
مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
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  املقدمة بقلم الدكتور
  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي

  "سابقاً"وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم" التفسري امليسر"املشرف على إعداد 

مد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، إن احل
  .ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  ]١٠٢: آل عمران [} ِه َوال َتُموُتنَّ إِال َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِت{ 
ا رِجَاال كَِثًريا وَنَِساًء وَاتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوجََها َوَبثَّ ِمْنُهَم{ 

  ]١: النساء [} لُونَ بِِه َواَألْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرقِيًبا اللََّه الَِّذي َتَساَء
ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه * َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوال َسدِيًدا { 

  ]٧١-٧٠: األحزاب[} ْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما َوَرسُولَُه فَقَ
فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاهتا، وكل : أما بعد

  .حمدثه بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
نبوة وبراهني الرسالة اخلامتة العامة جلميع إن من نعم اهللا على عباده، ومتام حجته على خلقه أن تكون آيات ال

ِتْبيَاًنا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً { : كتابه العظيم -تعاىل  -الثقلني، خالدة معلومة لكل اخللق، فكان إنزال اهللا 
ب خامت األنبياء واملرسلني على قل] ١٩٥: الشعراء [} بِِلَساٍن َعرَبِيٍّ ُمبِنيٍ { ] ٨٩: النحل[} َوُبشَْرى ِللُْمْسِلِمَني 

نبينا ورسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم املبعوث رمحة للعاملني، معجزة ظاهرة، وحجة قاطعة، يف استمراره وحفظه 
  .اعتقادا وقوال وعمال: وإعجازه وهدايته، والتعبد بتالوته ومساعه، واالفتقار إىل هدايته، وتعاهد اإلميان به

ية على وجه الدهر، ومعجزة خالدة، من جهة فصاحة لفظه، وبالغة نظمه وأسلوبه، ودقة فالقرآن العظيم، آية باق
أحكامه وأوامره ونواهيه، وبيان أمساء اهللا وصفاته، ودالئله اليقينية، وبراهينه العقلية، يف أمثاله املضروبة، وإخباره 

  .للعادةبالغيب، وحتدي الثقلني باإلتيان مبثله، وغري ذلك من العجائب اخلارقة 
  ]٩: احلجر[} إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : حفظه، فقال -سبحانه-توىل اهللا 

  .حفظه اهللا من أن تزيد فيه الشياطني باطال أو تنقص منه حقا، فلم يزل حمفوظا يف الصدور مكتوبا يف السطور
  ]٤٢: فصلت[} َدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه َتنْزِيلٌ ِمْن َحِكيمٍ َحمِيٍد ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َي{ 

َوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ ِصْدقًا َوَعْدال ال ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليمُ { : ونفى عنه التبديل والتحريف، فقال تعاىل
  ]١١٥: األنعام [} 

اإلسالم ليكونوا حفَّاظًا له يتناقلونه بالتواتر، فحفظوه يف الصدور، وقرؤوه باأللسن، أهل ملة  -سبحانه-ووفق اهللا 
  .وكتبوه يف املصاحف كما أُنزل

وختمه  -القرآن الكرمي-وهبذا يرتبط استمرار الرسالة اإلسالمية وأبديتها، وختمها وعمومها، باستمرار معجزهتا 
  .للكتب، وعمومه للثقلني



وََنزَّلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب ِتْبيَاًنا { : ل هداية للخلق إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىلوالقرآن العظيم أُنز
وداللة على صدق رسولنا حممد صلى اهللا عليه ] ٨٩: النحل [} ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

  .به حق من عند ربه سبحانه وتعاىلوسلم يف رسالته ونبوته، وأن ما جاء 
فالقرآن عصمة لكل مسلم، وبه جناحه وفالحه، وقيام دينه ودنياه، وسعادته يف أواله وأخراه، بتثبيت التوحيد 

  .وسائر أركان اإلسالم يف قلبه، وتزكية نفسه بأخالق القرآن، وإعداده فردا صاحلا يف أمته
به من أرجاس الشرك وأدران املعاصي، وتعاهد اإلميان باهللا، ومالئكته،  فكل إنسان مفتقر إىل هدايته، وتطهري النفس

  .وكتبه، ورسله، وباليوم اآلخر، والقدر خريه وشره
اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث ِكَتاًبا ُمَتشَابًِها َمثَانَِي تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُودُ { : وذلك بتالوته، والعمل به، واالتعاظ مبواعظه

  ]٢٣: الزمر [} ِذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه الَّ
ْم َيَتَوكَّلُونَ إِميَاًنا َوَعلَى رَبِّهِإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آَياُتُه َزاَدْتُهمْ { 
  ]٢: األنفال [}

عز -وكل عبد مسلم، متعبد بتالوته، وتدبر آياته، وتفهم معانيه، والعمل مبحكمه، واإلميان مبتشاهبه، قال اهللا 
  ِكَتابٌ أَنَْزلْنَاُه إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لَِيدَّبَُّروا آَياِتِه َولَِيَتذَكَّرَ أُولُو األَلَْبابِ{ : -شأنه

  ،]٤: املزمل [} َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيال { :  -سبحانه-وقال  ]٢٩: ص [} 
] ٨٢: النساء [}أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتالفًا كَثًِريا { :  -سبحانه-وقال 
  ]٢٤: حممد [} قُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْ{ :  -عز من قائل-وقال 

َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ { : وقد يسر اهللا على األلسن قراءته، وعلى العقول فهمه وتدبر معانيه، قال تعاىل
  ] ٤٠، ٣٢، ٢٢،  ١٧: القمر [} ِمْن ُمدَِّكرٍ 

أشرف أنواع التفسري باإلمجاع؛ إذ ال أحد أعلم بكتاب اهللا جل وعال من اهللا عز  فقد بني سبحانه آياته بآياته، وهذا
  .شأنه

وَأَْنزَلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم { : وبينه رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ألمته، قال سبحانه
  ]٤٤: النحل [} َيَتفَكَُّرونَ 

وهذا التبيني شامل لبيان معاين القرآن وألفاظه، وهو من سنته، وسنته وحي من ربه، فالسنة مفسرة للقرآن 
  ].٤،  ٣: النجم [} إِنْ ُهَو إِال َوْحيٌ ُيوَحى * َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى { : وموضحة له، قال اهللا تعاىل
  .رواه أمحد وأبو داود" ومثله معهأال وإين أوتيت القرآن "وقال صلى اهللا عليه وسلم 

واجتهد الراسخون يف العلم من علماء األمة وفقهاء امللة، يف بيان معاين القرآن وتفسريه، وكشف الغطاء عن وجوه 
 -تعاىل-بالغته وعلومه، مؤمتني برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف مقدمتهم أهل االختصاص بتفسري كتاب اهللا 

؛ وذلك لكمال درايتهم مبشاهدة التنزيل، وملا ميزهم اهللا به من الفهم والفقه يف - عنهمرضي اهللا-من الصحابة 
  .دينه، والعلم الصحيح، وسالمة السليقة ونقاء العربية

التفسري بالقرآن، وبالسنة، : مث تسلم التابعون هلم بإحسان هذا املرياث الشرعي، فدرجوا فيه على سننه املذكورة
: وتنامت على أيديهم مدارس التفسري باألثر يف داري التنزيل -رضي اهللا عنهم-ن الصحابة وبتفسري أشياخهم م

  .مث يف الكوفة، وغريها من أمصار املسلمني -حرسهما اهللا تعاىل-مكة واملدينة، 
لعلوم وتنقل هذا املرياث املبارك من طبقة إىل أخرى، وقد أُولع املفسرون به حىت تكوَّنَ من ذلك أعظم مكتبة يف ا



-تفسري القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة : اإلسالمية، وأوسعها دائرة، واتضح أن طرق التفسري مخسة
  .، وبأقوال التابعني هلم بإحسان، وباللغة العربية-رضي اهللا عنهم

  .ة العربأو التابعون، فاملرجع فيه إىل الطريقني األولني، وإىل لغ -وهو قليل-وما اختلف فيه الصحابة 
بالرأي املخالف لصحيح  -أحيانا-وقد تنوعت املشارب يف التفسري بعد عصر الصحابة والتابعني، ففسر القرآن 

  .املأثور، ولقواعد اللغة العربية
  .ومنه التفسري الباطين، الذي ينكر داللة بعض اآليات حينا، وحيملها على غري املراد منها حينا آخر

  .روايات الضعيفة أو املوضوعةبال -أحيانا-وفسر القرآن 
َوإِنْ َيرَْوا كُلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمُنوا بَِها َوإِنْ َيَروْا { : وهذا وذاك حتريف للكلم عن مواضعه، وبعد عن سبيل القرآن وهدايته
} بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوكَاُنوا َعنَْها غَاِفِلَني َسبِيلَ الرُّْشِد ال يَتَِّخذُوُه َسبِيال َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ الَْغيِّ يَتَِّخذُوُه سَبِيال ذَِلَك 

  ] .١٤٦: األعراف [
  .يف بيان حترمي هذين االجتاهني، والدعوة إىل ختليص كتب التفسري منهما -رمحهم اهللا تعاىل-وهلذا أفاض العلماء 

ه، وضوابطه، حلماية كتاب اهللا، وتنقية وكان من أعماهلم املسددة، توجيه األنظار إىل تأصيل أصول التفسري وقواعد
  .تفسريه مما داخله؛ ليبقى يف أحضان مدرسة األثر، فانتشرت مؤلفاهتم احلافلة بذلك

إين : (-رمحه اهللا تعاىل-إن تالوة كتاب اهللا، وتدبر آياته، وتفهمها، سنة ماضية يف حياة املسلمني، قال ابن جرير 
  ).ه، كيف يلتذ بقراءته؟ألعجب ممن قرأ القرآن ومل يعلم تأويل

وإن إعانة املسلمني التالني لكتاب رهبم على فهم آياته، والتزود مبقاصده، ونفوذ سلطانه على النفوس، وردهم إىل 
اعتقادا وقوال وعمال من أوجب الواجبات، وأعظم : االستمساك بالوحي، واإلذعان حلكمه، وحتصيل املقاصد منه

املسلمني، وإعانتهم، وتثبيت اإلسالم يف قلوب أهله، والدعوة إليه على بصرية  األعمال الصاحلات، وهذا من نصرة
  .يف العاملني

  

من هنا تتبني حاجة األمة إىل وجود تفسري خمتصر، على ضوء مدرسة األثر، يف عهدها األغر، يف حميط أصول 
دى به أمانة املفسِّر، وأمانة التفسري؛ التفسري، وقواعده، وطرقه، يعني التايل لكتاب اهللا مبا تطمئن له القلوب، وتتأ

ألن القارئ لكتاب ربه، الذي يريد الوصول إىل املقصد األول من التفسري، وهو فهم اآليات الكرمية على معناها 
 ، وهو من غري] ٩: اإلسراء [} إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم { : الصحيح، استهداء بقول اهللا تعاىل

املتخصصني، جيد أمامه من التفاسري ما ال يصل منها إىل ما يريد؛ لطوهلا وتعدد األقوال، أو لصعوبة فهمها، أو 
  .الختالطها مبا داخلها مما ال يصح رواية وال دارية

" خريكم من تعلم القرآن وعلمه : " لقد رغََّب رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تعلّم القرآن وتعليمه، فقال
  .رواه البخاري

ال جياوزون عشر آيات من كتاب اهللا إىل غريها حىت يعلموا ما فيها من العلم  -رضوان اهللا عليهم-وكان الصحابة 
  .والعمل

  .وتابعهم السلف الصاحل من بعدهم بإحسان تالوته، وفهمه، والعمل به، وبيان ما فيه
  .العرب؛ ليقرؤوا القرآن ويفهموه ويعملوا به يتعلمون لغة -مبجرد دخوهلم يف اإلسالم-وكان غري العرب 

وحينما احنسر املد اإلسالمي، وضعف املسلمون، وقل االهتمام بالعلوم اإلسالمية ولغتها العربية، ظهرت احلاجة إىل 



ة هلم ترمجة معاين كتاب اهللا ملن ال يتكلم اللغة العربية وال يفهمها؛ إسهاما يف تبليغ رسالة اإلسالم للناس كافة، ودعو
  .إىل هدي اهللا وصراطه املستقيم

وتعددت الترمجات، ودخل يف امليدان من ليس أهال له، بل قام بذلك أناس من غري املسلمني، مما جعل احلاجة ملحة 
إىل أن يعتين املسلمون بتوفري ترمجات صحيحة ملعاين كتاب اهللا، وبيان ما يف بعض الترمجات من أخطاء وافتراء ودس 

  . الكرمي، ورسالة نبينا حممد صلى عليه وسلمعلى كتاب اهللا
وقد بذلت جهود مباركة من عدد من العلماء املسلمني، واهليئات واملراكز العلمية اإلسالمية، لكنها مع ذلك جهود 

  .بشر، يعتريها ما يعتري البشر من النقص، فالكمال هللا وحده سبحانه وتعاىل
نقص واملالحظة، مبا يف ذلك التفاسري اليت قام هبا علماء كبار أفنوا وندر أن يسلم كتاب من كتب التفسري من ال

  .حياهتم يف سبيل العلم بكتاب اهللا، وبيان مراده سبحانه منه
فكانوا فرسان هذا امليدان، وخدموا اإلسالم وعلومه وأمته خدمة عظيمة، أجزل اهللا هلم املثوبة، على عنايتهم بكتاب 

  .اهللا الكرمي وتفسريه
ق اهللا قادة اململكة العربية السعودية إىل العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واالعتناء هبما لقد وف

  .تعليما وتطبيقا ونشرا
وكان من أعظم الوسائل اليت هدى اهللا إليها خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود ووفقه 

  .ة املصحف الشريف يف املدينة النبويةجممع امللك فهد لطباع: إلنشائها
إذ اعتىن بطباعة املصحف الشريف، وتوزيعه مبختلف اإلصدارات والروايات على املسلمني يف خمتلف أحناء 

  .املعمورة، واعتىن بترمجة معاين القرآن إىل خمتلف اللغات اليت يتحدث هبا املسلمون، وتوزيعها عليهم
  .لثالث عشرة املاضية مائة وعشرين مليونا ، وزعت ابتغاء مرضاة اهللاوقد جتاوز إنتاجه خالل السنوات ا

ولقد واجهت اجملمع مشكلة سالمة الترمجات املتوافرة حاليا من امللحوظات واألخطاء، وعلى وجه اخلصوص يف 
ن تفسري أمور العقيدة؛ إذ يصعب توفر ترمجة وافية موافقة ملا كان عليه السلف الصاحل وما درج عليه مفسروهم، م

القرآن بالقرآن، وبالسنة النبوية، وبأقوال الصحابة، ومبقتضى لغة العرب، بعيدا عن التأويل والتحريف، والقول يف 
  .كتاب اهللا بغري علم

وكانت أي ترمجة يراد طبعها يف اجملمع، ختضع لفحص ومراجعة دقيقة من جلان موثوقة ومتخصصة، ويتم تاليف ما 
  .إلمكانيظهر من امللحوظات قدر ا

  .ومع اجلهود اليت تبذل، تبقى الترمجة دون ما يطمح إليه اجملمع
إىل إصدار تفسري ميسر لكتاب اهللا الكرمي باللغة العربية على أصول  -بعد دراسة مستفيضة-فمن مث اجته اجملمع 

األساس ملا التفسري وطرقه الشرعية اليت هنجها السلف الصاحل، سامل من حتريف الكلم عن مواضعه، يكون هو 
  .يصدره اجملمع مستقبال من ترمجات

  :ومت دعوة عدد من أساتذة التفسري لإلسهام يف هذا التفسري، وفق ضوابط، من أمهها
  .تقدمي ما صح من التفسري باملأثور على غريه)١
  .االقتصار يف النقل على القول الصحيح أو األرجح)٢
  .مية من خالل التفسريإبراز اهلداية القرآنية ومقاصد الشريعة اإلسال)٣
  .كون العبارة خمتصرة سهلة، مع بيان معاين األلفاظ الغريبة يف أثناء التفسري)٤



  ".مصحف املدينة النبوية"كون التفسري بالقدر الذي تتسع له حاشية )٥
  .وقوف املفسر على املعىن املساوي، وجتنب الزيادة الواردة يف آيات أخرى حىت تفسر يف موضعها)٦
  .د معىن اآلية مباشرة دون حاجة إىل األخبار، إال ما دعت إليه الضرورةإيرا)٧
  .كون التفسري وفق رواية حفص عن عاصم)٨
  .جتنب ذكر القراءات ومسائل النحو واإلعراب)٩
  .مراعاة املفسر أن هذا التفسري سيترجم إىل لغات خمتلفة)١٠
  .جتنب ذكر املصطلحات اليت تتعذر ترمجتها)١١
آية على حده، وال تعاد ألفاظ النص القرآين يف التفسري إال لضرورة، ويذكر يف بداية تفسري كل آية  تفسري كل)١٢
  .رقمها

وقد اجتهد هؤالء األساتذة يف االلتزام هبذه الضوابط قدر اإلمكان، ومتت مراجعة ما كتبوه من قبل علماء أفاضل؛ 
حتقيق اهلدف من إصداراه، من حيث السهولة  حرصا على أن يكون هذا التفسري أسلم من غريه، وأقرب إىل

  .واليسر، مع بيان معىن اآلية بيانا خمتصرا وواضحا
  .فجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء، وشكر هلم تعاوهنم مع اجملمع

وال يزعم معدو هذا التفسري وال مراجعوه، أنه بلغ الغاية املتوخاة، ولكنه يف نظرهم أفضل ما مت التوصل إليه، يف 
  .دود، وجبهود متواضعة حمدودة؛ نظرا للحاجة امللحة إلصدارهوقت حم

فجزى اهللا مجيع من أسهم فيه أحسن اجلزاء، وأثاهبم، " التفسري امليسر: "إجناز هذا -بفضل اهللا وتوفيقه-وقد مت اآلن 
  .وجعل عملهم يف ميزان حسناهتم آمني

  ".جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف"دره الذي يص" مصحف املدينة النبوية"هذا ومتت طباعته حاشية على 
أن يكون هذا التفسري نافعا لعموم املسلمني، مؤديا الغرض من تأليفه، وهو صواب الفهم  -سبحانه-نسأل اهللا 

لكالم رب العاملني، وأن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا، وأن يغفر زالتنا، ويقيل عثراتنا، إنه مسيع الدعاء، واحلمد هللا 
  .ال وآخراأو

كما نسأله أن جيزي خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود أحسن اجلزاء، على جهوده يف 
خدمة كتاب اهللا، وتيسري احلصول عليه، وعلى ترمجات معانية لكل مسلم، وأن يوفقه ومسو ويل عهده األمني ومسو 

  .حيب ويرضى، وأن ينصر هبم دينه، ويعلي كلمتهالنائب الثاين، وحكومته الرشيدة، وأعوانه إىل ما 
وال ننسى إعالن احلاجة إىل اإلفادة بتصحيح أو استدراك، وهي أمانة نستودعها كل قادر على اإلفادة هبا، وندعو له 

  .من متام النصح والتعاون بني املسلمني -إن شاء اهللا-بظهر الغيب أن يثيبه اهللا عليها، وهذا 
  ]٥٣: آل عمران [} َربََّنا آَمنَّا بَِما أَنَْزلَْت وَاتََّبعَْنا الرَّسُولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِدينَ { اهللا تعاىل  ويف اخلتام نتلو قول

  عبد اهللا بن عبد احملسن التركي. وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان
  "سابقًا"واإلرشاد  وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

  ".التفسري امليسر"املشرف على إعداد 

  )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(االستعاذة 
فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ { : شرع اهللا تعاىل لكل قارئ للقرآن العظيم، أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم، قال سبحانه

ذلك ألن القرآن الكرمي هداية للناس وشفاء ملا يف الصدور، والشيطان سبب } جِيمِ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ



الشرور والضالالت، فأمر اهللا سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم، ووساوسه، 
  .وحزبه

  .حفوأمجع العلماء على أن االستعاذة ليست من القرآن الكرمي؛ وهلذا مل تكتب يف املصا
  .استجري، وأحتصن باهللا وحده": أعوذ باهللا"ومعىن 

  .من كل عات متمرد من اجلن واإلنس، يصرفين عن طاعة ريب، وتالوة كتابه: أي" من الشيطان"
  .املطرود من رمحة اهللا: أي" الرجيم"

  }سورة الفاحتة { 

  ) ١(بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ 

  }) ١(الرَِّحيمِ  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ{ 
ألهنا تقرأ يف كل ركعة، وهلا ؛ ألنه يفتتح هبا القرآن العظيم، وتسمى املثاين؛ سورة الفاحتة مسيت هذه السورة بالفاحتة

املعبود حبق دون سواه،  -تبارك وتعاىل-علم على الرب ) اِهللا(أبتدئ قراءة القرآن باسم اهللا مستعينا به،. أمساء أخر
ذي الرمحة العامة الذي وسعت رمحته مجيع ) الرَّْحَمنِ.( تعاىل، وال يسمى به غريه سبحانهوهو أخص أمساء اهللا

  .باملؤمنني، ومها امسان من أمسائه تعاىل، يتضمنان إثبات صفة الرمحة هللا تعاىل كما يليق جبالله) الرَّحِيمِ(اخللق،

  ) ٢(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

  }) ٢(ِه َربِّ الَْعالَِمَني الَْحْمدُ ِللَّ{ 
الثناء على اهللا بصفاته اليت كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية ) احلَْمُد هللاِ َربِّ العَالَِمَني(

والدنيوية، ويف ضمنه أَْمرٌ لعباده أن حيمدوه، فهو املستحق له وحده، وهو سبحانه املنشئ للخلق، القائم بأمورهم، 
  . جلميع خلقه بنعمه، وألوليائه باإلميان والعمل الصاحلاملريب

  ) ٣(الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

  }) ٣(الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ { 
  .، باملؤمنني، ومها امسان من أمساء اهللا تعاىل)الرَِّحيمِ(الذي وسعت رمحته مجيع اخللق،) الرَّْحَمنِ(

  ) ٤(َماِلِك َيْومِ الدِّينِ 

  }) ٤(الدِّينِ  َماِلِك َيْومِ{ 
ويف قراءة املسلم هلذه اآلية يف كل ركعة من . وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم اجلزاء على األعمال

  .صلواته تذكري له باليوم اآلخر، وحثٌّ له على االستعداد بالعمل الصاحل، والكف عن املعاصي والسيئات

  ) ٥(إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني 



  }) ٥(إِيَّاَك َنعُْبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني { 
ويف . إنا خنصك وحدك بالعبادة، ونستعني بك وحدك يف مجيع أمورنا، فاألمر كله بيدك، ال ميلك منه أحد مثقال ذرة

لطواف إال هذه اآلية دليل على أن العبد ال جيوز له أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة كالدعاء واالستغاثة والذبح وا
  .هللا وحده، وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغري اهللا، ومن أمراض الرياء والعجب، والكربياء

  ) ٦(اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم 

  }) ٦(اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم { 
إلسالم، الذي هو الطريق الواضح املوصل ُدلَّنا، وأرشدنا، ووفقنا إىل الطريق املستقيم، وثبتنا عليه حىت نلقاك، وهو ا

إىل رضوان اهللا وإىل جنته، الذي دلّ عليه خامت رسله وأنبيائه حممد صلى اهللا عليه وسلم، فال سبيل إىل سعادة العبد 
  .إال باالستقامة عليه

  ) ٧( صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني

  }) ٧(صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني { 
طريق الذين أنعمت عليهم من النبيني والصدِّيقني والشهداء والصاحلني، فهم أهل اهلداية واالستقامة، وال جتعلنا ممن 

يعملوا به، وهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم، والضالني،  سلك طريق املغضوب عليهم، الذين عرفوا احلق ومل
ويف هذا الدعاء شفاء لقلب املسلم من . وهم الذين مل يهتدوا، فضلوا الطريق، وهم النصارى، ومن اتبع سنتهم

مرض اجلحود واجلهل والضالل، وداللة على أن أعظم نعمة على اإلطالق هي نعمة اإلسالم، فمن كان أعرف 
ع له، كان أوىل بالصراط املستقيم، وال ريب أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم أوىل الناس للحق وأتب

ويستحب للقارئ أن . بذلك بعد األنبياء عليهم السالم، فدلت اآلية على فضلهم، وعظيم منزلتهم، رضي اهللا عنهم
؛ وليست آية من سورة الفاحتة باتفاق العلماء اللهم استجب،: ، ومعناها)آمني:(يقول يف الصالة بعد قراءة الفاحتة

  .وهلذا أمجعوا على عدم كتابتها يف املصاحف

  }سورة البقرة { 

  ) ١(امل 

  }) ١(امل { 
فقد وقع به حتدي ؛ هذه احلروف وغريها من احلروف املقطَّعة يف أوائل السور فيها إشارة إىل إعجاز القرآن

فَدلَّ عجز العرب عن . ب من هذه احلروف اليت تتكون منها لغة العرباملشركني، فعجزوا عن معارضته، وهو مركَّ
  .على أن القرآن وحي من اهللا -مع أهنم أفصح الناس-اإلتيان مبثله 

  ) ٢(ذَِلَك الِْكَتابُ لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني 



  }) ٢(ذَِلَك الِْكتَاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني { 
قرآن هو الكتاب العظيم الذي ال َشكَّ أنه من عند اهللا، فال يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه، ينتفع به ذلك ال

  .املتقون بالعلم النافع والعمل الصاحل وهم الذين خيافون اهللا، ويتبعون أحكامه

  ) ٣(قُونَ الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُيْنِف

  }) ٣(الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِالَْغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { 
ألنه ال ُيعْرف إال بوحي اهللا إىل رسله، ؛ وهم الذين ُيَصدِّقون بالغيب الذي ال تدركه حواسُّهم وال عقوهلم وحدها

كلمة جامعة لإلقرار : واإلميان(ر، وغري ذلك مما أخرب اهللا به أو أخرب به رسوله،مثل اإلميان باملالئكة، واجلنة، والنا
باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، وتصديق اإلقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان 

ا َوفْق ما شرع اهللا لنبيه وهم مع تصديقهم بالغيب حيافظون على أداء الصالة يف مواقيتها أداًء صحيًح) واجلوارح
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومما أعطيناهم من املال خيرجون صدقة أمواهلم الواجبة واملستحبة

  ) ٤(َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوبِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

  }) ٤(ا أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ َوالَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بَِم{ 
والذين ُيَصدِّقون مبا أُنزل إليك أيها الرسول من القرآن، ومبا أنزل إليك من احلكمة، وهي السنة، وبكل ما أُنزل ِمن 

ون بدار احلياة بعد املوت وما فيها من احلساب قبلك على الرسل من كتب، كالتوراة واإلجنيل وغريمها، وُيَصدِّق
ألن اإلميان به من أعظم البواعث على ؛ واجلزاء، تصديقا بقلوهبم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم وخص يوم اآلخرة

  .فعل الطاعات، واجتناب احملرمات، وحماسبة النفس

  ) ٥(ونَ أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُح

  }) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن رَبِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ { 
أصحاب هذه الصفات يسريون على نور من رهبم وبتوفيق ِمن خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما 

  .طلبوا، وَنَجوا من شرِّ ما منه هربوا

  ) ٦(ْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَ

  }) ٦(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا سََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم ال ُيْؤِمُنونَ { 
ء أخوَّفتهم وحذرهتم من إن الذين جحدوا ما أُنزل إليك من ربك استكباًرا وطغياًنا، لن يقع منهم اإلميان، سوا

  .عذاب اهللا، أم تركت ذلك؛ إلصرارهم على باطلهم

  ) ٧(َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبصَارِِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 



  }) ٧(ِغَشاَوةٌ وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم  خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمعِهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم{ 
بسبب كفرهم وعنادهم ِمن بعد ما تبيَّن هلم ؛ طبع اهللا على قلوب هؤالء وعلى مسعهم، وجعل على أبصارهم غطاء

  .احلق، فلم يوفقهم للهدى، وهلم عذاب شديد يف نار جهنم

  ) ٨(الْآِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ 

  }) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ اآلِخرِ َوَما ُهمْ بُِمْؤِمنَِني { 
 صدَّقَْنا باهللا وباليوم: ومن الناس فريق يتردد متحيًِّرا بني املؤمنني والكافرين، وهم املنافقون الذين يقولون بألسنتهم

  .اآلخر، وهم يف باطنهم كاذبون مل يؤمنوا

  ) ٩(ُيخَاِدُعونَ اللََّه وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِلَّا أَْنفُسَُهْم َوَما َيشُْعُرونَ 

  }) ٩(ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِال أَْنفُسَُهْم َوَما َيْشُعُرونَ { 
ألن ؛ لهم أهنم خيادعون اهللا والذين آمنوا بإظهارهم اإلميان وإضمارهم الكفر، وما خيدعون إال أنفسهميعتقدون جبه

  .لفساد قلوهبم؛ وِمن فرط جهلهم ال ُيِحسُّون بذلك. عاقبة خداعهم تعود عليهم

  ) ١٠(ا َيكِْذُبونَ ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدُهمُ اللَُّه مََرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنو

  }) ١٠(ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض فََزادَُهُم اللَُّه مََرًضا وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ { 
يف قلوهبم شكٌّ وفساد فاْبُتلوا باملعاصي املوجبة لعقوبتهم، فزادهم اهللا شكًا، وهلم عقوبة موجعة بسبب كذهبم 

  .ونفاقهم

  ) ١١(لَُهْم لَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ  َوإِذَا قِيلَ

  }) ١١(َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم ال تُفِْسدُوا ِفي اَألْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ { 
واالة الكافرين، قالوا كذًبا وإذا ُنصحوا ليكفُّوا عن اإلفساد يف األرض بالكفر واملعاصي، وإفشاء أسرار املؤمنني، وم

  .وجداال إمنا حنن أهل اإلصالح

  ) ١٢(أَلَا إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ 

  }) ١٢(أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن ال َيْشُعُرونَ { 
  .ب جهلهم وعنادهم ال ُيِحسُّونإنَّ هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصالح هو عني الفساد، لكنهم بسب

  ) ١٣(ُء َولَِكْن لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم آِمُنوا كََما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء أَلَا إِنَُّهْم ُهُم السُّفََها

) ١٣(ُن كََما آَمَن السُّفََهاُء أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَِكْن ال َيْعلَُمونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا كََما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِم{ 
{  



أَُنَصدِّق : ، جاَدلوا وقالوا-مثل إميان الصحابة، وهو اإلميان بالقلب واللسان واجلوارح-آِمُنوا : وإذا قيل للمنافقني
فَِه سواء؟ فردَّ اهللا عليهم بأن السَّفََه مقصور عليهم، وهم مثل تصديق ضعاف العقل والرأي، فنكون حنن وهم يف السَّ

  .ال يعلمون أن ما هم فيه هو الضالل واخلسران

  ) ١٤(ُمسَْتْهزِئُونَ  َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياطِينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن

  }) ١٤(َتهْزِئُونَ ذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَوإِ{ 
صدَّقنا باإلسالم مثلكم، وإذا انصرفوا وذهبوا إىل زعمائهم الكفرة : هؤالء املنافقون إذا قابلوا املؤمنني قالوا

  .مردين على اهللا أكَّدوا هلم أهنم على ملة الكفر مل يتركوها، وإمنا كانوا َيسَْتِخفُّون باملؤمنني، ويسخرون منهماملت

  ) ١٥(اللَُّه َيْسَتْهزِئُ بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

  }) ١٥(ونَ اللَُّه َيْسَتهْزُِئ بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُه{ 
  .ليزدادوا ضالال وَحْيرة وتردًدا، وجيازيهم على استهزائهم باملؤمنني؛ اهللا يستهزئ هبم وُيمهلهم

  ) ١٦(أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى فََما َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْم َوَما كَاُنوا مُْهَتِديَن 

  }) ١٦(اللَةَ بِالُْهَدى فََما رَبَِحْت ِتجَاَرتُُهْم َوَما كَانُوا ُمْهَتِديَن أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّ{ 
أولئك املنافقون باعوا أنفسهم يف صفقة خاسرة، فأخذوا الكفر، وتركوا اإلميان، فما كسبوا شيئًا، بل َخِسروا 

  .وهذا هو اخلسران املبني. اهلداية

  ) ١٧(نَاًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اللَُّه بِنُورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت لَا ُيْبصُِرونَ  َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتوْقََد

) ١٧(ْبِصُرونَ لَُماٍت ال ُيَمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد نَاًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما حَْولَُه ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوَترَكَُهْم ِفي ظُ{ 
{  

برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، مث كفروا، فصاروا يتخبطون يف  -ظاهًرا ال باطنًا-حال املنافقني الذين آمنوا 
ظلماِت ضالهلم وهم ال يشعرون، وال أمل هلم يف اخلروج منها، ُتْشبه حالَ مجاعة يف ليلة مظلمة، وأوقد أحدهم ناًرا 

سطعت النار وأنارت ما حوله، انطفأت وأعتمت، فصار أصحاهبا يف ظلمات ال  عظيمة للدفء واإلضاءة، فلما
  .يرون شيئًا، وال يهتدون إىل طريق وال خمرج

  ) ١٨(ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهمْ لَا يَْرجُِعونَ 

  }) ١٨(ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم ال َيْرجُِعونَ { 
لذلك ال يستطيعون الرجوع إىل ؛ ق به، ُعْمي عن إبصار نور اهلدايةهم ُصمٌّ عن مساع احلق مساع تدبر، ُبكْم عن النط
  .اإلميان الذي تركوه، واستعاضوا عنه بالضالل



ذََر الَْمْوِت وَاللَُّه أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َيْجَعلُونَ أَصَابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقِ َح
  ) ١٩(ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن 

ذَرَ الَْمْوِت َواللَُّه أَْو كَصَيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َيْجَعلُونَ أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقِ َح{ 
  }) ١٩(ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن 

هلم احلق تارة، ويشكون فيه تارة أخرى، حالَ مجاعة ميشون يف العراء، أو ُتْشبه حالُ فريق آخر من املنافقني يظهر 
فينصب عليهم مطر شديد، تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض، مع قصف الرعد، وملعان الربق، والصواعق احملرقة، 

 يفوتونه وال واهللا تعاىل حميط بالكافرين ال. خوفًا من اهلالك؛ اليت جتعلهم من شدة اهلول يضعون أصابعهم يف آذاهنم
  .يعجزونه

َء اللَُّه لَذََهبَ بَِسْمعِهِْم َيكَادُ الَْبْرقُ َيْخطَفُ أَْبَصارَُهْم كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَامُوا َولَْو َشا
  ) ٢٠(َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

لَذََهَب بَِسْمعِهِمْ بَْرُق َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا ِفيِه َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُموا َولَْو َشاَء اللَُّه َيكَاُد الْ{ 
  }) ٢٠(َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

ومع ذلك فكلَّما أضاء هلم مَشْوا يف ضوئه، وإذا ذهب أظلم  أن يسلب أبصارهم، -من شدة ملعانه-يقارب الربق 
ولوال إمهال اهللا هلم لسلب مسعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك يف كل . الطريق عليهم فيقفون يف أماكنهم
  .وقٍت، إنه على كل شيء قدير

  ) ٢١(قَْبِلكُْم لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ  َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم وَالَِّذيَن ِمْن

  }) ٢١(َيا أَيَُّها النَّاُس اعُْبُدوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { 
جدكم من العدم، فقد أو؛ أن اعبدوا اهللا الذي ربَّاكم بنعمه، وخافوه وال ختالفوا دينه: نداء من اهللا للبشر مجيًعا
  .لتكونوا من املتقني الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه؛ وأوجد الذين من قبلكم

اتِ رِْزقًا لَكُْم فَلَا َتْجَعلُوا ِللَِّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفرَاًشا وَالسََّماَء بَِناًء َوأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثَّمََر
  ) ٢٢(أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 

ِت رِْزقًا لَكُْم فَال َتْجَعلُوا الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفرَاًشا وَالسََّماَء بَِناًء َوأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَا{ 
  }) ٢٢(ِللَِّه أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 

لتسهل حياتكم عليها، والسماء حمكمة البناء، وأنزل املطر من السحاب ؛ لذي جعل لكم األرض بساطًاربكم ا
فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقًا لكم، فال جتعلوا هللا نظراء يف العبادة، وأنتم تعلمون تفرُّده 

  .باخللق والرزق، واستحقاِقه العبودية

مْ َصاِدِقنيَ ْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُوا بِسُوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا شَُهَداءَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتَوإِنْ كُْنُتْم ِفي َر
)٢٣ (  



َداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني َوإِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَه{ 
)٢٣ ({  

يف َشكٍّ من القرآن الذي َنزَّلناه على عبدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم،  -أيها الكافرون املعاندون-وإن كنتم 
ن أعوانكم، إن وتزعمون أنه ليس من عند اهللا، فهاتوا سورة متاثل سورة من القرآن، واستعينوا مبن تقدرون عليه ِم

  .كنتم صادقني يف دعواكم

  ) ٢٤(يَن فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحَجاَرةُ أُِعدَّتْ ِللْكَاِفرِ

  }) ٢٤(لنَّاُس َوالِْحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها ا{ 
. فاتقوا النار باإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وطاعة اهللا تعاىل -وستعجزون مستقبال ال حمالة-فإن عَجزمت اآلن 

  .هذه النار اليت حَطَُبها الناس واحلجارة، أُِعدَّْت للكافرين باهللا ورسله

َرٍة رِْزقًا قَالُوا آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر كُلََّما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََم َوَبشِّرِ الَِّذيَن
  ) ٢٥(ِفيَها خَاِلُدونَ َهذَا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ وَأُُتوا بِِه ُمَتشَابًِها وَلَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ َوُهْم 

وا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر كُلََّما ُرزِقُ{ 
  }) ٢٥(لَُهْم ِفيَها أَْزوَاٌج ُمطَهََّرةٌ َوُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ وَأُُتوا بِِه مَُتَشابًِها َو

أهل اإلميان والعمل الصاحل خًربا ميلؤهم سروًرا، بأن هلم يف اآلخرة حدائق عجيبة، جتري  -أيها الرسول-وأخرب 
قد َرَزقَنا اهللا : اللذيذة قالوا كلَّما رزقهم اهللا فيها نوًعا من الفاكهة. األهنار حتت قصورها العالية وأشجارها الظليلة

. هذا النوع من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئًا جديًدا يف طعمه ولذته، وإن تشابه مع سابقه يف اللون واملنظر واالسم
. وهلم يف اجلنَّات زوجات مطهَّرات من كل ألوان الدنس احلسيِّ كالبول واحليض، واملعنوي كالكذب وسوء اخلُلُق

  .ونعيمها دائمون، ال ميوتون فيها وال خيرجون منهاوهم يف اجلنة 

نَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبِّهِْم َوأَمَّا الَِّذينَ إِنَّ اللََّه لَا َيسَْتحْيِي أَنْ َيْضرَِب َمثَلًا َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمونَ أَ
  ) ٢٦(َد اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا ُيِضلُّ بِِه كَثًِريا َويَْهِدي بِِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاِسِقَني كَفَُروا فََيقُولُونَ َماذَا أََرا

ِمْن رَبِّهِْم َوأَمَّا الَِّذينَ  ُه الَْحقُّإِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَال َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََيْعلَُمونَ أَنَّ{ 
  }) ٢٦(إِال الْفَاِسِقَني كَفَُروا فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا مَثَال ُيِضلُّ بِِه كَثًِريا َويَْهِدي بِِه كَثًِريا َوَما ُيِضلُّ بِهِ 

ان متثيال بأصغر شيء، كالبعوضة والذباب إن اهللا تعاىل ال يستحيي من احلق أن يذكر شيئًا ما، قلَّ أو كثر، ولو ك
فأما املؤمنون فيعلمون حكمة اهللا يف التمثيل بالصغري . وحنو ذلك، مما ضربه اهللا مثال لَِعْجز كل ما ُيعَْبد من دون اهللا

يبهم اهللا ما مراد اهللا ِمن َضْرب املثل هبذه احلشرات احلقرية؟ وجي: والكبري من خلقه، وأما الكفار فََيْسخرون ويقولون
لذلك يصرف اهللا هبذا املثل ناًسا كثريين عن احلق لسخريتهم منه، ؛ بأن املراد هو االختبار، ومتييز املؤمن من الكافر
ألنه ال َيْصرِف عن احلق إال اخلارجني عن ؛ واهللا تعاىل ال يظلم أحدًا. ويوفق به غريهم إىل مزيد من اإلميان واهلداية

  .طاعته



ِئَك ُهمُ ونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ أُولَالَِّذيَن َينْقُُض
  ) ٢٧(الَْخاِسُرونَ 

أَنْ يُوَصلَ َويُفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ أُولَِئَك ُهمُ  الَِّذيَن َيْنقُُضونَ َعْهدَ اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه{ 
  }) ٢٧(الَْخاِسُرونَ 

الذين ينكثون عهد اهللا الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة، وقد أكَّده بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وخيالفون 
  .خرةدين اهللا كقطع األرحام ونشر الفساد يف األرض، أولئك هم اخلاسرون يف الدنيا واآل

  ) ٢٨(نَ كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُْتْم أَْموَاًتا فَأَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيْحيِيكُمْ ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعو

  }) ٢٨(ُتْرَجُعونَ  كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتْم أَمَْواًتا فَأَْحَياكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه{ 
وحدانية اهللا تعاىل، وتشركون به غريه يف العبادة مع الربهان القاطع عليها يف  -أيُّها املشركون-كيف تنكرون 

أنفسكم؟ فلقد كنتم أمواًتا فأوجدكم ونفخ فيكم احلياة، مث مييتكم بعد انقضاء آجالكم اليت حددها لكم، مث يعيدكم 
  .رجعون للحساب واجلزاءأحياء يوم البعث، مث إليه ت

  ) ٢٩(بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو 

َماِء فَسَوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ{ 
)٢٩ ({  

اُهللا وحده الذي َخلَق ألجلكم كل ما يف األرض من النِّعم اليت تنتفعون هبا، مث قصد إىل خلق السموات، فسوَّاهنَّ 
  .حميط جبميع ما خلق -سبحانه-فِعلُْمه . سبع مسوات، وهو بكل شيء عليم

 الدَِّماَء وََنْحُن ُنسَبُِّح قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك َوإِذْ
  ) ٣٠(بِحَْمِدَك َونُقَدِّسُ لََك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما لَا َتْعلَُمونَ 

ْحُن ُنسَبُِّح ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها وََيْسِفُك الدَِّماَء وََن َوإِذْ قَالَ رَبَُّك{ 
  }) ٣٠(بِحَْمِدَك َونُقَدِّسُ لََك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ 

. إين جاعل يف األرض قوًما خيلف بعضهم بعًضا لعمارهتا: للمالئكةللناس حني قال ربك  -أيها الرسول-واذكر 
يا ربَّنا علِّْمنا وأَْرِشْدنا ما احلكمة يف خلق هؤالء، مع أنَّ من شأهنم اإلفساد يف األرض واراقة الدماء ظلما : قالت

كمال واجلالل؟ قال اهللا وعدواًنا وحنن طوع أمرك، ننزِّهك التنزيه الالئق حبمدك وجاللك، ومنجِّدك بكل صفات ال
  .إين أعلم ما ال تعلمون من احلكمة البالغة يف خلقهم: هلم

  ) ٣١(نُْتْم صَاِدِقَني َوَعلََّم آَدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ عََرضَُهْم َعلَى الَْملَاِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤلَاِء إِنْ كُ



  }) ٣١(كُلََّها ثُمَّ َعَرضَُهْم َعلَى الَْمالِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالِء إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني  َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء{ 
أخربوين : وبياًنا لفضل آدم عليه السالم علَّمه اهللا أمساء األشياء كلها، مث عرض مسمياهتا على املالئكة قائال هلم

  .ن كنتم صادقني يف أنكم أَْوىل باالستخالف يف األرض منهمبأمساء هؤالء املوجودات، إ

  ) ٣٢(قَالُوا سُْبحَاَنكَ لَا ِعلَْم لََنا إِلَّا َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت الَْعلِيُم الَْحكِيُم 

  }) ٣٢(قَالُوا سُْبَحاَنَك ال ِعلَْم لََنا إِال َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت الَْعلِيُم الَْحكِيُم { 
إنك أنت وحدك العليم بشئون خلقك، احلكيم يف . ننزِّهك يا ربَّنا، ليس لنا علم إال ما علَّمتنا إياه: قالت املالئكة

  .تدبريك

السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوأَْعلَُم َما  غَْيَب قَالَ َيا آَدُم أَنْبِئُْهمْ بِأَْسمَائِهِْم فَلَمَّا أَْنَبأَُهمْ بِأَْسمَائِهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم
  ) ٣٣(ُتْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ 

َما  غَْيبَ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوأَْعلَُم قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسَمائِهِْم فَلَمَّا أَْنَبأَُهْم بِأَْسَمائِهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم{ 
  }) ٣٣(ُتْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ 

لقد : فلما أخربهم آدم هبا، قال اهللا للمالئكة. يا آدم أخربهم بأمساء هذه األشياء اليت عَجزوا عن معرفتها: قال اهللا
  .أخربتكم أين أعلم ما خفي عنكم يف السموات واألرض، وأعلم ما تظهرونه وما ختفونه

  ) ٣٤(َملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس أََبى َواسَْتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَن َوإِذْ قُلَْنا ِللْ

  }) ٣٤(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجدُوا آلَدَم فََسَجدُوا إِال إِْبلِيَس أََبى وَاْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن { 
اسجدوا آلدم إكراًما له وإظهاًرا لفضله، : للناس تكرمي اهللا آلدم حني قال سبحانه للمالئكة -ولأيها الرس-واذكر 

  .فأطاعوا مجيًعا إال إبليس امتنع عن السجود تكًربا وحسًدا، فصار من اجلاحدين باهللا، العاصني ألمره

ا َرغًَدا حَْيثُ ِشئُْتَما وَلَا َتقَْرَبا َهِذهِ الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُلَا ِمْنَه
)٣٥ (  

َني َرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ وَكُال ِمْنَها رَغًَدا َحْيثُ ِشئُْتَما َوال َتقَْرَبا َهِذهِ الشََّج{ 
)٣٥ ({  

يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء اجلنة، ومتتعا بثمارها متتًعا هنيئًا واسًعا يف أي مكان تشاءان فيها، وال : وقال اهللا
  .تقربا هذه الشجرة حىت ال تقعا يف املعصية، فتصريا من املتجاوزين أمر اهللا

ا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْستَقَرٌّ َوَمَتاعٌ إِلَى فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَن
  ) ٣٦(ِحنيٍ 



َألْرضِ ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع ْم ِفي افَأَزَلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُ{ 
  }) ٣٦(إِلَى ِحنيٍ 

. بأنْ وسوس هلما حىت أكال من الشجرة، فتسبب يف إخراجهما من اجلنة ونعيمها: فأوقعهما الشيطان يف اخلطيئة
ولكم يف األرض استقرار  -أي آدم وحواء والشيطان-اهبطوا إىل األرض، يعادي بعضكم بعًضا : وقال اهللا هلم
  .نتفاع مبا فيها إىل وقت انتهاء آجالكموإقامة، وا

  ) ٣٧(فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

  }) ٣٧(فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم { 
َربََّنا ظَلَْمَنا أَنْفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتْغِفرْ لََنا { : ل كلماٍت، أهلمه اهللا إياها توبة واستغفاًرا، وهي قوله تعاىلفتلقى آدُم بالقبو

  .فتاب اهللا عليه، وغفر له ذنبه إنه تعاىل هو التواب ملن تاب ِمن عباده، الرحيم هبم} َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن 

  ) ٣٨(َزُنونَ اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميًعا فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن َتبَِع ُهدَاَي فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحقُلَْنا 

  }) ٣٨(ْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ قُلَْنا اْهبِطُوا ِمنَْها َجِميًعا فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهًدى فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَال خَْوٌف َعلَْيهِ{ 
فمن عمل هبا فال . اهبطوا من اجلنة مجيًعا، وسيأتيكم أنتم وذرياتكم املتعاقبة ما فيه هدايتكم إىل احلق: قال اهللا هلم

  .خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة وال هم حيزنون على ما فاهتم من أمور الدنيا

  ) ٣٩(وا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَُّب

  }) ٣٩(َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { 
ر، هم فيها خالدون، ال خيرجون والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا املتلوة ودالئل توحيدنا، أولئك الذين يالزمون النا

  .منها

  ) ٤٠(فَاْرَهُبوِن َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتيَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوفِ بَِعْهدِكُْم وَإِيَّاَي 

  }) ٤٠(أَْوفُوا بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدكُْم وَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ اذْكُُروا نِْعمَِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َو{ 
بأن تؤمنوا بكتيب ورسلي مجيعًا، : يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثرية عليكم، واشكروا يل، وأمتوا وصييت لكم

-وإيَّايَ .  اآلخرةفإن فعلتم ذلك أُمتم لكم ما وعدتكم به من الرمحة يف الدنيا، والنجاة يف. وتعملوا بشرائعي
  .فخافوين، واحذروا نقميت إن نقضتم العهد، وكفرمت يب -وحدي

  ) ٤١(قَِليلًا َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن َوآِمُنوا بَِما أَْنزَلُْت ُمَصدِّقًا ِلَما مََعكُْم وَلَا َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه وَلَا َتْشَتُروا بِآَياِتي ثََمًنا 

  }) ٤١(فَاتَّقُوِن  أَنَْزلُْت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم َوال َتكُونُوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه َوال َتْشَتُروا بِآَياِتي ثََمًنا قَِليال َوإِيَّاَي َوآِمُنوا بَِما{ 
بالقرآن الذي أنَزلُْته على حممد نيب اهللا ورسوله، موافقًا ملا تعلمونه من صحيح التوراة،  -يا بين إسرائيل -وآمنوا



وال تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، وال تستبدلوا بآيايت مثًنا قليال من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي 
  .فاعملوا بطاعيت واتركوا معصييت

  ) ٤٢(َولَا َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ َوَتكُْتمُوا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 

  }) ٤٢(بِالَْباِطلِ َوَتكُْتمُوا الَْحقَّ وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ  َوال َتلْبُِسوا الَْحقَّ{ 
وال ختِلطوا احلق الذي بيَّنته لكم بالباطل الذي افتريتموه، واحذروا كتمان احلق الصريح من صفة نيب اهللا ورسوله 

  .لكتب اليت بأيديكمحممد صلى اهللا عليه وسلم اليت يف كتبكم، وأنتم جتدوهنا مكتوبة عندكم، فيما تعلمون من ا

  ) ٤٣(َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَاْركَعُوا َمَع الرَّاِكِعَني 

  }) ٤٣(َوأَِقيُموا الصَّالةَ وَآُتوا الزَّكَاةَ َواْركَعُوا َمَع الرَّاِكِعَني { 
هللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه بأن تقيموا الصالة على الوجه الصحيح، كما جاء هبا نيب ا: وادخلوا يف دين اإلسالم

  .وسلم، وتؤدوا الزكاة املفروضة على الوجه املشروع، وتكونوا مع الراكعني من أمته صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٤٤(أََتأُْمُرونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم وَأَْنُتمْ َتْتلُونَ الِْكتَاَب أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  }) ٤٤(ونَ النَّاَس بِالْبِرِّ وََتْنَسْونَ أَْنفَُسكُْم َوأَنُْتْم َتْتلُونَ الْكَِتاَب أَفَال َتْعِقلُونَ أََتأُْمُر{ 
ما أقبح حالَكم وحالَ علمائكم حني تأمرون الناس بعمل اخلريات، وتتركون أنفسكم، فال تأمروهنا باخلري العظيم، 

أفال !! صفات حممد صلى اهللا عليه وسلم، ووجوب اإلميان به وهو اإلسالم، وأنتم تقرءون التوراة، اليت فيها
  تستعملون عقولكم استعماال صحيًحا؟

  ) ٤٥(َواْسَتعِيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاِة َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِلَّا َعلَى الْخَاِشِعَني 

  }) ٤٥(ى الْخَاِشِعَني َواْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّالِة َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِال َعلَ{ 
  .وإهنا لشاقة إال على اخلاشعني. واستعينوا يف كل أموركم بالصرب جبميع أنواعه، وكذلك الصالة

  ) ٤٦(الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجُِعونَ 

  }) ٤٦(ُهْم إِلَْيِه َراجُِعونَ الَِّذيَن يَظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو َربِّهِْم َوأَنَّ{ 
الذين خيشون اهللا ويرجون ما عنده، ويوقنون أهنم مالقو ربِّهم جلَّ وعال بعد املوت، وأهنم إليه راجعون يوم القيامة 

  .للحساب واجلزاء

  ) ٤٧(َعلَى الَْعالَِمَني  َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتيَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم



  }) ٤٧(َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ اذْكُُروا نِْعمَِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني { 
كثرة يا ذرية يعقوب تذكَّروا نعمي الكثرية عليكم، واشكروا يل عليها، وتذكروا أين فَضَّلْتكم على عالَمي زمانكم ب

  .األنبياء، والكتب املنزَّلة كالتوراة واإلجنيل

  ) ٤٨(ا ُهْم يُْنَصُرونَ َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ َشيْئًا َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َولَا يُْؤَخذُ ِمنَْها َعْدلٌ وَلَ

  }) ٤٨(ئًا َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوال يُْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َوال ُهمْ ُيْنَصُرونَ َواتَّقُوا َيْوًما ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ شَْي{ 
وخافوا يوم القيامة، يوم ال يغين أحد عن أحد شيئًا، وال يقبل اهللا شفاعة يف الكافرين، وال يقبل منهم فدية، ولو 

  .تقدم لنصرهتم وإنقاذهم من العذابكانت أموال األرض مجيعًا، وال ميلك أحد يف هذا اليوم أن ي

ْم َوِفي ذَِلكُمْ َبلَاٌء ِمْن َوإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَبَْناَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُ
  ) ٤٩(رَبِّكُْم َعِظيٌم 

َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَْبَناَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبالٌء ِمْن  َوإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ{ 
  }) ٤٩(رَبِّكُْم َعِظيٌم 

واذكروا نعمتنا عليكم حني أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه، وهم ُيذيقونكم أشدَّ العذاب، فُيكِثرون ِمن ذَْبح 
ويف ذلك اختبار لكم من ربكم، ويف إجنائكم منه نعمة عظيمة، تستوجب . رك بناتكم للخدمة واالمتهانأبنائكم، وت

  .شكر اهللا تعاىل يف كل عصوركم وأجيالكم

  ) ٥٠(َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَأَْنَجْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ 

  }) ٥٠(ا بِكُُم الَْبْحَر فَأَْنجَْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَنُْتْم َتنْظُُرونَ َوإِذْ فََرقَْن{ 
واذكروا نعمتنا عليكم، حني فََصلْنا بسببكم البحر، وجعلنا فيه طرقًا يابسةً، فعربمت، وأنقذناكم من فرعون وجنوده، 

  .لكناهم يف املاء أمام أعينكمفلما دخل فرعون وجنوده طرقكم أه. ومن اهلالك يف املاء

  ) ٥١(َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَنُْتْم ظَاِلُمونَ 

  }) ٥١(نَ َوإِذْ َواَعْدَنا مُوَسى أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُمو{ 
حني واعدنا موسى أربعني ليلة إلنزال التوراة هدايةً ونوًرا لكم، فإذا بكم تنتهزون فرصة : واذكروا نعمتنا عليكم

وهذا أشنع الكفر  -غيابه هذه املدة القليلة، وجتعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم معبوًدا لكم من دون اهللا 
  .اوأنتم ظاملون باختاذكم العجل إهلً -باهللا

  ) ٥٢(ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 



  }) ٥٢(ثُمَّ َعفَوَْنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلكَ لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ { 
فضاله، وال رجاَء أن تشكروا اهللا على نعمه وأ؛ مثَّ جتاوزنا عن هذه الفعلة املنكرة، وقَبِلَْنا توبتكم بعد عودة موسى

  .تتمادوا يف الكفر والطغيان

  ) ٥٣(َوإِذْ آَتيَْنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ 

  }) ٥٣(َوإِذْ آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب وَالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ { 
لكي هتتدوا من ؛ -وهو التوراة-ق والباطل واذكروا نعمتنا عليكم حني أعطينا موسى الكتاب الفارق بني احل

  .الضاللة

كُْم فَاقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم ذَِلكُمْ َخْيرٌ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتمْ أَنْفَُسكُْم بِاتَِّخاِذكُُم الِْعْجلَ فَتُوُبوا إِلَى َبارِِئ
  ) ٥٤(لَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم لَكُْم ِعْنَد بَارِِئكُْم فَتَاَب َع

كُْم فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخيْرٌ َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَْنفَُسكُْم بِاتَِّخاذِكُُم الِْعْجلَ فَُتوُبوا إِلَى بَارِِئ{ 
  }) ٥٤(َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم  لَكُْم ِعْنَد بَارِِئكُْم فَتَاَب

بأن : إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل إهلًا، فتوبوا إىل خالقكم: واذكروا نعمتنا عليكم حني قال موسى لقومه
عليكم بقَبول َيقْتل بعضكم بعًضا، وهذا خري لكم عند خالقكم من اخللود األبدي يف النار، فامتثلتم ذلك، فمنَّ اهللا 

  .إنه تعاىل هو التواب ملن تاب ِمن عباده، الرحيم هبم. توبتكم

  ) ٥٥( َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤِمَن لَكَ َحتَّى َنَرى اللََّه َجهَْرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ

  }) ٥٥(ى نََرى اللََّه جَْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَنُْتْم َتْنظُرُونَ َوإِذْ قُلُْتْم َيا مُوَسى لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّ{ 
يا موسى لن نصدقك يف أن الكالم الذي نسمعه منك هو كالم اهللا، حىت نرى اهللا ِعَيانًا، فنزلت : واذكروا إذ قلتم

  .على اهللا تعاىل نار من السماء رأيتموها بأعينكم، فقََتلَْتكم بسبب ذنوبكم، وُجرْأتكم

  ) ٥٦(ثُمَّ َبعَثَْناكُْم ِمْن بَْعِد َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  }) ٥٦(ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن َبْعِد َموِْتكُْم لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ { 
م اهللا الستيفاء لتشكروا نعمة اهللا عليكم، فهذا املوت عقوبة هلم، مث بعثه؛ مث أحييناكم ِمن بعد موتكم بالصاعقة

  .آجاهلم

َما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهمْ َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم وَأَْنزَلَْنا َعلَْيكُمُ الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َو
  ) ٥٧(َيظِْلُمونَ 

 لَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ وَالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهْمَوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم َوأَنَْز{ 
  }) ٥٧(َيظِْلُمونَ 



إذ جعلنا السحاب مظلال عليكم من َحرِّ الشمس، وأنزلنا ؛ واذكروا نعمتنا عليكم حني كنتم تتيهون يف األرض
: ، وهو شيء يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل، وأنزلنا عليكم السَّلوى وهو طري يشبه السُّماَنى، وقلنا لكمعليكم املنَّ

وما ظلمونا بكفران النعم، ولكن كانوا أنفسهم . كلوا من طيِّبات ما رزقناكم، وال ختالفوا دينكم، فلم متتثلوا
  .ألن عاقبة الظلم عائدة عليهم؛ يظلمون

ْم خَطَاَياكُمْ لُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ َنْغِفْر لَكَُوإِذْ قُلَْنا اْدُخ
  ) ٥٨(َوَسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

غًَدا َواْدُخلُوا الَْباَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ َنْغِفرْ لَكُْم َخطَاَياكُمْ َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذهِ الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتمْ َر{ 
  }) ٥٨(َوَسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

فكلوا من طيباهتا يف أي مكان منها أكال هنيئًا، " بيت املقدس"ادخلوا مدينة : واذكروا نعمتنا عليكم حني قلنا
ربَّنا َضْع عنَّا ذنوبنا، نستجب لكم ونعف ونسترها عليكم، : له، وقولوا وكونوا يف دخولكم خاضعني هللا، ذليلني
  .وسنزيد احملسنني بأعماهلم خًريا وثواًبا

  ) ٥٩(قُونَ ِء بَِما كَانُوا َيفُْسفََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْولًا غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجًزا ِمَن السََّما

) ٥٩( بَِما كَانُوا يَفُْسقُونَ فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوال غَْيَر الَِّذي قِيلَ لَُهْم فَأَْنزَلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجًزا ِمَن السََّماِء{ 
{  

دخلوا يزحفون على أستاههم  فبدَّل اجلائرون الضالون من بين إسرائيل قول اهللا، وحرَّفوا القول والفعل مجيعًا، إذ
بسبب متردهم وخروجهم عن طاعة ؛ فأنزل اهللا عليهم عذاًبا من السماء. حبة يف شعرة، واستهزءوا بدين اهللا: وقالوا
  .اهللا

ا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم َوإِِذ اْسَتسْقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانْفََجَرْت ِمْنهُ اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًن
  ) ٦٠(كُلُوا َواشَْرُبوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

َعِلَم كُلُّ أَُناسٍ َمْشَربَُهمْ  َوإِِذ اسَْتْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِبْ بَِعصَاَك الَْحَجَر فَانْفَجََرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعشَْرةَ َعْيًنا قَْد{ 
  }) ٦٠(كُلُوا َواشَْرُبوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَن 

اضرب : أن نسقي قومه، فقلنا -بضراعة-حني دعانا موسى  -وأنتم عطاش يف التِّيْه-واذكروا نعمتنا عليكم 
ة عيًنا، بعدد القبائل، مع إعالم كل قبيلة بالعني اخلاصة هبا حىت ال بعصاك احلجر، فضرب، فانفجرت منه اثنتا عشر

  .كلوا واشربوا من رزق اهللا، وال تسعوا يف األرض مفسدين: وقلنا هلم. يتنازعوا

الْأَْرُض ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَاْدُع لََنا َربَّكَ ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبِتُ 
ا سَأَلُْتْم َوضُرَِبْت َعلَْيهِمُ َوَعَدِسَها وََبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبِطُوا ِمصًْرا فَإِنَّ لَكُْم َم

