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)ڀ ٺ( 4 

ليـس األمر كما زعموا، سيـعلم هؤالء المكذبـون بـالقـرآن عاقـبـة تـكذيـبـهم السيـئة.
)ٺ  ٺ  ٿ( 5 

ثـم سيـتـأكد لهم ذلك.
)ٿ ٿ   ٹ  ٹ( 6 

ألم نُـَصيِّـر األرض ُمَمهَّدة لهم صالحة الستـقـرارهم عليـها؟!
)ٹ ڤ( 7 

وجعلنـا الجبـال عليـها بـمنـزلة أوتـاد تـمنـعها من االضطراب.
)ڤ ڤ( 8 

وخلقـنـاكم - أيـها النـاس - أصنـافًـا: منـكم الذُّكران واإلنـاث.
)ڦ ڦ ڦ( 9 

وجعلنـا نـومكم انـقـطاًعا عن النـشاط لتـستـريـحوا.
)ڄ ڄ ڄ ( 10 

وجعلنـا الليـل ساتـرًا لكم بـظلمتـه مثـل اللبـاس الذي تـستـرون بـه عوراتـكم.
)ڃ   ڃ ڃ( 11 

وجعلنـا النـهار ميـدانًـا للكسب والبـحث عن الرزق.
)چ چ چ ڇ( 12 

وبـنـيـنـا فـوقـكم سبـع سماوات متـيـنـة البـنـاء محكمة الصنـع.
)ڇ ڇ ڍ( 13 

وصيَّـرنـا الشمس مصبـاًحا شديـد االتـقـاد واإلنـارة.
)ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ( 14 

وأنـزلنـا من السحب التـي حان لها أن تـمطر ماًء كثـيـر االنـصبـاب.
)ژ ژ ڑ ڑ ( 15 

لنـخرج بـه أصنـاف الَحب، وأصنـاف النـبـات.
)ک ک( 16 

ونـخرج بـه بـساتـيـن ُمْلتَـفَّـة من كثـرة تـداخل أغصان أشجارها.
ولما ذكر الله هذه النـعم الدالة على قـدرتـه أتـبـعها بـذكر البـعث والقـيـامة؛ ألن القـادر على خلق هذه النـعم قـادر على 

بـعث الموتـى وحسابـهم، فـقـال:
)گ گ گ گ ڳ( 17 

إن يـوم الفـصل بـيـن الخالئق كان موعًدا محدًدا بـوقـٍت ال يـتـخّلف.
C :

) 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 1- إحكام الله للخلق داللة على قدرته على إعادته. )من آية 
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)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ( 18 

يـوم يـنـفـخ الملك فـي القـرن النـفـخة الثـانـيـة، فـتـأتـون - أيـها النـاس - جماعات جماعات. 
)ں ڻ ڻ ڻ( 19 

وفُـتِـحت السماء فـصار لها فتوح وشقوق مثـل األبـواب المفـتـحة.
)ۀ ۀ ہ ہ( 20 

وُجِعلت الجبـال تـسيـر حتـى تـتـحول هبـاًء منـثـورًا، فـتـصيـر مثـل السراب.  
)ہ ھ ھ ھ ( 21 

إن جهنـم كانـت راصدة ُمْرتَـِقـبـة. 
)ے ے( 22 

للظالميـن مرجًعا يـرجعون إليـه. 
)ۓ ڭ ڭ ( 23 

ماكثـيـن فـيـها أزمنـة ودهورًا ال نـهايـة لها. 
)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 24 

ال يـذوقـون فـيـها هواًء بـارًدا يـبـرد حر السعيـر عنـهم، وال يـذوقـون فـيـها شرابًـا يُـتَـلذَّذ بـه. 
)ٴۇ ۋ ۋ( 25 

ال يـذوقـون إال ماًء شديـد الحرارة، وما يـسيـل من صديـد أهل النـار. 
)ۅ ۉ( 26 

جزاًء موافـًقـا لما كانـوا عليـه من الكفـر والضالل. 
)ې ې ې ې ى( 27 

إنـهم كانـوا فـي الدنـيـا ال يـخافـون محاسبـة الله إيـاهم فـي اآلخرة؛ ألنـهم ال يـؤمنـون بـالبـعث، فـلو كانـوا يـخافـون البـعث 
آلمنـوا بـالله، وعملوا صالًحا. 

)ائ ائ ەئ ( 28 

وكذبـوا بـآيـاتـنـا المنـزلة على رسولنـا تـكذيـبًـا.  
)وئ وئ ۇئ ۇئ( 29 

وكل شيء من أعمالهم ضبـطنـاه وعددنـاه، وهو مكتـوب فـي صحائف أعمالهم. 
)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( 30 

فـذوقـوا - أيـها الطغاة - هذا العذاب الدائم، فـلن نـزيـدكم إال عذابًـا على عذابـكم.

C :
) 22 21 1- الطغيان سبب دخول النار. )من آية 
) 30 2- مضاعفة العذاب على الكفار. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ( 31 

إن للمتـقـيـن ربـهم بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، مكاَن فـوٍز يـفـوزون فـيـه بـمطلوبـهم وهو الجنـة.
)ٻ پ( 32 

بـساتـيـن وأعنـابًـا.
)پ پ( 33 

ونـاهدات مستـويـات السن.
)ڀ ڀ ( 34 

وكأس خمر مألى.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 35 

ال يـسمعون فـي الجنـة كالًما بـاطال، وال يـسمعون كذبًـا، وال يـكذب بـعضهم بـعًضا.
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ( 36 

كل ذلك مما منـحهم الله ِمنَّـة وعطاء منـه كافـيًـا.
)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 37 

رب السماوات واألرض ورب ما بـيـنـهما، رحـمن الدنـيـا واآلخرة، ال يـملك جميـع من فـي األرض أو السماء أن يـسألوه 
إال إذا أذن لهم.

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( 38 

يـوم يـقـوم جبـريـل والمالئكة ُمْصطفِّـيـن، ال يـتـكلمون بـشفـاعة ألحد إال من أذن له الرحـمن أن يـشفـع، وقـال سداًدا 
ككلمة التـوحيـد.

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ( 39 

ذلك الموصوف لكم هو اليـوم الذي ال ريـب أنـه واقـع، فـمن شاء النـجاة فـيـه من عذاب الله فـليـتـخذ سبـيـاًل إلى ذلك 
من األعمال الصالحة التـي تـرضي ربـه.

)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 40 

إنـا حّذرنـاكم - أيـها النـاس - عذابًـا قـريـبًـا يـحصل، يـوم يـنـظر المرء ما قـدم من عمله فـي الدنـيـا، ويـقـول الكافـر متـمنـيًـا 
الخالص من العذاب: يـا ليـتـنـي صرت تـرابًـا مثـل الحيـوانـات عنـدما يـقـال لها يـوم القـيـامة: كونـي تـرابًـا.

C :
) 31 1- التقوى سبب دخول الجّنة. )من آية 

) 40 39 38 2- تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح. )من آية 
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َمكّية
C :

التـذكيـر بـالله واليـوم اآلخر.
C :

)ڻ ڻ( 1 

أقـسم الله بـالمالئكة التـي تـجذب أرواح الكفـار بـشدة وعنـف.
)ۀ ہ( 2 

وأقـسم بـالمالئكة التـي تـستـلُّ أرواح المؤمنـيـن بـسهولة ويـسر.
)ہ ہ( 3 

وأقـسم بـالمالئكة التـي تَـْسبَـح من السماء إلى األرض بـأمر الله.
)ھ ھ ( 4 

وأقـسم بـالمالئكة التـي تـسبـق بـعضها فـي أداء أمر الله.
)ے ے( 5 

وأقـسم بـالمالئكة التـي تـنـفـذ ما أمرهم الله بـه من قـضائه مثـل المالئكة الموكليـن بـأعمال العبـاد؛ أقـسم بـذلك كله 
ليـبـعثـنَّـهم للحساب والجزاء.

)ۓ ڭ ڭ( 6 

يـوم تـهتـّز األرض عنـد النـفـخة األولى.
)ڭ ۇ( 7 

تـتـبـع هذه النـفـخة نـفـخة ثـانـيـة. 
)ۆ ۆ ۈ( 8 

قـلوب النـاس فـي ذلك اليـوم خائفـة. 
)ٴۇ ۋ( 9 

يـظهر على أبـصارها أثـر الذلة.  
)ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 10 

وكانـوا يـقـولون: هل نـرجع إلى الحيـاة بـعد أن متـنـا؟! 
)ې ې ى ى( 11 

أإذا كنـا عظاًما بـاليـة فـارغة نـرجع بـعد ذلك؟!

C :
) 2 1 1- قبض روح الكافر بشّدة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين. )من آية 
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)ائ ەئ ەئ وئ وئ( 12 

قـالوا: إذا رجعنـا تـكون تـلك الرجعة خاسرة، مغبـونًـا صاحبـها. 
)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 13 

أَْمر البـعث يـسيـر، فـإنـما هي صيـحة واحدة من الملك الموكل بـالنـفـخ. 
)ېئ ېئ ېئ( 14 

فـإذا الجميـع أحيـاء على وجه األرض بـعد أن كانـوا أمواتًـا فـي بـطنـها.
)ىئ ىئ ی ی ( 15 

هل جاءك - أيـها الرسول - خبـر موسى مع ربـه ومع عدّوه فـرعون؟!
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 16 

حيـن نـاداه ربـه سبـحانـه بـوادي طَُوى المطهر.
)پ پ ڀ ڀ ڀ( 17 

قـال له فـيـما قـال: سْر إلى فـرعون، إنـه تـجاوز الحد فـي الظلم واالستـكبـار.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 18 

فـقـل له: هل لك - يـا فـرعون - أن تـتـطهر من الكفـر والمعاصي؟
)ٿ ٹ ٹ ٹ( 19 

وأرشدك إلى ربـك الذي خلقـك ورعاك فـتـخشاه، فـتـعمل بـما يـرضيـه، وتـتـجنـب ما يـسخطه؟
)ڤ ڤ ڤ( 20 

فـأظهر له موسى n العالمة العظمى الدالة على أنـه رسول من ربـه، وهي اليـد والعصا.
)ڦ ڦ( 21 

.n فـما كان من فـرعون إال أنـه كّذب بـهذه العالمة، وعصى ما أمره بـه موسى
)ڦ ڄ ڄ( 22 

ثـم أعرض عن اإليـمان بـما جاء بـه موسى n مجتـهًدا فـي معصيـة الله ومعارضة الحق.
)ڄ ڃ( 23 

فـجمع قـومه وأتـبـاعه لمغالبـة موسى n، فـنـادى قـائاًل:
)ڃ ڃ چ چ( 24 

أنـا ربـكم األعلى، فـال طاعة لغيـري عليـكم.
)چ ڇ ڇ  ڇ ڇ( 25 

فـأخذه الله فـعاقـبـه فـي الدنـيـا بـالغرق فـي البـحر، وعاقـبـه فـي اآلخرة بـإدخاله فـي أشّد العذاب.
)ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ   ڈ( 26 

إن فـيـما عاقـبـنـا بـه فـرعون فـي الدنـيـا واآلخرة لموعظة لمن يـخشى الله؛ فـهو الذي يـنـتـفـع بـالمواعظ.
C :

) 18 1- وجوب الرفق عند خطاب المدعّو. )من آية 
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)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ( 27 

أإيـجادكم على الله - أيـها المكذبـون بـالبـعث - أصعب، أم إيـجاد السماء التـي بـنـاها؟!
)گ گ گ( 28 

جعل َسْمتـها فـي جهة العلّو رفـيـًعا، فـجعلها مستـويـة، ال فـطور فـيـها وال شقـوق وال عيـب.
)ڳ ڳ ڳ ڳ( 29 

وأظلم ليـلها إذا غربـت شمسها، وأظهر نـورها إذا أشرقـت.
)ڱ ڱ ڱ ں( 30 

واألرض بـعد أن خلق السماء بـسطها، وأودع فـيـها منـافـعها.
)ڻ ڻ ڻ ڻ( 31 

أخرج منـها ماءها عيـونًـا تـجري، وأنـبـت فـيـها من النـبـات ما تـرعاه الدواب.
)ۀ ہ( 32 

والجبـال جعلها ثـابـتـة على األرض.
)ہ ہ ھ ( 33 

كل ذلك منـافـع لكم - أيـها النـاس - وألنـعامكم، فـالذي خلق هذا كله ال يـعجز عن إعادة خلقـهم من جديـد.
)ھ ھ  ے  ے( 34 

فـإذا جاءت النـفـخة الثـانـيـة التـي تـغمر كل شيء بـهولها، وقـامت القـيـامة.
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 35 

يـوم تـجيء يـتـذكر اإلنـسان ما قـدم من عمل، خيـرًا كان أو شرًّا.
)ۇ ۆ ۆ ۈ( 36 

وجيء بـجهنـم وأُْظِهرت عيـانًـا لمن يـبـصرها.
)ٴۇ ۋ ۋ( 37 

فـأما من تـجاوز الحّد فـي الضالل. 
)ۅ ۉ ۉ( 38 

وفـّضل الحيـاة الدنـيـا الفـانـيـة على الحيـاة األخرى البـاقـيـة. 
)ې ې ې ى( 39 

فـإن النـار هي مستـقـرّه الذي يـأوي إليـه. 
 40  41 )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  * ۈئ ۈئ ېئ ېئ(

وأما من خاف قـيـامه بـيـن يـدي ربـه، وكّف نـفـسه عن اتـبـاع ما تـهواه مما حّرمه الله، فـإن الجنـة هي مستـقـرّه الذي 
يـأوي إليـه.
C :

) 32 31 30 29 28 27 1- بيان الله لتفاصيل خلق السماء واألرض. )من آية 
) 41 40 2- الخوف من الله وكّف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنَّة. )من آية 
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)ىئ ىئ ىئ ی ی( 42 

يـسألك - أيـها الرسول - هؤالء المكذبـون بـالبـعث: متـى تـقـع الساعة؟  
)ی  جئ  حئ  مئ( 43 

ليـس لك علم بـها حتـى تـذكرها لهم، وليـس من شأنـك ذلك، إنـما شأنـك االستـعداد لها. 
)يئ جب حب( 44 

إلى ربـك وحده ُمْنـتـهى علم الساعة. 
)مب ىب يب جت حت( 45 

إنـما أنـت منـذر من يـخشى الساعة؛ ألنـه الذي يـنـتـفـع بـإنـذارك. 
)مت ىت يت جث مث ىث  يث  حج مج( 46 

كأنـهم يـوم يـرون الساعة مشاهدة، لم يـلبـثـوا فـي حيـاتـهم الدنـيـا إال عشيـة يـوم واحد أو بـكرتـه.

