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)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  11 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې(
وضرب الله مثـاًل للذيـن آمنـوا بـالله وبـرسله أن صلتـهم بـالكافـريـن ال تـضّرهم، وال تـؤثـر فـيـهم ما داموا مستـقـيـميـن على 
الحق بـحال امرأة فـرعون حيـن قـالت: يـا رب، ابـِن لي بـيـتًـا عنـدك فـي الجنـة، وسّلمنـي من جبـروت فـرعون وسلطانـه، ومن 

أعماله السيـئة، وسّلمنـي من القـوم الظالميـن ألنـفـسهم بـمتـابـعتـهم له فـي طغيـانـه وظلمه.
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   )ې  12 

ېئ(
وضرب الله مثـاًل للذيـن آمنـوا بـالله وبـرسله، بـحال مريـم ابـنـة عمران التـي حفـظت فـرجها من الزنـى، فـأمر الله جبـريـل أن 
يـنـفـخ فـيـه، فـحملت بـقـدرة الله بـعيـسى بـن مريـم من غيـر أب، وصّدقـت بـشرائع الله، وبـكتـبـه المنـزلة على رسله، وكانـت 

من المطيـعيـن لله بـامتـثـال أوامره والكّف عن نـواهيـه.

َمكّية
C :

إظهار كمال ملك الله وقـدرتـه؛ بـعثًـا على خشيـتـه، وتـحذيـرًا من عقـابـه.
C :

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ( 1 

تـعاظم وكثـر خيـر الله الذي بـيـده وحده الملك، وهو على كل شيء قـديـر، ال يـعجزه شيء.
)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ   ٹ( 2 

الذي خلق الموت وخلق الحيـاة ليـختـبـركم - أيـها النـاس - أيـكم أحسن عماًل، وهو العزيـز الذي ال يـغلبـه أحد، 
الغفـور لذنـوب من تـاب من عبـاده.

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 3 

الذي خلق سبـع سماوات، كل سماء طبـقـة فـوق ما قـبـلها دون تـماّس بـيـن سماء وسماء. ال تـشاهد - أيـها الرائي 
- فـيـما خلق الله أي تـفـاوت أو عدم تـنـاسب. فـارجع البـصر هل تـرى من تَـَشقُّـق أو تَـَصدُّع؟! لن تـرى ذلك، وإنـما تـرى 

خلًقـا محكًما متـقـنًـا.
)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 4 

ثـم ارجع البـصر مرّة بـعد مرّة يـرجع إليـك بـصرك ذليـال دون أن يـرى عيـبًـا أو خلاًل فـي خلق السماء، وهو َكِليـل منـقـطع 
عن النـظر.
C :

) 12 1- العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات. )من آية 
) 2 2- في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت. )من آية 
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)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( 5 

ولقـد زيّـنـا أقـرب سماٍء إلى األرض بـنـجوٍم مضيـئة، وجعلنـا تـلك النـجوم ُشُهبًـا تُـْرَجم بـها الشيـاطيـن التـي تـستـرق السمع 
فـتـحرقـهم، وهيَّـأنـا لهم فـي اآلخرة النـار الُمْستَـِعرة.

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 6 

وللذيـن كفـروا بـربـهم يـوم القـيـامة عذاب النـار المتـقـدة، وساء المرجع الذي يـرجعون إليـه.
)ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ( 7 

إذا طُرحوا فـي النـار سمعوا لها صوتًـا قـبـيـًحا شديـًدا، وهي تـغلي مثـل غليـان الِمْرَجل.
)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( 8 

يـكاد يـنـفـصل بـعضها عن بـعض ويـتـميّـز؛ من شدة غضبـها على من يـدخل فـيـها، كلما ُرِميَـت فـيـها دفـعة من أصحابـها 
الكفـار سألتـهم المالئكة الموكلون بـها سؤال تـقـريـع: ألم يـأتـكم فـي الدنـيـا رسول يـخّوفـكم من عذاب الله؟!

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

قـال الكفـار: بـلى، قـد جاءنـا رسول يـخّوفـنـا من عذاب الله فـكذبـنـاه، وقـلنـا له: ما نـّزل الله من وحي، لستـم - أيـها 
الرسل - إال فـي ضالل عظيـم عن الحّق.

)ائ  ەئ    ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ( 10 

وقـال الكفـار: لو ُكنَّـا نـسمع سماًعا يُـْنـتَـفـع بـه، أو نـعقـل عقـل من يـميـز الحق من البـاطل، ما كنـا فـي جملة أصحاب 
النـار، بـل ُكنَّـا نـؤمن بـالرسل، ونـصدق بـما جاؤوا بـه، ونـكون من أصحاب الجنـة.

)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( 11 

فـأقـّروا على أنـفـسهم بـالكفـر والتـكذيـب فـاستـحقـوا النـار، فـبُـْعًدا ألصحاب النـار.
ولما ذكر الله صفـات أهل الكفـر وجزاءهم، عّقـبـها بـذكر صفـات أهل اإليـمان وجزائهم، فـقـال:

)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   جب( 12 

إن الذيـن يـخافـون الله فـي خلواتـهم، لهم مغفـرة لذنـوبـهم، ولهم ثـواب عظيـم وهو الجنـة.
)ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ( 13 

وأخفـوا - أيـها النـاس - كالمكم أو أعلنـوه، فـالله يـعلمه، إنـه سبـحانـه عليـم بـما فـي قـلوب عبـاده، ال يـخفـى عليـه 
شيء من ذلك.

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 14 

أال يـعلم الذي خلق الخالئق كلها السّر وما هو أخفـى من السّر؟! وهو اللطيـف بـعبـاده، الخبـيـر بـأمورهم، ال يـخفـى 
عليـه منـها شيء.

C :
) 5 1- سبق الجن اإلنس في ارتياد الفضاء وكل من تعدى حده منهم، فإنه سيناله الرصد بعقاب. )من آية 

) 8 2- َحَنُق جهنم على الكفار وغيظها غيرًة لله سبحانه.  )من آية 
) 12 3- طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجّنة. )من آية 

) 13 4- اطالع الله على ما تخفيه صدور عباده. )من آية 
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)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 15 

هو الذي جعل لكم األرض سهلة ليّـنـة للسكن عليـها، فـسيـروا فـي جوانـبـها وأطرافـها، وكلوا من رزقـه الذي أعّد لكم 
فـيـها، وإليـه وحده بـعثـكم للحساب والجزاء.

)ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ  چ ڇ( 16 

أأمنـتـم الله الذي فـي السماء أن يـشق األرض من تـحتـكم كما شقـها من تـحت قـارون بـعد أن كانـت سهلة مذللة 
للسكن عليـها، فـإذا هي تـضطرب بـكم بـعد استـقـرارها؟!

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 17 

أم أمنـتـم الله الذي فـي السماء أن يـبـعث عليـكم حجارة من السماء مثـل ما بـعثـها على قـوم لوط؟! فـستـعلمون حيـن 
تُـَعايـنـون عقـابـي إنـذاري لكم، لكنّـكم لن تـنـتـفـعوا بـه بـعد معايـنـة العذاب.

)ک  ک  ک ک گ  گ  گ  گ ( 18 

ولقـد كّذبـت األمم التـي سبـقـت هؤالء المشركيـن، فـنـزل عليـهم عذاب الله لما أصّروا على كفـرهم وتـكذيـبـهم، فـكيـف 
كان إنـكاري عليـهم؟! لقـد كان إنـكارًا شديـًدا.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ( 19 

أََولم يـشاهد هؤالء المكذبـون الطيـر فـوقـهم عنـد طيـرانـها تـبـسط أجنـحتـها فـي الهواء تـارة، وتـضمها إليـها تـارة أخرى، 
وال يـمسكهّن أن يـقـعن على األرض إال الله، إنـه بـكل شيء بـصيـر، ال يـخفـى عليـه منـه شيء.

)ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے  ے  ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( 20 

ال جنـد لكم - أيـها الكفـار - يـمنـعكم من عذاب الله إن أراد أن يـعذبـكم، ليـس الكافـرون إال مخدوعيـن، خدعهم 
الشيـطان فـاغتـّروا بـه.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې( 21 

وال أحد يـرزقـكم إن منـع الله رزقـه أن يـصل إليـكم، بـل الحاصل أن الكفـار تـمادوا فـي العنـاد واالستـكبـار، واالمتـنـاع 
عن الحق.

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ( 22 

أفـمن يـمشي واقـًعا على وجهه؛ ُمْنـَكبًّـا عليـه - وهو المشرك - أهدى، أم المؤمن الذي يـمشي مستـقـيـًما على طريـق مستـقـيـم؟!
)ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ( 23 

قـل - أيـها الرسول - لهؤالء المشركيـن المكذبـيـن: الله هو الذي خلقـكم، وجعل لكم أسماًعا تـسمعون بـها، وأبـصارًا 
تـبـصرون بـها، وقـلوبًـا تـعقـلون بـها، قـليـاًل ما تـشكرونـه على نـعمه التـي أنـعم بـها عليـكم.

)يئ جب حب خب مب ىب يب  جت( 24 

قـل - أيـها الرسول - لهؤالء المشركيـن المكذبـيـن: الله هو الذي بـثـكم فـي األرض ونـشركم فـيـها، ال أصنـامكم التـي 
ال تـخلق شيـًئا، وإليـه وحده يـوم القـيـامة تُـْجمعون للحساب والجزاء، ال إلى أصنـامكم، فـخافـوه واعبـدوه وحده.

C :
) 18 17 16 1- الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا واآلخرة. )من آية 

) 22 2- الكفر بالله ظلمة وحيرة، واإليمان به نور وهداية. )من آية 
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)خت مت ىت يت جث  مث ىث( 25 

ويـقـول المكذبـون بـالبـعث استـبـعاًدا للبـعث: متـى هذا الوعد الذي تـعدنـا - يـا محمد - أنـت وأصحابـك إن كنـتـم 
صادقـيـن فـي دعواكم أنـه آٍت؟!

)حج مج  جح مح  جخ حخ مخ جس  حس( 26 

قـل - أيـها الرسول -: إنـما علم الساعة عنـد الله، ال يـعلم متـى تـقـع إال هو، وإنـما أنـا منـذر واضٌح فـي نـذارتـي لكم.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 27 

فـلما حل بـهم الوعد وعايـنـوا العذاب قـريـبًـا منـهم وذلك يـوم القـيـامة تـغيـرت وجوه الذيـن كفـروا بـالله فـاسوّدت، ويـقـال 
لهم: هذا الذي كنـتـم تـطلبـونـه فـي الدنـيـا وتـستـعجلونـه.

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

قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤالء المشركيـن المكذبـيـن مستـنـكًرا عليـهم: أخبـرونـي إن تـوفّـانـي الله، وتـوفَـّى من معي من 
المؤمنـيـن، أو رحمنـا فـأخَّر فـي آجالنـا، فـمن يـنـّجي الكافـريـن من عذاب مؤلم؟! لن يـنـجيـهم منـه أحد.

)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ  چ( 29 

قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤالء  المشركيـن: هو الرحـمن الذي يـدعوكم إلى عبـادتـه وحده، آمنّـا بـه، وعليـه وحده اعتـمدنـا 
فـي أمورنـا، فـستـعلمون - ال محالة - من هو فـي ضالل واضح ممن هو على صراط مستـقـيـم.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ( 30 

قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤالء المشركيـن: أخبـرونـي إن أصبـح ماؤكم الذي تـشربـون منـه غائًرا فـي األرض ال تـستـطيـعون 
الوصول إليـه، من يـأتـيـكم بـماء كثـيـٍر جاٍر؟! ال أحد غيـر الله.