ا ِمَن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِم الذِّلَّةُ وَالَْمْسكََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ
  ) ٦١(َعَصْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ 



رِجْ لََنا ِممَّا ُتنْبُِت اَألْرُض ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوإِذْ قُلُْتْم َيا مُوَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ وَاِحٍد فَاْدُع لََنا رَبََّك ُيْخ{ 
ا سَأَلُْتْم َوضُرَِبْت َعلَْيهِمُ َوَعَدِسَها وََبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبِطُوا ِمصًْرا فَإِنَّ لَكُْم َم

غَْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِما كََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِالذِّلَّةُ وَالَْمْس
  }) ٦١(َعَصْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ 

: عمة كعادتكم، وأصابكم الضيق وامللل، فقلتمواذكروا حني أنزلنا عليكم الطعام احللو، والطري الشهي، فبِطرمت الن
يا موسى لن نصرب على طعام ثابت ال يتغري مع األيام، فادع لنا ربك خيرج لنا من نبات األرض طعاًما من البقول 

أتطلبون هذه األطعمة : -مستنكًرا عليهم-قال موسى . واخلُضَر، والقثاء واحلبوب اليت تؤكل، والعدس، والبصل
قدًرا، وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره اهللا لكم؟ اهبطوا من هذه البادية إىل أي مدينة، جتدوا  اليت هي أقل

على اختيار  -يف كل موطن-وملا هبطوا تبيَّن هلم أهنم ُيقَدِّمون اختيارهم . ما اشتهيتم كثًريا يف احلقول واألسواق
ذلك لزمتهم ِصفَةُ الذل وفقر النفوس، وانصرفوا ورجعوا بغضب ل؛ اهللا، وُيْؤثِرون شهواهتم على ما اختاره اهللا هلم

وذلك بسبب ؛ إلعراضهم عن دين اهللا، وألهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني ظلًما وعدواًنا؛ من اهللا
  .عصياهنم وجتاوزهم حدود رهبم

ِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعْندَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنَّصَاَرى وَالصَّابِ
  ) ٦٢(َربِّهِْم َولَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

الَْيْومِ اآلِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعْندَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا وَالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َو{ 
  }) ٦٢(َربِّهِْم َوال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ 

إن املؤمنني من هذه األمة، الذين صدَّقوا باهللا ورسله، وعملوا بشرعه، والذين كانوا قبل بعثة حممد صلى اهللا عليه 
وهم قوم باقون على فطرهتم، وال دين مقرر هلم  -ن اليهود، والنصارى، والصابئنيوسلم من األمم السالفة م

هؤالء مجيًعا إذا صدَّقوا باهللا تصديقًا صحيًحا خالًصا، وبيوم البعث واجلزاء، وعملوا عمال مرضًيا عند اهللا،  -يتبعونه
، وال هم حيزنون على ما فاهتم من أمور فثواهبم ثابت هلم عند رهبم، وال خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة

وأما بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم خامتًا للنبيني واملرسلني إىل الناس كافة، فال يقبل اهللا من أحد ديًنا . الدنيا
  .غري ما جاء به، وهو اإلسالم

  ) ٦٣(َناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْي

  }) ٦٣(كُْم َتتَّقُونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَعَْنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَّ{ 
ا العهد املؤكَّد منكم باإلميان باهللا وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور فوقكم، حني أََخذْن -يا بين إسرائيل-واذكروا 
خذوا الكتاب الذي أعطيناكم جبٍد واجتهاد واحفظوه، وإال أطبقنا عليكم اجلبل، وال تنسوا التوراة قوال : وقلنا لكم

  .وعمال كي تتقوين وختافوا عقايب

  ) ٦٤(فَلَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُْتْم ِمَن الَْخاسِرِيَن ثُمَّ تََولَّيُْتْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك 



  }) ٦٤(ثُمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَلَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُْتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن { 
فلوال فَْضلُ اهللا عليكم ورمحته بالتوبة، . وَرفْع اجلبل كشأنكم دائًما مث خالفتم وعصيتم مرة أخرى، بعد أَْخِذ امليثاق

  .والتجاوز عن خطاياكم، لصرمت من اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة

  ) ٦٥(َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اعَْتَدْوا مِْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقرََدةً َخاِسِئَني 

  }) ٦٥(ْمُتُم الَِّذيَن اْعَتدَْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً خَاِسِئَني َولَقَْد َعِل{ 
ما حلَّ من البأس بأسالفكم من أهل القرية اليت عصت اهللا، فيما أخذه عليهم من  -يا معشر اليهود-ولقد علمتم 

بوضع الشِّباك وحفر البَِرك، مث اصطادوا السمك يوم  تعظيم السبت، فاحتالوا الصطياد السمك يف يوم السبت ،
  .األحد حيلة إىل احملرم، فلما فعلوا ذلك، مسخهم اهللا قردة منبوذين

  ) ٦٦(فََجَعلَْناَها َنكَالًا ِلَما َبْيَن َيَديَْها َوَما َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

  }) ٦٦(ا َوَما َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني فََجَعلَْناَها َنكَاال ِلَما َبْيَن َيَديَْه{ 
فجعلنا هذه القرية عربة ملن حبضرهتا من القرى، يبلغهم خربها وما حلَّ هبا، وعربة ملن يعمل بعدها مثل تلك 

  .ليعلموا أهنم على احلق، فيثبتوا عليه؛ الذُّنوب، وجعلناها تذكرة للصاحلني

الَْجاِهِلَني إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقََرةً قَالُوا أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن  َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه
)٦٧ (  

زًُوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلنيَ َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتذَْبحُوا َبقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذَُنا ُه{ 
)٦٧ ({  

إن اهللا : واذكروا يا بين إسرائيل جناية أسالفكم، وكثرة تعنتهم وجداهلم ملوسى عليه الصالة والسالم، حني قال هلم
: دَّ عليهم موسى بقولهأجتعلنا موضًعا للسخرية واالستخفاف؟ فر: -مستكربين-يأمركم أن تذحبوا بقرة، فقالوا 

  .أستجري باهللا أن أكون من املستهزئني

َبْيَن ذَِلَك فَافَْعلُوا َما ُتْؤَمُرونَ  قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا فَارٌِض َولَا بِكٌْر َعَوانٌ
)٦٨ (  

وا َما ُتْؤَمُرونَ بَّكَ ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَّهُ َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ ال فَارٌِض َوال بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك فَافَْعلُقَالُوا اْدُع لََنا َر{ 
)٦٨ ({  

 صفتها أال تكون مسنَّة َهرِمة، وال: إن اهللا يقول لكم: ادع لنا ربَّك يوضح لنا صفة هذه البقرة، فأجاهبم: قالوا
  .صغرية فَِتيَّة، وإمنا هي متوسطة بينهما، فسارِعوا إىل امتثال أمر ربكم

  ) ٦٩(َتُسرُّ النَّاظِرِيَن  قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّْن لََنا َما لَْوُنَها قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراُء فَاِقٌع لَْونَُها



  }) ٦٩(ُيَبيِّْن لََنا َما لَْونَُها قَالَ إِنَّهُ َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراُء فَاِقٌع لَوُْنَها َتُسرُّ النَّاظِرِيَن قَالُوا اْدُع لََنا َربَّكَ { 
إهنا بقرة صفراء شديدة الصُّفْرة، َتُسرُّ َمن : إنه يقول: قال. ادع لنا ربك يوضح لنا لوهنا: فعادوا إىل جداهلم قائلني

  .ينظر إليها

  ) ٧٠(نَ لُوا اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّْن لََنا َما ِهَي إِنَّ الْبَقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُمهَْتُدوقَا

  }) ٧٠(هَْتُدونَ قَالُوا اْدُع لََنا َربَّكَ ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي إِنَّ الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُم{ 
كثري  -هبذه الصفات-ألن البقر ؛ ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غري ما سبق: قال بنو إسرائيل ملوسى

  .ملهتدون إىل البقرة املأمور بذحبها -إن شاء اهللا-فاْشَتَبَه علينا ماذا خنتار؟ وإننا 

الْأَْرَض َولَا َتسِْقي الْحَْرثَ ُمَسلََّمةٌ لَا ِشَيةَ ِفيَها قَالُوا الْآنَ جِئَْت بِالَْحقِّ فَذََبُحوَها  قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها بَقََرةٌ لَا ذَلُولٌ ُتِثُري
  ) ٧١(َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ 

ِفيَها قَالُوا اآلنَ جِئَْت بِالَْحقِّ  قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ ال ذَلُولٌ ُتِثُري اَألْرَض َوال َتْسِقي الْحَْرثَ ُمَسلََّمةٌ ال ِشَيةَ{ 
  }) ٧١(فَذََبُحوَها َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ 

إهنا بقرة غري مذللة للعمل يف حراثة األرض للزراعة، وغري معدة للسقي من الساقية، : إن اهللا يقول: قال هلم موسى
اآلن جئت حبقيقة وصف البقرة، : قالوا. وخالية من العيوب مجيعها، وليس فيها عالمة من لون غري لون جلدها

  .وهكذا شددوا فشدَّد اهللا عليهم. فاضطروا إىل ذحبها بعد طول املراوغة، وقد قاربوا أال يفعلوا ذلك لعنادهم

  ) ٧٢(َوإِذْ قََتلُْتْم نَفًْسا فَادَّارَأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج َما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ 

  }) ٧٢(نَفًْسا فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج َما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ َوإِذْ قََتلُْتْم { 
  .واذكروا إذ قتلتم نفًسا فتنازعتم بشأهنا، كلٌّ يدفع عن نفسه هتمة القتل، واهللا خمرج ما كنتم ختفون ِمن قَْتل القتيل

  ) ٧٣(مَْوَتى وَُيرِيكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بِبَْعِضَها كَذَِلَك ُيْحيِي اللَُّه الْ

  }) ٧٣(فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بَِبْعضَِها كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْموَْتى َويُرِيكُْم آَياِتهِ لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { 
فضربوه ببعضها فأحياه . ربكم عن قاتلهاضربوا القتيل جبزء من هذه البقرة املذبوحة، فإن اهللا سيبعثه حًيا، وخي: فقلنا

معجزاته الدالة على كمال قدرته  -يا بين إسرائيل -كذلك ُيحيي اهللا املوتى يوم القيامة، ويريكم. اهللا وأخرب بقاتله
  .لكي تتفكروا بعقولكم، فتمتنعوا عن معاصيه؛ تعاىل

ِة أَوْ أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما َيتَفَجَُّر ِمْنُه الْأَْنهَاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَهَِي كَالِْحجَاَر
  ) ٧٤(َملُونَ َيشَّقَُّق فََيخُْرُج ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْع

ُر ِمْنُه اَألْنهَاُر َوإِنَّ ِمْنَها مَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَهَِي كَالِْحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرِة لََما َيَتفَجَّثُ{ 
  }) ٧٤(لَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيةِ ال



إذ بعد كل هذه املعجزات اخلارقة اشتدت قلوبكم وغلظت، فلم َينْفُذ إليها خري، ومل َتِلْن ؛ ولكنكم مل تنتفعوا بذلك
ألن من ؛ ظةأمام اآليات الباهرة اليت أريتكموها، حىت صارت قلوبكم مثل احلجارة الصمَّاء، بل هي أشد منها غل

احلجارة ما يتسع وينفرج حىت تنصبَّ منه املياه صبًا، فتصري أهناًرا جاريةً، ومن احلجارة ما يتصدع فينشق، فتخرج 
وما اهللا بغافل عما . منه العيون والينابيع، ومن احلجارة ما يسقط من أعايل اجلبال ِمن خشية اهللا تعاىل وتعظيمه

  .تعملون

  ) ٧٥(َيْعلَُمونَ  ِمُنوا لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمْنُهمْ َيْسَمُعونَ كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْمأَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤ

فُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمنُوا لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعونَ كَالَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّ{ 
)٧٥ ({  

أيها املسلمون أنسيتم أفعال بين إسرائيل، فطمعت نفوسكم أن يصدِّق اليهودُ بدينكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون 
ألفاظه، وهم  كالم اهللا من التوراة، مث حيرفونه بَِصْرِفه إىل غري معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته، أو بتحريف

  .يعلمون أهنم حيرفون كالم رب العاملني عمًدا وكذبًا

 اللَُّه َعلَْيكُْم لُِيحَاجُّوكُمْ بِِه ِعْندَ َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَا َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُونَُهْم بَِما فََتَح
  ) ٧٦(ْعِقلُونَ رَبِّكُْم أَفَلَا َت

اللَُّه َعلَْيكُْم ِلُيَحاجُّوكُْم بِهِ  َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخال بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُونَُهْم بَِما فََتَح{ 
  }) ٧٦(ِعْنَد رَبِّكُْم أَفَال َتْعِقلُونَ 

آمنَّا بدينكم ورسولكم املبشَّر به يف التوراة، وإذا خال بعض هؤالء : آمنوا قالوا بلساهنمهؤالء اليهود إذا لقوا الذين 
لتكون هلم ؛ أحتدِّثون املؤمنني مبا بيَّن اهللا لكم يف التوراة من أمر حممد: املنافقني من اليهود إىل بعض قالوا يف إنكار

  احلجة عليكم عند ربكم يوم القيامة؟ أفال تفقهون فتحذروا؟

  ) ٧٧(أََولَا َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ 

  }) ٧٧(أََوال َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ { 
  أيفعلون كلَّ هذه اجلرائم، وال يعلمون أن اهللا يعلم مجيع ما خيفونه وما يظهرونه؟

  ) ٧٨(أُمِّيُّونَ لَا َيْعلَُمونَ الِْكتَاَب إِلَّا أَمَانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيظُنُّونَ َوِمْنُهْم 

  }) ٧٨(َوِمْنُهمْ أُمِّيُّونَ ال َيْعلَُمونَ الِْكتَاَب إِال أَمَانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِال يَظُنُّونَ { 
وما فيها من صفات نيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا ومن اليهود مجاعة جيهلون القراءة والكتابة، وال يعلمون التوراة 
  .عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إال أكاذيُب وظنون فاسدة

ا كََتَبتْ أَْيِديهِمْ قَِليلًا فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّ فََوْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشَترُوا بِِه ثََمًنا
  ) ٧٩(َوَوْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ 



قَِليال فَوَْيلٌ لَُهْم ِممَّا كَتََبْت  فََوْيلٌ لِلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكَتاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيشَْتُروا بِهِ ثََمًنا{ 
  }) ٧٩(ْم ِممَّا َيكِْسُبونَ أَْيِديهِْم َووَْيلٌ لَُه

هذا من عند اهللا وهو : فهالك ووعيد شديد ألحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مث يقولون
فلهم عقوبة مهلكة . ليأخذوا يف مقابل هذا عرض الدنيا؛ خمالف ملا أنزل اهللا على نبيِّه موسى عليه الصالة والسالم

باطل بأيديهم، وهلم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه يف املقابل من املال احلرام، كالرشوة بسبب كتابتهم هذا ال
  .وغريها

ِه َما لَا ُه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللََّوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْندَ اللَِّه َعْهًدا فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ
  ) ٨٠(َتْعلَُمونَ 

ُه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ال َوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِال أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم عِْنَد اللَِّه َعْهًدا فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ{ 
  }) ٨٠(َتْعلَُمونَ 

أعندكم : -أيها الرسول مبطال دعواهم-قل هلم . ار يف اآلخرة إال أياًما قليلة العددلن تصيبنا الن: وقال بنو إسرائيل
  .عهد من اهللا هبذا، فإن اهللا ال خيلف عهده؟ بل إنكم تقولون على اهللا ما ال تعلمون بافترائكم الكذب

  ) ٨١(ارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َوأَحَاطَْت بِِه َخطِيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّ

  }) ٨١(َبلَى َمْن كََسَب سَيِّئَةً َوأََحاطَْت بِهِ َخِطيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ { 
ال يكون أن من ارتكب اآلثام حىت جَرَّته إىل الكفر، واستولت عليه ذنوبه ِمن مجيع جوانبه وهذا : فُحكُْم اهللا ثابت

  .إال فيمن أشرك باهللا، فاملشركون والكفار هم الذين يالزمون نار جهنم مالزمة دائمةً ال تنقطع

  ) ٨٢(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

  }) ٨٢(َك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أُولَِئ{ 
أنَّ الذين صدَّقوا باهللا ورسله تصديقًا خالًصا، وعملوا األعمال املتفقة مع شريعة : وحكم اهللا الثابتُ يف مقابل هذا

  .اهللا اليت أوحاها إىل رسله، هؤالء يالزمون اجلنة يف اآلخرة مالزمةً دائمةً ال تنقطع

ى وَالَْمَساِكنيِ َوقُولُوا ِللنَّاسِ َخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ لَا َتعُْبُدونَ إِلَّا اللََّه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوِذي الْقُْرَبى َوالْيََتاَمَوإِذْ أَ
  ) ٨٣(ْم وَأَْنُتْم ُمعْرُِضونَ ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تََولَّيُْتْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنكُ

يََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َوقُولُوا َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِسَْرائِيلَ ال تَْعُبُدونَ إِال اللََّه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوِذي الْقُْرَبى َوالْ{ 
  }) ٨٣(تََولَّيُْتْم إِال قَلِيال ِمْنكُْم َوأَْنُتْم ُمعْرُِضونَ  ِللنَّاسِ ُحسًْنا َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

بأن تعبدوا اهللا وحده ال شريك له، وأن حتسنوا للوالدين، : واذكروا يا بين إسرائيل حني أَخذْنا عليكم عهًدا مؤكًدا
للناس أطيب الكالم، مع  ولألقربني، ولألوالد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ احللم، وللمساكني، وأن تقولوا

  .وأنتم مستمرون يف إعراضكم -إال قليال منكم ثبت عليه-أداء الصالة وإيتاء الزكاة، مث أَعَْرْضتم ونقضتم العهد 



  ) ٨٤(أَْنُتمْ َتشَْهُدونَ َوَوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم لَا َتْسِفكُونَ دَِماَءكُْم َولَا ُتْخرُِجونَ أَْنفَُسكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ ثُمَّ أَقَْررُْتْم 

  }) ٨٤(أَْنُتمْ َتشَْهُدونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم ال َتسِْفكُونَ ِدَماَءكُْم َوال ُتْخرُِجونَ أَْنفَُسكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ ثُمَّ أَقَْررُْتْم َو{ 
سفك بعضكم دم بعض، وإخراج حيرم : حني أََخذْنا عليكم عهًدا مؤكًدا يف التوراة -يا بين إسرائيل-واذكروا 

  .بعضكم بعًضا من دياركم، مث اعترفتم بذلك، وأنتم تشهدون على صحته

 الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوإِنْ َيأُْتوكُْمثُمَّ أَْنُتْم هَُؤلَاِء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم وَُتخْرُِجونَ فَرِيقًا مِْنكُْم ِمْن ِديَارِِهمْ َتظَاَهُرونَ َعلَْيهِْم بِ
َما جََزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاجُُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بِبَْعضِ الْكَِتابِ وََتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ فَ

  ) ٨٥(لَْعذَابِ َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ِمْنكُْم إِلَّا ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ ا

ِإلثْمِ َوالُْعْدَواِن َوإِنْ َيأُْتوكُْم ثُمَّ أَنُْتْم َهُؤالِء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم وَُتخْرُِجونَ فَرِيقًا مِْنكُْم ِمْن ِديَارِِهمْ َتظَاَهُرونَ َعلَْيهِمْ بِا{ 
َك ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاجُُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بِبَْعضِ الْكَِتابِ وََتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ فََما جََزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِل أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو

  }) ٨٥(لٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ِمْنكُْم إِال خِْزٌي ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَْعذَابِ َوَما اللَُّه بَِغاِف
مث أنتم يا هؤالء يقتل بعضكم بعًضا، وُيخرج بعضكم بعًضا من ديارهم، وَيَتقَوَّى كل فريق منكم على إخوانه 

وأن يأتوكم أسارى يف يد األعداء سعيتم يف حتريرهم من األسر، بدفع الفدية، مع أنه حمرم . باألعداء بغًيا وعدواًنا
فليس جزاء ! ما أقبح ما تفعلون حني تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها. يارهمعليكم إخراجهم من د

وما اهللا بغافل . ويوم القيامة يردُّهم اهللا إىل أفظع العذاب يف النار. َمن يفعل ذلك منكم إال ذُال وفضيحة يف الدنيا
  .عما تعملون

  ) ٨٦(ا بِالْآخَِرِة فَلَا ُيَخفَُّف َعْنُهمُ الَْعذَاُب َولَا ُهمْ ُيْنَصُرونَ أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الَْحَياةَ الدُّْنَي

  }) ٨٦(أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَْحَياةَ الدُّنَْيا بِاآلخَِرِة فَال ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َوال ُهْم يُْنَصُرونَ { 
  .، فال خيفف عنهم العذاب، وليس هلم ناصر ينصرهم ِمن عذاب اهللاأولئك هم الذين آثروا احلياة الدنيا على اآلخرة

يَّْدنَاُه بِرُوحِ الْقُُدسِ أَفَكُلََّما َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوآَتْيَنا عِيَسى اْبَن َمْرَيمَ الَْبيِّنَاِت َوأَ
  ) ٨٧(َتهَْوى أَنْفُُسكُُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّبُْتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُونَ َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما لَا 

ا يَّْدَناُه بُِروحِ الْقُُدسِ أَفَكُلََّمَولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوآَتيَْنا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم الَْبيِّنَاِت وَأَ{ 
  }) ٨٧(َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما ال َتْهَوى أَنْفُُسكُُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّْبُتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُونَ 

ولقد أعطينا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بين إسرائيل، وأعطينا عيسى ابن مرمي املعجزات الواضحات، وقوَّيناه 
ءكم رسول بوحي من عند اهللا ال يوافق أهواءكم، استعليتم عليه، فكذَّبتم فريقًا أفكلما جا. جبربيل عليه السالم

  وتقتلون فريقًا؟

  ) ٨٨(َوقَالُوا قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ لََعَنُهمُ اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليلًا َما ُيْؤِمُنونَ 



  }) ٨٨(فَقَِليال َما ُيْؤِمُنونَ َوقَالُوا قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ لََعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم { 
وليس األمر كما . قلوبنا مغطاة، ال َينْفُذ إليها قولك: وقال بنو إسرائيل لنيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

ادََّعْوا، بل قلوهبم ملعونة، مطبوع عليها، وهم مطرودون من رمحة اهللا بسبب جحودهم، فال يؤمنون إال إمياًنا قليال 
  .ينفعهمال 

كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُهْم َما  َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّقٌ ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن
  ) ٨٩(َعَرفُوا كَفَُروا بِِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن 

اَءُهْم َما َتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَرُوا فَلَمَّا َجَولَمَّا َجاءَُهْم ِك{ 
  }) ٨٩(َعَرفُوا كَفَُروا بِِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن 

لتوراة جحدوه، وأنكروا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وحني جاءهم القرأن من عند اهللا مصدقا ملا معهم من ا
قَُرَب مبعث نيبِّ آخرِ الزمان، وسنتبعه ونقاتلكم : وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي العرب، ويقولون

اهللا فلعنةُ اهللا على كل َمن كفر بنيب . فلمَّا جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاِته وِصْدقَه كفروا به وكذبوه. معه
  .ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وكتابه الذي أوحاه اهللا إليه

لَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا بِئَْسَما اْشَترَْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَنْ َيكْفُرُوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َبْغًيا أَنْ ُينَزِّلَ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َع
  ) ٩٠(لِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ َو

لَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا بِئَْسَما اشَْتَرْوا بِهِ أَنْفَُسُهمْ أَنْ َيكْفُُروا بَِما أَنَْزلَ اللَُّه بَْغًيا أَنْ يَُنزِّلَ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َع{ 
  }) ٩٠(هٌِني بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُم

إذ استبدلوا الكفر باإلميان ظلًما وحسًدا إلنزال اهللا من فضله القرآن على نيب ؛ قَُبَح ما اختاره بنو إسرائيل ألنفسهم
اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، فرجعوا بغضب من اهللا عليهم بسبب جحودهم بالنيب حممد صلى اهللا عليه 

وللجاحدين نبوَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم عذاٌب يذلُّهم . يفهم التوراةوسلم، بعد غضبه عليهم بسبب حتر
  .وخيزيهم

ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم قُلْ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم آِمُنوا بَِما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُْنزِلَ َعلَْيَنا وََيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه َو
  ) ٩١(َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني فَِلَم 

ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمعَُهْم قُلْ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا بَِما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُنْزِلَ َعلَْيَنا َوَيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه َو{ 
  }) ٩١(َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني فَِلَم 

حنن نصدِّق مبا أنزل اهللا على أنبيائنا، : صدِّقوا مبا أنزل اهللا من القرآن، قالوا: وإذا قال بعض املسلمني لليهود
ون بكتبهم حقًا آلمنوا بالقرآن الذي فلو كانوا يؤمن. وجيحدون ما أنزل اهللا بعد ذلك، وهو احلق مصدقًا ملا معهم

  إن كنتم مؤمنني مبا أنزل اهللا عليكم، فلماذا قتلتم أنبياء اهللا ِمن قبل؟: -يا حممد-قل هلم . صدَّقها

  ) ٩٢(َولَقَْد َجاءَكُْم ُموَسى بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخذُْتمُ الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَْنُتْم ظَاِلُمونَ 



  }) ٩٢(َجاَءكُْم ُموَسى بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه َوأَنُْتْم ظَاِلُمونَ َولَقَدْ { 
ولقد جاءكم نيب اهللا موسى باملعجزات الواضحات الدالة على صدقه، كالطوفان واجلراد والقُمَّل والضفادع، وغري 

مت العجل معبوًدا، بعد ذهاب موسى إىل ميقات ربه، وأنتم ذلك مما ذكره اهللا يف القرآن العظيم، ومع ذلك اختذ
  .متجاوزون حدود اهللا

َوَعَصْيَنا َوأُشْرُِبوا ِفي قُلُوبِهِمُ  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعَنا
  ) ٩٣(رِِهْم قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُْم بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني الِْعْجلَ بِكُفْ

َوَعصَْيَنا وَأُْشرِبُوا ِفي قُلُوبِهِمُ  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَعَْنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة وَاْسَمُعوا قَالُوا َسِمْعَنا{ 
  }) ٩٣(ِعْجلَ بِكُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُْم بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني الْ

واذكروا حني أََخذْنا عليكم عهًدا مؤكًدا بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة، فنقضتم العهد، فرفعنا جبل الطور 
مسعنا قولك : عوا وأطيعوا، وإال أسقطنا اجلبل عليكم، فقلتمخذوا ما آتيناكم جبدٍّ، وامس: فوق رؤوسكم، وقلنا لكم

قَُبَح ما : -أيها الرسول-قل هلم . ألن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب متاديكم يف الكفر؛ وعصينا أمرك
  .يأمركم به إميانكم من الكفر والضالل، إن كنتم مصدِّقني مبا أنزل اهللا عليكم

  ) ٩٤(الدَّاُر الْآِخَرةُ ِعْنَد اللَِّه خَاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الْمَْوَت إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني  قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُُم

  }) ٩٤(َني َصاِدِق قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُُم الدَّاُر اآلِخَرةُ ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوتَ إِنْ كُْنُتْم{ 
لزعمهم أهنم أولياء اهللا من دون الناس، وأهنم أبناؤه ؛ لليهود الذين يدَّعون أن اجلنة خاصة هبم -أيها الرسول-قل 

إن كان األمر كذلك فاْدعُوا على الكاذبني منكم أو من غريكم باملوت، إن كنتم صادقني يف دعواكم : وأحباؤه
  .هذه

  ) ٩٥(ا قَدََّمْت أَْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبًدا بَِم

  }) ٩٥(َولَْن َيَتَمنَّْوهُ أََبًدا بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني { 
وبسبب ما ملا يعرفونه من صدق النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن كذهبم وافترائهم، ؛ ولن يفعلوا ذلك أبدًا

واهللا تعاىل عليم بالظاملني من عباده، . ارتكبوه من الكفر والعصيان، املَؤدَِّيْين إىل حرماهنم من اجلنة ودخول النار
  .وسيجازيهم على ذلك

َف َسَنٍة َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى حََياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا يََودُّ أََحُدُهمْ لَْو ُيَعمَُّر أَلْ
  ) ٩٦(أَنْ ُيَعمََّر َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 

زِِحِه ِمَن َوَما ُهَو بِمَُزْح َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا َيَودُّ أََحدُُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنٍة{ 
  }) ٩٦(الَْعذَابِ أَنْ ُيَعمََّر وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 

أن اليهود أشد الناس رغبة يف طول احلياة أيا كانت هذه احلياة من الذلَّة واملهانة، بل تزيد  -أيها الرسول-ولتعلَمنَّ 



يش ألف سنة، وال ُيبْعده هذا العمر الطويل إن يتمىن اليهودي أن يع. رغبتهم يف طول احلياة على رغبات املشركني
  .واهللا تعاىل ال خيفى عليه شيء من أعماهلم وسيجازيهم عليها مبا يستحقون من العذاب. حصل من عذاب اهللا

  ) ٩٧(َدْيِه َوُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِْبرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َي

  }) ٩٧(ًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُه{ 
من كان عدًوا جلربيل فإنه نزَّل القرآن على : و عدونا من املالئكةإن جربيل ه: لليهود حني قالوا -أيها الرسول-قل

قلبك بإذن اهللا تعاىل مصدِّقًا ملا سبقه من كتب اهللا، وهادًيا إىل احلق، ومبشًرا للمصدِّقني به بكل خري يف الدنيا 
  .واآلخرة

  ) ٩٨(الَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَافِرِيَن َمْن كَانَ َعُدوا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَ

  }) ٩٨(َمْن كَانَ َعُدوا ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَافِرِيَن { 
؛ ألن اليهود زعموا أن جربيل من عادى اهللا ومالئكته، ورسله من املالئكة أو البشر، وخباصة املَلَكان جربيلُ وميكالُ

عدوهم، وميكال وليُّهم ، فأعلمهم اهللا أنه من عادى واحًدا منهما فقد عادى اآلخر، وعادى اهللا أيًضا، فإن اهللا 
  .عدو للجاحدين ما أنزل على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٩٩(ا إِلَّا الْفَاِسقُونَ َولَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيكْفُرُ بَِه

  }) ٩٩(َولَقَدْ أَنَْزلَْنا إِلَْيَك آيَاٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيكْفُُر بَِها إِال الْفَاِسقُونَ { 
آيات بينات واضحات تدل على أّنك رسول من اهللا صدقا وحقا، وما ينكر تلك  -أيها الرسول-ولقد أنزلنا إليك

  .اآليات إال اخلارجون عن دين اهللا

  ) ١٠٠(أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نََبذَُه فَرِيٌق ِمنُْهْم َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

  }) ١٠٠(أََوكُلََّما َعاَهُدوا عَْهًدا نََبذَُه فَرِيٌق ِمنُْهْم َبلْ أَكْثَرُُهْم ال ُيؤِْمُنونَ { 
ًدا طرح ذلك العهد فريق منهم، ونقضوه، فتراهم فكلما عاهدوا عه!! ما أقبح حال بين إسرائيل يف نقضهم للعهود

  .ُيْبرِمون العهد اليوم وينقضونه غًدا، بل أكثرهم ال يصدِّقون مبا جاء به نيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

أُوتُوا الِْكتَاَب ِكتَاَب اللَِّه َوَراَء ظُُهورِِهْم  َولَمَّا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمعَُهْم نََبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن
  ) ١٠١(كَأَنَُّهمْ لَا َيْعلَُمونَ 

اَب اللَِّه َوَراَء ظُهُورِِهمْ َولَمَّا َجاءَُهْم َرسُولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّقٌ ِلَما َمَعُهْم نََبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِكَت{ 
  }) ١٠١(ُهمْ ال َيْعلَُمونَ كَأَنَّ

وملا جاءهم حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن املوافق ملا معهم من التوراة طرح فريق منهم كتاب اهللا، 
  .وجعلوه وراء ظهورهم، شأهنم شأن اجلهال الذين ال يعلمون حقيقته



انَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَُروا ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر َوَما َواتََّبعُوا َما َتْتلُو الشَّيَاِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَم
ُمونَ ِمْنُهَما َنةٌ فَلَا َتكْفُْر فََيَتَعلَّأُنْزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحدٍ َحتَّى َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْت

ُمونَ َما َيُضرُُّهْم وَلَا َيْنفَعُُهْم َولَقَْد َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَما ُهْم بِضَارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه َوَيَتَعلَّ
  ) ١٠٢(وَلَبِئَْس َما َشَرْوا بِهِ أَنْفَُسُهمْ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ َعِلُموا لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َخلَاقٍ 

لُِّمونَ النَّاسَ السِّْحَر َوَما َواتََّبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ وَلَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَرُوا ُيَع{ 
َتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما كَْينِ بَِبابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحدٍ َحتَّى َيقُوال إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَال َتكْفُْر فََيأُنْزِلَ َعلَى الَْملَ

لَِّه َوَيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َوال َيْنفَُعُهْم َولَقَدْ َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَما ُهْم بِضَارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِال بِإِذِْن ال
  }) ١٠٢(نَ َعِلُموا لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ َولَبِئَْس َما َشرَْوا بِِه أَْنفُسَُهْم لَْو كَانُوا َيْعلَُمو

وما كفر سليمان وما َتعَلَّم السِّحر، . ملك سليمان بن داودواتبع اليهود ما ُتَحدِّث الشياطُني به السحرةَ على عهد 
وكذلك اتبع اليهود السِّحر الذي . إفساًدا لدينهم؛ ولكنَّ الشياطني هم الذين كفروا باهللا حني علَّموا الناس السحر

، وما يعلِّم امللكان من امتحاًنا وابتالء من اهللا لعباده؛ "العراق"يف " بابل"أُنزل على امللَكَني هاروت وماروت، بأرض 
فيتعلم الناس من . ال تكفر بتعلم السِّحر وطاعة الشياطني: أحد حىت ينصحاه وحيذِّراه من تعلم السحر، ويقوال له
وال يستطيع السحرة أن يضروا به أحًدا إال بإذن اهللا . امللكني ما ُيْحِدثون به الكراهية بني الزوجني حىت يتفرقا

سحرة إال شًرا يضرهم وال ينفعهم، وقد نقلته الشياطني إىل اليهود، فشاع فيهم حىت فضَّلوه وما يتعلم ال. وقضائه
ولبئس ما . ولقد علم اليهود أن من اختار السِّحر وترك احلق ما له يف اآلخرة من نصيب يف اخلري. على كتاب اهللا

  .كان هلم ِعلٌْم يثمر العمل مبا ُوِعظوا به باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوًضا عن اإلميان ومتابعة الرسول، لو

  ) ١٠٣(َولَْو أَنَُّهْم آَمُنوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 

  }) ١٠٣(َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيرٌ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ { 
ولو أن اليهود آمنوا وخافوا اهللا أليقنوا أن ثواب اهللا خري هلم من السِّحر ومما اكتسبوه به، لو كانوا يعلمون ما 

  .حيصل باإلميان والتقوى من الثواب واجلزاء علما حقيقيا آلمنوا

  ) ١٠٤(ُعوا َوِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُولُوا َراِعَنا َوقُولُوا انْظُْرَنا َواْسَم

  }) ١٠٤(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُولُوا َراِعَنا َوقُولُوا اْنظُرَْنا َواْسَمعُوا َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب أَلِيٌم { 
ألن ؛ ك، فافهم عنا وأفهمناراعنا مسع: راعنا، أي: يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم

 -اليهود كانوا يقولوهنا للنيب صلى اهللا عليه وسلم يلوون ألسنتهم هبا، يقصدون سبَّه ونسبته إىل الرعونة، وقولوا
انظرنا، أي انظر إلينا وتعهَّْدنا، وهي تؤدي املعىن املطلوب نفسه وامسعوا ما يتلى عليكم : بدال منها -أيها املؤمنون

  .وللجاحدين عذاب موجع. وافهموه من كتاب ربكم

ْم وَاللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ وَلَا الُْمْشرِِكَني أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن َربِّكُ
  ) ١٠٥(َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ 



ُه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن دُّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوال الُْمْشرِِكَني أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن رَبِّكُْم وَاللََّما َيَو{ 
  }) ١٠٥(َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ 

. ل عليكم أدىن خري من ربكم قرآًنا أو علًما، أو نصًرا أو بشارةما حيب الكفار من أهل الكتاب واملشركني أن ُينزَّ
  .واهللا ذو العطاء الكثري الواسع. واهللا خيتص برمحته َمن يشاء ِمن عباده بالنبوة والرسالة

  ) ١٠٦(لَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ مِْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َع

  }) ١٠٦( قَِديٌر َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسَها َنأْتِ بَِخْيرٍ ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء{ 
ها يف التكليف والثواب، ولكلٍ ما نبدِّل من آية أو ُنزِهلا من القلوب واألذهان نأت بأنفع لكم منها، أو نأت مبثل

  أنت وأمتك أن اهللا قادر ال يعجزه شيء؟ -أيها النيب-أمل تعلم . حكمة

  ) ١٠٧( أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ وَلَا َنِصريٍ

  }) ١٠٧(َه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللَّ{ 
أنت وأمتك أن اهللا تعاىل هو املالك املتصرف يف السموات واألرض؟ يفعل ما يشاء، وحيكم  -أيها النيب-أما علمَت 

وليعلم من عصى أن ليس ألحد من دون اهللا . م الطاعة والقَبولما يريد، ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء، وعليه
  .من ويلٍّ يتوالهم، وال نصري مينعهم من عذاب اهللا

  ) ١٠٨(َضلَّ سََواَء السَّبِيلِ  أَْم ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلُوا َرُسولَكُْم كََما سُِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيَتَبدَّلِ الْكُفَْر بِالْإَِمياِن فَقَْد

َضلَّ سََواَء السَّبِيلِ أَْم تُرِيُدونَ أَنْ َتسْأَلُوا َرُسولَكُْم كََما ُسِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيَتَبدَّلِ الْكُفْرَ بِاِإلَمياِن فَقَْد { 
)١٠٨ ({  

كابرة، كما أن تطلبوا من رسولكم حممد صلى اهللا عليه وسلم أشياء بقصد العناد وامل -أيها الناس -بل أتريدون
علموا أن من خيتر الكفر ويترك اإلميان فقد خرج عن صراط اهللا املستقيم إىل اجلهل . طُِلَب مثل ذلك من موسى

  .والضَّالل

ْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الَْحقُّ ِمْن َبَودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعدِ إِميَانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم 
  ) ١٠٩(فَاْعفُوا َواصْفَحُوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

نْفُِسهِْم ِمْن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الَْحقُّ َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَوْ َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَ{ 
  }) ١٠٩(فَاْعفُوا َواصْفَحُوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

الذي  بسبب احلقد؛ متىن كثري من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إميانكم كفاًرا كما كنتم من قبلُ تعبدون األصنام
امتألت به نفوسهم من بعد ما تبيَّن هلم صدق نيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به، فتجاوزوا 

، )وقد جاء ووقع(عمَّا كان منهم من إساءة وخطأ، واصفحوا عن جهلهم، حىت يأيت اهللا حبكمه فيهم بقتاهلم
  .يعجزه شيء إن اهللا على كل شيء قدير ال. وسيعاقبهم لسوء أفعاهلم



  ) ١١٠(بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري  َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوَما تُقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجِدُوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه

  }) ١١٠(َتجِدُوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري  َوأَِقيُموا الصَّالةَ وَآُتوا الزَّكَاةَ َوَما ُتقَدِّمُوا َألنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ{ 
واعلموا أنَّ كل خري . بأداء الصالة على وجهها الصحيح، وإعطاء الزكاة املفروضة -أيها املؤمنون-واشتغلوا 

  .زيكم عليهاإنه تعاىل بصري بكل أعمالكم، وسيجا. تقدمونه ألنفسكم جتدون ثوابه عند اهللا يف اآلخرة

  ) ١١١(نْ كُنُْتْم صَاِدِقَني َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّا َمْن كَانَ ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى تِلَْك أَمَانِيُُّهْم قُلْ َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم إِ

  }) ١١١(ُهْم قُلْ َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِال َمْن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أَمَانِيُّ{ 
أيها -قل هلم . ادَّعى كلٌّ من اليهود والنصارى أن اجلنة خاصة بطائفته ال يدخلها غريهم، تلك أوهامهم الفاسدة

  .أحضروا دليلكم على صحة ما تدَّعون إن كنتم صادقني يف دعواكم: -الرسول

  ) ١١٢(َم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرُه عِْنَد َربِِّه وَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َبلَى َمْن أَْسلَ

  }) ١١٢(ونَ َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َوال َخْوٌف َعلَيْهِْم َوال ُهْم َيحَْزُن{ 
ليس األمر كما زعموا أنَّ اجلنة ختتص بطائفة دون غريها، وإمنا يدخل اجلنَّة َمن أخلص هللا وحده ال شريك له، وهو 

فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه يف اآلخرة، . متبع للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كل أقواله وأعماله
  .نه من أمر اآلخرة، وال هم حيزنون على ما فاهتم من حظوظ الدنياوهو دخول اجلنة، وهم ال خيافون فيما يستقبلو

 الِْكَتاَب كَذَِلَك قَالَ َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَستِ النَّصَاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَتِ النَّصَاَرى لَْيَسِت الَْيهُوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ
  ) ١١٣(فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَوِْلهِْم

 الِْكتَاَب كَذَِلكَ َوقَالَِت الَْيهُوُد لَْيَسِت النَّصَاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرى لَْيَستِ الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهمْ َيْتلُونَ{ 
  }) ١١٣(َن ال َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَوِْلهِْم فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ قَالَ الَِّذي

ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى يف اليهود وهم يقرؤون : وقالت اليهود
كذلك قال الذين ال يعلمون من مشركي العرب وغريهم . ان باألنبياء مجيًعاالتوراة واإلجنيل، وفيهما وجوب اإلمي
لست على شيء، فاهللا يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه ِمن أمر الدين، : مثل قوهلم، أي قالوا لكل ذي دين

  .وجيازي كال بعمله

يَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخرَابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهمْ أَنْ َيْدُخلُوَها إِلَّا خَاِئِفَني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِف
  ) ١١٤(لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي وَلَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعظِيٌم 

َوسََعى ِفي خََرابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهْم أَنْ َيْدُخلُوَها إِال َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه { 
  }) ١١٤(َخاِئِفَني لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي وَلَُهْم ِفي اآلخَِرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

وا يف ختريبها ال أحد أظلم من الذين منعوا ِذكَْر اهللا يف املساجد من إقام الصالة، وتالوة القرآن، وحنو ذلك، وجدُّ



أولئك الظاملون ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا املساجد إال على خوف . باهلدم أو اإلغالق، أو مبنع املؤمنني منها
  .ووجل من العقوبة، هلم بذلك َصغار وفضيحة يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب شديد

  ) ١١٥(مَّ َوْجهُ اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَ

  }) ١١٥(َوِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه إِنَّ اللََّه وَاِسٌع َعِليٌم { 
يها يف الصالة بأمر اهللا فأي جهة توجهتم إل. وهللا جهتا شروق الشمس وغروهبا وما بينهما، فهو مالك األرض كلها

إن اهللا واسع الرمحة بعباده، عليم بأفعاهلم، ال يغيب عنه منها . لكم فإنكم مبتغون وجهه، مل خترجوا عن ملكه وطاعته
  .شيء

   )١١٦(َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبَحاَنهُ َبلْ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ 

  }) ١١٦(َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبحَاَنُه َبلْ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ { 
عن هذا القول الباطل، بل كل َمن  -سبحانه-اختذ اهللا لنفسه ولًدا، تنزَّه اهللا : وقالت اليهود والنصارى واملشركون

  .عبيده، وهم مجيًعا خاضعون له، مسخَّرون حتت تدبريهيف السموات واألرض ملكه و

  ) ١١٧(َبِديُع السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  }) ١١٧(َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرضِ َوإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ { 
" كن: "وإذا قدَّر أمًرا وأراد كونه فإمنا يقول له. واهللا تعاىل هو خالق السموات واألرض على غري مثال سبق

  .فيكون

ابََهْت قُلُوُبُهْم قَْد بَيَّنَّا ِمثْلَ قَْولِهِْم َتَش َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ لَْولَا ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو َتأْتِيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم
  ) ١١٨(الْآيَاِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

ثْلَ قَْولِهِْم َتَشابََهْت قُلُوُبُهْم قَدْ َوقَالَ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ لَْوال ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو َتأْتِيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِم{ 
  }) ١١٨(آلَياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ َبيَّنَّا ا

هال يكلمنا اهللا : وقال اجلهلة من أهل الكتاب وغريهم لنيب اهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم على سبيل العناد
ومثل هذا القول قالته األمم من قبلُ لرسلها . مباشرة ليخربنا أنك رسوله، أو تأتينا معجزة من اهللا تدل على صدقك

بسبب تشابه قلوب السابقني والالحقني يف الكفر والضَّالل، قد أوضحنا اآليات للذين يصدِّقون ؛ ومكابرةعناًدا 
  .تصديقًا جازمًا؛ لكوهنم مؤمنني باهللا تعاىل، متَّبعني ما شرعه هلم

  ) ١١٩(إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َولَا ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ 

  }) ١١٩(إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا وََنِذيًرا َوال ُتسْأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ { 
بالدين احلق املؤيد باحلجج واملعجزات، فبلِّغه للناس مع تبشري املؤمنني خبريي الدنيا  -أيها الرسول-إنا أرسلناك 



فإهنم ؛ مسئوال عن كفر َمن كفر بك -بعد البالغ-عذاب اهللا، ولست واآلخرة، وختويف املعاندين مبا ينتظرهم من 
  .يدخلون النار يوم القيامة، وال خيرجون منها

بَْعَد الَِّذي  نِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْمَولَْن تَْرَضى َعْنَك الَْيهُوُد َولَا النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملَّتَُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئ
  ) ١٢٠(َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

 اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعدَ َولَْن تَْرَضى عَْنَك الَْيُهوُد َوال النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئنِ{ 
  }) ١٢٠(الَِّذي َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ 

إن دين : قل هلم. اليهود وال النصارى إال إذا تركت دينك واتبعَت دينهم -أيها الرسول-ولن ترضى عنك 
ك عند اهللا ِمن ويلٍّ ينفعك، ولئن اتبعت أهواء هؤالء بعد الذي جاءك من الوحي ما ل. اإلسالم هو الدين الصحيح

  .هذا موجه إىل األّمة عامة وإن كان خطاًبا للنيب صلى اهللا عليه وسلم. وال نصري ينصرك

  ) ١٢١(مُ الْخَاِسُرونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتلَاَوِتهِ أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه فَأُولَِئَك ُه

  }) ١٢١(ُم الْخَاِسُرونَ الَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه أُولَِئَك ُيؤِْمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُرْ بِِه فَأُولَِئَك ُه{ 
جاء الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، يقرؤونه القراءة الصحيحة، ويتبعونه حق االتباع، ويؤمنون مبا 

فيه من اإلميان برسل اهللا، ومنهم خامتهم نبينا ورسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال حيرفون وال يبدِّلون ما جاء 
هؤالء هم الذين يؤمنون بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ومبا أنزل عليه، وأما الذين بدَّلوا بعض الكتاب . فيه

صلى اهللا عليه وسلم ومبا أنزل عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد  وكتموا بعضه، فهؤالء كفار بنيب اهللا حممد
  .الناس خسراًنا عند اهللا

  ) ١٢٢(َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتيَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 

  }) ١٢٢(الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ اذْكُُروا نِْعمَِتَي { 
يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثرية عليكم، وأين فَضَّلتكم على عالَمي زمانكم بكثرة أنبيائكم، وما أُنزل عليهم 

  .من الكتب

  ) ١٢٣(لَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا َتْنفَُعَها شَفَاَعةٌ َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ َشيْئًا َو

  }) ١٢٣(ْنَصُرونَ َواتَّقُوا َيْوًما ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ شَْيئًا َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َوال َتْنفَُعَها َشفَاَعةٌ َوال ُهْم ُي{ 
إذ ال تغين نفس عن نفس شيئًا، وال يقبل اهللا منها فدية تنجيها من العذاب، وال تنفعها وخافوا أهوال يوم احلساب 
  .وساطة، وال أحد ينصرها

ْهِدي الظَّاِلِمنيَ ِتي قَالَ لَا َيَنالُ َعَوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمْن ذُرِّيَّ
)١٢٤ (  



ِتي قَالَ ال َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلِمنيَ َوإِِذ اْبَتلَى إِبَْراهِيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمْن ذُرِّيَّ{ 
)١٢٤ ({  

إين : قال اهللا له. له من تكاليف، فأدَّاها وقام هبا خري قيامحني اخترب اهللا إبراهيم مبا شرع  -أيها النيب-واذكر
ربِّ اجعل بعض نسلي أئمة فضال منك، فأجابه اهللا سبحانه أنه ال حتصل للظاملني : قال إبراهيم. جاعلك قدوة للناس

  .اإلمامةُ يف الدين

َمقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنا إِلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ أَنْ طَهَِّرا َبْيِتيَ  َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمًنا وَاتَِّخذُوا ِمْن
  ) ١٢٥(ِللطَّاِئِفَني وَالَْعاِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُُّجوِد 

يَم ُمصَلًّى َوَعهِدَْنا إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ أَنْ طَهَِّرا َبيِْتَي َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمًنا َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِه{ 
  }) ١٢٥(ِللطَّاِئِفَني وَالَْعاِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُُّجوِد 

 حني جعلنا الكعبة مرجًعا للناس، يأتونه، مث يرجعون إىل أهليهم، مث يعودون إليه، وجممًعا هلم يف -أيها النيب-واذكر 
اِختذوا من مقام إبراهيم مكاًنا للصالة : وقلنا. احلج والعمرة والطواف والصالة، وأمًنا هلم، ال ُيِغري عليهم عدو فيه

أن طهِّرا بييت من : وأوحينا إىل إبراهيم وابنه إمساعيل. فيه، وهو احلجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة
  .حول الكعبة، أو االعتكاف يف املسجد، والصالة فيهللمتعبدين فيه بالطواف ؛ كل رجس ودنس

ِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ قَالَ َوَمْن كَفََر َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمََراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ
  ) ١٢٦(إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصُري  فَأَُمتُِّعُه قَِليلًا ثُمَّ أَْضطَرُُّه

ِه َوالَْيْومِ اآلِخرِ قَالَ َوَمْن َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ{ 
  }) ١٢٦(رُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئْسَ الَْمِصُري كَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِليال ثُمَّ أَْضطَ

بلًدا آمًنا من اخلوف، وارزق أهله من أنواع " مكة"ربِّ اجعل : حني قال إبراهيم داعيًا -أيها النيب-واذكر 
ا وأُمتعه متاًعا ومن كفر منهم فأرزقه يف الدني: قال اهللا. الثمرات، وُخصَّ هبذا الرزق َمن آمن منهم باهللا واليوم اآلخر

  .وبئس املرجع واملقام هذا املصري. قليال مث أُجلئُه مرغًما إىل عذاب النار

  ) ١٢٧(لَْعِليُم َوإِذْ َيْرفَُع إِبَْراِهيمُ الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ مِنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع ا

  }) ١٢٧(هِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماعِيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّمِيُع الَْعلِيُم َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَرا{ 
ربنا تقبل منَّا صاحل : حني رفع إبراهيم وإمساعيل أسس الكعبة، ومها يدعوان اهللا يف خشوع -أيها النيب-واذكر 

  .قوال عبادك، العليم بأحواهلمأعمالنا ودعاءنا، إنك أنت السميع أل

  ) ١٢٨(إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمْن ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَرَِنا َمَناِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنا 

) ١٢٨(ِتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنا إِنَّكَ أَْنتَ التَّوَّاُب الرَِّحيُم رَبََّنا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمْن ذُرِّيَّ{ 
{  



ربنا واجعلنا ثابَتْين على اإلسالم، منقاَدْين ألحكامك، واجعل من ذريتنا أمة منقادة لك، باإلميان، وبصِّْرنا مبعامل 
  .إنك أنت كثري التوبة والرمحة لعبادك. اعبادتنا لك، وجتاوز عن ذنوبن

ْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ َربََّنا َواْبَعثْ ِفيهِْم َرُسولًا مِْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ وَُيَزكِّيهِ
)١٢٩ (  

َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهمُ الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ وَُيَزكِّيهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيمُ  رَبََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِْم َرسُوال ِمْنُهْم{ 
)١٢٩ ({  

ربنا وابعث يف هذه األمة رسوال من ذرية إمساعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم القرآن والسنة، ويطهرهم من الشرك 
  .العزيز الذي ال ميتنع عليه شيء، احلكيم الذي يضع األشياء يف مواضعهاإنك أنت . وسوء األخالق

  ) ١٣٠(آِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا وَإِنَُّه ِفي الْ

) ١٣٠( ِة إِْبَراِهيمَ إِال َمْن َسِفَه نَفَْسُه َولَقَدِ اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َوإِنَُّه ِفي اآلخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحَنيَوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَّ{ 
{  

إال سفيه جاهل، ولقد اخترنا إبراهيم يف الدنيا نبيا ورسوال وإنه  -وهو اإلسالم-وال أحد ُيعرض عن دين إبراهيم 
  .الصاحلني الذين هلم أعلى الدرجاتيف اآلخرة ملن 

  ) ١٣١(إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الْعَالَِمَني 

  }) ١٣١(إِذْ قَالَ لَهُ َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ الَْعالَِمَني { 
فاستجاب إبراهيم . لص نفسك هللا منقاًدا لهأخ: وسبب هذا االختيار مسارعته لإلسالم دون تردد، حني قال له ربه

  .أسلمت لرب العاملني إخالًصا وتوحيًدا وحمبة وإنابة: وقال

  ) ١٣٢(أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا بَنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُمُ الدِّيَن فَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا َو

  }) ١٣٢(ْسِلُمونَ ى بَِها إِبَْراهِيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَال َتُموُتنَّ إِال َوأَنُْتْم ُمَوَوصَّ{ 
ين وهو د -يا أبناءنا إن اهللا اختار لكم هذا الدين: وحثَّ إبراهيُم ويعقوُب أبناءمها على الثبات على اإلسالم قائلَْين

  .فال تفارقوه أيام حياتكم، وال يأتكم املوت إال وأنتم عليه -اإلسالم الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم

بَْراهِيَم لََهَك َوإِلََه آبَاِئكَ إِأَْم كُْنُتْم شَُهَداَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوبَ الَْمْوتُ إِذْ قَالَ لَِبنِيِه َما َتعُْبُدونَ ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنعُْبُد إِ
  ) ١٣٣(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِلًَها وَاِحًدا وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

لََهَك َوإِلََه آَباِئَك إِْبَراهِيمَ أَْم كُْنُتمْ ُشَهَداَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوَب الْمَْوُت إِذْ قَالَ ِلَبنِيِه َما تَْعُبُدونَ ِمْن َبْعِدي قَالُوا نَْعُبُد إِ{ 
  }) ١٣٣(إِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِلًَها وَاِحًدا وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ َو



نعبد إهلك : أكنتم أيها اليهود حاضرين حني جاء املوُت يعقوَب، إذ مجع أبناءه وسأهلم ما تعبدون من بعد مويت؟ قالوا
  .وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلًا واحًدا، وحنن له منقادون خاضعون

  ) ١٣٤(ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسبُْتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ 

  }) ١٣٤(ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَتْ لََها َما كَسََبْت َولَكُْم َما كَسَْبُتْم َوال ُتسْأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
ة من أسالفكم قد مَضْت، هلم أعماهلم، ولكم أعَمالكم، وال ُتْسألون عن أعماهلم، وهم ال ُيْسألون عن تلك أُمَّ

  .أعمالكم، وكلٌّ سيجازى مبا فعله، ال يؤاخذ أحد بذنب أحد، وال ينفعُ أحًدا إال إمياُنه وتقواه

  ) ١٣٥(بَْراِهيمَ َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني َوقَالُوا كُونُوا ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى َتْهَتدُوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِ

  }) ١٣٥(َوقَالُوا كُوُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى َتهَْتُدوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني { 
دية جتدوا اهلداية، وقالت النصارى هلم مثل ادخلوا يف دين اليهو: وقالت اليهود ألمَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم

ملة إبراهيم، الذي مال عن كل دين باطل إىل دين  -مجيعًا -بل اهلداية أن نتبع: -أيها الرسول-قل هلم . ذلك
  .احلق، وما كان من املشركني باهللا تعاىل

َراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسبَاِط َوَما أُوِتَي ُموَسى قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ إِلَى إِْب
  ) ١٣٦(َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

ا َوَما أُنْزِلَ إِلَى إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَاَألسَْباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَيَْن{ 
  }) ١٣٦(َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِْنُهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

صدَّقنا باهللا الواحد املعبود حبق، ومبا أنزل إلينا من القرآن الذي : ؤالء اليهود والنَّصارىهل -أيها املؤمنون-قولوا 
أوحاه اهللا إىل نبيه ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وما أنزل من الصحف إىل إبراهيم وابنيه إمساعيل وإسحاق، 

وما أُعطي  - قبائل بين إسرائيل االثنيت عشرةوهم األنبياء ِمن ولد يعقوب الذين كانوا يف-وإىل يعقوب واألسباط 
موسى من التوراة، وعيسى من اإلجنيل، وما أُعطي األنبياء مجيًعا من وحي رهبم، ال نفرق بني أحد منهم يف اإلميان، 

  .وحنن خاضعون هللا بالطاعة والعبادة

  ) ١٣٧(لَّْوا فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ فَسََيكْفِيكَُهمُ اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم فَإِنْ آَمُنوا بِِمثْلِ َما آَمنُْتْم بِِه فَقَِد اهَْتَدْوا َوإِنْ َتَو

لِيُم اللَُّه َوُهَو السَِّميعُ الَْعفَإِنْ آَمُنوا بِمِثْلِ َما آَمْنُتْم بِِه فَقَِد اْهَتدَْوا َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ فََسَيكِْفيكَُهُم { 
)١٣٧ ({  

فإنْ آمن الكفار من اليهود والنصارى وغريهم مبثل الذي آمنتم به، مما جاء به الرسول، فقد اهتدوا إىل احلق، وإن 
شرَّهم وينصرك عليهم، وهو السميع ألقوالكم،  -أيها الرسول-أعرضوا فإمنا هم يف خالف شديد، فسيكفيك اهللا 

  .العليم بأحوالكم

  ) ١٣٨(ْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً َوَنْحُن لَُه عَابُِدونَ ِصْبَغةَ اللَِّه َوَم



ِصْبَغةً وََنْحُن لَُه َعابُِدونَ {    }) ١٣٨(ِصْبَغةَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَّهِ 
ا حنن الزموا دين اهللا الذي فطركم عليه، فليس هناك أحسُن ِمن فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها، فالزموها وقولو

  .خاضعون مطيعون لربنا يف اتباعنا ملَّة إبراهيم

  ) ١٣٩(ُصونَ قُلْ أَُتحَاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو رَبَُّنا َوَربُّكُْم َولََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم وََنْحُن لَُه ُمْخِل

  }) ١٣٩(لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم وََنْحُن لَُه ُمْخِلُصونَ قُلْ أَُتحَاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو َربَُّنا َوَربُّكُْم َو{ 
أجتادلوننا يف توحيد اهللا واإلخالص له، وهو رب العاملني مجيًعا، ال خيتص بقوم : -أيها الرسول ألهل الكتاب-قل 

  .رك به شيئًا، وال نعبد أحًدا غريهدون قوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وحنن هللا خملصو العبادة والطَّاعة ال نش

أَْنُتمْ أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َوَمْن أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَالْأَْسَباطَ كَاُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى قُلْ أَ
  ) ١٤٠(ا اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشهَاَدةً ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه َوَم

نُْتْم أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َوَمْن أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َواَألْسَباطَ كَاُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى قُلْ أَأَ{ 
  }) ١٤٠(َن اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشهَاَدةً ِعْنَدُه ِم

وهم األنبياء الذين كانوا يف قبائل  -إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط: بل أتقولون جمادلني يف اهللا
ِعثوا وماتوا قبل فقد ُب؛ كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب -بين إسرائيل االثنيت عشرة من ولد يعقوب

أأنتم أعلم بدينهم أم اهللا تعاىل؟ وقد أخرب يف القرآن بأهنم كانوا : -أيها الرسول-قل هلم . نزول التوراة واإلجنيل
. حنفاء مسلمني، وال أحد أظلم منكم حني ختفون شهادة ثابتة عندكم من اهللا تعاىل، وتدَّعون خالفها افتراء على اهللا

  .من أعمالكم، بل هو ُمْحصٍ هلا وجمازيكم عليهاوما اهللا بغافل عن شيء 

  ) ١٤١(ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسبُْتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ 

  }) ١٤١(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَتْ لََها َما كَسََبْت َولَكُْم َما كَسَْبُتْم َوال ُتسْأَلُونَ { 
تلك أُمَّة من أسالفكم قد مَضْت، هلم أعماهلم ولكم أعمالكم، وال ُتْسألون عن أعماهلم، وهم ال ُيْسألون عن 

ويف اآلية قطع للتعلق باملخلوقني، وعدم االغترار باالنتساب إليهم، وأن العربة باإلميان باهللا وعبادته . أعمالكم
  .رسله، وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل وحده، واتباع

َمغْرُِب يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَانُوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمشْرُِق َوالْ
  ) ١٤٢(صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

َمْن َيَشاُء إِلَى  فََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َوالُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب َيْهِديَسَيقُولُ السُّ{ 
  }) ١٤٢(صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

ملسلمني عن ما الذي صرف هؤالء ا: سيقول اجلهال وضعاف العقول من اليهود وأمثاهلم، يف سخرية واعتراض
املشرق واملغرب : -أيها الرسول-قل هلم ") بيت املقدس"وهي (؛قبلتهم اليت كانوا ُيَصلُّون إىل جهتها أول اإلسالم