َمكّية
C :

تـذكيـر  الكافـريـن المستـغنـيـن عن ربـهم بـبـراهيـن البـعث.
C :

)ٱ ٻ( 1 

قـّطب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وجهه وأعرض.
)ٻ ٻ پ( 2 

ألجل مجيء عبـد الله بـن أم مكتـوم يـستـرشده، وكان أعمى، جاء والرسول ملسو هيلع هللا ىلص منـشغل بـأكابـر المشركيـن أماًل فـي 
هدايـتـهم.

)پ پ ڀ ڀ( 3 

وما يُـْعِلُمَك - أيـها الرسول - لعل هذا األعمى يـتـطهر من ذنـوبـه؟!
)ڀ ٺ ٺ ٺ( 4 

أو يـتـعظ بـما يـسمع منـك من المواعظ، فـيـنـتـفـع بـها.
)ٿ  ٿ ٿ( 5 

أما من استـغنـى بـنـفـسه بـما لديـه من المال عن اإليـمان بـما جئت بـه.
C :

) 44 1- علم الساعة من الغيب الَّذي ال يعلمه إال الله. )من آية 
2 1 2- عتاب الله تعالى نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص في شأن عبد الله بن أم مكتوم  دلَّ على أن القرآن من عند الله. )من آية 

) 10 9 8 7 6 5 4 3

) 4 3 3- االهتمام بطالب العلم والُمستـَْرِشد. )من آية 
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)ٹ ٹ ٹ( 6 

فـأنـت تَـتَـعرَّض له، وتُـقـبـل إليـه.
)ڤ ڤ ڤ ڤ( 7 

وأي شيء يـلحقـك إذا لم يـتـطهر من ذنـوبـه بـالتـوبـة إلى الله.
)ڦ ڦ ڦ ڄ ( 8 

وأما من جاءك يـسعى بـحثًـا عن الخيـر.
)ڄ ڄ( 9 

وهو يـخشى ربـه.
)ڃ ڃ ڃ( 10 

فـأنـت تـتـشاغل عنـه بـغيـره من أكابـر المشركيـن.
)چ چ  چ( 11 

ليـس األمر كذلك، إنـما هي موعظة وتـذكيـر لمن يـقـبـل.
)ڇ ڇ ڇ( 12 

فـمن شاء أن يـذكر الله ذكره، واتـعظ بـما فـي هذا القـرآن.
)ڍ ڌ ڌ( 13 

فـهذا القـرآن فـي صحف شريـفـة عنـد المالئكة.
)ڎ ڈ( 14 

مرفـوعة فـي مكان عال، مطهرة ال يـصيـبـها َدنَـس وال رِْجس.
)ژ  ژ( 15 

وهي بـأيـدي رسل من المالئكة.  
)ڑ  ک( 16 

كرام عنـد ربـهم، كثـيـري فـعل الخيـر والطاعات.
)ک ک  گ  گ( 17 

لُِعن اإلنـسان الكافـر، ما أشّد كفـره بـالله!
)گ  ڳ  ڳ  ڳ( 18 

من أّي شيء خلقـه الله حتـى يـتـكبّـر فـي األرض ويَـْكُفـَرُه؟! 
)ڱ ڱ ڱ ڱ( 19 

من ماء قـليـل خلقـه، فَـَقـدَّر خلقـه طورًا بـعد طور.  
)ں ڻ ڻ( 20 

ثـم يـّسر له بـعد هذه األطوار الخروج من بـطن أمه.
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)ڻ ۀ ۀ( 21 

ثـم بـعد ما قَـدَّر له من عمر فـي الحيـاة أماتـه، وجعل له قـبـرًا يـبـقـى فـيـه إلى أن يـبـعث. 
)ہ  ہ  ہ  ھ( 22 

ثـم إذا شاء بَـَعثَـُه للحساب والجزاء. 
)ھ ھ ے ے ۓ( 23 

ليـس األمر كما يـتـوهم هذا الكافـر أنـه أدى ما عليـه لربـه من حق، فـهو لم يـؤّد ما أوجب الله عليـه من الفـرائض.  
)ڭ ڭ ڭ ڭ( 24 

فـليـنـظر اإلنـسان الكافـر بـالله إلى طعامه الذي يـأكله كيـف حصل؟! 
)ۇ ۆ ۆ ۈ( 25 

فـأصله من المطر النـازل من السماء بـقـوة وغزارة. 
)ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( 26 

ثـم فَـتَـْقـنـا األرض فـانـشقـت عن النـبـات. 
)ۉ ۉ ې ( 27 

فـأنـبـتـنـا فـيـها الحبـوب من قـمح وذرة وغيـرهما.  
)ې ې( 28 

وأنـبـتـنـا فـيـها عنـبًـا وقـتًّـا رطبًـا؛ ليـكون علًفـا لدوابـهم.  
)ى ائ( 29 

وأنـبـتـنـا فـيـها زيـتـونًـا ونـخاًل. 
)ەئ ەئ( 30 

وأنـبـتـنـا فـيـها بـساتـيـن كثـيـرة األشجار. 
)وئ ۇئ ( 31 

وأنـبـتـنـا فـيـها فـاكهة، وأنـبـتـنـا فـيـها ما تـرعاه بـهائمكم.  
)ۆئ ۆئ ۈئ ( 32 

النـتـفـاعكم، وانـتـفـاع بـهائمكم. 
)ېئ ېئ ېئ( 33 

فـإذا جاءت الصيـحة العظيـمة التـي تـصخ اآلذان وهي النـفـخة الثـانـيـة. 
)ىئ ىئ ی ی ی( 34 

يـوم يـهرب المرء من أخيـه. 
)جئ حئ ( 35 

ويـفـّر من أمه وأبـيـه.
C :

34 33 1- شدة أهوال يوم القيامة حيث ال ينشغل المرء إال بنفسه، حتَّى األنبياء يقولون: نفسي نفسي. )من آية 
) 37 36 35
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)ىئ يئ( 36 

ويـفـّر من زوجتـه وأوالده.
)حب خب مب ىب يب  جت( 37 

لكّل واحد منـهم ما يـشغله عن اآلخر من شّدة الكرب فـي ذلك اليـوم.
)خت مت ىت( 38 

وجوه السعداء فـي ذلك اليـوم مضيـئة.
)جث مث( 39 

ضاحكة فـرحة بـما أعّد الله لها من رحمتـه.
)يث حج مج جح( 40 

ووجوه األشقـيـاء فـي ذلك اليـوم عليـها غبـار.
)جخ حخ( 41 

تـغشاها ظلمة.
)جس حس خس مس( 42 

أولئك الموصوفـون بـتـلك الحال هم الذيـن جمعوا بـيـن الكفـر والفـجور.

َمكّية
C :

كمال القـرآن فـي تـذكيـر األنـفـس بـاختـالل الكون عنـد البـعث.
C :

)ٱ ٻ ٻ( 1 

إذا الشمس ُجِمع ِجْرمها، وذهب ضوؤها.
)ٻ پ پ( 2 

وإذا الكواكب تـساقـطت وُمِحي ضوؤها.
)پ ڀ ڀ( 3 

وإذا الجبـال ُحرِّكت من مكانـها.
)ڀ ٺ ٺ( 4 

وإذا النُّـوق الحوامل التـي يـتـنـافـس أهلها فـيـها أُْهِملت بـتـركهم لها.
)ٺ ٿ ٿ( 5 

وإذا الوحوش ُجِمعت مع البـشر فـي صعيـد واحد.
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)ٿ ٹ ٹ( 6 

وإذا البـحار أُوقِـدت حتـى تـصيـر نـارًا.
)ٹ ڤ  ڤ( 7 

وإذا النـفـوس قُـرِنـت بـمن يـماثـلها، فَـيُـْقـرن الفـاجر بـالفـاجر، والتـقـي بـالتـقـي.
)ڤ ڦ ڦ( 8 

وإذا الطفـلة المدفـونـة وهي حيّـة سألها الله.
)ڦ ڄ ڄ( 9 

بـأي جريـمة قـتـلك من قـتـلك؟!
)ڄ ڃ ڃ( 10 

وإذا صحف أعمال العبـاد نُـِشرت؛ ليـقـرأ كل واحد صحيـفـة أعماله.
)ڃ چ  چ( 11 

وإذا السماء نُـزِعت كما يُـْنـزَع الجلد عن الشاة.
)چ ڇ  ڇ( 12 

وإذا النـار أُوقِـدت.
)ڇ ڍ  ڍ( 13 

وإذا الجنـة قُـرِّبـت للمتـقـيـن.
)ڌ ڎ ڎ  ڈ( 14 

عنـدما يـحصل ذلك تـعلم كل نـفـس ما قـدمت من األعمال لذلك اليـوم.
)ژ ژ ڑ( 15 

أقـسم الله بـالنـجوم الخفـيـة قـبـل بـزوغها فـي الليـل.
)ک ک( 16 

الجاريـات فـي أفـالكها التـي تـغيـب عنـد بـزوغ الصبـح مثـل الظبـاء تـدخل ِكنَـاسها؛ أي: بـيـتـها.
)ک گ گ( 17 

وأقـسم بـأول الليـل إذا أقـبـل، وبـآخره إذا أدبـر.
)گ  ڳ  ڳ( 18 

وأقـسم بـالصبـح إذا بـزغ نـوره.
)ڳ ڱ ڱ ڱ( 19 

إن القـرآن المنـزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص لكالم الله بـّلغه َمَلك أميـن، وهو جبـريـل n، ائتـمنـه الله عليـه.
C :

) 7 1- َحْشر المرء مع من يماثله في الخير أو الشّر. )من آية 
) 9 8 2- إذا كانت الموُءودة ُتسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف. )من آية 
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)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 20 

صاحب قـوة، ذي منـزلة عظيـمة عنـد رب العرش سبـحانـه.
)ۀ  ہ ہ( 21 

يـطيـعه أهل السماء، ُمْؤتَـمن على ما يـبـلغه من الوحي.
)ہ ھ ھ( 22 

وما محمد ملسو هيلع هللا ىلص المالزم لكم الذي تـعرفـون عقـله وأمانـتـه وصدقـه بـمجنـون كما تـّدعون بـهتـانًـا. 
)ھ ے ے ۓ( 23 

ولقـد رأى صاحبـكم جبـريـل على صورتـه التـي ُخِلَق عليـها بـأفـق السماء الواضح.  
)ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ( 24 

وليـس صاحبـكم بـبـخيـل عليـكم يـبـخل أن يـبـلغكم ما أُِمر بـتـبـلغيـه إليـكم، وال يـأخذ أجًرا كما يـأخذه الكهنـة.
)ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ( 25 

وليـس هذا القـرآن من كالم شيـطان مطرود من رحمة الله. 
)ۋ  ۅ( 26 

فـأي طريـق تـسلكونـها إلنـكار أنـه من الله بـعد هذه الحجج؟! 
)ۉ ۉ ې ې ې( 27 

ليـس القـرآن إال تـذكيـرًا وموعظة للجن واإلنـس. 
)ى ى ائ ائ  ەئ( 28 

لمن شاء منـكم أن يـستـقـيـم على طريـق الحق.
)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 29 

وما تـشاؤون استـقـامة وال غيـرها إال أن يـشاء الله ذلك، رب الخالئق كلها.