َمكّية
C .شهادة الله للنـبـي بـحسن الُخلق، والدفـاع عنـه وتـثـبـيـتـه :
C :

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 1 

)ڈ( تـقـدم الكالم على نـظائرها فـي بـدايـة سورة البـقـرة. أقـسم الله بـالقـلم، وأقـسم بـما يـكتـبـه النـاس بـأقـالمهم.
)ک  ک  ک  گ  گ( 2 

ما أنـت - أيـها الرسول - بـما أنـعم الله عليـك بـه من النـبـّوة مجنـونًـا، بـل أنـت بـريء من الجنـون الذي رماك بـه المشركون.
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 3 

وإّن لك لثـوابًـا على ما تـعانـيـه من حمل الرسالة إلى النـاس غيـر مقـطوع، وال منّـة بـه ألحد عليـك.
)ڱ ڱ  ڱ  ں( 4 

وإنـك لعلى الخلق العظيـم الذي جاء بـه القـرآن، فـأنـت ُمتَـَخلِّق بـما فـيـه على أكمل وجه.
C :

) 4 1- اتصاف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأخالق القرآن. )من آية 
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)ڻ ڻ ( 5 

فـستـبـصر أنـت، ويـبـصر هؤالء المكذبـون.
)ڻ  ۀ( 6 

عنـدما يـنـكشف الحق يـتـضح بـأيـكم الجنـون؟!
)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 7 

إن ربـك - أيـها الرسول - يـعلم من انـحرف عن سبـيـله، وهو أعلم بـالمهتـديـن إليـها، فـيـعلم أنـهم من ضّلوا عنـها، 
وأنـك من اهتـديـت إليـها.
)ڭ  ڭ  ڭ( 8 

فـال تـطع - أيـها الرسول - المكذبـيـن بـما جئت بـه.
)ۇ ۇ ۆ  ۆ( 9 

تـمنّـوا لو اَليَـْنـتَـهم واَلَطْفـتَـهم على حساب الديـن، فـيـليـنـون لك ويـالطفـونـك.
)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 10 

وال تـطع كل كثـيـر الحلف بـالبـاطل، حقـيـر.  
)ۉ ۉ  ې( 11 

كثـيـر االغتـيـاب للنـاس، كثـيـر المشي بـالنـميـمة بـيـنـهم؛ ليـفـرق بـيـنـهم. 
)ې ې ى  ى( 12 

كثـيـر المنـع للخيـر، معتـٍد على النـاس فـي أموالهم وأعراضهم وأنـفـسهم، كثـيـر اآلثـام والمعاصي.  
)ائ ەئ ەئ  وئ( 13 

غليـظ جاٍف، َدِعي فـي قـومه َلِصيـق.
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ( 14 

ألجل أنّـه كان صاحب مال وأوالد تـكبّـر عن اإليـمان بـالله ورسوله. 
)ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی( 15 

إذا تُـْقـرأ عليـه آيـاتـنـا قـال: هذه ما يُـَسطَّر من خرافـات األوليـن.  
)ٱ ٻ   ٻ( 16 

سنـضع عالمة على أنـفـه تَـِشيـنـه وتـالزمه.
)ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ( 17 

ثـمارها وقـت  ليـقـطعّن  الحديـقـة حيـن حلفـوا  بـالقـحط والجوع، كما اختـبـرنـا أصحاب  المشركيـن  إنـا اختـبـرنـا هؤالء 
الصبـاح مسارعيـن حتـى ال يـطعم منـها مسكيـن.

C :
) 8 1- صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن االبتعاد عنها، وعن طاعة أهلها. )من آية 

) 10 2- من أكثر الحلف هان على الرحمن، ونزلت مرتبته عند الناس. )من آية 
) 20 19 18 17 3- منع حق الفقير سبب في هالك المال. )من آية 



705

)ٺ  ٺ( 18 

ولم يـستـثـنـوا فـي يـميـنـهم بـقـولهم: )إن شاء الله(.
)ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ( 19 

فـأرسل الله إليـها نـارًا، فـأكلتـها وأصحابـها نـيـام ال يـستـطيـعون دفـع النـار عنـها.
)ڤ  ڤ( 20 

فـأصبـحت سوداء كالليـل المظلم.
)ڦ  ڦ( 21 

فـنـادى بـعضهم بـعًضا وقـت الصبـاح.
)ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ( 22 

قـائليـن: اخرجوا ُمبَـكِّريـن على حرثـكم قـبـل مجيء الفـقـراء إن كنـتـم قـاطعيـن ثـماره.
)ڃ چ  چ( 23 

فـساروا إلى حرثـهم، مسرعيـن يـحدِّث بـعضهم بـعًضا بـصوت منـخفـض.
)چ   ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ( 24 

يـقـول بـعضهم لبـعض: ال يـدخلّن الحديـقـة عليـكم اليـوم مسكيـن.
)ڌ ڌ  ڎ  ڎ( 25 

وساروا أول الصبـاح وهم على منـع ثـمارهم عازمون.
)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ( 26 

فـلما شاهدوها محتـرقـة قـال بـعضهم لبـعض: لقـد ضللنـا طريـقـها.
)ک ک  ک( 27 

بـل نـحن ممنـوعون من جنـي ثـمارها بـما حصل منـا من عزم على منـع المساكيـن منـها.
)گ   گ گ   ڳ ڳ  ڳ  ڳ( 28 

قـال أفـضلهم: ألم أقـل لكم حيـن عزمتـم على ما عزمتـم عليـه من حرمان الفـقـراء منـها: هالَّ تـسبـحون الله، وتـتـوبـون إليـه؟!
)ڱ  ڱ ڱ  ں  ں  ڻ( 29 

قـالوا: سبـحان ربـنـا، إنـا كنـا ظالميـن ألنـفـسنـا حيـن عزمنـا على منـع الفـقـراء من ثـمار حديـقـتـنـا.
)ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ( 30 

فـأقـبـُلوا يـتـراجعون فـي كالمهم على سبـيـل العتـب.
)ہ ہ ھ  ھ  ھ( 31 

قـالوا من النـدم: يـا خسارنـا، إنـا كنـا متـجاوزيـن الحّد بـمنـعنـا الفـقـراء حقـهم.
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ( 32 

عسى ربـنـا أن يـعوضنـا خيـرًا من الحديـقـة، إنـا إلى الله وحده راغبـون، نـرجو منـه العفـو، ونـطلب منـه الخيـر.
C :

) 33 32 1- تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع. )من آية 
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)ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ  ۅ   ۉ  ۉ( 33 

مثـل هذا العذاب بـالحرمان من الرزق نـعذب من عصانـا، ولعذاب اآلخرة أعظم لو كانـوا يـعلمون شّدتـه ودوامه.
)ې  ې  ې  ى  ى ائ( 34 

إن للمتـقـيـن الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، عنـد ربـهم جنـات النـعيـم يـتـنـعمون فـيـها، ال يـنـقـطع نـعيـمهم.
)ەئ   ەئ   وئ( 35 

أفـنـجعل المسلميـن كالكفـار فـي الجزاء كما يـزعم المشركون من أهل مكة؟!
)ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ( 36 

ما لكم - أيـها المشركون - كيـف تـحكمون هذا الحكم الجائر األعوج؟!
)ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ( 37 

أم لكم كتـاب فـيـه تـقـرؤون المساواة بـيـن المطيـع والعاصي؟! 
)ىئ  ی  ی  ی  ی( 38 

إن لكم فـي ذلك الكتـاب ما تـتـخيـرونـه لكم فـي اآلخرة.
)حئ  مئ  ىئ يئ جب حب  خب  مب ىب يب  جت  حت  خت( 39 

أم لكم عليـنـا عهود مؤكدة بـاأليـمان مقـتـضاها أن لكم ما تـحكمون بـه ألنـفـسكم؟! 
)ىت يت جث  مث( 40 

سل - أيـها الرسول - القـائليـن هذا القـول: أيـهم كفـيـل بـه؟! 
)يث  حج  مج   جح  مح جخ    حخ  مخ( 41 

أم لهم شركاء من دون الله يـساوونـهم فـي الجزاء مع المؤمنـيـن؟! فـليـأتـوا بـشركائهم هؤالء إن كانـوا صادقـيـن فـيـما يـّدعونـه 
من أنـهم ساووهم مع المؤمنـيـن فـي الجزاء. 

)حس خس مس حص مص جض حض خض مض( 42 

الكفـار  ويـبـقـى  المؤمنـون،  فـيـسجد  السجود  إلى  النـاس  ويُـْدَعى  ربـنـا عن ساقـه،  ويـكشف  الهول  يـبـدو  القـيـامة  يـوم 
والمنـافـقـون ال يـستـطيـعون أن يـسجدوا.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ( 43 

ذليـلة أبـصارهم، تـغشاهم ذّلة ونـدامة، وقـد كانـوا فـي الدنـيـا يُـْطَلُب منـهم أن يـسجدوا لله وهم فـي معافـاة مما هم فـيـه اليـوم.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 44 

فـاتـركنـي - أيـها الرسول - ومن يـكّذب بـهذا القـرآن المنـزل عليـك، سنـسوقـهم إلى العـذاب درجـة درجـة من حيـث ال 
يـعلمون أن ذلك مكر بـهم واستـدراج لهم.

)ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ( 45 

وأمهُلهم زمنًـا ليـتـمادوا فـي إثـمهم، إن كيـدي بـأهل الكفـر والتـكذيـب قـوي، فـال يـفـوتـونـنـي، وال يـسلمون من عقـابـي.
C :

) 35 1- ال يستوي المؤمن والكافر في الجزاء، كما ال تستوي صفاتهما. )من آية 
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)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ( 46 

هل تـطلب منـهم - أيـها الرسول - ثـوابًـا على ما تـدعوهم إليـه، فـهم بـسبـب ذلك يـتـحمَّلون أمرًا عظيـًما، فـهذا سبـب 
إعراضهم عنـك؟! والواقـع خالف ذلك، فـأنـت ال تـطلبـهم أجًرا، فـما المانـع لهم من اتـبـاعك؟!

)ڃ  چ  چ  چ چ ( 47 

أم عنـدهم علم الغيـب فـهم يـكتـبـون ما يـحلو لهم من الحجج التـي يـحاجُّونـك بـها؟!  
)ڇ  ڇ ڇ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ( 48 

 n فـاصبـر - أيـها الرسول - لما حكم بـه ربـك من استـدراجهم بـاإلمهال، وال تـكن مثـل صاحب الحوت يـونـس
فـي التـضجر من قـومه؛ إذ نـادى ربـه وهو مكروب فـي ظلمة البـحر، وظلمة بـطن الحوت. 

)ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ  گ( 49 

لوال أن رحمة الله أدركتـه لنـبـذه الحوت إلى أرض خالء وهو َمُلوم.
)ڳ  ڳ ڳ ڳ   ڱ ( 50 

فـاختـاره ربـه، فـجعله من عبـاده الصالحيـن.   
)ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ( 51 

وإن يـكاد الذيـن كفـروا بـالله وكذبـوا رسوله، ليَـْصَرعونـك بـأبـصارهم من شدة إحداد النـظر إليـك، لما سمعوا هذا القـرآن 
المنـزل عليـك، ويـقـولون - اتـبـاًعا ألهوائهم، وإعراًضا عن الحق -: إن الرسول الذي جاء بـه لمجنـون. 

)ہ ھ   ھ   ھ   ھ( 52 

وما القـرآن المنـزل عليـك إال موعظة وتـذكيـٌر لإلنـس والجن.

َمكّية
C .إثـبـات أن وقـوع القـيـامة والجزاء فـيـها حقٌّ ال ريـب فـيـه :
C :

)ے( 1 

يـذكر الله ساعة البـعث التـي تـحق على الجميـع. 
)ۓ ڭ( 2 

ثـم يـعظم أمرها بـهذا السؤال: أي شيء هي الحاقـة؟ 
)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( 3 

وما أعلمك ما هذه الحاقـة؟ 
)ۆ ۈ ۈ  ٴۇ( 4 

كذبـت ثـمود قـوم صالح، وعاد قـوم هود، بـالقـيـامة التـي تـقـرع النـاس من شدة أهوالها.
C :

) 48 1- الصبر خلق محمود الزم للدعاة وغيرهم. )من آية 
) 50 49 48 2- التوبة َتُجبُّ ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد وجعله من عباده الصالحين. )من آية 
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)ۋ ۅ ۅ ۉ( 5 

فـأما ثـمود فـقـد أهلكهم الله بـالصيـحة التـي بـلغت الغايـة فـي الشدة والهول.
)ې ې ې ې ى ى( 6 

وأما عاد فـقـد أهلكهم الله بـريـح شديـدة البـرد قـاسيـة بـلغت الغايـة فـي القـسوة عليـهم. 
)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 7 

أرسلها الله عليـهم مدة سبـع ليـاٍل وثـمانـيـة أيـام تـفـنـيـهم عن بـكرة أبـيـهم، فـتـرى القـوم فـي ديـارهم َهْلَكى مصروعيـن فـي 
األرض، كأنـهم بـعد إهالكهم أصول نـخل ساقـطة على األرض بـاليـة. 

