماء الحاّر هو ضيـافـتـهم التـي يُـْستَـقـبـلون بـها يـوم الجزاء.
)ڦ ڦ ڦ  ڄ( 57 

قـتـم بـأنـا سنـبـعثـكم أحيـاء بـعد موتـكم؟! نـحن خلقـنـاكم - أيـها المكذبـون - بـعد أن كنـتـم عدًما، فـهالَّ صدَّ
)ڄ ڄ ڃ( 58 

أفـرأيـتـم - أيـها النـاس - ما تـقـذفـونـه من المنـي فـي أرحام نـسائكم؟!
)ڃ ڃ چ چ  چ( 59 

أأنـتـم تـخلقـون ذلك المنـي، أم نـحن الذيـن نـخلقـه؟!
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ( 60 

نـحن قـدرنـا بـيـنـكم الموت، فـلكل واحد منـكم أجل ال يـتـقـدم عليـه وال يـتـأخر، وما نـحن بـعاجزيـن.
)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک( 61 

على أن نـبـدل ما أنـتـم عليـه من الخلق والتـصويـر مما علمتـموه، ونـنـشئكم فـيـما ال تـعلمونـه من الخلق والتـصويـر.
)ک ک گ گ گ گ( 62 

ولقـد علمتـم كيـف خلقـنـاكم الخلق األول، أفـال تـعتـبـرون وتـعلمون أن الذي خلقـكم أول مرة قـادر على بـعثـكم بـعد 
موتـكم؟!

C :
) 62 1- داللة الخلق األول على سهولة البعث ظاهرة. )من آية 
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)ڳ ڳ ڳ( 63 

أفـرأيـتـم ما تـلقـونـه من البـذر فـي األرض؟!
)ڱ  ڱ ڱ  ں ں( 64 

أأنـتـم الذيـن تـنـبـتـون ذلك البـذر، أم نـحن الذيـن نـنـبـتـه؟!
)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 65 

لو نـشاء جْعل ذلك الزرع حطاًما لجعلنـاه حطاًما بـعد أن أوشك على النـضج واإلدراك، فـظللتـم بـعد ذلك تـتـعجبـون 
مما أصابـه.

)ہ  ہ( 66 

تـقـولون:إنـا لمعذبـون بـخسارة ما أنـفـقـنـاه.
)ھ  ھ  ھ( 67 

بـل نـحن محرومون من الرزق.
)ے ۓ ۓ ڭ( 68 

أفـرأيـتـم الماء الذي تـشربـون منـه إذا عطشتـم؟!
)ڭ  ڭ ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( 69 

أأنـتـم أنـزلتـموه من السحاب فـي السماء، أم نـحن الذيـن أنـزلنـاه؟!
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 70 

لو نـشاء جْعل ذلك الماء شديـد الملوحة ال يُـْنـتَـفـع بـه شربًـا وال سقـيًـا لجعلنـاه شديـد الملوحة، فـلوال تـشكرون الله على 
إنـزاله َعْذبًـا رحمة بـكم.

)ې ې ې ې( 71 

أفـرأيـتـم النـار التـي تـوقـدونـها لمنـافـعكم؟! 
)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 72 

أأنـتـم الذيـن أنـشأتـم الشجرة التـي تـوقَـد منـها، أم نـحن الذيـن أنـشأنـاها رفـًقـا بـكم؟!
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ( 73 

نـحن صيّـرنـا هذه النـار تـذكرة لكم تـذكركم بـنـار اآلخرة، وصيّـرنـاها منـفـعة للمسافـريـن منـكم. 
)ېئ ېئ ېئ ىئ( 74 

فـنـزِّه - أيـها الرسول - ربـك العظيـم عما ال يـليـق بـه. 
)ىئ ی ی ی ی( 75 

أقـسم الله بـأماكن النـجوم ومواقـعها.
C :

1- إنزال الماء وإنبات األرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله، فالله قادر على سلبها 
) 72  71  70  69  68  67  66  65  64  63 متى شاء. )من آية 

) 70  69  68 2- االعتقاد بأن للكواكب أثًرا في نزول المطر ُكْفر، وهو من عادات الجاهلية. )من آية 
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)حئ مئ ىئ يئ جب( 76 