. وما بينهما ملك هللا، فليست جهة من اجلهات خارجة عن ملكه، يهدي َمن يشاء من عباده إىل طريق اهلداية القومي
  .متثال أوامره، فحيثما َوجَّهَنا َتَوجَّْهناويف هذا إشعار بأن الشأن كله هللا يف ا

َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنتَ َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا َوَما 
ولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِنْ كَاَنتْ لَكَبَِريةً إِلَّا َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما كَانَ اللَّهُ َعلَْيَها إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَُّس

  ) ١٤٣(ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرحِيٌم 

َداَء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُمْ َشهِيًدا َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَه{ 
َما كَانَ  َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوكُْنَت َعلَْيَها إِال ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِنْ كَاَنتْ لَكَبَِريةً إِال

  }) ١٤٣(اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم 
إىل الطريق الصحيح يف الدين، جعلناكم أمة خياًرا عدوال لتشهدوا على األمم يف  -أيها املسلمون-وكما هديناكم 

وما . كذلك شهيًدا عليكم أنَّه بلَّغكم رسالة ربه اآلخرة أن رسلهم بلَّغتهم رساالت رهبم، ويكون الرسول يف اآلخرة
، إال ليظهر ما "مكة"اليت كنت عليها، مث صرفناك عنها إىل الكعبة بـ " بيت املقدس"قبلة  -أيها الرسول-جعلنا 

علمناه يف األزل؛ علما يتعلق به الثواب والعقاب لنميز َمن يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت، وَمن هو 
وإن هذه احلال اليت هي حتول املسلم يف صالته من استقبال . اإلميان فينقلب مرتًدا عن دينه لشكه ونفاقهضعيف 

بيت املقدس إىل استقبال الكعبة لثقيلة شاقة إال على الذين هداهم ومّن عليهم باإلميان والتقوى وما كان اهللا ليضيع 
  .إنه سبحانه وتعاىل بالناس لرءوف رحيم. ة السابقةإميانكم به واتباعكم لرسوله، ويبطل صالتكم إىل القبل

َرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولِّيَنََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الَْح
  ) ١٤٤(ا الِْكَتابَ لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتو

ْنُتْم فََولُّوا َرامِ َوحَْيثَُما كُقَْد َنَرى َتقَلَُّب َوجْهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها فََولِّ َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْح{ 
  }) ١٤٤(لٍ َعمَّا َيْعَملُونَ ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِف

يك يف شأن القبلة، انتظاًرا لنزول الوحي إل؛ يف جهة السماء، مرة بعد مرة -أيها الرسول-قد نرى حتوُّل وجهك 
. ، فولِّ وجهك إليها"مكة"إىل قبلة حتبها وترضاها، وهي وجهة املسجد احلرام بـ " بيت املقدس"فلنصرفنك عن 

وإن الذين أعطاهم اهللا علم . وأردمت الصالة فتوجهوا حنو املسجد احلرام -أيها املسلمون-ويف أي مكان كنتم 
وما اهللا بغافل عما يعمل . حتويلك إىل الكعبة هو احلق الثابت يف كتبهمالكتاب من اليهود والنصارى لَيعلمون أن 

  .هؤالء املعترضون املشككون، وسيجازيهم على ذلك

عٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئنِ ا َبْعُضُهْم بَِتابَِولَِئْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب بِكُلِّ آَيٍة َما َتبِعُوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بَِتابِعٍ ِقْبلَتَُهْم َوَم
  ) ١٤٥(اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

َوَما بَْعُضُهمْ بِتَابِعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئنِ  َولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب بِكُلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بَِتابِعٍ ِقْبلََتُهْم{ 
  }) ١٤٥(اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

 الصالة الذين أُعطوا التوراة واإلجنيل بكل حجة وبرهان على أن توجُّهك إىل الكعبة يف -أيها الرسول-ولئن جئت 



هو احلق من عند اهللا، ما تبعوا قبلتك عناًدا واستكبارًا، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى، وما بعضهم بتابع قبلة 
ولئن اتبعت أهواءهم يف شأن القبلة وغريها بعد ما جاءك من العلم بأنك على احلق وهم على الباطل، إنك . بعض

  .ميع األمة وهو هتديد ووعيد ملن يتبع أهواء املخالفني لشريعة اإلسالموهذا خطاب جل. حينئذ ملن الظاملني ألنفسهم

  ) ١٤٦(قَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا ِمنُْهْم لََيكُْتُمونَ الَْح

  }) ١٤٦(َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءَُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا مِْنُهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهمْ َيْعلَُمونَ  الَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب{ 
الذين أعطيناهم التوراة واإلجنيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أنَّ حممًدا صلى اهللا عليه وسلم رسول 

وإن فريقًا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون ِصْدقه، وثبوت . تبهم، مثل معرفتهم بأبنائهماهللا بأوصافه املذكورة يف ك
  .أوصافه

  ) ١٤٧(الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن 

  }) ١٤٧(الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن { 
وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى . حلق من ربك، فال تكونن من الشاكني فيههو ا -أيها النيب-الذي أنزل إليك 

  .اهللا عليه وسلم فهو موجه لألمة

  ) ١٤٨(َه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُوا الَْخْيرَاِت أَْيَن َما َتكُوُنوا يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا إِنَّ اللَّ

) ١٤٨(َه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُموَلِّيَها فَاْسَتبِقُوا الَْخيَْراِت أَْيَنَما َتكُونُوا يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا إِنَّ اللَّ{ 
{  

متسابقني إىل ِفْعل األعمال  -أيها املؤمنون -ولكل أمة من األمم قبلة يتوجَّه إليها كل واحد منها يف صالته، فبادروا 
إن اهللا . وسيجمعكم اهللا مجيعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه. الصاحلة اليت شرعها اهللا لكم يف دين اإلسالم

  .على كل شيء قدير

  ) ١٤٩(ا اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَم

) ١٤٩( َعمَّا َتْعَملُونَ َوِمْن َحْيثُ خََرْجَت فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ{ 
{  

وإنَّ توجُّهك إليه . ة، فوجِّه وجهك حنو املسجد احلراممسافًرا، وأردت الصال -أيها النيب-ومن أي مكان خََرْجتَ 
  .وما اهللا بغافل عما تعملونه، وسيجازيكم على ذلك. هلو احلق الثابت من ربك

َيكُونَ ِللنَّاسِ ئَلَّا َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوجُوَهكُْم َشطَْرُه ِل
  ) ١٥٠(لَّكُْم تَْهَتُدونَ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم فَلَا َتْخَشْوُهْم وَاْخشَْونِي َوِلأُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم َولََع



ْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه لِئَال َيكُونَ ِللنَّاسِ َوِمْن َحْيثُ خََرْجَت فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَحْيثَُما كُ{ 
  }) ١٥٠(مْ َتهَْتُدونَ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِال الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم فَال َتْخَشوُْهْم َواْخَشوْنِي َوُألِتمَّ نِْعمَِتي َعلَْيكُْم َولََعلَّكُ

، بأي قطر من أقطار -أيها املسلمون-سجد احلرام، وحيثما كنتم فتوجَّه إىل امل -أيها النيب-ومن أى مكان خرجت 
لكي ال يكون للناس املخالفني لكم احتجاج عليكم باملخاصمة واجملادلة، ؛ األرض فولُّوا وجوهكم حنو املسجد احلرام

بامتثال أمري، بعد هذا التوجه إليه، إال أهل الظلم والعناد منهم، فسيظلُّون على جداهلم، فال ختافوهم وخافوين 
  .ولكي أمت نعميت عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم، ولعلكم هتتدون إىل احلق والصواب؛ واجتناب هنيي

لَْم َتكُونُوا ةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما كََما أَْرَسلَْنا فِيكُْم َرُسولًا ِمْنكُمْ َيْتلُو َعلَْيكُْم آيَاِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْم
  ) ١٥١(َتْعلَُمونَ 

ةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُونُوا كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُمْ َرسُوال ِمْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الْكَِتاَب وَالِْحكَْم{ 
  }) ١٥١(َتْعلَُمونَ 

نا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم اآليات املبينة للحق من الباطل، ويطهركم كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسل
من دنس الشرك وسوء األخالق، ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة، ويعلمكم من أخبار األنبياء، وقصص 

  .األمم السابقة ما كنتم جتهلونه

  ) ١٥٢( فَاذْكُُرونِي أَذْكُرْكُْم َواْشكُرُوا ِلي َولَا َتكْفُُروِن

  }) ١٥٢(فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم وَاْشكُُروا ِلي َوال َتكْفُُروِن { 
أيها -أمر تعاىل املؤمنني بذكره، ووعد عليه أفضل اجلزاء، وهو الثناء يف املأل األعلى على َمْن ذكره، وخصوين 

  .بالشكر قوال وعمال وال جتحدوا نعمي عليكم -املؤمنون

  ) ١٥٣(آَمُنوا اْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن  َيا أَيَُّها الَِّذيَن

  }) ١٥٣(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ وَالصَّالِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن { 
على النوائب واملصائب، وترك املعاصي والذنوب،  بالصرب: يا أيها املؤمنون اطلبوا العون من اهللا يف كل أموركم

إن اهللا مع الصابرين . والصرب على الطاعات والقربات، والصالة اليت تطمئن هبا النفس، وتنهى عن الفحشاء واملنكر
عامة، أما املعية ال؛ إثبات معيَّة اهللا اخلاصة باملؤمنني، املقتضية ملا سلف ذكره: ويف اآلية. بعونه وتوفيقه وتسديده

  .املقتضية للعلم واإلحاطة فهي جلميع اخللق

  ) ١٥٤(َولَا َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْموَاٌت َبلْ أَحَْياٌء َولَِكْن لَا َتْشُعُرونَ 

  }) ١٥٤( َوال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَْموَاٌت َبلْ أَْحَياٌء َولَِكْن ال َتْشُعُرونَ{ 
هم أموات، بل هم أحياء حياة خاصة هبم يف : فيمن ُيقتلون جماهدين يف سبيل اهللا -أيها املؤمنون-وال تقولوا 

  .ويف هذا دليل على نعيم القرب. ، ولكنكم ال ُتحسُّون هبا-تعاىل -قبورهم، ال يعلم كيفيتها إال اهللا 



  ) ١٥٥(جُوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْموَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثََّمرَاِت وََبشِّرِ الصَّابِرِيَن َولََنْبلُوَنَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالْ

  }) ١٥٥(بِرِيَن َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الْخَْوِف َوالْجُوعِ َونَقْصٍ ِمَن اَألْموَالِ وَاَألنْفُسِ وَالثََّمرَاِت َوَبشِّرِ الصَّا{ 
من اخلوف، ومن اجلوع، وبنقص من األموال بتعسر احلصول عليها، أو ذهاهبا، ومن  ولنختربنكم بشيء يسري

. باملوت أو الشهادة يف سبيل اهللا، وبنقص من مثرات النخيل واألعناب واحلبوب، بقلَّة ناجتها أو فسادها: األنفس
  .اقبة يف الدنيا واآلخرةالصابرين على هذا وأمثاله مبا يفرحهم وَيسُرُّهم من حسن الع -أيها النيب-وبشِّر 

  ) ١٥٦(الَِّذيَن إِذَا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ 

  }) ١٥٦(الَِّذيَن إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ { 
إنَّا عبيد مملوكون هللا، مدبَّرون بأمره وتصريفه، يفعل : أصاهبم شيء يكرهونه قالوامن صفة هؤالء الصابرين أهنم إذا 

  .بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون باملوت، مث بالبعث للحساب واجلزاء

  ) ١٥٧(أُولَِئَك َعلَْيهِْم َصلََواٌت ِمْن رَبِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمهَْتُدونَ 

  }) ١٥٧(هِمْ َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهُم الْمُْهَتُدونَ أُولَِئَك َعلَْي{ 
  .أولئك الصابرون هلم ثناء من رهبم ورمحة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم املهتدون إىل الرشاد

َر فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما َوَمْن َتطَوَّعَ َخيًْرا فَإِنَّ اللََّه إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيتَ أَوِ اْعَتَم
  ) ١٥٨(َشاِكٌر َعِليٌم 

ْن َتطَوََّع َخيًْرا فَإِنَّ َف بِهَِما َوَمإِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الْبَْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوَّ{ 
  }) ١٥٨(اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم 
من معامل دين اهللا الظاهرة اليت تعبَّد اهللا  -ومها جبالن صغريان قرب الكعبة من جهة الشرق -إن الصفا واملروة

هما، بل جيب عليه فَمن قصد الكعبة حاجا أو معتمرًا، فال إمث عليه وال حرج يف أن يسعى بين. عباده بالسعي بينهما
ذلك، ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه خملًصا هبا هللا تعاىل، فإن اهللا تعاىل شاكر يثيب على القليل بالكثري، عليم 

  .بأعمال عباده فال بضيعها، وال يبخس أحًدا مثقال ذرة

ْعِد َما بَيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الِْكَتابِ أُولَِئَك َيلَْعنُُهُم اللَُّه َوَيلَْعنُُهمُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت وَالُْهَدى ِمْن َب
  ) ١٥٩(اللَّاِعُنونَ 

عَُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهمُ  أُولَِئَك َيلْإِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنزَلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاهُ ِللنَّاسِ ِفي الِْكتَابِ{ 
  }) ١٥٩(الالِعُنونَ 

إن الذين ُيْخفون ما أنزلنا من اآليات الواضحات الدالة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به، وهم 
أولئك  أحبار اليهود وعلماء النصارى وغريهم ممن يكتم ما أنزل اهللا من بعد ما أظهرناه للناس يف التوراة واإلجنيل،

  .يطردهم اهللا من رمحته، ويدعو عليهم باللعنة مجيع اخلليقة



  ) ١٦٠(إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا وََبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَيْهِْم َوأََنا التَّوَّابُ الرَّحِيُم 

  }) ١٦٠(ْيهِْم َوأََنا التَّوَّاُب الرَّحِيُم إِال الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا وََبيَُّنوا فَأُولَِئكَ أَتُوُب َعلَ{ 
إال الذين رجعوا مستغفرين اهللا من خطاياهم، وأصلحوا ما أفسدوه، وَبيَّنوا ما كتموه، فأولئك أقبل توبتهم 

  .إذ وفقتُهم للتوبة وقبلتها منهم؛ وأجازيهم باملغفرة، وأنا التواب على من تاب من عبادي، الرحيم هبم

  ) ١٦١(كَفَُروا َومَاُتوا وَُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني  إِنَّ الَِّذيَن

  }) ١٦١( إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّارٌ أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه وَالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني{ 
إن الذين جحدوا اإلميان وكتموا احلق، واستمروا على ذلك حىت ماتوا، أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس 

  .أمجعني بالطرد من رمحته

  ) ١٦٢(َخاِلِديَن ِفيَها لَا ُيخَفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب وَلَا ُهْم ُينْظَُرونَ 

  }) ١٦٢(لَْعذَاُب َوال ُهْم ُينْظَُرونَ خَاِلِديَن ِفيَها ال ُيَخفَُّف َعْنُهُم ا{ 
  .دائمني يف اللعنة والنار، ال خيفف عنهم العذاب، وال هم ميهلون مبعذرة يعتذرون هبا

  ) ١٦٣(َوإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم 

  }) ١٦٣(ْحَمُن الرَِّحيُم َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد ال إِلََه إِال ُهَو الرَّ{ 
إله واحد متفرد يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له، ال معبود حبق إال هو،  -أيها الناس-وإهلكم 

  .الرمحن املتصف بالرمحة يف ذاته وأفعاله جلميع اخللق، الرحيم باملؤمنني

للَّْيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِْك الَِّتي َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َينْفَُع النَّاَس َوَما أَنَْزلَ اللَُّه إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف ا
َسخَّرِ َبْينَ  وَالسَّحَابِ الُْمِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها وََبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ

  ) ١٦٤(السََّماِء وَالْأَْرضِ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

َينْفَُع النَّاَس َوَما أَنَْزلَ إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َواْخِتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما { 
الُْمَسخَّرِ َبْيَن  ِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة وََتْصرِيفِ الرَِّياحِ َوالسََّحابِاللَُّه ِمَن السََّما

  }) ١٦٤(السََّماِء وَاَألْرضِ آليَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
ا وسهوهلا وحبارها، ويف اختالف الليل والنهار من الطول إن يف خلق السماوات بارتفاعها واتساعها، واألرض جبباهل

والقصر، والظلمة والنور، وتعاقبهما بأن خيلف كل منهما اآلخر، ويف السفن اجلارية يف البحار، اليت حتمل ما ينفع 
يابسة ال الناس، وما أنزل اهللا من السماء من ماء املطر، فأحيا به األرض، فصارت خمضرَّة ذات هبجة بعد أن كانت 

نبات فيها، وما نشره اهللا فيها من كل ما دبَّ على وجه األرض، وما أنعم به عليكم من تقليب الرياح وتوجيهها، 
إن يف كل الدالئل السابقة آلياٍت على وحدانية اهللا، وجليل نعمه، لقوم -والسحاب املسيَّر بني السماء واألرض 

  .على وحدانيته، واستحقاقه وحده للعبادةيعقلون مواضع احلجج، ويفهمون أدلته سبحانه 



ا ِللَِّه َولَْو َيَرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْندَاًدا ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه وَالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ حُب
  ) ١٦٥(ِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشدِيُد الَْعذَابِ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َج

 }ا ِللَِّه َولَْو يََرى الَِّذيَن ظَلَُموا َوِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه وَالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحب
  }) ١٦٥(ةَ ِللَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشِديدُ الَْعذَابِ إِذْ َيَرْونَ الَْعذَابَ أَنَّ الْقُوَّ

ومع هذه الرباهني القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون اهللا أصناًما وأوثاًنا وأولياء جيعلوهنم نظراء هللا تعاىل، 
 من حب هؤالء الكفار هللا واملؤمنون أعظم حبا هللا. ويعطوهنم من احملبة والتعظيم والطاعة، ما ال يليق إال باهللا وحده

ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك يف . ألن املؤمنني أخلصوا احملبة كلها هللا، وأولئك أشركوا يف احملبة؛ وآلهلتهم
احلياة الدنيا، حني يشاهدون عذاب اآلخرة، أن اهللا هو املتفرد بالقوة مجيًعا، وأن اهللا شديد العذاب، ملا اختذوا من 

  .هلة يعبدوهنم من دونه، ويتقربون هبم إليهدون اهللا آ

  ) ١٦٦(إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسبَاُب 

  طََّعْت بِهُِم اَألْسبَاُبإِذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبعُوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَ{ 
)١٦٦ ({  

عند معاينتهم عذاب اآلخرة يتربأ الرؤساء املتبوعون ممن اتبعهم على الشرك، وتنقطع بينهم كل الصالت اليت 
  .من القرابة، واالتِّباع، والدين، وغري ذلك: ارتبطوا هبا يف الدنيا

َتبَرَّأَ ِمْنُهْم كََما تََبرَُّءوا ِمنَّا كَذَِلكَ ُيرِيهُِم اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحَسرَاٍت َعلَْيهِْم َوَما ُهمْ َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبُعوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََن
  ) ١٦٧(بِخَارِجَِني ِمَن النَّارِ 

كَذَِلَك يُرِيهِمُ اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحَسرَاٍت َعلَْيهِْم َوَما ُهمْ َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبعُوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتبَرَّأَ ِمنُْهْم كََما َتَبرَُّءوا ِمنَّا { 
  }) ١٦٧(بِخَارِجَِني ِمَن النَّارِ 

وكما أراهم . يا ليت لنا عودة إىل الدنيا، فنعلن براءتنا من هؤالء الرؤساء، كما أعلنوا براءهتم ِمنَّا: وقال التابعون
  .ماهلم الباطلة ندامات عليهم، وليسوا خبارجني من النار أبدًااهللا شدة عذابه يوم القيامة يريهم أع

  ) ١٦٨(ُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َع

  }) ١٦٨(َحالال طَيًِّبا َوال تَتَّبُِعوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني  َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي اَألْرضِ{ 
يا أيها الناس كلوا من رزق اهللا الذي أباحه لكم يف األرض، وهو الطاهر غري النجس، النافع غري الضار، وال تتبعوا 

  .عدو لكم ظاهر العداوة إنه. طرق الشيطان يف التحليل والتحرمي، والبدع واملعاصي

  ) ١٦٩(إِنََّما َيأُْمُركُْم بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 



  }) ١٦٩(إِنََّما َيأُْمرُكُْم بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ { 
بكل ذنب قبيح يسوءُكم، وبكل معصية بالغة القبح، وبأن تفتروا على اهللا الكذب من حترمي  إمنا يأمركم الشيطان

  .احلالل وغريه بدون علم

نَ َشْيئًا َولَا َيهَْتُدونَ آَباُؤُهْم لَا َيْعِقلُو َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباءََنا أََولَْو كَانَ
)١٧٠ (  

آَباؤُُهْم ال َيْعِقلُونَ َشيْئًا َوال َيهَْتُدونَ  َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ{ 
)١٧٠ ({  

اتبعوا ما أنزل اهللا من القرآن واهلدى، أصرُّوا على تقليد أسالفهم : لوإذا قال املؤمنون ناصحني أهل الضال
أيتبعون آباءهم ولو كانوا ال يعقلون عن اهللا شيئًا، . ال نتبع دينكم، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا: املشركني قائلني

  وال يدركون رشًدا؟

  ) ١٧١(ا لَا َيْسَمُع إِلَّا ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم لَا َيْعِقلُونَ َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِم

  }) ١٧١(َيْعِقلُونَ َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما ال َيْسَمُع إِال ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم ال { 
اعيهم إىل اهلدى واإلميان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم ويزجرها، وهي ال تفهم معاين وصفة الذين كفروا ود

هؤالء الكفار ُصمٌّ سدُّوا أمساعهم عن احلق، ُبكْم أخرسوا ألسنتهم . كالمه، وإمنا تسمع النداء وَدوِيَّ الصوت فقط
  .عقوهلم فيما ينفعهمعن النطق به، ُعْمي ال ترى أعينهم براهينه الباهرة، فهم ال يعملون 

  ) ١٧٢( َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َواْشكُرُوا ِللَِّه إِنْ كُْنُتمْ إِيَّاُه َتْعُبدُونَ

  }) ١٧٢(ُتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم وَاْشكُرُوا ِللَِّه إِنْ كُْن{ 
يا أيها املؤمنون كلوا من األطعمة املستلَذَّة احلالل اليت رزقناكم، وال تكونوا كالكفار الذين حيرمون الطيبات، 

ويستِحلُّون اخلبائث، واشكروا هللا نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، إن كنتم حقًا منقادين 
  .مطيعني له، تعبدونه وحده ال شريك لهألمره، سامعني 

ْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللَّهَ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدََّم وَلَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَ
  ) ١٧٣(غَفُوٌر َرحِيٌم 

َوال َعاٍد فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ  رََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ وَالدََّم وَلَْحمَ الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيرَ بَاغٍإِنََّما َح{ 
  }) ١٧٣(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

عية، والدم املسفوح، وحلم اخلنزير، والذبائح اليت إمنا حرم اهللا عليكم ما يضركم كامليتة اليت مل تذبح بطريقة شر
فمن أجلأته الضرورة . وِمْن فَْضلِ اهللا عليكم وتيسريه أنه أباح لكم أكل هذه احملرمات عند الضرورة. ذحبت لغري اهللا

إن . ذلكإىل أكل شيء منها، غري ظامل يف أكله فوق حاجته، وال متجاوز حدود اهللا فيما أُبيح له، فال ذنب عليه يف 
  .اهللا غفور لعباده، رحيم هبم



 ِفي ُبطُونِهِْم إِلَّا النَّاَر َولَا ُيكَلُِّمُهمُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الْكَِتابِ وََيْشَتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ
  ) ١٧٤(يهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُيَزكِّ

ِفي ُبطُونِهِمْ إِال النَّاَر َوال  إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكتَابِ َوَيشَْتُرونَ بِِه ثََمًنا قَلِيال أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ{ 
  }) ١٧٤(هِْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيزَكِّي

إن الذين ُيْخفون ما أنزل اهللا يف كتبه من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم وغري ذلك من احلق، وحيرصون على أخذ 
عوض قليل من عرض احلياة الدنيا مقابل هذا اإلخفاء، هؤالء ما يأكلون يف مقابلة كتمان احلق إال نار جهنم تتأجج 

وال يكلمهم اهللا يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم، وال يطهرهم من دنس ذنوهبم وكفرهم، وهلم عذاب  يف بطوهنم،
  .موجع

  ) ١٧٥(أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرِة فََما أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ 

  }) ١٧٥(لضَّاللَةَ بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرِة فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا ا{ 
أولئك املتصفون هبذه الصفات استبدلوا الضاللة باهلدى وعذاب اهللا مبغفرته، فما أشد جراءهتم على النار بعملهم 

من جراءهتم، ومن صربهم على النار  -ها الناسأي-يعجب اهللا من إقدامهم على ذلك، فاعجبوا !! أعمال أهل النار
  .وهذا على وجه االستهانة هبم، واالستخفاف بأمرهم. ومكثهم فيها

  ) ١٧٦(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َنزَّلَ الِْكَتاَب بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الِْكتَابِ لَِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد 

  }) ١٧٦(زَّلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الْكَِتابِ لَِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َن{ 
وإن . ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن اهللا تعاىل نزَّل كتبه على رسله مشتملة على احلق املبني، فكفروا به

  .لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصوابالذين اختلفوا يف الكتاب فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، 

مِ الْآِخرِ َوالَْملَاِئكَِة وَالِْكَتابِ لَْيسَ الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم قَِبلَ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه وَالَْيْو
ذَوِي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ َوالسَّاِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه 

الَِّذيَن َصَدقُوا أُولَِئَك  َوآَتى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُوا وَالصَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ
  ) ١٧٧(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

مِ اآلِخرِ َوالَْمالِئكَِة َوالِْكتَابِ لَْيَس الْبِرَّ أَنْ تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْو{ 
صَّالةَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ َوالسَّاِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم الَوالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ 

سِ أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوآَتى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُوا وَالصَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْ
  }) ١٧٧(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 
يف التوجه يف الصالة إىل جهة املشرق واملغرب إن مل يكن عن أمر اهللا وشرعه، وإمنا  -تعاىل -ليس اخلري عند اهللا

وم البعث واجلزاء، وباملالئكة اخلري كل اخلري هو إميان من آمن باهللا وصدَّق به معبوًدا وحَده ال شريك له، وآمن بي
ذوي القرىب،  -مع شدة حبه-مجيًعا، وبالكتب املنزلة كافة، وجبميع النبيني من غري تفريق، وأعطى املال تطوًُّعا 



واليتامى احملتاجني الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، واملساكني الذين أرهقهم الفقر، واملسافرين احملتاجني 
أهلهم وماهلم، والسائلني الذين اضطروا إىل السؤال لشدة حاجتهم، وأنفق يف حترير الرقيق  الذين َبُعدوا عن

واألسرى، وأقام الصالة، وأدى الزكاة املفروضة، والذين يوفون بالعهود، ومن صرب يف حال فقره ومرضه، ويف 
م الذين اتقَوا عقاب اهللا فتجنبوا أولئك املتصفون هبذه الصفات هم الذين صدقوا يف إمياهنم، وأولئك ه. شدة القتال
  .معاصيه

نْثَى بِالْأُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد َوالْأُ
َداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَابٌ أَلِيٌم َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأَ

)١٧٨ (  

نْثَى بِاألُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالَْعْبدُ بِالَْعْبِد وَاُأل{ 
َتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَابٌ أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْع

  }) ١٧٨(أَلِيٌم 
وا بشرعه فرض اهللا عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله، بشرط املساواة يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعمل

فمن ساحمه ويل املقتول بالعفو عن االقتصاص منه واالكتفاء . ُيقتل احلر مبثله، والعبد مبثله، واألنثى مبثلها: واملماثلة
فان حبسن اخللق، فيطالب الويل بالدية فليلتزم الطر -وهي قدر مايل حمدد يدفعه اجلاين مقابل العفو عنه-بأخذ الدية 

من ربكم ذلك العفو مع أخذ الدية ختفيف . من غري عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان، ِمن غري تأخري وال نقص
فَمن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَْخِذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاًصا . ملا فيه من التسهيل واالنتفاع؛ ورمحة بكم

  .يف الدنيا، أو بالنار يف اآلخرة

  ) ١٧٩(َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ حََياةٌ َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 

  }) ١٧٩(ِقَصاصِ َحَياةٌ َيا أُوِلي اَأللَْبابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َولَكُْم ِفي الْ{ 
رجاء تقوى اهللا وخشيته بطاعته ؛ -يا أصحاب العقول السليمة-ولكم يف تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة 

  .دائًما

ِللَْواِلَدْينِ وَالْأَقَْربَِني بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني  كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت إِنْ تََرَك َخيًْرا الَْوِصيَّةُ
)١٨٠ (  

ُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقنيَ كُِتَب َعلَْيكُمْ إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت إِنْ َتَرَك خَْيًرا الَْوِصيَّةُ ِللْوَاِلَدْينِ َواَألقَْربَِني بِالَْمْع{ 
)١٨٠ ({  

الوصية جبزء من ماله للوالدين  -إن ترك ماال-اهللا عليكم إذا حضر أحدكم عالمات املوت ومقدماته  فرض
فال يدع الفقري ويوصي للغين، وال يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به أهل ؛ واألقربني مع مراعاة العدل
  .د اهللا فيها نصيب كل وارثوكان هذا قبل نزول آيات املواريث اليت حدَّ. التقوى الذين خيافون اهللا



  ) ١٨١(فََمْن َبدَّلَُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنُه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 

  }) ١٨١(يٌع َعِليٌم فََمْن َبدَّلَُه بَْعَدَما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنهُ إِنَّ اللََّه َسِم{ 
إن اهللا مسيع لوصيتكم وأقوالكم، . فَمن غَيَّر وصية امليت بعدما مسعها منه قبل موته، فإمنا الذنب على َمن غيَّر وبدَّل

  .عليم مبا ختفيه صدوركم من امليل إىل احلق والعدل أو اجلور واحليف، وسيجازيكم على ذلك

  ) ١٨٢(ثًْما فَأَصْلََح َبيَْنُهْم فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفًا أَْو إِ

  }) ١٨٢(فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما فَأَْصلََح بَْيَنُهْم فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم { 
على سبيل اخلطأ أو العمد، فنصح املوصَي وقت الوصية مبا هو فَمن علم ِمن موصٍ ميال عن احلق يف وصيته 

لتوافق الشريعة، فال ذنب عليه يف هذا ؛ األعدل، فإن مل حيصل له ذلك فأصلح بني األطراف بتغيري الوصية
  .إن اهللا غفور لعباده، رحيم هبم. اإلصالح

  ) ١٨٣(ا كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الصَِّياُم كََم

  }) ١٨٣(نَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُو{ 
لعلكم ؛ فرض اهللا عليكم الصيام كما فرضه على األمم قبلكم يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه،

  .تتقون ربكم، فتجعلون بينكم وبني املعاصي وقاية بطاعته وعبادته وحده

ْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ فََمْن يقُوَنُه ِفأَيَّاًما مَْعُدودَاٍت فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِط
  ) ١٨٤(َتطَوَّعَ َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُه َوأَنْ َتُصومُوا َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 

يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ  أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن{ 
  }) ١٨٤(فََمْن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُه َوأَنْ َتُصومُوا َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 

فمن كان منكم مريًضا يشق عليه الصوم، أو . فرض اهللا عليكم صيام أيام معلومة العدد وهي أيام شهر رمضان
وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشقُّ . له أن يفطر، وعليه صيام عدد من أيام أَُخر بقدر اليت أفطر فيهامسافًرا ف

عليهم مشقة غري حمتملة كالشيخ الكبري، واملريض الذي ال ُيْرَجى شفاؤه، فدية عن كل يوم يفطره، وهي طعام 
من إعطاء الفدية،  -مع حتمُّل املشقة- لكم مسكني، فمن زاد يف قدر الفدية تربًعا منه فهو خري له، وصيامكم خري

  .إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند اهللا تعاىل

ْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ وََبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن َشهَِد ِم
َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبِّرُوا اللََّه  انَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َولَا ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَركَ

  ) ١٨٥(َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

ْمُه أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ َوَبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى وَالْفُْرقَاِن فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصَشْهرُ َرَمَضانَ الَِّذي { 
ُعْسَر َولُِتكِْملُوا الِْعدَّةَ لَْوَمْن كَانَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر يُرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوال يُرِيُد بِكُُم ا



  }) ١٨٥(َوِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ 
هداية للناس إىل احلق، فيه أوضح الدالئل على هدى ؛ شهر رمضان الذي ابتدأ اهللا فيه إنزال القرآن يف ليلة القدر

وُيرخَّص للمريض . حضر منكم الشهر وكان صحيًحا مقيًما فليصم هناره فمن. اهللا، وعلى الفارق بني احلق والباطل
يريد اهللا تعاىل بكم اليسر والسهولة يف شرائعه، وال يريد بكم العسر . واملسافر يف الفطر، مث يقضيان عدد تلك األيام

ظموه على هدايته لكم، واملشقة، ولتكملوا عدة الصيام شهًرا، ولتختموا الصيام بتكبري اهللا يف عيد الفطر، ولتع
  .ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من اهلداية والتوفيق والتيسري

ا بِي لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيسَْتجِيبُوا ِلي َولُْيْؤِمنُو
)١٨٦ (  

لََعلَُّهْم يَْرُشُدونَ ا سَأَلََك ِعَباِدي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلي َولُْيْؤِمُنوا بِي َوإِذَ{ 
)١٨٦ ({  

ما إين قريب منهم، أُجيب دعوة الداعي إذا دعاين، فليطيعوين في: عبادي عين فقل هلم -أيها النيب-وإذا سألك 
ويف هذه اآلية إخبار منه سبحانه عن . أمرهتم به وهنيتهم عنه، وليؤمنوا يب، لعلهم يهتدون إىل مصاحل دينهم ودنياهم

  .قربه من عباده، القرب الالئق جبالله

َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُْتْم َتْختَاُنونَ أَنْفَُسكُمْ  أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم وَأَنُْتْم ِلبَاٌس لَُهنَّ
َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيضُ فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ وَاْبَتغُوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى 

ُدوُد اللَِّه َن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ َولَا ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد ِتلْكَ ُحِمَن الَْخْيطِ الْأَْسَوِد ِم
  ) ١٨٧(فَلَا َتقَْرُبوَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 

َتْختَاُنونَ أَْنفَُسكُمْ  لَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم َوأَنُْتْم لَِباسٌ لَُهنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُْنُتْمأُِحلَّ لَكُْم لَْي{ 
ا وَاْشَربُوا حَتَّى يََتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألْبَيضُ فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَاآلنَ بَاِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُو

 ِفي الَْمسَاجِِد ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ِمَن الَْخْيطِ اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ َوال تَُباِشُروُهنَّ وَأَنُْتْم َعاِكفُونَ
  }) ١٨٧(َبيُِّن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ فَال َتقَْربُوَها كَذَِلَك ُي

علم اهللا أنكم كنتم . أباح اهللا لكم يف ليايل شهر رمضان مجاعَ نسائكم، هنَّ ستر وحفظ لكم، وأنتم ستر وحفظ هلن
وكان ذلك يف أول -يام مبخالفة ما حرَّمه اهللا عليكم من جمامعة النساء بعد العشاء يف ليايل الص؛ ختونون أنفسكم

، فتاب اهللا عليكم ووسَّع لكم يف األمر، فاآلن جامعوهن، واطلبوا ما قدَّره اهللا لكم من األوالد، وكلوا -اإلسالم
واشربوا حىت يتَبيَّن ضياء الصباح من سواد الليل، بظهور الفجر الصادق، مث أمتوا الصيام باإلمساك عن املفطرات 

وال جتامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إىل مجاعهن إذا كنتم معتكفني يف . شمسإىل دخول الليل بغروب ال
تلك األحكام ). وهو اإلقامة يف املسجد مدة معلومة بنيَّة التقرب إىل اهللا تعاىل(ألن هذا يفسد االعتكاف؛ املساجد

مبثل هذا البيان . تقعوا يف احلرام اليت شرعها اهللا لكم هي حدوده الفاصلة بني احلالل واحلرام، فال تقربوها حىت ال
  .كي يتقوه وخيَشوْه؛ الواضح يبني اهللا آياته وأحكامه للناس



ُمونَ  النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَْنُتمْ َتْعلََولَا َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ لَِتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَمَْوالِ
)١٨٨ (  

النَّاسِ بِاِإلثْمِ وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ  َوال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ َوُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ ِلَتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَمَْوالِ{ 
)١٨٨ ({  

ة، والرشوة، والربا وحنو ذلك، وال وال يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمني الكاذبة، والغصب، والسرق
لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل، وأنتم تعلمون حترمي ؛ تلقوا باحلجج الباطلة إىل احلكام

  .ذلك عليكم

ا الُْبُيوَت ِمْن ظُهُورَِها وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأْتُو
  ) ١٨٩(َوأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ 

ا الُْبيُوَت ِمْن ظُُهورَِها وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأْتُو{ 
  }) ١٨٩(َوأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ 

 جعل اهللاُ األهلة عالمات يعرف هبا الناس أوقات: عن األهلة وتغيُّر أحواهلا، قل هلم: -أيها النيب-يسألك أصحابك 
وليس اخلري ما تعودمت عليه يف اجلاهلية وأول اإلسالم من . عباداهتم احملددة بوقت مثل الصيام واحلج، ومعامالهتم

دخول البيوت من ظهورها حني ُتْحرِمون باحلج أو العمرة، ظانني أن ذلك قربة إىل اهللا، ولكن اخلري هو ِفْعلُ َمنِ 
ن أبواهبا عند إحرامكم باحلج أو العمرة، واخشوا اهللا تعاىل يف كل اتقى اهللا واجتنب املعاصي، وادخلوا البيوت م

  .أموركم، لتفوزوا بكل ما حتبون من خريي الدنيا واآلخرة

  ) ١٩٠(َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َولَا َتْعَتدُوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن 

  }) ١٩٠(ي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن يُقَاِتلُوَنكُْم َوال َتعَْتُدوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َوقَاِتلُوا ِف{ 
لنصرة دين اهللا الذين يقاتلونكم، وال ترتكبوا املناهي من املُثْلة، والُغلول، وقَْتلِ من ال حيل  -أيها املؤمنون-وقاتلوا 

إن اهللا ال حيب الذين جياوزون حدوده، فيستحلون ما حرَّم . خ، ومن يف حكمهمقتله من النساء والصبيان والشيو
  .اهللا ورسوله

قَاِتلُوُهْم عِْنَد الَْمْسجِدِ َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم وَأَخْرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ أَخَْرُجوكُْم َوالْفِْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َولَا ُت
  ) ١٩١(ى يُقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِنْ قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن الْحََرامِ َحتَّ

اِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِدِ َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأَْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ أَْخَرُجوكُْم وَالِْفْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َوال ُتقَ{ 
  }) ١٩١(لْحََرامِ َحتَّى يُقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِنْ قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن ا

". مكة"واقتلوا الذين يقاتلونكم من املشركني حيث وجدمتوهم، وأخرجوهم من املكان الذي أخرجوكم منه وهو 
وال تبدؤوهم بالقتال عند املسجد احلرام . من قتلكم إياهم أشد -وهي الكفر والشرك والصد عن اإلسالم-والفتنة 



مثل ذلك اجلزاء الرادع . تعظيًما حلرماته حىت يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم يف املسجد احلرام فاقتلوهم فيه
  .يكون جزاء الكافرين

  ) ١٩٢(فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  }) ١٩٢(ا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم فَإِِن انَْتَهْو{ 
  .فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم عند املسجد احلرام، ودخلوا يف اإلميان، فإن اهللا غفور لعباده، رحيم هبم

  ) ١٩٣(ا َعلَى الظَّاِلِمَني َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَإِِن اْنَتَهْوا فَلَا ُعْدَوانَ إِلَّ

  }) ١٩٣( َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَإِِن اْنَتَهْوا فَال ُعْدَوانَ إِال َعلَى الظَّاِلِمَني{ 
ال شرك باهللا، يف قتال املشركني املعتدين، حىت ال تكون فتنة للمسلمني عن دينهم و -أيها املؤمنون -واستمروا

فالعقوبة ال تكون إال ؛ فإن كفُّوا عن الكفر والقتال فكُفُّوا عنهم. ويبقى الدين هللا وحده خالًصا ال ُيعَْبد معه غريه
  .على املستمرين على كفرهم وعدواهنم

اْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم وَاتَّقُوا الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرَماُت ِقصَاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَ
  ) ١٩٤(اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني 

َتَدى َعلَْيكُْم َواتَّقُوا ا اْعالشَّْهرُ الْحََراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرمَاُت ِقَصاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َم{ 
  }) ١٩٤(اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني 

. للمشركني يف الشهر الذي حرَّم اهللا القتال فيه هو جزاء لقتاهلم لكم يف الشهر احلرام -أيها املؤمنون-قتالكم 
فمن اعتدى عليكم بالقتال . فعله، ومن جنس عملهوالذي يعتدي على ما َحرَّم اهللا من املكان والزمان، يعاقب مبثل 
ألهنم هم البادئون بالعدوان، وخافوا اهللا فال ؛ أو غريه فأنزلوا به عقوبة مماثلة جلنايته، وال حرج عليكم يف ذلك

  .تتجاوزوا املماثلة يف العقوبة، واعلموا أن اهللا مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وجتنب حمارمه

  ) ١٩٥(قُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َوأَْنِف

  }) ١٩٥(ِسنَِني َوأَْنِفقُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة وَأَْحِسنُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْح{ 
يف إنفاق األموال لنصرة دين اهللا تعاىل، واجلهاد يف سبيله، وال توقعوا أنفسكم يف  -أيها املؤمنون -واستمروا

املهالك بترك اجلهاد يف سبيل اهللا، وعدم اإلنفاق فيه، وأحسنوا يف االنفاق والطاعة، واجعلوا عملكم كله خالًصا 
  .ل اإلخالص واإلحسانإن اهللا حيب أه. لوجه اهللا تعاىل

َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه فََمْن َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ وَلَا َتْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم 
ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَا أَِمنُْتْم فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ  كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن

ِلَمْن لَمْ َك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلَك فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجعُْتْم ِتلْ
  ) ١٩٦(َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 



َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه فََمْن  َوأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ َوال َتْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم{ 
َمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَا أَِمنُْتْم فَ

َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتمْ ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَمْ  فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم
  }) ١٩٦(َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 

فإن منعكم عن الذهاب إلمتامهما بعد اإلحرام هبما مانع . والعمرة تامَّْينِ، خالصني لوجه اهللا تعاىلوأدُّوا احلج 
لكي َتْخُرجوا ؛ كالعدو واملرض، فالواجب عليكم ذَْبُح ما تيسر لكم من اإلبل أو البقر أو الغنم تقرًبا إىل اهللا تعاىل

ؤوسكم إذا كنتم حمصرين حىت ينحر احملصر هديه يف املوضع من إحرامكم حبلق شعر الرأس أو تقصريه، وال حتلقوا ر
مث حلق رأسه، وغري احملصر ال " احلديبية"الذي ُحصر فيه مث حيل من إحرامه، كما حنر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

ان منكم فمن ك. ينحر اهلدي إال يف احلرم، الذي هو حمله يف يوم العيد، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق
بأن يصوم ثالثة أيام، أو يتصدق : َحلَق، وعليه فدية -وهو ُمْحرِم-مريضًا، أو به أذى من رأسه حيتاج معه إىل احللق 

فمن : فإذا كنتم يف أمن وصحَّة. على ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء احلرم
رِّم عليه بسبب اإلحرام بعد انتهاء عمرته، فعليه ذبح ما تيسر من استمتع بالعمرة إىل احلج وذلك باستباحة ما ُح

اهلدي، فمن مل جيد َهْدًيا يذحبه فعليه صيام ثالثة أيام يف أشهر احلج، وسبعة إذا فرغتم من أعمال احلج ورجعتم إىل 
يكن أهله من ساكين ذلك اهلَْدُي وما ترتب عليه من الصيام ملن مل . أهليكم، تلك عشرة كاملة ال بد من صيامها

أرض احلرم، وخافوا اهللا تعاىل وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن اهللا شديد العقاب ملن 
  .خالف أمره، وارتكب ما عنه زجر

ي الَْحجِّ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه الَْحجُّ أَشُْهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَلَا َرفَثَ َولَا فُسُوَق َولَا جَِدالَ ِف
  ) ١٩٧(اللَُّه َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى َواتَّقُوِن َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ 

ي الَْحجِّ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَال َرفَثَ َوال فُسُوَق َوال جِدَالَ ِف{ 
  اللَُّه َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى َواتَّقُوِن َيا أُوِلي اَأللْبَابِ

)١٩٧ ({  
فمن أوجب احلج على نفسه فيهن . شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة: وقت احلج أشهر معلومات، وهي

حرم عليه اجلماع ومقدماته القولية والفعلية، وحيرم عليه اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل بفعل املعاصي، باإلحرام، في
. وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا، فيجازي كال على عمله. واجلدال يف احلج الذي يؤدي إىل الغضب والكراهية

األعمال للدار اآلخرة، فإن خري الزاد وخذوا ألنفسكم زاًدا من الطعام والشراب لسفر احلج، وزاًدا من صاحل 
  .تقوى اهللا، وخافوين يا أصحاب العقول السليمة

الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ وَاذْكُُروُه كَمَا  لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد
  ) ١٩٨(َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني  َهَداكُْم

الَْمْشَعرِ الْحََرامِ َواذْكُُروهُ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتْبَتغُوا فَْضال ِمْن َربِّكُْم فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُوا اللََّه ِعْنَد { 
  }) ١٩٨(ْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِم

فإذا دفعتم بعد غروب الشمس . ليس عليكم حرج يف أن تطلبوا رزقًا من ربكم بالربح من التجارة يف أيام احلج



فاذكروا اهللا بالتسبيح  -وهي املكان الذي يقف فيه احلجاج يوم التاسع من ذي احلجة-" عرفات"راجعني من 
، واذكروا اهللا على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه، ولقد كنتم -"املزدلفة"-املشعر احلرام والتلبية والدعاء عند 

  .من قبل هذا اهلدى يف ضالل ال تعرفون معه احلق

  ) ١٩٩(ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  }) ١٩٩(ْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم ثُمَّ أَِفيضُوا ِم{ 
اليت أفاض منها إبراهيم عليه السالم خمالفني بذلك من ال يقف هبا من أهل اجلاهلية، " عرفات"وليكن اندفاعكم من 

  .ن التائبني، رحيم هبمإن اهللا غفور لعباده املستغفري. واسألوا اهللا أن يغفر لكم ذنوبكم

 َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّنَْيا َوَما لَُه فَإِذَا قََضيُْتْم َمَناِسكَكُْم فَاذْكُرُوا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكًْرا فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ
  ) ٢٠٠(ِفي الْآخَِرِة ِمْن َخلَاقٍ 

َيا َوَما كُْم فَاذْكُرُوا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباَءكُْم أَْو أََشدَّ ذِكًْرا فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنفَإِذَا قَضَْيُتْم َمنَاِسكَ{ 
  }) ٢٠٠(لَُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ 

ذكركم مفاخر آبائكم فإذا أمتمتم عبادتكم، وفرغتم من أعمال احلج، فأكثروا من ذكر اهللا والثناء عليه، مثل 
فمن الناس فريق جيعل مهه الدنيا فقط، فيدعو قائال ربنا آتنا يف الدنيا صحة، وماال وأوالًدا، . وأعظم من ذلك

  .لرغبتهم عنها وقَْصرِ َهمِّهم على الدنيا؛ وهؤالء ليس هلم يف اآلخرة حظ وال نصيب

  ) ٢٠١(َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا 

  }) ٢٠١(َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ رَبََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ { 
ا وعلًما نافًعا، وعمال صاحلًا، وغري ذلك من ربنا آتنا يف الدنيا عافية ورزقً: ومن الناس فريق مؤمن يقول يف دعائه

وهذا الدعاء من أمجع األدعية، وهلذا كان أكثر . أمور الدين والدنيا، ويف اآلخرة اجلنة، واصرف عنَّا عذاب النار
  .دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما ثبت يف الصحيحني

  ) ٢٠٢(يُع الِْحسَابِ أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسبُوا َواللَُّه سَرِ

  }) ٢٠٢(أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسبُوا وَاللَُّه َسرِيُع الِْحَسابِ { 
واهللا سريع احلساب، ُمْحصٍ . أولئك الداعون هبذا الدعاء هلم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من األعمال الصاحلة

  .أعمال عباده، وجمازيهم هبا

ى َواتَّقُوا اللَّهَ يَّامٍ َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَلَا إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَلَا إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقََواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَ
  ) ٢٠٣(َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 



جَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى َواتَّقُوا اللَّهَ َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَع{ 
  }) ٢٠٣(َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

لث عشر من شهر احلادي عشر والثاين عشر والثا: واذكروا اهللا تسبيًحا وتكبًريا يف أيام قالئل، وهي أيام التشريق
قبل غروب مشس اليوم الثاين عشر بعد رمي اجلمار فال ذنب عليه، " ِمىن"فمن أراد التعجل وخرج من . ذي احلجة

والتأخر . حىت يرمي اجلمار يف اليوم الثالث عشر فال ذنب عليه، ملن اتقى اهللا يف حجه" ِمىن"ومن تأخر بأن بات بـ 
وراقبوه يف كل  -أيها املسلمون -وخافوا اهللا. ء بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلمألنه تزوُّد يف العبادة واقتدا؛ أفضل

  .أعمالكم، واعلموا أنكم إليه وحده ُتْحَشرون بعد موتكم للحساب واجلزاء

  ) ٢٠٤(َو أَلَدُّ الِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا وَُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُه

  }) ٢٠٤(لِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ ا{ 
ظ الدنيا ال اآلخرة، كالمه الفصيح الذي يريد به حظًّا من حظو -أيها الرسول-وبعض الناس من املنافقني يعجبك 

وحيلف مستشهًدا باهللا على ما يف قلبه من حمبة اإلسالم، ويف هذا غاية اجلرأة على اهللا، وهو شديد العداوة 
  .واخلصومة لإلسالم واملسلمني

  ) ٢٠٥(الْفَسَاَد  َوإِذَا تَوَلَّى َسَعى ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيهِْلَك الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه لَا ُيِحبُّ

  }) ٢٠٥(َوإِذَا َتوَلَّى سََعى ِفي اَألْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها وَُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه ال ُيِحبُّ الْفَسَاَد { 
واهللا . وإذا خرج من عندك أيها الرسول، َجدَّ وَنِشط يف األرض ليفسد فيها، ويتلف زروع الناس، ويقتل ماشيتهم

  .ب الفسادال حي

  ) ٢٠٦(َوإِذَا قِيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فََحْسُبُه َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد 

  }) ٢٠٦(َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِاإلِثْمِ فََحْسُبُه َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد { 
اتق اهللا واحذر عقابه، وكُفَّ عن الفساد يف األرض، مل يقبل النصيحة، بل : ِصح ذلك املنافق املفسد، وقيل لهوإذا ُن

  .حيمله الكرب ومحيَّة اجلاهلية على مزيد من اآلثام، فََحْسُبه جهنم وكافيته عذاًبا، ولبئس الفراش هي

  ) ٢٠٧(اللَِّه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد  َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاِت

  }) ٢٠٧(َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشْرِي َنفَْسهُ اْبتَِغاَء َمْرضَاِت اللَِّه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد { 
عباده واهللا رءوف بالعباد، يرحم . وبعض الناس يبيع نفسه طلًبا لرضا اهللا عنه، باجلهاد يف سبيله، والتزام طاعته

  .املؤمنني رمحة واسعة يف عاجلهم وآجلهم، فيجازهبم أحسن اجلزاء

  ) ٢٠٨( ُمبٌِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ



  }) ٢٠٨(السِّلْمِ كَافَّةً َوال َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّيْطَاِن إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي { 
يا أيها الذين آمنوا باهللا رًبا ومبحمد نبًيا ورسوال وباإلسالم ديًنا، ادخلوا يف مجيع شرائع اإلسالم، عاملني جبميع 

إنه لكم عدو ظاهر . لشيطان فيما يدعوكم إليه من املعاصيأحكامه، وال تتركوا منها شيئًا، وال تتبعوا طرق ا
  .العداوة فاحذروه

  ) ٢٠٩(فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيِّنَاُت فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  }) ٢٠٩(اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم  فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن بَْعِد َما َجاءَْتكُُم الْبَيَِّناُت فَاْعلَُموا أَنَّ{ 
فإن احنرفتم عن طريق احلق، من بعد ما جاءتكم احلجج الواضحة من القرآن والسنة، فاعلموا أن اهللا عزيز يف ملكه 

  .ال يفوته شيء، حكيم يف أمره وهنيه، يضع كل شيء يف موضعه املناسب له

  ) ٢١٠(ي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ وَالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي الْأَْمُر وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُُموُر َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َيأِْتَيُهمُ اللَُّه ِف

  ُتْرَجُع اُألمُوُرَهلْ َينْظُُرونَ إِال أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ وَالَْمالِئكَةُ َوقُِضَي اَألْمُر وَإِلَى اللَِّه { 
)٢١٠( {  

ما ينتظر هؤالء املعاندون الكافرون بعد قيام األدلة البينة إال أن يأتيهم اهللا عز وجل على الوجه الالئق به سبحانه يف 
ليفصل بينهم بالقضاء العادل، وأن تأيت املالئكة، وحينئذ يقضي اهللا تعاىل فيهم ؛ ظُلَل من السحاب يوم القيامة

  .مجيعهاوإليه وحده ترجع أمور اخلالئق . قضاءه

  ) ٢١١(إِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َسلْ َبنِي إِسَْرائِيلَ كَْم آتَْيَناُهْم ِمْن آَيٍة بَيَِّنٍة َوَمْن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اللَِّه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَ

  }) ٢١١(ْعَمةَ اللَِّه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َسلْ َبنِي إِسَْراِئيلَ كَْم آَتْيَناُهْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنٍة َوَمْن ُيَبدِّلْ نِ{ 
كم أعطيناهم من آيات واضحات يف كتبهم هتديهم إىل احلق، : بين إسرائيل املعاندين لك -أيها الرسول-سل 

ويكفر هبا من بعد  -هي دينهو-ومن يبدل نعمة اهللا . فكفروا هبا كلها، وأعرضوا عنها، وَحرَّفوها عن مواضعها
  .معرفتها، وقيام احلجة عليه هبا، فإن اهللا تعاىل شديد العقاب له

اُء بَِغيْرِ  الِْقَياَمِة وَاللَُّه َيْرُزُق َمْن َيَشُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحَياةُ الدُّْنَيا وََيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم َيْوَم
  ) ٢١٢(ِحسَابٍ 

 الِْقَياَمِة َواللَُّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء ُزيَِّن لِلَِّذيَن كَفَُروا الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهمْ َيْوَم{ 
  }) ٢١٢(بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

وهؤالء .  احلياةُ الدنيا وما فيها من الشهوات وامللذات، وهم يستهزئون باملؤمننيُحسِّن للذين جحدوا وحدانية اهللا
حيث يدخلهم اهللا أعلى درجات اجلنة، وينزل الكافرين أسفل ؛ الذين خيشون رهبم فوق مجيع الكفار يوم القيامة

  .واهللا يرزق َمن يشاء ِمن خلقه بغري حساب. دركات النار



النَّاسِ ِفيَما  اِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَْنَزلَ َمعَُهُم الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلَيْحكَُم َبْيَنكَانَ النَّاُس أُمَّةً َو
ا بَْيَنُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّا الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهمُ الْبَيَِّناتُ َبْغًي

  ) ٢١٣(ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

أَنَْزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب بِالَْحقِّ لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما كَانَ النَّاسُ أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َو{ 
فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِال الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن َبْعِد َما َجاءَْتُهُم الْبَيَِّناُت بَْغًيا بَْيَنُهْم 

  }) ٢١٣(ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ  اْخَتلَفُوا ِفيِه
كان الناس مجاعة واحدة، متفقني على اإلميان باهللا مث اختلفوا يف دينهم، فبعث اهللا النبيني دعاة لدين اهللا، مبشرين َمن 

؛ نزل معهم الكتب السماوية باحلق الذي اشتملت عليهأطاع اهللا باجلنة، وحمذرين من كفر به وعصاه النار، وأ
ليحكموا مبا فيها بني الناس فيما اختلفوا فيه، وما اْخَتلَف يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وكتابه ظلًما وحسًدا إال 

يز احلق من الباطل، الذين أعطاهم اهللا التوراة، وعرفوا ما فيها من احلجج واألحكام، فوفَّق اهللا املؤمنني بفضله إىل متي
  .واهللا يوفِّق من يشاء من عباده إىل طريق مستقيم. ومعرفة ما اختلفوا فيه

ولَ اُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُأَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم مَثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّتُْهُم الْبَأَْس
  ) ٢١٤(الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَلَا إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب 

زِلُوا حَتَّى َيقُولَ اُء وَالضَّرَّاُء َوزُلْأَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا يَأِْتكُْم َمثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّْتُهُم الْبَأَْس{ 
  }) ٢١٤(الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب 

: أن تدخلوا اجلنة، وملَّا يصبكم من االبتالء مثل ما أصاب املؤمنني الذين مضوا من قبلكم -أيها املؤمنون-بل أظننتم 
على سبيل -ف والرعب، وزُلزلوا بأنواع املخاوف، حىت قال رسوهلم واملؤمنون معه من الفقر واألمراض واخلو

  .مىت نصر اهللا؟ أال إن نصر اهللا قريب من املؤمنني: -االستعجال للنصر من اهللا تعاىل

َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َيسْأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ وَالْأَقْرَبَِني 
  ) ٢١٥(َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

لسَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن ِكنيِ وَاْبنِ اَيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَسا{ 
  }) ٢١٥(َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

: أي شيء ينفقون من أصناف أمواهلم تقرًبا إىل اهللا تعاىل، وعلى َمن ينفقون؟ قل هلم -أيها النيب-يسألك أصحابك 
دين، واألقربني من أهلكم وذوي أنفقوا أيَّ خري يتيسر لكم من أصناف املال احلالل الطيب، واجعلوا نفقتكم للوال

  .وما تفعلوا من خري فإن اهللا تعاىل به عليم. أرحامكم، واليتامى، والفقراء، واملسافر احملتاج الذي َبُعَد عن أهله وماله

نْ ُتِحبُّوا شَْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َواللَُّه كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكْرَُهوا شَْيئًا َوُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوَعَسى أَ
  ) ٢١٦(َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ 



َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم  كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئًا َوُهَو خَْيٌر لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا{ 
  }) ٢١٦(ُه َيْعلَُم وَأَنُْتْم ال َتْعلَُمونَ َواللَّ

ملشقته وكثرة خماطره، وقد ؛ قتال الكفار، والقتال مكروه لكم من جهة الطبع -أيها املؤمنون-فرض اهللا عليكم 
واهللا . تكرهون شيئًا وهو يف حقيقته خري لكم، وقد حتبون شيئًا ملا فيه من الراحة أو اللذة العاجلة، وهو شر لكم

  .فبادروا إىل اجلهاد يف سبيله. عاىل يعلم ما هو خري لكم، وأنتم ال تعلمون ذلكت

الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِخَْراجُ َيسْأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه َو
 إِِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن َبُر ِعْنَد اللَِّه َوالْفِْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َولَا يََزالُونَ يُقَاِتلُوَنكُمْ َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُْمأَْهِلِه ِمْنُه أَكْ

ا َوالْآخَِرِة َوأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَي
  ) ٢١٧(َخاِلُدونَ 

الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوإِْخرَاُج َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه َو{ 
كُمْ إِِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن أَكَْبُر ِعْنَد اللَِّه َوالْفِْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َوال يََزالُونَ يُقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن ِدينِأَْهِلِه ِمْنُه 

ْنَيا َواآلِخَرِة َوأُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ
  }) ٢١٧(َخاِلُدونَ 

القتال يف الشهر احلرام عظيم : هل حيل فيه القتال؟ قل هلم: عن الشهر احلرام -أيها الرسول-يسألك املشركون 
والتخويف، وجحودكم باهللا عند اهللا استحالله وسفك الدماء فيه، وَمْنعكم الناس من دخول اإلسالم بالتعذيب 

وبرسوله وبدينه، وَمْنع املسلمني من دخول املسجد احلرام، وإخراج النيب واملهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه، ذلك 
والشرك الذي أنتم فيه أكرب وأشد من القتل يف الشهر . أكرب ذنًبا، وأعظم جرًما عند اهللا من القتال يف الشهر احلرام

كفار مل يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن وهؤالء ال. احلرام
وارتدَّ عن دينه فمات على  -أيها املسلمون-ومن أطاعهم منكم . اإلسالم إىل الكفر إن استطاعوا حتقيق ذلك

  .منها أبًدا الكفر، فقد ذهب عمله يف الدنيا واآلخرة، وصار من املالزمني لنار جهنم ال خيرج

  ) ٢١٨(غَفُوٌر َرحِيٌم إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك يَْرُجونَ َرْحَمتَ اللَِّه وَاللَُّه 

  }) ٢١٨(ونَ َرْحَمَت اللَِّه وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك يَْرُج{ 
إن الذين َصدَّقوا باهللا ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم، وجاهدوا يف سبيل اهللا، أولئك يطمعون يف 

  .واهللا غفور لذنوب عباده املؤمنني، رحيم هبم رمحة واسعة. فضل اهللا وثوابه

اذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ رِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفعُ ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما َوَيْسأَلُوَنَك َمَيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْخْم
ِخَرِة َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصلَاٌح ِفي الدُّْنَيا وَالْآ) ٢١٩(الَْعفَْو كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ 