)ىئ ی ی ی ی( 8 

فـهل تـرى لهم نـفـًسا بـاقـيـة بـعد ما أصابـهم من العذاب؟!
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ( 9 

وجاء فـرعون ومن قـبـله من األمم، والقـرى التـي عذبـت بـقـلب عاليـها سافـلها، وهم قـوم لوط، بـاألفـعال الخاطئة من 
الشرك والمعاصي.

)پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ( 10 

فـعصى كل منـهم رسوله الذي بـعث إليـهم وكذبـوه، فـأخذهم الله َأْخَذة زائدة على ما يـتـّم بـه هالكهم.
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ( 11 

إنـا لما تـجاوز الماء حدَّه فـي االرتـفـاع حملنـا من كنـتـم فـي أصالبـهم فـي السفـيـنـة الجاريـة التـي صنـعها نـوح n بـأمرنـا، 
فـكان َحْماًل لكم.

)ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ( 12 

لنـجعل السفـيـنـة وقـصتـها موعظة يُـْستـدّل بـها على إهالك أهل الكفـر، وإنـجاء أهل اإليـمان، وتـحفـظها أذن حافـظة 
لما تـسمع.

)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄ( 13 

فـإذا نـفـخ الملك الموكل بـالنـفـخ فـي القـرن نـفـخة واحدة وهي النـفـخة الثـانـيـة.
)ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ( 14 

ورُفِـعت األرض والجبـال، فَـُدقَـّتـا دقَـّة واحدة شديـدة فَـرَّقَـت أجزاء األرض وأجزاء جبـالها.
)چ  چ ڇ( 15 

فـيـوم يـحصل ذلك كله تـقـع القـيـامة.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 16 

وتـشقـقـت السماء يـومئذ لنـزول المالئكة منـها، فـهي فـي ذلك اليـوم ضعيـفـة بـعد أن كانـت شديـدة متـماسكة.
C :

) 6 5 1- تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب داللة على كمال قدرته وكمال عدله. )من آية 
) 12 11 2- الـِمنَّة التي على الوالد ِمنَّة على الولد تستوجب الشكر. )من آية 
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)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 17 

والمالئكة على أطرافـها وحافَـّاتـها، ويـحمل عرَش ربـك فـي ذلك اليـوم العظيـم ثـمانـيـٌة من المالئكة المقـربـيـن.
)ک گ گ گ گ  ڳ( 18 

فـي ذلك اليـوم تُـْعَرضون - أيـها النـاس - على الله، ال تـخفـى على الله منـكم خافـيـة أيًـّا كانـت، بـل الله عليـم بـها 
مطّلع عليـها.

)ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ( 19 

فـأما من أُْعِطي كتـاب أعماله بـيـميـنـه فـهو يـقـول من السرور والبـهجة: خذوا اقـرؤوا كتـاب أعمالي.
)ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ( 20 

إنـي علمت فـي الدنـيـا وأيـقـنـت أنـي مبـعوث، ومالٍق جزائي.
)ہ ہ  ھ ھ( 21 

فـهو فـي عيـشة مرضيـة؛ لما يـراه من النـعيـم الدائم.
)ھ  ے ے( 22 

فـي جنـة رفـيـعة المكان والمكانـة.
)ۓ ڭ( 23 

ثـمارها قـريـبـة ممن يـتـنـاولها.
)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ( 24 

يـقـال تـكريـًما لهم: كلوا واشربـوا أكاًل وشربًـا ال أذى فـيـه بـما قـدمتـم من األعمال الصالحات فـي األيـام الماضيـة فـي 
الدنـيـا.

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې( 25 

وأما من أُْعِطي كتـاب أعماله بـشماله، فـيـقـول من شدة النـدم: يـا ليـتـنـي لم أعط كتـاب أعمالي لما فـيـه من األعمال 
السيـئة المستـوجبـة لعذابـي.

)ى ائ ائ ەئ( 26 

ويـا ليـتـنـي لم أعرف أي شيء يـكون حسابـي.
)وئ  وئ ۇئ( 27 

يـا ليـت الموتـة التـي متّـها كانـت الموتـة التـي ال أُبْـَعث بـعدها أبـًدا.
)ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ( 28 

لم يـدفـع عنـي مالي من عذاب الله شيـًئا. 
)ېئ  ىئ ىئ ( 29 

غابـت عنـي حجتـي وما كنـت أعتـمد عليـه من قـوة وجاٍه. 
)ی   ی( 30 

ويـقـال: خذوه - أيـها المالئكة - واجمعوا يـده إلى عنـقـه.
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)ی  جئ  حئ( 31 

ثـم أدخلوه النـار ليـعانـي حّرها. 
)ىئ يئ جب حب خب  مب  ىب( 32 

ثـم أدخلوه فـي سلسلة طولها سبـعون ذراًعا.
)جت  حت خت  مت  ىت  يت( 33 

إنـه كان ال يـؤمن بـالله العظيـم.  
)مث ىث يث حج مج( 34 

وال يـحّث غيـره على إطعام المسكيـن. 
)ٱ ٻ  ٻ ٻ  ٻ( 35 

فـليـس له يـوم القـيـامة قـريـب يـدفـع عنـه العذاب.
)پ پ پ  ڀ  ڀ( 36 

وليـس له طعام يـطعمه إال من عصارة أبـدان أهل النـار.
)ڀ  ٺ ٺ ٺ ( 37 

ال يـأكل ذلك الطعام إال أصحاب الذنـوب والمعاصي.
)ٿ ٿ ٿ   ٿ ( 38 

أَقـسم الله بـما تـشاهدون.
)ٹ  ٹ  ٹ( 39 

وأقـسم بـما ال تـشاهدون.
)ڤ ڤ  ڤ  ڦ( 40 

إن القـرآن لكالم الله، يـتـلوه على النـاس رسوله الكريـم.
)ڦ ڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ( 41 

وليـس بـقـول شاعر؛ ألنـه ليـس على نـظم الشعر، قـليـاًل ما تـؤمنـون.
)ڃ چ  چ چ چ ڇ   ڇ( 42 

وليـس بـقـول كاهن، فـكالم الكهان أمر ُمَغايِـر لهذا القـرآن، قـليـاًل ما تـتـذكرون.
)ڇ  ڍ ڍ   ڌ( 43 

ولكنـه منـّزل من رب الخالئق كلهم.

C :
) 34 33 1- شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه باإليمان والعمل الصالح. )من آية 

 ) 34 2- إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الَوقاية من عذاب النار. )من آية 
) 42 41 3- تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة. )من آية 
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)ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ( 44 

ولو تَـَقـوَّل عليـنـا محمد بـعض األقـاويـل التـي لم نـقـلها.
)ڑ  ڑ  ک( 45 

النـتـقـمنـا منـه وأخذنـا منـه بـالقـوة منـا والقـدرة.
)ک ک  گ  گ( 46 

ثـم لقـطعنـا منـه الِعْرق المتـصل بـالقـلب.
)گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ( 47 

فـليـس منـكم من يـمنـعنـا منـه، فـبـعيـد أن يَـتَـَقـوَّل عليـنـا من أجلكم.
)ڱ  ڱ ں( 48 

وإن القـرآن لموعظة للمتـقـيـن لربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه.
)ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( 49 

وإنـا لنـعلم أن من بـيـنـكم َمْن يُـكِّذب بـهذا القـرآن.
)ہ ہ ہ ہ( 50 

وإن التـكذيـب بـالقـرآن لنـدامة عظيـمة يـوم القـيـامة.
)ھ  ھ  ھ( 51 

وإن القـرآن لهو حق اليـقـيـن الذي ال ِمْريـة وال ريـب أنـه من عنـد الله.
)ے  ۓ  ۓ  ڭ( 52 

فـنـزِّه - أيـها الرسول - ربـك عما ال يـليـق بـه، واذكر اسم ربـك العظيـم.

َمكّية
C :

بـيـان حال وجزاء الخلق يـوم القـيـامة.
C :

)ڭ ڭ ۇ ۇ( 1 

دعا داٍع من المشركيـن على نـفـسه وقـومه بـعذاب إن كان هذا العذاب حاصاًل، وهو سخريـة منـه، وهو واقـع يـوم القـيـامة.
)ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 2 

للكافـريـن بـالله، ليـس لهذا العذاب من يـرده. 
)ۋ ۅ ۅ ۉ ( 3 

من الله ذي العلو والدرجات والفـواضل والنـعم.
C :

) 47 46 45 44 1- خطر التَـَّقوُّل على الله واالفتراء عليه سبحانه. )من آية 
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)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 4 

تـصعد إليـه المالئكة وجبـريـل فـي تـلك الدرجات، فـي يـوم القـيـامة؛ وهو يـوم طويـل مقـداره خمسون ألف سنـة.  
)ۇئ  ۇئ  ۆئ( 5 

فـاصبـر - أيـها الرسول - صبـرًا ال َجزَع فـيـه وال شكوى.  
)ۈئ ۈئ  ېئ( 6 

إنـهم يـرون هذا العذاب بـعيـًدا مستـحيـل الوقـوع.  
)ېئ ىئ( 7 

ونـراه نـحن قـريـبًـا واقـًعا ال محالة.  
)ىئ  ی  ی  ی( 8 

يـوم تـكون السماء مثـل الُمَذاب من النـحاس والذهب وغيـرهما.  
)جئ  حئ  مئ( 9 

وتـكون الجبـال مثـل الصوف فـي الِخفَّـة. 
)يئ جب حب خب( 10 

وال يـسأل قـريـب قـريـبًـا عن حاله؛ ألن كل واحد مشغول بـنـفـسه.
) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 11 

يـشاهد كل إنـسان قـريـبـه ال يـخفـى عليـه، ومع ذلك ال يـسأل أحد أحًدا لهول الموقـف، يـوّد من استـحق النـار أن يـقـدم 
أوالده للعذاب بـداًل منـه.

)ڀ ڀ( 12 

ويـفـتـدي بـزوجتـه وأخيـه.
)ٺ ٺ ٺ( 13 

ويـفـتـدي بـعشيـرتـه األقـربـيـن منـه، الذيـن يـقـفـون معه فـي الشدائد.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ( 14 

ويـفـتـدي بـمن فـي األرض جميـًعا من اإلنـس والجن وغيـرهما، ثـم يـسّلمه ذلك االفـتـداء، ويـنـقـذه من عذاب النـار.
)ڤ ڤ ڤ  ڤ( 15 

ليـس األمر كما تـمنّـى هذا المجرم، إنـها نـار اآلخرة تـلتـهب وتـشتـعل.
)ڦ  ڦ( 16 

تـفـصل جلدة الرأس فـصاًل شديـًدا من شدة حّرها واشتـعالها.
C :

) 5 1- الصبر الجميل الذي يحتسب فيه األجر من الله وال يشكى لغيره. )من آية 
2- شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا. )من آية 

) 14 13 12 11
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)ڄ  ڄ  ڄ ڄ( 17 

تـنـادي من أعرض عن الحق، وأبـعد عنـه ولم يـؤمن بـه ولم يـعمل.
)ڃ  ڃ( 18 

وَجَمع المال، وضّن بـاإلنـفـاق منـه فـي سبـيـل الله.
)چ چ چ چ ڇ( 19 

إن اإلنـسـان ُخِلق شـديـد الحرص.
)ڇ ڇ ڍ  ڍ( 20 

إذا أصابـه ُضرٌّ من مرض أو فـقـر كان قـليـل الصبـر.
)ڌ ڎ ڎ  ڈ( 21 

وإذا أصابـه ما يُـَسرُّ بـه من َخْصب وغنًـى كان كثـيـر المنـع لبـذله فـي سبـيـل الله.
)ژ  ژ( 22 

إال المصّليـن، فـهم سالمون من تـلك الصفـات الذميـمة.
)ڑ ک ک ک  ک( 23 

الذيـن هم على صالتـهم مواظبـون، ال يـنـشغلون عنـها، ويـؤدونـها فـي وقـتـها المحدد لها.
)گ گ گ ڳ ڳ( 24 

والذيـن فـي أموالهم نـصيـب محدد مفـروض.
)ڳ ڱ( 25 

يـدفـعونـه للذي يـسـألـهم وللـذي ال يـسألهم ممن حرم الرزق ألي سبـب كان.
)ڱ ڱ  ں  ں( 26 

والذيـن يـصّدقـون بـيـوم القـيـامة، يـوم يـجازي الله كالًّ بـما يـستـحّقـه.
)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 27 

والذيـن هم من عذاب ربـهم خائفـون، مع ما قـدموا من أعمالهم الصالحة.
)ہ ہ ھ ھ ھ( 28 

إن عذاب ربـهم مخوف ال يـأمنـه عاقـل.
)ے ے ۓ ۓ( 29 

والذيـن هم لفـروجهم حافـظون بـستـرها وإبـعادها عن الفـواحش. 
)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 30 

إال من زوجاتـهم أو ما ملكوا من اإلماء، فـإنـهم غيـر ملوميـن فـي التـمتـع بـهّن بـالوطء فـما دونـه.
C :

) 23 22 21 20 19 1- الصالة من أعظم ما تكفَّر به السيئات في الدنيا، ويتوقى بها من نار اآلخرة. )من آية 
) 27 2- الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح. )من آية 



714

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ې( 31 

فـمن طلب االستـمتـاع بـغيـر ما ذُِكر من الزوجات واإلماء، فـأولئك هم المتـجاوزون لحدود الله. 
)ې ى ى  ائ ائ( 32 

النـاس - حافـظون، ال  عليـها  التـي عاهدوا  ولعهودهم  األموال واألسرار وغيـرهما،  عليـه من  ائتـمنـوا  لما  والذيـن هم 
يـخونـون أمانـاتـهم، وال يـنـقـضون عهودهم. 