وإن الَقـَسم بـهذه المواقـع - لو تـعلمون عظمه - لعظيـم؛ لما فـيـه من اآليـات والعبـر التـي ال تـنـحصر.
)ٱ ٻ ٻ( 77 

إن القـرآن المقـروء عليـكم - أيـها النـاس - قـرآن كريـم؛ لما فـيـه من المنـافـع العظيـمة.
)ٻ پ پ( 78 

فـي كتـاب َمُصون عن أعيـن النـاس، وهو اللوح المحفـوظ.
)پ ڀ ڀ   ڀ( 79 

ال يـمّسه إال المالئكة المطهَّرون من الذنـوب والعيـوب.
)ٺ ٺ ٺ ٺ( 80 

ُمنَـزَّل من رب الخالئق على نـبـيـه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
)ٿ ٿ ٿ ٹ( 81 

أفـبـهذا الحديـث أنـتـم - أيـها المشركون - مكذبـون غيـر مصدقـيـن؟!
)ٹ ٹ ڤ ڤ( 82 

وتـجعلون شكركم لله على ما رزقـكم بـه من النـعم أنـكم تـكذبـون بـه، فـتـنـسبـون المطر إلى النَّـْوء، فـتـقـولون: ُمِطرنـا بـنَـْوء 
كذا ونَـْوء كذا؟!

لما ذكر بـعض أدلة البـعث أراد أن يـنـبـه على قـدرتـه على اإلعادة بـاإلشارة إلى عجزهم عن دفـع الموت، فـالذي أمات 
قـادر على أن يـحيـي.

)ڤ ڦ ڦ ڦ( 83 

فـهالَّ إذا وصلت الروح الحلقـوم.
)ڄ ڄ ڄ( 84 

وأنـتـم فـي ذلك الوقـت تـنـظرون الـُمْحتَـَضر بـيـن أيـديـكم.
)ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ  چ( 85 

ونـحن بـعلمنـا وقـدرتـنـا ومالئكتـنـا أقـرب إلى ميـتـكم منـكم، ولكن ال تـشاهدون هؤالء المالئكة.
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ( 86 

فـهالَّ - إن كنـتـم، كما تـزعمون، غيـر مبـعوثـيـن لمجازاتـكم على أعمالكم -.
)ڌ ڌ ڎ ڎ( 87 

تـرجعون هذه الروح التـي تـخرج من ميـتـكم إن كنـتـم صادقـيـن؟! وال تـستـطيـعون ذلك.
C :

) 87  86  85  84  83 1- شدة سكرات الموت وعجز اإلنسان عن دفعها. )من آية 
) 85 2- األصل أن البشر ال يرون المالئكة إال إن أراد الله لحكمة. )من آية 
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)ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 88 

فـأما إن كان الميـت من السابـقـيـن إلى الخيـرات. 
)ک ک ک گ( 89 

فـله راحة ال تـعب بـعدها، ورزق طيـب، ورحمة، وله جنـة يـتـنـعم فـيـها بـما تـشتـهيـه نـفـسه.
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ ڱ ں ں( 91 90 

وأما إن كان الميـت من أصحاب اليـميـن فـال تـهتـّم لشأنـهم، فـلهم السالمة واألمن. 
)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 92 

وأما إن كان الميـت من المكذبـيـن بـما جاء بـه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الضاليـن عن الصراط المستـقـيـم.  
)ہ ہ ھ( 93 

فـضيـافـتـه التـي يـستـقـبـل بـها ماء حارٌّ شديـد الحرارة. 
)ھ ھ( 94 

وله احتـراق بـنـار الجحيـم. 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 95 

إن هذا الذي قـصصنـاه عليـك - أيـها الرسول - لهو حق اليـقـيـن الذي ال ِمْريـة فـيـه. 
)ڭ ۇ ۇ ۆ( 96 

فـنـزِّه اسم ربـك العظيـم، وقـدِّْسه عن النـقـائص.