ْعنََتكُمْ إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيمٌ لَُهْم َخْيٌر َوإِنْ ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم َواللَُّه َيْعلَمُ الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ َولَْو َشاَء اللَُّه لَأَ
)٢٢٠ (  



اذَا ُيْنِفقُونَ رِ وَالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ وَإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما وََيسْأَلُوَنَك َمَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْخْم{ 
َرِة َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخ) ٢١٩(قُلِ الَْعفَْو كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ اآلَياتِ لََعلَّكُْم َتَتفَكَُّرونَ 

ُه ألْعنََتكُمْ إِنَّ اللََّه َعزِيٌز إِْصالٌح لَُهْم َخْيٌر َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم الْمُفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ َولَوْ َشاَء اللَّ
  }) ٢٢٠(َحكِيٌم 

كم تعاطي اخلمر شرًبا وبيًعا وشراًء، واخلمر كل مسكر خامر العقل وغطاه عن ح -أيها النيب-يسألك املسلمون 
وهو أَْخذُ املال أو إعطاؤه باملقامرة وهي املغالبات اليت فيها -مشروًبا كان أو مأكوال ويسألونك عن حكم القمار 

موال، وفيهما منافع يف ذلك أضرار ومفاسد كثرية يف الدين والدنيا، والعقول واأل: ، قل هلم-عوض من الطرفني
إذ يصدَّان عن ذكر اهللا وعن الصالة، ويوقعان ؛ للناس من جهة كسب األموال وغريها، وإمثهما أكرب من نفعهما

ويسألونك عن القَْدر الذي ينفقونه من . وكان هذا متهيًدا لتحرميهما. العداوة والبغضاء بني الناس، ويتلفان املال
مثل ذلك البيان الواضح يبيِّن اهللا لكم . أنفقوا القَْدر الذي يزيد على حاجتكم: أمواهلم تربًعا وصدقة، قل هلم

  .لكي تتفكروا فيما ينفعكم يف الدنيا واآلخرة؛ اآليات وأحكام الشريعة
إصالحكم هلم خري، : عن اليتامى كيف يتصرفون معهم يف معاشهم وأمواهلم؟ قل هلم -أيها النيب-ويسألونك 

وعلى األخ أن يرعى . ائًما، وإن ختالطوهم يف سائر شؤون املعاش فهم إخوانكم يف الدينفافعلوا األنفع هلم د
ولو شاء اهللا لضيَّق وشقَّ عليكم بتحرمي . واهللا يعلم املضيع ألموال اليتامى من احلريص على إصالحها. مصلحة أخيه

  .إن اهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف خلقه وتدبريه وتشريعه. اخلالطة

الُْمْشرِِكَني َحتَّى ُيؤِْمُنوا ْنِكحُوا الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ َولَأََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو أَْعَجبَْتكُْم وَلَا تُْنِكحُوا َولَا َت
اللَُّه َيْدُعو إِلَى الَْجنَِّة َوالَْمْغفَِرِة بِإِذْنِِه َوُيَبيُِّن آيَاِتهِ َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمشْرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َو

  ) ٢٢١(ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

الُْمْشرِِكَني حَتَّى  حُواَوال تَْنِكُحوا الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو أَْعَجبَْتكُْم َوال ُتْنِك{ 
إِلَى الَْجنَِّة َوالَْمْغِفَرةِ بِإِذْنِِه ُيْؤِمُنوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمشْرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َواللَُّه َيْدُعو 

  }) ٢٢١(َوُيَبيُِّن آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ 
واعلموا أن امرأة مملوكة ال . املشركات عابدات األوثان، حىت يدخلن يف اإلسالم -أيها املسلمون-وال تتزوجوا 

وال ُتزَوِّجوا نساءكم املؤمنات . مال هلا وال حسب، مؤمنةً باهللا، خري من امرأة مشركة، وإن أعجبتكم املشركة احلرة
واعلموا أن عبًدا مؤمًنا مع فقره، خري من مشرك، وإن . رسولهللمشركني حىت يؤمنوا باهللا و -إماء أو حرائر-

أولئك املتصفون بالشرك رجاال ونساًء يدعون كل َمن يعاشرهم إىل ما يؤدي به إىل النار، واهللا . أعجبكم املشرك
لكي ؛ ناسسبحانه يدعو عباده إىل دينه احلق املؤدي هبم إىل اجلنة ومغفرة ذنوهبم بإذنه، ويبني آياته وأحكامه لل

  .يتذكروا، فيعتربوا

 فَإِذَا تَطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َولَا تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ
  ) ٢٢٢(وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن ِمْن َحْيثُ أََمَركُمُ اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني 

فَإِذَا تَطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ  َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ َوال َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى يَطُْهْرنَ{ 
  }) ٢٢٢(ابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن ِمْن َحْيثُ أََمَركُمُ اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّ



: -أيها النيب-، قل هلم -وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جِبِلَّة يف أوقات خمصوصة -ويسألونك عن احليض
هو أذى مستقذر يضر من َيقَْرُبه، فاجتنبوا مجاع النساء مدة احليض حىت ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم، واغتسلن، 

إن اهللا حيب عباده املكثرين من االستغفار والتوبة، . وهن يف املوضع الذي أحلَّه اهللا لكم، وهو القبل ال الدبرفجامع
  .وحيب عباده املتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش واألقذار

قُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُملَاقُوُه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم فَأْتُوا حَْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم وَاتَّ
)٢٢٣ (  

ْم ُمالقُوُه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأْتُوا حَْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدِّمُوا َألْنفُِسكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُ{ 
)٢٢٣ ({  

كم موضع زرع لكم، تضعون النطفة يف أرحامهن، فََيْخرج منها األوالد مبشيئة اهللا، فجامعوهن يف حمل اجلماع نساؤ
فقط، وهو القبل بأي كيفية شئتم، وقَدِّموا ألنفسكم أعماال صاحلة مبراعاة أوامر اهللا، وخافوا اهللا، واعلموا أنكم 

  .مبا يفرحهم ويسرُّهم من حسن اجلزاء يف اآلخرة -النيب أيها-وبشِّر املؤمنني . مالقوه للحساب يوم القيامة

  ) ٢٢٤(ِليٌم َولَا َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً لِأَْيَمانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا َوُتصِْلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َع

  }) ٢٢٤(َوَتتَّقُوا َوُتصِْلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم  َوال َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً َألْيَمانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا{ 
بأن ُتْدعَوا : حلفكم باهللا مانًعا لكم من الرب وصلة الرحم والتقوى واإلصالح بني الناس -أيها املسلمون-وال جتعلوا 

أن يعدل عن حلفه، ويفعل أعمال الرب،  إىل فعل شيء منها، فتحتجوا بأنكم أقسمتم باهللا أال تفعلوه، بل على احلالف
  .واهللا مسيع ألقوالكم، عليم جبميع أحوالكم. ويكفر عن ميينه، وال يعتاد ذلك

  ) ٢٢٥(لِيٌم لَا ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َح

  }) ٢٢٥(اِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم ال يَُؤ{ 
واهللا غفور ملن تاب إليه، . ال يعاقبكم اهللا بسبب أميانكم اليت حتلفوهنا بغري قصد، ولكن يعاقبكم مبا قصَدْته قلوبكم

  .حيث مل يعاجله بالعقوبة حليم مبن عصاه

  ) ٢٢٦(ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَاِئهِمْ َترَبُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  }) ٢٢٦(َرحِيٌم ِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعةِ أَشُْهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر { 
للذين حيلفون باهللا أن ال جيامعوا نساءهم، انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا قبل فوات األشهر األربعة، فإن اهللا غفور 

  .ملا وقع منهم من احللف بسبب رجوعهم، رحيم هبم

  ) ٢٢٧(َوإِنْ َعَزُموا الطَّلَاَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 



  }) ٢٢٧(طَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َوإِنْ َعَزُموا ال{ 
وإن عقدوا عزمهم على الطالق، باستمرارهم يف اليمني، وترك اجلماع، فإن اهللا مسيع ألقواهلم، عليم مبقاصدهم، 

  .وسيجازيهم على ذلك

أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَّهِ  َوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َولَا َيِحلُّ لَُهنَّ
نَّ ْيهِنَّ بِالَْمْعرُوِف َوِللرَِّجالِ َعلَْيهَِوالَْيْومِ الْآِخرِ َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أَرَاُدوا إِْصلَاًحا َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَ

  ) ٢٢٨(َدَرَجةٌ وَاللَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

أَْرَحاِمهِنَّ إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَّهِ َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي { 
لَْيهِنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلكَ إِنْ أََرادُوا إِْصالًحا وَلَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف َوِللرَِّجالِ َعَوالَْيْومِ اآلِخرِ َوُبُعولَُتُهنَّ 

  }) ٢٢٨(َدَرَجةٌ وَاللَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم 
ث حيضات على سبيل واملطلقات ذوات احليض، جيب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطالق مدة ثالثة أطهار أو ثال

وال حيل . وال جيوز هلن تزوج رجل آخر يف أثناء هذه العدة حىت تنتهي. ليتأكدن من فراغ الرحم من احلمل؛ العدة
. هلن أن خيفني ما خلق اهللا يف أرحامهن من احلمل أو احليض، إن كانت املطلقات مؤمنات حقًا باهللا واليوم اآلخر

وينبغي أن يكون ذلك بقصد اإلصالح واخلري، وليس بقصد اإلضرار . العدة وأزواج املطلقات أحق مبراجعتهن يف
وللنساء حقوق على األزواج، مثل اليت عليهن، على الوجه املعروف، وللرجال على . تعذيًبا هلن بتطويل العدة

يز له العزة واهللا عز. النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة باملعروف والِقوامة على البيت وملك الطالق
  .القاهرة، حكيم يضع كل شيء يف موضعه املناسب

وُهنَّ َشيْئًا إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن َولَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُم
وَها َوَمْن ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَلَا َتْعَتُدُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَإِنْ 

  ) ٢٢٩(َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ْسرِيٌح بِإِْحَساٍن َوال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشيْئًا إِال أَنْ َيَخافَا أَال الطَّالُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف أَْو َت{ 
َتْعَتُدوَها َوَمْن  ُحُدوُد اللَِّه فَالُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَال ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِهِ ِتلَْك 

  }) ٢٢٩(َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
الطالق الذي حتصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد األخرى، فحكم اهللا بعد كل طلقة هو إمساك املرأة باملعروف، 

وال . ، وأال يذكرها مطلقها بسوءوحسن العشرة بعد مراجعتها، أو ختلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها
أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من املهر وحنوه، إال أن خياف الزوجان أال يقوما باحلقوق  -أيها األزواج -حيل لكم

الزوجية، فحينئذ يعرضان أمرمها على األولياء، فإن خاف األولياء عدم إقامة الزوجني حدود اهللا، فال حرج على 
تلك األحكام هي حدود اهللا الفاصلة بني احلالل واحلرام، فال . عه املرأة للزوج مقابل طالقهاالزوجني فيما تدف

  .تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود اهللا تعاىل فأولئك هم الظاملون أنفسهم بتعريضها لعذاب اهللا

إِنْ طَلَّقََها فَلَا ُجنَاَح َعلَْيهَِما أَنْ َيتََراَجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُِقيَما فَإِنْ طَلَّقََها فَلَا َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعدُ َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه فَ
  ) ٢٣٠(ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 



طَلَّقََها فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما أَنْ َيتََراَجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُِقيَما  فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن بَْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه فَإِنْ{ 
  }) ٢٣٠(ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

امعها فيه ويكون فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فال حتلُّ له إال إذا تزوجت رجال غريه زواًجا صحيًحا وج
الزواج عن رغبة، ال بنية حتليل املرأة لزوجها األول، فإن طلقها الزوج اآلخر أو مات عنها وانقضت عدهتا، فال إمث 

على املرأة وزوجها األول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام اهللا اليت 
  .ألهنم املنتفعون هبا؛ ددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدودهوتلك أحكام اهللا احمل. شرعها للزوجني

كُوُهنَّ ضَِراًرا ِلَتعَْتُدوا َوَمْن َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو سَرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَلَا ُتْمِس
بِ َسُه َولَا تَتَِّخذُوا آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا وَاذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَما أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمَن الْكَِتاَيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم نَفْ

  ) ٢٣١(َوالِْحكَْمِة َيعِظُكُمْ بِِه َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

َتعَْتُدوا َوَمنْ النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوال ُتْمِسكُوُهنَّ ضَِراًرا ِلَوإِذَا طَلَّقُْتُم { 
كُْم َوَما أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمَن الِْكتَابِ َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم نَفَْسُه َوال َتتَِّخذُوا آَياِت اللَِّه ُهُزًوا وَاذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْي

  }) ٢٣١(َوالِْحكَْمِة َيعِظُكُمْ بِِه َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
فًا، أو وإذا طَلَّقتم النساء فقاربن انتهاء عدهتن، فراجعوهن، ونيتكم القيام حبقوقهن على الوجه املستحسن شرًعا وعر

ومن . واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد اإلضرار هبن ألجل االعتداء على حقوقهن. اتركوهن حىت تنقضي عدهتن
واذكروا نعمة اهللا عليكم . يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة، وال تتخذوا آيات اهللا وأحكامه لعًبا وهلًوا

 عليكم من القرآن والسنة، واشكروا له سبحانه على هذه النعم واذكروا ما أنزل اهللا. باإلسالم وتفصيل األحكام
اجلليلة، ُيذكِّركم اهللا هبذا، وخيوفكم من املخالفة، فخافوا اهللا وراقبوه، واعلموا أن اهللا عليم بكل شيء، ال خيفى 

  .عليه شيء، وسيجازي كال مبا يستحق

فَلَا َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ إِذَا تََراضَْوا بَْيَنُهمْ بِالَْمْعرُوِف ذَِلَك ُيوَعظُ بِِه َمْن َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ 
  ) ٢٣٢(ْعلَُمونَ كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلكُْم أَْزكَى لَكُْم َوأَطَْهُر َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َت

نَُهْم بِالَْمْعرُوِف ذَِلَك ُيوَعظُ بِهِ َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ إِذَا تَرَاَضْوا َبْي{ 
  }) ٢٣٢(ْم َوأَطَْهُر َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم ال َتْعلَُمونَ َمْن كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ذَِلكُْم أَْزكَى لَكُ

على املطلقات  -أيها األولياء-واذا طلَّقتم نساءكم دون الثالث وانتهت عدهتن من غري مراجعة هلن، فال تضيقوا 
وعظ به من كان ذلك ي. مبنعهن من العودة إىل أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك، وحدث التراضي شرًعا وعرفًا

إن َتْرَك العضل ومتكني األزواج من نكاح زوجاهتم أكثر مناء وطهارة . منكم صادق اإلميان باهللا واليوم اآلخر
  .واهللا يعلم ما فيه صالحكم وأنتم ال تعلمون ذلك. ألعراضكم، وأعظم منفعة وثواًبا لكم

ْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوَعلَى الْمَْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَ
إِنْ أَرَاَدا ى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك فَبِالَْمْعرُوِف لَا ُتكَلَُّف َنفٌْس إِلَّا ُوسَْعَها لَا ُتضَارَّ َواِلَدةٌ بَِولَدَِها َولَا َمْولُودٌ لَُه بِوَلَِدِه َوَعلَ

ا جَُناَح َعلَْيكُمْ إِذَا َسلَّْمُتْم َما ِفَصالًا َعْن َترَاضٍ ِمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أَرَْدُتْم أَنْ َتسَْتْرِضعُوا أَْولَاَدكُْم فَلَ
  ) ٢٣٣(ا َتْعَملُونَ َبِصٌري آَتْيُتمْ بِالَْمْعرُوِف َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بَِم



لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ  َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوَعلَى الْمَْولُوِد{ 
ِلَدةٌ بِوَلَِدَها َوال َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك فَإِنْ أََراَدا بِالَْمْعرُوِف ال ُتكَلَُّف نَفٌْس إِال ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ وَا

مْ َناَح َعلَْيكُْم إِذَا َسلَّْمُتِفَصاال َعْن َترَاضٍ ِمْنُهَما وََتَشاُورٍ فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أََردُْتْم أَنْ َتْستَْرِضُعوا أَْوالدَكُْم فَال ُج
  }) ٢٣٣(َما آَتْيُتْم بِالَْمْعُروِف َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن مدة سنتني كاملتني ملن أراد إمتام الرضاعة، وجيب على اآلباء أن يكفُلوا 
ألن اهللا ال يكلف نفًسا إال قدر ؛ ستحسن شرًعا وعرفًاللمرضعات املطلقات طعامهن وكسوهتن، على الوجه امل

طاقتها، وال حيل للوالدين أن جيعلوا املولود وسيلة للمضارة بينهما، وجيب على الوارث عند موت الوالد مثل ما 
ليهما فإن أراد الوالدان فطام املولود قبل انتهاء السنتني فال حرج ع. جيب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة

وإن اتفق الوالدان على إرضاع املولود من مرضعة . ليصال إىل ما فيه مصلحة املولود؛ إذا تراضيا وتشاورا يف ذلك
وخافوا . أخرى غري والدته فال حرج عليهما، إذا سلَّم الوالد لألم حقَّها، وسلَّم للمرضعة أجرها مبا يتعارفه الناس

  .مبا تعملون بصري، وسيجازيكم على ذلك اهللا يف مجيع أحوالكم، واعلموا أن اهللا

َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشًرا فَإِذَا
  ) ٢٣٤(َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري  فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعرُوِف

َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال ُجَناَح َعلَْيكُمْ  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَزَْواًجا َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا فَإِذَا{ 
  }) ٢٣٤(َمْعُروِف وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالْ

والذين ميوتون منكم، ويتركون زوجات بعدهم، جيب عليهن االنتظار بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ال 
ساء فيما خيرجن من منزل الزوجية، وال يتزيَّنَّ، وال يتزوجن، فإذا انتهت املدة املذكورة فال إمث عليكم يا أولياء الن

واهللا سبحانه وتعاىل خبري بأعمالكم . يفعلن يف أنفسهن من اخلروج، والتزين، والزواج على الوجه املقرر شرًعا
  .ظاهرها وباطنها، وسيجازيكم عليها

َم اللَُّه أَنَّكُمْ َسَتذْكُُروَنُهنَّ وَلَِكْن لَا َولَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخطَْبةِ النَِّساِء أَْو أَكَْنْنُتْم ِفي أَنْفُِسكُْم َعِل
ُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرا إِلَّا أَنْ َتقُولُوا قَوْلًا َمْعُروفًا َولَا َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَا

  ) ٢٣٥(وُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُر

نَّكُْم َسَتذْكُُروَنُهنَّ َولَِكْن ال َوال جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما عَرَّْضُتمْ بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء أَْو أَكَْننُْتْم ِفي أَنْفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَ{ 
لَُم َما ولُوا قَْوال َمْعُروفًا َوال َتْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ حَتَّى َيْبلُغَ الِْكَتاُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعُتَواِعُدوُهنَّ ِسرا إِال أَنْ َتقُ

  }) ٢٣٥(ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم 
ون به ِمن طلب الزواج بالنساء املتوفَّى عنهنَّ أزواجهن، أو املطلقات فيما ُتلَمِّح -أيها الرجال-وال إمث عليكم 

. طالقًا بائًنا يف أثناء عدهتن، وال ذنب عليكم أيًضا فيما أضمرمتوه يف أنفسكم من نية الزواج هبن بعد انتهاء عدهتن
لك أباح لكم أن لذ؛ علم اهللا أنكم ستذكرون النساء املعتدَّات، ولن تصربوا على السكوت عنهن، لضعفكم

تذكروهن تلميًحا أو إضماًرا يف النفس، واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سًرا بالزىن أو االتفاق على الزواج يف 
أثناء العدة، إال أن تقولوا قوال يُفَْهم منه أن مثلها ُيْرغَُب فيها األزواج، وال تعزموا على عقد النكاح يف زمان العدة 



لموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم فخافوه، واعلموا أن اهللا غفور ملن تاب من ذنوبه، حليم على واع. حىت تنقضي مدهتا
  .عباده ال يعجل عليهم بالعقوبة

قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ  لَى الْمُوِسعِلَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَوْ َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ َع
  ) ٢٣٦(قََدُرُه َمَتاًعا بِالَْمْعُروفِ َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني 

ى لَى الْمُوِسعِ قََدُرُه َوَعلَال جَُناَح َعلَْيكُمْ إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ َع{ 
  }) ٢٣٦(الُْمقِْترِ قََدُرُه َمَتاًعا بِالَْمْعُروفِ َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني 

إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن جتامعوهن، أو حتددوا مهًرا هلن،  -أيها األزواج-ال إمث عليكم 
وهذه املتعة جتب حبسب حال الرجل . ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جًربا هلن، ودفًعا لوحشة الطالق، وإزالة لألحقاد

على الغين قَْدر َسَعة رزقه، وعلى الفقري قَْدر ما ميلكه، متاًعا على الوجه املعروف شرعًا، وهو حق ثابت على : املطلِّق
  .الذين حيسنون إىل املطلقات وإىل أنفسهم بطاعة اهللا

فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم إِلَّا أَنْ َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدهِ  َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد
  ) ٢٣٧(َبِصٌري  ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْربُ ِللتَّقَْوى َولَا َتْنسَُوا الْفَْضلَ َبيَْنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ

ونَ أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدهِ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم إِال أَنْ َيْعفُ َوإِنْ{ 
  }) ٢٣٧(نَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْربُ ِللتَّقَْوى َوال تَْنَسُوا الْفَْضلَ َبْيَنكُْم إِ

وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن، ومل جتامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم مبهر حمدد هلن، فيجب عليكم أن 
تعطوهن نصف املهر املتفق عليه، إال أنْ ُتساِمح املطلقات، فيتركن نصف املهر املستحق هلن، أو يسمح الزوج بأن 

 -أيها الناس-للمطلقة املهر كله، وتساحمكم أيها الرجال والنساء أقرب إىل خشية اهللا وطاعته، وال تنسوا يترك 
إن اهللا مبا تعملون بصري، . الفضل واإلحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح يف احلقوق

  .ُيرغِّبكم يف املعروف، وحيثُّكم على الفضل

  ) ٢٣٨(لَوَاِت َوالصَّلَاِة الُْوسْطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني َحاِفظُوا َعلَى الصَّ

  }) ٢٣٨(َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت وَالصَّالِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني { 
هنا على الصلوات اخلمس املفروضة باملداومة على أدائها يف أوقاهتا بشروطها وأركا -أيها املسلمون-حافظوا 

  .وواجباهتا، وحافظوا على الصالة املتوسطة بينها وهي صالة العصر، وقوموا يف صالتكم مطيعني هللا، خاشعني ذليلني

  ) ٢٣٩(ُمونَ فَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَالًا أَْو رُكَْباًنا فَإِذَا أَمِْنُتْم فَاذْكُرُوا اللََّه كََما َعلََّمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَ

  }) ٢٣٩(ِخفُْتْم فَرَِجاال أَوْ ُركْبَاًنا فَإِذَا أَِمْنُتْم فَاذْكُُروا اللََّه كََما َعلََّمكُْم َما لَْم َتكُونُوا َتْعلَُمونَ فَإِنْ { 
فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صالة اخلوف ماشني، أو راكبني، على أي هيئة تستطيعوهنا ولو باإلمياء، أو إىل غري 

وفكم فصلُّوا صالة األمن، واذكروا اهللا فيها، وال تنقصوها عن هيئتها األصلية، واشكروا له جهة القبلة، فإذا زال خ
  .على ما علَّمكم من أمور العبادات واألحكام ما مل تكونوا على علم به



ْولِ غَْيَر إِْخرَاجٍ فَإِنْ خََرْجَن فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُمْ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َوِصيَّةً لِأَْزوَاجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الَْح
  ) ٢٤٠(ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

غَْيَر إِخَْراجٍ فَإِنْ خََرْجَن فَال ُجنَاَح َعلَْيكُمْ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَزَْواًجا َوِصيَّةً َألزَْواجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الَْحْولِ { 
  }) ٢٤٠(ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

أن ُيَمتَّعن سنه تامة من يوم الوفاة، بالسكىن يف : واألزواج الذين ميوتون ويتركون زوجات بعدهم، فعليهم وصيةً هلنَّ
فإن خرجت الزوجات . جًربا خلاطر الزوجة، وبًرا باملتوفَّى؛ الزوج من غري إخراج الورثة هلن مدة السنة منزل

يف ذلك، وال حرج على الزوجات فيما فعلن يف أنفسهن  -أيها الورثة-باختيارهن قبل انقضاء السنة فال إمث عليكم 
والذين يتوفون منكم :( هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىلو. واهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف أمره وهنيه. من أمور مباحة

  ).ويذرون أزواًجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشًرا

  ) ٢٤١(َوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاعٌ بِالَْمْعرُوِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني 

  }) ٢٤١(َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني { 
للمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه املعروف املستحسن شرًعا، حقًا على الذين خيافون اهللا ويتقونه يف و

  .أمره وهنيه

  ) ٢٤٢(كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتهِ لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ 

  }) ٢٤٢(كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { 
مثل ذلك البيان الواضح يف أحكام األوالد والنساء، يبيِّن اهللا لكم آياته وأحكامه يف كل ما حتتاجونه يف معاشكم 

  .لكي تعقلوها وتعملوا هبا؛ ومعادكم

ُموُتوا ثُمَّ أَْحَياُهمْ إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم وَُهْم أُلُوٌف َحذََر الْمَْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه 
  ) ٢٤٣(النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 

إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ ْحَياُهْم أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن خََرجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَ{ 
  }) ٢٤٣(َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ 

خشية املوت من الطاعون أو ؛ قصة الذين فرُّوا من أرضهم ومنازهلم، وهم ألوف كثرية -أيها الرسول-أمل تعلم 
؛ م من قدر اهللا، مث أحياهم اهللا تعاىل بعد مدةموتوا، فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فراره: القتال، فقال هلم اهللا

ليستوفوا آجاهلم، وليتعظوا ويتوبوا؟ إن اهللا لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثرية، ولكن أكثر الناس ال 
  .يشكرون فضل اهللا عليهم

  ) ٢٤٤(َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 



  }) ٢٤٤(ِتلُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َوقَا{ 
  .الكفار لنصرة دين اهللا، واعلموا أن اهللا مسيع ألقوالكم، عليم بنيَّاتكم وأعمالكم -أيها املسلمون-وقاتلوا 

  ) ٢٤٥(فًا كَِثَريةً وَاللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعا

  }) ٢٤٥(ْيِه تُْرَجُعونَ َمْن ذَا الَِّذي يُقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحسًَنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَريةً َواللَُّه َيقْبُِض َويَْبُسطُ َوإِلَ{ 
إنفاقًا حسًنا احتساًبا لألجر، فيضاعفه له أضعافا كثرية ال حتصى من الثواب وحسن من ذا الذي ينفق يف سبيل اهللا 

فإنه هو الرزاق، ُيضيِّق على َمن يشاء من عباده يف الرزق، ويوسعه ؛ اجلزاء؟ واهللا يقبض ويبسط، فأنفقوا وال تبالوا
  .زيكم على أعمالكمعلى آخرين، له احلكمة البالغة يف ذلك، وإليه وحده ترجعون بعد املوت، فيجا

قَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ أَلَْم َتَر إِلَى الَْملَإِ ِمْن َبنِي إِْسرَائِيلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا ُن
َما لََنا أَلَّا ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَْد أُخْرِْجَنا ِمْن ِديَارَِنا َوأَْبنَاِئَنا فَلَمَّا َعَسْيُتْم إِنْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَلَّا ُتقَاِتلُوا قَالُوا َو

  ) ٢٤٦(كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْوا إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

َرائِيلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا ُنقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ أَلَْم َترَ إِلَى الَْمِإل ِمْن َبنِي إِْس{ 
ِمْن ِدَيارَِنا وَأَْبنَاِئَنا فَلَمَّا  ْخرِجَْناَعَسْيُتْم إِنْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَال ُتقَاِتلُوا قَالُوا َوَما لََنا أَال ُنقَاِتلَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوقَْد أُ

  }) ٢٤٦(كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْوا إِال قَِليال مِْنُهْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 
حني طلبوا من نبيهم أن ؛ قصة األشراف والوجهاء من بين إسرائيل من بعد زمان موسى -أيها الرسول-أمل تعلم 

هل األمر كما أتوقعه إنْ : قال هلم نبيهم. لكا، جيتمعون حتت قيادته، ويقاتلون أعداءهم يف سبيل اهللايويل عليهم م
فإين أتوقع جبنكم وفراركم من القتال، قالوا مستنكرين توقع ؛ فُرِض عليكم القتال يف سبيل اهللا أنكم ال تقاتلون

َجَنا عدوُّنا من ديارنا، وأبعدنا عن أوالدنا بالقتل واألسر؟ وأي مانع مينعنا عن القتال يف سبيل اهللا، وقد أَْخَر: نبيهم
واهللا . فلما فرض اهللا عليهم القتال مع املِلك الذي عيَّنه هلم َجُبنوا وفرُّوا عن القتال، إال قليال منهم ثبتوا بفضل اهللا

  .عليم بالظاملني الناكثني عهودهم

َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَهُ الُْملُْك َعلَْيَنا وََنْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه وَلَْم َوقَالَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد 
لْكَُه َمْن َيَشاُء َواللَّهُ ُيؤِْتي ُمُيْؤَت َسَعةً ِمَن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوزَاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ وَاللَُّه 

  ) ٢٤٧(َواِسٌع َعِليٌم 

وََنْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه وَلَمْ َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْيَنا { 
لَّهُ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوزَاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ وَاللَُّه ُيؤِْتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء َوال ُيْؤَت َسَعةً ِمَن الْمَالِ قَالَ

  }) ٢٤٧(َواِسٌع َعِليٌم 
كرباء  قال. إن اهللا قد أرسل إليكم طالوت َمِلكًا إجابة لطلبكم، يقودكم لقتال عدوكم كما طلبتم: وقال هلم نبيهم
كيف يكون طالوت َمِلكًا علينا، وهو ال يستحق ذلك؟ ألنه ليس من سبط امللوك، وال من بيت النبوة، : بين إسرائيل

قال هلم . ألننا من سبط امللوك ومن بيت النبوة؛ ومل ُيْعط كثرة يف األموال يستعني هبا يف ملكه، فنحن أحق بامللك منه
. حانه أعلم بأمور عباده، وزاده َسَعة يف العلم وقوة يف اجلسم ليجاهد العدوإن اهللا اختاره عليكم وهو سب: نبيهم



واهللا مالك امللك يعطي ملكه َمن يشاء من عباده، واهللا واسع الفضل والعطاء، عليم حبقائق األمور، ال خيفى عليه 
  .شيء

وُت ِفيِه َسكِيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّا تََرَك آلُ ُموَسى وَآلُ َهاُرونَ َتْحِملُُه َوقَالَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأْتَِيكُمُ التَّاُب
  ) ٢٤٨(الَْملَاِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك آلُ ُموَسى َوآلُ َهاُرونَ  َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ يَأِْتَيكُُم التَّاُبوُت{ 
  }) ٢٤٨(َتْحِملُُه الَْمالِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

فيه  -انتزعوه منهم وكان أعداؤهم قد-إن عالمة ملكه أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة : وقال هلم نبيهم
طمأنينة من ربكم تثبت قلوب املخلصني، وفيه بقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل هارون، مثل العصا 

إن يف ذلك ألعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكًا عليكم بأمر اهللا، إن كنتم . وفُتات األلواح حتمله املالئكة
  .مصدقني باهللا ورسله

إِنَُّه ِمنِّي إِلَّا َمنِ الُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتلِيكُمْ بَِنَهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَفَلَمَّا فََصلَ طَ
َن آَمُنوا َمَعُه قَالُوا لَا طَاقَةَ لََنا الَْيْوَم بَِجالُوتَ اغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرِبُوا ِمْنُه إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو وَالَِّذي

  ) ٢٤٩(ِن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن َوُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو اللَِّه كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذْ

إِنَُّه مِنِّي إِال َمنِ الُوُت بِالُْجنُوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بِنََهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَفَلَمَّا فََصلَ طَ{ 
َمُنوا َمَعُه قَالُوا ال طَاقَةَ لََنا الَْيْوَم بِجَالُوتَ اغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرِبُوا ِمْنُه إِال قَِليال ِمْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آ

  }) ٢٤٩( اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن َوُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو اللَِّه كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن
ليتميَّز املؤمن ؛ إن اهللا ممتحنكم على الصرب بنهر أمامكم تعربونه: تال العمالقة قال هلمفلما خرج طالوت جبنوده لق

ألنه ؛ من املنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مين، وال يصلح للجهاد معي، ومن مل يذق املاء فإنه مين
فلما وصلوا إىل النهر انكبوا . وم عليهمطيع ألمري وصاحل للجهاد، إال َمن ترخَّص واغترف غُْرفة واحدة بيده فال ل

على املاء، وأفرطوا يف الشرب منه، إال عدًدا قليال منهم صربوا على العطش واحلر، واكتفوا بُغْرفة اليد، وحينئذ 
وهم ثالمثائة وبضعة عشر رجال ملالقاة العدو، ورأوا -وملا عرب طالوت النهر هو والقلة املؤمنة معه . ختلف العصاة

ال قدرة لنا اليوم جبالوت وجنوده األشداء، فأجاب الذين يوقنون بلقاء اهللا، ُيذَكِّرون : وهم وعدَّهتم، قالواكثرة عد
واهللا . كم من مجاعة قليلة مؤمنة صابرة، غلبت بإذن اهللا وأمره مجاعة كثرية كافرة باغية: إخواهنم باهللا وقدرته قائلني

  .مع الصابرين بتوفيقه ونصره، وحسن مثوبته

  ) ٢٥٠(ى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن َولَمَّا َبَرزُوا ِلجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا وَثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصرَْنا َعلَ

  }) ٢٥٠(قَْداَمَنا َواْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َولَمَّا بََرُزوا ِلجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصبًْرا َوثَبِّتْ أَ{ 
ربنا أنزل على قلوبنا : وملا ظهروا جلالوت وجنوده، ورأوا اخلطر رأي العني، فزعوا إىل اهللا بالدعاء والضراعة قائلني
رنا بعونك وتأييدك على صًربا عظيًما، وثبت أقدامنا، واجعلها راسخة يف قتال العدو، ال تفر ِمن هول احلرب، وانص

  .القوم الكافرين



َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهمْ  فََهَزُموُهْم بِإِذْنِ اللَِّه َوقََتلَ َداُووُد جَالُوَت وَآَتاُه اللَُّه الُْملَْك وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء
  ) ٢٥١(ذُو فَْضلٍ َعلَى الْعَالَِمَني  بَِبْعضٍ لَفََسَدِت الْأَْرُض وَلَِكنَّ اللََّه

َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعضَُهمْ فََهَزُموُهْم بِإِذِْن اللَِّه َوقََتلَ َداُودُ َجالُوَت َوآَتاهُ اللَُّه الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء { 
  }) ٢٥١(ذُو فَْضلٍ َعلَى الْعَالَِمَني  بَِبْعضٍ لَفََسَدِت اَألْرُض وَلَِكنَّ اللََّه

جالوَت قائَد اجلبابرة، وأعطى اهللا عز وجل داود بعد ذلك امللك  -عليه السالم-فهزموهم بإذن اهللا، وقتل داود 
وهم أهل الطاعة له واإلميان -ولوال أن يدفع اهللا ببعض الناس . والنبوة يف بين إسرائيل، وَعلَّمه مما يشاء من العلوم

بعضًا، وهم أهل املعصية هللا والشرك به، لفسدت األرض بغلبة الكفر، ومتكُّن الطغيان، وأهل املعاصي، ولكن  - به
  .اهللا ذو فضل على املخلوقني مجيًعا

  ) ٢٥٢(ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني 

  }) ٢٥٢(وَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ وَإِنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُ{ 
  .بالصدق، وإنك ملن املرسلني الصادقني -أيها النيب-تلك حجج اهللا وبراهينه، نقصُّها عليك 

جَاٍت َوآَتيَْنا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم الَْبيِّنَاتِ ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ ِمنُْهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَر
َبيِّنَاُت وَلَِكنِ اْخَتلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن َوأَيَّْدَناهُ بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الْ

  ) ٢٥٣(َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا وَلَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر 

يَسى اْبَن مَْرَيَم الَْبيَِّناتِ ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ ِمنُْهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَْيَنا ِع{ 
لَِكنِ اْخَتلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن هُ بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت َوَوأَيَّْدَنا

  }) ٢٥٣(ا يُرِيُد آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا وَلَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َم
فمنهم َمن كلمه اهللا كموسى وحممد : هؤالء الرسل الكرام فضَّل اهللا بعضهم على بعض، حبسب ما منَّ اهللا به عليهم

عليهما الصالة والسالم، ويف هذا إثبات صفة الكالم هللا عز وجل على الوجه الالئق جبالله، ومنهم َمن رفعه اهللا 
عليه وسلم، بعموم رسالته، وختم النبوة به، وتفضيل أمته على مجيع األمم، وغري درجاٍت عاليةً كمحمد صلى اهللا 

وآتى اهللا تعاىل عيسى ابن مرمي عليه السالم البينات املعجزات الباهرات، كإبراء َمن ولد أعمى بإذن اهللا . ذلك
ولو شاء اهللا أال يقتتل الذين . المتعاىل، وَمن به برص بإذن اهللا، وكإحيائه املوتى بإذن اهللا، وأيده جبربيل عليه الس

فمنهم َمن ثبت على : جاؤوا ِمن بعد هؤالء الرسل ِمن بعد ما جاءهتم البينات ما اقتتلوا، ولكن وقع االختالف بينهم
ولو شاء اهللا بعد ما وقع االختالف بينهم، املوجب لالقتتال، ما اقتتلوا، ولكن اهللا . إميانه، ومنهم َمن أصر على كفره

  .َمن يشاء لطاعته واإلميان به، وخيذل َمن يشاء، فيعصيه ويكفر به، فهو يفعل ما يشاء وخيتار يوفق

اِلُمونَ  َولَا َشفَاَعةٌ وَالْكَاِفُرونَ ُهُم الظََّيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقْنَاكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه وَلَا ُخلَّةٌ
)٢٥٤ (  



َوال َشفَاَعةٌ وَالْكَاِفُرونَ ُهُم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال بَْيٌع ِفيِه َوال ُخلَّةٌ { 
  }) ٢٥٤(الظَّاِلُمونَ 

لزكاة املفروضة، وتصدَّقوا مما أعطاكم اهللا قبل جميء يوم يا من آمنتم باهللا وصدَّقتم رسوله وعملتم هبديه أخرجوا ا
القيامة حني ال بيع فيكون ربح، وال مال تفتدون به أنفسكم ِمن عذاب اهللا، وال صداقة صديق ُتنقذكم، وال شافع 

  .والكافرون هم الظاملون املتجاوزون حدود اهللا. ميلك ختفيف العذاب عنكم

ُع ِعْنَدُه إِلَّا الَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَ اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو
ا َشاَء َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َولَا بِإِذْنِهِ َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِلَّا بَِم

  ) ٢٥٥(َيئُوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم 

الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه  ضِ َمْن ذَااللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْر{ 
َع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت وَاَألْرضَ إِال بِإِذْنِِه َيعْلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوال ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِال بَِما َشاَء َوِس

  }) ٢٥٥(َوال َيئُوُدهُ ِحفْظُُهَما َوُهَو الْعَِليُّ الْعَِظيُم 
اهللا الذي ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو، احليُّ الذي له مجيع معاين احلياة الكاملة كما يليق جبالله، القائم على 

نعاس، وال نوم، كل ما يف السماوات وما يف األرض ملك له، وال يتجاسر أحد أن : كل شيء، ال تأخذه ِسَنة أي
نات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، يعلم ما بني أيدي اخلالئق من يشفع عنده إال بإذنه، حميط علمه جبميع الكائ

األمور املستقبلة، وما خلفهم من األمور املاضية، وال َيطَّلُع أحد من اخللق على شيء من علمه إال مبا أعلمه اهللا 
يته وال يعلم كيف -جل جالله-هو موضع قدمي الرب : وسع كرسيه السماوات واألرض، والكرسي. وأطلعه عليه

إال اهللا سبحانه، وال يثقله سبحانه حفظهما، وهو العلي بذاته وصفاته على مجيع خملوقاته، اجلامع جلميع صفات 
  ).آية الكرسي:(وهذه اآلية أعظم آية يف القرآن، وتسمى. العظمة والكربياء

بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى لَا  لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر
  ) ٢٥٦(انِْفَصاَم لََها وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

ِد اْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى ال ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَ{ 
  }) ٢٥٦(انِْفَصاَم لََها وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

لكمال هذا الدين واتضاح آياته ال ُيحتاج إىل اإلكراه عليه ملن ُتقبل منهم اجلزية، فالدالئل بينة يتضح هبا احلق من 
دون اهللا ويؤمن باهللا، فقد ثبت واستقام على الطريقة  فََمن يكفر بكل ما ُعبِد من. الباطل، واهلدى من الضالل

واهللا مسيع ألقوال عباده، عليم بأفعاهلم ونياهتم، وسيجازيهم . املثلى، واستمسك من الدين بأقوى سبب ال انقطاع له
  .على ذلك

َن كَفَُروا أَْوِلَياُؤُهمُ الطَّاغُوُت ُيْخرِجُونَُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيخْرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ وَالَِّذي
  ) ٢٥٧(الظُّلَُماِت أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 



َياؤُُهُم الطَّاغُوُت ُيخْرُِجوَنُهْم ِمَن النُّورِ اللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِل{ 
  }) ٢٥٧(إِلَى الظُّلَُماتِ أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

والذين كفروا أنصارهم . اهللا يتوىل املؤمنني بنصره وتوفيقه وحفظه، خيرجهم من ظلمات الكفر، إىل نور اإلميان
وثان الذين يعبدوهنم من دون اهللا، ُيخرجوهنم من نور اإلميان إىل ظلمات الكفر، أولئك وأولياؤهم األنداد واأل

  .أصحاب النار املالزمون هلا، هم فيها باقون بقاء أبدًيا ال خيرجون منها

ِهيُم َربِّيَ الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت قَالَ أََنا أُحْيِي أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي حَاجَّ إِْبَراهِيَم ِفي َربِّهِ أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملْكَ إِذْ قَالَ إِْبَرا
ِذي كَفََر َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْومَ َوأُِميُت قَالَ إِبَْراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فَُبهَِت الَّ

  ) ٢٥٨(الظَّاِلِمَني 

يِي َوُيِميُت قَالَ أََنا أُْحيِي َترَ إِلَى الَِّذي حَاجَّ إِْبَراِهيَم ِفي َربِِّه أَنْ آتَاُه اللَُّه الُْملَْك إِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْح أَلَْم{ 
ِمَن الَْمغْرِبِ فَُبهَِت الَِّذي كَفََر َواللَُّه ال يَْهِدي الْقَْوَم َوأُِميُت قَالَ إِبَْراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها 

  }) ٢٥٨(الظَّاِلِمَني 
ألن ؛ أعجب ِمن حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السالم يف توحيد اهللا تعاىل وربوبيته -أيها الرسول-هل رأيت 

ريب الذي حييي اخلالئق فتحيا، ويسلبها احلياة : ليه السالمَمن ربُّك؟ فقال ع: اهللا أعطاه املُلْك فتجبَّر وسأل إبراهيَم
أنا أحيي وأميت، أي أقتل َمن أردُت قَْتلَه، وأستبقي َمن أردت : فتموت، فهو املتفرد باإلحياء واإلماتة، قال

ة اإلهلية بأن إن اهللا الذي أعبده يأيت بالشمس من املشرق، فهل تستطيع تغيري هذه السُّنَّ: استبقاءه، فقال له إبراهيم
  .فتحيَّر هذا الكافر وانقطعت حجته، شأنه شأن الظاملني ال يهديهم اهللا إىل احلق والصواب؛ جتعلها تأيت من املغرب

اللَُّه ِمائَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَهُ  أََماَتُهأَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه بَْعَد َمْوتَِها فَ
رَابَِك لَْم يََتَسنَّْه وَاْنظُْر إِلَى قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَوْ َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ َعامٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَش

إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف نُْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَمُ أَنَّ اللََّه َعلَى ِحَمارَِك وَِلَنْجعَلََك آَيةً ِللنَّاسِ وَاْنظُْر 
  ) ٢٥٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

َبْعَد َموِْتَها فَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َعامٍ ثُمَّ بََعثَُه أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروشَِها قَالَ أَنَّى ُيحْيِي َهِذِه اللَُّه { 
رَابَِك لَْم يََتَسنَّْه وَاْنظُْر إِلَى قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَوْ َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ َعامٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَش

أَنَّ اللََّه َعلَى  آَيةً ِللنَّاسِ وَاْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف نُْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَُم ِحَمارَِك وَِلَنْجعَلََك
  }) ٢٥٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

كيف حييي : روشها، فقالمثل الذي مرَّ على قرية قد هتدَّمت دورها، وخََوْت على ع -أيها الرسول-أو هل رأيت 
: كم قدر الزمان الذي لبثت ميًتا؟ قال: اهللا هذه القرية بعد موهتا؟ فأماته اهللا مائة عام، مث ردَّ إليه روحه، وقال له

بقيت يوًما أو بعض يوم، فأخربه بأنه بقي ميًتا مائة عام، وأمره أن ينظر إىل طعامه وشرابه، وكيف حفظهما اهللا من 
ولنجعلك : ملدة الطويلة، وأمره أن ينظر إىل محاره كيف أحياه اهللا بعد أن كان عظاًما متفرقة؟ وقال لهالتغيُّر هذه ا

داللة ظاهرة على قدرة اهللا على البعث بعد املوت، وأمره أن ينظر إىل العظام كيف يرفع اهللا بعضها : آية للناس، أي
ا، مث يعيد فيها احلياة؟ فلما اتضح له ذلك ِعياًنا على بعض، ويصل بعضها ببعض، مث يكسوها بعد االلتئام حلًم
  .اعترف بعظمة اهللا، وأنه على كل شيء قدير، وصار آية للناس



َعةً ِمَن الطَّيْرِ قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْموَْتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ 
  ) ٢٦٠(اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ ِمْنُهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنكَ َسْعًيا َواْعلَْم أَنَّ 

مْ ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِ الَْموَْتى قَالَ أََولَ{ 
) ٢٦٠(مْ أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ ِمْنُهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأِْتيَنَك َسْعًيا َواْعلَ

{  
بلى، ولكن : أََومل تؤمن؟ قال: طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية البعث، فقال اهللا له -أيها الرسول- واذكر

فخذ أربعة من الطري فاضممهن إليك واذحبهن وقطعهن، مث اجعل على : أطلب ذلك ألزداد يقيًنا على يقيين، قال
يه السالم، فإذا كل جزء يعود إىل موضعه، وإذا فنادى إبراهيم عل. كل جبل منهن جزءًا، مث ناِدهن يأتينك مسرعات

  .واعلم أن اهللا عزيز ال يغلبه شيء، حكيم يف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. هبا تأيت مسرعة

ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن  ٍةَمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنبََتْت َسْبعَ َسَنابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلَ
  ) ٢٦١(َيَشاُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

نْ ٍة مِائَةُ َحبٍَّة وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمَمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَنَْبَتْت سَْبَع َسنَابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلَ{ 
  }) ٢٦١(َيَشاُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

ومثل املؤمنني الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة . وِمن أعظم ما ينتفع به املؤمنون اإلنفاُق يف سبيل اهللا
ُزرِعتْ يف أرض طيبة، فإذا هبا قد أخرجت ساقًا تشعب منها سبع شعب، لكل واحدة سنبلة، يف كل سنبلة مائة 

وفضل اهللا واسع، . واهللا يضاعف األجر ملن يشاء، حبسب ما يقوم بقلب املنفق من اإلميان واإلخالص التام. بةح
  .وهو سبحانه عليم مبن يستحقه، مطلع على نيات عباده

ذًى لَُهْم أَْجرُُهْم ِعْنَد رَبِّهِْم وَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ لَا يُْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا َمنا َولَا أَ
  ) ٢٦٢(ُهْم َيْحَزُنونَ 

ْيهِمْ ْم ِعْنَد رَبِّهِْم َوال َخْوٌف َعلَالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ ال ُيْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا َمنا َوال أَذًى لَُهْم أَْجرُُه{ 
  }) ٢٦٢(َوال ُهْم َيْحَزنُونَ 

الذين خيرجون أمواهلم يف اجلهاد وأنواع اخلري، مث ال يتبعون ما أنفقوا من اخلريات َمّناً على َمن أعطَوه وال أذى بقول 
 هم أو ِفْعلٍ يشعره بالتفضل عليه، هلم ثواهبم العظيم عند رهبم، وال خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة، وال

  .حيزنون على شيء فاهتم يف هذه الدنيا

  ) ٢٦٣(قَْولٌ َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة َيْتبَُعَها أَذًى َواللَُّه غَنِيٌّ َحلِيٌم 

  }) ٢٦٣(قَْولٌ َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة يَْتَبُعَها أَذًى وَاللَُّه غَنِيٌّ َحِليٌم { 
واهللا . وعفو عما بدر ِمن السائل ِمن إحلافٍ يف السؤال، خري من صدقة يتبعها من املتصدق أذى وإساءة كالم طيب

  .غين عن صدقات العباد، حليم ال يعاجلهم بالعقوبة



َء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فََمثَلُُه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَا
ُه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِينَ كََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُترَاٌب فَأَصَاَبُه َوابِلٌ فََتَركَُه صَلًْدا لَا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِممَّا كََسبُوا َواللَّ

)٢٦٤ (  

بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُمْ بِالَْمنِّ وَاَألذَى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاسِ َوال ُيْؤِمُن  َيا أَيَُّها{ 
َعلَى َشْيٍء ِممَّا كََسبُوا َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْومَ  فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُترَاٌب فَأَصَاَبُه وَابِلٌ فََتَركَهُ َصلًْدا ال َيقِْدُرونَ

  }) ٢٦٤(الْكَاِفرِيَن 
يا من آمنتم باهللا واليوم اآلخر ال ُتذِْهبُوا ثواب ما تتصدقون به باملنِّ واألذى، فهذا شبيه بالذي خيرج ماله لرياه 

فمثل ذلك مثل حجر أملس عليه تراب هطل عليه  الناس، فيُثنوا عليه، وهو ال يؤمن باهللا وال يوقن باليوم اآلخر،
مطر غزير فأزاح عنه التراب، فتركه أملس ال شيء عليه، فكذلك هؤالء املراؤون تضمحلُّ أعماهلم عند اهللا، وال 

  .واهللا ال يوفق الكافرين إلصابة احلق يف نفقاهتم وغريها. جيدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه

ابِلٌ فَآَتتْ أُكُلََها ْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيًتا ِمْن أَنْفُِسهِْم كَمَثَلِ َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أَصَاَبَها َوَوَمثَلُ الَِّذيَن ُي
  ) ٢٦٥(ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُيِصبَْها َوابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

َبَها َوابِلٌ فَآَتْت أُكُلََها ِذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغاَء مَْرَضاتِ اللَِّه َوتَثْبِيًتا ِمْن أَنْفُسِهِْم كََمثَلِ َجنَّةٍ بَِربَْوٍة أََصاَوَمثَلُ الَّ{ 
  }) ٢٦٥(ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُيِصبَْها َوابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

لذين ينفقون أمواهلم طلًبا لرضا اهللا واعتقاًدا راسًخا بصدق وعده، كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة ومثل ا
هطلت عليه أمطار غزيرة، فتضاعفت مثراته، وإن مل تسقط عليه األمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ املطر ليعطي الثمرة 

ت أم كثُرت، فاهللا املُطَِّلع على السرائر، البصري املضاعفة، وكذلك نفقات املخلصني تُقبل عند اهللا وُتضاعف، قلَّ
  .بالظواهر والبواطن، يثيب كال حبسب إخالصه

َولَُه  كُلِّ الثََّمرَاِت وَأَصَاَبُه الِْكَبُرأََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر لَُه ِفيَها ِمْن 
  ) ٢٦٦(َتَتفَكَُّرونَ  ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء فَأَصَاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم

ْنهَاُر لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت وَأَصَاَبُه الِْكَبرُ أَيََودُّ أََحُدكُمْ أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوأَعَْنابٍ َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَأل{ 
  }) ٢٦٦(كُْم َتَتفَكَُّرونَ َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء فَأََصابََها إِْعصَاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ اآلَياِت لَعَلَّ

ن فيه النخيل واألعناب، جتري من حتت أشجارِه املياه العذبة، وله فيه من كل أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستا
ألوان الثمرات، وقد بلغ الكَِبر، وال يستطيع أن يغرس مثل هذا الغرس، وله أوالد صغار يف حاجة إىل هذا البستان 

لصني يف نفقاهتم، يأتون يوم وهكذا حال غري املخ؛ ويف هذه احلالة هبَّت عليه ريح شديدة، فيها نار حمرقة فأحرقته
  .كي تتأملوا، فتخلصوا نفقاتكم هللا؛ ومبثل هذا البيان يبيِّن اهللا لكم ما ينفعكم. القيامة وال حسنة هلم

وا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َولَْسُتمْ مَُّمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َولَا َتَي
  ) ٢٦٧(بِآِخِذيِه إِلَّا أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد 



َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم َوِممَّا أَْخَرجَْنا لَكُْم ِمَن اَألْرضِ َوال { 
  }) ٢٦٧(َولَسُْتْم بِآِخِذيِه إِال أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد 

يا من آمنتم يب واتبعتم رسلي أنفقوا من احلالل الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من األرض، وال تقصدوا 
فكيف ترضون هللا . طوه الفقراء، ولو أُعِطيتموه مل تأخذوه إال إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقصالرديء منه لتع

  .ما ال ترضونه ألنفسكم؟ واعلموا أن اهللا الذي رزقكم غين عن صدقاتكم، مستحق للثناء، حممود يف كل حال

  ) ٢٦٨(لَُّه يَِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَْضلًا وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر وََيأُْمُركُمْ بِالْفَْحَشاِء َوال

  }) ٢٦٨(ِسٌع َعِليٌم الشَّْيطَانُ َيِعدُكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمرُكُْم بِالْفَْحَشاِء وَاللَُّه َيِعُدكُْم َمْغفَِرةً ِمْنُه َوفَْضال َواللَُّه َوا{ 
ة من الشيطان الذي خيوفكم الفقر، ويغريكم بالبخل، ويأمركم باملعاصي وخمالفة هذا البخل واختيار الرديء للصدق

واهللا واسع الفضل، عليم . اهللا تعاىل، واهللا سبحانه وتعاىل يعدكم على إنفاقكم غفراًنا لذنوبكم ورزقا واسعا
  .باألعمال والنيَّات

  ) ٢٦٩(قَْد أُوِتَي َخيًْرا كَِثًريا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلَْبابِ ُيؤِْتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَ

  }) ٢٦٩(َبابِ ُيؤِْتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي خَْيًرا كَثًِريا َوَما َيذَّكَُّر إِال أُولُو اَأللْ{ 
وما يتذكر . َمن يشاء من عباده، ومن أنعم اهللا عليه بذلك فقد أعطاه خًريا كثريًا يؤيت اهللا اإلصابة يف القول والفعل

  .هذا وينتفع به إال أصحاب العقول املستنرية بنور اهللا وهدايته

  ) ٢٧٠(صَارٍ َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو َنذَرُْتْم ِمْن َنذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْن

  }) ٢٧٠(َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو َنذَْرُتْم ِمْن َنذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ { 
وما أعطيتم من مال أو غريه كثري أو قليل تتصدقون به ابتغاء مرضات اهللا أو أوجبتم على أنفسكم شيئًا من مال أو 

وَمن منع حق اهللا فهو ظامل، والظاملون . ، فإن اهللا يعلمه، وهو املُطَِّلع على نياتكم، وسوف يثيبكم على ذلكغريه
  .ليس هلم أنصار مينعوهنم من عذاب اهللا

ُر عَْنكُْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم وَاللَُّه بَِما إِنْ ُتْبدُوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوُتْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوُيكَفِّ
  ) ٢٧١(َتْعَملُونَ َخبٌِري 

ْم ِمْن سَيِّئَاِتكُْم َواللَُّه بَِما إِنْ تُْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوُيكَفُِّر َعْنكُ{ 
  }) ٢٧١(بٌِري َتْعَملُونَ َخ

ألنه أبعد عن ؛ إن تظهروا ما تتصدقون به هللا فنِْعَم ما تصدقتم به، وإن تسرُّوا هبا، وتعطوها الفقراء فهذا أفضل لكم
واهللا الذي يعلم دقائق األمور، ال خيفى عليه شيء من أحوالكم، . حمو لذنوبكم -مع اإلخالص-الرياء، ويف الصدقة 
  .وسيجازي كال بعمله



ا اْبتَِغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَِلأَْنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ إِلَّلَْيَس 
  ) ٢٧٢(ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَْنُتمْ لَا ُتظْلَُمونَ 

َوْجِه اللَِّه َوَما  َداُهْم وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فََألْنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ إِال اْبتَِغاَءلَْيَس َعلَْيَك ُه{ 
  }) ٢٧٢(ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَْنُتمْ ال ُتظْلَُمونَ 

. ق الكافرين للهداية، ولكن اهللا يشرح صدور َمن يشاء لدينه، ويوفقه لهمسئوال عن توفي -أيها الرسول-لست 
خملصني -وما تنفقوا من مال . وما تبذلوا من مال يَُعْد عليكم َنفُْعه من اهللا، واملؤمنون ال ينفقون إال طلًبا ملرضاة اهللا

  .هللا تعاىل على ما يليق به سبحانهويف اآلية إثبات صفة الوجه . توفوا ثوابه، وال ُتنْقَُصوا شيئا من ذلك -هللا

َياَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعرِفُُهْم ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتِطيُعونَ ضَْرًبا ِفي الْأَْرضِ َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنِ
  ) ٢٧٣(قُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم بِِسيَماُهْم لَا َيسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَْحافًا َوَما ُتْنِف

اَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعرِفُُهْم ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال َيْستَِطيُعونَ ضَْرًبا ِفي اَألْرضِ َيْحَسُبُهمُ الَْجاِهلُ أَغْنَِي{ 
  }) ٢٧٣(لَْحافًا َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم بِِسيَماُهْم ال َيْسأَلُونَ النَّاَس إِ

طلًبا للرزق الشتغاهلم باجلهاد يف سبيل اهللا، يظنهم َمن ؛ اجعلوا صدقاتكم لفقراء املسلمني الذين ال يستطيعون السفر
آثار احلاجة فيهم، ال يسألون الناس لتعففهم عن السؤال، تعرفهم بعالماهتم و؛ ال يعرفهم غري حمتاجني إىل الصدقة

وما تنفقوا ِمن مال يف سبيل اهللا فال خيفى على اهللا شيء منه، . بالكُليَّة، وإن سألوا اضطراًرا مل ُيِلحُّوا يف السؤال
  .وسيجزي عليه أوفر اجلزاء وأمتَّه يوم القيامة

  ) ٢٧٤(را َوَعلَانَِيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم َولَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ ِس

 ُهمْ َيْحَزُنونَ ْوٌف َعلَْيهِْم َوالالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ سِرا َوَعالنَِيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم عِْنَد َربِّهِْم َوال َخ{ 
)٢٧٤ ({  

الذين ُيْخرجون أمواهلم مرضاة هللا ليال وهناًرا مسرِّين ومعلنني، فلهم أجرهم عند رهبم، وال خوف عليهم فيما 
ذلك التشريع اإلهلي احلكيم هو منهاج . يستقبلونه من أمر اآلخرة، وال هم حيزنون على ما فاهتم من حظوظ الدنيا

فيه ِمن سدِّ حاجة الفقراء يف كرامة وعزة، وتطهري مال األغنياء، وحتقيق التعاون على الرب اإلسالم يف اإلنفاق ملا 
  .ابتغاء وجه اهللا دون قهر أو إكراه؛ والتقوى

نَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الرَِّبا أَالَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا لَا َيقُوُمونَ إِلَّا كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِ
إِلَى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُولَِئكَ أَْصحَاُب  َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه

  ) ٢٧٥( النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

ُهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا ال َيقُوُمونَ إِال كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِأَنَّ{ 
ةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه إِلَى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُولَِئكَ الرَِّبا وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَ

  }) ٢٧٥(أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 



ال يقومون يف اآلخرة من قبورهم إال كما يقوم الذي يتخبطه  -وهو الزيادة على رأس املال-الذين يتعاملون بالربا 
إمنا البيع مثل الربا، يف أن كال منهما حالل، ويؤدي إىل زيادة املال، فأكذهبم : ذلك ألهنم قالوا؛ ن من اجلنونالشيطا

ملا يف البيع والشراء من نفع لألفراد واجلماعات، وملا يف الربا من استغالل ؛ اهللا، وبيَّن أنه أحل البيع وحرَّم الربا
ا فارتدع، فله ما مضى قبل أن يبلغه التحرمي ال إمث عليه فيه، وأمره إىل اهللا فمن بلغه هني اهللا عن الرب. وضياع وهالك

فيما يستقبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فاهللا ال يضيع أجر احملسنني، ومن عاد إىل الربا ففعله بعد بلوغه هني 
  )ِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَفَأُولَ:(اهللا عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه احلجة، وهلذا قال سبحانه

  ) ٢٧٦(َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َويُْربِي الصََّدقَاِت َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 

  }) ٢٧٦(َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا وَُيرْبِي الصََّدقَاِت وَاللَُّه ال ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ { 
ب اهللا الربا كله أو حيرم صاحبه بركة ماله، فال ينتفع به، وينمي الصدقات ويكثرها، ويضاعف األجر يذه