)ەئ وئ وئ  ۇئ( 33 

والذيـن هم قـائمون بـشهاداتـهم على الوجه المطلوب، ال تـؤثـر قـرابـة وال عداوة فـيـها. 
)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ( 34 

والذيـن هم على صالتـهم يـحافـظون؛ بـأدائها فـي وقـتـها، وبـطهارة وطمأنـيـنـة، ال يـشغلهم عنـها شاغل. 
)ېئ ىئ ىئ ىئ( 35 

أولئك الموصوفـون بـتـلك الصفـات فـي جنـات ُمْكَرمون؛ بـما يـلقـونـه من النـعيـم المقـيـم، والنـظر إلى وجه الله الكريـم. 
)ی ی  ی  جئ حئ( 36 

فـما الذي جّر هؤالء المشركيـن من قـومك - أيـها الرسول - َحَواليـك مسرعيـن إلى التـكذيـب بـك؟! 
)ىئ يئ جب حب خب ( 37 

محيـطون بـك عن يـميـنـك وشمالك جماعات جماعات.
)ىب يب جت حت خت مت ىت يت( 38 

أيـأمل كل واحد منـهم أن يـدخله الله جنـة النـعيـم، يـتـنـعم بـما فـيـها من النـعيـم المقـيـم، وهو بـاٍق على كفـره؟! 
)مث ىث يث حج مج جح( 39 

ليـس األمر كما تـصّوروا، إنـا خلقـنـاهم مما يـعرفـونـه، فـقـد خلقـنـاهم من ماء حقـيـر، فـهم ضعفـاء ال يـملكون ألنـفـسهم 
نـفـًعا وال ضرًّا، فـكيـف يـتـكبـرون؟!  

)ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ  پ پ ( 40 

أقـسم الله تـعالى بـنـفـسه، وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقـمر وسائر الكواكب، إنـا لقـادرون.
)پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 41 

على تـبـديـلهم بـغيـرهم ممن يـطيـع الله، ونـهلكهم، ال نـعجز عن ذلك، ولسنـا بـمغلوبـيـن متـى أردنـا إهالكهم وتـبـديـلهم بـغيـرهم.
)ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ( 42 

فـاتـركهم - أيـها الرسول - يـخوضوا فـيـما هم فـيـه من البـاطل والضالل، ويـلعبـوا فـي حيـاتـهم الدنـيـا إلى أن يـالقـوا يـوم 
القـيـامة الذي كانـوا يـوعدون بـه فـي القـرآن.

)ڤ  ڤ ڤ  ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ   ڄ( 43 

يـوم يـخرجون من القـبـور سراًعا كأنـهم إلى َعَلٍم يـتـسابـقـون.
)ڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ( 44 

ذليـلة أبـصارهم، تـغشاهم ذلة، ذلك هو اليـوم الذي كانـوا يـوعدون بـه فـي الدنـيـا، وكانـوا ال يـبـالون بـه.
C :

) 42 1- خطر الغفلة عن اآلخرة. )من آية 
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َمكّية
C :

بـيـان منـهج الدعوة للدعاة، من خالل قـصة نـوح.
C :

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ( 1 

إنـا بـعثـنـا نـوًحا إلى قـومه يـدعوهم ليـخّوف قـومه من قـبـل أن يـأتـيـهم عذاب موجع بـسبـب ما هم عليـه من الشرك بـالله.
)ک ک ک گ گ گ( 2 

قـال نـوح لقـومه: يـا قـوم، إنـي لكم ُمْنـِذٌر بَـيِّـُن اإلنـذار من عذاب يـنـتـظركم إن لم تـتـوبـوا إلى الله.
)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( 3 

ومقـتـضى إنـذاري لكم أن أقـول لكم: اعبـدوا الله وحده، وال تـشركوا بـه شيـًئا، واتـقـوه بـامتـثـال أوامره، واجتـنـاب نـواهيـه، 
وأطيـعونـي فـيـما آمركم بـه.

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 4 

إنـكم إن تـفـعلوا ذلك يـغفـر الله لكم من ذنـوبـكم ما ال يـتـعلق بـحقـوق العبـاد، ويُـِطْل أمد أّمتـكم فـي الحيـاة إلى وقـت 
محدد فـي علم الله، تـعمرون األرض ما استـقـمتـم على ذلك، إن الموت إذا جاء ال يـؤخَّر، لو كنـتـم تـعلمون لبـادرتـم إلى 

اإليـمان بـالله والتـوبـة مما أنـتـم عليـه من الشرك والضالل.
)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( 5 

قـال نـوح: يـا رب، إنـي دعوت قـومي إلى عبـادتـك وتـوحيـدك، ليـاًل ونـهارًا بـاستـمرار.
)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ( 6 

فـلم تـزدهم دعوتـي لهم إال نـفـورًا وبُـْعًدا مما أدعوهم إليـه.
)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 7 

وإنـي كلما دعوتـهم إلى ما فـيـه سبـب غفـران ذنـوبـهم؛ من عبـادتـك وحدك ومن طاعتـك وطاعة رسولك - سّدوا آذانـهم 
بـأصابـعهم؛ ليـمنـعوها من سماع دعوتـي، وغّطوا وجوههم بـثـيـابـهم حتـى ال يـرونـي، واستـمّروا على ما هم عليـه من الشرك، 

وتـكبّـروا عن قـبـول ما أدعوهم إليـه، واإلذعان له.
)وئ ۇئ ۇئ ۆئ( 8 

ثـم إنـي - يـا رب - دعوتـهم عالنـيـة.
)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئ( 9 

ثـم إنـي رفـعت لهم صوتـي بـالدعوة، وأسررت إسرارًا خفـيًّـا، ودعوتـهم بـصوت منـخفـض؛ منـّوًعا لهم أسلوب دعوتـي.
C :

) 4 3 1- عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. )من آية 
) 9 8 7 6 5 2- االستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاة. )من آية 
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)ی  ی  ی  ی  جئ حئ ( 10 

فـقـلت لهم: يـا قـوم، اطلبـوا المغفـرة من ربـكم بـالتـوبـة إليـه، إنـه سبـحانـه كان غفـارًا لذنـوب من تـاب إليـه من عبـاده.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 11 

فـإنـكم إن فـعلتـم ذلك يـنـزل الله عليـكم المطر متـتـابـًعا كلما احتـجتـم إليـه، فـال يـصيـبـكم قـحط.
)پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 12 

ويـعطيـكم بـكثـرٍة أموااًل وأوالًدا، ويـجعل لكم بـساتـيـن تـأكلون من ثـمارها، ويـجعل لكم أنـهارًا تـشربـون منـها وتـسقـون 
زروعكم ومواشيـكم.

)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ( 13 

ما شأنـكم - يـا قـوم - ال تـخافـون عظمة الله حيـث تـعصونـه دون مبـاالة؟!
)ٹ ٹ  ٹ( 14 

وقـد خلقـكم َطْورًا بـعد َطْور من نُـْطفـة فَـَعَلقـة فَـُمْضغة.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 15 

ألم تـروا كيـف خلق الله سبـع سماوات، سماء فـوق سماء؟!
)ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ  چ( 16 

وجعل القـمر فـي السماء الدنـيـا منـهن نـورًا ألهل األرض، وجعل الشمس مضيـئة.
)چ چ ڇ ڇ ڇ( 17 

والله خلقـكم من األرض بـخلق أبـيـكم آدم من تـراب، ثـم أنـتـم تـتـغذون بـما تُـْنـبِـتـه لكم.
)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ( 18 

ثـم يـعيـدكم فـيـها بـعد موتـكم، ثـم يـخرجكم للبـعث منـها إخراًجا.
)ڈ ڈ ژ   ژ ڑ( 19 

والله جعل لكم األرض مبـسوطة مهيَّـأة للسُّْكنـى.
)ک ک ک ک( 20 

رجاء أن تـسلكوا منـها طرقًـا واسعة سعيًـا للكسب الحالل.
)گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ  ں ں( 21 

قـال نـوح: يـا رب، إن قـومي عصونـي فـيـما أمرتـهم بـه من تـوحيـدك وعبـادتـك وحدك، واتـبـع السفـلة منـهم رؤساءهم 
الذيـن أنـعمت عليـهم بـالمال والولد، فـلم يـزدهم ما أنـعمت بـه عليـهم إال ضالاًل.

)ڻ ڻ ڻ( 22 

ومكر األكابـر منـهم مكرًا عظيـًما بـتـحريـشهم أسافلهم على نـوح.
C :

) 12 11 10 1- االستغفار سبب لنزول المطر وكثرة األموال واألوالد. )من آية 
) 24 23 22 21 2- دور األكابر في إضالل األصاغر ظاهر ُمَشاَهد. )من آية 
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)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( 23 

وقـالوا ألتـبـاعهم: ال تـتـركوا عبـادة آلهتـكم؛ وال تـتـركوا عبـادة أصنـامكم َودٍّ وال ُسَواع وال يَـُغوث وال يَـُعوق وال نَـْسر.
)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ( 24 

وقـد أضّلوا بـأصنـامهم هذه كثـيـًرا من النـاس، وال تـزد - يـا رب - الظالميـن ألنـفـسهم بـاإلصرار على الكفـر والمعاصي 
إال ضالاًل عن الحق.

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( 25 

بـسبـب خطيـئاتـهم التـي ارتـكبـوها أُْغرِقـوا بـالطوفـان فـي الدنـيـا، فـأُْدِخلوا النـار بـعد موتـهم مبـاشرة، فـلم يـجدوا لهم من 
دون الله أنـصارًا يـنـقـذونـهم من الغرق والنـار.

)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ( 26 

وقـال نـوح لما أخبـره الله أنـه لن يـؤمن من قـومه إال من قـد آمن: يـا رب، ال تـتـرك على األرض من الكافـريـن أحًدا يـدور 
أو يـتـحرك.

)ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( 27 

إنـك - ربـنـا - إن تـتـركهم وتـمهلهم يـضّلوا عبـادك المؤمنـيـن، وال يـلدوا إال صاحَب فـجوٍر ال يـطيـعك، وشديـَد كفـٍر 
ال يـشكرك على نـعمك.

)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت( 28 

رّب اغفـر لي ذنـوبـي، واغفـر لوالديَّ، واغفـر لمن دخل بـيـتـي مؤمنًـا، واغفـر للمؤمنـيـن والمؤمنـات، وال تـزد الظالميـن 
ألنـفـسهم بـالكفـر والمعاصي إال هالًكا وخسرانًـا.

َمكّية
C .إبـطال ديـن المشركيـن، بـبـيـان حال الجّن وإيـمانـهم بـعد سماع القـرآن :
C :

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ( 1 

قـل - أيـها الرسول - ألمتـك: أوحى الله إلّي أنـه استـمع إلى قـراءتـي للقـرآن جماعة من الجن بـبـطن نَـْخلة، فـلما رجعوا 
إلى قـومهم قـالوا لهم: إنـا سمعنـا كالًما مقـروًءا ُمْعِجبًـا فـي بـيـانـه وفـصاحتـه.