َمكّية
C :

تـحذيـر اإلنـسان من االغتـرار ونـسيـان يـوم القـيـامة.
C :

)ٱ ٻ ٻ( 1 

إذا السماء تـشقـقـت لنـزول المالئكة منـها.
)ٻ پ پ( 2 

وإذا الكواكب تـساقـطت متـنـاثـرة.
C :

) 29 1- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. )من آية 
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)پ  ڀ ڀ( 3 

وإذا البـحار فـتـح بـعضها على بـعض فـاختـلطت.
)ڀ ٺ ٺ( 4 

وإذا القـبـور قُـِلب تـرابـها لبـعث من فـيـها من األموات.
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 5 

عنـد ذلك تـعلم كل نـفـس ما قـدمت من عمل، وما أخَّرت منـه فـلم تـعمله.
)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 6 

يـا أيـها اإلنـسان الكافـر بـربـك، ما الذي جعلك تـخالف أمر ربـك حيـن أمهلك ولم يـعاجلك بـالعقـوبـة تـكّرًما منـه؟!
)ڦ ڦ ڦ ڦ( 7 

الذي أوجدك بـعد أن كنـت عدًما، وجعلك سوّي األعضاء معتـدلها.
)ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 8 

فـي أي صورة شاء أن يـخلقـك خلقـك، وقـد أنـعم عليـك إذ لم يـخلقـك فـي صورة حمار وال قـرد وال كلب وال غيـرها.
)چ  چ  چ  چ( 9 

ليـس األمر كما تـصورتـم - أيـها المغتـرون - بـل أنـتـم تـكذبـون بـيـوم الجزاء فـال تـعملون له.
)ڇ ڇ ڇ( 10 

وإن عليـكم مالئكة يـحفـظون أعمالكم.
)ڍ  ڌ( 11 

كراًما عنـد الله، كاتـبـيـن يـكتـبـون أعمالكم.
)ڎ  ڎ  ڈ( 12 

يـعلمون ما تـفـعلون من فـعل فـيـكتـبـونـه.
)ژ  ژ  ڑ  ڑ( 13 

إن كثـيـري فـعل الخيـر والطاعة لفـي نـعيـم دائم يـوم القـيـامة.  
)ک  ک  ک  گ( 14 

وإن أصحاب الفـجور لفـي نـار تـستـعر عليـهم.
)گ  گ  ڳ( 15 

يـدخلونـها يـوم الجزاء يـعانـون حّرها. 
)ڳ ڳ  ڱ  ڱ( 16 

وليـسوا عنـها بـغائبـيـن أبـًدا، بـل هم خالدون فـيـها.
)ڱ ں ں ڻ ڻ( 17 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما يـوم الديـن؟!
C :

) 6 1- التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق. )من آية 



750

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 18 

ثـم ما أعلمك ما يـوم الديـن؟! 
)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 19 

يـوم ال يـستـطيـع أحد أن يـنـفـع أحًدا، واألمر كله فـي ذلك اليـوم لله وحده، يـتـصّرف بـما يـشاء، ال ألحد غيـره.

َمكّية
C :

تـحذيـر المكذبـيـن الظالميـن من يـوم القـيـامة وبـشارة المؤمنـيـن بـه.
C :

)ڭ ۇ( 1 

هالك وخسار للُمَطفِّـفـيـن.
)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 2 

وهم الذيـن إذا اكتـالوا من غيـرهم يـستـوفـون حقـهم كاماًل دون نـقـص.  
)ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 3 

وإذا كالوا للنـاس أو وزنـوا لهم يـنـقـصون الكيـل والميـزان؛ وكان ذلك حال أهل المديـنـة عنـد هجرة النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص إليـهم. 
)ې ې ى ى ائ( 4 

أال يـتـيـقـن هؤالء الذيـن يـفـعلون هذا المنـكر أنـهم مبـعوثـون إلى الله؟!
)ەئ  ەئ ( 5 

للحساب والجزاء فـي يـوم عظيـم لما فـيـه من المحن واألهوال.
)وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ( 6 

يـوم يـقـوم النـاس لرب الخالئق كلها؛ للحساب.
)ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ ( 7 

ليـس األمر كما تـصّورتـم من أنـه ال بَـْعث بـعد الموت، إن كتـاب أهل الفـجور من الكفـار والمنـافـقـيـن لفـي خسار فـي 
األرض السفـلى.

)پ  پ ڀ  ڀ( 8 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما ِسجِّيـن؟!
)ڀ  ٺ( 9 

إن كتـابـهم مكتـوب ال يـزول، وال يُـزَاد فـيـه وال يُـْنـقـص.
C :

) 3 2 1 1- الجشع من األخالق الذميمة في التجار وال يسلم منه إال من يخاف الله. )من آية 
) 6 5 4 2- تذكر هول القيامة من أعظم الروادع عن المعصية. )من آية 
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)ٺ  ٺ  ٿ ( 10 

هالك وخسار فـي ذلك اليـوم للمكذبـيـن.
)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( 11 

الذيـن يـكذبـون بـيـوم الجزاء الذي يـجازي فـيـه الله عبـاده على أعمالهم فـي الدنـيـا.
)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 12 

وما يـكذب بـذلك اليـوم إال كل متـجاوز لحدود الله، كثـيـر اآلثـام.
)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( 13 

إذا تُـْقـرأ عليـه آيـاتـنـا المنـزلة على رسولنـا قـال: هي أقـاصيـص األمم األولى، وليـست من عنـد الله.
)ڃ چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ( 14 

ليـس األمر كما تـصور هؤالء المكذبـون، بـل غلب على عقـولهم وغطاها ما كانـوا يـكسبـون من المعاصي، فـلم يـبـصروا 
الحق بـقـلوبـهم.

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( 15 

حقًّـا إنـهم عن رؤيـة ربـهم يـوم القـيـامة لممنـوعون.
)ژ  ڑ  ڑ  ک( 16 

ثـم إنـهم لداخلو النـار، يـعانـون حّرها.
)ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ( 17 

ثـم يـقـال لهم يـوم القـيـامة تـقـريـًعا لهم: هذا العذاب الذي لقـيـتـموه هو ما كنـتـم تـكذبـون بـه فـي الدنـيـا عنـدما يـخبـركم 
بـه رسولكم.

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 18 

ليـس األمر كما تـصورتـم من أنـه ال حساب وال جزاء، إن كتـاب أصحاب الطاعة لفـي ِعلِّيـيـن.
)ں  ڻ ڻ  ڻ( 19 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما ِعلِّـيُّـون؟! 
)ۀ  ۀ( 20 

إن كتـابـهم مكتـوب ال يـزول، وال يُـزَاد فـيـه وال يُـْنـقـص.
)ہ  ہ( 21 

يـحضر هذا الكتـاب مقـربـو كل سماء من المالئكة. 
)ھ  ھ  ھ  ھ( 22 

إن المكثـريـن من الطاعات لفـي نـعيـم دائم يـوم القـيـامة.
C :

) 14 1- خطر الذنوب على القلوب. )من آية 
) 15 2- حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة. )من آية 
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)ے  ۓ  ۓ( 23 

على األسرّة المزيـنـة يـنـظرون إلى ربـهم، وإلى كل ما يـبـهج نـفـوسهم ويـسرهم.
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( 24 

إذا رأيـتـهم رأيـت فـي وجوههم أثـر التـنـّعم ُحْسنًـا وبـهاء.  
)ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 25 

يـسقـيـهم خدمهم من خمر مختـوم على إنـائها. 
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 26 

تـفـوح رائحة المسك منـه إلى نـهايـتـه، وفـي هذا الجزاء الكريـم يـجب أن يـتـسابـق المتـسابـقـون، بـالعمل بـما يـرضي الله، 
وتـرك ما يـسخطه. 

)ې  ى  ى( 27 

يُـْخلط هذا الشراب المختـوم من عيـن تَـْسنـيـم.  
)ائ ەئ ەئ وئ( 28 

وهي عيـن فـي أعلى الجنـة يـشرب منـها المقـربـون صافـيـة خالصة، ويـشرب سائر المؤمنـيـن منـها، مخلوطة بـغيـرها.  
)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( 29 

إن الذيـن أجرموا بـما كانـوا عليـه من الكفـر كانـوا من الذيـن آمنـوا يـضحكون استـهزاًء بـهم. 
)ىئ ىئ ىئ  ی( 30 

وإذا مّروا بـالمؤمنـيـن غمز بـعضهم لبـعض سخريـة وتَـنَـدُّرًا. 
)ی ی جئ حئ مئ ىئ( 31 

وإذا رجعوا إلى أهليـهم رجعوا فـرحيـن بـما هم عليـه من الكفـر واالستـهزاء بـالمؤمنـيـن. 
)جب حب خب مب ىب يب( 32 

وإذا شاهدوا المسلميـن قـالوا: إن هؤالء لضالون عن طريـق الحق، حيـث تـركوا ديـن آبـائهم. 
)حت خت مت ىت( 33 

وما وكلهم الله على حفـظ أعمالهم حتـى يـقـولوا قـولهم هذا.
)جث مث ىث يث حج مج( 34 

فـيـوم القـيـامة الذيـن آمنـوا بـالله يـضحكون من الكفـار كما كان الكفـار يـضحكون منـهم فـي الدنـيـا.
)ٱ ٻ ٻ( 35 

على األسرّة المزيـنـة يـنـظرون إلى ما أعّد الله لهم من النـعيـم الدائم.
)ٻ پ پ پ پ ڀ( 36 

َلَقـْد ُجوزِي الكفـار على أعمالهم التـي عملوها فـي الدنـيـا بـالعذاب الُمِهيـن.
C :

) 32 31 30 29 1- السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار. )من آية 
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َمكّية
C :

تـذكيـر اإلنـسان بـرجوعه لربـه، وبـيـان ضعفـه، وتـقـّلب األحوال بـه.
C :

)ڀ ڀ ٺ ( 1 

إذا السماء تَـَصدَّعت لنـزول المالئكة منـها.
)ٺ  ٺ  ٿ ( 2 

واستـمعت لربـها منـقـادة، وُحقَّ لها ذلك.
)ٿ ٿ  ٹ( 3 

وإذا األرض مّدها الله كما يـمّد األديـم.
)ٹ ٹ ڤ ڤ( 4 

وألقـت ما فـيـها من الكنـوز واألموات، وتـخّلت عنـهم.
)ڤ  ڦ ڦ( 5 

واستـمعت لربـها منـقـادة، وُحقَّ لها ذلك.
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ( 6 

يـا أيـها اإلنـسان، إنـك عامل إما خيـًرا وإما شرًّا، فـمالقـيـه يـوم القـيـامة؛ ليـجازيـك الله عليـه.
ولما ذكر عمل اإلنـسان مجماًل فـصَّل حال العامليـن يـوم القـيـامة، فـقـال: 

)چ  چ چ  چ  ڇ( 7 

فـأما من أُْعِطي صحيـفـة أعماله بـيـده اليـمنـى.
)ڇ ڇ ڍ ڍ( 8 

فـسوف يـحاسبـه الله حسابًـا سهال يـعرض عليـه عمله دون مؤاخذة بـه.
)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( 9 

ويـرجع إلى أهله مسرورًا.
)ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک( 10 

وأما من  أُْعِطي كتـابـه بـشماله من وراء ظهره.
)ک گ گ( 11 

فـسيـنـادي بـالهالك على نـفـسه.
C :

) 5 2 1- خضوع السماء واألرض لربهما. )من آية 
) 6 2- كل إنسان ساٍع إما لخير وإما لشّر. )من آية 

) 12 11 10 9 8 7 3- عالمة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعالمة الشقاء أخذه بالشمال. )من آية 
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)گ  ڳ( 12 

ويـدخل نـار جهنـم يـقـاسي حّرها.
)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( 13 

إنـه كان فـي الدنـيـا فـي أهله فـرًحا بـما هو عليـه من الكفـر والمعاصي.
)ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ( 14 

إنـه ظّن أنـه لن يـرجع إلى الحيـاة بـعد موتـه.
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 15 

بـلى، ليـرجعنَّـه الله إلى الحيـاة كما خلقـه أول مرة، إن ربـه كان بـحاله بـصيـًرا ال يـخفـى عليـه منـه شيء، وسيـجازيـه على 
عمله.

)ھ  ھ  ھ( 16 

أقـسم الله بـالُحْمرة التـي تـكون فـي األفـق بـعد غروب الشمس. 
)ے ۓ ۓ( 17 

وأقـسم بـالليـل وما ُجِمع فـيـه. 
)ڭ  ڭ ڭ( 18 

والقـمر إذا اجتـمع وتـّم وصار بـدرًا.
) ۇ ۆ ۆ ۈ( 19 

لتـركبـّن  - أيـها النـاس - حااًل بـعد حال من نُـْطفـة فَـَعَلقـة فَـُمْضغة، فـحيـاة فـموت فـبـعث.
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 20 

فـما لهؤالء الكفـار ال يـؤمنـون بـالله، واليـوم اآلخر؟! 
)ۉ ۉ ې ې ې   ې ى ( 21 

وإذا قُـرِئ عليـهم القـرآن ال يـسجدون لربّـهم؟!
)ائ  ائ  ەئ ەئ( 22 

بـل الذيـن كفـروا يـكذبـون بـما جاءهم بـه رسولهم.
)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ( 23 

والله أعلم بـما تـحويـه صدورهم، ال يـخفـى عليـه من أعمالهم شيء.
)ۈئ ۈئ  ېئ( 24 

فـأْخبِـْرهم - أيـها الرسول - بـما يـنـتـظرهم من عذاب موجع.
)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ( 25 

إال الذيـن آمنـوا بـالله، وعملوا األعمال الصالحات، لهم ثـواب غيـر مقـطوع؛ وهو الجنـة.
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َمكّية

C :
بـيـان قـوة الله وإحاطتـه الشاملة، ونـصرتـه ألوليـائه، والبـطش بـأعدائه.