واهللا ال حيب كل ُمِصرٍّ على كفره، ُمسَْتِحلٍّ أكل الربا، متمادٍ يف اإلمث واحلرام . للمتصدقني، ويبارك هلم يف أمواهلم
  .ومعاصي اهللا

 لصَّاِلَحاِت َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ لَُهمْ أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَيْهِْم َولَا ُهْمإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ا
  ) ٢٧٧(َيْحَزُنونَ 

ِعْنَد َربِّهِْم َوال َخْوٌف َعلَيْهِْم َوال ُهمْ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم { 
  }) ٢٧٧(َيْحَزُنونَ 

إن الذين صدقوا اهللا ورسوله، وعملوا األعمال الطيبة، وأدَّوا الصالة كما أمر اهللا ورسوله، وأخرجوا زكاة أمواهلم، 
ما فاهتم من حظوظ  هلم ثواب عظيم خاص هبم عند رهبم ورازقهم، وال يلحقهم خوف يف آخرهتم، وال حزن على

  .دنياهم

  ) ٢٧٨(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّبا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

  } )٢٧٨(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَرُوا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني { 
يا من آمنتم باهللا واتبعتم رسوله خافوا اهللا، واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم اليت كانت 

  .لكم قبل حترمي الربا، إن كنتم حمققني إميانكم قوال وعمال

  ) ٢٧٩(ُءوُس أَمَْواِلكُمْ لَا َتظِْلُمونَ َولَا ُتظْلَُمونَ فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَُنوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه َوإِنْ ُتْبُتْم فَلَكُمْ ُر

  }) ٢٧٩(ونَ َوال ُتظْلَُمونَ فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَُنوا بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوإِنْ ُتبُْتْم فَلَكُْم ُرءُوُس أَْموَاِلكُْم ال َتظِْلُم{ 
تيقنوا حبرب من اهللا ورسوله، وإن رجعتم إىل ربكم وتركتم أَكْلَ الربا فلكم فإن مل ترتدعوا عما هناكم اهللا عنه فاس

أَْخذُ ما لكم من ديون دون زيادة، ال َتظْلمون أحًدا بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم، وال يظلمكم أحد بنقص ما 
  .أقرضتم



  ) ٢٨٠(خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ  َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسَرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا

  }) ٢٨٠(َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيسََرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ { 
لكم، وإن تتركوا رأس املال وإن كان املدين غري قادر على السداد فأمهلوه إىل أن ييسِّر اهللا له رزقًا فيدفع إليكم ما

  .كله أو بعضه وتضعوه عن املدين فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فَْضلَ ذلك، وأنَّه خري لكم يف الدنيا واآلخرة

  ) ٢٨١(َواتَّقُوا َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ 

  }) ٢٨١(اتَّقُوا َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كَسََبْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ َو{ 
يوًما ترجعون فيه إىل اهللا، وهو يوم القيامة، حيث تعرضون على اهللا ليحاسبكم، فيجازي  -أيها الناس-واحذروا 

ويف اآلية إشارة إىل أن اجتناب ما حرم اهللا من . دون أن يناله ظلمكل واحد منكم مبا عمل من خري أو شر 
  .املكاسب الربوية، تكميل لإلميان وحقوقه من إقام الصالة وإيتاء الزكاة وعمل الصاحلات

َنكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َولَا يَأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتبَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَيْنُتمْ بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَاكُْتبُوُه َولَْيكُْتْب َبْي
َشْيئًا فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ  كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َولَا يَْبَخْس ِمْنُه

َضِعيفً نْ لَْم َيكُوَنا ا أَْو لَا َيْسَتِطيعُ أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ وَاْسَتشْهِدُوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم فَإَِسِفيًها أَوْ 
َداُهَما الْأُْخَرى َولَا َيأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْح

 ِللشََّهاَدِة وَأَدَْنى أَلَّا َترَْتابُوا إِلَّا َما ُدُعوا َولَا َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه صَِغًريا أَْو كَبًِريا إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه َوأَقَْوُم
 كَاِتٌب وَلَا ِضَرةً ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَلَّا َتكُْتُبوَها وَأَْشهِدُوا إِذَا َتبَاَيعُْتْم َولَا ُيضَارَّأَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َحا

  ) ٢٨٢(ْيٍء َعِليٌم َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه وَاللَُّه بِكُلِّ َش

 بِالَْعْدلِ َوال يَأَْب كَاِتٌب أَنْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتدَاَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمسَمى فَاكُْتُبوُه وَلَْيكُْتْب َبيَْنكُْم كَاِتٌب{ 
ْيِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َوال يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَ

نْ لَْم َيكُونَا يَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم فَإِالَْحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو ال َيْسَتِطيعُ أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ وَاْسَتْشهِدُوا َشهِ
خَْرى َوال يَأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما اُأل

َجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ ِعْندَ اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشَّهَاَدِة َوأَْدَنى أَال َتْرتَاُبوا إِال َما ُدُعوا َوال َتْسأَُموا أَنْ َتكْتُُبوُه َصغًِريا أَْو كَبًِريا إِلَى أَ
َوال بَاَيعُْتْم َوال ُيَضارَّ كَاِتٌب أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َحاِضَرةً ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَال َتكُْتُبوَها َوأَْشهِدُوا إِذَا َت

  }) ٢٨٢( َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
حفظًا للمال ؛ يا من آمنتم باهللا واتبعتم رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم إذا تعاملتم بَدْين إىل وقت معلوم فاكتبوه

ولْيقُم بالكتابة رجل أمني ضابط، وال ميتنع َمن علَّمه اهللا الكتابة عن ذلك، ولْيقم املدين بإمالء ما . ا للنزاعودفًع
فإن كان املدين حمجوًرا عليه لتبذيره وإسرافه، أو كان . عليه من الدَّْين، ولرياقب ربه، وال ينقص من دينه شيئا

س به أو عدم قدرة كاملة على الكالم، فليتولَّ اإلمالء عن املدين القائم صغًريا أو جمنوًنا، أو ال يستطيع النطق خلر
فإن مل يوجد رجالن، فاطلبوا شهادة رجل . بأمره، واطلبوا شهادة رجلني مسلَمْين باِلَغْين عاقلَْين من أهل العدالة

أن جييبوا َمن دعاهم إىل وامرأتني ترضون شهادهتم، حىت إذا َنِسَيْت إحدامها ذكَّرهتا األخرى، وعلى الشهداء 
ذلكم أعدل . الشهادة، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها، وال َتَملُّوا من كتابة الدَّين قليال أو كثًريا إىل وقته املعلوم



. يف شرع اهللا وهديه، وأعظم عوًنا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إىل نفي الشك يف جنس الدَّين وقدره وأجله
ت املسألة مسألة بيع وشراء، بأخذ سلعة ودفع مثنها يف احلال، فال حاجة إىل الكتابة، ويستحب اإلشهاد لكن إن كان

على ذلك منًعا للنزاع والشقاق، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر 
الشهود، وكذلك ال جيوز للكُتَّاب والشهود أن وال جيوز لصاحب احلق وَمن عليه احلق اإلضرار بالكُتَّاب و. اهللا

يضارُّوا مبن احتاج إىل كتابتهم أو شهادهتم، وإن تفعلوا ما هنيتم عنه فإنه خروج عن طاعة اهللا، وعاقبة ذلك حالَّة 
ء واهللا بكل شي. وخافوا اهللا يف مجيع ما أمركم به، وهناكم عنه، ويعلمكم اهللا مجيع ما يصلح دنياكم وأخراكم. بكم

  .عليم، فال خيفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك

ِذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َولَْيتَّقِ اللََّه َربَّهُ َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ َولَْم َتجُِدوا كَاِتًبا فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعًضا فَلُْيَؤدِّ الَّ
  ) ٢٨٣(َهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم َولَا َتكُْتُموا الشَّ

قِ اللََّه ِذي اْؤُتِمَن أَمَاَنَتُه َولَْيتََّوإِنْ كُنُْتْم َعلَى َسفَرٍ َولَمْ َتجُِدوا كَاِتًبا فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُمْ َبْعًضا فَلُْيَؤدِّ الَّ{ 
  }) ٢٨٣(َربَُّه َوال َتكُْتُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 

وإن كنتم مسافرين ومل جتدوا َمن يكتب لكم فادفعوا إىل صاحب احلق شيئًا يكون عنده ضماًنا حلقِّه إىل أن يردَّ 
يه من دين، فإن وثق بعضكم ببعض فال حرج يف ترك الكتابة واإلشهاد والرهن، ويبقى الدَّين أمانة يف املديُن ما عل

فإن أنكر املدين ما عليه من دين، وكان هناك َمن . ذمَّة املدين، عليه أداؤه، وعليه أن يراقب اهللا فال خيون صاحبه
واهللا املُطَِّلع على . و صاحب قلب غادر فاجرحضر وشهد، فعليه أن يظهر شهادته، ومن أخفى هذه الشهادة فه

  .السرائر، احمليط علمه بكل أموركم، سيحاسبكم على ذلك

ُب ُه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذِِّللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَوْ ُتْخفُوُه ُيَحاسِْبكُمْ بِِه اللَّ
  ) ٢٨٤(َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

ُه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَْو ُتخْفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَّ{ 
  }) ٢٨٤(ى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَ

وما تظهروه مما يف أنفسكم أو . هللا ملك السماوات واألرض وما فيهما ملكًا وتدبًريا وإحاطة، ال خيفى عليه شيء
واهللا قادر على كل شيء، وقد أكرم . ختفوه فإن اهللا يعلمه، وسيحاسبكم به، فيعفو عمن يشاء، ويؤاخذ من يشاء

فعفا عن حديث النفس وخطرات القلب ما مل يتبعها كالم أو عمل، كما ثبت ذلك عن  اهللا املسلمني بعد ذلك
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أََحٍد ِمْن ُرُسِلهِ ِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُس
  ) ٢٨٥(َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك رَبََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري 

َحٍد ِمْن ُرُسِلهِ ِلِه ال ُنفَرُِّق َبْيَن أَآَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُس{ 
  }) ٢٨٥(َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك رَبََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري 

صدَّق وأيقن رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم مبا أوحي إليه من ربه وُحقَّ له أن ُيوقن، واملؤمنون كذلك صدقوا 



اً وإهلًا متصفًا بصفات اجلالل والكمال، وأن هللا مالئكة كرامًا، وأنه وعملوا بالقرآن العظيم، كل منهم صدَّق باهللا رب
وقال . ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن هبم مجيًعا -حنن املؤمنني-أنزل كتًبا، وأرسل إىل خلقه رسال ال نؤمن 

ا، فأنت الذي ذنوبن -بفضلك-مسعنا يا ربنا ما أوحيت به، وأطعنا يف كل ذلك، نرجو أن تغفر : الرسول واملؤمنون
  .مرجعنا ومصرينا -وحدك-ربَّيتنا مبا أنعمت به علينا، وإليك 

َنِسيَنا أَوْ أَْخطَأَْنا َربََّنا وَلَا َتحِْملْ لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت َربََّنا لَا تَُؤاِخذَْنا إِنْ 
َواغِْفْر لََنا وَاْرحَْمَنا أَْنَت  إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا وَلَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّاَعلَْيَنا 

  ) ٢٨٦(َمْولَاَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

َوال ال ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت َربََّنا ال تَُؤاِخذَْنا إِنْ َنسِيَنا أَْو أَْخطَأَْنا رَبََّنا ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِ{ 
َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرَحمَْنا  ِهَتحِْملْ َعلَْيَنا إِْصًرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّلَْنا َما ال طَاقَةَ لََنا بِ

  }) ٢٨٦(أَْنَت مَْوالَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن 
دين اهللا يسر ال مشقة فيه، فال يطلب اهللا ِمن عباده ما ال يطيقونه، فمن فعل خًريا نال خًريا، ومن فعل شّراً نال 

ئًا مما افترضته علينا، أو أخطأنا يف ِفْعل شيء هنيتنا عن فعله، ربَّنا وال تكلفنا من ربنا ال تعاقبنا إن نسينا شي. شرّاً
األعمال الشاقة ما كلفته َمن قبلنا من العصاة عقوبة هلم، ربنا وال ُتَحمِّلَْنا ما ال نستطيعه من التكاليف واملصائب، 

ه، فانصرنا على َمن جحدوا دينك وأنكروا وامح ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأحسن إلينا، أنت مالك أمرنا ومدبر
  .وحدانيتك، وكذَّبوا نبيك حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، واجعل العاقبة لنا عليهم يف الدنيا واآلخرة

  }سورة آل عمران { 

  ) ١(امل 

  }) ١(امل { 
  .سبق الكالم عليها يف أول سورة البقرة

  ) ٢(وُم اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّ

  }) ٢(اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم { 
  .هو اهللا، ال معبود حبق إال هو، املتصف باحلياة الكاملة كما يليق جبالله، القائم على كل شيء

ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ َوأَنَْزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ ) ٣(إِْنجِيلَ َنزَّلَ َعلَْيَك الِْكَتابَ بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التَّْوَراةَ َوالْ
  ) ٤(الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ 

ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ َوأَنَْزلَ الْفُْرقَانَ ) ٣(تَّْوَراةَ وَاإلِْنجِيلَ نَزَّلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوأَنَْزلَ ال{ 
  }) ٤(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ 

، وأنزل التوراة على موسى علبه َنزَّل عليك القرآن باحلق الذي ال ريب فيه، مصدِّقًا ملا قبله من كتب ورسل



إلرشاد املتقني إىل اإلميان، وصالح دينهم ؛ السالم، واإلجنيل على عيسى عليه السالم من قبل نزول القرآن
واهللا عزيز ال . والذين كفروا بآيات اهللا املنزلة، هلم عذاب عظيم. ودنياهم، وأنزل ما يفرق بني احلق والباطل

  .حد حججه وأدلته، وتفرُّده باأللوهيةُيَغالَب، ذو انتقام مبن ج

  ) ٥(إِنَّ اللََّه لَا َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء 

  }) ٥(إِنَّ اللََّه ال َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء { 
  . يف السماء، قلَّ أو كثرإن اهللا حميط علمه باخلالئق، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال

  ) ٦(ُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي الْأَْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  }) ٦(ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُكُْم ِفي اَألْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء ال إِلََه إِال ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
خيلقكم يف أرحام أمهاتكم كما يشاء، من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح، وشقي وسعيد، ال معبود حبق هو وحده الذي 

  .سواه، العزيز الذي ال ُيغالَب، احلكيم يف أمره وتدبريه

أَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ وَأَُخُر ُمَتَشابِهَاٌت فَ
َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن  فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه

  ) ٧(كَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّ

لَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكَتابِ وَأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت فَأَمَّا ا{ 
َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِال اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ  فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة

  }) ٧(ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِال أُولُو اَأللْبَابِ 
ل الكتاب الذي ُيرجع إليه عند االشتباه، منه آيات واضحات الداللة، هن أص: هو وحده الذي أنزل عليك القرآن

وُيَردُّ ما خالفه إليه، ومنه آيات أخر متشاهبات حتتمل بعض املعاين، ال يتعيَّن املراد منها إال بضمها إىل احملكم، 
ليثريوا الشبهات عند ؛ فأصحاب القلوب املريضة الزائغة، لسوء قصدهم يتبعون هذه اآليات املتشاهبات وحدها

واملتمكنون يف . وال يعلم حقيقة معاين هذه اآليات إال اهللا. ي يضلوهم، ولتأويلهم هلا على مذاهبهم الباطلةالناس، ك
آمنا هبذا القرآن، كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويردُّون : العلم يقولون

  . على وجهها الصحيح أولو العقول السليمةمتشاهبه إىل حمكمه، وإمنا يفهم ويعقل ويتدبر املعاين

  ) ٨(َربََّنا لَا تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَديَْتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب 

  }) ٨(نَّكَ أَْنتَ الَْوهَّاُب رَبََّنا ال تُزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهَديَْتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِ{ 
يا ربنا ال َتْصرِف قلوبنا عن اإلميان بك بعد أن مننت علينا باهلداية لدينك، وامنحنا من فضلك رمحة : ويقولون

  .كثري الفضل والعطاء، تعطي َمن تشاء بغري حساب: واسعة، إنك أنت الوهاب

  ) ٩(ِفيِه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميَعاَد  َربََّنا إِنََّك َجاِمعُ النَّاسِ ِلَيْومٍ لَا َرْيَب



  }) ٩(رَبََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ ال َرْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه ال ُيْخِلُف الِْميَعاَد { 
وَعْدَت به يا ربنا إنا ُنِقرُّ ونشهد بأنك ستجمع الناس يف يوم ال َشكَّ فيه، وهو يوم القيامة، إنَّك ال ُتخلف ما 

  .عبادك

  ) ١٠(ُد النَّارِ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُو

  }) ١٠(َشيْئًا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتغْنَِي َعْنُهْم أَمَْوالُُهْم َوال أَْوالدُُهْم ِمَن اللَِّه { 
إن الذين جحدوا الدين احلق وأنكروه، لن تنفعهم أمواهلم وال أوالدهم من عذاب اهللا شيئًا إن وقع هبم يف الدنيا، 

  .ولن تدفعه عنهم يف اآلخرة، وهؤالء هم حطب النار يوم القيامة

  ) ١١(ْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآَياِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَ

  }) ١١( الِْعقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم َواللَُّه َشِديُد{ 
افرين يف تكذيبهم وما ينزل هبم، شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين، أنكروا آيات اهللا شأن الك

  .واهللا شديد العقاب ملن كفر به وكذَّب رسله. الواضحة، فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم

  ) ١٢(الِْمَهاُد  قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَشُرونَ إِلَى جََهنََّم وَبِئَْس

  }) ١٢(قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجَهنََّم َوبِئَْس الِْمهَاُد { 
إنكم سُتْهَزمون يف الدنيا ": َبْدر"، للذين كفروا من اليهود وغريهم والذين استهانوا بنصرك يف -أيها الرسول-قل 

  .لتكون فراًشا دائًما لكم، وبئس الفراش؛ نار جهنموستموتون على الكفر، وحتشرون إىل 

ْيهِمْ َرأْيَ الَْعْينِ وَاللَُّه ُيؤَيُِّد بَِنْصرِهِ قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الْتَقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْونَُهْم ِمثْلَ
  ) ١٣(َك لَِعبَْرةً ِلأُوِلي الْأَْبصَارِ َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِل

يْهِْم َرأَْي الَْعْينِ َواللَُّه يَُؤيِّدُ قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَروَْنُهْم ِمثْلَ{ 
  }) ١٣(عِْبَرةً ألُوِلي األَْبصَارِ بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلَك لَ

مجاعة تقاتل من ": َبْدر"داللة عظيمة يف مجاعتني تقابلتا يف معركة  -أيها اليهود املتكربون املعاندون-قد كان لكم 
أجل دين اهللا، وهم حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ومجاعة أخرى كافرة باهللا، تقاتل من أجل الباطل، ترى 

واهللا يؤيِّد بنصره من يشاء من . يف العدد مثليهم رأي العني، وقد جعل اهللا ذلك سبًبا لنصر املسلمني علبهماملؤمنني 
  .إن يف هذا الذي حدث لَِعظة عظيمة ألصحاب البصائر الذين يهتدون إىل حكم اهللا وأفعاله. عباده

وَالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة وَالَْخْيلِ الُْمَسوََّمِة وَالْأَْنَعامِ ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني 
  ) ١٤(َوالْحَْرِث ذَِلَك َمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ 



َني وَالْقَنَاِطريِ الُْمقَنْطََرِة ِمَن الذََّهبِ وَالِْفضَِّة وَالْخَْيلِ الُْمَسوََّمِة َواَألْنَعامِ ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشَّهََواِت ِمَن النَِّساِء وَالَْبنِ{ 
  }) ١٤(َوالْحَْرِث ذَِلَك َمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ 

ة من الذهب والفضة، واخليل احلسان، واألنعام من ُحسِّن للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنني، واألموال الكثري
واهللا عنده حسن . ذلك زهرة احلياة الدنيا وزينتها الفانية. اإلبل والبقر والغنم، واألرض املتََّخذة للغراس والزراعة

  .املرجع والثواب، وهو اجلنَّة

َربِّهِْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوأَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ  قُلْ أَُؤنَبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد
  ) ١٥(َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد 

جْرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوأَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ قُلْ أَؤَُنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُمْ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِّهِْم جَنَّاٌت َت{ 
  }) ١٥(َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد 

أأخربكم خبري مما ُزيِّن للنَّاس يف هذه احلياة الدنيا، ملن راقب اهللا وخاف عقابه جنات جتري من :  -أيها الرسول-قل 
رها وأشجارها األهنار، خالدين فيها، وهلم فيها أزواج مطهرات من احليض والنفاس وسوء اخللق، وهلم حتت قصو

  .واهللا مطَِّلع على سرائر خلقه، عامل بأحواهلم، وسيجازيهم على ذلك. رضوان من اهللا: أعظم من ذلك

  ) ١٦(ا َوِقَنا َعذَابَ النَّارِ الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوبََن

  }) ١٦(الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ { 
إننا آمنا بك، واتبعنا رسولك حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، فاْمُح عنا ما اقترفناه من : هؤالء العباد املتقون يقولون

  .وجننا من عذاب النار ذنوب،

  ) ١٧(الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني وَالْقَانِِتَني وَالُْمْنِفِقَني َوالُْمْسَتْغفِرِيَن بِالْأَْسَحارِ 

  }) ١٧(الصَّابِرِيَن وَالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني وَالُْمْنِفِقَني وَالُْمْسَتْغفِرِيَن بِاَألْسحَارِ { 
على الطاعات، وعن املعاصي، وعلى ما يصيبهم من أقدار اهللا املؤملة، وبالصدق يف األقوال  هم الذين اتصفوا بالصرب

  .ألنه َمِظنَّة القبول وإجابة الدعاء؛ واألفعال وبالطاعة التامة، وباإلنفاق سرا وعالنية، وباالستغفار يف آخر الليل

  ) ١٨(َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِالِْقْسِط لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو وَالَْملَاِئكَةُ

  }) ١٨(يُز الَْحِكيُم شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِال ُهَو وَالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِالِْقْسِط ال إِلََه إِال ُهَو الَْعزِ{ 
املتفرد باإلهلية، وقََرنَ شهادته بشهادة املالئكة وأهل العلم، على أجلِّ مشهود عليه، وهو توحيده تعاىل شهد اهللا أنه 

  .وقيامه بالعدل، ال إله إال هو العزيز الذي ال ميتنع عليه شيء أراده، احلكيم يف أقواله وأفعاله

يَن أُوتُوا الْكَِتاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمْن َيكْفُْر بِآَياتِ إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الْإِْسلَاُم َوَما اْخَتلََف الَِّذ
  ) ١٩(اللَِّه فَإِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 



َبْعِد َما َجاءَُهُم الْعِلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمْن َيكْفُرْ  إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب إِال ِمْن{ 
  }) ١٩(بِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

إن الدين الذي ارتضاه اهللا خللقه وأرسل به رسله، وال َيقَْبل غريه هو اإلسالم، وهو االنقياد هللا وحده بالطاعة 
، واتباع الرسل فيما بعثهم اهللا به يف كل حني حىت ُختموا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، واالستسالم له بالعبودية

وما وقع اخلالف بني أهل الكتاب من اليهود . الذي ال يقبل اهللا ِمن أحد بعد بعثته ديًنا سوى اإلسالم الذي أُرسل به
بغًيا وحسًدا ؛ رسال الرسل وإنزال الكتبوالنصارى، فتفرقوا شيًعا وأحزاًبا إال من بعد ما قامت احلجة عليهم بإ

ومن جيحد آيات اهللا املنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيته، فإن اهللا سريع احلساب، وسيجزيهم مبا . طلًبا للدنيا
  .كانوا يعملون

وا الِْكتَاَب وَالْأُمِّيَِّني أَأَْسلَمُْتْم فَإِنْ أَْسلَُموا فَقَِد اهَْتَدْوا فَإِنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ ِللَِّذيَن أُوُت
  ) ٢٠(َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد 

َن أُوُتوا الِْكَتاَب َواُألمِّيِّنيَ أَأَْسلَْمُتْم فَإِنْ أَْسلَُموا فَقَدِ فَإِنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ لِلَِّذي{ 
  }) ٢٠(اْهَتدَْوا َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيكَ الَْبالغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد 

ين أخلصت هللا وحده إن: أهل الكتاب يف التوحيد بعد أن أقمت احلجة عليهم فقل هلم -أيها الرسول-فإن جادلك 
إن : وقل هلم وملشركي العرب وغريهم. فال أشرك به أحًدا، وكذلك من اتبعين من املؤمنني، أخلصوا هللا وانقادوا له

أسلمتم فأنتم على الطريق املستقيم واهلدى واحلق، وإن توليتم فحسابكم على اهللا، وليس عليَّ إال البالغ، وقد 
  . بصري بالعباد، ال خيفى عليه من أمرهم شيءواهللا. أبلغتكم وأقمت عليكم احلجة

الِْقْسِط ِمَن النَّاسِ فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِ
  ) ٢١(أَلِيمٍ 

سِ فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ ُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيِّنيَ بَِغْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاإِنَّ الَِّذيَن َيكْفُ{ 
  }) ٢١(أَلِيمٍ 

ويقتلون الذين إن الذين جيحدون بالدالئل الواضحة وما جاء به املرسلون، ويقتلون أنبياء اهللا ظلًما بغري حق، 
  .يأمرون بالعدل واتباع طريق األنبياء، فبشِّرهم بعذاب موجع

  ) ٢٢(أُولَِئَك الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن 

  }) ٢٢(ُهْم ِمْن نَاصِرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة َوَما لَ{ 
  .أولئك الذين بطلت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة، فال ُيقبل هلم عمل، وما هلم من ناصرٍ ينصرهم من عذاب اهللا

وَلَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمعْرُِضونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكَتابِ اللَِّه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ ثُمَّ َيَت
)٢٣ (  



وَلَّى فَرِيٌق ِمنُْهْم َوُهْم ُمعْرُِضونَ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكتَابِ اللَِّه ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم ثُمَّ َيَت{ 
)٢٣ ({  

ال هؤالء اليهود الذين أتاهم اهللا حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو أعجب من ح -أيها الرسول-أرأيت 
ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن مل يوافق أهواءهم َيأْبَ  -وهو القرآن-احلق، ُيْدعون إىل ما جاء يف كتاب اهللا 

  ألن من عادهتم اإلعراض عن احلق؟؛ كثري منهم حكم اهللا

  ) ٢٤(لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِلَّا أَيَّاًما َمْعدُودَاٍت َوغَرَُّهْم ِفي دِينِهِْم َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ  ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا

  }) ٢٤(ونَ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِال أَيَّاًما مَْعُدودَاٍت َوغَرَُّهْم ِفي دِينِهِْم َما كَاُنوا َيفَْتُر{ 
بأهنم لن يعذَّبوا إال أياًما قليلة، وهذا االعتقاد أدى ؛ النصراف عن احلق سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتابذلك ا

  .إىل جرأهتم على اهللا واستهانتهم بدينه، واستمرارهم على دينهم الباطل الذي َخَدعوا به أنفسهم

  ) ٢٥(ْت كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهمْ ِلَيْومٍ لَا َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّي

  }) ٢٥(فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ ال َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما كَسََبْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ { 
، وأخذ كل واحد جزاَء ما -قيامةوهو يوم ال-فكيف يكون حاهلم إذا مجعهم اهللا ليحاَسبوا يف يوم ال شك يف وقوعه 

  اكتسب، وهم ال يظلمون شيئا؟

وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدكَ الَْخْيرُ قُلِ اللَُّهمَّ َماِلكَ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء وََتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء 
  ) ٢٦(ٌر إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِي

وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك الْخَْيُر قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملِْك ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء َوَتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء { 
  }) ٢٦(إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

يا َمن لك امللك كلُّه، أنت الذي متنح امللك واملال والتمكني يف األرض : -ءأيها النيب متوجها إىل ربك بالدعا-قل 
َمن تشاء ِمن خلقك، وتسلب امللك ممن تشاء، وهتب العزة يف الدنيا واآلخرة َمن تشاء، وجتعل الذلَّة على من تشاء، 

  .لى ما يليق به سبحانهويف اآلية إثبات لصفة اليد هللا تعاىل ع. على كل شيء قدير -وحدك-بيدك اخلري، إنك 

ِمَن الَْحيِّ َوتَْرُزُق َمْن َتَشاُء  ُتوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوتُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ وَُتْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الْمَيِِّت وَُتْخرِجُ الَْميَِّت
  ) ٢٧(بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

نَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ وَُتخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُتخْرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ وََتْرُزُق َمْن َتَشاءُ ُتوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوتُوِلُج ال{ 
  }) ٢٧(بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

ومن دالئل قدرتك أنك ُتدخل الليل يف النهار، وُتدخل النهار يف الليل، فيطول هذا ويقصر ذاك، وُتخرج احلي من 
ال حياة فيه، كإخراج الزرع من احلب، واملؤمن من الكافر، وُتخرج امليت من احلي كإخراج البيض من  امليت الذي

  .الدجاج، وترزق من تشاء َمن خلقك بغري حساب



ِه ِفي َشْيٍء إِلَّا أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً لَا يَتَِّخذِ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَّ
  ) ٢٨(َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 

إِال أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهمْ  ِفي َشْيٍءال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه { 
  }) ٢٨(ُتقَاةً وَُيَحذُِّركُمُ اللَُّه نَفَْسُه َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 

ينهى اهللا املؤمنني أن يتخذوا الكافرين أولياء باحملبة والنصرة من دون املؤمنني، وَمن يتوهلم فقد برِئ من اهللا، واهللا 
ني فقد رخَّص اهللا لكم يف مهادنتهم اتقاء لشرهم، حىت تقوى شوكتكم، برِيء منه، إال أن تكونوا ضعافًا خائف
  .وإىل اهللا وحده رجوع اخلالئق للحساب واجلزاء. وحيذركم اهللا نفسه، فاتقوه وخافوه

ي الْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوهُ َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِف
)٢٩ (  

وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصدُورِكُمْ أَْو ُتْبدُوُه َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ { 
  }) ٢٩(قَِديٌر 

كتموا ما استقر يف قلوبكم من مماالة الكافرين ونصرهتم أم تظهروا ذلك ال َيْخَف إن ت: للمؤمنني -أيها النيب-قل 
  .على اهللا منه شيء، فإنَّ علمه حميط بكل ما يف السماوات وما يف األرض، وله القدرة التامة على كل شيء

وٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْينََها َوَبْيَنُه أََمًدا َبِعيًدا وَُيَحذُِّركُمُ اللَُّه َيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحضًَرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُس
  ) ٣٠(َنفَْسُه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد 

َنُه أََمًدا َبعِيًدا وَُيَحذِّرُكُُم َيْوَم َتجُِد كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبيَْنَها َوبَْي{ 
  }) ٣٠(اللَُّه َنفَْسُه َواللَُّه َرُءوٌف بِالِْعبَاِد 

ويف يوم القيامة يوم اجلزاء جتد كل نفس ما عملت من خري ينتظرها موفًرا لُتجَزى به، وما عملت من عمل سيِّئ 
فاستعدوا هلذا اليوم، وخافوا بطش اإلله . ًنا بعيًداجتده يف انتظارها أيًضا، فتتمىن لو أن بينها وبني هذا العمل زم

  .ومع شدَّة عقابه فإنه سبحانه رءوف بالعباد. اجلبار

  ) ٣١(يٌم قُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرِح

  }) ٣١(ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبُِعونِي ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم  قُلْ إِنْ كُنُْتْم{ 
إن كنتم حتبون اهللا حقا فاتبعوين وآمنوا يب ظاهًرا وباطًنا، حيببكم اهللا، وميُح ذنوبكم، فإنه غفور : -أيها الرسول-قل 

وليس متبًعا لنبيه  -تعاىل-وهذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعى حمبة اهللا . يم هبملذنوب عباده املؤمنني، رح
حمصد صلى اهللا عيه وسلم حق االتباع، مطيًعا له يف أمره وهنيه، فإنه كاذب يف دعواه حىت يتابع الرسول صلى اهللا 

  .عليه وسلم حق االتباع

  ) ٣٢(َولَّْوا فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن قُلْ أَِطيعُوا اللََّه وَالرَّسُولَ فَإِنْ َت



  }) ٣٢(قُلْ أَِطيعُوا اللََّه َوالرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْوا فَإِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن { 
هم أعرضوا  أطيعوا اهللا باتباع كتابه، وأطيعوا الرسول باتباع سنته يف حياته وبعد مماته، فإن: -أيها الرسول-قل 

  .فإن اهللا ال حيب الكافرين؛ عنك، وأصروا على ما هم عليه ِمن كفر وضالل، فليسوا أهال حملبة اهللا

  ) ٣٣(إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوًحا َوآلَ إِبَْراِهيَم َوآلَ ِعمَْرانَ َعلَى الْعَالَِمَني 

  }) ٣٣(يَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الْعَالَِمَني إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا وَآلَ إِبَْراِه{ 
  .إن اهللا اختار آدم ونوًحا وآل إبراهيم وآل عمران، وجعلهم أفضل أهل زماهنم

  ) ٣٤(ذُرِّيَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعضٍ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم 

  }) ٣٤(ذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم { 
واهللا مسيع ألقوال عباده، . ء األنبياء والرسل سلسلة طُْهر متواصلة يف اإلخالص هللا وتوحيده والعمل بوحيههؤال

  .عليم بأفعاهلم، وسيجازيهم على ذلك

  ) ٣٥(السَِّميُع الَْعِليُم إِذْ قَالَِت اْمرَأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرتُ لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرًَّرا فََتقَبَّلْ مِنِّي إِنََّك أَْنَت 

  }) ٣٥(مِيُع الَْعلِيُم إِذْ قَالَِت امَْرأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي َبطْنِي ُمحَرًَّرا فََتقَبَّلْ ِمنِّي إِنََّك أَْنَت السَّ{ 
بذلك على من ادعوا أُلوهية لتردَّ ؛ ما كان من أمر مرمي وأمها وابنها عيسى عليه السالم -أيها الرسول-اذكر 

يا ربِّ إين جعلت لك ما يف بطين خالصا لك، خلدمة : عيسى أو بنوَّته هللا سبحانه، إذ قالت امرأة عمران حني محلت
  .إنك أنت وحدك السميع لدعائي، العليم بنييت؛ ، فتقبَّل مين"بيت املقدس"

نْثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت وَلَْيَس الذَّكَُر كَالْأُنْثَى َوإِنِّي َسمَّْيتَُها َمرَْيَم َوإِنِّي فَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُ
  ) ٣٦(أُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 

لَُم بَِما َوضََعْت َولَْيَس الذَّكَُر كَاُألنْثَى َوإِنِّي َسمَّيُْتَها َمرَْيَم وَإِنِّي فَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَتْ َربِّ إِنِّي َوَضْعتَُها أُنْثَى وَاللَُّه أَْع{ 
  }) ٣٦(أُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 
علم مبا واهللا أ-" بيت املقدس"ربِّ إين وضعتها أنثى ال تصلح للخدمة يف : فلما متَّ محلها ووضعت مولودها قالت
ألن الذكر أقوى ؛ وليس الذكر الذي أردت للخدمة كاألنثى يف ذلك: وقالت -وَضَعْت، وسوف جيعل اهللا هلا شأنًا

  .على اخلدمة وأقَْوم هبا، وإين مسَّيتها مرمي، وإين حصَّنتها بك هي وذريَّتها من الشيطان املطرود من رمحتك

قَالَ  ْنَبتََها َنبَاًتا َحَسًنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمحَْراَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًافََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُولٍ َحَسنٍ وَأَ
  ) ٣٧(َيا َمرَْيُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ 

رِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا فََتقَبَّلََها رَبَُّها بِقَبُولٍ َحَسنٍ َوأَنَْبَتَها نََباًتا َحَسًنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَ{ 
  }) ٣٧(َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ  قَالَ َيا َمرَْيُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه



فاستجاب اهللا دعاءها وقبل منها َنذْرها أحسن قَبول، وتولَّى ابنتها مرمي بالرعاية فأنبتها نباًتا حسًنا، ويسَّر اهللا هلا 
زقًا هنيئًا معّداً زكريا عليه السالم كافال فأسكنها يف مكان عبادته، وكان كلَّما دخل عليها هذا املكان وجد عندها ر

يرزق َمن يشاء ِمن  -بفضله-إن اهللا . هو رزق من عند اهللا: يا مرمي من أين لِك هذا الرزق الطيب؟ قالت: قال
  .خلقه بغري حساب

  ) ٣٨(ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء 

  }) ٣٨(ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسمِيُع الدَُّعاِء { 
عندما رأى زكريا ما أكرم اهللا به مرمي ِمن رزقه وفضله توجه إىل ربه قائال يا ربِّ أعطين من عندك ولًدا صاحلًا 

  .لدعاء ملن دعاكمباركًا، إنك مسيع ا

ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحصُوًرا وََنبِيا  فََناَدْتُه الَْملَاِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ُيصَلِّي ِفي الِْمحَْرابِ أَنَّ اللََّه يَُبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّقًا بِكَِلَمٍة
  ) ٣٩(ِمَن الصَّاِلِحَني 

يا ُيَصلِّي ِفي الِْمحَْرابِ أَنَّ اللََّه يَُبشُِّركَ بَِيْحَيى ُمَصدِّقًا بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحصُوًرا َوَنبِفََناَدْتهُ الَْمالِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم { 
  }) ٣٩(ِمَن الصَّاِلِحَني 

بولد أن اهللا خيربك خبرب يسرُّك، وهو أنك سترزق : فنادته املالئكة وهو واقف بني يدي اهللا يف مكان صالته يدعوه
، ويكون حيىي سيًدا يف قومه، له املكانة -وهو عيسى ابن مرمي عليه السالم-امسه حيىي، ُيَصدِّق بكلمة من اهللا 

واملنزلة العالية، وحصوًرا ال يأيت الذنوب والشهوات الضارة، ويكون نبّياً من الصاحلني الذين بلغوا يف الصَّالح 
  .ذروته

  ) ٤٠(لَاٌم َوقَْد َبلََغنَِي الِْكَبُر َواْمرَأَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلكَ اللَُّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُ

  }) ٤٠(َشاُء قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َوقَْد َبلَغَنَِي الْكَِبُر َوامَْرأَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َي{ 
ربِّ أنَّى يكون يل غالم مع أن الشيخوخة قد بلغت مين مبلغها، وامرأيت عقيم ال تلد؟ : رًحا متعجًباقال زكريا ف

  .كذلك يفعل اهللا ما يشاء من األفعال العجيبة املخالفة للعادة: قال

  ) ٤١(ْمًزا وَاذْكُْر َربََّك كَثًِريا َوسَبِّْح بِالَْعِشيِّ وَالْإِْبكَارِ قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتكَ أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا َر

َوسَبِّْح بِالَْعِشيِّ وَاإلِْبكَارِ  قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آيَُتَك أَال ُتكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِال رَْمًزا وَاذْكُْر َربََّك كَثًِريا{ 
)٤١ ({  

عالمتك : ليحصل يل السرور واالستبشار، قال؛ رب اجعل يل عالمةً أستدلُّ هبا على وجود الولد مين: يَّاقال زكر
أال تستطيع التحدث إىل الناس ثالثة أيام إال بإشارة إليهم، مع أنك سويٌّ صحيح، ويف هذه املدة أكِثرْ : اليت طلبتها

  .من ذكر ربك، وصلِّ له أواخر النهار وأوائله

  ) ٤٢(قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني َوإِذْ 



  }) ٤٢(َوإِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ َيا مَْرَيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك وَطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني { 
يا مرمي إن اهللا اختاركِ لطاعته وطهَّرِك من األخالق الرذيلة، واختاركِ : حني قالت املالئكة -أيها الرسول-واذكر 

  .على نساء العاملني يف زمانك

  ) ٤٣(َيا َمرَْيُم اقْنُِتي لَِربِِّك وَاْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني 

  }) ٤٣(ْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني َيا مَْرَيُم اقْنُِتي لَِربِِّك َواْسُجِدي َوا{ 
شكًرا هللا على ما ؛ يا مرمي داومي على الطاعة لربك، وقومي يف خشوع وتواضع، واسجدي واركعي مع الراكعني

  .أوالِك من نعمه

ْم َيكْفُلُ مَْرَيَم َوَما كُْنَت لَدَْيهِْم إِذْ ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ ُيلْقُونَ أَقْلَاَمُهمْ أَيُُّه
  ) ٤٤(َيخَْتِصُمونَ 

َيَم َوَما كُْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُونَ أَقْالمَُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْر{ 
  }) ٤٤(َيخَْتِصُمونَ 

من أخبار الغيب اليت أوحاها اهللا إليك، إذ مل تكن معهم حني اختلفوا يف  -أيها الرسول-الذي قصصناه عليك  ذلك
كفالة مرمي أيُّهم أحق هبا وأوىل، ووقع بينهم اخلصام، فأْجَرْوا القرعة إللقاء أقالمهم، ففاز زكريا عليه السالم 

  .بكفالتها

َوِمَن ُم إِنَّ اللََّه يَُبشُِّرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة إِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْي
  ) ٤٥(الُْمقَرَّبَِني 

ُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة إِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ َيا مَْرَيُم إِنَّ اللََّه يَُبشُِّرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسِي{ 
  }) ٤٥(َوِمَن الُْمقَرَّبَِني 

يا مرمي إن اهللا يَُبشِّْركِ بولد يكون وجوده بكلمة من اهللا، أي : هناك حني قالت املالئكة -يا نيب اهللا  -وما كنت 
اه العظيم يف الدنيا واآلخرة، ومن املقربني عند اهللا يوم ، فيكون، امسه املسيح عيسى ابن مرمي، له اجل"كن: "يقول له
  .القيامة

  ) ٤٦(َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوكَْهلًا َوِمَن الصَّاِلِحَني 

  }) ٤٦(َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهِد َوكَْهال َوِمَن الصَّاِلِحَني { 
وهذا تكليم النبوَّة والدعوة . يف حال كهولته مبا أوحاه اهللا إليهويكلم الناس يف املهد بعد والدته، وكذلك يكلمهم 

  .واإلرشاد، وهو معدود من أهل الصالح والفضل يف قوله وعمله

َما َيقُولُ لَُه كُْن ًرا فَإِنَّقَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد وَلَْم َيْمَسْسنِي َبَشٌر قَالَ كَذَِلِك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قََضى أَْم
  ) ٤٧(فََيكُونُ 



ًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن قَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي َولٌَد وَلَْم َيْمَسسْنِي َبَشٌر قَالَ كَذَِلِك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قََضى أَْم{ 
  }) ٤٧(فََيكُونُ 

هذا الذي : ن يل ولد وأنا لست بذات زوج وال بَِغيٍّ؟ قال هلا املَلَكأنَّى يكو: قالت مرمي متعجبة من هذا األمر
" كُن: "حيدث لِك ليس مبستبعد على اإلله القادر، الذي يوجِد ما يشاء من العدم، فإذا أراد إجياد شيء فإمنا يقول له

  .فيكون

  ) ٤٨(َوُيَعلُِّمُه الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ 

  }) ٤٨(َوُيَعلُِّمُه الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْورَاةَ َواإلِْنجِيلَ { 
ويعلمه الكتابة، والسداد يف القول والفعل، والتوراة اليت أوحاها اهللا إىل موسى عليه السالم، واإلجنيل الذي أنزل 

  .اهللا عليه

بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُْم أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَةِ الطَّْيرِ فَأَْنفُُخ ِفيِه فََيكُونُ طَْيًرا َوَرسُولًا إِلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَنِّي قَْد جِئُْتكُْم 
ونَ ِفي ُبيُوِتكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ َوَما َتدَِّخُر بِإِذِْن اللَِّه َوأُبْرُِئ الْأَكَْمَه َوالْأَْبَرَص وَأُحْيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّه وَأَُنبِّئُكُمْ بَِما َتأْكُلُونَ

  ) ٤٩(لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

ةِ الطَّْيرِ فَأَنْفُُخ ِفيِه فََيكُونُ َوَرسُوال إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ أَنِّي قَْد جِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُْم أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَ{ 
نَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبيُوِتكُْم إِنَّ ًرا بِإِذِْن اللَِّه َوأُبْرُِئ اَألكَْمَه وَاألَْبَرَص َوأُْحيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّه َوأَُنبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُوطَْي

  }) ٤٩(ِفي ذَِلَك آلَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 
إين قد جئتكم بعالمة من ربكم تدلُّ على أين مرسل من اهللا، وهي أين : ، ويقول هلموجيعله رسوال إىل بين إسرائيل

أصنع لكم من الطني مثل شكل الطري، فأنفخ فيه فيكون طًريا حقيقيا بإذن اهللا، وأَشفي َمن ُوِلد أعمى، وَمن به 
إن يف هذه األمور . من طعامكمبرص، وأُحيي من كان ميًتا بإذن اهللا، وأخربكم مبا تأكلون وتدَّخرون يف بيوتكم 

العظيمة اليت ليست يف قدرة البشر لدليال على أين نيب اهللا ورسوله، إن كنتم مصدِّقني حجج اهللا وآياته، مقرِّين 
  .بتوحيده

كُمْ بِآَيٍة ِمْن َربِّكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َولِأُِحلَّ لَكُْم بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْت
)٥٠ (  

ِمْن َربِّكُْم فَاتَّقُوا اللَّهَ َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُألِحلَّ لَكُْم بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة { 
  }) ٥٠(َوأَِطيُعوِن 

دقًا مبا يف التوراة، وألحلَّ لكم بوحي من اهللا بعض ما حرَّمه اهللا عليكم ختفيفًا من اهللا ورمحة، وجئتكم وجئتكم مص
  .حبجة من ربكم على صدق ما أقول لكم، فاتقوا اهللا وال ختالفوا أمره، وأطيعوين فيما أبلغكم به عن اهللا

  ) ٥١(ُمْسَتقِيٌم  إِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَاطٌ



  }) ٥١(إِنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه َهذَا صَِراطٌ ُمْستَِقيٌم { 
إن اهللا الذي أدعوكم إليه هو وحده ريب وربكم فاعبدوه، فأنا وأنتم سواء يف العبودية واخلضوع له، وهذا هو 

  .الطريق الذي ال اعوجاج فيه

 بِأَنَّا ُهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه وَاشَْهْدفَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى مِْن
  ) ٥٢(ُمْسِلُمونَ 

َنْحُن أَْنَصارُ اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه َواشَْهْد بِأَنَّا  فَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهمُ الْكُفَْر قَالَ َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ{ 
  }) ٥٢(ُمْسِلُمونَ 

َمن يكون معي يف نصرة دين اهللا؟ قال : فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى يف أصحابه اخلُلَّص
شهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون هللا حنن أنصار دين اهللا والداعون إليه، صدَّقنا باهللا واتبعناك، وا: أصفياء عيسى

  .بالتوحيد والطاعة

  ) ٥٣(َربََّنا آَمنَّا بَِما أَْنَزلَْت َواتَّبَْعَنا الرَّسُولَ فَاكُْتْبَنا َمعَ الشَّاِهِديَن 

  }) ٥٣(رَبََّنا آَمنَّا بَِما أَْنزَلَْت َواتََّبْعَنا الرَُّسولَ فَاكْتُْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن { 
قنا مبا أنزلت من اإلجنيل، واتبعنا رسولك عيسى عليه السالم، فاجعلنا ممن شهدوا لك بالوحدانية وألنبيائك ربنا صدَّ

  .بالرسالة، وهم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يشهدون للرسل بأهنم بلَّغوا أممهم

  ) ٥٤(َوَمكَُروا وََمكََر اللَُّه وَاللَُّه َخْيرُ الَْماكِرِيَن 

  }) ٥٤(رُوا َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه خَْيُر الَْماِكرِيَن َوَمكَ{ 
ومكر الذين كفروا من بين إسرائيل بعيسى عليه السالم، بأن وكَّلوا به من يقتله ِغْيلة، فألقى اهللا َشَبه عيسى على 

ويف هذا إثبات . اكرينرجل دلَّهم عليه فأمسكوا به، وقتلوه وصلبوه ظناً منهم أنه عيسى عليه السالم، واهللا خري امل
  .ألنه مكر حبق، ويف مقابلة مكر املاكرين؛ على ما يليق جبالله وكماله -تعاىل-صفة املكر هللا 

الَِّذيَن كَفَُروا  َن اتََّبُعوَك فَْوَقإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذي
  ) ٥٥(إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوقَ الَِّذيَن كَفَُروا  إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعكَ إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا َوَجاِعلُ{ 
  }) ٥٥(إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

دنك وروحك، إين قابضك من األرض من غري أن ينالك سوء، ورافعك إيلَّ بب: ومكر اهللا هبم حني قال اهللا لعيسى
وخملصك من الذين كفروا بك، وجاعل الذين اتبعوك أي على دينك وما جئت به عن اهللا من الدين والبشارة 

مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وآَمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، بعد بعثنه، والتزموا شريعته ظاهرين على الذين 
ا يوم احلساب، فأفِصل بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون من أمر جحدوا نبوتك إىل يوم القيامة، مث إيلّ مصريكم مجيًع

  .عيسى عليه السالم
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  ) ٥٦(فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذُِّبُهْم َعذَاًبا َشِديًدا ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن 

  }) ٥٦(َعذَاًبا َشدِيًدا ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذِّبُُهْم { 
بالقتل وسلْبِ : فأمَّا الذين كفروا باملسيح من اليهود أو غَلَوا فيه من النصارى، فأعذهبم عذاًبا شديًدا يف الدنيا

  .ويدفع عنهم عذاب اهللاألموال وإزالة امللك، ويف اآلخرة بالنار، وما هلم ِمن ناصر ينصرهم 

  ) ٥٧(َوأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجورَُهْم َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

  }) ٥٧( َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجوَرُهْم وَاللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني{ 
واهللا ال حيب . وأما الذين آمنوا باهللا ورسله وعملوا األعمال الصاحلة، فيعطيهم اهللا ثواب أعماهلم كامال غري منقوص

  .الظاملني بالشرك والكفر

  ) ٥٨(ذَِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن الْآيَاِت َوالذِّكْرِ الَْحكِيمِ 

  }) ٥٨(الذِّكْرِ الَْحكِيمِ ذَِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن اآلَياِت َو{ 
ذلك الذي نقصُّه عليك يف شأن عيسى، من الدالئل الواضحة على صحة رسالتك، وصحة القرآن احلكيم الذي 

  .يفصل بني احلق والباطل، فال شك فيه وال امتراء

  ) ٥٩(كُْن فََيكُونُ  إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه

  }) ٥٩(إِنَّ َمثَلَ عِيَسى ِعْندَ اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن فََيكُونُ { 
: إنَّ َخلَْق اهللا لعيسى من غري أب مثَلُه كمثل خلق اهللا آلدم من غري أب وال أم، إذ خلقه من تراب األرض، مث قال له

فآدم عليه السالم خلق من غري أب ؛ فدعوى إهلية عيسى لكونه خلق من غري أب دعوى باطلة. فكان "كن بشرًا"
  .وال أم، واتفق اجلميع على أنه َعْبد من عباد اهللا

  ) ٦٠(الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُْن ِمَن الُْمْمتَرِيَن 

  }) ٦٠(الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَال َتكُْن ِمَن الُْمْمَترِيَن { 
من ربك، فدم على يقينك، وعلى ما أنت  -أيها الرسول-احلق الذي ال شك فيه يف أمر عيسى هو الذي جاءك 

  .عليه من ترك االفتراء، وال تكن من الشاكِّني، ويف هذا تثبيت وطمأنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قُلْ َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا وَأَْبَناَءكُْم وَنَِساءََنا َونَِساَءكُْم وَأَْنفَُسَنا َوأَنْفَُسكُْم فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَ
  ) ٦١(ثُمَّ نَْبتَهِلْ فََنجَْعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني 



ْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا وَأَْبَناءَكُْم َونَِساَءَنا وَنَِساَءكُْم وَأَْنفَُسَنا وَأَْنفَُسكُمْ فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ فَقُلْ َتعَالَ{ 
  }) ٦١(ثُمَّ نَْبتَهِلْ فََنجَْعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني 

يه السالم، فقل يف املسيح عيسى ابن مرمي من بعد ما جاءك من العلم يف أمر عيسى عل -أيها الرسول-فَمن جادلك 
تعالوا ُنْحِضر أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، مث نتجه إىل اهللا بالدعاء أن ُينزل عقوبته : هلم

  .ولعنته على الكاذبني يف قوهلم، املصرِّين على عنادهم

  ) ٦٢(اللََّه لَُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصصُ الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه َوإِنَّ

  }) ٦٢(إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصُص الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِال اللَُّه َوإِنَّ اللََّه لَُهوَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
بادة إال اهللا وحده، إن هذا الذي أنبأتك به من أمر عيسى هلو النبأ احلق الذي ال شك فيه، وما من معبود يستحق الع

  .وإن اهللا هلو العزيز يف ملكه، احلكيم يف تدبريه وفعله

  ) ٦٣(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالُْمفِْسِديَن 

  }) ٦٣(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالْمُفِْسِديَن { 
  .ليم هبم، وسيجازيهم على ذلكفإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم املفسدون، واهللا ع

رَِك بِِه شَْيئًا َولَا َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَاًبا قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه َولَا ُنْش
  ) ٦٤(ولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُ

بِِه َشيْئًا َوال يَتَِّخذَ َبْعضَُنا َبْعًضا قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ تََعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْينََنا َوَبيَْنكُْم أَال َنعُْبَد إِال اللََّه َوال ُنْشرِكَ { 
  }) ٦٤(َولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َت

وهي أن َنُخص : تعالَْوا إىل كلمة عدل وحق نلتزم هبا مجيًعا: ألهل الكتاب من اليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
بعضنا  اهللا وحده بالعبادة، وال نتخذ أي شريك معه، من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غري ذلك، وال يدين

اشهدوا علينا بأنا :  -أيها املؤمنون  -فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا هلم . لبعض بالطاعة من دون اهللا
والدعوة إىل كلمة سواء، كما تُوجَّه إىل اليهود والنصارى، توجَّه إىل . مسلمون منقادون لربنا بالعبودية واإلخالص

  .من جرى جمراهم

  ) ٦٥(بِ ِلمَ ُتَحاجُّونَ ِفي إِبَْراِهيَم َوَما أُنْزِلَِت التَّْوَراةُ وَالْإِْنجِيلُ إِلَّا ِمْن َبْعِدهِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َيا أَْهلَ الِْكتَا

  }) ٦٥(َتْعِقلُونَ  َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم ُتَحاجُّونَ ِفي إِبَْراهِيَم َوَما أُْنزِلَتِ التَّْورَاةُ َواإلِْنجِيلُ إِال ِمْن َبْعِدهِ أَفَال{ 
يا أصحاب الكتب املنزلة من اليهود والنصارى، كيف جيادل كل منكم يف أن إبراهيم عليه السالم كان على ملَّته، 

إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، وقد علمتم : وما أُنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده؟ أفال تفقهون خطأ قولكم
  حدثت بعد وفاته حبني؟أن اليهودية والنصرانية 

  ) ٦٦(ْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ َها أَنُْتْم َهُؤلَاِء حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُتَحاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُمْ بِِه ِعلٌْم َواللَُّه َي



) ٦٦(حَاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُمْ بِِه ِعلٌْم َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم ال َتْعلَُمونَ َها أَْنُتْم َهُؤالِء حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُمْ بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُت{ 
{  

ها أنتم يا هؤالء جادلتم رسول اهللا حممًدا صلى اهللا عليه وسلم فيما لكم به علم ِمن أمر دينكم، مما تعتقدون صحته 
  .براهيم؟ واهللا يعلم األمور على خفائها، وأنتم ال تعلمونيف كتبكم، فِلَم جتادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إ

  ) ٦٧(َما كَانَ إِبَْراِهيمُ َيُهوِديا َولَا َنصَْرانِيا َولَِكْن كَانَ حَنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  }) ٦٧(يفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني َما كَانَ إِبَْراهِيُم َيُهوِديا َوال َنصَْرانِيا وَلَِكْن كَانَ َحنِ{ 
ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً، فلم تكن اليهودية وال النصرانية إال من بعده، ولكن كان متبًعا ألمر اهللا 

  .وطاعته، مستسلًما لربه، وما كان من املشركني

  ) ٦٨(تََّبُعوُه َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا وَاللَُّه َوِليُّ الُْمْؤِمنَِني إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن ا

  }) ٦٨(ِمنَِني إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيمَ لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه وََهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواللَُّه وَِليُّ الُْمْؤ{ 
أخصهم به، الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه، وهذا النيب حممد صلى اهللا إنَّ أحق الناس بإبراهيم و

  .واهللا ويلُّ املؤمنني به املتبعني شرعه. عليه وسلم والذين آمنوا به

  ) ٦٩(ُعُرونَ َودَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَنْفَُسُهْم َوَما َيْش

  }) ٦٩(َودَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَوْ ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَنْفُسَُهْم َوَما َيْشُعُرونَ { 
عن اإلسالم، وما يضلون إال أنفسهم وأتباعهم،  -أيها املسلمون  -متنَّت مجاعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم 

  .وال يعلمونهوما يدرون ذلك 

  ) ٧٠(َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه َوأَْنُتْم َتشَْهُدونَ 

  }) ٧٠(َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه وَأَنُْتْم َتْشَهُدونَ { 
بهم، وفيها أن حممًدا صلى اهللا عليه وسلم يا أهل التوراة واإلجنيل مل جتحدون آيات اهللا اليت أنزهلا على رسله يف كت

  .هو الرسول املنتظر، وأن ما جاءكم به هو احلق، وأنتم تشهدون بذلك؟ ولكنكم تنكرونه

  ) ٧١(َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمونَ الَْحقَّ َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ 

  }) ٧١(ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُمونَ الَْحقَّ وَأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ { 
يا أهل التوراة واإلجنيل ِلَم ختلطون احلق يف كتبكم مبا حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم، وُتْخفون ما فيهما من 

  تعلمون ذلك؟صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأن دينه هو احلق، وأنتم 

  ) ٧٢(خَِرُه لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ آِمُنوا بِالَِّذي أُْنزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النََّهارِ َواكْفُُروا آ



ِذيَن آَمُنوا َوْجهَ النََّهارِ َواكْفُُروا آِخَرُه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ آِمنُوا بِالَِّذي أُنْزِلَ َعلَى الَّ{ 
)٧٢ ({  

لعلهم ؛ صدِّقوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا آخره: وقالت مجاعة من أهل الكتاب من اليهود
  .يتشككون يف دينهم، ويرجعون عنه

 إِنَّ دِيَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ يُْؤَتى أََحٌد مِثْلَ َما أُوِتيُتمْ أَْو ُيَحاجُّوكُْم ِعْنَد َربِّكُْم قُلَْولَا ُتْؤِمنُوا إِلَّا ِلَمْن َتبَِع 
  ) ٧٣(الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم 

ْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ يُْؤَتى أََحٌد مِثْلَ َما أُوِتيُتمْ أَْو ُيَحاجُّوكُْم ِعْنَد َربِّكُْم قُلْ َوال ُتْؤِمنُوا إِال ِلَمْن َتبَِع دِيَنكُ{ 
  }) ٧٣(إِنَّ الْفَْضلَ بَِيدِ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم 
إن اهلدى والتوفيق هدى :  -أيها الرسول-كان يهودياً، قل هلم وال تصدِّقوا تصديقًا صحيًحا إال ملَن تبع دينكم ف

ال تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمني فيتعلمون منكم فيساووكم يف العلم : وقالوا. اهللا وتوفيقه لإلميان الصحيح
إن الفضل  : -أيها الرسول-قل هلم . به، وتكون هلم األفضلية عليكم، أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم هبا

واهللا واسع عليم، َيَسُع بعلمه . والعطاء واألمور كلها بيد اهللا وحتت تصرفه، يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله
  .وعطائه مجيع خملوقاته، ممن يستحق فضله ونعمه

  ) ٧٤(َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ 

  }) ٧٤(َمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ َيْخَتصُّ بَِرْح{ 
  .إن اهللا خيتص ِمن خلقه َمن يشاء بالنبوة واهلداية إىل أكمل الشرائع، واهللا ذو الفضل العظيم

هُ بِِدينَارٍ لَا ُيؤَدِِّه إِلَْيَك إِلَّا َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما َوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َومِْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْن
  ) ٧٥( ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي الْأُمِّيَِّني َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ

ا ِقْنطَارٍ ُيَؤدِّهِ إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِدينَارٍ ال يَُؤدِِّه إِلَْيكَ إِال َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًمَوِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنهُ بِ{ 
  }) ٧٥( ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيِّنيَ َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ

ومن أهل الكتاب من اليهود َمن إنْ تأمنه على كثري من املال يؤدِّه إليك من غري خيانة، ومنهم َمن إنْ تأمنه على 
وسبب ذلك عقيدة فاسدة جتعلهم يستحلُّون أموال . دينار واحد ال يؤدِّه اليك، إال إذا بذلت غاية اجلهد يف مطالبته

وهذا كذب على اهللا، . ألن اهللا أحلَّها لنا؛ أكل أمواهلم إمث وال حرج ليس علينا يف: العرب بالباطل، ويقولون
  .يقولونه بألسنتهم، وهم يعلمون أهنم كاذبون

  ) ٧٦(َبلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

  }) ٧٦(الُْمتَِّقَني  َبلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ{ 
ليس األمر كما زعم هؤالء الكاذبون، فإن املتقي حقاً هو من أوىف مبا عاهد اهللا عليه من أداء األمانة واإلميان به 



واهللا حيب املتقني الذين يتقون . وبرسله والتزم هديه وشرعه، وخاف اهللا عز وجل فامتثل أمره وانتهى عما هنى عنه
  .الشرك واملعاصي