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 2 

هذا الكالم الذي سمعنـاه يـدّل على الصواب فـي االعتـقـاد والقـول والعمل، فـآمنـا بـه، ولن نـشرك بـربـنـا الذي أنـزله أحًدا.
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 3 

وآمنّـا بـأنـه - تـعالت عظمة ربـنـا وجالله - ما اتـخذ زوجة وال ولًدا كما يـقـول المشركون.
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 4 

وأنـه كان إبـليـس يـقـول على الله قـواًل منـحرفًـا من نـسبـة الزوجة والولد إليـه سبـحانـه.
C :

) 25 1- الذنوب سبب للهالك في الدنيا، والعذاب في اآلخرة. )من آية 
) 1 2- تأثير القرآن البالغ فيَمْن يستمع إليه بقلب سليم. )من آية 



718

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ( 5 

وأنـا َحِسْبـنـا أن المشركيـن من اإلنـس والجـّن ال يـقـولـون الكـذب حيـن كانـوا يـزعمون أن له صاحبـة وولًدا، فـصّدقـنـا 
قـولهم تـقـليـًدا لهم.

)ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک( 6 

وأنـه كان فـي الجاهليـة رجال من اإلنـس يـستـجيـرون بـرجال من الجّن عنـدما يـنـزلون بـمكان َمُخوف، فـيـقـول أحدهم: 
أعوذ بـسيّـد هذا الوادي من شّر سفـهاء قـومه، فـازداد رجال اإلنـس خوفًـا ورعبًـا من رجال الجّن.

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 7 

وأن اإلنـس ظنـوا كما ظنـنـتـم - أيـها الجن - أن الله لن يـبـعث أحًدا بـعد موتـه للحساب والجزاء.
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ( 8 

وأنـا طلبـنـا خبـر السماء، فـوجدنـا السماء ُملِئت حرًسا قـويًـّا من المالئكة يـحرسونـها من استـراق السمع الذي كنـا نـقـوم 
بـه، وُمِلئت نـارًا مشتـعلة يُـْرمى بـها كل من يـقـرب السماء.

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 9 

وأنـا كنـا فـي السابـق نـتـخذ من السماء مواقـع نـستـمع منـها ما يـتـداوله المالئكة، فـنـخبـر بـه الكهنـة من أهل األرض، 
وقـد تـغيـر األمر، فـمن يـستـمع منـا اآلن يـجد نـارًا مشتـعلة معدة له، فـإذا اقـتـرب أرسلت عليـه فـأحرقـتـه.

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ( 10 

وأنّـا ال نـعلم ما سبـب هذه الحراسة الشديـدة؛ أأريـد شرٌّ بـأهل األرض، أم أن الله أراد بـهم خيـرًا، فـقـد انـقـطع عنـا خبـر 
السماء.

)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 11 

وأنَـّا - معشر الجنِّ -: منّـا المتـقـون األبـرار، ومنّـا من هم كفـار وفـساق؛ كنّـا أصنـافًـا مختـلفـة وأهواء متـبـايـنـة.
)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ( 12 

وأنَـّا أيـقـنـا أنـا لن نـفـوت الله سبـحانـه إذا أراد بـنـا أمرًا، ولن نـفـوتـه هربًـا إلحاطتـه بـنـا.
)ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ( 13 

وأنَـّا لما سمعنـا القـرآن الذي يـهدي للتـي هي أقـوم آمنّـا بـه، فـمن يـؤمن بـربـه فـال يـخاف نـقـًصا لحسنـاتـه، وال إثـًما 
يـضاف إلى آثـامه السابـقـة.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 14 

بـالطاعة  بـالطاعة، ومنـا الجائرون عن طريـق القـصد واالستـقـامة، فـمن خضع لله  وأنَـّا منـا المسلمون المنـقـادون لله 
والعمل الصالح فـأولئك الذيـن قـصدوا الهدايـة والصواب.

C :
) 6 1- االستغاثة بالجن من الشرك بالله، ومعاقبُة فاعله بضد مقصودة في الدنيا. )من آية 

) 9 2- بطالن الكهانة ببعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. )من آية 
) 10 3- من أدب المؤمن أال يـَْنُسَب الشّر إلى الله. )من آية 
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)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 15 

وأما الجائرون عن طريـق القـصد واالستـقـامة فـكانـوا لجهنّـم حطبًـا تـوقَـُد بـه مع أمثـالهم من اإلنـس.
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 16 

وكما أوحى إليـه أنـه استـمع نـفـر من الجن أوحى إليـه أنـه لو استـقـام الجّن واإلنـس على طريـق اإلسالم، وعملوا بـما 
فـيـه، لسقـاهم الله ماًء كثـيـرًا، وأمدَّهم بـنـعم متـنـوعة.

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 17 

لنـختـبـرهم فـيـه أيـشكرون نـعمة الله أم يـكفـرونـها؟ ومن يُـْعِرض عن القـرآن، وعما فـيـه من المواعظ، يـدخله ربـه عذابًـا 
شاقًـّا ال يـستـطيـع تـحّمله.

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( 18 

وأن المساجد له سبـحانـه ال لغيـره، فـال تـدعوا مع الله فـيـها أحًدا، فـتـكونـوا مثـل اليـهود والنـصارى فـي كنـائسهم وبِـيَـعهم.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 19 

وأنـه لما قـام عبـد الله محمد ملسو هيلع هللا ىلص يـعبـد ربـه بـبـطن نَـْخلة، كاد الجن يـكونـون ُمتَـراِكميـن عليـه من شّدة الزحام عنـد 
سماعهم قـراءتـه للقـرآن.

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 20 

قـل - أيـهـا الرسـول - لهـؤالء المشركيـن: إنـما أدعو ربـي وحده، وال أشرك بـه غيـره فـي العبـادة كائنًـا من كان.
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 21 

قـل لهم: إنّـي ال أملك لكم دفـع ضّر قـّدره الله عليـكم، وال أملك جلب نـفـع منـعكم الله إيـاه.
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 22 

قـل لهم: لن يـنـجيـنـي من الله أحد إن عصيـتـه، ولن أجد من دونـه ُمْلتَـجًأ ألجأ إليـه.
)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 23 

لكّن الذي أملكه أن أبـلغكم ما أمرنـي الله بـتـبـليـغه إليـكم، ورسالتـه التـي بـعثـنـي بـها إليـكم، ومن يـعص الله ورسوله فـإن 
مصيـره دخول نـار جهنـم خالًدا مخلًدا فـيـها، ال يـخرج منـها أبـًدا.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( 24 

وال يـزال الكفـار على كفـرهم حتـى إذا عايـنـوا يـوم القـيـامة ما كانـوا يـوعدون بـه فـي الدنـيـا من العذاب، حيـنـئذ سيـعلمون 
من أضعف نـاصرًا، وسيـعلمون من أقـّل أعوانًـا.

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ( 25 

قـل - أيـها الرسول - لهؤالء المشركيـن المنـكريـن للبـعث: ال أدري أقـريـب ما تـوعدون من العذاب، أم أن له أجال ال 
يـعلمه إال الله.

C :
) 15 1- الَجْور سبب في دخول النار. )من آية 

) 16 2- أهمية االستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة. )من آية 
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)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( 26 

هو سبـحانـه عالم الغيـب كله، ال يـخفـى عليـه منـه شيء، فـال يُـْطِلُع على غيـبـه أحًدا، بـل يـبـقـى مختـصًّا بـعلمه.
)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( 27 

إال من ارتـضاه سبـحانـه من رسول، فـإنـه يـطلعه على ما شاء، ويـرسل من أمام الرسول ومن خلفـه حرًسا من المالئكة 
يـحفـظونـه حتـى ال يـطّلع غيـر الرسول على ذلك.

)جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح( 28 

رجاء أن يـعلم الرسول أن الرسل من قـبـله قـد بـلَّغوا رساالت ربـهم التـي أمرهم بـتـبـليـغها لما أحاطها الله بـه من العنـايـة، 
وأحاط الله بـما لدى المالئكة والرسل علًما، فـال يـخفـى عليـه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء، فـال يـخفـى عليـه 

سبـحانـه شيء.

َمكّية
C :

بـيـان األسبـاب المعيـنـة على القـيـام بـأعبـاء الدعوة.
C :

)ٱ ٻ( 1 

يـا أيـها الُمتَـَلفِّـف بـثـيـابـه )يـعنـي: النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص(.
)ٻ ٻ پ پ( 2 

صلِّ بـالليـل إال قـليـاًل منـه.
)پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ( 3 

صلِّ نـصفـه إن شئت، أو صلِّ أقـّل من النـصف قـليـاًل حتـى تَـِصَل للثـلث.
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 4 

أو زد عليـه حتـى تـبـلغ الثـلثـيـن، وبـيّـن القـرآن إذا قـرأتـه وتـمّهل فـي قـراءتـه.
)ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ( 5 

إنـا سنـلقـي عليـك - أيـها الرسول - القـرآن، وهو قـول ثـقـيـل؛ لما فـيـه من الفـرائض والحدود واألحكام واآلداب وغيـرها.
)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 6 

إن ساعات الليـل هي أشد موافـقـة للقـلب مع القـراءة وأصوب قـواًل.
C :

) 27 26 1- ُحِفظ الوحي من عبث الشياطين. )من آية 
) 10 8 4 3 2 2- أهمية قيام الليل وتالوة القرآن وذكر الله والصبر للداعية إلى الله. )من آية 

) 5 3- تحّمل التكاليف يقتضي تربية صارمة. )من آية 
) 6 4- فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم. )من آية 
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)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 7 

إن لك فـي النـهار تـصّرفًـا فـي أعمالك، فـتـنـشغل بـها عن قـراءة القـرآن، فـصلِّ بـالليـل.
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 8 

واذكر الله بـأنـواع الذكر، وانـقـطع إليـه سبـحانـه انـقـطاًعا بـإخالص العبـادة له.
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 9 

رب المشرق ورب المغرب، ال معبـود بـحق إال هو، فـاتـخذه وكيـاًل تـعتـمد عليـه فـي أمورك كلها.
)ڑ ک ک ک ک گ گ( 10 

واصبـر على ما يـقـوله المكذبـون من االستـهزاء والسّب، واهجرهم هجرًا ال أذيّـة فـيـه.
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( 11 

وال تـهتـّم بـشأن المكذبـيـن أصحاب التـمتـع بـملذات الدنـيـا، واتـركنـي وإيـاهم، وانـتـظرهم قـليـاًل حتـى يـأتـيـهم أجلهم.
)ڱ ڱ ں ں ( 12 

إن لديـنـا فـي اآلخرة قـيـوًدا ثـقـيـلة، ونـارًا ُمْستَـِعرة.
)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( 13 

وطعاًما تـغّص بـه الحلوق لشّدة مرارتـه، وعذابًـا موجًعا؛ زيـادة على ما سبـق.
)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 14 

ذلك العذاب حاصل للمكذبـيـن يـوم تـضطرب األرض والجبـال، وكانـت الجبـال رماًل سائاًل متـنـاثـرًا من شّدة هوله.
)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ( 15 

.n إنـا بـعثـنـا إليـكم رسواًل شاهًدا على أعمالكم يـوم القـيـامة مثـلما أرسلنـا إلى فـرعون رسواًل هو موسى
)ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ( 16 

فـعصى فـرعوُن الرسوَل المرسل إليـه من ربـه فـعاقـبـنـاه عقـابًـا شديـًدا فـي الدنـيـا بـالغرق، وفـي اآلخرة بـعذاب النـار، فـال 
تـعصوا أنـتـم رسولكم فـيـصيـبـكم ما أصابـه.

)ې ې ې ې ى ى ائ ائ ( 17 

فـكيـف تـمنـعون أنـفـسكم وتَـُقـونـها - إن كفـرتـم بـالله، وكذبـتـم رسوله - يـوًما شديـًدا طويـاًل، يـشيـب رأس األوالد الصغار 
من شّدة هوله وطوله.

)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 18 

السماء متـشقـقـة من هوله، كان وعد الله مفـعواًل ال محالة.
)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 19 

إّن هذه الموعظة - المشتـملة على بـيـان ما فـي يـوم القـيـامة من هول وشّدة - تـذكرة، يـنـتـفـع بـها المؤمنـون، فـمن شاء 
اتـخاذ طريـق موصل إلى ربـه اتـخذه.