C :
)ٱ  ٻ ٻ( 1 

أقـسم الله بـالسماء المشتـملة على منـازل الشمس والقـمر وغيـرهما.
)ٻ پ( 2 

وأقـسم بـيـوم القـيـامة الذي وعد أن يـجمع فـيـه الخالئق.
)پ پ( 3 

وأقـسم بـكل شاهد كالنـبـي يـشهد على أمتـه، وكل مشهود كاألمة يشهد عليها نبيها.
)ڀ ڀ ڀ( 4 

لُِعن الذيـن َشقُّـوا فـي األرض شقًّـا عظيـًما.
)ٺ  ٺ  ٺ( 5 

وأوقـدوا فـيـه النـار، وألقـوا المؤمنـيـن فـيـه أحيـاء.
)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( 6 

إذ هم قـعود على ذلك الشّق المملوء نـارًا.
)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 7 

وهم على ما يـفـعلون بـالمؤمنـيـن من التـعذيـب والتـنـكيـل شهود؛ لحضورهم ذلك.
)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 8 

وما عاب هؤالء الكفـار على المؤمنـيـن شيـًئا إال أنـهم آمنـوا بـالله العزيـز الذي ال يـغلبـه أحد، المحمود فـي كل شيء.
)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 9 

الذي له وحده ملك السماوات وملك األرض، وهو ُمطَِّلع على كل شيء، ال يـخفـى عليـه شيء من أمر عبـاده.
)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ( 10 

بـوا المؤمنـيـن والمؤمنـات بـالنـار ليـصرفـوهم عن اإليـمان بـالله وحده، ثـم لم يـتـوبـوا إلى الله من ذنـوبـهم،  إن الذيـن عذَّ
فـلهم يـوم القـيـامة عذاب جهنـم، ولهم عذاب النـار التـي تـحرقـهم؛ جزاء على ما فـعلوه بـالمؤمنـيـن من اإلحراق بـالنـار.

C :
) 8 1- يكون ابتالء المؤمن على قدر إيمانه. )من آية 

) 10 2- التوبة بشروطها تهدم ما قبلها. )من آية 



756

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 11 

إن الذيـن آمنـوا بـالله، وعملوا األعمال الصالحات، لهم جنـات تـجري األنـهار من تـحت قـصورها وأشجارها، ذلك 
الجزاء الذي أعّد لهم هو الفـوز العظيـم الذي ال يـدانـيـه فـوز.

)ۀ ۀ ہ  ہ( 12 

إن أخذ ربـك - أيـها الرسول - للظالم - وإن أمهله حيـنًـا - لقـوّي.
)ہ  ھ  ھ  ھ( 13 

إنـه هو يُـْبـِدئ الخلق والعذاب، ويـعيـدهما.
)ے ے   ۓ ( 14 

وهو الغفـور لذنـوب من تـاب من عبـاده، وإنـه يـحّب أوليـاءه من المتـقـيـن. 
)ڭ ڭ ڭ( 15 

صاحب العرش الكريـم. 
)ۇ  ۇ  ۆ ( 16 

فـّعال لما يـريـده من العفـِو عن ذنـوب من شاء، ومعاقـبـة من شاء، ال مكره له سبـحانـه. 
)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( 17 

هل جاءك - أيـها الرسول - خبـر الجنـود الذيـن تـجنَّـدوا لمحاربـة الحق، والصّد عنـه؟!  
)ۅ  ۅ( 18 

.n فـرعون، وثـمود أصحاب صالح
)ۉ  ې  ې  ې  ې( 19 

بـة وما حصل من إهالكهم، بـل هم يـكّذبـون بـما  ليـس المانـع من إيـمان هؤالء أنـهم لم تـأتـهم أخبـار األمم المكذِّ
جاءهم بـه رسولهم اتـبـاًعا ألهوائهم.

)ى  ائ  ائ  ەئ( 20 

والله محيـط بـأعمالهم محصيـها، ال يـفـوتـه منـها شيء، وسيـجازيـهم عليـها.   
)وئ  وئ  ۇئ  ۇئ( 21 

وليـس القـرآن شعرًا وال َسْجًعا كما يـقـول المكذبـون، بـل هو قـرآن كريـم. 
)ۆئ  ۈئ  ۈئ( 22 

فـي لوٍح محفـوٍظ من التـبـديـل والتـحريـف، والنـقـص والزيـادة.
C :

) 11 1- ِإيثار سالمة اإليمان على سالمة األبدان من عالمات النجاة يوم القيامة. )من آية 
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C :
بـيـان قـدرة الله وإحاطتـه فـي خلق اإلنـسان وإعادتـه.

C :
)ٱ  ٻ( 1 

أقـسم الله بـالسماء، وأقـسم بـالنـجم الذي يَـْطُرق ليـال. 
)ٻ  ٻ  پ  پ( 2 

وما أعلمك - أيـها الرسول - شأن هذا النـجم العظيـم؟!
)پ   ڀ( 3 

هو النـجم يـثـقـب السماء بـضيـائه المتـوهج. 
)ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( 4 

ما من نـفـس إال وكَّل الله بـها ملًكا يـحفـظ عليـها أعمالها للحساب يـوم القـيـامة. 
)ٿ ٿ ٿ ٹ( 5 

فـليـتـأمل اإلنـسان مم خلقـه الله؛ لتـتـضح له قـدرة الله وعجز اإلنـسان.  
)ٹ ٹ ڤ ڤ( 6 

خلقـه الله من ماء ذي انـدفـاق يُـَصّب فـي الرحم. 
)ڤ ڦ   ڦ  ڦ ڦ( 7 

يـخرج هذا الماء من بـيـن العمود العظمي الفـقـري للرجل، وعظام الصدر. 
)ڄ  ڄ  ڄ ڃ( 8 

إنـه سبـحانـه - إذ خلقـه من ذلك الماء الَمِهيـن - قـادر على بـعثـه بـعد موتـه حيًّـا للحساب والجزاء. 
)ڃ ڃ  چ( 9 

يـوم تُـْختَـبـر السرائر، فـيُـْكَشف عما كانـت تـضمره القـلوب من النـيـات والعقـائد وغيـرها، فـيـتـميـز الصالح منـها والفـاسد.  
)چ  چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ( 10 

فـما لإلنـسان فـي ذلك اليـوم من قـوة يـمتـنـع بـها من عذاب الله وال معيـن يـعيـنـه.  
)ڍ  ڌ  ڌ( 11 

أقـسم الله بـالسماء ذات المطر؛ ألنـه يـنـزل من جهتـها مرة بـعد مرة.
C :

) 4 1- تحفظ المالئكة اإلنسان وأعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها. )من آية 
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)ڎ  ڈ  ڈ( 12 

وأقـسم بـاألرض التـي تـتـشقـق عما فـيـها من النـبـات والثـمر والشجر.   
)ژ  ڑ  ڑ( 13 

إن هذا القـرآن المنـزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص لقـول يـفـصل بـيـن الحق والبـاطل، والصدق والكذب. 
)ک  ک  ک ( 14 

وليـس بـاللعب والبـاطل، بـل هو الجد والحق. 
)گ  گ  گ( 15 

إن المكذبـيـن بـما جاءهم رسولهم يـكيـدون كيـًدا كثـيـرًا ليـرّدوا دعوتـه، ويـبـطلوها. 
)ڳ  ڳ( 16 

وأكيـد أنـا كيـًدا إلظهار الديـن ودحض البـاطل.
)ڱ  ڱ  ڱ   ڱ( 17 

فـأمهل - أيـها الرسول - هؤالء الكافـريـن، أمهلهم قـليـال، وال تـستـعجل عذابـهم وإهالكهم.

َمكّية

C :
تـذكيـر النـفـس بـالحيـاة األخرويـة، وتـخليـصها من التـعلقـات الدنـيـويـة.

C :
)ں ڻ ڻ ڻ( 1 

نَـزِّه ربـك الذي عال على خلقـه نـاطًقـا بـاسمه عنـد ذكرك إيـاه وتـعظيـمك له.
)ۀ  ۀ   ہ( 2 

الذي خلق اإلنـسان سويًـّا، وعدل قـامتـه. 
)ہ  ہ ھ( 3 

والذي قَـدَّر الخالئق أجنـاسها وأنـواعها وصفـاتـها، وهدى كل مخلوق إلى ما يـنـاسبـه ويـوائمه. 
)ھ  ھ ے ( 4 

والذي أخرج من األرض ما تـرعاه دوابـكم. 
)ۓ ۓ ڭ( 5 

فـصيّـره هشيـًما يـابـًسا مائاًل للسواد بـعد أن كان أخضر غضًّا.
C :

) 16 15 1- ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله سبحانه. )من آية 
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)ڭ ڭ ۇ( 6 

سنـقـرئك - أيـها الرسول - القـرآن، ونـجمعه فـي صدرك ولن تـنـساه، فـال تـسابـق جبـريـل فـي القـراءة كما كنـت تـفـعل 
حرًصا على أال تـنـساه. 

)ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( 7 

إال ما شاء الله أن تـنـساه منـه لحكمة، إنـه سبـحانـه يـعلم ما يُـْعَلن وما يُـْخَفـى، ال يَـْخَفـى عليـه شيء من ذلك. 
)ې  ې( 8 

ونـهّون عليـك العمل بـما يـرضي الله من األعمال التـي تـدخل الجنـة.
)ې ى ى ائ( 9 

فـعظ النـاس بـما نـوحيـه إليـك من القـرآن، وذّكرهم ما دامت الذكرى مسموعة.
)ەئ  ەئ وئ( 10 

سيـتـعظ بـمواعظك من يـخاف الله؛ ألنـه الذي يـنـتـفـع بـالموعظة.  
)ۇئ ۇئ( 11 

ويـبـتـعد عن الموعظة ويـنـفـر منـها الكافـر؛ ألنـه أشد النـاس شقـاًء فـي اآلخرة لدخوله فـي النـار.
)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 12 

الذي يـدخل نـار اآلخرة الكبـرى يـقـاسي حّرها ويـعانـيـه أبـًدا.
)ېئ ىئ  ىئ ىئ  ی ی( 13 

ثـم يـخلد فـي النـار بـحيـث ال يـموت فـيـها فـيـستـريـح مما يـقـاسيـه من العذاب، وال يـحيـا حيـاة طيـبـة كريـمة.
)ی  جئ حئ  مئ( 14 

قـد فـاز بـالمطلوب من تـطّهر من الشرك والمعاصي.
)يئ جب حب خب( 15 

وذكر ربـه بـما شرع من أنـواع الذكر، وأدى الصالة بـالصفـة المطلوبـة ألدائها.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 16 

بـل تـقـدمون الحيـاة الدنـيـا، وتـفـضلونـها على اآلخرة على ما بـيـنـهما من تـفـاوت عظيـم.
)پ پ پ( 17 

وَلْلخرة خيـر وأفـضل من الدنـيـا وما فـيـها من متـع ولذات وأدوم؛ ألن ما فـيـها من نـعيـم ال يـنـقـطع أبـًدا.
)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 18 

إّن هذا الذي ذكرنـا لكم من األوامر واألخبـار لفـي الصحف المنـزلة من قـبـل القـرآن.
)ٺ ٺ ٿ( 19 

.q هي الصحف المنـزلة على إبـراهيـم وموسى
C :

) 10 1- خشية الله تبعث على االتعاظ. )من آية 
) 14 2- أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة. )من آية 
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َمكّية
C :

التـذكيـر بـاآلخرة وما فـيـها من الثـواب والعقـاب، والنـظر فـي بـراهيـن قـدرة الله.
C :

)ٿ ٿ ٹ ٹ( 1 

هل أتـاك - أيـها الرسول - حديـث القـيـامة التـي تـغشى النـاس بـأهوالها؟!
)ٹ ڤ ڤ( 2 

فـالنـاس فـي يـوم القـيـامة إما أشقـيـاء وإما سعداء، فـوجوه األشقـيـاء ذليـلة خاضعة.
)ڤ ڦ( 3 

متـعبـة مجهدة بـالسالسل التـي تُـْسحب بـها، واألغالل التـي تُـَغل بـها. 
)ڦ ڦ ڄ( 4 

تـدخل تـلك الوجوه نـارًا حارة تـقـاسي حّرها. 
)ڄ ڄ ڃ ڃ( 5 

تُـْسقـى من عيـن شديـدة حرارة الماء. 
)ڃ چ چ چ چ ڇ( 6 

ْبـرِق إذا يـبـس صار مسموًما.  ليـس لهم طعام يـتـغّذون بـه إال من أخبـث الطعام وأنـتـنـه من نـبـات يـسمَّى الشِّ
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( 7 

ال يُـْسِمن آكله، وال يـسّد جوعتـه. 
)ڎ ڈ ڈ( 8 

ووجوه السعداء فـي ذلك اليـوم ذات نـعمة وبـهجة وسرور؛ لما القـوه من النـعيـم.  
)ژ ڑ( 9 