َمَدنّية
C .التـرقـي بـالنـفـوس لإليـمان واإلنـفـاق فـي سبـيـل الله :
C :

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 1 

نـزََّه اللَه وقَـدَّسه ما فـي السماوات واألرض من مخلوقـاتـه، وهو العزيـز الذي ال يـغلبـه أحد، الحكيـم فـي خلقـه وتـقـديـره. 
)ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( 2 

له وحده ملك السماوات واألرض، يـحيـي من يـشاء أن يـحيـيـه، ويـميـت من يـشاء أن يـميـتـه، وهو على كل شيء قـديـر، 
ال يـعجزه شيء. 

)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ( 3 

هو األول الذي ال شيء قـبـله، وهو اآلخر الذي ال شيء بـعده، وهو الظاهر الذي ليـس فـوقـه شيء، وهو البـاطن الذي 
ليـس دونـه شيء، وهو بـكل شيء عليـم، ال يـفـوتـه شيء.

C :
) 3 1- أسماء الله )األول، اآلخر، الظاهر، الباطن( تقتضي تعظيم الله ومراقبته في األعمال الظاهرة والباطنة. )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 ٹ ٹ  4 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(
هو الذي خلق السماوات واألرض فـي ستـة أيـام بـدأت بـيـوم األحد، وانـتـهت بـيـوم الجمعة، وهو قـادر على خلقـها فـي 
أقـّل من طرفـة عيـن، ثـم عال وارتـفـع سبـحانـه على العرش علوًّا يـليـق بـه سبـحانـه، يـعلم ما يـدخل فـي األرض من مطر وبـذر 
وغيـرهما، وما يـخرج منـها من نـبـات ومعادن وغيـرهما، وما يـنـزل من السماء من المطر والوحي وغيـرهما، وما يـعرج فـيـها 
من المالئكة ومن أعمال العبـاد وأرواحهم، وهو معكم أيـنـما كنـتـم - أيـها النـاس - بـعلمه، ال يـخفـى عليـه منـكم شيء، 

والله بـما تـعملون بـصيـر، ال يـخفـى عليـه من أعمالكم شيء، وسيـجازيـكم عليـها.
)ڃ چ چ چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( 5 

له وحده ملـك السماوات وملك األرض، وإليـه وحده تـرجـع األمور، فـيـحـاسب الخـالئق يـوم القـيـامة، ويـجازيـهم على 
أعمالهم.

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 6 

يـدخل الليـل على النـهار فـتـأتـي الظلمة، ويـنـام النـاس، ويـدخل النـهار على الليـل فـيـأتـي الضيـاء، فـيـنـطلق النـاس إلى 
أعمالهم، وهو عليـم بـما فـي صدور عبـاده، ال يـخفـى عليـه شيء منـه.

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 7 

آمنـوا بـالله، وآمنـوا بـرسوله، وأنـفـقـوا من المال الذي جعلكم الله ُمْستَـْخَلفـيـن فـيـه، تـتـصرفـون فـيـه وفـق ما شرع لكم، 
فـالذيـن آمنـوا منـكم بـالله، وبـذلوا أموالهم فـي سبـيـل الله، لهم ثـواب عظيـم عنـده، وهو الجنـة.

)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( 8 

وأي شيء يـمنـعكم من اإليـمان بـالله؟! والرسول يـدعوكم إلى الله رجاء أن تـؤمنـوا بـربـكم سبـحانـه، وقـد أخذ الله منـكم 
العهد أن تـؤمنـوا بـه حيـن أخرجكم من ظهور آبـائكم، إن كنـتـم مؤمنـيـن.

)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 9 

هو الذي يـنـزل على عبـده محمد ملسو هيلع هللا ىلص آيـات واضحات؛ ليـخرجكم من ظلمات الكفـر والجهل إلى نـور اإليـمان والعلم، 
وإن الله بـكم لرؤوف رحيـم حيـن أرسل إليـكم نـبـيـه هاديًـا وبـشيـرًا.