C :
) 11 1- الترف والتوسع في التنعم يصّد عن سبيل الله. )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 ٹ ڤ  20 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ (

إن ربـك - أيـها الرسول - يـعلم أنـك تـصّلي أقـّل من ثـلثـي الليـل تـارة، وتـقـوم نـصفـه تـارة، وثـلثـه تـارة، وتـقـوم طائفـة 
من المؤمنـيـن معك، والله يـقـدر الليـل والنـهار، ويـحصي ساعاتـهما، علم سبـحانـه أنـكم ال تـقـدرون على إحصاء وضبـط 
ساعاتـه، فـيـشّق عليـكم قـيـام أكثـره تـحرّيًـا للمطلوب، فـلذلك تـاب عليـكم، فـصّلوا من الليـل ما تـيـّسر، علم الله أن سيـكون 
منـكم - أيـها المؤمنـون - مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يـسافـرون يـطلبـون رزق الله، وآخرون يـقـاتـلون الكفـار ابـتـغاء 
مرضاة الله ولتـكون كلمة الله هي العليـا، فـهؤالء يـشّق عليـهم قـيـام الليـل، فـصّلوا ما تـيـسر لكم من الليـل، وائتـوا بـالصالة 
المفـروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنـفـقـوا من أموالكم فـي سبـيـل الله، وما تـقـّدموا ألنـفـسكم من أّي خيـر، 

تـجدوه هو خيـًرا وأعظم ثـوابًـا، واطلبـوا المغفـرة من الله، إن الله غفـور لمن تـاب من عبـاده، رحيـم بـهم.

َمكّية
C :

األمر بـاالجتـهاد فـي دعوة المكذبـيـن، وإنـذارهم بـاآلخرة والقـرآن.
C :

)ھ   ھ( 1 

يـا أيـها الُمتَـَغشِّي بـثـيـابـه )وهو النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص(.
)ے   ۓ( 2 

انـهض فـخوِّف من عذاب الله.
)ڭ   ڭ( 3 

وَعظِّْم ربـك.
)ڭ   ۇ( 4 

وطهِّر نـفـسك من الذنـوب وثـيـابـك من النـجاسات.
)ۆ  ۆ ( 5 

وابـتـعد عن عبـادة األوثـان.
C :

) 20 1- المشقة تجلب التيسير. )من آية 
) 4 2- وجوب الطهارة من الَخَبث الظاهر والباطن. )من آية 
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)ۈ  ٴۇ  ۋ( 6 

وال تـمنـن على ربـك بـأن تـستـكثـر عملك الصالح.
)ۅ  ۅ( 7 

واصبـر لله على ما تـالقـيـه من األذى.
)ۉ  ې  ې  ې ( 8 

فـإذا نُـِفـَخ فـي القـرن النـفـخة الثـانـيـة.
)ى  ى  ائ  ائ( 9 

فـذلك اليـوم يـوم شديـد.
)ەئ  وئ  وئ  ۇئ( 10 

على الكافـريـن بـالله وبـرسله غيـر سهل.
)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ( 11 

اتـركنـي - أيـها الرسول - ومن خلقـتـه وحيـًدا فـي بـطن أمه دون مال أو ولد )وهو الوليـد بـن الُمِغيـرة(.
)ېئ ېئ  ىئ  ىئ( 12 

وجعلت له مااًل كثـيـرًا.
)ی  ی( 13 

وجعلت له بـنـيـن حاضريـن معه ويـشهدون المحافـل معه ال يـفـارقـونـه لسفـر لكثـرة ماله.
)ی  جئ  حئ( 14 

وبـسطت له فـي العيـش والرزق والولد بـسطًا.
)ىئ  يئ  جب  حب ( 15 

ثـم يـطمع مع كفـره بـي أن أزيـده بـعد ما أعطيـتـه من ذلك كله.
)  مب ىب  يب   جت  حت  خت ( 16 

ليـس األمر كما تـصّور، إنـه كان معانـًدا آليـاتـنـا المنـزلة على رسولنـا مكذبًـا بـها.
)ىت  يت( 17 

سأكلفـه مشقـة من العذاب ال يـستـطيـع تـحّملها. 
)ٱ  ٻ  ٻ ( 18 

إن هذا الكافـر الذي أنـعمت عليـه بـتـلك النـعم فـّكر فـيـما يـقـوله فـي القـرآن إلبـطاله، وقـّدر ذلك فـي نـفـسه.
)ٻ   پ  پ( 19 

فـُلِعن وُعذِّب كيـف قَـدَّر.
)پ   ڀ  ڀ  ڀ ( 20 

ثـم لعن وعّذب كيـف قَـدَّر.
C :

) 17 16 15 14 13 12 11 1- اإلنعام على الفاجر استدراج له وليس إكراًما. )من آية 
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)ٺ   ٺ( 21 

ثـم أعاد النـظر والتـروِّي فـيـما يـقـول.
)ٺ  ٿ   ٿ ( 22 

ثـم قَـطَّب وجهه وَكَلح حيـن لم يـجد ما يـطعن بـه فـي القـرآن.
)ٿ  ٹ  ٹ( 23 

ثـم أدبـر عن اإليـمان، واستـكبـر عن اتـبـاع النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص.
)ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( 24 

فـقـال: ليـس هذا الذي جاء بـه محمد كالم الله، بـل هو سحر يـرويـه عن غيـره.
)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( 25 

ليـس هذا كالم الله، بـل هو كالم اإلنـس.
) ڃ  ڃ ( 26 

سأدخل هذا الكافـر طبـقـة من طبـقـات النـار، وهي َسَقـر يـقـاسي حّرها.
)ڃ  چ  چ  چ ُ ( 27 

وما أعلمك - يـا محمد - ما َسَقـر؟!
)ڇ  ڇ  ڇ ڇ ( 28 

ال تُـْبـِقـي شيـًئا من الُمَعذَّب فـيـها إال أتـت عليـه، وال تـتـركه، ثـم يـعود كما كان، ثـم تـأتـي عليـه، وهكذا َدَوالَْيـك.
)ڍ  ڌ ( 29 

شديـدة اإلحراق والتـغيـيـر للجلود.
)ڎ  ڎ  ڈ( 30 

عليـها تـسعة عشر َمَلًكا، وهم َخَزنـتـها.
)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  31 

ۆ  ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ  ۓ  ے ے  ھ ھ ھ  ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڻ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى(

وما جعلنـا َخَزنـة النـار إال مالئكة، فـال طاقـة للبـشر بـهم، وما جعلنـا عددهم هذا إال اختـبـارًا للذيـن كفـروا بـالله؛ ليـقـولوا 
ما قـالوا فـيُـضاَعف عليـهم العذاب، وليـتـيـّقـن اليـهود الذيـن أعطوا التـوراة، والنـصارى الذيـن أعطوا اإلنـجيـل حيـن نـزل القـرآن 
مصدقًـا لما فـي كتـابـيـهم، وليـزداد المؤمنـون إيـمانًـا عنـدما يـوافـقـهم أهل الكتـاب، وال يـرتـاب اليـهود والنـصارى والمؤمنـون، 
وليـقـول المتـرددون فـي اإليـمان، والكافـرون: أي شيء أراده الله بـهذا العدد الغريـب؟! مثـل إضالل ُمْنـِكر هذا العدد وهدايـة 
الُمَصدِّق بـه، يُـِضلُّ الله من شاء أن يـضّله ويـهدي من شاء أن يـهديـه، وما يـعلم جنـود ربـك من كثـرتـها إال هو سبـحانـه، 

وما النـار إال تـذكرة للبـشر يـعلمون بـها عظمة الله سبـحانـه.
C :

) 24 23 1- خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة عن اإليمان بعدما تبين له الحق. )من آية 
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)ائ ەئ( 32 

ليـس القـول كما يـزعم بـعض المشركيـن أنـه يـكفـي أصحابـه َخَزنـة جهنـم حتـى يُـْجِهضهم عنـها، أقـسم الله بـالقـمر.
)وئ  وئ  ۇئ ( 33 

وأقـسم بـالليـل حيـن وّلى. 
)ۆئ  ۆئ  ۈئ( 34 

وأقـسم بـالصبـح إذا أضاء. 
)ېئ ېئ   ېئ( 35 

إّن نـار جهنـم إلحدى البـاليـا العظيـمة. 
)ىئ  ىئ( 36 

تـرهيـبًـا وتـخويـًفـا للنـاس. 
)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 37 

لمن شاء منـكم - أيـها النـاس - أن يـتـقـدم بـاإليـمان بـالله والعمل الصالح، أو يـتـأخر بـالكفـر والمعاصي. 
)جب  حب  خب   مب  ىب( 38 

كل نـفـس بـما كسبـتـه من األعمال مأخوذة، فـإما أن تـوبـقـها أعمالها، وإما أن تـخلِّصها وتـنـقـذها من الهالك.  
)جت  حت   خت( 39 

إال المؤمنـيـن فـإنـهم ال يُـْؤخذون بـذنـوبـهم، بـل يـتـجاوز عنـها لما لهم من عمل صالح. 
)ىت  يت  جث( 40 

وهم يـوم القـيـامة فـي جنـات يـسأل بـعضهم بـعًضا. 
)ىث  يث( 41 

عن الكافـريـن الذيـن أهلكوا أنـفـسهم بـما عملوا من المعاصي.
)مج  جح  مح  جخ ( 42 

يـقـولون لهم: ما أدخلكم فـي جهنـم؟ 
)مخ  جس   حس   خس  مس( 43 

فـيـجيـبـهم الكفـار قـائليـن: لم نـكن من الذيـن يـؤدون الصالة الواجبـة فـي الحيـاة الدنـيـا. 
)مص  جض حض  خض( 44 

ولم نـكن نـطعم الفـقـيـر مما أعطانـا الله. 

C :
) 38 1- مسؤولية اإلنسان عن أعماله في الدنيا واآلخرة. )من آية 

) 44 42 2- عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. )من آية 
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)حط مط مظ  جع( 45 

وكنـا مع أهل البـاطل نـدور معهم أيـنـما داروا، ونـتـحدث مع أهل الضالل والغوايـة.
)جغ  مغ  جف  حف( 46 

وكنـا نـكذب بـيـوم الجزاء.
)مف  ىف  يف( 47 

وتـماديـنـا فـي التـكذيـب بـه حتـى جاءنـا الموت، فـحال بـيـنـنـا وبـيـن التـوبـة.
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( 48 

فـما تـنـفـعهم يـوم القـيـامة وساطة الشـافـعـيـن من المـالئكـة والنـبـيـيـن والصالحيـن؛ ألن من شرط قَـبـول الشفـاعة الرضا عن 
المشفـوع له.

)پ پ پ پ  ڀ( 49 

أي شيء جعل هؤالء المشركيـن معرضيـن عن القـرآن؟!
)ڀ  ڀ   ٺ( 50 

كأنـهم فـي إعراضهم ونـفـورهم منـه ُحُمر َوْحش شديـدة النـفـور.
)ٺ  ٺ  ٿ( 51 

نـفـرت من أسد خوفًـا منـه.
)ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 52 

بـل يـريـد كل واحد من هؤالء المشركيـن أن يـصبـح عنـد رأسه كتـاب منـشور يـخبـره أن محمًدا رسول من الله، وليـس 
سبـب ذلك قـلة البـراهيـن أو ضعف الحجج، وإنـما هو العنـاد واالستـكبـار.

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 53 

ليـس األمر كذلك، بـل السبـب فـي تـماديـهم فـي ضاللهم أنـهم ال يـؤمنـون بـعذاب اآلخرة، فـبـقـوا على كفـرهم.
)ڄ  ڃ  ڃ ( 54 

أال إن هذا القـرآن موعظة وتـذكيـر.
)ڃ چ  چ( 55 

فـمن شاء أن يـقـرأ القـرآن ويـتـعظ بـه قـرأه واتـعظ بـه.
)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 56 

وما يـتـعظون إال أن يـشاء الله أن يـتـعظوا، هو سبـحانـه أهل ألن يُـتَّـَقـى بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، وأهل ألن يـغفـر 
ذنـوب عبـاده إذا تـابـوا إليـه.