لعملها الصالح الذي عملتـه فـي الدنـيـا راضيـة، فـقـد وجدت ثـواب عملها مدخًرا لها مضاعًفـا.  
)ک ک ک( 10 

فـي جنـة مرتـفـعة المكان والمكانـة.      
)گ گ گ گ( 11 

ال تـسمع فـي الجنـة كلمة بـاطل ولغو، فـضاًل عن سماع كلمة محرمة. 
)ڳ ڳ ڳ( 12 

فـي هذه الجنـة عيـون جاريـة يـفـجرونـها، ويـصرفـونـها كيـف شاؤوا.
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)ڱ  ڱ  ڱ( 13 

فـيـها َأِسرَّة  عاليـة. 
)ں ڻ( 14 

وأكواب مطروحة ُمهيَّـأة للشرب. 
)ڻ  ڻ( 15 

وفـيـها وسائد مرصوص بـعضها إلى بـعض.  
)ۀ  ہ( 16 

وفـيـها بـسط كثيرة مفروشة هنـا وهنـاك. ولما ذكر الله تـفـاوت أحوال األشقـيـاء والسعداء فـي اآلخرة، َوجَّه أنـظار الكفـار 
إلى ما يـدّلهم على قـدرة الخالق وحسن خلقـه ليـستـدلوا بـذلك على اإليـمان؛ ليـدخلوا الجنـة فـيـكونـوا من السعداء فـقـال:  

)ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 17 

أفـال يـنـظرون نـظر تـأمل إلى اإلبـل كيـف خلقـها الله، وسخرها لبـنـي آدم؟! 
)ے ۓ ۓ ڭ( 18 

ويـنـظرون إلى السماء كيـف رفـعها حتـى صارت فـوقـهم سقـًفـا محفـوظًا، ال يـسقـط عليـهم؟! 
)ڭ  ڭ  ۇ ۇ( 19 

ويـنـظرون إلى الجبـال كيـف نـصبـها وثـبـت بـها األرض أن تـضطرب بـالنـاس؟!  
)ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 20 

ويـنـظرون إلى األرض كيـف بـسطها، وجعلها ُمهيَّـأة الستـقـرار النـاس عليـها؟!  ولمَّا وجههم إلى النـظر إلى ما يـدل على 
قـدرتـه تـعالى َوجَّه رسوله، فـقـال:  

)ۋ ۅ ۅ ۉ( 21 

فـعظ - أيـها الرسول - هؤالء، وخوفـهم من عذاب الله، إنـما أنـت مذكر، ال يـطلب منـك إال تـذكيـرهم، وأما تـوفـيـقـهم 
لإليـمان فـهو بـيـد الله وحده. 
)ې ې ې( 22 

لست عليـهم مسلطًا حتـى تـكرههم على اإليـمان.
)ى ى ائ ائ( 23 

لكن من تـوّلى منـهم عن اإليـمان، وكفـر بـالله وبـرسوله.
)ەئ وئ وئ ۇئ( 24 

فـيـعذبـه الله يـوم القـيـامة العذاب األعظم بـأن يـدخله جهنـم خالًدا فـيـها.
)ۆئ ۆئ ۈئ( 25 

إن إليـنـا وحدنـا رجوعهم بـعد موتـهم.
)ېئ ېئ ېئ ىئ( 26 

ثـم إن عليـنـا وحدنـا حسابـهم على أعمالهم، وليـس لك وال ألحد غيـرك ذلك.
C :

) 20 19 18 17 1- االستدالل بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته. )من آية 
) 22 21 2- مهمة الداعية الدعوة، ال حمل الناس على الهداية؛ ألن الهداية بيد الله. )من آية 
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َمكّية
C :

بـيـان عاقـبـة الطغاة، والحكمة من االبـتـالء، والتـذكيـر بـاآلخرة.
C :

)ٱ( 1 

أقـسم الله سبـحانـه بـالفـجر.
)ٻ ٻ( 2 

وأقـسم بـالليـالي العشر األولى من ذي الحجة.
)پ  پ( 3 

وأقـسم بـالزوج والفـرد من األشيـاء.
)پ ڀ ڀ ( 4 

وأقـسم بـالليـل إذا جاء، واستـمّر وأدبـر وجواب هذه األقـسام: لَتُـَجاُزنَّ على أعمالكم.
)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 5 

هل فـي ذلك المذكور قَـَسم يـقـنـع ذا عقـل؟!
)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 6 

ألم تـر - أيـها الرسول - كيـف فـعل ربـك بـعاد قـوم هود لما كذبـوا رسوله؟!
)ڤ  ڤ  ڤ( 7 

قـبـيـلة عاد المنـسوبـة إلى جدها إرم ذات الطول.
)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 8 

التـي لم يـخلق الله مثـلها فـي البـالد.
)ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 9 

أََولم تـر كيـف فـعل ربـك بـثـمود قـوم صالح، الذيـن شقُّـوا صخور الجبـال، وجعلوا منـها بـيـوتًـا بـالِحْجر.
)چ چ ڇ( 10 

أََولم تـر كيـف فـعل ربـك بـفـرعون الذي كانـت له أوتـاد يـعذب بـها النـاس؟
)ڇ ڇ ڍ ڍ( 11 

كلٌّ هؤالء تـجـاوزوا الحـّد فـي الَجبَـُروت والظلم، كلٌّ تـجاوزه فـي بـلده.
)ڌ ڎ ڎ( 12 

فـأكثـروا فـيـها الفـساد بـما نـشروه من الكفـر والمعاصي.
C :

) 2 1- فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة. )من آية 
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)ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 13 

فـأذاقـهم الله عذابـه الشديـد، واستـأصلهم من األرض. 
)ک ک ک( 14 

إن ربـك - أيـها الرسول - ليـرصد أعمال النـاس ويـراقـبـها؛ ليـجازي من أحسن بـالجنـة، ومن أساء بـالنـار. ولما كانـت 
األمم التـي أهلكها الله منـعًما عليـها بـالقـوة والمنـعة، بـيّـن أن اإلنـعام بـذلك ليـس دليـاًل على رضا الله عنـهم، فـقـال: 

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 15 

فـأما اإلنـسان فـِمن طَْبـِعه أنـه إذا اختـبـره ربـه وأكرمه، وأنـعم عليـه بـالمال واألوالد والجاه، ظّن أّن ذلك لكرامة له عنـد 
الله، فـيـقـول: ربـي أكرمنـي الستـحقـاقـي إلكرامه. 

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 16 

وأما إذا اختـبـره وضيّـق عليـه رزقـه، فـإنـه يـظن أن ذلك لهوانـه على ربـه فـيـقـول: ربـي أهانـنـي. 
)ھ ھ ھ ھ ے ے( 17 

كال، ليـس األمر كما تـصور هذا اإلنـسان من أّن النـعم دليـل على رضا الله عن عبـده، وأن النـقـم دليـل على هوان العبـد 
عنـد ربـه، بـل الواقـع أنـكم ال تـكرمون اليـتـيـم مما أعطاكم الله من الرزق. 

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( 18 

وال يـحّث بـعضكم بـعًضا على إطعام الفـقـيـر الذي ال يـجد ما يـقـتـات بـه. 
)ۇ ۆ ۆ ۈ( 19 

وتـأكلون حقـوق الضعفـاء من النـساء واليـتـامى أكاًل شديـًدا دون مراعاة حلِّه. 
)ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 20 

وتـحبـون المال حبًّـا كثـيـرًا، فـتـبـخلون بـإنـفـاقـه فـي سبـيـل الله حرًصا عليـه. 
)ۉ ۉ ې ې ې  ې( 21 

ال يـنـبـغي أن يـكون هذا عملكم، واذكروا إذا ُحرِّكت األرض تـحريـًكا شديـًدا وزُْلزِلت. 
)ى ائ ائ ەئ ەئ( 22 

وجاء ربـك - أيـها الرسول - للفـصل بـيـن عبـاده، وجاءت المالئكة مصطفـيـن صفـوفًـا.
)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 23 

وجيء فـي ذلك اليـوم بـجهنـم لها سبـعون ألف زِمام، مع كل زِمام سبـعون ألف ملك يـجّرونـها، فـي ذلك اليـوم يـتـذكر 
اإلنـسان ما فـرَّط فـي جنـب الله، وأنـى له أن يـنـفـعه التـذكر فـي ذلك اليـوم؛ ألنـه يـوم جزاء ال يـوم عمل؟!

)ٱ ٻ ٻ ٻ( 24 

يـقـول من شّدة النـدم: يـا ليـتـنـي قـدمت األعمال الصالحة لحيـاتـي األخرويـة التـي هي الحيـاة الحقـيـقـيـة.
C :

) 16 15 1- المؤمن إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر. )من آية 
) 22 2- ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به؛ من غير تشبيه وال تمثيل وال تعطيل. )من آية 
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)پ پ پ پ ڀ( 25 

فـي ذلك اليـوم ال يُـَعذِّب أحد مثـل عذاب الله؛ ألن عذاب الله أشّد وأبـقـى.
)ڀ ڀ ٺ ٺ( 26 

وال يُـوثِـق فـي السالسل أحد مثـل وثـاقـه للكافـريـن فـيـها.
ولما ذكر الله جزاء الكفـار ذكر جزاء المؤمنـيـن فـقـال:

)ٺ ٿ ٿ( 27 

وأما نـفـس المؤمن فـيـقـال لها عنـد الموت ويـوم القـيـامة: يـا أيـتـها النـفـس المطمئنـة إلى اإليـمان والعمل الصالح.
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 28 

ارجعي إلى ربـك راضيـة عنـه بـما تـنـاليـن من الثـواب الجزيـل، مرضيـة عنـده سبـحانـه بـما كان لك من عمل صالح.
)ڤ  ڤ  ڤ( 29 

فـادخلي فـي جملة عبـادي الصالحيـن.
)ڦ   ڦ( 30 

وادخلي معهم جنـتـي التـي أعددتـها لهم.

َمكّية
C :

بـيـان افـتـقـار اإلنـسان وكبـده وسبـل نـجاتـه.
C :

)ڄ ڄ ڄ ڄ( 1 

أقـسم الله بـالبـلد الحرام الذي هو مكة المكرمة.
)ڃ ڃ ڃ چ( 2 

وأنـت - أيـها الرسول - حالل لك ما تـصنـع فـيـها؛ من قَـْتـل َمْن يـستـحق القـتـل، وَأْسر من يـستـحّق األسر.
)چ چ ڇ( 3 

وأقـسم الله بـوالد البـشر، وأقـسم بـما تـنـاسل منـه من الولد.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 4 

لقـد خلقـنـا اإلنـسان فـي تـعب ومشقـة؛ لما يـعانـيـه من الشدائد فـي الدنـيـا.
)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 5 

أيـظّن اإلنـسان أنـه إذا اقـتـرف المعاصي ال يـقـدر عليـه أحد، وال يـنـتـقـم منـه، ولو كان ربـه الذي خلقـه؟!
C :

) 2 1- من دالئل النبوة إخباره أن مكة ستكون حالاًل له ساعة من نهار. )من آية 
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)ڑ ک ک ک ( 6 

يـقـول: أنـفـقـت مااًل كثـيـرًا متـراكًما بـعضه فـوق بـعض. 
)گ گ گ گ ڳ( 7 

أيـظّن هذا المتـبـاهي بـما يـنـفـقـه أن الله ال يـراه؟! وأنـه ال يـحاسبـه فـي ماله؛ من أيـن اكتـسبـه؟ وفـيـم أنـفـقـه؟! 
)ڳ ڳ ڱ ڱ( 8 

ألم نـجعل له عيـنـيـن يـبـصر بـهما؟! 
)ڱ ں( 9 

ولسانًـا وشفـتـيـن يـتـحدث بـها؟!  
)ڻ  ڻ( 10 

وعّرفـنـاه طريـق الخيـر، وطريـق البـاطل؟! 
)ڻ ۀ ۀ( 11 

وهو مطالب بـأن يـتـجاوز العقـبـة التـي تـفـصله عن الجنـة فـيـقـطعها ويـتـجاوزها. 
)ہ ہ ہ ھ ( 12 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما العقـبـة التـي عليـه أن يـقـطعها ليـدخل الجنـة؟! 
)ھ ھ( 13 

هي إعتـاق رقـبـة ذكرًا كانـت أو أنـثـى.
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 14 

أو أن يـطعم فـي يـوم مجاعة يـنـدر فـيـه وجود الطعام. 
)ۇ ۇ ۆ( 15 

طفـاًل فـقـد أبـاه، له بـه قـرابـة. 
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 16 

أو فـقـيـرًا ليـس له شيء يـملكه. 
)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ( 17 

ثـم كان من الذيـن آمنـوا بـالله، وأوصى بـعضهم بـعًضا بـالصبـر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البـالء، وأوصى 
بـعضهم بـعًضا بـالرحمة بـعبـاد الله. 