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  10 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت(
وأي شيء يـمنـعكم من اإلنـفـاق فـي سبـيـل الله؟! ولله ميـراث السماوات واألرض، ال يـستـوي منـكم - أيـها المؤمنـون 
- من أنـفـق ماله فـي سبـيـل الله ابـتـغاء مرضاتـه من قـبـل فـتـح مكة، وقـاتـل الكفـار لنـصرة اإلسالم، مع من أنـفـق بـعد الفـتـح 
وقـاتـل الكفـار؛ أولئك المنـفـقـون من قـبـل الفـتـح والمقـاتـلون فـي سبـيـل الله، أعظم منـزلة عنـد الله وأرفـع درجة من الذيـن 
أنـفـقـوا أموالهم فـي سبـيـله بـعد فـتـحها وقـاتـلوا الكفـار؛ وقـد وعد الله ِكال الفـريـقـيـن الجنـة، والله بـما تـعملون خبـيـر، ال 

يـخفـى عليـه شيء من أعمالكم، وسيـجازيـكم عليـها.
C :

) 7 1- المال مال الله، واإلنسان ُمْسَتْخلف فيه. )من آية 
) 10 2- تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى اإليمان وأعمال البر. )من آية 
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)جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس( 11 

من ذا الذي يـبـذل ماله طيـبـة بـه نـفـسه لوجه الله، فـيـعطيـه الله ثـواب ما بـذله من ماله مضاعًفـا، وله يـوم القـيـامة ثـواب 
كريـم، وهو الجنـة؟!

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  12 

ٿ ٹ ٹ(
يـوم تـرى المؤمنـيـن والمؤمنـات يـتـقـدمهم نـورهم بـيـن أيـديـهم وبـأيـمانـهم، ويـقـال لهم فـي ذلك اليـوم: بُـْشراكم اليـوم 
جنـات تـجري من تـحت قـصورها وأشجارها األنـهار ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، ذلك الجزاء هو الفـوز العظيـم الذي ال يـدانـيـه فـوز.

ولما ذكر الله حال المؤمنـيـن فـي ذلك اليـوم ذكر حال المنـافـقـيـن، فـقـال:
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  13 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(
يـوم يـقـول المنـافـقـون والمنـافـقـات للذيـن آمنـوا: انـتـظرونـا رجاء أن نـقـتـبـس من نـوركم ما يـعيـنـنـا على عبـور الصراط، 
ويـقـال للمنـافـقـيـن استـهزاًء بـهم: ارجعوا وراءكم، فـاطلبـوا نـورًا تـستـنـيـرون بـه، فَـُضِرب بـيـنـهم بـسور، لذلك السور بـاب، بـاطنـه 

مما يـلي المؤمنـيـن فـيـه الرحمة، وظاهره مما يـلي المنـافـقـيـن فـيـه العذاب.
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  14 

ڳ(
يـنـادي المـنـافـقـون المـؤمنـيـن قـائليـن: ألم نـكن معكم على اإلسالم والطاعة؟! قـال لهم المؤمنـون: بـلى، كنـتـم معنـا، لكنّـكم 
فـتـنـتـم أنـفـسكم بـالنـفـاق فـأهلكتـموها، وتـربـصتـم بـالمؤمنـيـن أن يُـْغَلبـوا فـتُـْعِلنـوا كفـركم، وشككتـم فـي نـصر الله للمؤمنـيـن، وفـي 

البـعث بـعد الموت، وخدعتـكم األطماع الكاذبـة حتـى جاءكم الموت وأنـتـم على ذلك، وغرَّكم بـالله الشيـطان.
)ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 15 

علنًـا،  بـالله  الذيـن كفـروا  فـديـة من  تـؤخذ  الله، وال  فـديـة من عذاب   - المنـافـقـون  أيـها  منـكـم -  تـؤخـذ  فـاليـوم ال 
ومصيـركم ومصيـر الكافـريـن النـار، هي أولى بـكم، وأنـتـم أولى بـها، وبـئس المصيـر.