C :
) 56 1- مشيئة العبد ُمَقيَّدة بمشيئة الله. )من آية 
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َمكّية
C :

إظهار قـدرة الله على بـعث الخلق وجمعهم يـوم القـيـامة.
C :

)ژ ژ ڑ ڑ( 1 

أقـسم الله بـيـوم القـيـامة يـوم يـقـوم النـاس لرب العالميـن.
)ک  ک  ک گ( 2 

وأقـسم بـالنـفـس الطيـبـة التـي تـلوم صاحبـها على التـقـصيـر فـي األعمال الصالحة، وعلى فـعل السيـئات، أقـسم بـهذيـن 
األمريـن ليـبـعثـّن النـاس للحساب والجزاء.

)گ گ  ڳ  ڳ  ڳ( 3 

أيـظّن اإلنـسان أن لن نـجمع عظامه بـعد موتـه للبـعث؟!
)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں( 4 

بـلى، نـقـدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابـعه خْلًقـا سويًـّا كما كانـت.
)ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ( 5 

بـل يـريـد اإلنـسان بـإنـكاره البـعث أن يـستـمّر على فـجوره مستـقـبـاًل دون رادع.
)ہ  ہ  ہ  ھ( 6 

يـسأل على وجه االستـبـعاد عن يـوم القـيـامة: متـى يـقـع؟ 
)ھ   ھ   ے( 7 

فـإذا تـحيّـر البـصر وانـدهش حيـن يـرى ما كان يـكّذب بـه. 
)ۓ  ۓ ( 8 

وذهب ضوء القـمر. 
)ڭ  ڭ  ڭ( 9 

وُجِمع جرم الشمس والقـمر.
)ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ( 10 

يـقـول اإلنـسان الفـاجر فـي ذلك اليـوم: أيـن الفـرار؟! 
)ۋ  ۋ  ۅ ( 11 

ال فـرار فـي ذلك اليـوم، وال َمْلجأ يـلجأ إليـه الفـاجر، وال ُمْعتَـَصم يـعتـصم بـه. 
)ۉ  ۉ  ې ې( 12 

إلى ربـك - أيـها الرسول - فـي ذلك اليـوم المرجع والمصيـر للحساب والجزاء
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)ې   ى  ى  ائ ائ ەئ( 13 

يـخبـر اإلنـسان فـي ذلك اليـوم بـما قـّدم من أعماله، وبـما أّخر منـها. 
)وئ  وئ ۇئ ۇئ  ۆئ( 14 

بـل اإلنـسان شاهد على نـفـسه حيـث تـشهد عليـه جوارحه بـما اكتـسبـه من إثـم.  
)ۈئ  ۈئ  ېئ( 15 

ولو جاء بـأعذار يـجادل بـها عن نـفـسه أنـه ما عمل سوًءا لم تـنـفـعه.  
)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی( 16 

ال تـحرِّك - أيـها الرسول - لسانـك بـالقـرآن ُمتَـَعجِّاًل أن يـنـفـلت منـك. 
)ی جئ  حئ  مئ( 17 

إن عليـنـا أن نـجمعه لك فـي صدرك، وإثـبـات قـراءتـه على لسانـك. 
)يئ جب حب خب( 18 

فـإذا قـرأه عليـك رسولنـا جبـريـل فـأنـصت إلى قـراءتـه واستـمع. 
)ىب  يب   جت  حت( 19 

ثـم إن عليـنـا تـفـسيـره لك.
)ٱ   ٻ  ٻ   ٻ( 20 

كاّل، ليـس األمر كما ادعيـتـم من استـحالة البـعث، فـأنـتـم تـعلمون أن القـادر على خلقـكم ابـتـداًء ال يـعجز عن إحيـائكم 
بـعد موتـكم، لكن سبـب تـكذيـبـكم بـالبـعث هو حبـكم للحيـاة الدنـيـا سريـعة االنـقـضاء.

)پ   پ( 21 

وتـرككم للحيـاة اآلخرة التـي طريـقـها القـيـام بـما أمركم الله بـه من الطاعات، وتـرك ما نـهاكم عنـه من المحرمات.
)پ  ڀ  ڀ( 22 

وجوه أهل اإليـمان والسعادة فـي ذلك اليـوم بَـِهيَّـة لها نـور.
)ڀ  ٺ  ٺ( 23 

نـاظرة إلى ربـها متـمتِّـعة بـذلك.
)ٺ  ٿ  ٿ( 24 

ووجوه أهل الكفـر والشقـاء فـي ذلك اليـوم عابـسة.
)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ( 25 

تـوقـن أن يـنـزل بـها عقـاب عظيـم، وعذاب أليـم.
C :

1- حرص رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكّفل اللَه له بجمعه في صدره وحفظه كاماًل فال 
) 17 16 ينسى منه شيًئا. )من آية 

) 21 20 2- خطر حب الدنيا واإلعراض عن اآلخرة. )من آية 
) 23 22 3- النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم. )من آية 
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)ڤ  ڤ   ڤ  ڦ( 26 

بـون، فـإذا وصلت نـفـس أحدهم أعالي صدره.  ليـس األمر كما يـتـصور المشركون من أنـهم إذا ماتـوا ال يُـَعذَّ
) ڦ    ڦ ڄ   ڄ  ( 27 

وقـال بـعض النـاس لبـعض: من يَـْرقِـي هذا لعله يُـْشَفـى؟! 
)ڄ   ڃ   ڃ( 28 

وأيـقـن من فـي النَّـزْع حيـنـئذ أنـه فـراق الدنـيـا بـالموت. 
)ڃ  چ  چ ( 29 

واجتـمعت الشدائد عنـد نـهايـة الدنـيـا وبـدايـة اآلخرة. 
)چ ڇ ڇ  ڇ ( 30 

إذا حصل ذلك يُـساق الميـت إلى ربـه. 
)ڍ  ڍ  ڌ   ڌ ( 31 

فـال َصدَّق الكافـر بـما جاء بـه رسوله، وال صلى لله سبـحانـه. 
)ڎ  ڈ  ڈ( 32 

ولكن كذب بـما جاءه بـه رسوله، وأعرض عنـه.  
) ژ  ڑ  ڑ  ک ک( 33 

ثـم ذهب هذا الكافـر إلى أهله يـختـال فـي مشيـتـه من الكبـر. 
)ک  گ گ( 34 

فـتـوعد الله الكافـر بـأن عذابـه قـد وليـه وقـرب منـه. 
)گ  ڳ  ڳ  ڳ( 35 

ثـم أعاد الجملة على سبـيـل التـأكيـد، فـقـال: {گ  ڳ  ڳ  ڳ}.  
)ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں( 36 

أيـظّن اإلنـسان أن الله تـاركه ُمْهَمال دون أن يـكلفـه بـشرع؟  
)ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ( 37 

ألم يـكن هذا اإلنـسان يـوًما نُـْطفـة من منـي يُـَصّب فـي الرحم. 
)ہ   ہ  ہ  ھ  ھ( 38 

ثـم كان بـعد ذلك قـطعة من دم جامد، ثـم خلقـه الله، وجعل خلقـه سويًـّا. 
)ھ  ے  ے  ۓ ۓ( 39 

فـجعل من جنـسه النـوعيـن: الذكر واألنـثـى؟! 
)ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( 40 

أليـس الذي خلق اإلنـسان من نُـْطفـة فَـَعَلَقـة بـقـادر على إحيـاء الموتـى للحساب والجزاء من جديـد؟! بـلى، إنـه لقـادر.
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َمَدنّية
C .تـذكيـر اإلنـسان بـأصل خلقـه، ومصيـره، وبـيـان ما أعد الله فـي الجنـة ألوليـائه :

C :
)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ( 1 

قـد مّر على اإلنـسان َدْهر طويـل كان فـيـه معدوًما ال ِذْكر له. 
)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 2 

إنـا خلقـنـا اإلنـسان من نـطفـة خليـطة بـيـن ماء الرجل وماء المرأة، نـختـبـره بـما نُـْلزمه بـه من التـكاليـف، فـجعلنـاه سميـًعا 
بـصيـرًا ليـقـوم بـما كلَّفـنـاه بـه من الشرع. 

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( 3 

إنـا بـيّـنـا له على ألسنـة رسلنـا طريـق الهدايـة، فـاستـبـانـت له بـذلك طريـق الضالل، فـهو بـعد ذلك إما أن يـهتـدي للصراط 
المستـقـيـم، فـيـكون عبـًدا مؤمنًـا شكورًا لله، وإما أن يـضّل عنـها فـيـكون عبـًدا كافـرًا جحوًدا آليـات الله.  ولما بـيّـن الله 

نـوعي المهتـدي والضاّل بـيَّـن جزاءهما فـقـال:  
)ىئ ی ی ی ی جئ( 4 

إنـا أعددنـا للكافـريـن بـالله وبـرسله سالسل يُـْسحبـون بـها فـي النـار، وأغالاًل يُـَغّلون بـها فـيـها، ونـارًا ُمْستَـِعرة. 
)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( 5 

إن المؤمنـيـن المطيـعيـن لله يـشربـون يـوم القـيـامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بـالكافـور لطيـب رائحتـه.
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( 6 

هذا الشراب الُمَعّد ألهل الطاعة هو من عيـن سهلة التـنـاول غزيـرة ال تَـْنـَضب، يَـْرَوى بـها عبـاد الله، يـسيـلونـها ويـجرونـها 
أيـن شاؤوا.

)پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ( 7 

وصفـات العبـاد الذيـن يـشربـونـها أنـهم يـوفـون بـما ألزموا بـه أنـفـسهم من الطاعات، ويـخافـون يـوًما كان شرّه منـتـشرًا 
فـاشيًـا وهو يـوم القـيـامة.

)ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ( 8 

ويـطعمون الطعام مع كونـهم فـي حال يـحبـونـه لحاجتـهم إليـه واشتـهائهم له، يـطعمونـه المحتـاجيـن من الفـقـراء واليـتـامى 
واألسارى.
C :

) 3 1- ثبوت االختيار لإلنسان، وهذا من تكريم الله له. )من آية 
2- الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج، واإلخالص في العمل، والخوف من الله: أسباب للنجاة من النار، ولدخول الجّنة. 

) 12 11 10 9 8 7 )من آية 



731

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( 9 

ويـسرون فـي أنـفـسهم أنـهم ال يـطعمونـهم إال لوجه الله، فـهم ال يـريـدون منـهم ثـوابًـا، وال ثـنـاًء على إطعامهم إيـاهم.
)ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ( 10 

إنـا نـخاف من ربـنـا يـوًما تَـْكَلح فـيـه وجوه األشقـيـاء لشّدتـه وفـظاعتـه.
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ( 11 

فـوقـاهم الله بـفـضله شّر ذلك اليـوم العظيـم، وأعطاهم بـهاًء ونـورًا فـي وجوههم؛ إكراًما لهم، وسرورًا فـي قـلوبـهم.
)ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ( 12 

وأثـابـهم الله - بـسبـب صبـرهم على الطاعات، وصبـرهم على أقـدار الله، وصبـرهم عن المعاصي - جنـة يـتـنـعمون فـيـها، 
وحريـرًا يـلبـسونـه.

)ژ  ڑ  ڑ  ک ک ک ک  گ  گ  گ گ( 13 

متـكئون فـيـها على األسرّة الُمَزيَـّنـة، ال يـرون فـي هذه الجنـة شمًسا يـؤذيـهم شعاعها، وال بـرًدا شديـًدا، بـل هم فـي ظّل 
دائم ال حّر معه وال بـرد.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ( 14 

والقـاعد  المضطجع  يـنـالها  بـحيـث  وسهولة،  بـيـسر  فـيـتـنـاولها  يـتـنـاولها،  لمن  ثـمارها  وُسخِّرت  ظاللها،  منـهم  قـريـبـة 
والقـائم.

)ں ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ( 15 

ويـدور عليـهم الخدم بـآنـيـة الفـضة، وبـكؤوسها الصافـي لونـها عنـد إرادتـهم الشراب.
)ہ  ہ ہ  ھ  ھ( 16 

هي فـي صفـاء لونـها مثـل الزجاج غيـر أنـها من الفـضة، وهي مقـدرة وفـق ما يـريـدون، ال تـزيـد عنـه وال تـنـقـص.
)ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ( 17 

ويُـْسَقـى هؤالء الُمَكرَّمون كأًسا من خمر ممزوجة بـالزنـجبـيـل.
)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( 18 

يـشربـون من عيـن فـي الجنـة تـسمى َسْلسبـيـاًل.
)ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ( 19 

ألوانـهم وكثـرتـهم  لنـضارة وجوههم وحسن  إذا رأيـتـهم ظنـنـتـهم  بـاقـون على شبـابـهم،  ِوْلدان  الجنـة  فـي  ويـدور عليـهم 
وتـفـرقـهم لؤلًؤا منـثـورًا.