)ائ ائ ەئ( 18 

أولئك المتـصفـون بـتـلك الصفـات هم أصحاب اليـميـن.
C :

) 13 1- لما ضيق الله طرق الرق وسع طرق العتق، فجعل اإلعتاق من القربات والكفارات. )من آية 
2- عتق الرقاب، وإطعام المحتاجين في وقت الشدة، واإليمان بالله، والتواصي بالصبر والرحمة: من أسباب دخول 

) 18 17 16 15 14 13 12 11 الجّنة. )من آية 
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)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 19 

والذيـن كفـروا بـآيـاتـنـا المنـزلة على رسولنـا هم أصحاب الشمال. 
)ۈئ ېئ ېئ( 20 

عليـهم نـار مغلقـة يـوم القـيـامة يـعذبـون فـيـها.

َمكّية
C :

التـأكيـد بـأطول قـسم فـي القـرآن، على تـعظيـم تـزكيـة النـفـس بـالطاعات، وخسارة دّسها بـالمعاصي.
C :

)ٱ ٻ( 1 

أقـسم الله بـالشمس، وأقـسم بـوقـت ارتـفـاعها بـعد طلوعها من مشرقـها.  
)ٻ ٻ  پ( 2 

وأقـسم بـالقـمر إذا تـبـع أثـرها بـعد غروبـها.  
)پ  پ  ڀ ( 3 

وأقـسم بـالنـهار إذا كشف ما على وجه األرض بـضوئه.  
)ڀ ڀ ٺ( 4 

وأقـسم بـالليـل إذا يـغشى وجه األرض، فـيـصيـر مظلًما. 
)ٺ ٺ ٿ( 5 

وأقـسم بـالسماء، وأقـسم بـبـنـائها المتـقـن. 
)ٿ ٿ ٹ( 6 

وأقـسم بـاألرض، وأقـسم بـبـسطها؛ ليـسكن النـاس عليـها. 
)ٹ ٹ ڤ( 7 

وأقـسم بـكل نـفـس، وأقـسم بـخلق الله لها سويـة. 
)ڤ ڤ ڦ ( 8 

فـأفـهمها من غيـر تـعليـم ما هو شّر لتـجتـنـبـه، وما هو خيـر لتـأتـيـه.  
)ڦ ڦ ڄ ڄ ( 9 

قـد فـاز بـمطلوبـه من طّهر نـفـسه بـتـحليـتـها بـالفـضـائل، وتـخليـتـها عن الـرذائل.
C :

) 9 1- أهمية تزكية النفس وتطهيرها. )من آية 
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)ڄ ڃ ڃ ڃ ( 10 

وقـد خسر من َدسَّ نـفـسه مخفـيًـا إيـاها فـي المعاصي واآلثـام.  ولما ذكر الله خسران من َدسَّ نـفـسه وأخفـاها بـالمعاصي 
ذكر ثـمود مثـااًل على ذلك فـقـال:  

)چ چ چ( 11 

كذبـت ثـمود نـبـيـها صالًحا بـسبـب مجاوزتـها الحّد فـي ارتـكاب المعاصي، واقـتـراف اآلثـام. 
)ڇ ڇ ڇ( 12 

حيـن قـام أشقـاهم بـعد انـتـداب قـومه له. 
)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 13 

فـقـال لهم رسول الله صالح n: اتـركوا نـاقـة الله، وِشْربـها فـي يـومها، فـال تـتـعرضوا لها بـسوء. 
)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 14 

فـكذبـوا رسولهم فـي شأن النـاقـة، فـقـتـلها أشقـاهم مع رضاهم بـما فـعل، فـكانـوا شركاء فـي اإلثـم، فـأطبـق الله عليـهم 
عذابـه، فـأهلكهم بـالصيـحة بـسبـب ذنـوبـهم، وسّواهم فـي العقـوبـة التـي أهلكهم بـها. 

)گ گ گ( 15 

فـعل الله بـهم من العذاب ما أهلكهم غيـر خائف سبـحانـه من تـبـعاتـه.

َمكّية

C :
بـيـان أحوال الخلق فـي اإليـمان واإلنـفـاق وحال كل فـريـق.

C :
)ڳ ڳ  ڳ( 1 

أقـسم الله بـالليـل إذا يـغطي ما بـيـن السماء واألرض بـظلمتـه. 
)ڱ ڱ  ڱ ( 2 

وأقـسم بـالنـهار إذا تـكّشف وظهر. 
)ں ں ڻ  ڻ( 3 

وأقـسم بـخلقـه النـوعيـن: الذكر واألنـثـى.

C :
) 14 12 1- المتعاونون على المعصية شركاء في اإلثم. )من آية 

) 14 2- الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية. )من آية 
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)ڻ  ۀ  ۀ( 4 

إن عملكم - أيـها النـاس - لمختـلف، فـمنـه الحسنـات التـي هي سبـب دخول الجنـة، والسيـئات التـي هي سبـب 
دخول النـار. 

)ہ  ہ  ہ  ھ( 5 

فـأما من أعطى ما يـلزمه بـذله؛ من زكاة ونـفـقـة وكفـارة، واتـقـى ما نـهى الله عنـه.
)ھ  ھ( 6 

وصدَّق بـما وعده الله بـه من الَخَلف. 
)ے  ۓ( 7 

فـسنُـَسهِّل عليـه العمل الصالح، واإلنـفـاق فـي سبـيـل الله. 
)ڭ ڭ ڭ ڭ( 8 

وأما من بـخل بـماله فـلم يـبـذله فـيـما يـجب عليـه بـذله فـيـه، واستـغنـى بـماله عن الله فـلم يـسأل الله من فـضله شيـًئا. 
)ۇ  ۆ( 9 

وكذَّب بـما وعده الله من الَخَلف ومن الثـواب على إنـفـاق ماله فـي سبـيـل الله.  
)ۈ  ۈ( 10 

فـسنُـَسهِّل عليـه عمل الشّر، ونُـَعسِّر عليـه فـعل الخيـر.
)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( 11 

وما يـغنـي عنـه ماله الذي بـخل بـه شيـًئا إذا هلك، ودخل النـار.
)ې  ې  ې( 12 

إن عليـنـا أن نـبـيّـن طريـق الحق من البـاطل.
)ى  ائ  ائ  ەئ( 13 

وإن لنـا لَْلحيـاة اآلخرة ولنـا الحيـاة الدنـيـا، نـتـصّرف فـيـهما بـما نـشاء، وليـس ذلك ألحد غيـرنـا.
)وئ  وئ  ۇئ( 14 

فـحّذرتـكم - أيـها النـاس - من نـار تـتـوقـد إن أنـتـم عصيـتـم الله.
)ٱ ٻ ٻ ٻ( 15 

ال يـقـاسي حّر هذه النـار إال األشقـى وهو الكافـر.
)پ پ پ( 16 

الـذي كذَّب بـما جاء بـه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأعرض عن امتـثـال أمر الله.
)ڀ   ڀ( 17 

. وسيُـبـاَعد عنـها أتـقـى النـاس أبـو بـكر
C :

) 10 9 8 7 6 5 4 1- كل ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاٍص. )من آية 
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)ڀ ٺ ٺ ٺ( 18 

الذي يـنـفـق ماله فـي وجوه البـر ليـتـطهر من الذنـوب.
)ٿ   ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ( 19 

وال يـبـذل ما يـبـذل من ماله ليـكافـئ نـعمة أنـعم بـها أحد عليـه.
)ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ ( 20 

ال يـريـد بـما يـبـذله من ماله إال وجه ربـه العالي على َخْلِقـه.
)ڦ  ڦ ( 21 

ولسوف يـرضى بـما يـعطيـه الله من الجزاء الكريـم.

َمكّية
C :

بـيـان عنـايـة الله بـنـبـيـه فـي أول أمره وآخره.
C :

)ڄ( 1 

أقـسم الله بـأول النـهار.
)ڄ  ڄ  ڃ( 2 

وأقـسم بـالليـل إذا أظلم وسكن النـاس فـيـه عن الحركة.
)ڃ  ڃ  چ  چ  چ( 3 

ما تـركك - أيـها الرسول - ربـك، وما أبـغضك؛ كما يـقـول المشركون لما فَـتَـر الوحي.
)ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ( 4 

ولَلدار اآلخرة خيـر لك من الدنـيـا؛ لما فـيـها من النـعيـم الدائم الذي ال يـنـقـطع.
)ڌ ڌ  ڎ   ڎ( 5 

ولسوف يـعطيـك من الثـواب الجزيـل لك وألمتـك حتـى تـرضى بـما أعطاك وأعطى أمتـك.  
)ڈ ژ ژ ڑ( 6 

لقـد وجدك صغيـرًا قـد مات عنـك أبـوك، فـجعل لك مأوى، حيـث عطف عليـك جدُّك عبـد المطلب، ثـم عّمك أبـو 
طالب.

)ک ک ک( 7 

ووجدك ال تـدري ما الكتـاب وال اإليـمان، فـعّلمك من ذلك ما لم تـكن تـعلم.
C :

) 5 1- منزلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند ربه ال تدانيها منزلة. )من آية 
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)گ گ گ( 8 

ووجدك فـقـيـرًا فـأغنـاك. 
)ڳ ڳ ڳ  ڳ( 9 

فـال تُـِسئ معاملة من فـقـد أبـاه فـي الصغر، وال تـذلّه. 
)ڱ ڱ ڱ ں( 10 

وال تـزجر السائل المحتـاج. 
)ڻ ڻ ڻ ڻ( 11 

واشكر نِـَعم الله عليـك وتـحدث بـها.  

َمكّية
C  :

المنـة على النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص بـتـمام النـعم المعنـويـة عليـه.
C :

)ۀ ہ ہ ہ( 1 

لقـد شرحنا لك صدرك فحبَّبنا إليـك تـلقِّـي الوحي. 
)ھ  ھ ھ( 2 

وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنـا عنـك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها.
)ے  ے ۓ( 3 

الذي أتـعبـك حتـى كاد أن يـكسر ظهرك. 
)ڭ  ڭ  ڭ ( 4 

وأعليـنـا لك ذكرك، فـقـد أصبـحت تُـْذَكر فـي األذان واإلقـامة وفـي غيـرهما. 
)ۇ ۇ   ۆ   ۆ( 5 

فـإن مع الشّدة والضيـق سهولة واتـساًعا وفرًجا.  
)ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ( 6 

إن مع الشدة والضيـق سهولة واتـساًعا وفرًجا، إذا علمت ذلك فـال يـهولنـك أذى قـومك، وال يـصدنـك عن الدعوة إلى 
الله. 
C :

) 10 9 1- وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.  )من آية 
) 11 2- شكر النعم حّق لله على عبده. )من آية 

) 4 3- إكرام الله تعالى نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بأن رفع له ذكره. )من آية 
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)ۅ  ۉ  ۉ ( 7 

فـإذا فـرغت من أعمالك، وانـتـهيـت منـها فـاجتـهد فـي عبـادة ربـك. 
)ې  ې  ې( 8 

واجعل رغبـتـك وقـصدك إلى الله وحده.

َمكّية
C :

امتـنـان الله على اإلنـسان بـاستـقـامة فـطرتـه وخلقـتـه، وكمال الرسالة الخاتـمة.
C :

)ٱ  ٻ( 1 

.n أقـسم الله بـالتـيـن ومكان نـبـاتـه، وبـالزيـتـون ومكان نـبـاتـه فـي أرض فـلسطيـن التـي بـعث فـيـها عيـسى
)ٻ  ٻ( 2 

.n وأقـسم بـجبـل سيـنـاء الذي نـاجى عنـده نـبـيـه موسى
)پ پ  پ( 3 

وأقـسم بـمكة البـلد الحرام الذي يـأمن من دخل فـيـه، الذي بـعث فـيـه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 4 

لقـد أوجدنـا اإلنـسان فـي أعدل خلق وأفـضل صورة.  
)ٿ ٿ  ٿ ٿ( 5 

ثـم أرجعنـاه إلى الهرم والخرف فـي الدنـيـا فـال يـنـتـفـع بـجسده كما ال يـنـتـفـع بـه إذا أفـسد فـطرتـه وصار إلى النـار.  
)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 6 

إال الذيـن آمنـوا بـالله وعملوا األعمال الصالحات فـإنـهم وإن هرموا فـلهم ثـواب دائم غيـر مقـطوع، وهو الجنـة؛ ألنـهم 
زكوا فـطرهم.  

)ڦ ڄ ڄ ڄ ( 7 

فـأي شيء يـحملك - أيـها اإلنـسان - على التـكذيـب بـيـوم الجزاء بـعدما عايـنـت من عالمات قـدرتـه الكثـيـرة؟! 
)ڃ ڃ ڃ ڃ( 8 

أليـس الله - بـجعل يـوم القـيـامة يـوًما للجزاء - بـأحكم الحاكميـن وأعدلهم؟! أيـعقـل أن يـتـرك الله عبـاده سدى دون 
أن يـحكم بـيـنـهم، فـيـجازي المحسن بـإحسانـه، والمسيء بـإساءتـه؟!