لِّمُُهُم اللَُّه َولَا َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك لَا َخلَاَق لَُهْم ِفي الْآِخَرِة وَلَا ُيكَ إِنَّ
  ) ٧٧(الِْقَياَمِة َولَا ُيزَكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

اللَُّه َوال َيْنظُُر إِلَيْهِْم يَن َيشَْتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه وَأَْيَمانِهِْم ثََمًنا قَِليال أُولَِئَك ال َخالَق لَُهْم ِفي اآلخَِرِة َوال ُيكَلِّمُُهُم إِنَّ الَِّذ{ 
  }) ٧٧(َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْم وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

ووصيته اليت أوصى هبا يف الكتب اليت أنزهلا على أنبياهنم، عوًضا وبدال خسيًسا من  إن الذين يستبدلون بعهد اهللا
عرض الدنيا وحطامها، أولئك ال نصيب هلم من الثواب يف اآلخرة، وال يكلمهم اهللا مبا يسرهم، وال ينظر إليهم يوم 

  .القيامة بعني الرمحة، وال يطهرهم من دنس الذنوب والكفر، وهلم عذاب موجع

قُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما إِنَّ ِمْنُهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهْم بِالْكَِتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الْكَِتابِ َوَيَو
  ) ٧٨(ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهمْ َيْعلَُمونَ 

قُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما إِنَّ ِمنُْهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسنََتُهْم بِالِْكَتابِ لَِتْحَسبُوُه ِمَن الِْكَتابِ َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَابِ َوَيَو{ 
  }) ٧٨(ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهمْ َيْعلَُمونَ 

ليومهوا غريهم أن هذا من الكالم املنزل، ؛ ِمن اليهود لَجماعةً حيرفون الكالم عن مواضعه، ويبدلون كالم اهللا وإن
هذا من عند اهللا أوحاه اهللا إىل نبيه موسى، وما هو من عند اهللا، وهم : وهو التوراة، وما هو منها يف شيء، ويقولون

  .أهنم كاذبون ألجل دنياهم يقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون

ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن كُونُوا  َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيْؤِتَيهُ اللَُّه الْكَِتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنوا ِعَباًدا ِلي
  ) ٧٩(نَ َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكتَاَب َوبَِما كُنُْتْم َتْدُرُسو

ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن كُوُنوا  َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ يُْؤِتَيُه اللَُّه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُوا ِعَباًدا ِلي{ 
  }) ٧٩(َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكتَاَب َوبَِما كُنُْتْم َتْدُرُسونَ 

اعبدوين من : ما ينبغي ألحد من البشر أن يُنزِّل اهللا عليه كتابه وجيعله حكًما بني خلقه وخيتاره نبياً، مث يقول للناس
كونوا حكماء فقهاء علماء مبا كنتم ُتَعلِّمونه غريكم من وحي اهللا تعاىل، ومبا تدرسونه منه : دون اهللا، ولكن يقول
  .حفظًا وعلًما وفقًها

  ) ٨٠(ونَ أُْمرَكُْم أَنْ َتتَِّخذُوا الَْملَاِئكَةَ َوالنَّبِيَِّني أَرَْباًبا أََيأُْمرُكُْم بِالْكُفْرِ َبْعدَ إِذْ أَْنُتْم ُمْسِلُمَولَا َي

  }) ٨٠(ْنُتْم ُمْسِلُمونَ َوال َيأُْمَركُْم أَنْ َتتَِّخذُوا الَْمالِئكَةَ َوالنَّبِيَِّني أَرَْباًبا أََيأُْمرُكُْم بِالْكُفْرِ َبْعدَ إِذْ أَ{ 
أن يأمركم  -أيها الناس-أَُيعْقَلُ . وما كان ألحد منهم أن يأمركم باختاذ املالئكة والنبيني أرباًبا تعبدوهنم من دون اهللا

  بالكفر باهللا بعد انقيادكم ألمره؟



كَْمٍة ثُمَّ َجاءَكُْم َرسُولٌ ُمَصدِّقٌ ِلَما َمَعكُمْ لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولََتْنُصُرنَّهُ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني لََما آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِح
  ) ٨١(ِديَن قَالَ أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِه

بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ  يثَاَق النَّبِيِّنيَ لََما آَتيُْتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاَءكُْم َرُسولٌ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعكُْم لَُتْؤِمُننََّوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِم{ 
  }) ٨١(كُْم ِمَن الشَّاِهِديَن قَالَ أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَع

لَِئْن آتيتكم من كتاب وحكمة، مث : إذ أخذ اهللا سبحانه العهد املؤكد على مجيع األنبياء -أيها الرسول-واذكر 
فهل أقررمت واعترفتم بذلك وأخذمت على ذلك . جاءكم رسول من عندي، مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنَّه

فليشهْد بعضكم على بعض، واشهدوا على أممكم بذلك، وأنا معكم من : بذلك، قال أقررنا: عهدي املوثق؟ قالوا
ويف هذا أن اهللا أخذ امليثاق على كل نيب أن يؤمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وأخذ . الشاهدين عليكم وعليهم

  .امليثاق على أمم األنبياء بذلك

  ) ٨٢(اِسقُونَ فََمْن َتَولَّى َبْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَ

  }) ٨٢(فََمْن َتَولَّى بَْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ { 
فمن أعرض عن دعوة اإلسالم بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه اهللا على أنبيائه، فأولئك هم اخلارجون عن 

  .دين اهللا وطاعة رهبم

  ) ٨٣(َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها وَإِلَْيِه يُْرَجُعونَ  أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم

  }) ٨٣( أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَهُ أَْسلََم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها وَإِلَْيِه ُيْرَجُعونَ{ 
، -وهو اإلسالم الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه وسلم- دين اهللا أيريد هؤالء الفاسقون من أهل الكتاب غري

ورغًما عنهم عند الشدائد،  -كاملؤمنني-مع أن كل َمن يف السموات واألرض استسلم وانقاد وخضع هللا طواعية 
. كال بعملهحني ال ينفعهم ذلك وهم الكفار، كما خضع له سائر الكائنات، وإليه ُيرَجعون يوم املعاد، فيجازي 

  .وهذا حتذير من اهللا تعاىل خللقه أن يرجع إليه أحد منهم على غري ملة اإلسالم

أَْسَباِط َوَما أُوِتَي مُوَسى َوِعيَسى قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب وَالْ
  ) ٨٤(بِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ َوالنَّ

ْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َواَأل{ 
  }) ٨٤(يَسى وَالنَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِمْ ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمنُْهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ َوِع

صدَّقنا باهللا وأطعنا، فال رب لنا غريه، وال معبود لنا سواه، وآمنَّا بالوحي الذي أنزله اهللا :  -أيها الرسول-قل هلم 
هللا، وابنيه إمساعبل وإسحاق، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق، والذي أنزله علينا، والذي أنزله على إبراهيم خليل ا

وما أويت موسى  -وهم األنبياء الذين كانوا يف قبائل بين إسرائيل االثنيت عشرة ِمن ولد يعقوب-على األسباط 
هم، وحنن هللا وحده وعيسى من التوراة واإلجنيل، وما أنزله اهللا على أنبيائه، نؤمن بذلك كله، وال نفرق بني أحد من

  .منقادون بالطاعة، ُمِقرُّون له بالربوبية واأللوهية والعبادة



  ) ٨٥(َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاسِرِيَن 

  }) ٨٥(َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن  َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر اِإلْسالمِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه{ 
ومن يطلب ديًنا غري دين اإلسالم الذي هو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة، والعبودية، ولرسوله النيب 

يف اآلخرة من اخلامت حممد صلى اهللا عليه وسلم باإلميان به ومبتابعته وحمبته ظاهًرا وباطًنا، فلن ُيقبل منه ذلك، وهو 
  .اخلاسرين الذين خبسوا أنفسهم حظوظها

ُه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمنيَ كَْيَف َيْهِدي اللَُّه قَْوًما كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدوا أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجاَءُهمُ الَْبيَِّناُت َواللَّ
)٨٦ (  

ِمَني فَُروا َبْعَد إِميَانِهِْم َوَشهِدُوا أَنَّ الرَُّسولَ َحقٌّ َوَجاءَُهُم الَْبيِّنَاُت وَاللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلكَْيَف يَْهِدي اللَُّه قَْوًما كَ{ 
)٨٦ ({  

كيف بوفق اهللا لإلميان به وبرسوله قوًما جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم بعد إمياهنم به، وشهدوا أن حممًدا 
لبه وسلم حق وما جاء به هو احلق، وجاءهم احلجج من عند اهللا والدالئل بصحة ذلك؟ واهللا ال يوفق صلى اهللا ع

  .للحق والصواب اجلماعة الظلمة، وهم الذين عدلوا عن احلق إىل الباطل، فاختاروا الكفر على اإلميان

  ) ٨٧(وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني أُولَِئَك جََزاُؤُهْم أَنَّ َعلَيْهِْم لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة 

  }) ٨٧(أُولَِئَك َجَزاؤُُهْم أَنَّ َعلَْيهِْم لَْعَنةَ اللَِّه وَالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني { 
  .أولئك الظاملون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناسِ أمجعني، فهم مطرودون من رمحة اهللا

  ) ٨٨(ُف َعْنُهُم الَْعذَاُب وَلَا ُهْم ُينْظَُرونَ َخاِلِديَن ِفيَها لَا ُيخَفَّ

  }) ٨٨(خَاِلِديَن ِفيَها ال ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َوال ُهْم ُينْظَُرونَ { 
  .ماكثني يف النار، ال ُيرفع عنهم العذاب قليال ليسترحيوا، وال ُيؤخر عنهم ملعذرة يعتذرون هبا

  ) ٨٩(ْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َب

  }) ٨٩(إِال الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم { 
يقبلها، إال الذين رجعوا إىل رهبم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم، وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن اهللا 

  .فهو غفور لذنوب عباده، رحيم هبم

  ) ٩٠( إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َبْعَد إِميَانِهِمْ ثُمَّ ازَْداُدوا كُفًْرا لَْن ُتقَْبلَ تَْوَبُتُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ

  }) ٩٠(لَ تَْوَبتُُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَْعَد إِميَانِهِْم ثُمَّ ازَْدادُوا كُفًْرا لَْن تُقَْب{ 
إن الذين كفروا بعد إمياهنم واستمروا على الكفر إىل املمات لن ُتقبل هلم توبة عند حضور املوت، وأولئك هم الذين 

  .ضلُّوا السبيل، فأخطَُؤوا منهجه



لَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُْء الْأَْرضِ ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِهِ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوَما إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا وَُهْم كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْب
  ) ٩١(لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن 

ى بِهِ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحدِِهْم ِملُْء اَألْرضِ ذََهًبا َولَوِ افَْتَد{ 
  }) ٩١(َوَما لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن 

إن الذين جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وماتوا على الكفر باهللا ورسوله، فلن ُيقبل من أحدهم يوم القيامة 
ولئك هلم عذاب موجع، وما هلم من أ. ليفتدي به نفسه من عذاب اهللا، ولو افتدى به نفسه ِفْعال؛ ملء األرض ذهًبا

  .أحد ينقذهم من عذاب اهللا

  ) ٩٢(لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

  }) ٩٢(وا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم لَْن َتنَالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتْنِفقُ{ 
لن تدركوا اجلنة حىت تتصدقوا مما حتبون، وأي شيء تتصدقوا به مهما كان قليال أو كثًريا فإن اهللا به عليم، 

  .وسيجازي كل منفق حبسب عمله

ِئيلُ َعلَى نَفِْسِه ِمْن قَْبلِ أَنْ ُتنَزَّلَ التَّْوَراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَها كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحلًّا ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ إِلَّا َما َحرََّم إِسَْرا
  ) ٩٣(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

التَّْوَراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّْوَراةِ كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحال ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ إِال َما َحرََّم إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه ِمْن قَْبلِ أَنْ ُتنَزَّلَ { 
  }) ٩٣(فَاْتلُوَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

كل األطعمة الطيِّبة كانت حالال ألبناء يعقوب عليه السالم إال ما حرَّم يعقوب على نفسه ملرض نزل به، وذلك ِمن 
وذلك ؛ إسرائيل بعض األطعمة اليت كانت حالال هلم فلما نُزِّلت التوراة حرَّم اهللا على بين. قبل أن تَُنزَّل التوراة

هاتوا التوراة، واقرؤوا ما فيها إن كنتم حمقني يف دعواكم أن اهللا أنزل :  -أيها الرسول-قل هلم . لظلمهم وبغيهم
 فيها حترمي ما حرَّمه يعقوب على نفسه، حىت تعلموا صدق ما جاء يف القرآن من أن اهللا مل حيرم على بين إسرائيل

  .شيئًا من قبل نزول التوراة، إال ما حرَّمه يعقوب على نفسه

  ) ٩٤(فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  }) ٩٤(فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ { 
  .ن كذب على اهللا من بعد قراءة التوراة ووضوح احلقيقة، فأولئك هم الظاملون القائلون على اهللا بالباطلفَم

  ) ٩٥(قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  }) ٩٥(نِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ َصَدقَ اللَُّه فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َح{ 
فإن كنتم صادقني يف حمبتكم وانتسابكم خلليل اهللا . َصَدق اهللا فيما أخرب به وفيما شرعه -أيها الرسول-قل هلم 



 إبراهيم عليه السالم فاتبعوا ملَّته اليت شرعها اهللا على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإهنا احلق الذي ال شك
  .وما كان إبراهيم عليه السالم من املشركني باهللا يف توحيده وعبادته أحدًا. فيه

  ) ٩٦(إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ مَُباَركًا وَُهًدى ِللَْعالَِمَني 

  }) ٩٦(عَالَِمَني إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَبارَكًا َوُهًدى ِللْ{ 
، وهذا البيت مبارك تضاعف فيه "مكة"إن أول بيت ُبين لعبادة اهللا يف األرض هلو بيت اهللا احلرام الذي يف 

  .احلسنات، وتتنزل فيه الرمحات، ويف استقباله يف الصالة، وقصده ألداء احلج والعمرة، صالح وهداية للناس أمجعني

َر فَإِنَّ ْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمًنا َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيلًا َوَمْن كَفَِفيِه آَياٌت َبيَِّناٌت َمقَاُم إِ
  ) ٩٧(اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَني 

ِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْستَطَاعَ إِلَْيهِ َسبِيال َوَمْن كَفََر ِفيِه آَياٌت َبيِّنَاٌت َمقَاُم إِبَْراِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمًنا َو{ 
  }) ٩٧(فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني 

مقام إبراهيم عليه السالم، وهو : يف هذا البيت دالالت ظاهرات أنه من بناء إبراهيم، وأن اهللا عظَّمه وشرَّفه، منها
ي كان يقف عليه حني كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إمساعيل، ومن دخل هذا البيت أَِمَن على احلََجر الذ

وقد أوجب اهللا على املستطيع من الناس يف أي مكان قَْصَد هذا البيت ألداء مناسك . نفسه فال يناله أحد بسوء
  .، وعن سائر َخلْقهومن جحد فريضة احلج فقد كفر، واهللا غين عنه وعن حجِّه وعمله. احلج

  ) ٩٨(قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ 

  }) ٩٨(قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ { 
ِلَم جتحدون حجج اهللا اليت دلَّْت على أن دين اهللا هو : ل الكتاب من اليهود والنصارىأله -أيها الرسول-قل 

ويف ذلك . اإلسالم، وتنكرون ما يف كتبهم من دالئل وبراهني على ذلك، وأنتم تعلمون؟ واهللا شهيد على صنيعكم
  .هتديد ووعيد هلم

  ) ٩٩(لَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا وَأَنُْتْم شَُهَداُء َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ ال

ا َتْعَملُونَ لَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّقُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوأَنُْتْم شَُهَداُء َوَما ال{ 
)٩٩ ({  

ِلَم متنعون من اإلسالم من يريد الدخول فيه تطلبون له زيًغا وميال عن : لليهود والنصارى -أيها الرسول-قل 
  .القصد واالستقامة، وأنتم تعلمون أن ما جئُت به هو احلق؟ وما اهللا بغافل عما تعملون، وسوف جيازيكم على ذلك

  ) ١٠٠(إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َيُردُّوكُْم بَْعَد إِميَانِكُْم كَاِفرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 



  }) ١٠٠(فِرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ تُِطيُعوا فَرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب يَُردُّوكُْم بَْعَد إَِميانِكُْم كَا{ 
يها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا مجاعة من اليهود والنصارى ممن آتاهم اهللا التوراة يا أ

لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنني به، فال تأمنوهم ؛ واإلجنيل، يضلوكم، ويلقوا إليكم الشَُّبه يف دينكم
  .على دينكم، وال تقبلوا هلم رأًيا أو مشورة

صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ َتكْفُُرونَ َوأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدَي إِلَى  َوكَْيَف
)١٠١ (  

مْ بِاللَِّه فَقَْد ُهِديَ إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آَياُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيعَْتِص{ 
)١٠١ ({  

، وآيات القرآن تتلى عليكم، وفيكم رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم -أيها املؤمنون -وكيف تكفرون باهللا 
  .يبلغها لكم؟ وَمن يتوكل على اهللا ويستمسك بالقرآن والسنة فقد ُوفِّق لطريق واضح، ومنهاج مستقيم

  ) ١٠٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه وَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ 

  }) ١٠٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ إِال َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ { 
وذلك بأن يطاع فال يُعصى، وُيشكَر فال : ا اهللا ورسوله، وعملوا بشرعه، خافوا اهللا حق خوفهيا أيها الذين صدَّقو

  .لتلقوا اهللا وأنتم عليه؛ يكفر، وُيذكَر فال ينسى، وداوموا على متسككم بإسالمكم إىل آخر حياتكم

اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم  َواْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا َولَا َتفَرَّقُوا وَاذْكُُروا نِْعَمَت
  ) ١٠٣( آيَاِتِه لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ بِنِْعَمِتِه إِخَْواًنا َوكُْنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن النَّارِ فَأَنْقَذَكُْم مِْنَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم

لََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم َواْعَتِصمُوا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا َوال َتفَرَّقُوا َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَ {
  }) ١٠٣(ا كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ بِنِْعَمِتِه إِخَْواًنا َوكُْنُتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن النَّارِ فَأَنْقَذَكُْم مِْنَه

واذكروا نعمة جليلة أنعم اهللا هبا . ومتسَّكوا مجيًعا بكتاب ربكم وهدي نبيكم، وال تفعلوا ما يؤدي إىل فرقتكم
ته وحمبة رسوله، وألقى يف قلوبكم قبل اإلسالم أعداء، فجمع اهللا قلوبكم على حمب -أيها املؤمنون-إذ كنتم : عليكم

إخوانا متحابني، وكنتم على حافة نار جهنم، فهداكم اهللا باإلسالم وجنَّاكم  -بفضله-حمبة بعضكم لبعض، فأصبحتم 
لتهتدوا إىل سبيل ؛ وكما بيَّن اهللا لكم معامل اإلميان الصحيح فكذلك يبيِّن لكم كل ما فيه صالحكم. من النار

  .فال تضلوا عنها الرشاد، وتسلكوها،

  ) ١٠٤(ُهُم الُْمفِْلُحونَ َولَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمعُْروِف َوَينَْهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوأُولَِئَك 

  }) ١٠٤(َيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ َولَْتكُْن ِمْنكُمْ أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ وََيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َو{ 
مجاعة تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف، وهو ما ُعرف حسنه شرًعا وعقال وتنهى عن  -أيها املؤمنون-ولتكن منكم 

  .املنكر، وهو ما ُعرف قبحه شرًعا وعقال وأولئك هم الفائزون جبنات النعيم



  ) ١٠٥(كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهمُ الَْبيَِّناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم َولَا َتكُوُنوا 

  }) ١٠٥(ٌم َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الَْبيِّنَاُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظي{ 
كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرَّقوا شيًعا وأحزابًا، واختلفوا يف  -أيها املؤمنون-وال تكونوا 

  .أصول دينهم من بعد أن اتضح هلم احلق، وأولئك مستحقون لعذابٍ عظيم موجع

ُوُجوُهُهْم أَكَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ  َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت
)١٠٦ (  

ْم قُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتَيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُْم فَذُو{ 
  }) ١٠٦(َتكْفُُرونَ 

يوم القيامة َتبَْيضُّ وجوه أهل السعادة الذين آمنوا باهللا ورسوله، وامتثلوا أمره، وَتْسَودُّ وجوه أهل الشقاوة ممن 
أكفرمت بعد إميانكم، فاخترمت الكفر : فأما الذين اسودَّت وجوههم، فيقال هلم توبيخًا. كذبوا رسوله، وعصوا أمره

  .قوا العذاب بسبب كفركمعلى اإلميان؟ فذو

  ) ١٠٧(َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  }) ١٠٧(َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { 
وما ُبشِّروا به من اخلري، فهم يف جنة اهللا ونعيمها، وهم باقون فيها، ال وأما الذين ابيضَّْت وجوهم بنضرة النعيم، 

  .خيرجون منها أبًدا

  ) ١٠٨(ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما ِللْعَالَِمَني 

  }) ١٠٨(للَُّه ُيرِيُد ظُلًْما ِللَْعالَِمَني ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما ا{ 
وما اهللا بظامل أحًدا من . بالصدق واليقني -أيها الرسول-هذه آيات اهللا وبراهينه الساطعة، نتلوها ونقصُّها عليك 

  .ألنه احلاكم العدل الذي ال جيور؛ خلقه، وال مبنقص شيئًا من أعماهلم

  ) ١٠٩(ِفي الْأَْرضِ َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر  َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما

  }) ١٠٩(َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ اُألمُوُر { 
 وهللا ما يف السموات وما يف األرض، ملٌك له وحده خلقًا وتدبًريا، ومصري مجيع اخلالئق إليه وحده، فيجازي كال

  .على قدر استحقاقه

َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ  كُْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه
  ) ١١٠(َخيًْرا لَُهْم مِْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ 



َولَْو آَمَن أَْهلُ الْكَِتابِ لَكَانَ  كُْنُتمْ َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه{ 
  }) ١١٠(َخيًْرا لَُهْم مِْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ 

خري األمم وأنفع الناس للناس، تأمرون باملعروف، وهو ما ُعرف حسنه شرًعا وعقال وتنهون  -أمة حممد يا  -أنتم 
ولو آمن أهل الكتاب من . عن املنكر، وهو ما ُعرف قبحه شرًعا وعقال وتصدقون باهللا تصديقًا جازًما يؤيده العمل

د اهللا كما آمنتم، لكان خريا هلم يف الدنيا اليهود والنصارى مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وما جاءهم به من عن
واآلخرة، منهم املؤمنون املصدقون برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم العاملون هبا، وهم قليل، وأكثرهم اخلارجون 

  .عن دين اهللا وطاعته

  ) ١١١(ْنَصُرونَ لَْن َيُضرُّوكُْم إِلَّا أَذًى َوإِنْ ُيقَاِتلُوكُْم يَُولُّوكُُم الْأَْدَبارَ ثُمَّ لَا ُي

  }) ١١١(لَْن َيُضرُّوكُْم إِال أَذًى َوإِنْ ُيقَاِتلُوكُْم يَُولُّوكُُم األَْدَبارَ ثُمَّ ال ُيْنَصُرونَ { 
لن يضركم هؤالء الفاسقون من أهل الكتاب إال ما يؤذي أمساعكم من ألفاظ الشرك والكفر وغري ذلك، فإن 

  .ألدبار، مث ال ينصرون عليكم بأي حاليقاتلوكم ُيْهَزموا، ويهربوا مولِّني ا

 اللَِّه َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِلَّا بَِحْبلٍ ِمَن اللَِّه َوَحْبلٍ ِمَن النَّاسِ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن
  ) ١١٢(للَِّه َوَيقُْتلُونَ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيْعَتدُونَ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآيَاِت ا

 اللَِّه َوضُرَِبْت َعلَْيهُِمضُرَِبْت َعلَْيهِمُ الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِال بِحَْبلٍ ِمَن اللَِّه َوحَْبلٍ ِمَن النَّاسِ َوَباءُوا بَِغَضبٍ ِمَن { 
  }) ١١٢(َعَصْوا َوكَاُنوا َيعَْتُدونَ  الَْمْسكََنةُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ األَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلكَ بَِما

بعهد من اهللا وعهد من  جعل اهللا اهلوان والصغار أمًرا الزًما ال يفارق اليهود، فهم أذالء حمتقرون أينما ُوجِدوا، إال
الناس يأمنون به على أنفسهم وأمواهلم، وذلك هو عقد الذمة هلم وإلزامهم أحكام اإلسالم، ورجعوا بغضب من اهللا 

ذلك ؛ مستحقني له، وُضربت عليهم الذلَّة واملسكنة، فال ترى اليهوديَّ إال وعليه اخلوف والرعب من أهل اإلميان
فرهم باهللا، وجتاوزهم حدوده، وقَْتلهم األنبياء ظلًما واعتداء، وما جرَّأهم على هذا الذي جعله اهللا عليهم بسبب ك

  .إال ارتكاهبم للمعاصي، وجتاوزهم حدود اهللا

  ) ١١٣(لَْيسُوا َسَواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ 

  }) ١١٣(وا سََواًء ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آَياِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ لَْيُس{ 
فمنهم مجاعة مستقيمة على أمر اهللا مؤمنة برسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، يقومون : ليس أهل الكتاب متساوين

  .مقبلني على مناجاة اهللا يف صلواهتم الليل مرتلني آيات القرآن الكرمي،

ْيرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحنيَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وََيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيسَارُِعونَ ِفي الَْخ
)١١٤ (  

أُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت َوأُولَِئَك ِمَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَي{ 
  }) ١١٤(الصَّاِلِحَني 



يؤمنون باهللا واليوم اآلخر، ويأمرون باخلري كله، وينهون عن الشر كلِّه، ويبادرون إىل فعل اخلريات، وأولئك ِمن 
  .عباد اهللا الصاحلني

  ) ١١٥(ا َيفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه وَاللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني َوَم

  }) ١١٥(َوَما َيفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني { 
. هللا، بل ُيشكر هلم، وجيازون عليهوأيُّ عمل قلَّ أو كَثُر من أعمال اخلري تعمله هذه الطائفة املؤمنة فلن يضيع عند ا

  .ابتغاء رضوان اهللا، وطلًبا لثوابه؛ واهللا عليم باملتقني الذين فعلوا اخلريات وابتعدوا عن احملرمات

  ) ١١٦(نَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ الإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوأُولَِئَك أَْصحَاُب 

نَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتغْنَِي َعْنُهْم أَمَْوالُُهْم َوال أَْوالدُُهْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا َوأُولَِئَك أَْصحَاُب ال{ 
)١١٦ ({  

مواهلم وال أوالدهم شيئًا من عذاب اهللا يف الدنيا وال يف إن الذين كفروا بآيات اهللا، وكذبوا رسله، لن تدفع عنهم أ
  .اآلخرة، وأولئك أصحاب النار املالزمون هلا، ال خيرجون منها

َوَما ظَلََمُهمُ  ُهْم فَأَْهلَكَْتُهَمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذِه الْحََياِة الدُّْنَيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَْنفَُس
  ) ١١٧(اللَُّه َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

ُهْم فَأَْهلَكَْتُه َوَما ظَلََمُهمُ َمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذِه الَْحَياِة الدُّْنَيا كَمَثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أَصَاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَْنفَُس{ 
  }) ١١٧(ُهْم َيظِْلُمونَ اللَُّه َولَِكْن أَْنفَُس

َمثَلُ ما ينفق الكافرون يف وجوه اخلري يف هذه احلياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب، كمثل ريح فيها برد شديد هَبَّْت 
وهؤالء الكافرون ال جيدون يف اآلخرة . على زرع قوم كانوا يرجون خريه، وبسبب ذنوهبم مل ُتْبقِ الريح منه شيئًا

  .مهم اهللا بذلك، ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصياهنمثواًبا، وما ظل

َبَدتِ الْبَْغَضاُء ِمْن أَفَْواهِهِْم َوَما  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم لَا َيأْلُوَنكُْم خََبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد
  ) ١١٨(َبيَّنَّا لَكُُم الْآيَاِت إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ  ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر قَْد

َدِت الْبَْغَضاُء ِمْن أَفَْواِههِْم َوَما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُمْ ال َيأْلُوَنكُْم خََباال َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َب{ 
  }) ١١٨(ُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اآلَياتِ إِنْ كُْنُتمْ َتْعِقلُونَ ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْب

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني، ُتطْلعوهنم على 
وقد ظهرت شدة  أسراركم، فهؤالء ال يَفُْترون عن إفساد حالكم، وهم يفرحون مبا يصيبكم من ضرر ومكروه،

قد بيَّنَّا لكم الرباهني واحلجج، لتتعظوا . البغض يف كالمهم، وما ختفي صدورهم من العداوة لكم أكرب وأعظم
  .وحتذروا، إن كنتم تعقلون عن اهللا مواعظه وأمره وهنيه



ِه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََناِملَ َها أَنُْتْم أُولَاِء ُتِحبُّونَُهْم َولَا ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكتَابِ كُلِّ
  ) ١١٩(ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموتُوا بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ 

ابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُمُ َها أَْنُتْم أُوالِء ُتِحبُّونَُهْم َوال ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكَت{ 
  }) ١١٩(اَألَناِملَ ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموتُوا بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ 

بونكم وحيملون لكم العداوة ها هوذا الدليل على خطئكم يف حمبتهم، فأنتم حتبوهنم وحتسنون إليهم، وهم ال حي
والبغضاء، وأنتم تؤمنون بالكتب املنزلة كلها ومنها كتاهبم، وهم ال يؤمنون بكتابكم، فكيف حتبوهنم؟ وإذا لقوكم 

آمنَّا وصدَّقْنا، وإذا خال بعضهم إىل بعض بدا عليهم الغم واحلزن، فَعضُّوا أطراف أصابعهم من شدة :  -نفاقًا-قالوا 
:  -أيها الرسول-قل هلم . ون من ألفة املسلمني واجتماع كلمتهم، وإعزاز اإلسالم، وإذالهلم بهالغضب، ملا ير

  .إن اهللا مطَِّلع على ما ختفي الصدور، وسيجازي كال على ما قدَّم ِمن خري أو شر. موتوا بشدة غضبكم

وا بَِها َوإِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم َشْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما إِنْ َتْمَسْسكُمْ َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتِصْبكُْم سَيِّئَةٌ َيفَْرُح
  ) ١٢٠(َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

ُهْم َشيْئًا إِنَّ اللََّه بَِما ْم كَْيُدإِنْ َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتصِْبكُْم َسيِّئَةٌ َيفَْرُحوا بَِها َوإِنْ َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا ال َيُضرُّكُ{ 
  }) ١٢٠(َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

إن نزل بكم أمٌر حسن ِمن نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة واحلزن،  -أيها املؤمنون-ومن عداوة هؤالء أنكم 
وإن وقع بكم مكروه من هزمية أو نقص يف األموال واألنفس والثمرات فرحوا بذلك، وإن تصربوا على ما 

واهللا جبميع ما يعمل هؤالء الكفار من . كم، وتتقوا اهللا فيما أمركم به وهناكم عنه، ال يضركم أذى مكرهمأصاب
  .الفساد حميط، وسيجازيهم على ذلك

  ) ١٢١(َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم 

  }) ١٢١(ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللْقَِتالِ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم  َوإِذْ غَدَْوَت{ 
حني َخَرْجَت من بيتك البًسا ُعدَّة احلرب، تنظم صفوف أصحابك، وُتْنزِل كل واحد يف  -أيها الرسول-واذكر 

  .عليم بأفعالكمواهللا مسيع ألقوالكم، ". أُُحد"منزله للقاء املشركني يف غزوة 

  ) ١٢٢(إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ َتفَْشلَا َواللَُّه َولِيُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  }) ١٢٢(ُنونَ إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ تَفَْشال َواللَُّه َولِيُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِم{ 
ما كان من أمر بين َسِلمة وبين حارثة حني حدثتهم أنفسهم بالرجوع مع زعيمهم املنافق عبد  -أيها الرسول-اذكر 

وعلى اهللا وحده . خوفًا من لقاء العدو، ولكن اهللا عصمهم وحفظهم، فساروا معك متوكلني على اهللا؛ اهللا بن أُيبٍّ
  .فليتوكل املؤمنون

  ) ١٢٣(كُُم اللَُّه بَِبْدرٍ َوأَنُْتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َولَقَْد َنَصَر



  }) ١٢٣(َولَقَدْ َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ َوأَْنُتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { 
املشركني مع قلة َعَددكم وُعَددكم، فخافوا اهللا بفعل  على أعدائكم" بدر"بـ  -أيها املؤمنون-ولقد نصركم اهللا 

  .لعلكم تشكرون له نعمه؛ أوامره واجتناب نواهيه

  ) ١٢٤( إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكِْفَيكُْم أَنْ يُِمدَّكُْم َربُّكُْم بِثَلَاثَِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمنَْزِلَني

  }) ١٢٤(نَِني أَلَْن َيكْفَِيكُْم أَنْ ُيِمدَّكُمْ رَبُّكُْم بِثَالثَِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمنَْزِلَني إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِم{ 
حني شقَّ عليهم أن يأيت َمَدد للمشركني، فأوحينا إليك أن " بدر"ما كان من أمر أصحابك يف  -أيها الرسول-اذكر 

ثالثة آالف من املالئكة ُمنَْزلني من السماء إىل أرض املعركة، ألن تكفيكم معونة ربكم بأن ميدكم ب: تقول هلم
  يثبتونكم، ويقاتلون معكم؟

  ) ١٢٥(كَِة ُمَسوِِّمَني َبلَى إِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا َويَأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِدْدكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئ

  }) ١٢٥(وا َوَتتَّقُوا َويَأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا يُْمِدْدكُمْ رَبُّكُْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمَسوِِّمَني َبلَى إِنْ َتصْبُِر{ 
إن تصربوا على لقاء العدو وتتقوا اهللا بِفْعل ما أمركم به واجتناب ما : وبشارة أخرى لكم. بلى يكفيكم هذا املََدد

على الفور مسرعني لقتالكم، يظنون أهنم يستأصلونكم، فإن اهللا ميدكم خبمسة آالف " مكة"كفار هناكم عنه، ويأت 
  .قد أعلموا أنفسهم وخيوهلم بعالمات واضحات: من املالئكة مسوِّمني أي

  ) ١٢٦(ِعْنِد اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ  َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى لَكُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن

  }) ١٢٦(زِ الَْحِكيمِ َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِال ُبْشَرى لَكُْم وَِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِال ِمْن ِعْنِد اللَِّه الَْعزِي{ 
وما النصر . تطمئن قلوبكم، وتطيب بوعد اهللا لكموما جعل اهللا هذا اإلمداد باملالئكة إال بشرى لكم يبشركم هبا ول
  .إال من عند اهللا العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف تدبريه وفعله

  ) ١٢٧(ِلَيقْطََع طََرفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا أَْو َيكْبِتَُهْم فََيْنقَِلُبوا َخاِئبَِني 

  }) ١٢٧(بَِتُهْم فََيْنقَِلُبوا َخاِئبَِني ِلَيقْطََع طََرفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا أَْو َيكْ{ 
ليهلك فريقًا من الكفار بالقتل، ومن جنا منهم من القتل رجع حزيًنا قد ضاقت عليه " بْدر"وكان نصر اهللا لكم بـ 

  .نفسه، يَظْهر عليه اخلزي والعار

  ) ١٢٨(فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ  لَْيسَ لََك ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء أَوْ َيُتوَب َعلَيْهِْم أَْو ُيَعذِّبَُهْم

  }) ١٢٨(لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم أَْو يَُعذِّبَُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ { 
من أمر العباد شيء، بل األمر كله هللا تعاىل وحده ال شريك له، ولعل بعض هؤالء الذين  -أيها الرسول-ليس لك 

ومن بقي على كفره يعذبه اهللا يف الدنيا واآلخرة . ورهم لإلسالم فيسلموا، فيتوب اهللا عليهمقاتلوك تنشرح صد
  .بسبب ظلمه وبغيه



  ) ١٢٩( َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  }) ١٢٩(السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم  َوِللَِّه َما ِفي{ 
واهللا غفور . وهللا وحده ما يف السموات وما يف األرض، يغفر ملن يشاء من عباده برمحته، ويعذب من يشاء بعدله

  .لذنوب عباده، رحيم هبم

  ) ١٣٠(ِذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا الرَِّبا أَضَْعافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَّ

  }) ١٣٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا الرَِّبا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ { 
صّدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا جبميع أنواعه، وال تأخذوا يف القرض زيادة على  يا أيها الذين

رؤوس أموالكم وإن قلَّت، فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف كلما حان موعد سداد الدين؟ واتقوا اهللا بالتزام 
  .لتفوزوا يف الدنيا واآلخرة؛ شرعه

  ) ١٣١(ِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُ

  }) ١٣١(َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { 
  .اجعلوا ألنفسكم وقاية بينكم وبني النار اليت ُهيِّئت للكافرين

  ) ١٣٢(َوأَِطيعُوا اللََّه وَالرَّسُولَ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

  }) ١٣٢(لَّكُْم ُتْرَحُمونَ َوأَِطيعُوا اللََّه َوالرَُّسولَ لََع{ 
فيما أمركم به من الطاعات وفيما هناكم عنه من أكل الربا وغريه من األشياء، وأطيعوا  -أيها املؤمنون-وأطيعوا اهللا 

  .لترمحوا، فال تعذبوا؛ الرسول

  ) ١٣٣(أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني  َوَسارِعُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرضَُها السََّماوَاُت َوالْأَْرُض

  }) ١٣٣(َوسَارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت وَاَألْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني { 
 وبادروا بطاعتكم هللا ورسوله الغتنام مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة، عرضها السموات واألرض، أعدها اهللا

  .للمتقني

  ) ١٣٤(لُْمْحِسنَِني الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء وَالضَّرَّاِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ وَاللَُّه ُيِحبُّ ا

  }) ١٣٤(لنَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء وَالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ ا{ 
الذين ينفقون أمواهلم يف اليسر والعسر، والذين ميسكون ما يف أنفسهم من الغيظ بالصرب، وإذا قََدروا َعفَوا عمَّن 

  .وهذا هو اإلحسان الذي حيب اهللا أصحابه. ظلمهم



فَُسُهْم ذَكَرُوا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ُيِصرُّوا َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْن
  ) ١٣٥(َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ 

وا ِلذُنُوبِهِْم َوَمْن َيْغِفرُ الذُّنُوَب إِال اللَُّه َولَمْ ُيِصرُّوا َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَنْفُسَُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُر{ 
  }) ١٣٥(َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ 

والذين إذا ارتكبوا ذنًبا كبًريا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه، ذكروا وعد اهللا ووعيده فلجأوا إىل رهبم تائبني، 
نوهبم، وهم موقنون أنه ال يغفر الذنرب إال اهللا، فهم لذلك ال يقيمون على معصية، وهم يطلبون منه أن يغفر هلم ذ

  .يعلمون أهنم إن تابوا تاب اهللا عليهم 

  ) ١٣٦(ِلَني ُر الَْعاِمأُولَِئَك جََزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَْج

  }) ١٣٦(ُر الَْعاِمِلَني أُولَِئَك َجَزاؤُُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَْج{ 
ها أولئك املوصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر اهللا ذنوهبم، وهلم جنات جتري من حتت أشجار

  .ونِْعَم أجر العاملني املغفرة واجلنة. وقصورها املياه العذبة، خالدين فيها ال خيرجون منها أبدًا

  ) ١٣٧(قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

  }) ١٣٧(وا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُري{ 
تعزية هلم بأنه قد مضت من قبلكم أمم، ابُتلي املؤمنون منهم بقتال " أُحد"خياطب اهللا املؤمنني ملَّا أُصيبوا يوم 

  .ئك املكذبني باهللا ورسلهالكافرين فكانت العاقبة هلم، فسريوا يف األرض معتربين مبا آل إليه أمر أول

  ) ١٣٨(َهذَا بََيانٌ ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني 

  }) ١٣٨(َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني { 
؛ وا بذلكهذا القرآن بيان وإرشاد إىل طريق احلق، وتذكري ختشع له قلوب املتقني، وهم الذين خيشون اهللا، وُخصُّ

  .ألهنم هم املنتفعون به دون غريهم

  ) ١٣٩(َولَا َتهِنُوا َولَا َتْحَزنُوا َوأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

  }) ١٣٩(َوال تَهُِنوا َوال َتْحَزنُوا َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني { 
، وأنتم الغالبون والعاقبة لكم، إن "أُحد"تال عدوكم، وال حتزنوا ملا أصابكم يف عن ق -أيها املؤمنون-وال تْضُعفوا 

  .كنتم مصدقني باهللا ورسوله متَّبعني شرعه

يَن آَمُنوا َوَيتَِّخذَ ِمْنكُمْ  اللَُّه الَِّذإِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم
  ) ١٤٠(ُشَهَداَء َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 



كُمْ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَتَِّخذَ مِْن إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك األَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم{ 
  }) ١٤٠(ُشَهَداَء َواللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

فحزنتم لذلك، فقد أصاب املشركني جراح وقتل مثل " أُحد"جراح أو قتل يف غزوة  -أيها املؤمنون-إن أصابتكم 
ة، حىت وتلك األيام ُيَصرِّفها اهللا بني الناس، نصر مرة وهزمية أخرى، ملا يف ذلك من احلكم". بدر"ذلك يف غزوة 

واهللا ال حيب الذين . يظهر ما علمه اهللا يف األزل ليميز اهللا املؤمن الصادق ِمن غريه، وُيكْرَِم أقواًما منكم بالشهادة
  .ظلموا أنفسهم، وقعدوا عن القتال يف سبيله

  ) ١٤١(َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَْمَحَق الْكَاِفرِيَن 

  }) ١٤١(الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَافِرِيَن  َوِليَُمحَِّص اللَُّه{ 
  .كانت اختباًرا وتصفية للمؤمنني، وختليًصا هلم من املنافقني وهالكًا للكافرين" أُحد"وهذه اهلزمية اليت وقعت يف 

  ) ١٤٢(ْم َوَيعْلََم الصَّابِرِيَن أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُ

  }) ١٤٢(أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُوا ِمْنكُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن { 
د؟ ال حيصل لكم أظننتم أن تدخلوا اجلنة، ومل تُْبَتلوا بالقتال والشدائ -صلى اهللا عليه وسلم-يا أصحاب حممد 

  .اجملاهدين منكم يف سبيله، والصابرين على مقاومة األعداء -علما ظاهرا للخلق-دخوهلا حىت ُتْبتلوا، ويعلم اهللا 

  ) ١٤٣(َولَقَْد كُنُْتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنُتْم َتنْظُُرونَ 

  }) ١٤٣(ْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَدْ رَأَْيُتُموُه وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ َولَقَْد كُْنُت{ 
لتنالوا شرف اجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهللا ؛ تتمنون لقاء العدو" أُحد"قبل غزوة  -أيها املؤمنون-ولقد كنتم 

قد حصل لكم الذي متنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا  ، فها هو ذا"بدر"الذي حَِظي به إخوانكم يف غزوة 
  .وصابروا

ْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َوَما ُمَحمٌَّد إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُ
  ) ١٤٤(سََيْجزِي اللَُّه الشَّاكِرِيَن َيُضرَّ اللََّه َشيْئًا َو

َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه  َوَما ُمَحمَّدٌ إِال َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ َماَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم{ 
  }) ١٤٤(اكِرِيَن فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئًا َوسََيْجزِي اللَُّه الشَّ

أفإن مات بانقضاء أجله أو قُِتل كما أشاعه . وما حممد إال رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه
األعداء رجعتم عن دينكم،، تركتم ما جاءكم به نبيكم؟ ومن يرجُِع منكم عن دينه فلن يضر اهللا شيئًا، إمنا يضر 

  .اإلميان وشكر ربه على نعمة اإلسالم، فإن اهللا جيزيه أحسن اجلزاءأما َمن ثبت على . نفسه ضرًرا عظيًما

ا َوَمْن ُيرِْد ثَوَاَب الْآِخَرِة نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه ِكتَاًبا ُمَؤجَّلًا َوَمْن ُيرِْد ثََوابَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْه
  ) ١٤٥(اِكرِيَن َوسََنْجزِي الشَّ



َوَمْن ُيرِْد ثَوَاَب اآلخَِرِة ُنْؤِتهِ َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َتُموَت إِال بِإِذِْن اللَِّه ِكتَاًبا ُمَؤجَّال َوَمْن ُيرِْد ثََوابَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْها { 
  }) ١٤٥(ِمْنَها َوسََنْجزِي الشَّاكِرِيَن 

ومن يطلب بعمله َعَرض . دره وحىت يستويف املدة اليت قدرها اهللا له كتاًبا مؤجَّاللن ميوت أحد إال بإذن اهللا وق
الدنيا، نعطه ما قسمناه له من رزق، وال حظَّ له يف اآلخرة، ومن يطلب بعمله اجلزاء من اهللا يف اآلخرة مننحه ما 

نا بطاعته وجهاده، وسنجزي الشاكرين طلبه، ونؤته جزاءه وافًرا مع ما لَه يف الدنيا من رزق مقسوم، فهذا قد َشكََر
  .خًريا

وا َوَما اسَْتكَاُنوا وَاللَُّه ُيِحبُّ َوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما أََصابَُهْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُ
  ) ١٤٦(الصَّابِرِيَن 

ُه ُيِحبُّ اَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما أَصَاَبُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُوا َوَما اْسَتكَاُنوا َواللََّوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَ{ 
  }) ١٤٦(الصَّابِرِيَن 

ألن ؛ تلكثري من األنبياء السابقني قاتل معهم مجوع كثرية من أصحاهبم، فما ضعفوا ِلَما نزل هبم من جروح أو ق
  .واهللا حيب الصابرين. ذلك يف سبيل رهبم، وما َعَجزوا، وال خضعوا لعدوهم، إمنا صربوا على ما أصاهبم

ْومِ الْكَاِفرِينَ َنا وَاْنُصْرَنا َعلَى الْقََوَما كَانَ قَْولَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبََّنا اغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا وَإِسَْرافََنا ِفي أَمْرَِنا َوثَبِّْت أَقَْداَم
)١٤٧ (  

ا وَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِال أَنْ قَالُوا َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوإِسَْرافََنا ِفي أَمْرَِنا وَثَبِّْت أَقَْداَمَن{ 
)١٤٧ ({  

لنا ذنوبنا، وما وقع منا ِمن جتاوزٍ يف أمر ديننا، وثبِّت أقدامنا  ربنا اغفر: وما كان قول هؤالء الصابرين إال أن قالوا
  .حىت ال نفرَّ من قتال عدونا، وانصرنا على َمن جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك

  ) ١٤٨(فَآَتاُهُم اللَُّه ثََواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثَوَابِ الْآِخَرِة وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

  }) ١٤٨(اللَُّه ثَوَاَب الدُّنَْيا َوُحْسَن ثََوابِ اآلِخَرِة وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني فَآَتاُهُم { 
فأعطى اهللا أولئك الصابرين جزاءهم يف الدنيا بالنصر على أعدائهم، وبالتمكني هلم يف األرض، وباجلزاء احلسن 

  .عبادته لربه ومعاملته خللقهواهللا حيب كلَّ َمن أحسن . العظيم يف اآلخرة، وهو جنات النعيم

  ) ١٤٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِطيعُوا الَِّذيَن كَفَُروا يَُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاسِرِيَن 

  }) ١٤٩(ْم فََتْنقَِلُبوا َخاسِرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ تُِطيُعوا الَِّذيَن كَفَُروا َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُ{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا الذين جحدوا ألوهييت، ومل يؤمنوا برسلي من اليهود 
والنصارى واملنافقني واملشركني فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه، يضلوكم عن طريق احلق، وترتدُّوا عن دينكم، 

  .سران املبني واهلالك احملققفتعودوا باخل



  ) ١٥٠(َبلِ اللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو َخْيُر النَّاصِرِيَن 

  }) ١٥٠(َبلِ اللَُّه َمْوالكُْم َوُهَو َخْيُر النَّاصِرِيَن { 
  .إهنم لن ينصروكم، بل اهللا ناصركم، وهو خري ناصر، فال حيتاج معه إىل نصرة أحد

اِلِمنيَ كَفَرُوا الرُّْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَمْ ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّ َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن
)١٥١ (  

ا َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَْم يَُنزِّلْ بِِه ُسلْطَاًن{ 
  }) ١٥١(الظَّاِلِمَني 

سنقذف يف قلوب الذين كفروا أشدَّ الفزع واخلوف بسبب إشراكهم باهللا آهلة مزعومة، ليس هلم دليل أو برهان 
الذي يأوون إليه  رعب وهلع من املؤمنني، أما مكاهنم يف اآلخرة: على استحقاقها للعبادة مع اهللا، فحالتهم يف الدنيا

  .وذلك بسبب ظلمهم وعدواهنم، وساء هذا املقام مقاًما هلم؛ فهو النار

 َصيُْتْم ِمْن َبْعِد َما أََراكُْم َما ُتِحبُّونََولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدهُ إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم وََتَناَزعُْتْم ِفي الْأَْمرِ َوَع
َعْنكُْم وَاللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى  ِمْنكُْم َمْن يُرِيُد الدُّْنَيا َومِْنكُْم َمْن يُرِيُد الْآِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيكُْم َولَقَْد َعفَا

  ) ١٥٢(الُْمْؤِمنَِني 

َحتَّى إِذَا فَِشلُْتْم َوَتنَاَزْعُتْم ِفي اَألْمرِ َوَعصَْيُتْم ِمْن َبْعِد َما أََراكُْم َما َولَقَدْ َصدَقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه { 
ْضلٍ َعلَى قَْد َعفَا َعْنكُْم وَاللَُّه ذُو فَُتحِبُّونَ ِمْنكُْم َمْن يُرِيدُ الدُّنَْيا َوِمْنكُْم َمْن ُيرِيدُ اآلِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعنُْهْم لَِيْبَتِلَيكُْم َولَ

  }) ١٥٢(الُْمْؤِمنَِني 
بإذنه تعاىل، حىت إذا َجبُنتم " أُحد"ولقد حقق اهللا لكم ما وعدكم به من نصر، حني كنتم تقتلون الكفار يف غزوة 

هل تبقون يف مواقعكم أو تتركوهنا جلمع الغنامن مع َمن جيمعها؟ وعصيتم أمر : وضعفتم عن القتال واختلفتم
ال تفارفوا أماكنكم بأي حال، حلَّت بكم اهلزمية من بعد ما أراكم ما حتبون من النصر، وتبيَّن رسولكم حني أمركم أ

ليختربكم، ؛ أن منكم َمن يريد الغنائم، وأن منكم َمن يطلب اآلخرة وثواهبا، مث صرف اهللا وجوهكم عن عدوكم
  .وقد علم اهللا ندمكم وتوبتكم فعفا عنكم، واهللا ذو فضل عظيم على املؤمنني

َتحَْزُنوا َعلَى َما فَاَتكُْم وَلَا  إِذْ ُتصِْعُدونَ َولَا َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُخَْراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَما بَِغمٍّ ِلكَْيلَا
  ) ١٥٣(َما أَصَاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

َعلَى أََحٍد َوالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُخَْراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَما بَِغمٍّ ِلكَْيال َتحَْزُنوا َعلَى َما فَاَتكُمْ  إِذْ ُتْصِعُدونَ َوال َتلُْوونَ{ 
  }) ١٥٣(َوال َما أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

بني من أعدائكم، وال تلتفتون إىل ما كان ِمن أمركم حني أخذمت تصعدون اجلبل هار -يا أصحاب حممد-اذكروا 
أحد ِلَما اعتراكم من الدهشة واخلوف والرعب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثابت يف امليدان يناديكم من 

لكي ؛ خلفكم قائال إيلَّ عباَد اهللا، وأنتم ال تسمعون وال تنظرون، فكان جزاؤكم أن أنزل اهللا بكم أملًا وضيقًا وغما



واهللا خبري جبميع أعمالكم، ال خيفى . ى ما فاتكم من نصر وغنيمة، وال ما حلَّ بكم من خوف وهزميةال حتزنوا عل
  .عليه منها شيء

للَِّه غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ ْنفُُسُهْم يَظُنُّونَ بِاثُمَّ أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنعَاًسا يَْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم َوطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَ
ْم َما لَا ُيْبُدونَ لََك َيقُولُونَ لَْو كَانَ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ َهلْ لََنا ِمَن الْأَْمرِ ِمْن َشْيٍء قُلْ إِنَّ الْأَْمَر كُلَُّه ِللَِّه ُيْخفُونَ ِفي أَْنفُسِهِ

ا لْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَى َمضَاجِعِهِْم َوِلَيْبتَِلَي اللَُّه َملََنا ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا قُ
  ) ١٥٤(ِفي ُصدُورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ 

ْيَر الَْحقِّ ظَنَّ ْعدِ الَْغمِّ أََمَنةً ُنعَاًسا يَْغَشى طَاِئفَةً مِْنكُْم َوطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّتُْهْم أَنْفُسُُهْم َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَثُمَّ أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َب{ 
ِفي أَنْفُسِهِْم َما ال يُْبُدونَ لَكَ َيقُولُونَ لَوْ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ َهلْ لََنا ِمَن اَألْمرِ ِمْن َشْيٍء قُلْ إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه ِللَِّه ُيْخفُونَ 

ُم الْقَْتلُ إِلَى َمضَاجِِعهِْم َوِلَيْبَتِليَ كَانَ لََنا ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا قُلْ لَْو كُنُْتْم ِفي ُبيُوِتكُْم لَبََرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهِ
  }) ١٥٤(َوِليَُمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ اللَُّه َما ِفي ُصُدورِكُْم 

مث كان من رمحة اهللا باملؤمنني املخلصني أن ألقى يف قلوهبم من بعد ما نزل هبا من همٍّ وغمٍّ اطمئناًنا وثقة يف وعد اهللا، 
وطائفة أُخرى أمهَّهم خالص أنفسهم خاصة،  وكان من أثره نعاس غَِشي طائفة منهم، وهم أهل اإلخالص واليقني،

وَضُعفَْت عزميتهم وُشِغلوا بأنفسهم، وأساؤوا الظن برهبم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن اهللا ال يُِتمُّ أمر رسوله، وأن 
هل كان لنا من اختيار يف : اإلسالم لن نقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمني على خروجهم، يقول بعضهم لبعض

إن األمر كلَّه هللا، فهو الذي قدَّر خروجكم وما حدث لكم، وهم ُيْخفون :  -أيها الرسول-لقتال؟ قل هلم اخلروج ل
قل . لو كان لنا أدىن اختيار ما قُِتلنا هاهنا: يف أنفسهم ما ال يظهرونه لك من احلسرة على خروجهم للقتال، يقولون

اهللا أنكم متوتون، خلرج الذين كتب اهللا عليهم املوت إىل حيث  إن اآلجال بيد اهللا، ولو كنتم يف بيوتكم، وقدَّر: هلم
ُيقْتلون، وما جعل اهللا ذلك إال ليخترب ما يف صدوركم من الشك والنفاق، وليميز اخلبيث من الطيب، ويظهر أمر 

  .مورهمواهللا عليم مبا يف صدور خلقه، ال خيفى عليه شيء من أ. املؤمن من املنافق للناس يف األقوال واألفعال

لَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا مِْنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن إِنََّما اْسَتزَلَُّهُم الشَّْيطَانُ بِبَْعضِ َما كََسبُوا َو
  ) ١٥٥(َحِليٌم 

َجْمَعانِ إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيطَانُ بَِبْعضِ َما كََسُبوا َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهمْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنكُْم َيْوَم الْتَقَى الْ{ 
  }) ١٥٥(غَفُوٌر َحِليٌم 

، إمنا أوقعهم "أُحد"حممد عن القتال يوم التقى املؤمنون واملشركون يف غزوة  -يا أصحاب-إن الذين فرُّوا منكم 
إن اهللا غفور للمذنبني . ذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب، ولقد جتاوز اهللا عنهم فلم يعاقبهمالشيطان يف ه

  .التائبني، حليم ال يعاجل من عصاه بالعقوبة

كَانُوا غُزى لَْو كَاُنوا ِعْنَدَنا َما  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالُوا ِلإِخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا ِفي الْأَْرضِ أَْو
  ) ١٥٦(ونَ َبِصٌري َماُتوا َوَما قُِتلُوا لَِيجَْعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه ُيحْيِي َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُ



َوقَالُوا ِإلخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا ِفي اَألْرضِ أَْو كَانُوا غُزى لَْو كَانُوا ِعْنَدنَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن كَفَرُوا { 
  }) ١٥٦(َملُونَ َبِصٌري َما َماُتوا َوَما قُِتلُوا لَِيجَْعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم َواللَُّه ُيحْيِي َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْع

ذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال ُتشاهبوا الكافرين الذين ال يؤمنون برهبم، فهم يقولون إلخواهنم يا أيها ال
لو مل خيرج : من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون يف أرض اهللا عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة املقاتلني فماتوا أو قُِتلوا

وهذا القول يزيدهم أملًا وحزًنا وحسرة تستقر يف قلوهبم، أما . قُتلوا هؤالء ومل يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما
وإن -املؤمنون فإهنم يعلمون أن ذلك بقدر اهللا فيهدي اهللا قلوهبم، وخيفف عنهم املصيبة، واهللا حييي َمن قدَّر له احلياة 

  .تعملونه بصري، فيجازيكم بهواهللا بكل ما  -وإن كان مقيمًا-ومييت َمنِ انتهى أجله  -كان مسافًرا أو غازيًا

  ) ١٥٧(َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ خَْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

  }) ١٥٧(َيْجَمُعونَ َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّمْ لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا { 
وأمت جتاهدون يف سبيل اهللا أو متم يف أثناء القتال، ليغفرن اهللا لكم ذنوبكم، ولريمحنكم  -أيها املؤمنون-ولئن قُِتلتم 

  .رمحة من عنده، فتفوزون جبنات النعيم، وذلك خري من الدنيا وما جيمعه أهلها

  ) ١٥٨(ْحَشُرونَ َولَِئْن ُمتُّْم أَْو قُِتلُْتمْ لَإِلَى اللَِّه ُت

  }) ١٥٨(َولَِئْن ُمتُّمْ أَْو قُِتلُْتْم إلِلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ { 
ولئن انقضت آجالكم يف هذه احلياة الدنيا، فمتم على فُُرشكم، أو قتلتم يف ساحة القتال، إلىل اهللا وحده ُتحشرون، 

  .فيجازيكم بأعمالكم

َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ِمْن َحوِْلَك فَاْعُف َعْنُهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهمْ  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم
  ) ١٥٩(ِفي الْأَْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني 

ْنتَ لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا ِمْن حَْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهمْ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِل{ 
  }) ١٥٩(َوَشاوِرُْهْم ِفي األَْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني 

منَّ اهللا عليك فكنت رفيقًا هبم، ولو كنت سيِّئ اخلُلق قاسي القلب،  -أيها النيب-حابك فربمحة من اهللا لك وألص
أن يغفر هلم،  -أيها النيب-، واسأل اهللا "أُحد"الْنَصَرَف أصحابك من حولك، فال تؤاخذهم مبا كان منهم يف غزوة 

فأَْمِضه معتمًدا على  -بعد االستشارة-وشاورهم يف األمور اليت حتتاج إىل مشورة، فإذا عزمت على أمر من األمور 
  .اهللا وحده، إن اهللا حيب املتوكلني عليه

ِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ إِنْ َيْنُصْركُُم اللَُّه فَلَا غَاِلَب لَكُْم َوإِنْ َيْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي يَْنُصرُكُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَّ
)١٦٠ (  

َوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ رْكُُم اللَُّه فَال غَاِلَب لَكُْم َوإِنْ َيْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي يَْنُصرُكُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتإِنْ يَْنُص{ 
)١٦٠ ({  



إن ميددكم اهللا بنصره ومعونته فال أحد يستطيع أن يغلبكم، وإن خيذلكم فمن هذا الذي يستطيع أن ينصركم من 
  .عد خذالنه لكم؟ وعلى اهللا وحده فليتوكل املؤمنونب

  ) ١٦١(َبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ َوَمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الْقَِياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََس

) ١٦١(لُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََسَبْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ َوَمْن َيْغ{ 
{  

وما كان لنيبٍّ أن َيُخونَ أصحابه بأن يأخذ شيئًا من الغنيمة غري ما اختصه اهللا به، ومن يفعل ذلك منكم يأت مبا 
ح به يف املوقف املشهود، مث ُتعطى كل نفس جزاَء ما كسبت وافًيا غري منقوص لُيفَض؛ أخذه حامال له يوم القيامة

  .دون ظلم

  ) ١٦٢(أَفََمنِ اتََّبَع رِْضوَانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه َوَمأَْواهُ َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري 

  }) ١٦٢(ٍط ِمَن اللَِّه َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري أَفََمنِ اتََّبعَ رِضَْوانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخ{ 
ال يستوي من كان قصده رضوان اهللا ومن هو ُمِكٌب على املعاصي، مسخط لربه، فاستحق بذلك سكن جهنم، 

  .وبئس املصري

  ) ١٦٣(ُهْم َدَرَجاٌت ِعْندَ اللَِّه وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 

  }) ١٦٣(جَاٌت ِعْنَد اللَِّه وَاللَُّه َبِصريٌ بَِما َيْعَملُونَ ُهْم َدَر{ 
أصحاب اجلنة املتبعون ملا يرضي اهللا متفاوتون يف الدرجات، وأصحاب النار املتبعون ملا يسخط اهللا متفاوتون يف 