)ې  ې ې  ى  ى  ائ   ائ( 20 

وإذا رأيـت ما هنـالك فـي الجنـة رأيـت نـعيـًما ال يـمكن وصفـه، ورأيـت ملًكا عظيـًما ال يُـدانـيـه ملك.

C :
) 19 1- إذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجّنة بهذا الجمال، فكيف بأهل الجّنة أنفسهم؟! )من آية 
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)ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ( 21 

قـد علت أبـدانـهم الثـيـاب الخضراء الفـاخرة وهي من الحريـر الرقـيـق، وغليـظ الديـبـاج، وأُْلبِـسوا فـيـها أسورة من فـضة، 
وسقـاهم الله شرابًـا خاليًـا من أي منـغص. 

)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 22 

ويـقـال لهم تـكريـًما لهم: إن هذا النـعيـم الذي أعطيـتـموه كان ثـوابًـا لكم على أعمالكم الصالحة، وكان عملكم مقـبـوال 
عنـد الله.

)جب حب خب مب ىب يب( 23 

إنـا نـحن أنـزلنـا عليـك - أيـها الرسول - القـرآن مفـرَّقًـا، ولم نـنـزله عليـك جملة واحدة. 
)حت  خت مت ىت يت جث مث  ىث يث( 24 

فـاصبـر لما يـحكم بـه الله قـدرًا أو شرًعا، وال تـطع آثـًما فـيـما يـدعو له من اإلثـم، وال كافـرًا فـيـما يـدعو إليـه من الكفـر.  
)مج جح مح  جخ حخ( 25 

واذكر ربـك بـصالة الفـجر أول النـهار، وصالة الظهر والعصر آخره.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 26 

واذكره بـصالتـي الليـل: صالة المغرب وصالة العشاء، وتَـَهجَّد بـه بـعدهما.
)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 27 

إن هؤالء المشركيـن يـحبـون الحيـاة الدنـيـا ويـحرصون عليـها، ويـتـركون وراءهم يـوم القـيـامة، وهو يـوم ثـقـيـل؛ لما فـيـه من 
الشدائد والمحن.

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 28 

نـحن خلقـنـاهم وقـوَّيـنـا خلقـهم بـتـقـويـة مفـاصلهم وأعضائهم وغيـرها. وإذا شئنـا إهالكهم وإبـدالهم بـأمثـالهم أهلكنـاهم 
وأبـدلنـاهم.

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 29 

إن هذه السورة موعظة وتـذكيـر، فـمن شاء اتـخاذ طريـق تـوصله إلى رضا ربـه اتـخذها.
)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 30 

وما تـشاؤون اتـخاذ طريـق إلى رضا الله إال أن يـشاء الله ذلك منـكم، فـاألمر كله إليـه، إن الله كان عليـًما بـما يـصلح 
لعبـاده، وبـما ال يـصلح لهم، حكيـًما فـي خلقـه وقـدره وشرعه.

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 31 

يُـْدِخل من يـشاء من عبـاده فـي رحمتـه، فـيـوفـقـهم لإليـمان والعمل الصالح، وأعّد للظالميـن ألنـفـسهم بـالكفـر والمعاصي 
عذابًـا موجًعا فـي اآلخرة، وهو عذاب النـار.

C :
) 27 1- خطر التعلق بالدنيا ونسيان اآلخرة. )من آية 

) 30 2- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. )من آية 
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َمكّية
C :

الوعيـد  للمكذبـيـن بـالويـل يـوم القـيـامة.
C :

)ک  گ ( 1 

أقـسم الله بـالريـاح المتـتـابـعة مثـل ُعرف الفـرس.
)گ  گ( 2 

وأقـسم بـالريـاح الشديـدة الهبـوب.
)ڳ  ڳ( 3 

وأقـسم بـالريـاح التـي تـنـشر المطر.
)ڱ  ڱ( 4 

وأقـسم بـالمالئكة التـي تـنـزل بـما يـفـرق بـيـن الحق والبـاطل.
)ڱ  ں( 5 

وأقـسم بـالمالئكة التـي تـنـزل بـالوحي.
)ڻ  ڻ ڻ( 6 

تـنـزل بـالوحي إعذارًا من الله إلى النـاس، وإنـذارًا للنـاس من عذاب الله.
)ۀ  ۀ  ہ( 7 

إن الذي تـوعدون بـه من البـعث والحساب والجزاء لواقـع ال محالة.
)ہ  ہ  ھ( 8 

فـإذا النـجوم ُمِحَي نـورها وذهب ضوؤها.
)ھ ھ  ے( 9 

وإذا السماء ُشقَّـت لتـنـّزل المالئكة منـها.
)ۓ  ۓ  ڭ( 10 

وإذا الجبـال اقـتُـِلعت من مكانـها فَـُفـتِّـتَـْت حتـى تـصيـر هبـاًء.
)ڭ   ڭ  ۇ( 11 

وإذا الرسل ُجِمعت لوقـت محدد.
)ۆ  ۆ  ۈ( 12 

ليـوم عظيـم ُأجِّلت للشهادة على أممها.
)ٴۇ  ۋ( 13 

ليـوم الفـصل بـيـن العبـاد، فـيـتـبـيـن المحق من المبـطل، والسعيـد من الشقـي.
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)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( 14 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما يـوم الفـصل؟!
)ې  ې  ى ( 15 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن الذيـن يـكذبـون بـما جاءت بـه الرسل من عنـد الله. 
)ائ  ائ  ەئ ( 16 

ألم نـهلك األمم السابـقـة لما كفـرت بـالله وكذبـت رسلها؟!  
)وئ  وئ  ۇئ( 17 

ثـم نـتـبـعهم المكذبـيـن من المتـأخريـن، فـنـهلكهم كما أهلكنـاهم.  
)ۆئ  ۆئ  ۈئ( 18 

مثـل اإلهالك لتـلك األمم نـهلك المجرميـن المكذبـيـن بـما جاء بـه محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
)ېئ  ېئ  ېئ( 19 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـوعيـد الله بـالعقـاب للمجرميـن.
)ٱ ٻ  ٻ ٻ  ٻ( 20 

ألم نـخلقـكم - أيـها النـاس - من ماء حقـيـر قـليـل وهو النُّـْطفـة.
)پ  پ  پ  ڀ( 21 

فـجعلنـا ذلك الماء الَمِهيـن فـي مكان َمْحروز وهو رحم المرأة.
)ڀ  ڀ  ٺ( 22 

إلى ُمّدة معلومة هي مّدة الحمل.
)ٺ  ٺ  ٿ( 23 

فـقـدَّرنـا صفـة المولود وقَـْدَره ولونـه وغيـر ذلك، فـنـعم القـادرون لذلك كله نـحن.
)ٿ  ٿ  ٹ( 24 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـقـدرة الله.
)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( 25 

ألم نـجعل األرض تـضّم النـاس جميـًعا.
)ڤ ڦ( 26 

تـضّم أحيـاءهم بـالسكن عليـها وعمارتـها، وأمواتـهم بـالدفـن فـيـها.
C :

) 18 17 16 1- إهالك األمم المكذبة ُسنَّة إلهية. )من آية 
) 22 21 20 2- رعاية الله لإلنسان في بطن أمه. )من آية 

) 26 25 3- اتساع األرض لمن عليها من األحياء، ولمن فيها من األموات. )من آية 
) 49 47 46 40 37 34 28 24 4- خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. )من آية 
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)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 27 

وجعلنـا فـيـها جبـااًل ثـوابـَت، تـمنـعها من االضطراب، عاليـات، وأسقـيـنـاكم - أيـها النـاس - ماًء عذبًـا، فـمن خلق ذلك 
ليـس عاجزًا عن بـعثـكم.

)ڃ ڃ چ( 28 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـنـعم الله عليـهم.
)چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ( 29 

ويـقـال للمكذبـيـن بـما جاءت بـه رسلهم: سيـروا - أيـها المكذبـون - إلى ما كنـتـم بـه تـكذبـون من العذاب.
)ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ( 30 

سيـروا إلى ظل من دخان النـار مفـتـرق ثـالث فـرق.
)ژ ژ ڑ ڑ  ک  ک( 31 

ليـس فـيـه بـرد الظالل، وال يـمنـع لهيـب النـار وحّرها أن يـنـفـذ إليـكم.
)ک  گ  گ  گ( 32 

إن النـار تـقـذف بـشرارات، كل شرارة مثـل القـصر فـي عظمها.
)ڳ  ڳ  ڳ( 33 

كأن الشرارات التـي تـقـذف بـها فـي سوادها وضخامتـها ِجمال سود.
)ڱ  ڱ  ڱ( 34 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن  بـعذاب الله.
)ں ں  ڻ ڻ( 35 

هذا يـوم ال يـتـكلمون فـيـه بـشيء.
)ڻ  ۀ ۀ  ہ( 36 

وال يُـْؤَذن لهم أن يـعتـذروا إلى ربـهم من كفـرهم وسيـئاتـهم، فـيـعتـذرون إليـه.
)ہ  ہ   ھ( 37 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـأخبـار هذا اليـوم.
)ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ( 38 

هذا يـوم الفـصل بـيـن الخالئق، جمعنـاكم واألمم السابـقـة فـي صعيـد واحد.
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ( 39 

فـإن كانـت لكم حيـلة تـحتـالون بـها للنـجاة من عذاب الله فـاحتـالوا علّي.
)ۆ  ۈ  ۈ( 40 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـيـوم الفـصل.
)ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ( 41 

إن المتـقـيـن لربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، فـي ظالل أشجار الجنـة الوارفـة، وعيـون الماء العذبـة الجاريـة.
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)ې  ې  ې( 42 

وفـواكه مما يـشتـهون أكله. 
)ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ( 43 

األعمال  من  الدنـيـا  فـي  تـعملون  بـما كنـتـم  فـيـه؛  ُمنَـغِّص  ال  هنـيـًئا  شرابًـا  واشربـوا  الطيـبـات،  من  كلوا  لهم:  ويـقـال 
الصالحات. 

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ( 44 

إنـا مثـل هذا الجزاء الذي جزيـنـاكم بـه نـجزي المحسنـيـن ألعمالهم. 
)ۈئ  ۈئ  ېئ( 45 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـما أعد الله للمتـقـيـن.  
)ېئ ىئ ىئ  ىئ ی( 46 

ويـقـال للمكذبـيـن: كلوا وتـمتـعوا بـملذات الحيـاة وقـتًـا قـليـاًل فـي الدنـيـا، إنـكم بـكفـركم بـالله وتـكذيـبـكم رسله مجرمون. 
)ی ی جئ( 47 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن بـجزائهم يـوم الديـن.
)مئ ىئ يئ جب حب خب( 48 

وإذا قـيـل لهؤالء المكذبـيـن: صّلوا لله ال يـصّلون له. 
)ىب  يب  جت( 49 

هالك وعذاب وخسران فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن الذيـن يـكذبـون بـما جاءت بـه الرسل من عنـد الله.
)خت مت ىت يت( 50 

فـإذا لم يـؤمنـوا بـهذا القـرآن المنـزل من ربـهم فـبـأي حديـث غيـره يـؤمنـون؟!

َمكّية
C :

بـيـان أدلة القـدرة على البـعث والتـخويـف من العاقـبـة.
C :

)ٱ  ٻ( 1 

عن أي شيء يـتـساءل هؤالء المشركون بـعدما بـعث الله إليـهم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؟!
)ٻ  ٻ  پ( 2 

يـسأل بـعضهم بـعًضا عن الخبـر العظيـم، وهو هذا القـرآن المنـزل على رسولهم المتـضمن لخبـر البـعث.
)پ  پ  ڀ  ڀ( 3 

هذا القـرآن الذي اختـلفـوا فـيـما يـصفـونـه بـه؛ من كونـه سحرًا أو شعرًا أو كهانـة أو أساطيـر األوليـن.