C :
8 الشرح( 1- رضا الله هو المقصد األسمى. )من آية 
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َمكّية
C :

اإلنـسان بـيـن هدايـتـه بـالوحي وضالله بـاالستـكبـار والجهل.
C :

)چ چ چ ڇ ڇ( 1 

اقـرأ - أيـها الرسول - ما يـوحيـه الله إليـك؛ مفـتـتـًحا بـاسم ربـك الذي خلق جميـع الخالئق. 
)ڇ ڍ ڍ ڌ ( 2 

خلق اإلنـسان من قـطعة دم متـجمدة بـعد أن كانـت نـطفـة. 
)ڎ ڎ  ڈ ( 3 

اقـرأ - أيـها الرسول - ما يـوحيـه الله إليـك، وربـك األكرم الذي ال يـدانـي كرمه كريـم، فـهو كثـيـر الجود واإلحسان. 
)ژ ژ ڑ( 4 

الذي عّلم الخط والكتـابـة بـالقـلم.
)ک ک ک ک گ( 5 

علم اإلنـسان ما لم يـكن يـعلمه.
)گ گ  ڳ  ڳ( 6 

حقًّـا إن اإلنـسان الفـاجر مثـل أبـي جهل ليـتـجاوز الحّد فـي تـعّدي حدود الله. 
)ڳ   ڱ   ڱ( 7 

ألجل أن رآه استـغنـى بـما لديـه من الجاه والمال. 
)ڱ  ں  ں  ڻ ( 8 

إّن إلى ربـك - أيـها اإلنـسان - الرجوع يـوم القـيـامة فـيـجازي كالًّ بـما يـستـحقـه. 
)ڻ  ڻ  ۀ ( 9 

أرأيـت أعجب من أمر أبـي جهل الذي يـنـهى. 
)ہ  ہ  ہ( 10 

عبـدنـا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلَّى عنـد الكعبـة.
)ھ  ھ  ھ  ھ  ے( 11 

أرأيـت إن كان هذا المنـهي على هدى وبـصيـرة من ربـه؟!

C :
) 5 4 3 1 1- أهمية القراءة والكتابة في اإلسالم. )من آية 

) 7 6 2- خطر الغنى إذا جّر إلى الكبر والُبعد عن الحق. )من آية 
) 10 9 3- النهي عن المعروف صفة من صفات الكفار. )من آية 
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)ۓ  ۓ  ڭ( 12 

أو كان يـأمر النـاس بـتـقـوى الله بـامتـثـال أوامره واجتـنـاب نـواهيـه، أَيُـْنـهى من كان هذا شأنـه؟!  
)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( 13 

أرأيـت إن كّذب هذا النـاهي بـما جاء بـه الرسول، وأعرض عنـه، أال يـخشى الله؟!
)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( 14 

ألم يـعلم نـاهي هذا العبـد عن الصالة أّن الله يـرى ما يـصنـع، ال يـخفـى عليـه منـه شيء؟! 
)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ې( 15 

ليـس األمر كما تـصور هذا الجاهل، لئن لم يـكّف عن أذاه لعبـدنـا وتـكذيـبـه له، لنـأخذنّـه مجذوبًـا إلى النـار بـمقـدم 
رأسه بـعنـف. 

)ې  ى ى( 16 

صاحب تـلك النـاصيـة كاذب فـي القـول، خاطئ فـي الفـعل. 
)ائ ەئ( 17 

فـليـدع - حيـن يـؤخذ بـمقـدم رأسه إلى النـار - أصحابـه وأهل مجلسه؛ يـستـعيـن بـهم ليـنـقـذوه من العذاب.  
)وئ  وئ( 18 

سنـدعو نـحن َخَزنـة جهنـم من المالئكة الغالظ الذيـن ال يـعصون الله ما أمرهم، ويـفـعلون ما يـؤمرون، فـليـنـظر أي 
الفـريـقـيـن أقـوى وأقـدر. 

)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 19 

منـه  واقـتـرب  لله،  واسجد  نـهي،  وال  أمر  فـي  تـطعه  فـال  بـسوء،  إليـك  يـصل  أن  الظالم  هذا  تـوهم  األمر كما  ليـس 
بـالطاعات، فـإنـها تـقـّرب إليـه.

َمكّية
C :

بـيـان فـضل ليـلة القـدر.
C :

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 1 

إنـا أنـزلنـا القـرآن جملة إلى السماء الدنـيـا كما ابـتـدأنـا إنـزاله على النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص فـي ليـلة القـدر من شهر رمضان. 
)پ پ پ ڀ ڀ( 2 

وهل تـدري - أيـها النـبـي - ما فـي هذه الليـلة من الخيـر والبـركة؟!

C :
1- فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام. )من سورة القدر كلها(
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)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 3 

هذه الليـلة ليـلة عظيـمة الخيـر، فـهي خيـر من ألف شهر لمن قـامها إيـمانًـا واحتـسابًـا.  
)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 4 

تـنـزل المالئكة ويـنـزل جبـريـل n فـيـها بـإذن ربـهم سبـحانـه بـكّل أمر قـضاه الله فـي تـلك السنـة رزقًـا كان أو موتًـا أو 
والدة أو غيـر ذلك مما يـقـدره الله. 

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 5 

هذه الليـلة المبـاركة خيـر كلها من ابـتـدائها حتـى نـهايـتـها بـطلوع الفـجر.

َمَدنّية

C :
بـيـان كمال الرسالة المحمديـة ووضوحها.

C :
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 1 

لم يـكن الذيـن كفـروا من اليـهود والنـصارى والمشركيـن مفـارقـيـن إجماعهم واتـفـاقـهم على الكفـر حتـى يـأتـيـهم بـرهان 
واضح، وحجة َجِليَّـة.  

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 2 

هذا البـرهان الواضح والحجة الَجِليَّـة هو رسول من عنـد الله بـعثـه يـقـرأ صحًفـا مطهرة ال يـمسها إال المطهرون. 
)ڈ ڈ ژ( 3 

فـي تـلك الصحف أخبـار صدق وأحكام عدل، تـرشد النـاس إلى ما فـيـه صالحهم ورشدهم. 
)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( 4 

وما اختـلف اليـهود الذيـن أُْعطوا التـوراة، والنـصارى الذيـن أُْعطوا اإلنـجيـل، إال من بـعد ما بـعث الله نـبـيَّـه إليـهم، فـمنـهم 
من أسلم، ومنـهم من تَـَمادى فـي كفـره مع علمه بـصدق نـبـيـه. 

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 5 

ويـظهر جرم وعنـاد اليـهود والنـصارى أنـهم ما أمروا فـي هذا القـرآن إال بـما أمروا بـه فـي كتـابـيـهم من عبـادة الله وحده، 
ومجانـبـة الشرك، وإقـامة الصالة وإعطاء الزكاة، فـما أمروا بـه هو الديـن المستـقـيـم الذي ال اعوجاج فـيـه.

C :
) 5 1- اإلخالص في العبادة من شروط قَبولها. )من آية 

) 5 2- اتفاق الشرائع في األصول َمدعاة لقبول الرسالة. )من آية 
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)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 6 

إن الذيـن كفـروا - من اليـهود والنـصارى ومن المشركيـن - يـدخلون يـوم القـيـامة فـي جهنـم ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، أولئك 
هم شّر الخليـقـة؛ لكفـرهم بـالله، وتـكذيـبـهم رسوله.

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 7 

إن الذيـن آمنـوا بـالله وعملوا األعمال الصالحات أولئك هم خيـر الخليـقـة.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 8 

ثـوابـهم عنـد ربـهم c جنـات تـجري األنـهار من تـحت قـصورها وأشجارها، ماكثـيـن فـيـها أبـًدا، رضي الله عنـهم لما 
آمنـوا بـه وأطاعوه، ورضوا عنـه لما نـالهم من رحمتـه، هذه الرحمة يـنـالها من خاف ربـه، فـامتـثـل أمره، واجتـنـب نـهيـه.

َمَدنّية
C :

التـذكيـر بـأهوال القـيـامة ودقّـة الحساب فـيـها.
C :

)ٹ ڤ ڤ ڤ( 1 

إذا ُحرِّكت األرض التـحريـك الشديـد الذي يـحدث لها يـوم القـيـامة.
)ڦ ڦ ڦ( 2 

وأخرجت األرض ما فـي بـطنـها من الموتـى وغيـرهم.
)ڄ ڄ ڄ ڄ( 3 

وقـال اإلنـسان متـحيِّـًرا: ما شأن األرض تـتـحرك وتـضطرب؟!
)ڃ ڃ ڃ( 4 

فـي ذلك اليـوم العظيـم تـخبـر األرض بـما عمل عليـها من خيـر وشّر.
)چ چ چ ڇ( 5 

ألن الله أعلمها وأمرها بـذلك.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 6 

فـي ذلك اليـوم العظيـم الذي تـتـزلزل فـيـه األرض يـخرج النـاس من موقـف الحساب فِـَرقًـا ليـشاهدوا أعمالهم التـي عملوها 
فـي الدنـيـا.
C :

) 7 6 1- الكفار شر الخليقة، والمؤمنون خيرها. )من آية 
) 8 2- خشية الله سبب في رضاه عن عبده. )من آية 
) 4 3- شهادة األرض على أعمال بني آدم. )من آية 
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)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 7 

فـمن يـعمل وزن نـملٍة صغيـرة من أعمال الخيـر والبـّر يـره أمامه.
)ک ک ک ک گ گ( 8 

ومن يـعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الشّر يـره كذلك.

َمكّية
C :

تـحذيـر اإلنـسان من الجحود والطمع بـتـذكيـره بـاآلخرة.
C :

)گ ڳ( 1 

أقـسم الله بـالخيـل التـي تـجري حتـى يُـْسَمع لنَـَفـِسها صوٌت من شدة الجري.
)ڳ ڳ ( 2 

وأقـسم بـالخيـل التـي تُـوقِـد بـحوافـرها النـار إذا المست بـها الصخور لشدة وقـعها عليـها.
)ڱ ڱ ( 3 

وأقـسم بـالخيـل التـي تُـِغيـر على األعداء وقـت الصبـاح.
)ں ں ڻ( 4 

فـحركن بـجريـهّن غبـارًا.
)ڻ ڻ ۀ( 5 

فـتـوّسطن بـفـوارسهّن َجْمًعا من األعداء.
)ہ ہ ہ ہ( 6 

إن اإلنـسان لَمنُـوع للخيـر الذي يـريـده منـه ربـه.
)ھ ھ ھ ے( 7 

وإنـه على منـعه للخيـر لشاهد، ال يـستـطيـع إنـكار ذلك لوضوحه.
)ۓ ۓ ڭ ڭ( 8 

وإنـه لفـرط حبـه للمال يـبـخل بـه.
)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 9 

أفـال يـعلم هذا اإلنـسان المغتـّر بـالحيـاة الدنـيـا إذا بـعث الله ما فـي القـبـور من األموات وأخرجهم من األرض للحساب 
والجزاء أن األمر لم يـكن كما كان يـتـوهم؟!

C :
8 العاديات( 1- اإلنسان مجبول على حب المال. )من آية 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ( 10 

وأُبْـرِز وبُـيِّـن ما فـي القـلوب من النـيـات واالعتـقـادات وغيـرها.
)پ پ پ پ ڀ( 11 

إن ربـهم بـهم فـي ذلك اليـوم لخبـيـر، ال يـخفـى عليـه من أمر عبـاده شيء، وسيـجازيـهم على ذلك.

َمكّية

C :
قـرع القـلوب الستـحضار هول القـيـامة وأحوال النـاس فـي موازيـنـها.

C :
)ڀ( 1 

الساعة التـي تـقـرع قـلوب النـاس لعظم هولها.
)ٺ ٺ( 2 

ما هذه الساعة التـي تـقـرع قـلوب النـاس لعظم هولها؟!
)ٺ ٿ ٿ ٿ( 3 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما هذه الساعة التـي تـقـرع قـلوب النـاس لعظم هولها؟! إنـها يـوم القـيـامة.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 4 

يـوم تـقـرع قـلوب النـاس يـكونـون كالفـراش الُمْنـتَـِشر المتـنـاثـر هنـا وهنـاك.
)ڤ ڤ ڦ ڦ( 5 

وتـكون الجبـال مثـل الصوف الَمْنـُدوف فـي خفـة سيـرها وحركتـها.
)ڦ ڄ ڄ ڄ( 6 

فـأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيـئة. 
)ڃ ڃ ڃ ڃ( 7 

فـهو فـي عيـشة مرضيـة يـنـالها فـي الجنـة. 
)چ چ چ ڇ( 8 

وأما من رجحت أعماله السيـئة على أعماله الصالحة. 
)ڇ ڇ( 9 

فـمسكنـه ومستـقـرّه يـوم القـيـامة هو جهنـم. 
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)ڍ ڌ ڌ ڎ( 10 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما هي؟! 
)ڈ ڈ( 11 

هي نـار شديـدة الحرارة.

َمكّية
C :

تـذكيـر المتـكاثـريـن والالهيـن بـالدنـيـا بـالقـبـور والحساب.
C :

)ژ ڑ( 1 

شغلكم - أيـها النـاس - التـفـاخر بـاألموال واألوالد عن طاعة الله. 
)ک ک ک( 2 

حتـى متُّـم ودخلتـم قـبـوركم. 
)گ گ گ( 3 

ما كان لكم أن يـشغلكم التـفـاخر بـها عن طاعة الله، سوف تـعلمون عاقـبـة ذلك االنـشغال. 
)ڳ ڳ ڳ ڳ( 4 

ثـم سوف تـعلمون عاقـبـتـه. 
)ڱ ڱ  ڱ ں ں( 5 

حقًّـا لو أنـكم تـعلمون يـقـيـنًـا أنـكم مبـعوثـون إلى الله، وأنـه سيـجازيـكم على أعمالكم؛ لما انـشغلتـم بـالتـفـاخر بـاألموال 
واألوالد. 