  .واهللا بصري بأعماهلم ال خيفى عليه منها شيء. الدركات، ال يستوون

ِكتَاَب وَالِْحكَْمةَ ى الُْمْؤِمنِنيَ إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرسُولًا ِمْن أَنْفُسِهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلِّمُُهُم الْلَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَ
  ) ١٦٤(َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

َعثَ ِفيهِْم َرُسوال ِمْن أَنْفُسِهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتِه َوُيزَكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب وَالِْحكْمَةَ لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َب{ 
  }) ١٦٤(َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ 
آيات القرآن، ويطهرهم من إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم، يتلو عليهم ؛ لقد أنعم اهللا على املؤمنني من العرب

  .الشرك واألخالق الفاسدة، ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غيٍّ وجهل ظاهر

  ) ١٦٥(ى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر اللََّه َعلَ أََولَمَّا أَصَاَبْتكُْم ُمصِيَبةٌ قَْد أََصبُْتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُمْ إِنَّ

اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر  أََولَمَّا أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَْد أََصبُْتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْفُِسكُْم إِنَّ{ 
)١٦٥ ({  

قد أصبتم مثليها من املشركني يف يوم " أُحد"يوم  مصيبة، وهي ما أُصيب منكم -أيها املؤمنون-أوملا أصابتكم 



كيف يكون هذا وحنن مسلمون ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا وهؤالء مشركون؟ قل : ، قلتم متعجبني"بْدر"
هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم بسبب خمالفتكم أْمرَ رسولكم وإقبالكم على مجع :  -أيها النيب-هلم 

  .هللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، ال معقِّب حلكمهإن ا. الغنائم

  ) ١٦٦(َوَما أَصَاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني 

  }) ١٦٦(َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذْنِ اللَِّه َوِلَيْعلَمَ الُْمْؤِمنَِني { 
يوم التقى َجْمعُ املؤمنني ومجع املشركني فكان النصر للمؤمنني أوال " أُحد"ا وقع بكم ِمن جراح أو قتل يف غزوة وم

  .مث للمشركني ثانًيا، فذلك كله بقضاء اهللا وقدره، وليظهر ما علمه اهللا يف األزل؛ ليميز املؤمنني الصادقني منكم

َيْومَِئٍذ  ُهمْ َتَعالَْوا قَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم ِقتَالًا لَاتََّبْعَناكُْم ُهْم ِللْكُفْرَِوِلَيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُوا َوِقيلَ لَ
  ) ١٦٧(نَ أَقَْرُب ِمنُْهْم ِللْإَِمياِن َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمو

ِقتَاال التََّبْعَناكُْم ُهْم ِللْكُفْرِ َيْومَِئٍذ  َوِلَيْعلَمَ الَِّذيَن َنافَقُوا َوقِيلَ لَُهْم َتعَالَْوا قَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم{ 
  }) ١٦٧(ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ  أَقَْرُب ِمنُْهْم ِلِإلَميانِ َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم َما لَْيَس

تعالوا قاتلوا معنا يف سبيل اهللا، أو كونوا عوًنا : وليعلم املنافقني الذين كشف اهللا ما يف قلوهبم حني قال املؤمنون هلم
كفر يف هذا اليوم أقرب منهم لو نعلم أنكم تقاتلون أحًدا لكنا معكم عليهم، هم لل: لنا بتكثريكم سوادنا، فقالوا

  .واهللا أعلم مبا ُيخفون يف صدورهم. ألهنم يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم؛ لإلميان

  ) ١٦٨(كُنُْتْم َصاِدِقَني الَِّذيَن قَالُوا ِلإِخَْوانِهِْم َوقََعدُوا لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرءُوا َعْن أَْنفُِسكُُم الَْمْوَت إِنْ 

  }) ١٦٨(ْنُتمْ َصاِدِقَني الَِّذيَن قَالُوا ِإلْخوَانِهِْم َوقََعدُوا لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرءُوا َعْن أَْنفُِسكُُم الَْمْوَت إِنْ كُ{ 
لو ": حدأُ"هؤالء املنافقون هم الذين قعدوا وقالوا إلخواهنم الذين أصيبوا مع املسلمني يف حرهبم املشركني يوم 

فادفعوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني يف دعواكم أهنم لو :  -أيها الرسول-قل هلم . أطاَعنا هؤالء ما قتلوا
  .أطاعوكم ما قتلوا، وأنكم قد جنومت منه بقعودكم عن القتال

  ) ١٦٩(رَبِّهِْم يُْرَزقُونَ  َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا َبلْ أَحَْياٌء ِعْنَد

  }) ١٦٩(َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْموَاًتا َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم ُيْرَزقُونَ { 
يف جوار أن الذين قتلوا يف سبيل اهللا أموات ال ُيِحسُّون شيئًا، بل هم أحياء حياة برزخية  -أيها النيب-وال تظنَّنَّ 

  .رهبم الذي جاهدوا من أجله، وماتوا يف سبيله، جيري عليهم رزقهم يف اجلنة، وُينعَّمون

ْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ فَرِِحَني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَيْستَْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَمْ َيلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَلَّا َخ
)١٧٠ (  



ٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ فَرِِحَني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَال َخْو{ 
)١٧٠ ({  

لنعيم والرضا ما َتقَرُّ به لقد َعمَّتهم السعادة حني َمنَّ اهللا عليهم، فأعطاهم ِمن عظيم جوده وواسع كرمه من ا
ليفوزوا كما فازوا، ِلِعلِْمهم أهنم سينالون من ؛ أعينهم، وهم يفرحون بإخواهنم اجملاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء

اخلري الذي نالوه، إذا استشهدوا يف سبيل اهللا خملصني له، وأن ال خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور اآلخرة، وال 
  .ما فاهتم من حظوظ الدنياهم حيزنون على 

  ) ١٧١(َيْستَْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني 

  }) ١٧١(َيْسَتْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ وَأَنَّ اللََّه ال ُيِضيعُ أَْجرَ الُْمْؤِمنَِني { 
رة مبا أُعطوا من نعم اهللا وجزيل عطائه، وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني به، بل ينمِّيه ويزيده من وإهنم يف فرحة غام

  .فضله

  ) ١٧٢(أَْجٌر َعِظيٌم الَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِللَِّه َوالرَّسُولِ ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُهُم الْقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِمنُْهْم وَاتَّقَْوا 

  }) ١٧٢(َعظِيٌم َن اسَْتجَاُبوا ِللَِّه وَالرَّسُولِ ِمْن َبْعِد َما أَصَاَبُهمُ الْقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم وَاتَّقَْوا أَْجٌر الَِّذي{ 
مع ما كان " أُحد"بعد هزميتهم يف غزوة " محراء األسد"الذين لبُّوا نداء اهللا ورسوله وخرجوا يف أعقاب املشركني إىل 

  .ن آالم وجراح، وبذلوا غاية جهدهم، والتزموا هبدي نبيهم، للمحسنني منهم واملتقني ثواب عظيمهبم م

  ) ١٧٣(للَُّه َونِْعَم الْوَِكيلُ الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُْم فَاْخَشوُْهْم فََزادَُهْم إَِمياًنا َوقَالُوا َحْسُبَنا ا

  }) ١٧٣(َونِْعَم الَْوكِيلُ َن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فَزَاَدُهْم إِميَاًنا َوقَالُوا َحسُْبَنا اللَُّه الَِّذي{ 
إن أبا سفيان ومن معه قد أمجعوا أمرهم على الرجوع إليكم الستئصالكم، : وهم الذين قال هلم بعض املشركني

وهم واتقوا لقاءهم، فإنه ال طاقة لكم هبم، فزادهم ذلك التخويف يقيًنا وتصديقًا بوعد اهللا هلم، ومل َيثْنِهم فاحذر
  .كافينا، ونِْعم الوكيل املفوَّض إليه تدبري عباده: حسبنا اهللا أي: ذلك عن عزمهم، فساروا إىل حيث شاء اهللا، وقالوا

  ) ١٧٤(ْضلٍ لَمْ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء وَاتََّبُعوا رِضَْوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعظِيمٍ فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَ

  }) ١٧٤(ِظيمٍ فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم َيْمَسْسُهمْ ُسوٌء َواتََّبعُوا رِْضَوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َع{ 
بنعمة من اهللا بالثواب اجلزيل وبفضل منه باملنزلة العالية، وقد ازدادوا إمياًنا " املدينة"إىل " ألسدمحراء ا"فرجعوا من 

واهللا ذو . ويقيًنا، وأذلوا أعداء اهللا، وفازوا بالسالمة من القتل والقتال، واتبعوا رضوان اهللا بطاعتهم له ولرسوله
  .فضل عظيم عليهم وعلى غريهم

  ) ١٧٥(ْيطَانُ ُيَخوِّفُ أَْولَِياَءُه فَلَا َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني إِنََّما ذَِلكُمُ الشَّ



  }) ١٧٥(إِنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيخَوُِّف أَوِْلَياَءُه فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني { 
ألنّهم ضعاف ال ناصر هلم، ؛ ءكم خيوِّفكم أنصاره، فال ختافوا املشركنيإنَّما املثبِّط لكم يف ذلك هو الشيطان جا

  .وخافوين باإلقبال على طاعيت إن كنتم مصدِّقني يب، ومتبعني رسويل

لَُهْم َحظًّا ِفي الْآِخَرِة وَلَُهمْ  َولَا َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَْن َيضُرُّوا اللََّه َشْيئًا ُيرِيُد اللَُّه أَلَّا َيجَْعلَ
  ) ١٧٦(َعذَاٌب َعظِيٌم 

ُهْم َحظًّا ِفي اآلخَِرِة َولَُهْم َوال َيحُْزْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا ُيرِيُد اللَُّه أَال َيجَْعلَ لَ{ 
  }) ١٧٦(َعذَاٌب َعظِيٌم 

هؤالء الكفاُر مبسارعتهم يف اجلحود والضالل، إهنم بذلك لن يضروا اهللا،  -أيها الرسول-ِخل احلزنَ إىل قلبك ال ُيْد
ألهنم انصرفوا عن ؛ إمنا يضرون أنفسهم حبرماهنا حالوة اإلميان وعظيم الثواب، يريد اهللا أال جيعل هلم ثواًبا يف اآلخرة

  .دعوة احلق، وهلم عذاب شديد

  ) ١٧٧(اْشَترَُوا الْكُفَْر بِالْإَِمياِن لَْن َيُضرُّوا اللََّه شَْيئًا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم  إِنَّ الَِّذيَن

  }) ١٧٧(إِنَّ الَِّذيَن اشَْتَرُوا الْكُفَْر بِاِإلَمياِن لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم { 
ا اهللا شيئًا، بل ضرر ِفْعِلهم يعود على أنفسهم، وهلم يف اآلخرة عذاب إن الذين استبدلوا الكفر باإلميان لن يضرو

  .موجع

  ) ١٧٨(ًما َولَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم خَْيٌر لِأَْنفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَدادُوا إِثْ

  }) ١٧٨(هٌِني ِذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر َألْنفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَدادُوا إِثًْما َولَُهْم َعذَاٌب ُمَوال َيْحَسَبنَّ الَّ{ 
وال يظننَّ اجلاحدون أننا إذا أَطَلْنا أعمارهم، ومتعناهم مبُتع الدنيا، ومل تؤاخذهم بكفرهم وذنوهبم، أهنم قد نالوا 

  .ليزدادوا ظلًما وطغيانًا، وهلم عذاب يهينهم ويذلُّهم؛ خًريا ألنفسهم، إمنا نؤخر عذاهبم وآجاهلم بذلك

وَلَِكنَّ  للَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبَِما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَنُْتْم َعلَْيِه َحتَّى َيمِيَز الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ ا
  ) ١٧٩(يٌم اللََّه َيْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظ

يِّبِ َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ َما كَانَ اللَُّه لَِيذَرَ الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطَّ{ 
  }) ١٧٩(أَْجٌر َعِظيٌم َولَِكنَّ اللََّه َيجَْتبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآِمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوإِنْ ُتؤِْمُنوا وََتتَّقُوا فَلَكُْم 

عاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس املؤمن منكم باملنافق ما كان اهللا لَيَدَعكم أيها املصدقون باهللا ورسوله ال
أيها -وما كان ِمن حكمة اهللا أن يطلعكم . حىت َيِميَز اخلبيث من الطيب، فُيعرف املنافق من املؤمن الصادق

البتالء، غري أن على الغيب الذي يعلمه من عباده، فتعرفوا املؤمن منهم من املنافق، ولكنه مييزهم باحملن وا -املؤمنون
اهللا تعاىل يصطفي من رسله َمن يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه، فآمنوا باهللا ورسوله، وإن تؤمنوا 

  .إمياًنا صادقًا وتتقوا ربكم بطاعته، فلكم أجر عظيم عند اهللا



َو َخْيًرا لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُه
  ) ١٨٠(َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

ِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِل{ 
  }) ١٨٠(الِْقَياَمِة َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َواَألْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

ألن هذا املال ؛ خري هلم، بل هو شرٌّ هلموال يظنن الذين يبخلون مبا أنعم اهللا به عليهم تفضال منه أن هذا البخل 
واهللا سبحانه وتعاىل هو مالك امللك، وهو الباقي . الذي مجعوه سيكون طوقًا من نار يوضع يف أعناقهم يوم القيامة

  .بعد فناء مجيع خلقه، وهو خبري بأعمالكم مجيعها، وسيجازي كال على قدر استحقاقه

ولُ ذُوقُوا َن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء َسَنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهمُ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُلَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذي
  ) ١٨١(َعذَاَب الْحَرِيقِ 

َسَنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهُم اَألْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُولُ ذُوقُوا لَقَدْ َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء { 
  }) ١٨١(َعذَاَب الْحَرِيقِ 

سنكتب هذا القول . إن اهللا فقري إلينا يطلب منا أن نقرضه أمواال وحنن أغنياء: لقد مسع اهللا قول اليهود الذين قالوا
ن ِمن قَْتل آبائهم ألنبياء اهللا ظلًما وعدواًنا، وسوف نؤاخذهم بذلك يف الذي قالوه، وسنكتب أهنم راضون مبا كا
  .ذوقوا عذاب النار احملرقة: اآلخرة، ونقول هلم وهم يف النار يعذبون

  ) ١٨٢(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

  }) ١٨٢(ْم َوأَنَّ اللََّه لَْيسَ بِظَالمٍ ِللْعَبِيِد ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُ{ 
ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدَّمتموه يف حياتكم الدنيا من املعاصي القولية والفعلية واالعتقادية، وأن اهللا ليس 

  .بظالم للعببد

ى يَأِْتيََنا بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر قُلْ قَْد َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلي بِالْبَيَِّناتِ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهِدَ إِلَيَْنا أَلَّا ُنْؤِمَن لَِرُسولٍ َحتَّ
  ) ١٨٣(َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

ى َيأْتَِيَنا بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر قُلْ قَْد َجاَءكُمْ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلي بِالَْبيَِّناتِ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْيَنا أَال ُنْؤِمَن لَِرُسولٍ َحتَّ{ 
  }) ١٨٣(َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
إنه رسول من اهللا، : دِّق َمن جاءنا يقولإن اهللا أوصانا يف التوراة أال نص: هؤالء اليهود حني ُدُعوا إىل اإلسالم قالوا

أنتم كاذبون يف :  -أيها الرسول-قل هلم . حىت يأتينا بصدقة يتقرب هبا إىل اهللا، فتنزل نار من السماء فتحرقها
ألنه قد جاء آباءكم رسلٌ من ِقبلي باملعجزات والدالئل على صدقهم، وبالذي قلتم من اإلتيان بالقربان ؛ قولكم

  النار، فَِلَم قََتل آباؤكم هؤالء األنبياء إن كنتم صادقني يف دعواكم؟الذي تأكله 

  ) ١٨٤(فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالْبَيَِّناِت َوالزُُّبرِ وَالِْكَتابِ الُْمنِريِ 



  }) ١٨٤(لَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوالِْكتَابِ الُْمنِريِ فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِا{ 
هؤالء اليهود وغريهم من أهل الكفر، فقد كذَّب املبطلون كثًريا من املرسلني ِمن  -أيها الرسول-فإن كذَّبك 

قبلك، جاءوا أقوامهم باملعجزات الباهرات واحلجج الواضحات، والكتب السماوية اليت هي نور يكشف الظلمات، 
  .والكتابِ البيِّن الواضح

لَ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما الْحََياةُ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُُجورَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخ
  ) ١٨٥(الدُّْنَيا إِلَّا َمتَاُع الُْغرُورِ 

فَقَْد فَاَز َوَما الَْحَياةُ اِئقَةُ الْمَْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُجُوَركُْم َيْوَم الِْقَياَمِة فََمْن ُزحْزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ كُلُّ نَفْسٍ ذَ{ 
  }) ١٨٥(الدُّْنَيا إِال َمتَاُع الُْغرُورِ 

وإمنا ُتوفَّون أجوركم على أعمالكم . ليحاسبهم؛ مكل نفس ال بدَّ أن تذوق املوت، وهبذا يرجع مجيع اخللق إىل رهب
وما احلياة الدنيا . وافية غري منقوصة يوم القيامة، فمن أكرمه ربه وجنَّاه من النار وأدخله اجلنة فقد نال غاية ما يطلب

  .إال متعة زائلة، فال تغترُّوا هبا

ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ  لَُتْبلَُونَّ ِفي أَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم وَلََتْسَمُعنَّ
  ) ١٨٦(َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ 

وا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ لَُتْبلَُونَّ ِفي أَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُت{ 
  }) ١٨٦(َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ اُألُمورِ 

فسكم مبا يف أموالكم بإخراج النفقات الواجبة واملستحبَّة، وباجلوائح اليت تصيبها، ويف أن -أيها املؤمنون-لَُتْخَتَبُرنَّ 
جيب عليكم من الطاعات، وما حيلُّ بكم من جراح أو قتل وفَقْد لألحباب، وذلك حىت يتميَّز املؤمن الصادق من 

وإن . ولَتسمُعنَّ من اليهود والنصارى واملشركني ما يؤذي أمساعكم من ألفاظ الشرك والطعن يف دينكم. غريه
بلزوم طاعته واجتناب معصيته، فإن ذلك من األمور اليت ُيعزم  على ذلك كله، وتتقوا اهللا -أيها املؤمنون-تصربوا 

  .عليها، وينافس فيها

ئْسَ  ظُُهورِِهْم وَاْشَترَْوا بِِه ثََمًنا قَِليلًا فَبَِوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َولَا َتكُْتمُوَنُه فََنَبذُوُه َوَراَء
  ) ١٨٧(َما َيْشَتُرونَ 

ظُهُورِِهْم وَاْشَترَْوا بِِه ثََمًنا قَلِيال  َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب لَتَُبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال َتكُْتمُوَنُه فََنَبذُوُه َوَراَء{ 
  }) ١٨٧(فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ 

ذ أخذ اهللا العهد املوثق على الذين آتاهم اهللا الكتاب من اليهود والنصارى، فلليهود إ -أيها الرسول-واذكر 
ليعملوا هبما، ويبينوا للناس ما فيهما، وال يكتموا ذلك وال خيفوه، فتركوا العهد ومل ؛ التوراة وللنصارى اإلجنيل

س الشراء يشترون، يف تضييعهم امليثاق، يلتزموا به، وأخذوا مثنا خبًسا مقابل كتماهنم احلق وحتريفهم الكتاب، فبئ
  .وتبديلهم الكتاب



بَِمفَاَزٍة ِمَن الَْعذَابِ وَلَُهْم َعذَابٌ لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيحَْمُدوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَلَا َتْحَسَبنَُّهْم 
  ) ١٨٨(أَلِيٌم 

الَْعذَابِ وَلَُهمْ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمُدوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَال َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن ال َتْحَسَبنَّ { 
  }) ١٨٨(َعذَاٌب أَلِيٌم 

ين عليهم الناس مبا مل وال تظنن الذين يفرحون مبا أَتَوا من أفعال قبيحة كاليهود واملنافقني وغريهم، وحيبون أن يث
ويف اآلية وعيد شديد لكل آت . يفعلوا، فال تظنهم ناجني من عذاب اهللا يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب موجع
  .لفعل السوء معجب به، ولكل مفتخر مبا مل يعمل، لُيثَين عليه الناس وحيمدوه

  ) ١٨٩(لِّ َشْيٍء قَِديٌر َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُ

  }) ١٨٩(َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 
  .وهللا وحده ملك السموات واألرض وما فيهما، واهللا على كل شيء قدير

  ) ١٩٠(لَآيَاٍت ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ  إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ

  }) ١٩٠(إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َواْخِتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ آلَياتٍ ُألوِلي اَأللْبَابِ { 
إن يف خلق السموات واألرض على غري مثال سابق، ويف تعاقُب الليل والنهار، واختالفهما طوال وِقصًَرا لدالئل 

  .وبراهني عظيمة على وحدانية اهللا ألصحاب العقول السليمة

بََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطلًا الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َر
  ) ١٩١(سُْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

بََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطال الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِهِْم َوَيَتفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َواَألْرضِ َر{ 
  }) ١٩١(سُْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

: ا وعلى جنوهبم، وهم يتدبرون يف خلق السموات واألرض، قائلنيقياًما وقعوًد: الذين يذكرون اهللا يف مجيع أحواهلم
  .يا ربنا ما أوجدت هذا اخللق عبثًا، فأنت منزَّه عن ذلك، فاصْرِف عنا عذاب النار

  ) ١٩٢(َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ 

  }) ١٩٢(َك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخزَْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ رَبََّنا إِنَّ{ 
َمن ُتدِخلْه النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته، وما للمذنبني الظاملني ألنفسهم من  -يا أهللا-يا ربنا جنِّنا من النار، فإنك 

  .أحد يدفع عنهم عقاب اهللا يوم القيامة

ْر َعنَّا َسيِّئَاتَِنا َوَتَوفََّنا َمَع الْأَْبرَارِ َنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِللْإَِمياِن أَنْ آِمنُوا بَِربِّكُْم فَآَمنَّا َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوكَفَِّربََّنا إِنَّ
)١٩٣ (  



 آِمُنوا بَِربِّكُْم فَآَمنَّا َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا سَيِّئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع األَْبرَارِرَبََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمنَاِدًيا ُيَناِدي ِلِإلَمياِن أَنْ { 
)١٩٣ ({  

ينادي الناس للتصديق بك، واإلقرار بوحدانيتك،  -هو نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم-يا ربنا إننا مسعنا مناديا 
  .بنا دعوته وصدَّقنا رسالته، فاغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأحلقنا بالصاحلنيوالعمل بشرعك، فأج

  ) ١٩٤(َربََّنا وَآِتَنا َما َوَعدَْتَنا َعلَى ُرُسِلَك َولَا ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنََّك لَا ُتْخِلُف الِْميَعاَد 

  }) ١٩٤(ال ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّكَ ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد رَبََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرُسِلَك َو{ 
يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر ومتكني وتوفيق وهداية، وال تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فإنك 

  .كرمي ال ُتْخلف وعًدا َوَعْدَت به عبادك

ا أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَِّذيَن َهاَجُروا وَأُخْرُِجوا ِمْن فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي لَ
ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ثَوَاًبا ِمْن  َتْجرِي ِدَيارِِهْم َوأُوذُوا ِفي سَبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنُهمْ َسيِّئَاِتهِْم َولَأُْدِخلَنَُّهمْ َجنَّاٍت

  ) ١٩٥(ِعْنِد اللَِّه وَاللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ 

وا ِذيَن هَاَجُروا َوأُخْرُِجفَاسَْتجَاَب لَُهمْ َربُُّهْم أَنِّي ال أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَّ{ 
اٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهارُ ثَوَابًا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأُوذُوا ِفي َسبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا ُألكَفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َوألُْدِخلَنَُّهمْ َجنَّ

  }) ١٩٥(ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّوَابِ 
هم بأنه ال يضيع جهد َمن عمل منهم عمال صاحلًا ذكًرا كان أو أنثى، وهم يف أُُخوَّة الدين وقَبول فأجاب اهللا دعاء

األعمال واجلزاء عليها سواء، فالذين هاجروا رغبةً يف رضا اهللا تعاىل، وأُخرجوا من ديارهم، وأوذوا يف طاعة رهبم 
ته، ليسترنَّ اهللا عليهم ما ارتكبوه من املعاصي، كما سترها وعبادهتم إّياه، وقاتلوا وقُِتلوا يف سبيل اهللا إلعالء كلم

عليهم يف الدنيا، فال حياسبهم عليها، وليدخلنَّهم جنات جتري من حتت قصورها وأشجارها األهنار جزاء من عند اهللا، 
  .واهللا عنده حسن الثواب

  ) ١٩٦(لَا َيغُرَّنََّك َتقَلُّبُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِلَاِد 

  }) ١٩٦(ال َيغُرَّنَّكَ َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِالِد  {
مبا عليه أهل الكفر باهللا من بسطة يف العيش، وَسَعة يف الرزق، وانتقاهلم من مكان إىل مكان  -أيها الرسول-ال تغتر 

  . بأعماهلم السيئةللتجارات وطلب األرباح واألموال، فعمَّا قليل يزول هذا كلُّه عنهم، ويصبحون مرهتنني

  ) ١٩٧(َمَتاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم جََهنَُّم َوبِئَْس الِْمَهاُد 

  }) ١٩٧(َمتَاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْسَ الِْمهَاُد { 
  .متاع قليل زائل، مث يكون مصريهم يوم القيامة إىل النار، وبئس الفراش



لَِّه َخْيرٌ ِللْأَبَْرارِ ا َربَُّهْم لَُهْم جَنَّاٌت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها نُُزلًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ِعْنَد اللَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْو
)١٩٨ (  

يَن ِفيَها نُُزال ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيرٌ لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهمْ لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِد{ 
  }) ١٩٨(ِلَألبَْرارِ 

لكن الذين خافوا رهبم، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، قد أعدَّ اهللا هلم جنات جتري من حتت أشجارها األهنار، 
لطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم وما عد اهللا أعظم وأفضل ألهل ا. هي منزهلم الدائم ال خيرجون منه

  .الدنيا

ِه لَا َيْشَتُرونَ بِآَياِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَيْهِْم خَاِشِعَني ِللَّ
  ) ١٩٩(ْندَ َربِّهِْم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ أُولَِئَك لَُهْم أَْجُرُهْم ِع

ِه ال َيْشَتُرونَ بِآَياتِ اللَِّه ثََمًنا قَِليال َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَْيهِْم َخاِشِعَني ِللَّ{ 
  }) ١٩٩(ُهْم ِعْندَ َربِّهِْم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ أُولَِئَك لَُهْم أَْجُر

وإن بعًضا من أهل الكتاب لَيصدِّق باهللا ربا واحًدا وإهلًا معبودًا، ومبا أُنزِل إليكم من هذا القرآن، ومبا أُنزِل إليهم 
ال من حطام الدنيا، وال يكتمون ما أنزل من التوراة واإلجنيل متذللني هللا، خاضعني له، ال يشترون بآيات اهللا مثًنا قلي

إنَّ . أولئك هلم ثواب عظيم عنده يوم يلقونه، فيوفيهم إياه غري منقوص. اهللا، وال حيرفونه كغريهم من أهل الكتاب
  .اهللا سريع احلساب، ال يعجزه إحصاء أعماهلم، وحماسبتهم عليها

  ) ٢٠٠(َورَابِطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبِرُوا َوصَابِرُوا 

  }) ٢٠٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصْبُِروا َوَصابِرُوا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ { 
ينزل بكم من ضر وبالء،  يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه اصربوا على طاعة ربكم، وعلى ما

وصابروا أعداءكم حىت ال يكونوا أشد صًربا منكم، وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم، وخافوا اهللا يف مجيع 
  .رجاء أن تفوزوا برضاه يف الدنيا واآلخرة؛ أحوالكم

  }سورة النساء { 

َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها وََبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا وَنَِساًء َواتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ 
  ) ١(اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا 

فْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوجََها َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَاال كَِثًريا وَنَِساًء وَاتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َن{ 
  }) ١(اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َواَألْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرقِيًبا 
الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السالم، فهو ؛ يا أيها الناس خافوا اهللا والتزموا أوامره، واجتنبوا نواهيه

وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما يف أحناء األرض رجاال كثًريا ونساء كثريات، وراقبوا اهللا الذي َيْسأل 
  .إن اهللا مراقب جلميع أحوالكم. به بعضكم بعًضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم



  ) ٢(لَا َتَتَبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َولَا َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَْموَاِلكُْم إِنَُّه كَانَ حُوًبا كَبًِريا َوآُتوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم َو

  }) ٢(إِنَُّه كَانَ حُوًبا كَبًِريا  َوآُتوا الْيََتاَمى أَمَْوالَُهْم َوال َتتََبدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَْموَاِلكُْم{ 
وأعطوا َمن مات آباؤهم وهم دون البلوغ، وكنتم عليهم أوصياء، أمواهلم إذا وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم 
قدرة على حفظ أمواهلم، وال تأخذوا اجليِّد من أمواهلم، وجتعلوا مكانه الرديء من أموالكم، وال ختلطوا أمواهلم 

  .إن من جترأ على ذلك فقد ارتكب إمثًا عظيًما. لوا بذلك على أكل أمواهلملتحتا؛ بأموالكم

إِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحَدةً َوإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَ
  ) ٣(أَْيمَاُنكُْم ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتعُولُوا أَْو َما َملَكَْت 

 ِخفُْتْم أَال َتْعِدلُوا َوإِنْ ِخفُْتْم أَال ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكحُوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاَع فَإِنْ{ 
  }) ٣(أَْدَنى أَال َتعُولُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ذَِلَك 

وإن خفتم أال تعدلوا يف يتامى النساء الاليت حتت أيديكم بأن ال تعطوهن مهورهن كغريهن، فاتركوهن وانكحوا ما 
اثنتني أو ثالثًا أو أربًعا، فإن خشيتم أال تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة، أو مبا : طاب لكم من النساء من غريهن

لك الذي شرعته لكم يف اليتيمات والزواج من واحدة إىل أربع، أو االقتصار على واحدة أو ذ. عندكم من اإلماء
  .ملك اليمني، أقرب إىل عدم اجلَْورِ والتعدي

  ) ٤(َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًا مَرِيئًا 

  }) ٤(وا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًا َمرِيئًا َوآُت{ 
فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من . وأعطوا النساء مهورهن، عطية واجبة وفريضة الزمة عن طيب نفس منكم

  .و حالل طيباملهر فوَهْبنه لكم فخذوه، وتصرَّفوا فيه، فه

  ) ٥(لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا  َولَا ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما َواْرُزقُوُهْم ِفيَها وَاكُْسوُهْم َوقُولُوا

  }) ٥(ُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْوال َمْعُروفًا َوال تُْؤُتوا السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما َواْر{ 
من ُيَبذِّر من الرجال والنساء والصبيان أمواهلم اليت حتت أيديكم فيضعوها يف غري وجهها،  -أيها األولياء-وال تؤتوا 

ولوا هلم قوال معروفًا من الكالم فهذه األموال هي اليت عليها قيام حياة الناس، وأنفقوا عليهم منها واكسوهم، وق
  .الطيب واخللق احلسن

ْم وَلَا َتأْكُلُوَها إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَنْ َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنسُْتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيهِْم أَمَْوالَُه
َعلَْيهِْم  ا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف فَإِذَا َدفَْعُتمْ إِلَْيهِْم أَمَْوالَُهْم فَأَْشهِدُواَيكَْبُروا َوَمْن كَانَ غَنِي
  ) ٦(َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 

ْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم َوال َتأْكُلُوَها إِسَْرافًا َوبَِداًرا أَنْ َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُر{ 
 هِْم أَمَْوالَُهْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِْمَيكَْبُروا َوَمْن كَانَ غَنِيا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف فَإِذَا َدفَْعُتمْ إِلَْي



  }) ٦(َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 
واختربوا َمن حتت أيديكم من اليتامى ملعرفة قدرهتم على حسن التصرف يف أمواهلم، حىت إذا وصلوا إىل سن 

البلوغ، وَعلمتم منهم صالًحا يف دينهم، وقدرة على حفظ أمواهلم، فسلِّموها هلم، وال تعتدوا عليها بإنفاقها يف غري 
وَمن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه، وال يأخذ . مبادرة ألكلها قبل أن يأخذوها منكمموضعها إسرافًا و

فإذا علمتم أهنم قادرون على حفظ أمواهلم . من مال اليتيم شيئًا، ومن كان فقًريا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة
. لئال ينكروا ذلك؛ حقهم كامال إليهمضماًنا لوصول ؛ بعد بلوغهم احلُلُم وسلمتموها إليهم، فأَشْهِدوا عليهم

  .ويكفيكم أن اهللا شاهد عليكم، وحماسب لكم على ما فعلتم

يًبا ُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر َنِصِللرِّجَالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَركَ الَْواِلَداِن وَالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن َوالْأَقَْر
  ) ٧(َمفُْروًضا 

ونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُرَ ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا تََرَك الَْواِلَداِن َواَألقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنصِيٌب ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن َواَألقَْرُب{ 
  }) ٧(َنِصيًبا َمفُْروًضا 

تركه الوالدان واألقربون من املال، قليال كان أو كثًريا، يف أنصبة  نصيب شرعه اهللا فيما -صغاًرا أو كبارًا-للذكور 
  .حمددة واضحة فرضها اهللا عز وجل هلؤالء، وللنساء كذلك

  ) ٨(ُروفًا َوإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم قَوْلًا َمْع

  }) ٨(ُروفًا َوإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُْرَبى َوالْيََتاَمى وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم قَْوال َمْع {
وإذا حضر قسمةَ املرياث أقارُب امليت ممن ال حقَّ هلم يف التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو َمن ال 

طوهم شيئًا من املال على وجه االستحباب قبل تقسيم التركة على أصحاهبا، وقولوا هلم قوال حسًنا غري مال هلم فأع
  .فاحش وال قبيح

  ) ٩(قَوْلًا َسِديًدا  َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ضَِعافًا َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا

  }) ٩(قَْوال َسِديًدا  َولَْيْخشَ الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعافًا َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا{ 
من حتت ولَْيَخِف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغاًرا ضعافًا خافوا عليهم الظلم والضياع، فلرياقبوا اهللا في

أيديهم من اليتامى وغريهم، وذلك حبفظ أمواهلم، وحسن تربيتهم، وَدفْع األذى عنهم، وليقولوا هلم قوال موافقا 
  .للعدل واملعروف

   )١٠( إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناًرا َوسََيْصلَْونَ َسِعًريا

  }) ١٠( إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناًرا َوسََيْصلَْونَ َسعًِريا{ 
إن الذين يعَْتدون على أموال اليتامى، فيأخذوهنا بغري حق، إمنا يأكلون ناًرا تتأّجج يف بطوهنم يوم القيامة، وسيدخلون 

  .قاسون حرَّهانارا ي



 ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِنْ كَاَنْت وَاِحَدةً ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَادِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ
مَّا َتَركَ إِنْ كَانَ لَُه وَلٌَد فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َولٌَد وََورِثَُه أََبوَاُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَلََها النِّْصُف َوِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُُّدُس ِم

أَقَْرُب لَكُْم َنفًْعا ا َتْدُرونَ أَيُُّهْم فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ آَباُؤكُْم وَأَْبَناؤُكُْم لَ
  ) ١١(فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 

َدةً ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِنْ كَاَنْت وَاِحيُوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ األُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ { 
ُه َولٌَد َوَورِثَُه أََبَواُه فَُألمِِّه فَلََها النِّْصُف َوَألبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد فَإِنْ لَْم َيكُْن لَ

وِصي بَِها أَْو َدْينٍ آبَاُؤكُْم وَأَْبَناؤُكُْم ال َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْربُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَُألمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُي
  }) ١١(لَكُْم َنفًْعا فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 

للذكر : كله هلمذكوًرا وإناثًا، فمرياثه : إذا مات أحد منكم وترك أوالًدا: يوصيكم اهللا ويأمركم يف شأن أوالدكم
فإن ترك بنات فقط فللبنتني فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة . مثل نصيب األنثيني، إذا مل يكن هناك وارث غريهم

ذكًرا كان أو أنثى، واحًدا أو : ولواِلَدي امليت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. واحدة، فلها النصف
فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكوًرا كانوا . ه فألمه الثلث وألبيه الباقيفإن مل يكن له ولد وورثه والدا. أكثر

وهذا التقسيم للتركة إمنا يكون بعد إخراج وصية امليت يف . أو إناثًا، فألمه السدس، ولألب الباقي وال شيء لإلخوة
ث ال تعرفون أيهم أقرب لكم نفًعا آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض هلم اإلر. حدود الثلث أو إخراج ما عليه من َدْين

إن اهللا . هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من اهللا. يف دنياكم وأخراكم، فال تفضلوا واحًدا منهم على اآلخر
  .كان عليًما خبلقه، حكيًما فيما شرعه هلم

انَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصنيَ َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كَ
ٍة لثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن َبْعِد َوِصيَّبَِها أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َترَكُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم وَلٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ ا

ُهَما السُُّدُس فَإِنْ كَانُوا ُتوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَلَالَةً أَوِ اْمرَأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ وَاِحٍد مِْن
نٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحِليمٌ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْي

)١٢ (  

ا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَزَْواُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّ{ 
ا َتَركُْتْم ِمْن َبْعدِ ْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا تََركُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم وَلٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَُّيوِصنيَ بَِها أَْو َد

أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَإِنْ  َوِصيٍَّة تُوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً أَوِ اْمَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو
ِصيَّةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم كَاُنوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َو

  }) ١٢(َحِليٌم 
ا ترك أزواجكم بعد وفاهتن إن مل يكن هلن ولد ذكًرا كان أو أنثى، فإن كان هلن ولد نصف م -أيها الرجال-ولكم 

 -وألزواجكم . فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن اجلائزة، أو ما يكون عليهن من َدْين ملستحقيه
، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الربع مما تركتم، إن مل يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غريهن -أيها الرجال 

الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا مرياثًا هلا، من بعد إنفاذ ما كنتم 
وإن مات رجل أو امراة وليس له أو هلا ولد وال . أوصيتم به من الوصايا اجلائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من َدْين



فإن كان اإلخوة أو األخوات ألم أكثر من ذلك . هلا أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدسوالد، وله أو 
فهم شركاء يف الثلث يقسم بينهم بالسوية ال فرق بني الذكر واألنثى، وهذا الذي فرضه اهللا لإلخوة واألخوات ألم 

هبذا . أوصى بشيء ال ضرر فيه على الورثةيأخذونه مرياثًا هلم من بعد قضاء ديون امليت، وإنفاذ وصيته إن كان قد 
  .واهللا عليم مبا يصلح خلقه، حليم ال يعاجلهم بالعقوبة. أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم

الْفَْوُز الَْعِظيمُ  يَها َوذَِلَكِتلَْك ُحدُوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِف
)١٣ (  

يَها َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيمُ ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِف{ 
)١٣ ({  

واريث، شرائعه الدالة على أهنا ِمن عند اهللا العليم تلك األحكام اإلهلية اليت شرعها اهللا يف اليتامى والنساء وامل
وَمن يطع اهللا ورسوله فيما شرع لعباده من هذه األحكام وغريها، يدخله جنات كثرية األشجار والقصور، . احلكيم

  .ظيمجتري من حتتها األهنار مبياهها العذبة، وهم باقون يف هذا النعيم، ال خيرجون منه، وذلك الثواب هو الفالح الع

  ) ١٤(َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه وََيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُيْدِخلُْه َناًرا خَاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني 

  }) ١٤(َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه نَاًرا خَاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني { 
اهللا ورسوله، بإنكاره ألحكام اهللا، وجتاوزه ما شرعه اهللا لعباده بتغيريها، أو تعطيل العمل هبا، يدخله ناًرا  وَمن َيْعصِ

  .ماكثًا فيها، وله عذاب خيزيه ويهينه

ا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبيُوِت حَتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ َواللَّاِتي يَأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن نِسَاِئكُْم فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِْنكُْم فَإِنْ َشهِدُو
  ) ١٥(الَْمْوتُ أَْو َيجَْعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيلًا 

وِت حَتَّى ُهنَّ ِفي الُْبُيَوالالِتي َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن نِسَاِئكُْم فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم فَإِنْ َشهِدُوا فَأَْمِسكُو{ 
  }) ١٥(َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوتُ أَْو َيْجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ سَبِيال 

عليهن أربعة رجال عدول من املسلمني، فإن شهدوا  -أيها الوالة والقضاة-والاليت يزنني من نسائكم، فاستشهدوا 
  .طريقًا للخالص من ذلكعليهن بذلك فاحبسوهن يف البيوت حىت تنتهي حياهتن باملوت، أو جيعل اهللا هلن 

  ) ١٦(ا َرِحيًما َواللَّذَاِن يَأِْتيَانَِها ِمْنكُْم فَآذُوُهَما فَإِنْ تَاَبا وَأَْصلََحا فَأَْعرِضُوا َعْنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َتوَّاًب

  }) ١٦(ْنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َتوَّاًبا َرِحيًما َواللَّذَاِن َيأِْتيَانَِها مِْنكُْم فَآذُوُهَما فَإِنْ َتاَبا َوأَصْلََحا فَأَْعرِضُوا َع{ 
واللذان يقعان يف فاحشة الزىن، فآذُومها بالضرب واهلجر والتوبيخ، فإن تابا عمَّا وقع منهما وأصلحا مبا يقدِّمان من 

فاحشة ُيْؤذَوْن، ويستفاد من هذه اآلية واليت قبلها أن الرجال إذا فعلوا ال. األعمال الصاحلة فاصفحوا عن أذامها
وكان هذا يف صدر اإلسالم، مث . والنساء ُيْحَبْسَن ويُؤذَْيَن، فاحلبس غايتة املوت، واألذية هنايتها إىل التوبة والصالح

ُنسخ مبا شرع اهللا ورسوله، وهو الرجم للمحصن واحملصنة، ومها احلران البالغان العاقالن، اللذان جامعا يف نكاح 
  .إن اهللا كان توابا على عباده التائبني، رحيًما هبم. جلدة، وتغريب عام لغريمهاصحيح، واجللُد مائة 



وبُ اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئكَ َيُت
  ) ١٧(ا َحِكيًم

وُب اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بِجََهالٍَة ثُمَّ َيتُوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئَك َيُت{ 
  }) ١٧(َحِكيًما 

فكل عاص هللا -جبهل منهم لعاقبتها، وإجياهبا لسخط اهللا إنَّما يقبل اهللا التوبة من الذين يرتكبون املعاصي والذنوب 
مث يرجعون إىل رهبم باإلنابة والطاعة قبل معاينة -خمطئًا أو متعمًِّدا فهو جاهل هبذا االعتبار، وإن كان عاملًا بالتحرمي 

  .وكان اهللا عليًما خبلقه، حكيًما يف تدبريه وتقديره. املوت، فأولئك يقبل اهللا توبتهم

ا الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهمْ َسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبتُ الْآنَ َولََولَْي
  ) ١٨(كُفَّاٌر أُولَِئَك أَعَْتدَْنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

ْعَملُونَ السَّيِّئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم الْمَْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبُت اآلنَ َوال الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهمْ َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َي{ 
  }) ١٨(كُفَّاٌر أُولَِئَك أَعَْتدَْنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

رهبم إىل أن تأتيهم سكرات املوت، فيقول وليس قَبول التوبة للذين ُيِصرُّون على ارتكاب املعاصي، وال يرجعون إىل 
إين تبت اآلن، كما ال تُقبل توبة الذين ميوتون وهم جاحدون، منكرون لوحدانية اهللا ورسالة رسوله حممد : أحدهم

أولئك املصرُّون على املعاصي إىل أن ماتوا، واجلاحدون الذين ميوتون وهم كفار، أعتدنا هلم . صلى اهللا عليه وسلم
  .جًعاعذاًبا مو

َما آَتْيُتُموُهنَّ إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحشَةٍ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها وَلَا َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُوا بَِبْعضِ
  ) ١٩(َسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئًا وََيْجَعلَ اللَُّه ِفيِه َخيًْرا كَِثًريا ُمَبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََع

ا آَتْيُتُموُهنَّ إِال أَنْ َيأِْتنيَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها َوال َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهُبوا بَِبْعضِ َم{ 
  }) ١٩(ًرا كَثًِريا َبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعرُوِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئًا وََيجَْعلَ اللَُّه ِفيِه َخْيبِفَاِحَشٍة ُم

يا أيها الذين آمنوا ال جيوز لكم أن جتعلوا نساء آبائكم من مجلة َترِكتهم، تتصرفون فيهن بالزواج منهن، أو املنع 
؛ ن، أو تزوجيهن لآلخرين، وهن كارهات لذلك كله، وال جيوز لكم أن تضارُّوا أزواجكم وأنتم كارهون هلنهل

ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهر وحنوه، إال أن يرتكنب أمرا فاحشا كالزىن، فلكم حيننذ إمساكهن حىت 
فإن . واحملبة، وأداء ما هلن من حقوقولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكرمي . تأخذوا ما أعطيتموهن

  .فعسى أن تكرهوا أمًرا من األمور ويكون فيه خري كثري؛ كرهتموهن لسبب من األسباب الدنيوية فاصربوا

  ) ٢٠(ُخذُوَنُه ُبْهتَاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا أَْوإِنْ أََردُْتُم اسِْتْبَدالَ زَْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا َتأُْخذُوا ِمْنُه شَْيئًا أََت

ُخذُوَنهُ ُبْهتَاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا َوإِنْ أََردُْتُم اْستِْبدَالَ َزْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ وَآَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَال َتأُْخذُوا ِمْنُه َشْيئًا أََتأْ{ 
)٢٠ ({  



كنتم قد أعطيتم َمن تريدون طالقها ماال كثًريا مهًرا هلا، فال حيل لكم أن وإن أردمت استبدال زوجة مكان أخرى، و
  تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه كذًبا وافتراًء واضًحا؟

  ) ٢١(َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ وَأََخذْنَ مِْنكُْم ِميثَاقًا غَِليظًا 

  }) ٢١(ْد أَفَْضى َبْعُضكُمْ إِلَى َبْعضٍ وَأََخذْنَ ِمْنكُْم مِيثَاقًا غَِليظًا َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَ{ 
وكيف حيلُّ لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر، وقد استمتع كل منكما باآلخر باجلماع، وأَخذْنَ منكم ميثاقًا 

  غليظًا من إمساكهن مبعروف أو تسرحيهن بإحسان؟

  ) ٢٢(آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقًْتا َوَساَء َسبِيلًا  َولَا تَْنِكحُوا َما َنكََح

  }) ٢٢(َوال تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِال َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقًْتا َوَساَء َسبِيال { 
إن زواج . ن تزوجه آباؤكم من النساء إال ما قد سلف منكم ومضى يف اجلاهلية فال مؤاخذة فيهوال تتزوجوا َم

األبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه، وبغيض ميقت اهللا فاعله، وبئس طريقًا ومنهًجا ما كنتم 
  .تفعلونه يف جاهليتكم

وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم وََبَناتُ الْأَخِ َوَبنَاُت الْأُْخِت َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي  ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم
َدَخلُْتْم بِهِنَّ اِئكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت نِسَاِئكُْم َوَربَائُِبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن نَِس

نْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِلَّا َما قَدْ فَإِنْ لَْم َتكُوُنوا َدَخلُْتمْ بِهِنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَْبَناِئكُمُ الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم َوأَ
  ) ٢٣(َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

مَّهَاُتكُُم الالِتي َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم َوبََناُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوخَاالُتكُْم َوَبنَاُت اَألخِ َوَبنَاُت اُألْخِت َوأُ ُحرَِّمْت{ 
كُْم ِمْن نِسَاِئكُُم الالِتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت نِسَاِئكُْم َوَربَائُِبكُُم الالِتي ِفي ُحُجورِ

َتْجَمعُوا َبْيَن اُألخَْتْينِ إِال َما قَدْ فَإِنْ لَْم َتكُوُنوا َدَخلُْتمْ بِهِنَّ فَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم َوَحالِئلُ أَبَْناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُْم َوأَنْ 
  }) ٢٣(َرِحيًما َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا 

ويشمل بنات األوالد : حرَّم اهللا عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل يف ذلك اجلدَّات ِمن جهة األب أو األم، وبناتكم
أخوات : أخوات آبائكم وأجدادكم، وخاالتكم: وإن نزلن، وأخواتكم الشقيقات أو ألب أو ألم، وعماتكم

ل يف ذلك أوالدهن، وأمهاتكم الاليت أرضعنكم، وأخواتكم ويدخ: أمهاتكم وجداتكم، وبنات األخ، وبنات األخت
وأمهات نسائكم، سواء  -وقد حرَّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاع ما حيرم من النسب-من الرضاعة 

هن دخلتم بنسائكم، أم مل تدخلوا هبن، وبنات نسائكم من غريكم الاليت يتربَّْيَن غالًبا يف بيوتكم وحتت رعايتكم، و
ُمحرَّمَات فإن مل يكنَّ يف حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاهتن، فإن مل تكونوا دخلتم بأمهاهتن وطلقتموهن أو 

مْتَن قبل الدخول فال جناح عليكم أن تنكحوهن، كما حرَّم اهللا عليكم أن تنكحوا زوجات أبنائكم الذين من 
التحرمي يكون بالعقد عليها، دخل االبن هبا أم مل يدخل، أصالبكم، ومن أُحلق هبم ِمن أبنائكم من الرضاع، وهذا 

. وحرَّم عليكم كذلك اجلمع يف وقت واحد بني األختني بنسب أو رضاع إال ما قد سلف ومضى منكم يف اجلاهلية



رحيًما إن اهللا كان غفوًرا للمذنبني إذا تابوا، . وال جيوز كذلك اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها كما جاء يف السنة
  .هبم، فال يكلفهم ما ال يطيقون

ِلكُْم أَنْ َتْبَتُغوا بِأَْموَاِلكُمْ َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ
ِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاضَْيُتْم بِِه ِمْن َبْعدِ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِ

  ) ٢٤(الْفَرِيَضِة إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 

ْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم أَنْ َتْبَتغُوا بِأَْموَاِلكُمْ َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِال َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَ{ 
ْم ِفيَما َترَاَضيُْتْم بِِه ِمْن َبْعدِ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً َوال جَُناَح َعلَْيكُ

  }) ٢٤(إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما الْفَرِيَضِة 
وحيرم عليكم نكاح املتزوجات من النساء، إال َمْن سََبْيُتم منهن يف اجلهاد، فإنه حيل لكم نكاحهن، بعد استرباء 

أرحامهن حبيضة، كتب اهللا عليكم حترمي نكاح هؤالء، وأجاز لكم نكاح َمن سواهن، ممَّا أحله اهللا لكم أن تطلبوا 
فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح، فأعطوهن مهورهن، اليت فرض اهللا هلن . أموالكم العفة عن اقتراف احلرامب

إن اهللا تعاىل . عليكم، وال إمث عليكم فيما متَّ التراضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان يف املهر، بعد ثبوت الفريضة
  .وتدبريهكان عليًما بأمور عباده، حكيما يف أحكامه 

َتَياِتكُُم الُْمْؤمَِناِت وَاللَُّه َوَمْن لَْم َيْستَِطْع ِمْنكُْم طَْولًا أَنْ َيْنِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن فَ
آُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت غَْيَر ُمَساِفحَاٍت َولَا أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َو

ذَابِ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْع
  ) ٢٥(ْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم الْعََنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َت

َياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت َواللَّهُ َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوال أَنْ يَْنِكحَ الُْمْحصََناِت الُْمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن فََت{ 
ْن َبْعضٍ فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت غَْيَر ُمَساِفحَاٍت َوال أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم بَْعُضكُْم ِم

ِلَك ِلَمْن َخِشَي ذَابِ ذَُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْع
  }) ٢٥(الْعََنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

واهللا تعاىل هو . ومن ال قدرة له على مهور احلرائر املؤمنات، فله أن ينكح غريهن، من فتياتكم املؤمنات اململوكات
مبوافقة أهلهن، وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به عن  العليم حبقيقة إميانكم، بعضكم من بعض، فتزوجوهن

طيب نفس منكم، متعففات عن احلرام، غري جماهرات بالزىن، وال مسرات به باختاذ أخالء، فإذا تزوجن وأتني 
ن ذلك الذي أبيح ِمن نكاح اإلماء بالصفة املتقدمة إمنا أبيح مل. بفاحشة الزىن فعليهن من احلدِّ نصف ما على احلرائر

. خاف على نفسه الوقوع يف الزىن، وشق عليه الصرب عن اجلماع، والصرب عن نكاح اإلماء مع العفة أوىل وأفضل
  .واهللا تعاىل غفور لكم، رحيم بكم إذ أذن لكم يف نكاحهن عند العجز عن نكاح احلرائر

  ) ٢٦(ِلكُْم وََيُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم وََيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْب



  }) ٢٦(يٌم يُرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َوَيُتوَب َعلَْيكُْم وَاللَُّه َعِليٌم َحِك{ 
لقومي، وشرعه احلكيم، ويدلكم على طرق األنبياء يريد اهللا تعاىل هبذه التشريعات، أن يوضح لكم معامل دينه ا

والصاحلني من قبلكم يف احلالل واحلرام، ويتوب عليكم بالرجوع بكم إىل الطاعات، وهو سبحانه عليم مبا يصلح 
  .شأن عباده، حكيم فيما شرعه لكم

  ) ٢٧(َهوَاِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما َواللَُّه يُرِيُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشَّ

  }) ٢٧(َواللَُّه ُيرِيُد أَنْ َيتُوَب َعلَْيكُْم وَُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشَّهََواِت أَنْ َتِميلُوا مَْيال َعِظيًما { 
م أن تنحرفوا عن الدين واهللا يريد أن يتوب عليكم، ويتجاوز عن خطاياكم، ويريد الذين ينقادون لشهواهتم وملذاهت

  .احنرافًا كبًريا

  ) ٢٨(ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف عَْنكُْم َوُخِلَق الْإِْنَسانُ ضَِعيفًا 

  }) ٢٨(يُرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُْم َوُخِلَق اإلِْنَسانُ َضِعيفًا { 
  .كم خلقتم ضعفاءألن؛ يريد اهللا تعاىل مبا شرعه لكم التيسري، وعدم التشديد عليكم

 ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم إِنَّ اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َترَاضٍ
  ) ٢٩(كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 

كُْم إِنَّ ال َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِال أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم َوال َتقُْتلُوا أَنْفَُس َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ 
  }) ٢٩(اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيًما 

بغري حق، إال أن يكون يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال حيل لكم أن يأكل بعضكم مال بعض 
َوفَْق الشرع والكسب احلالل عن تراض منكم، وال يقتل بعضكم بعًضا فتهلكوا أنفسكم بارتكاب حمارم اهللا 

  .إن اهللا كان بكم رحيًما يف كل ما أمركم به، وهناكم عنه. ومعاصيه

  ) ٣٠(ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا  َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدوَاًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليهِ َناًرا َوكَانَ

  }) ٣٠(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدوَاًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليِه نَاًرا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا { 
ومن يرتكب ما هنى اهللا عنه من أخذ املال احلرام كالسرقة والغصب والغش معتدًيا متجاوًزا حد الشرع، فسوف 

  .خله اهللا ناًرا يقاسي حرَّها، وكان ذلك على اهللا يسًريايد

  ) ٣١(إِنْ َتْجَتنِبُوا كََباِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم وَُنْدِخلْكُْم ُمْدَخلًا كَرًِميا 

  }) ٣١(اِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخال كَرًِميا إِنْ َتْجتَنُِبوا كَبَاِئَر َما تُْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم سَيِّئَ{ 
عن كبائر الذنوب كاإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقَْتلِ النفس بغري احلق وغري ذلك،  -أيها املؤمنون-إن تبتعدوا 

  .نكفِّر عنكم ما دوهنا من الصغائر، وندخلكم مدخال كرًميا، وهو اجلنَّة



وا اللََّه للَُّه بِِه بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِللرَِّجالِ َنصِيٌب ِممَّا اكَْتَسبُوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسْبَن َواسْأَلَُولَا َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ ا
  ) ٣٢(ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

َعلَى َبْعضٍ ِللرِّجَالِ َنصِيٌب ِممَّا اكَْتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسْبَن َواسْأَلُوا َوال َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه بَْعَضكُْم { 
  }) ٣٢(اللََّه ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

عل اهللا للرجال نصيًبا مقدًَّرا وال تتمنوا ما فضَّل اهللا به بعضكم على بعض، يف املواهب واألرزاق وغري ذلك، فقد ج
من اجلزاء حبسب عملهم، وجعل للنساء نصيًبا مما عملن، واسألوا اهللا الكرمي الوهاب ُيعِْطكم من فضله بدال من 

  .إن اهللا كان بكل شيء عليًما، وهو أعلم مبا يصلح عباده فيما قسمه هلم من خري. التمين

ْيءٍ َك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِصيبَُهْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشَوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َموَاِلَي ِممَّا تََر
  ) ٣٣(َشهِيًدا 

فَآُتوُهْم َنِصيَبُهْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ  َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا مََواِلَي ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن َواَألقَْرُبونَ وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم{ 
  }) ٣٣(َشْيٍء َشهِيًدا 

ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان واألقربون، والذين حتالفتم معهم باألميان املؤكدة على النصرة 
ان يف أول اإلسالم، مث ُرفع حكمه بنزول واملرياث بالتحالف ك. وإعطائهم شيئًا من املرياث فأعطوهم ما قُدِّر هلم

  .إن اهللا كان ُمطَِّلًعا على كل شيء من أعمالكم، وسيجازيكم على ذلك. آيات املواريث

قَانَِتاتٌ َحاِفظَاتٌ  الصَّاِلَحاُتالرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْموَالِهِْم فَ
نَّ فَإِنْ أَطَعَْنكُْم فَلَا َتْبغُوا ِللَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ َواْضرُِبوُه

  ) ٣٤(َعلَْيهِنَّ َسبِيلًا إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليا كَبًِريا 

الصَّاِلحَاُت قَانِتَاتٌ الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَمَْوالِهِْم فَ{ 
ِفي الَْمضَاجِعِ وَاضْرُِبوُهنَّ فَإِنْ  َحاِفظَاٌت ِللْغَْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َوالالِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ

  }) ٣٤(أَطَعَْنكُْم فَال َتْبُغوا َعلَْيهِنَّ َسبِيال إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليا كَبًِريا 
الرجال قوَّامون على توجيه النساء ورعايتهن، مبا خصهم اهللا به من خصائص الِقواَمة والتفضيل، ومبا أعطوهن من 

لصاحلات املستقيمات على شرع اهللا منهن، مطيعات هللا تعاىل وألزواجهن، حافظات لكل ما فا. املهور والنفقات
غاب عن علم أزواجهن مبا اؤمتنَّ عليه حبفظ اهللا وتوفيقه، والاليت ختشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحوهن 

قربوهن، فإن مل يؤثر فعل اِهلجْران بالكلمة الطيبة، فإن مل تثمر معهن الكلمة الطيبة، فاهجروهن يف الفراش، وال ت
فيهن، فاضربوهن ضرًبا ال ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن اهللا العليَّ الكبري وليُّهن، وهو منتقم ممَّن 

  .ظلمهنَّ وبغى عليهن

إِنْ ُيرِيَدا إِْصلَاًحا ُيَوفِّقِ اللَُّه بَْيَنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ  َوإِنْ ِخفُْتمْ ِشقَاَق َبيْنِهَِما فَاْبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها
  ) ٣٥(َعِليًما َخبًِريا 



اللََّه كَانَ  قِ اللَُّه َبْيَنُهَما إِنََّوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَْينِهَِما فَاْبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها إِنْ يُرِيَدا إِْصالًحا ُيَوفِّ{ 
  }) ٣٥(َعِليًما َخبًِريا 
شقاقًا بينهما يؤدي إىل الفراق، فأرسلوا إليهما حكًما عدال من أهل الزوج،  -يا أولياء الزوجني-وإن علمتم 

لينظرا وحيكما مبا فيه املصلحة هلما، وبسبب رغبة احلكمني يف اإلصالح، ؛ وحكًما عدال من أهل الزوجة
إن اهللا تعاىل عليم، ال خيفى عليه شيء من أمر عباده، خبري مبا . لطيب يوفق اهللا بني الزوجنيواستعماهلما األسلوب ا
  .تنطوي عليه نفوسهم

ْرَبى وَالَْجارِ نيِ وَالْجَارِ ِذي الْقَُواْعُبدُوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوبِِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِك
  ) ٣٦(الًا فَخُوًرا الُْجُنبِ وَالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ ُمْخَت

رَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَالَْجارِ ِذي الْقُْرَبى َواْعُبدُوا اللََّه َوال ُتشْرِكُوا بِِه َشْيئًا وَبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا وَبِِذي الْقُ{ 
) ٣٦(انَ ُمْختَاال فَخُوًرا َوالَْجارِ الُْجُنبِ َوالصَّاِحبِ بِالَْجْنبِ وَاْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن كَ

{  
علوا له شريكًا يف الربوبية والعبادة، وأحسنوا إىل الوالدين، وأدُّوا حقوقهما، واعبدوا اهللا وانقادوا له وحده، وال جت

وحقوق األقربني، واليتامى واحملتاجني، واجلار القريب منكم والبعيد، والرفيق يف السفر ويف احلضر، واملسافر 
  .ه، املفتخرين على الناسإن اهللا تعاىل ال حيب املتكربين من عباد. احملتاج، واملماليك من فتيانكم وفتياتكم

  ) ٣٧(اِفرِيَن َعذَاًبا مُهِيًنا الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ بِالُْبْخلِ وََيكُْتُمونَ َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتْدَنا ِللْكَ

  }) ٣٧(َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا الَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ وََيكُْتُمونَ { 
الذين ميتنعون عن اإلنفاق والعطاء مما رزقهم اهللا، ويأمرون غريهم بالبخل، وجيحدون نَِعَم اهللا عليهم، وخيفون فضله 