ۉ ې ې  ۉ  ۅ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ ۈ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ڭ  ۓ ڭ  ۓ  )ے ے  16 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ(
ألم يَـِحْن للذيـن آمنـوا بـالله ورسوله أن تـليـن قـلوبـهم وتـطمئّن لذكر الله سبـحانـه، وما نـزل من القـرآن من وعد أو وعيـد، 
وال يـكونـوا مثـل الذيـن أُعطوا التـوراة من اليـهود، والذيـن أُعطوا اإلنـجيـل من النـصارى، فـي قـسوة القـلوب، فـطال الزمن بـيـنـهم 

وبـيـن بـعثـة أنـبـيـائهم فـقـست بـسبـب ذلك قـلوبـهم، وكثـيـر منـهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيـتـه؟!
C :

) 11 1- اإلنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه. )من آية 
) 12 2- امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نورًا يسعى أمامهم وعن أيمانهم. )من آية 

) 13 3- المعاصي والنفاق سبب للظلمة والهالك يوم القيامة. )من آية 
) 14 4- التربُّص بالمؤمنين والشك في البعث، واالنخداع باألماني، واالغترار بالشيطان: من صفات المنافقين. )من آية 

) 16 5- خطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب. )من آية 
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)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( 17 

اعلموا أن الله يـحيـي األرض بـإنـبـاتـها بـعد جفـافـها، قـد بـيّـنـا لكم - أيـها النـاس - األدلة والبـراهيـن على قـدرة الله 
ووحدانـيـتـه رجاء أن تـعقـلوها؛ فـتـعلموا أن الذي أحيـا األرض بـعد موتـها قـادر على بـعثـكم بـعد موتـكم، وقـادر على جعل 

قـلوبـكم ليـنـة بـعد قـسوتـها.
)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ( 18 

إن المتـصدقـيـن بـبـعض أموالهم، والمتـصدقـات بـبـعض أموالهّن، الذيـن يـنـفـقـونـها طيـبـة بـها نـفـوسهم دون َمنٍّ وال أذى، 
يُـضاَعف لهم ثـواب أعمالهم: الحسنـة بـعشر أمثـالها إلى سبـع مئة ضعف إلى أضعاف كثـيـرة، ولهم مع ذلك ثـواب كريـم 

عنـد الله وهو الجنـة.
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  19 

ٿ ٿ ٿ ٹ(
يـقـون، والشهداء عنـد ربـهم لهم ثـوابـهم الكريـم  والذيـن آمنـوا بـالله وآمنـوا بـرسله دون تـفـريـق بـيـنـهم، أولئك هم الصدِّ
المعّد لهم، ولهم نـورهم الذي يـسعى بـيـن أيـديـهم وبـأيـمانـهم يـوم القـيـامة، والذيـن كفـروا بـالله وبـرسله، وكذبـوا بـآيـاتـنـا 

المنـزلة على رسولنـا أولئك أصحاب الجحيـم، يـدخلونـها يـوم القـيـامة خالديـن فـيـها أبـًدا، ال يـخرجون منـها.
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  20 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(
اعلموا أنـما الحيـاة الدنـيـا لعب تـلعب بـه األبـدان، ولهو تـلهو بـه القـلوب، وزيـنـة تـتـجملون بـها، وتـفـاخر بـيـنـكم بـما فـيـها 
من ملك ومتـاع، وتـبـاٍه بـكثـرة األموال وكثـرة األوالد، كمثـل مطر أعجب الزُّرَّاع نـبـاتـه، ثـم ال يـلبـث هذا النـبـات المخضّر 
أن يـيـبـس، فـتـراه - أيـها الرائي - بـعد اخضراره مصفـرًّا، ثـم يـجعله الله فُـتَـاتًـا يـتـكسر، وفـي اآلخرة عذاب شديـد للكفـار 
والمنـافـقـيـن، ومغفـرة من الله لذنـوب عبـاده المؤمنـيـن، ورضوان منـه، وما الحيـاة الدنـيـا إال متـاع زائل ال ثـبـات له، فـمن آثـر 

متـاعها الزائل على نـعيـم اآلخرة فـهو خاسر مغبـون.
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  21 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(
سابـقـوا - أيـهـا الـنـاس - إلى األعمال الصالحات التـي تـنـالون بـها مغفـرة ذنـوبـكم؛ من تـوبـة وغيـرها من القـربـات، 
ولتـنـالوا بـها جنـة عرضها مثـل عرض السماء واألرض، هذه الجنـة أعّدها الله للذيـن آمنـوا بـه وآمنـوا بـرسله، ذلك الجزاء 

فـضل الله يـعطيـه من يـشاء من عبـاده، والله سبـحانـه ذو الفـضل العظيـم على عبـاده المؤمنـيـن.
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 22 

ما أصاب النـاس من مصيـبـة فـي األرض من الَجْدب وغيـره، وال أصابـهم من مصيـبـة فـي أنـفـسهم إال وهي مثـبـتـة فـي 
اللوح المحفـوظ من قـبـل أن نـخلق الخليـقـة، إن ذلك على الله سهل.