)ڻ ڻ( 6 

والله لتـشاهدّن النـار يـوم القـيـامة. 
)ۀ ۀ ہ ہ( 7 

ثـم لتـشاهدنـها مشاهدة يـقـيـن ال شك فـيـه.  
)ہ ھ ھ ھ ھ( 8 

ثـم ليـسألنّـكم الله فـي ذلك اليـوم عما أنـعم بـه عليـكم من الصحة والغنـى وغيـرهما.
C :

) 2 1 1- خطر التفاخر والتباهي باألموال واألوالد. )من آية 
) 2 2- القبر مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدار اآلخرة. )من آية 

) 8 3- يوم القيامة ُيْسأل الناس عن النعيم الَّذي أنعم به الله عليهم في الدنيا. )من آية 
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َمكّية

C :
أسبـاب النـجاة من الخسارة.

C :
)ٱ( 1 

أقـسم سبـحانـه بـوقـت العصر.
)ٻ ٻ ٻ پ( 2 

إن اإلنـسان لفـي نـقـصان وهالك.
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 3 

الحق؛  على  وبـالصبـر  بـالحق،  بـعًضا  بـعضهم  وأوصى  الصالحات،  األعمال  وعملوا  وبـرسله،  بـالله  آمنـوا  الذيـن  إال 
فـالمتـصفـون بـهذه الصفـات نـاجون فـي حيـاتـهم الدنـيـا واآلخرة.

َمكّية

C :
التـحذيـر من االستـهزاء بـالمؤمنـيـن اغتـرارًا بـكثـرة المال.

C :
)ٿ ٿ ٿ ٿ( 1 

وبـال وشدة عذاب لكثـيـر االغتـيـاب للنـاس، والطعن فـيـهم.
)ٹ ٹ ٹ ڤ( 2 

الذي هّمه جمع المال وإحصاؤه، ال همَّ له غيـر ذلك.
)ڤ ڤ ڦ ڦ( 3 

يـظن أن ماله الذي جمعه سيـنـجيـه من الموت، فـيـبـقـى خالًدا فـي الحيـاة الدنـيـا.
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 4 

ليـس األمر كما تـصّور هذا الجاهل، ليـطرحّن فـي نـار جهنـم التـي تـدق وتـكسر كل ما طُرِح فـيـها لشدة بـأسها.
C :

3 العصر( 2 1- خسران من لم يتصفوا باإليمان وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. )من آية 
1 الهمزة( 2- تحريم الَهْمز واللَّْمز في الناس. )من آية 
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)ڃ ڃ ڃ چ( 5 

وما أعلمك - أيـها الرسول - ما هذه النـار التـي تـحطم كل ما طُرِح فـيـها؟!
)چ چ ڇ( 6 

إنـها نـار الله المستـعرة.
)ڇ ڇ ڍ ڍ( 7 

التـي تـنـفـذ من أجسام النـاس إلى قـلوبـهم.
)ڌ ڎ ڎ( 8 

بـيـن فـيـها مغلقـة. إنـها على الُمَعذَّ
)ڈ ژ  ژ( 9 

بـَعَمد ممتـدة طويـلة حتـى ال يـخرجوا منـها.

َمكّية

C :
بـيـان قـدرة الله وبـطشه بـالكائديـن لبـيـتـه المحّرم.

C :
)ڑ ک ک ک ک گ گ( 1 

ألم تـعلم - أيـها الرسول - كيـف فـعل ربـك بـأبْـَرَهة وأصحابـه أصحاب الفـيـل حيـن أرادوا هدم الكعبـة؟!
)گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 2 

لقـد جعل الله تـدبـيـرهم السيـئ لهدمها فـي ضيـاع، فـما نـالوا ما تـمنّـوه من صرف النـاس عن الكعبـة، وما نـالوا منـها شيـًئا.
)ڱ ڱ ڱ ں( 3 

وبَـَعث عليـهم طيـرًا أتـتـهم جماعات جماعات.
)ڻ  ڻ ڻ ڻ( 4 

تـرميـهم بـحجارة من طيـن ُمتَـَحجِّر.
)ۀ ہ ہ( 5 

فـجعلهم الله كورق زرع أكلتـه الدواّب وداستـه.

C :
1- دفاع الله عن بيته الحرام، وهذا من األمن الَّذي قضاه الله له. )من سورة الفيل كلها(
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َمكّية
C .بـيـان نـعمة الله على قـريـش وحق الله عليـهم :
C :

)ٱ ٻ( 1 

ألجل عادة قـريـش وإْلِفـهم.
)ٻ ٻ پ پ( 2 

رحلَة الشتـاء إلى اليـمن، ورحلة الصيـف إلى الشام آمنـيـن.
)پ ڀ ڀ ڀ( 3 

فـليـعبـدوا الله رّب هذا البـيـت الحرام وحده، الذي يـسَّر لهم هذه الرحلة، وال يـشركوا بـه أحًدا.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 4 

الذي أطعمهم من جوع، وآمنـهم من خوف؛ بـما وضع فـي قـلوب العرب من تـعظيـم الحرم، وتـعظيـم سكانـه.

َمكّية
C .بـيـان صفـات المكذبـيـن بـالديـن :
C :

)ٹ ٹ ٹ ٹ( 1 

هل عرفـت الذي يـكذب بـالجزاء يـوم القـيـامة؟!
)ڤ ڤ ڤ ڦ( 2 

فـهو ذلك الذي يـدفـع اليـتـيـم بـغلظة عن حاجتـه.
)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 3 

وال يـحّث نـفـسه، وال يـحث غيـره على إطعام الفـقـيـر.
)ڃ ڃ * ڃ چ چ چ چ( 5 4 

 فـهالك وعذاب للمصلِّيـن، الذيـن هم عن صالتـهم الهون، ال يـبـالون بـها حتـى يـنـقـضي وقـتـها.
)ڇ ڇ ڇ( 6 

الذيـن هم يـراؤون بـصالتـهم وأعمالهم، ال يـخلصون العمل لله.
)ڍ ڌ( 7 

ويـمنـعون إعانـة غيـرهم بـما ال ضرر فـي اإلعانـة بـه.
C :

4 قريش( 1- أهمية األمن في اإلسالم. )من آية 
) 6 2- الرياء أحد أمراض القلوب، وهو يبطل العمل. )من آية 
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َمكّية
C .بـيـان منّـة الله على نـبـيـه ملسو هيلع هللا ىلص بـالخيـر الكثـيـر؛ والدفـاع عنـه :
C :

)ڎ ڎ ڈ( 1 

إنـا آتـيـنـاك - أيـها الرسول - الخيـر الكثـيـر، ومنـه نـهر الكوثـر فـي الجنـة.
)ژ ژ ڑ( 2 

فـأّد شكر الله على هذه النـعمة، بـأن تـصلي له وحده وتـذبـح؛ خالفًـا لما يـفـعله المشركون من التـقـّرب ألوثـانـهم بـالذبـح.
)ک ک ک ک( 3 

إن ُمْبـِغضك هو المنـقـطع عن كل خيـر الَمْنـِسي الذي إن ذُِكر ذُِكر بـسوء.

َمكّية
C .البـراءة من الكفـر وأهله :
C :

)ٱ ٻ ٻ( 1 

قـل - أيـها الرسول -: يـا أيـها الكافـرون بـالله.
)ٻ پ پ پ( 2 

ال أعبـد فـي الحال وال فـي المستـقـبـل ما تـعبـدون من األصنـام.
)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( 3 

وال أنـتـم عابـدون ما أعبـده أنـا؛ وهو الله وحده.
)ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ( 4 

وال أنـا عابـد ما عبـدتـم من األصنـام.
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 5 

وال أنـتـم عابـدون ما أعبـده أنـا، وهو الله وحده.
)ڤ ڤ ڦ ڦ( 6 

لكم ديـنـكم الذي ابـتـدعتـموه ألنـفـسكم، ولي ديـنـي الذي أنـزله الله علّي.
C :

2 الكوثر( 1 1- مقابلة النعم بالشكر يزيدها. )من آية 
2- كرامة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا واآلخرة. )من سورة الكوثر كلها(

3- المفاصلة مع الكفار. )من سورة الكافرون كلها(
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َمَدنّية
C .بـشارة النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص بـالنـصر وختـام الرسالة :
C :

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 1 

إذا جاء نـصر الله لديـنـك - أيـها الرسول - وإعزازه له، وحدث فـتـح مكة.
)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 2 

ورأيـت النـاس يـدخلون فـي اإلسالم وفـًدا بـعد وفـد.
)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 3 

النـصر  نـعمة  بـها، فـسبِّـح بـحمد ربـك؛ شكًرا له على  بُـِعثْـَت  التـي  انـتـهاء المهمة  فـاعلم أن ذلك عالمة على قـرب 
والفـتـح، واطلب منـه المغفـرة، إنـه كان تـوابًـا يـقـبـل تـوبـة عبـاده، ويـغفـر لهم.

َمكّية
C .بـيـان خسران أبـي لهب وزوجه :
C :

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 1 

خسرت يـدا عم النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص أبـي لهب بـن عبـد المطلب بـخسران عمله؛ إذ كان يـؤذي النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وخاب سعيـه.
)ک ک ک ک گ گ( 2 

أّي شيء أغنـى عنـه ماله وولده؟ لم يـدفـعا عنـه عذابًـا، ولم يـجلبـا له رحمة.
)گ ڳ ڳ ڳ( 3 

سيـدخل يـوم القـيـامة نـارًا ذات لهب، يـقـاسي حّرها.
)ڱ ڱ ڱ( 4 

وستـدخلها زوجتـه أم جميـل التـي كانـت تـؤذي النـبـي ملسو هيلع هللا ىلص بـإلقـاء الشوك فـي طريـقـه.
)ں ں ڻ ڻ ڻ( 5 

فـي عنـقـها حبـل ُمْحَكم الَفـْتـل تـساق بـه إلى النـار.
C :

1- مقابلة النعم بالشكر. )من سورة النصر كلها(
2- سورة المسد من دالئل النبوة؛ ألنها حكمت على أبي لهب بالموت كافًرا ومات بعد عشر سنين على ذلك. 

3 المسد( )من آية 
) 4 3- ِصحَّة أنكحة الكفار. )من آية 
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َمكّية
C .تـفـرد الله بـاأللوهيـة والكمال وتـنـزهه عن الولد والوالد والنـظيـر :
C :

)ٱ ٻ ٻ ٻ( 1 

قـل - أيـها الرسول -: هو الله المنـفـرد بـاأللوهيـة، ال إله غيـره.
)پ پ( 2 

هو السيّـد الذي انـتـهى إليـه السُّْؤَدد فـي صفـات الكمال والجمال، الذي تـصمد إليـه الخالئق.
)پ ڀ ڀ ڀ( 3 

الذي لم يـلد أحًدا، ولم يـلده أحد، فـال ولد له - سبـحانـه - وال والد.
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 4 

ولم يـكن له مماثـل فـي خلقـه.

َمكّية
C .الحث على االعتـصام بـالله من الشرور :
C :

)ٿ ٿ ٹ ٹ( 1 

قـل - أيـها الرسول -: أعتـصم بـرّب الصبـح، وأستـجيـر بـه.
)ٹ ڤ ڤ ڤ( 2 

من شّر ما يـؤذي من المخلوقـات.
)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 3 

وأعتـصم بـالله من الشرور التـي تـظهر فـي الليـل من دواب ولصوص.
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 4 

وأعتـصم بـه من شّر السواحر الالئي يَـْنـُفـثْـن فـي الُعَقـد.
)چ چ چ چ ڇ( 5 

وأعتـصم بـه من شّر حاسد إذا عمل بـما يـدفـعه إليـه الحسد.
C :

1- إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه. )من سورة اإلخالص كلها(
2- ثبوت السحر، ووسيلة العالج منه. )من سورة الفلق كلها(



785

َمكّية
C :

الحث على االستـعاذة بـالله من شر الشيـطان ووسوستـه.
C :

)ڇ ڇ ڍ ڍ( 1 

قـل - أيـها الرسول -: أعتـصم بـرب النـاس، وأستـجيـر بـه.
)ڌ ڎ( 2 

ملك النـاس، يـتـصّرف فـيـهم بـما يـشاء، ال ملك لهم غيـره.
)ڈ ڈ( 3 

معبـودهم بـحّق، ال معبـود لهم بـحق غيـره.
)ژ ڑ ڑ ک( 4 

من شّر الشيـطان الذي يـلقـي وسوستـه إلى اإلنـسان إذا غفـل عن ذكر الله، ويـتـأخر عنـه إذا ذكره.
)ک ک گ گ گ( 5 

يـلقـي بـوسوستـه إلى قـلوب النـاس.
)ڳ ڳ ڳ( 6 

وهو يـكون من اإلنـس كما يـكون من الجن.

C :
1- عالج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان. )من سورة الناس كلها(