C :
1- الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات، والترغيب في اآلخرة وما فيها من نعيم دائم يُعينان على سلوك الصراط 

) 20 المستقيم. )من آية 
) 22 2- وجوب اإليمان بالقدر. )من آية 
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)ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 23 

وذلك لكي ال تـحزنـوا - أيـها النـاس - على ما فـاتـكم، ولكي ال تـفـرحوا بـما أعطاكم من النـعم فـرح بَـَطر، إن الله ال 
يـحّب كل متـكبـر فـخور على النـاس بـما أعطاه الله.

)ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 24 

الذيـن يـبـخلون بـما يـجب عليـهم بـذله، ويـأمرون غيـرهم بـالبـخل خاسرون، ومن يـتـوّل عن طاعة الله فـلن يـضّر الله وإنـما 
يـضّر نـفـسه، إن الله هو الغنـي، فـال يـفـتـقـر إلى طاعة عبـيـده، المحمود على كل حال.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  25 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(
النـاس  ليـقـوم  الميـزان؛  معهم  وأنـزلنـا  الكتـب،  معهم  وأنـزلنـا  الجليـة،  والبـراهيـن  الواضحة  بـالحجج  رسلنـا  أرسلنـا  لقـد 
بـالعدل، وأنـزلنـا الحديـد فـيـه بـأس قـوي، فـمنـه يُـْصنَـع السالح، وفـيـه منـافـع للنـاس فـي صنـاعاتـهم وحرفـهم، وليـعلم الله علًما 

يـظهر للعبـاد من يـنـصره من عبـاده بـالغيـب، إن الله قـوي عزيـز ال يـغلبـه شيء، وال يـعجز عن شيء.
)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 26 

الصراط  إلى  مهتـٍد  ذريـتـهما  فـمن  المنـزلة،  والكتـب  النـبـوة،  ذريـتـهما  فـي  وجعـلنـا   ،q وإبـراهـيـم  نـوًحا  أرسلـنـا  ولـقـد 
المستـقـيـم، موفَـّق، وكثـيـر منـهم خارجون عن طاعة الله.

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  27 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ(

ثـم أتـبـعنـا رسلنـا، فـبـعثـنـاهم تَـْتـَرى إلى أممهم، وأتـبـعنـاهم بـعيـسى بـن مريـم وأعطيـنـاه اإلنـجيـل، وجعلنـا فـي قـلوب الذيـن 
آمنـوا بـه واتـبـعوه رأفـة ورحمة، فـكانـوا متـوادِّيـن متـراحميـن فـيـما بـيـنـهم، وابـتـدعوا الغلو فـي ديـنـهم، فـتـركوا بـعض ما أحل الله 
لهم من النـكاح والمالذ، ولم نـطلب منـهم ذلك، وإنـما ألزموا بـه أنـفـسهم؛ ابـتـداًعا منـهم فـي الديـن، وإنـما طلبـنـا اتـبـاع 
مرضاة الله فـلم يـفـعلوا، فـأعطيـنـا الذيـن آمنـوا منـهم ثـوابـهم، وكثـيـر منـهم خارجون عن طاعة الله بـالتـكذيـب بـما جاءهم 

بـه رسوله محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

C :
) 23 1- من فوائد اإليمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا. )من آية 

) 24 2- البخل واألمر به خصلتان ذميمتان ال يتصف بهما المؤمن. )من آية 
) 25 3- الحق ال بد له من قوة تحميه وتنشره. )من آية 

) 25 4- بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية. )من آية 
) 26 5- صلة النسب بأهل اإليمان والصالح ال تـُْغِني شيًئا عن اإلنسان ما لم يكن هو مؤمًنا. )من آية 

) 27 6- بيان تحريم االبتداع في الدين. )من آية 