  .وأعددنا للجاحدين عذاًبا خمزيًا. وعطاءه

  ) ٣٨(رِيًنا فََساَء قَرِيًنا قُونَ أَمَْوالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيكُنِ الشَّْيطَانُ لَُه قََوالَِّذيَن ُيْنِف

اآلِخرِ َوَمْن َيكُنِ الشَّْيطَانُ لَُه قَرِيًنا فََساَء قَرِيًنا  َوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َوال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ{ 
)٣٨ ({  

. وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أمواهلم رياًء ومسعةً، وال يصدقون باهللا اعتقاًدا وعمال وال بيوم القيامة
  .بئس املالزم والقرينومن يكن الشيطان له مالزًما ف. وهذه األعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان

  ) ٣٩(َعِليًما  َوَماذَا َعلَْيهِْم لَْو آَمنُوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم

  }) ٣٩(اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم َعِليًما  َوَماذَا َعلَْيهِمْ لَْو آَمُنوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم{ 
وأيُّ ضرر يلحقهم لو صدَّقوا باهللا واليوم اآلخر اعتقاًدا وعمال وأنفقوا مما أعطاهم اهللا باحتساب وإخالص، واهللا 

  .تعاىل عليم هبم ومبا يعملون، وسيحاسبهم على ذلك



  ) ٤٠(َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ 

  }) ٤٠(إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما { 
تكن زنة الذرة حسنة فإنه سبحانه يزيدها ويكثرها إن اهللا تعاىل ال ينقص أحًدا من جزاء عمله مقدار ذرة، وإن 

  .لصاحبها، ويتفضل عليه باملزيد، فيعطيه من عنده ثواًبا كبًريا هو اجلنة

  ) ٤١(فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤلَاِء َشهِيًدا 

  }) ٤١(بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيًدا  فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة{ 
أيها -فكيف يكون حال الناس يوم القيامة، إذا جاء اهللا من كل أمة برسوهلا ليشهد عليها مبا عملت، وجاء بك 

  .لتكون شهيًدا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربِّك -الرسول

  ) ٤٢(ا الرَُّسولَ لَوْ ُتَسوَّى بِهِمُ الْأَْرُض َولَا َيكُْتُمونَ اللََّه َحدِيثًا َيْوَمِئٍذ يََودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَعَصُو

  }) ٤٢(َيْومَِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعصَُوا الرَّسُولَ لَْو ُتَسوَّى بِهُِم اَألْرُض َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحدِيثًا { 
تعاىل وخالفوا الرسول ومل يطيعوه، لو جيعلهم اهللا واألرض سواء، فيصريون يوم يكون ذلك، يتمىن الذين كفروا باهللا 

تراًبا، حىت ال يبعثوا وهم ال يستطيعون أن ُيخفوا عن اهللا شيئًا مما يف أنفسهم، إذ ختم اهللا على أفواههم، وشَهَِدتْ 
  .عليهم جوارحهم مبا كانوا يعملون

وا الصَّلَاةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َولَا ُجُنًبا إِلَّا َعابِرِي سَبِيلٍ َحتَّى تَْغَتِسلُوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَقَْرُب
اًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا وا َمَوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو لَاَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِد

  ) ٤٣(فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا غَفُوًرا 

َسبِيلٍ حَتَّى َتغَْتِسلُوا  َعابِرِي َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَقَْربُوا الصَّالةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َوال ُجُنًبا إِال{ 
وا َماًء فََتَيمَُّموا َصعِيًدا طَيًِّبا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو الَمسُْتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِد

  }) ٤٣(فُوا غَفُوًرا فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َع
يا أيها الذين صدَّقوا باهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تقربوا الصالة وال تقوموا إليها حال السكر حىت متيزوا 

وتعلموا ما تقولون، وقد كان هذا قبل التحرمي القاطع للخمر يف كل حال، وال تقربوا الصالة يف حال اجلنابة، وال 
وإن كنتم يف حال مرض . اجد، إال من كان منكم جمتاًزا من باب إىل باب، حىت تتطهرواتقربوا مواضعها وهي املس

ال تقدرون معه على استعمال املاء، أو حال سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جامعتم النساء، فلم جتدوا ماء 
  .كان عفوا عنكم، غفوًرا لكمإن اهللا تعاىل . للطهارة فاقصدوا تراًبا طاهًرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه

  ) ٤٤(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ َيْشَتُرونَ الضَّلَالَةَ َويُرِيُدونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ 

  }) ٤٤(ونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ َيْشَتُرونَ الضَّاللَةَ َويُرِيُد{ 
أمر اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم مما جاءهم من التوراة، يستبدلون الضاللة باهلدى،  -أيها الرسول-أمل تعلم 



ويتركون ما لديهم من احلجج والرباهني، الدالة على صدق رسالة الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويتمنون 
  .لتكونوا ضالني مثلهم؛ أن تنحرفوا عن الطريق املستقيم -ؤمنون املهتدونأيها امل-لكم 

  ) ٤٥(َواللَُّه أَْعلَُم بِأَْعدَاِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه َوِليا َوكَفَى بِاللَِّه َنِصًريا 

  }) ٤٥(َواللَُّه أَْعلَُم بِأَْعدَاِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه َوِليا َوكَفَى بِاللَِّه َنصًِريا { 
بعداوة هؤالء اليهود لكم، وكفى باهللا وليا يتوالكم، وكفى به  -أيها املؤمنون-واهللا سبحانه وتعاىل أعلم منكم 
  .نصًريا ينصركم على أعدائكم

ْسَمعٍ َوَراِعَنا لَيا بِأَلِْسَنتِهِْم َوطَْعًنا ِمَن الَِّذيَن َهادُوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َموَاِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع غَْيَر ُم
لََعَنُهمُ اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ  ِفي الدِّينِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَاْنظُْرَنا لَكَانَ خَْيًرا لَُهْم َوأَقَْوَم َولَِكْن

  ) ٤٦(إِلَّا قَِليلًا 

َنا لَيا بِأَلِْسَنتِهِمْ الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعصَْيَنا وَاْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِع ِمَن{ 
َخْيًرا لَُهْم َوأَقَْوَم َولَِكْن لََعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَال َوطَْعًنا ِفي الدِّينِ َولَوْ أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا وَاْسَمْع َوانْظُْرَنا لَكَانَ 

  }) ٤٦(ُيْؤِمُنونَ إِال قَلِيال 
من اليهود فريق دأبوا على تبديل كالم اهللا وتغيريه عمَّا هو عليه افتراء على اهللا، ويقولون للرسول صلى اهللا عليه 

افهم عنا وأفهمنا، يلوون : راعنا مسعك أي: مسعت، ويقولون مسعنا قولك وعصينا أمرك وامسع منَّا ال: وسلم
مسعنا : ولو أهنم قالوا. ألسنتهم بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم، والطعن يف دين اإلسالم

وال لكان ذلك خًريا هلم عند اهللا وأعدل ق" راعنا"، وانظرنا بدل "غري مسمع"، وامسع دون "عصينا"وأطعنا، بدل و
بسبب كفرهم وجحودهم نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فال يصدقون باحلق إال ؛ ولكن اهللا طردهم من رمحته

  .تصديقًا قليال ال ينفعهم

ُردََّها َعلَى أَدَْبارَِها أَوْ ا فََنَيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب آِمُنوا بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوًه
  ) ٤٧(َنلَْعَنُهْم كََما لَعَنَّا أَْصحَاَب السَّْبِت َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا 

ُردََّها َعلَى أَْدَبارَِها أَوْ ا فََنَيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب آِمُنوا بَِما نَزَّلَْنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوًه{ 
  }) ٤٧(َنلَْعَنُهْم كََما لَعَنَّا أَْصحَاَب السَّْبِت َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوال 

يا أهل الكتاب، صدِّقوا واعملوا مبا نزَّلنا من القرآن، مصدقًا ملا معكم من الكتب من قبل أن نأخذكم بسوء 
الظهور، أو نلعن هؤالء املفسدين مبسخهم قردة وخنازير، كما لعنَّا اليهود ِمن  صنيعكم، فنمحو الوجوه وحنوهلا قَِبلَ

أصحاب السبت، الذين ُنهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا، فغضب اهللا عليهم، وطردهم من رمحته، وكان أمر اهللا نافذًا 
  .يف كل حال

  ) ٤٨(نَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدو



  }) ٤٨(َرى إِثًْما َعِظيًما إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْت{ 
اىل ال يغفر وال يتجاوز عمَّن أشرك به أحًدا من خملوقاته، أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر األكرب، إن اهللا تع

  .ويتجاوز ويعفو عمَّا دون الشرك من الذنوب، ملن يشاء من عباده، ومن يشرك باهللا غريه فقد اختلق ذنًبا عظيًما

  ) ٤٩(للَُّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َولَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفَُسُهْم َبلِ ا

  }) ٤٩(أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُيزَكُّونَ أَنْفَُسُهمْ َبلِ اللَُّه ُيزَكِّي َمْن َيَشاُء َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيال { 
ا بالطهر والبعد عن السوء؟ بل اهللا أمر أولئك الذين ُيثنون على أنفسهم وأعماهلم، ويصفوهن -أيها الرسول-أمل تعلم 

تعاىل وحده هو الذي يثين على َمن يشاء ِمن عباده، لعلمه حبقيقة أعماهلم، وال ُينقَصون من أعماهلم شيئًا مقدار 
  .اخليط الذي يكون يف شق َنواة التمرة

  ) ٥٠(ا اْنظُْر كَْيَف يَفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوكَفَى بِِه إِثًْما مُبِيًن

  }) ٥٠(انْظُْر كَْيَف َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوكَفَى بِِه إِثًْما ُمبِيًنا { 
متعجًبا من أمرهم، كيف خيتلقون على اهللا الكذب، وهو املنزَّه عن كل ما ال يليق به؟  -أيها الرسول-انظر إليهم 

  .موكفى هبذا االختالق ذنًبا كبًريا كاشفًا عن فساد معتقده

فَرُوا َهُؤلَاِء أَْهَدى ِمَن الَِّذينَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت َوالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَ
  ) ٥١(آَمُنوا َسبِيلًا 

ْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُروا َهُؤالِء أَْهَدى ِمَن أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ ُي{ 
  }) ٥١(الَِّذيَن آَمُنوا َسبِيال 

أمر أولئك اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم يصدقون بكل ما يُعبد من دون اهللا من  -أيها الرسول-أمل تعلم 
صديقا حيملهم على التحاكم إىل غري شرع اهللا، ويقولون للذين كفروا باهللا تعاىل األصنام وشياطني اإلنس واجلن ت

  هؤالء الكافرون أقْوُم، وأعدلُ طريقًا من أولئك الذين آمنوا؟: وبرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٥٢(ا أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهمُ اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه َنِصًري

  }) ٥٢(أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَهُ َنصًِريا { 
أولئك الذين كَثَُر فسادهم وعمَّ ضالهلم، طردهم اهللا تعاىل من رمحته، وَمن يطرده اهللا من رمحته فلن جتد له من 

  .ينصره، ويدفع عنه سوء العذاب

  ) ٥٣(ِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذًا لَا ُيْؤُتونَ النَّاَس َنقًِريا أَْم لَُهْم َن

  }) ٥٣(أَْم لَُهْم َنِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذًا ال ُيْؤُتونَ النَّاَس نَِقًريا { 
  بل أهلم حظ من امللك، ولو أوتوه ملا أعطوا أحًدا منه شيئًا، ولو كان مقدار النقرة اليت تكون يف ظهر النَّواة؟



َوآَتْيَناُهْم ُملْكًا َعِظيًما أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتْيَنا آلَ إِْبَراِهيَم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ 
)٥٤ (  

َمةَ َوآَتْيَناُهْم ُملْكًا َعِظيًما َراهِيَم الِْكتَاَب َوالِْحكْأَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتْيَنا آلَ إِْب{ 
)٥٤ ({  

بل أحيسدون حممًدا صلى اهللا عليه وسلم على ما أعطاه اهللا من نعمة النبوة والرسالة، وحيسدون أصحابه على نعمة 
التوفيق إىل اإلميان، والتصديق بالرسالة، واتباع الرسول، والتمكني يف األرض، ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟ 

الكتب، اليت أنزهلا اهللا عليهم وما أوحي إليهم مما مل يكن كتابا  -من قَْبلُ-أعطينا ذرية إبراهيم عليه السالم فقد 
  .مقروءا، وأعطيناهم مع ذلك ملكا واسعا

  ) ٥٥(فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بَِجهَنََّم َسِعًريا 

  }) ٥٥(بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بَِجهَنََّم َسعًِريا  فَِمْنُهْم َمْن آَمَن{ 
فمن هؤالء الذين أوتوا حظًّا من العلم، َمن صدَّق برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وعمل بشرعه، ومنهم َمن 

  .ر بكمنار جهنم تسعَّ -أيها املكذبون-وحسبكم . أعرض ومل يستجب لدعوته، ومنع الناس من اتباعه

ا ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِتَنا َسْوفَ ُنْصِليهِْم نَاًرا كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَه
  ) ٥٦(كَانَ َعزِيًزا َحِكيًما 

ْم َناًرا كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهمْ َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب إِنَّ اللََّه إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِتَنا سَْوَف ُنْصلِيهِ{ 
  }) ٥٦(كَانَ َعزِيًزا َحِكيًما 

إن الذين جحدوا ما أنزل اهللا من آياته ووحي كتابه ودالئله وحججه، سوف ندخلهم ناًرا يقاسون حرَّها، كلما 
إن اهللا تعاىل كان عزيًزا ال ميتنع عليه شيء، حكيمًا . ليستمر عذاهبم وأملهم؛ بدَّلْناهم جلوًدا أخرىاحترقت جلودهم 
  .يف تدبريه وقضائه

َها أَزَْواٌج ُمطَهَّرَةٌ َبًدا لَُهْم ِفيَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها أَ
  ) ٥٧(َوُنْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِليلًا 

ًدا لَُهْم ِفيَها أَْزوَاٌج َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َسُنْدِخلُُهمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََب{ 
  }) ٥٧(ال ُمطَهََّرةٌ َوُنْدِخلُُهْم ِظال ظَلِي

والذين اطمأنت قلوهبم باإلميان باهللا تعاىل والتصديق برسالة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، واستقاموا على 
الطاعة، سندخلهم جنات جتري من حتتها األهنار، ينعمون فيها أبًدا وال خيرجون منها، وهلم فيها أزواج طهرها اهللا 

  .يف اجلنة ِمن كل أذى، وندخلهم ظال كثيفًا ممتًدا

الَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُْم بِِه إِنَّ إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأَمَانَاِت إِلَى أَْهِلَها وَإِذَا َحكَْمُتمْ َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُمُوا بِ
  ) ٥٨(اللََّه كَانَ َسِميًعا َبِصًريا 



مَّا َيِعظُكُْم بِهِ أَنْ ُتَؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُمُوا بِالَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِع إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم{ 
  }) ٥٨(إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميًعا َبصًِريا 

ىل أصحاهبا، فال تفرطوا فيها، ويأمركم بالقضاء بني إن اهللا تعاىل يأمركم بأداء خمتلف األمانات، اليت اؤمتنتم عليها إ
إن اهللا تعاىل كان مسيًعا ألقوالكم، . الناس بالعدل والقسط، إذا قضيتم بينهم، ونِْعَم ما يعظكم اهللا به ويهديكم إليه

  .ُمطَّلًعا على سائر أعمالكم، بصًريا هبا

يعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم فَإِنْ َتنَاَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَّسُولِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوأَِط
  ) ٥٩(إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا 

لِ اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي اَألْمرِ مِْنكُْم فَإِنْ َتنَاَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَّسُو َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا{ 
  }) ٥٩(إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ذَِلكَ َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيال 

سوله وعملوا بشرعه، استجيبوا ألوامر اهللا تعاىل وال تعصوه، واستجيبوا للرسول صلى يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ور
اهللا عليه وسلم فيما جاء به من احلق، وأطيعوا والة أمركم يف غري معصية اهللا، فإن اختلفتم يف شيء بينكم، فأرجعوا 

نتم تؤمنون حق اإلميان باهللا تعاىل وبيوم احلكم فيه إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، إن ك
  .ذلك الردُّ إىل الكتاب والسنة خري لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآال. احلساب

َيَتحَاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَدْ  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ
  ) ٦٠(أُِمُروا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه وَُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبعِيًدا 

أَنْ يََتَحاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَْد  أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك يُرِيُدونَ{ 
  }) ٦٠(أُِمُروا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه وَُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضالال َبِعيًدا 

ومبا أُنزل إىل  -وهو القرآن-أمر أولئك املنافقني الذين يدَّعون اإلميان مبا أُنزل إليك  -أيها الرسول-أمل تعلم 
قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا يف فَْصل اخلصومات بينهم إىل غري ما شرع اهللا من الباطل، وقد أُمروا الرسل من 

ويف هذه اآلية دليل على أن اإلميان . أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق احلق، بعًدا شديًدا
األمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت  الصادق، يقتضي االنقياد لشرع اهللا، واحلكم به يف كل أمر من

  .على حكم اهللا، فهو كاذب يف زعمه

  ) ٦١(وًدا َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه وَإِلَى الرَُّسولِ َرأَْيَت الْمَُناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُد

  }) ٦١(أَنَْزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنكَ ُصُدوًدا  َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما{ 
تعالوا إىل ما أنزل اهللا، وإىل الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهديه، أبصَْرتَ : وإذا ُنصح هؤالء، وقيل هلم

  .الذين يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر، يعرضون عنك إعراًضا

  ) ٦٢(إِْحسَاًنا َوَتْوِفيقًا  فَكَْيَف إِذَا أََصابَْتُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أَرَْدَنا إِلَّا



  }) ٦٢(للَِّه إِنْ أََرْدَنا إِال إِْحَساًنا وََتْوِفيقًا فَكَْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلفُونَ بِا{ 
 -أيها الرسول-فكيف يكون حال أولئك املناففني، إذا حلَّت هبم مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم، مث جاؤوك 

  يعتذرون، ويؤكدون لك أهنم ما قصدوا بأعماهلم تلك إال اإلحسان والتوفيق بني اخلصوم؟

  ) ٦٣(َيعْلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ لَُهْم ِفي أَنْفُسِهِْم قَْولًا َبِليًغا  أُولَِئَك الَِّذيَن

  }) ٦٣(ًغا َبِلي أُولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْنفُسِهِْم قَْوال{ 
أولئك هم الذين يعلم اهللا حقيقة ما يف قلوهبم من النفاق، فتولَّ عنهم، وحذِّرهم من سوء ما هم عليه، وقل هلم قوال 

  .مؤثًرا فيهم زاجًرا هلم

ُءوَك فَاْسَتْغفَُروا اللََّه وَاْسَتْغفََر لَُهُم الرَّسُولُ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه َولَْو أَنَُّهمْ إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجا
  ) ٦٤(لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما 

فََر لَُهمُ فَرُوا اللََّه وَاْسَتْغَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِال ِلُيطَاَع بِإِذْنِ اللَِّه َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغ{ 
  }) ٦٤(الرَُّسولُ لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما 

ولو أن هؤالء الذين ظلموا أنفسهم . وما بَعثَْنا من رسول من رسلنا، إال ليستجاب له، بأمر اهللا تعاىل وقضائه
واستغفرت هلم،  يف حياتك تائبني سائلني اهللا أن يغفر هلم ذنوهبم، -أيها الرسول-باقتراف السيئات، جاؤوك 
  .لوجدوا اهللا تواًبا رحيمًا

ا قََضْيَت وَُيَسلُِّموا َتْسِليًما فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ حَتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ لَا َيجِدُوا ِفي أَنْفُسِهِْم حََرًجا ِممَّ
)٦٥ (  

ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ ال َيجِدُوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َحَرًجا ِممَّا قََضْيَت وَُيَسلُِّموا فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ حَتَّى ُيَحكِّ{ 
  }) ٦٥(َتْسِليًما 

أقسم اهللا تعاىل بنفسه الكرمية أن هؤالء ال يؤمنون حقيقة حىت جيعلوك حكًما فيما وقع بينهم من نزاع يف حياتك، 
مث ال جيدوا يف أنفسهم ضيقًا مما انتهى إليه حكمك، وينقادوا مع ذلك انقياًدا تاماً،  ويتحاكموا إىل سنتك بعد مماتك،

فاحلكم مبا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب والسنة يف كل شأن من شؤون احلياة من صميم 
  .اإلميان مع الرضا والتسليم

هِ أَْنفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجوا ِمْن ِديَارِكُْم َما فََعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ بَِولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِْم أَنِ اقُْتلُوا 
  ) ٦٨(رَاطًا ُمْستَِقيًما َولََهَديَْناُهمْ ِص) ٦٧(وَإِذًا لَآَتْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَجًْرا َعِظيًما ) ٦٦(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ َتثْبِيًتا 

ُهْم َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَيْهِْم أَِن اقُْتلُوا أَْنفَُسكُمْ أَوِ اْخُرجُوا ِمْن ِدَيارِكُْم َما فََعلُوُه إِال قَِليلٌ ِمْن{ 
  }) ٦٨(َولََهَدْيَناُهْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما ) ٦٧(إِذًا آلتَْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَجًْرا َعِظيًما َو) ٦٦(بِِه لَكَانَ َخيًْرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيًتا 

ولو أوجبنا على هؤالء املنافقني املتحاكمني إىل الطاغوت أن يقتل بعضهم بعًضا، أو أن خيرجوا من ديارهم، ما 



ا يُنصحون به لكان ذلك نافًعا هلم، وأقوى إلمياهنم، استجاب لذلك إال عدد قليل منهم، ولو أهنم استجابوا مل
  .وألعطيناهم من عندنا ثواًبا عظيًما يف الدنيا واآلخرة، وألرشدناهم ووفقناهم إىل طريق اهللا القومي

الصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني َوَحُسَن َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوالرَّسُولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َو
  ) ٦٩(أُولَِئَك َرِفيقًا 

َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحَني َوَحُسَن  َوَمْن ُيِطعِ اللََّه وَالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني{ 
  }) ٦٩(َك َرِفيقًا أُولَِئ

ومن يستجب ألوامر اهللا تعاىل وهدي رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم فأولئك الذين َعظَُم شأهنم وقدرهم، فكانوا 
يف صحبة َمن أنعم اهللا تعاىل عليهم باجلنة من األنبياء والصديقني الذين كُمل تصديقهم مبا جاءت به الرسل، اعتقاًدا 

  .سبيل اهللا وصاحل املؤمنني، وَحُسَن هؤالء رفقاء يف اجلنة وقوال وعمال والشهداء يف

  ) ٧٠(ذَِلَك الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما 

  }) ٧٠(ذَِلَك الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما { 
ن َيستحقُّ منهم الثواب اجلزيل مبا قام به وكفى باهللا عليما يعلم أحوال عباده، وَم. ذلك العطاء اجلزيل من اهللا وحده

  .من األعمال الصاحلة

  ) ٧١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذْرَكُْم فَاْنِفرُوا ثُبَاٍت أَوِ اْنِفُروا َجِميًعا 

  }) ٧١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذَْركُْم فَاْنِفرُوا ثَُباٍت أَوِ اْنِفرُوا َجِميًعا { 
  .يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم باالستعداد لعدوكم، فاخرجوا ملالقاته مجاعة بعد مجاعة أو جمتمعني

  ) ٧٢(َعُهْم َشهِيًدا َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَالَ قَدْ أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن َم

  }) ٧٢(هِيًدا ِمْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَاَبْتكُْم ُمصِيَبةٌ قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن َمعَُهْم َش َوإِنَّ{ 
وإنَّ منكم لنفًرا يتأخر عن اخلروج ملالقاة األعداء متثاقال ويثبط غريه عن عمد وإصرار، فإن قُدِّر عليكم وأُِصبتم 

قد حفظين اهللا، حني مل أكن حاضًرا مع أولئك الذين وقع هلم ما أكرهه لنفسي، وسرَّه : وهزمية، قال مستبشًرا بقتل
  .ختلفه عنكم

  ) ٧٣(َز فَْوًزا َعِظيًما َمعَُهْم فَأَفُو َولَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنُه َمَودَّةٌ َيا لَْيتَنِي كُْنُت

) ٧٣(َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما  َولَِئْن أَصَاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ َتكُْن بَْيَنكُْم َوَبْيَنُه َمَودَّةٌ َيا لَْيَتنِي كُْنُت{ 
{  

يا ليتين :  -مل تكن بينكم وبينه مودة يف الظاهرحاسًدا متحسًرا، كأن -ولئن نالكم فضل من اهللا وغنيمة، ليقولن 
  .كنت معهم فأظفر مبا ظَِفروا به من النجاة والنصرة والغنيمة



سَْوَف ُنؤِْتيِه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فَ فَلُْيقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  ) ٧٤(أَجًْرا َعِظيًما 

فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فَسَْوَف ُنْؤِتيهِ فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا بِاآلخَِرِة َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه { 
  }) ٧٤(أَجًْرا َعِظيًما 

ومن جياهد يف . دين اهللا، وإعالء كلمته، الذين يبيعون احلياة الدنيا بالدار اآلخرة وثواهبا فليجاهد يف سبيل نصرة
  .سبيل اهللا خملًصا، فُيقَْتلْ أو َيْغِلْب، فسوف نؤتيه أجًرا عظيًما

الْوِلَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ َوَما لَكُمْ لَا ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء َو
  ) ٧٥(الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك وَِليا وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َنِصًريا 

ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْدانِ الَِّذيَن َيقُولُونَ رَبََّنا أَْخرِجَْنا ِمْن َوَما لَكُْم ال ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني { 
  }) ٧٥(َهِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها َواجَْعلْ لََنا ِمْن لَدُْنَك َوِليا َواجَْعلْ لََنا ِمْن لَدُْنَك َنصًِريا 

د يف سبيل نصرة دين اهللا، ونصرة عباده املستضعفني من الرجال عن اجلها -أيها املؤمنون-وما الذي مينعكم 
ربنا : والنساء والصغار الذين اعُتدي عليهم، وال حيلة هلم وال وسيلة لديهم إال االستغاثة برهبم، يدعونه قائلني

ا من عندك ولّياً اليت ظَلَم أهلها أنفسهم بالكفر واملؤمنني باألذى، واجعل لن -"مكة "يعين -أخرجنا من هذه القرية 
  يتوىل أمورنا، ونصًريا ينصرنا على الظاملني؟

ِلَياَء الشَّْيطَانِ إِنَّ كَْيدَ الَِّذيَن آَمُنوا يُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن كَفَُروا ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَْو
  ) ٧٦(الشَّْيطَاِن كَانَ ضَِعيفًا 

َياَء الشَّْيطَاِن إِنَّ كَْيَد لَِّذيَن آَمُنوا ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن كَفَُروا ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَْوِلا{ 
  }) ٧٦(الشَّْيطَاِن كَانَ ضَِعيفًا 

ق وأهله، والذين كفروا يقاتلون يف سبيل البغي الذين صَدقُوا يف إمياهنم اعتقاًدا وعمال جياهدون يف سبيل نصرة احل
والفساد يف األرض، فقاتلوا أيها املؤمنون أهل الكفر والشرك الذين يتولَّون الشيطان، ويطيعون أمره، إن تدبري 

  .الشيطان ألوليائه كان ضعيفًا

لَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقتَالُ إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا الصَّ
 خَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمتَاُعَيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ لَْولَا أَ

  ) ٧٧(الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْآخَِرةُ َخْيرٌ ِلَمنِ اتَّقَى َولَا ُتظْلَُمونَ فَِتيلًا 

هُِم الِْقَتالُ إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهمْ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيدَِيكُْم َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْي{ 
رَْتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمتَاُع ْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ لَْوال أَخََّي

  }) ٧٧(الدُّْنَيا قَِليلٌ َواآلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمنِ اتَّقَى َوال ُتظْلَُمونَ فَِتيال 
امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من : أمر أولئك الذين قيل هلم قبل اإلذن باجلهاد -أيها الرسول-تعلم أمل 



املشركني، وعليكم أداء ما فرضه اهللا عليكم من الصالة، والزكاة، فلما فرض عليهم القتال إذا مجاعة منهم قد تغري 
و أشد، ويعلنون عما اعتراهم من شدة اخلوف، حاهلم، فأصبحوا خيافون الناس ويرهبوهنم، كخوفهم من اهللا أ

أيها -ربنا ِلَم أَْوَجْبَت علينا القتال؟ هال أمهلتنا إىل وقت قريب، رغبة منهم يف متاع احلياة الدنيا، قل هلم : فيقولون
، ال .عنهمتاع الدنيا قليل، واآلخرة وما فيها أعظم وأبقى ملن اتقى، فعمل مبا أُمر به، واجتنب ما ُنهي :  -الرسول

  .يظلم ربك أحًدا شيئًا، ولو كان مقدار اخليط الذي يكون يف شق َنواة التمرة

 ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِنْ ُتِصبُْهمْ أَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِكْكُُم الَْمْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة وَإِنْ ُتصِْبُهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه
  ) ٧٨( َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه فََمالِ َهُؤلَاِء الْقَْومِ لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثًاَسيِّئَةٌ 

ِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِنْ ُتِصْبُهمْ أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُُم الْمَْوُت َولَْو كُنُْتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِنْ ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َه{ 
  }) ٧٨(َحِديثًا َسيِّئَةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه فََمالِ َهُؤالِء الْقَْومِ ال َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ 

يف حصون منيعة بعيدة عن ساحة أينما تكونوا يلحقكم املوت يف أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم، ولو كنتم 
وإن حيصل هلم ما يسرُّهم من متاع هذه احلياة، ينسبوا حصوله إىل اهللا تعاىل، وإن وقع عليهم ما . املعارك والقتال

يكرهونه ينسبوه إىل الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم جهالة وتشاؤًما، وما علموا أن ذلك كله من عند اهللا 
  ا باهلم ال يقاربون فَْهمَ أيِّ حديث حتدثهم به؟وحده، بقضائه وقدره، فم

  ) ٧٩(َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َما أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أَصَاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرسُولًا 

أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك وَأَْرَسلْنَاَك ِللنَّاسِ َرسُوال َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما { 
)٧٩ ({  

ِمن خري ونعمة فهو من اهللا تعاىل وحده، فضال وإحساًنا، وما أصابك من جهد وشدة  -أيها اإلنسان-ما أصابك 
لعموم الناس رسوال  -أيها الرسول-وبعثناك . لسيئاتفبسبب عملك السيئ، وما اقترفته يداك من اخلطايا وا

  .تبلغهم رسالة ربك، وكفى باهللا شهيًدا على صدق رسالتك

  ) ٨٠(َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتوَلَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا 

  }) ٨٠(َوَمْن َتَولَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِمْ َحِفيظًا َمْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه { 
من يستجب للرسول صلى اهللا عليه وسلم، ويعمل هبديه، فقد استجاب هللا تعاىل وامتثل أمره، ومن أعرض عن 

فحساهبم على هؤالء املعترضني رقيًبا حتفظ أعماهلم وحتاسبهم عليها،  -أيها الرسول-طاعة اهللا ورسوله فما بعثناك 
  .علينا

ُيبَيُِّتونَ فَأَْعرِْض َعْنُهْم َوَتَوكَّلْ َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا َبَرزُوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ وَاللَُّه َيكُْتُب َما 
  ) ٨١(َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

َعنُْهمْ  إِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ َواللَُّه َيكُْتُب َما يَُبيُِّتونَ فَأَْعرِْضَوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَ{ 
  }) ٨١(َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوكِيال 



سلم، طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا وُيظْهر هؤالء املعرضون، وهم يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه و
عنه وانصرفوا عن جملسه، دبَّر مجاعة منهم ليال غري ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن اهللا حيصي عليهم ما 

وال تبال هبم، فإهنم لن يضروك، وتوكل على  -أيها الرسول-يدبرون، وسيجازيهم عليه أمت اجلزاء، فتول عنهم 
  .به ولّياً وناصًرا اهللا، وحسبك

  ) ٨٢(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَثًِريا 

  }) ٨٢(أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتالفًا كَثًِريا { 
أفال ينظر هؤالء يف القرآن، وما جاء به من احلق، نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق حمكم يقطع بأنه من عند 

  .اهللا وحده؟ ولو كان ِمن عند غريه لوجدوا فيه اختالفًا كثريًا

رَُّسولِ وَإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ ِمْنُهمْ لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ أَوِ الْخَْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوُه إِلَى ال
  ) ٨٣(ِمْنُهْم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَاتََّبعُْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَِليلًا 

بِِه َولَوْ َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ َوإِلَى أُوِلي اَألْمرِ ِمْنُهمْ لََعِلَمُه الَِّذيَن َوإِذَا َجاَءُهمْ أَْمٌر ِمَن اَألْمنِ أَوِ الْخَْوِف أَذَاُعوا { 
  }) ٨٣(َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه التََّبعُْتُم الشَّْيطَانَ إِال قَِليال 

لوهبم أْمٌر جيب كتمانه متعلقًا باألمن الذي يعود خريه على اإلسالم وإذا جاء هؤالء الذين مل يستقر اإلميان يف ق
واملسلمني، أو باخلوف الذي يلقي يف قلوهبم عدم االطمئنان، أفشوه وأذاعوا به يف الناس، ولو ردَّ هؤالء ما جاءهم 

ولوال أنْ تَفَضَّلَ . تنباط منهمإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل أهل العلم والفقه لََعِلمَ حقيقة معناه أهل االس
  .اهللا عليكم ورمحكم التبعتم الشيطان ووساوسه إال قليال منكم

يَن كَفَرُوا َواللَُّه أََشدُّ َبأًْسا فَقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه لَا ُتكَلَُّف إِلَّا َنفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذ
  ) ٨٤(أََشدُّ َتْنِكيلًا َو

كَفَرُوا َواللَُّه أََشدُّ َبأًْسا  فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال ُتكَلَُّف إِال َنفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذيَن{ 
  }) ٨٤(َوأََشدُّ َتْنِكيال 

مته، ال تلزم فعل غريك وال تؤاخذ به، وُحضَّ املؤمنني على القتال يف سبيل اهللا إلعالء كل -أيها النيب-فجاهد 
  .واهللا تعاىل أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. واجلهاد، ورغِّبهم فيه، لعل اهللا مينع بك وهبم بأس الكافرين وشدهتم

َسيِّئَةً َيكُْن لَُه ِكفْلٌ مِْنَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء  َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنصِيٌب ِمْنَها َوَمْن َيشْفَْع َشفَاَعةً
  ) ٨٥(ُمِقيًتا 

كَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنِصيٌب ِمْنَها َوَمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُه كِفْلٌ ِمْنَها َو{ 
  }) ٨٥(ا ُمِقيًت

من َيْسَع حلصول غريه على اخلري يكن له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن َيْسَع إليصال الشر إىل غريه يكن له 
  .وكان اهللا على كل شيء شاهًدا وحفيظًا. نصيب من الوزر واإلمث



  ) ٨٦(َه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنَْها أَْو ُردُّوَها إِنَّ اللَّ

  }) ٨٦(َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا { 
. مبثل ما سلَّم، ولكل ثوابه وجزاؤهوإذا سلَّم عليكم املسلم فردُّوا عليه بأفضل مما سلَّم لفظًا وبشاشةً، أو ردوا عليه 

  .إن اهللا تعاىل كان على كل شيء جمازًيا

  ) ٨٧(يثًا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِد

  }) ٨٧(إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم { 
وال أحد . اهللا وحده املتفرد باأللوهية جلميع اخللق، ليجمعنكم يوم القيامة، الذي ال شك فيه، للحساب واجلزاء

  .أصدق من اهللا حديثًا فيما أخرب به

ْن َتجَِد لَُه ِفئََتْينِ َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْهدُوا َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فَلَ فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني
  ) ٨٨(َسبِيلًا 

تَْهُدوا َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجِدَ  فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ وَاللَُّه أَرْكََسُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَنْ{ 
  }) ٨٨(لَُه َسبِيال 
فرقة تقول بقتاهلم وأخرى ال تقول بذلك؟ واهللا تعاىل : يف شأن املنافقني إذ اختلفتم فرقتني -أيها املؤمنون-فما لكم 

ة من صرف اهللا تعاىل قلبه عن دينه؟ ومن خذله اهللا أتودون هداي. قد أوقعهم يف الكفر والضالل بسبب سوء أعماهلم
  .عن دينه، واتباع ما أمره به، فال طريق له إىل اهلدى

بِيلِ اللَِّه فَإِنْ تََولَّْوا َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ سََواًء فَلَا َتتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَوِْلَياَء حَتَّى ُيهَاجِرُوا ِفي َس
  ) ٨٩(فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم وَلَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا وَلَا َنِصًريا 

َولَّْوا يلِ اللَِّه فَإِنْ َتَودُّوا لَوْ َتكْفُُرونَ كََما كَفَرُوا فََتكُوُنونَ َسَواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَْوِلَياَء حَتَّى ُيهَاجِرُوا ِفي َسبِ{ 
  }) ٨٩(فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليا َوال َنصًِريا 

متنَّى املنافقون لكم أيها املؤمنون، لو تنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم، مثلما أنكروه بقلوهبم، فتكونون معهم يف 
فياء لكم، حىت يهاجروا يف سبيل اهللا، برهاًنا على صدق إمياهنم، فإن أعرضوا اإلنكار سواء، فال تتخذوا منهم أص

  .عما دعوا إليه، فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم، وال تتخذوا منهم ولّياً من دون اهللا وال نصًريا تستنصرونه به

اُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهمْ أَنْ ُيقَاِتلُوكُْم أَْو ُيقَاِتلُوا قَْوَمُهْم َولَوْ إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َج
 سَّلََم فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِْمَشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْوا إِلَْيكُُم ال

  ) ٩٠(َسبِيلًا 

ْم أَْو ُيقَاِتلُوا قَْوَمُهْم َولَْو إِال الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهمْ أَنْ ُيقَاِتلُوكُ{ 
ْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْوا إِلَْيكُُم السَّلََم فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِمْ َشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اْعَتَزلُوكُ



  }) ٩٠(َسبِيال 
لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فال تقاتلوهم، وكذلك الذين أتَوا إليكم وقد ضاقت صدورهم 

هم، فلم يكونوا معكم وال مع قومهم، فال تقاتلوهم، ولو شاء اهللا وكرهوا أن يقاتلوكم، كما كرهوا أن يقاتلوا قوم
تعاىل لسلَّطهم عليكم، فلقاتلوكم مع أعدائكم من املشركني، ولكن اهللا تعاىل صرفهم عنكم بفضله وقدرته، فإن 

  .تركوكم فلم يقاتلوكم، وانقادوا اليكم مستسلمني، فليس لكم عليهم من طريق لقتاهلم

عَْتزِلُوكُْم َوُيلْقُوا يَن يُرِيُدونَ أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الْفِْتَنِة أُرِْكُسوا ِفيَها فَإِنْ لَْم َيسََتجُِدونَ آخَرِ
  ) ٩١(كُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا إِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّوا أَْيِدَيُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأُولَِئ

ا فَإِنْ لَمْ َيْعتَزِلُوكُْم َوُيلْقُوا سََتجُِدونَ آَخرِيَن يُرِيُدونَ أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمُنوا قَْوَمُهْم كُلََّما ُردُّوا إِلَى الِْفْتَنِة أُْرِكسُوا ِفيَه{ 
  }) ٩١(يًنا فُّوا أَْيِدَيُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأُولَِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا ُمبِإِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُ

ستجدون قوًما آخرين من املنافقني يودون االطمئنان على أنفسهم من جانبكم، فيظهرون لكم اإلميان، ويودون 
من جانب قومهم الكافرين، فيظهرون هلم الكفر، كلما أعيدوا إىل موطن الكفر والكافرين،  االطمئنان على أنفسهم
فهؤالء إن مل ينصرفوا عنكم، ويقدموا إليكم االستسالم التام، ومينعوا أنفسهم عن قتالكم . وقعوا يف أسوأ حال

ئ حّداً مييزهم عمَّن عداهم، فهم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا، وأولئك الذين بلغوا يف هذا املسلك السيِّ
  .الذين جعلنا لكم احلجة البينة على قتلهم وأسرهم

ِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا إِلَّا خَطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو
َنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ دَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَيصَّ

َرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشْه
)٩٢ (  

َيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِال أَنْ َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا إِال َخطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِد{ 
ْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ صَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبَي

هَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َش
)٩٢ ({  

وال حيق ملؤمن االعتداء على أخيه املؤمن وقتله بغري حق، إال أن يقع منه ذلك على وجه اخلطأ الذي ال عمد فيه، 
.  أوليائه، إال أن يتصدقوا هبا عليه ويعفوا عنهومن وقع منه ذلك اخلطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إىل

فإن كان املقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنني، وهو مؤمن باهللا تعاىل، ومبا أنزل من احلق على رسوله حممد صلى اهللا 
 عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، فعلى قاتله دية تسلم إىل

ليتوب اهللا تعاىل ؛ أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن مل جيد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين متتابعني
  .وكان اهللا تعاىل عليما حبقيقة شأن عباده، حكيًما فيما شرعه هلم. عليه

  ) ٩٣(ِضبَ اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فَجََزاُؤُه جََهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوغَ



  }) ٩٣(ُه َعذَاًبا َعِظيًما َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا فََجَزاُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَ{ 
ه عن عمد بغري حق فعاقبته جهنم، خالًدا فيها مع سخط اهللا تعاىل عليه وطَرِْدِه من رمحته، ومن َيْعَتِد على مؤمن فيقتل

ولكنه سبحانه يعفو . إن جازاه على ذنبه وأعدَّ اهللا له أشد العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه اجلناية العظيمة
  .ويتفضل على أهل اإلميان فال جيازيهم باخللود يف جهنم

ُمْؤِمًنا َتْبَتُغونَ عََرضَ ِذيَن آَمُنوا إِذَا ضََربُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا وَلَا َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت َيا أَيَُّها الَّ
ُه َعلَْيكُْم فََتَبيَّنُوا إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا الَْحَياةِ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمغَانُِم كَِثَريةٌ كَذَِلَك كُْنُتْم ِمْن قَْبلُ فََمنَّ اللَّ

)٩٤ (  

سَّالَم لَْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغونَ عََرضَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َضَربُْتْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََتَبيَّنُوا َوال َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم ال{ 
إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا َياةِ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمغَانُِم كَِثَريةٌ كَذَِلَك كُْنُتْم ِمْن قَْبلُ فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فََتَبيَّنُوا الَْح

)٩٤ ({  
سبيل اهللا فكونوا على بينة مما  يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم يف األرض جماهدين يف

الحتمال أن يكون مؤمًنا ؛ تأتون وتتركون، وال تنفوا اإلميان عمن بدا منه شيء من عالمات اإلسالم ومل يقاتلكم
خيفي إميانه، طالبني بذلك متاع احلياة الدنيا، واهللا تعاىل عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به، كذلك كنتم يف بدء 

ن إميانكم عن قومكم من املشركني فَمنَّ اهللا عليكم، وأعزَّكم باإلميان والقوة، فكونوا على بيِّنة ومعرفة اإلسالم ختفو
  .إن اهللا تعاىل عليم بكل أعمالكم، مطَّلع على دقائق أموركم، وسيجازيكم عليها. يف أموركم

َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم فَضَّلَ اللَُّه  لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ
ُه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِدينَ الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َوفَضَّلَ اللَّ

  ) ٩٥(ًرا َعِظيًما أَْج

َوأَنْفُسِهِْم فَضَّلَ اللَُّه ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيرُ أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَالِهِْم { 
ال َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُ

  }) ٩٥(أَجًْرا َعِظيًما 
واجملاهدون يف سبيل اهللا، بأمواهلم  -غري أصحاب األعذار منهم-ال يتساوى املتخلفون عن اجلهاد يف سبيل اهللا 
ين، ورفع منزلتهم درجة عالية يف اجلنة، وقد وعد اهللا كال من وأنفسهم، فضَّل اهللا تعاىل اجملاهدين على القاعد

اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم والقاعدين من أهل األعذار اجلنة ِلما بذلوا وضحَّوا يف سبيل احلق، وفضَّل اهللا تعاىل 
  .اجملاهدين على القاعدين ثواًبا جزيال

  ) ٩٦(ُه غَفُوًرا َرِحيًما َدَرجَاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَّ

  }) ٩٦(َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما { 
هذا الثواب اجلزيل منازل عالية يف اجلنات من اهللا تعاىل خلاصة عباده اجملاهدين يف سبيله، ومغفرة لذنوهبم ورمحة 

  .ملن تاب إليه وأناب، رحيًما بأهل طاعته، اجملاهدين يف سبيلهوكان اهللا غفوًرا . واسعة ينعمون فيها



لْأَْرضِ قَالُوا أَلَمْ َتكُْن أَْرضُ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِْم قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي ا
  ) ٩٧(يَها فَأُولَِئَك َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم َوَساَءْت َمِصًريا َواِسَعةً فَُتهَاجُِروا ِف

ْرضِ قَالُوا أَلَمْ َتكُْن أَْرضُ إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي اَأل{ 
  }) ٩٧(وا ِفيَها فَأُولَِئَك َمأَْواُهْم جََهنَُّم َوَساَءْت َمصًِريا اللَِّه َواِسَعةً فَتَُهاجُِر

يف : إن الذين توفَّاهم املالئكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم يف دار الكفر وترك اهلجرة، تقول هلم املالئكة توبيًخا هلم
والقهر عنا، فيقولون هلم  كنا ضعفاء يف أرضنا، عاجزين عن دفع الظلم: أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ فيقولون

أمل تكن أرض اهللا واسعة فتخرجوا من أرضكم إىل أرض أخرى حبيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم : توبيخا
  .النار، وقبح هذا املرجع واملآب

  ) ٩٨(َيهَْتُدونَ َسبِيلًا  إِلَّا الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن لَا َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َولَا

  }) ٩٨(إِال الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْدانِ ال َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َوال َيْهَتُدونَ َسبِيال { 
ويعذر من ذاك املصري العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين ال يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم، وال 

  .يعرفون طريقًا خيلصهم مما هم فيه من املعاناة

  ) ٩٩(فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا 

  }) ٩٩(فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا { 
  .وكان اهللا عفًوا غفوًرا. لعلمه تعاىل حبقيقة أمرهم؛ هلم من اهللا تعاىل العفوفهؤالء الضعفاء هم الذين ُيرجى 

ا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي الْأَْرضِ مَُراغًَما كَِثًريا َوَسَعةً َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاجًِر
  ) ١٠٠(فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما ُيْدرِكُْه الْمَْوُت 

ا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ ثُمَّ َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي اَألْرضِ ُمَراغًَما كَِثًريا َوَسَعةً َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجًِر{ 
  }) ١٠٠(ُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما ُيْدرِكُْه الْمَْو

وَمن خيرج من أرض الشرك إىل أرض اإلسالم فراًرا بدينه، راجًيا فضل ربه، قاصًدا نصرة دينه، جيد يف األرض مكانًا 
زقه وعيشه، ومن خيرج من بيته قاصًدا نصرة ومتحوال ينعم فيه مبا يكون سبًبا يف قوته وذلة أعدائه، مع السعة يف ر

دين اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وإعالء كلمة اهللا، مث يدركه املوت قبل بلوغه مقصده، فقد ثبت له جزاء 
  .وكان اهللا غفوًرا رحيًما بعباده. عمله على اهللا، فضال منه وإحساًنا

كُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّلَاِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِيَن َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْي
  ) ١٠١(كَاُنوا لَكُْم َعدُوا ُمبِيًنا 

فُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِيَن َوإِذَا ضََربُْتْم ِفي اَألْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة إِنْ ِخ{ 
  }) ١٠١(كَاُنوا لَكُْم َعدُوا ُمبِيًنا 



يف أرض اهللا، فال حرج وال إمث عليكم يف قصر الصالة إن خفتم من عدوان الكفار  -أيها املؤمنون-وإذا سافرمت 
بدء اإلسالم خموفة، والقصر رخصة يف السفر حال األمن عليكم يف حال صالتكم، وكانت غالب أسفار املسلمني يف 

  .إن الكافرين جماهرون لكم بعداوهتم، فاحذروهم. أو اخلوف

ْن َورَاِئكُْم ا َسَجدُوا فَلَْيكُونُوا ِمَوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َمَعَك وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَ
فَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك َولْيَأُْخذُوا ِحذَْرُهْم َوأَسِْلَحتَُهْم َودَّ الَِّذيَن كَ

َح َعلَْيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِمْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم مَْرَضى أَنْ أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتعَِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً وَاِحَدةً َولَا ُجنَا
  ) ١٠٢(َتَضعُوا أَسِْلَحَتكُْم َوُخذُوا ِحذْرَكُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا 

ِمْنُهْم َمَعَك َولْيَأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَا َسَجُدوا فَلَْيكُوُنوا ِمْن  َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ{ 
الَِّذيَن كَفَرُوا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن  َورَاِئكُْم َولْتَأِْت طَاِئفَةٌ أُخَْرى لَمْ ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا مََعَك َولْيَأُْخذُوا ِحذْرَُهْم َوأَسِْلَحتَُهْم َودَّ

رٍ أَْو كُنُْتْم َمْرَضى أَنْ َحِتكُْم َوأَْمِتعَِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً وَاِحَدةً َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِمْن َمطَأَْسِل
  }) ١٠٢(َتَضعُوا أَسِْلَحَتكُْم َوُخذُوا ِحذْرَكُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا 

يف ساحة القتال، فأردت أن تصلي هبم، فلتقم مجاعة منهم معك للصالة، وليأخذوا  -أيها النيب-وإذا كنت 
سالحهم، فإذا سجد هؤالء فلتكن اجلماعة األخرى من خلفكم يف مواجهة عدوكم، وتتم اجلماعة األوىل ركعتهم 

لصالة فليأمتوا بك يف ركعتهم األوىل، مث يكملوا بأنفسهم الثانية وُيسلِّمون، مث تأيت اجلماعة األخرى اليت مل تبدأ ا
ودَّ اجلاحدون لدين اهللا أن تغفُلوا عن سالحكم . ركعتهم الثانية، وليحذروا ِمن عدوهم وليأخذوا أسلحتهم

ليحملوا عليكم محلة واحلة فيقضوا عليكم، وال إمث عليكم حيننذ إن كان بكم أذى من مطر، أو كنتم يف ؛ وزادكم
  .إن اهللا تعاىل أعدَّ للجاحدين لدينه عذاًبا يهينهم، وخيزيهم. مرض، أن تتركوا أسلحتكم، مع أخذ احلذر حال

ْت َعلَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَاَن فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا
  ) ١٠٣(الُْمْؤِمنَِني ِكتَاًبا َمْوقُوًتا 

الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى فَإِذَا قَضَْيُتُم الصَّالةَ فَاذْكُرُوا اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا { 
  }) ١٠٣(الُْمْؤِمنَِني ِكتَاًبا َمْوقُوًتا 

فإذا أدَّيتم الصالة، فأدميوا ذكر اهللا يف مجيع أحوالكم، فإذا زال اخلوف فأدُّوا الصالة كاملة، وال تفرِّطوا فيها فإهنا 
  .واجبة يف أوقات معلومة يف الشرع

ُمونَ َوتَْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما لَا َيْرُجونَ َوكَانَ اللَُّه َولَا َتهِنُوا ِفي اْبِتَغاِء الْقَْومِ إِنْ َتكُوُنوا َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كََما َتأْلَ
  ) ١٠٤(َعِليًما َحِكيًما 

ُه اللَِّه َما ال َيْرُجونَ َوكَانَ اللََّوال تَهُِنوا ِفي اْبِتَغاِء الْقَْومِ إِنْ َتكُوُنوا َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كََما َتأْلَُمونَ وََتْرُجونَ ِمَن { 
  }) ١٠٤(َعِليًما َحِكيًما 

وال تضعفوا يف طلب عدوكم وقتاله، إن تكونوا تتأملون من القتال وآثاره، فأعداؤكم كذلك يتأملون منه أشد األمل، 



ومع ذلك ال يكفون عن قتالكم، فأنتم أوىل بذلك منهم، ملا ترجونه من الثواب والنصر والتأييد، وهم ال يرجون 
  .بكل أحوالكم، حكيًما يف أمره وتدبريه وكان اهللا عليًما. ذلك

  ) ١٠٥( َخِصيًما إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكُمَ َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن ِللْخَاِئنَِني

  }) ١٠٥(اسِ بَِما أََراكَ اللَُّه َوال َتكُْن ِللْخَاِئنَِني َخِصيًما إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ لَِتْحكَُم َبْيَن النَّ{ 
لتفصل بني الناس مجيًعا مبا أوحى اهللا إليك، وَبصَّرك به، ؛ القرآن مشتمال على احلق -أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 

  .املخالف للحقيقة مدافًعا عنهم مبا أيدوه لك من القول -بكتمان احلق-فال تكن للذين خيونون أنفسهم 

  ) ١٠٦(َواْسَتغِْفرِ اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

  }) ١٠٦(َواْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما { 
  .ا بهواطلب من اهللا تعاىل املغفرة يف مجيع أحوالك، إن اهللا تعاىل كان غفوًرا ملن يرجو فضله ونوال مغفرته، رحيًم

  ) ١٠٧(َولَا ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْخَتاُنونَ أَْنفَُسُهْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ خَوَّاًنا أَِثيًما 

  }) ١٠٧(َوال ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْخَتاُنونَ أَنْفَُسُهمْ إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن كَانَ خَوَّاًنا أَِثيًما { 
  .ال حيب َمن َعظَُمْت خيانته، وكثر ذنبه -سبحانه-إن اهللا . ع عن الذين خيونون أنفسهم مبعصية اهللاوال تداف

َوكَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ  َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َولَا َيْسَتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يَُبيُِّتونَ َما لَا يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ
  ) ١٠٨(ِحيطًا ُم

كَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ َيْسَتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َوال َيسَْتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم إِذْ ُيَبيُِّتونَ َما ال يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ َو{ 
  }) ١٠٨(ُمِحيطًا 

من اهللا تعاىل وال يستحيون منه، وهو عزَّ  يستترون من الناس خوفًا من اطالعهم على أعماهلم السيئة، وال يستترون
حميطًا جبميع أقواهلم  -تعاىل-ما ال يرضى من القول، وكان اهللا  -ليال-شأنه معهم بعلمه، مطلع عليهم حني يدبِّرون 

  .وأفعاهلم، ال خيفى عليه منها شيء

  ) ١٠٩(ْن ُيَجاِدلُ اللََّه َعْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ أَْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوِكيلًا َها أَنُْتْم َهُؤلَاِء جَاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا فََم

 ْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوكِيالَها أَْنُتْم َهُؤالِء جَاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا فََمْن ُيَجاِدلُ اللََّه َعْنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة أَ{ 
)١٠٩ ({  

قد حاججتم عن هؤالء اخلائنني ألنفسهم يف هذه احلياة الدنيا، فمن حياجج اهللا تعاىل عنهم  -أيها املؤمنون-ها أنتم 
  يوم البعث واحلساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤالء اخلائنني وكيال يوم القيامة؟

  ) ١١٠(اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ 



  }) ١١٠(َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَوْ َيظِْلْم نَفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِدِ اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما { 
هللا نادًما على ما ومن ُيقِْدْم على عمل سيِّئ قبيح، أو يظلم نفسه بارتكاب ما خيالف حكم اهللا وشرعه، مث يرجع إىل ا

  .عمل، راجًيا مغفرته وستر ذنبه، جيد اهللا تعاىل غفوًرا له، رحيًما به

  ) ١١١(َوَمْن َيكِْسْب إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

  }) ١١١(اللَُّه َعِليًما َحِكيًما  َوَمْن َيكِْسْب إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى َنفِْسِه َوكَانَ{ 
ومن يعمد إىل ارتكاب ذنب فإمنا يضر بذلك نفسه وحدها، وكان اهللا تعاىل عليًما حبقيقة أمر عباده، حكيًما فيما 

  .يقضي به بني خلقه

  ) ١١٢(ثًْما ُمبِيًنا َوَمْن َيكِْسْب خَِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئًا فَقَدِ اْحتََملَ ُبهَْتاًنا وَإِ

  }) ١١٢(َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ َيْرمِ بِهِ َبرِيئًا فَقَِد اْحَتَملَ بُْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًنا { 
ومن يعمل خطيئة بغري عمد، أو يرتكب ذنًبا متعمًدا مث يقذف مبا ارتكبه نفًسا بريئة ال جناية هلا، فقد حتمَّل كذًبا 

و  .ذنًبا بّينا

ْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء وَأَْنَزلَ َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفُسَُه
  ) ١١٣(عْلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َت

َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيءٍ  َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَْنفُسَُهْم{ 
  }) ١١٣(لِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما َوأَنَْزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكَتاَب َوا

ورمحك بنعمة النبوة، فعصمك بتوفيقه مبا أوحى إليك، لعزمت  -أيها الرسول-ولوال أن اهللا تعاىل قد َمنَّ عليك 
وما ُيزِلُّونَ بذلك إال أنفسهم، وما يقدرون على إيذائك  مجاعة من الذين خيونون أنفسهم أن ُيزِلُّوَك عن طريق احلق،

لعصمة اهللا لك، وأنزل اهللا عليك القرآن والسنة املبينة له، وهداك إىل علم ما مل تكن تعلمه ِمن قبل، وكان ما 
  .خصَّك اهللا به من فضلٍ أمًرا عظيًما

َصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَوْ إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك اْبِتَغاَء مَْرضَاِت اللَّهِ لَا َخْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنْجَواُهْم إِلَّا َمْن أََمَر بِ
  ) ١١٤(فََسْوَف ُنْؤِتيهِ أَجًْرا َعِظيًما 

لنَّاسِ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك اْبِتَغاَء مَْرَضاتِ ال خَْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنجَْواُهْم إِال َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَوْ إِْصالحٍ َبْيَن ا{ 
  }) ١١٤(اللَِّه فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما 

ال نفع يف كثري من كالم الناس سّراً فيما بينهم، إال إذا كان حديثًا داعًيا إىل بذل املعروف من الصدقة، أو الكلمة 
األمور طلًبا لرضا اهللا تعاىل راجًيا ثوابه، فسوف نؤتيه ثواًبا جزيال  الطيبة، أو التوفيق بني الناس، ومن يفعل تلك

  .واسًعا



َولَّى َوُنْصِلِه جََهنََّم َوَساَءْت َمصًِريا َوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َت
)١١٥ (  

وَلَّى وَُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءتْ َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َويَتَّبِْع غَْيَر سَبِيلِ الُْمْؤِمنَِني نَُولِِّه َما َت{ 
  }) ١١٥(َمِصًريا 

ري طريق املؤمنني، وما هم عليه ومن خيالف الرسول صلى اهللا عليه وسلم من بعد ما ظهر له احلق، ويسلك طريقًا غ
  .من احلق، نتركه وما توجَّه إليه، فال نوفقه للخري، وندخله نار جهنم يقاسي حرَّها، وبئس هذا املرجع واملآل

  ) ١١٦(لَّ َضلَالًا َبعِيًدا إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َض

  }) ١١٦( َضالال َبِعيًدا إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ{ 
ومن جيعل هللا تعاىل الواحد . ن عبادهإن اهللا تعاىل ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب ملن يشاء م

  .األحد شريكًا من خلقه، فقد َبُعَد عن احلق بعًدا كبًريا

  ) ١١٧(إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا إَِناثًا َوإِنْ َيْدُعونَ إِلَّا َشْيطَاًنا مَرِيًدا 

  }) ١١٧(اًنا مَرِيًدا إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِال إَِناثًا َوإِنْ َيْدُعونَ إِال َشْيطَ{ 
ما يعبد املشركون من دون اهللا تعاىل إال أوثاًنا ال تنفع وال تضر، وما يعبدون إال شيطاًنا متمرًدا على اهللا، بلغ يف 

  .الفساد واإلفساد حّداً كبًريا

  ) ١١٨(لََعَنُه اللَُّه َوقَالَ لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنصِيًبا َمفْرُوًضا 

  }) ١١٨(اللَُّه َوقَالَ ألَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمفْرُوًضا  لََعَنُه{ 
  .ألختذن ِمن عبادك جزًءا معلوًما يف إغوائهم قوال وعمال: وقال الشيطان. طرده اهللا تعاىل من رمحته

َعامِ وَلَآمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّْيطَانَ وَِليا ِمْن ُدوِن َولَأُِضلَّنَُّهْم وَلَأَُمنِّيَنَُّهْم وَلَآمَُرنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَْن
  ) ١١٩(اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخْسرَاًنا ُمبِيًنا 

ُهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه َوَمْن يَتَِّخذِ الشَّْيطَانَ َولِيا ِمْن َوُألِضلَّنَُّهْم َوُألَمنِّيَنَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ آذَانَ اَألْنَعامِ َوآلُمرَنَّ{ 
  }) ١١٩(ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخْسرَاًنا ُمبِيًنا 

وألصرفَنَّ َمن تبعين منهم عن احلق، وألِعَدنَّهم باألماين الكاذبة، وألدعونَّهم إىل تقطيع آذان األنعام وتشقيقها ملا 
ومن يستجب للشيطان ويتخذه . نه هلم من الباطل، وألدعونَّهم إىل تغيري خلق اهللا يف الفطرة، وهيئة ما عليه اخللقأزي

  .ناصًرا له من دون اهللا القوي العزيز، فقد هلك هالكًا بيًِّنا

  ) ١٢٠(َيِعدُُهْم َوُيَمنِّيهِْم َوَما َيِعدُُهُم الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوًرا 



  }) ١٢٠(َوُيَمنِّيهِْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَانُ إِال غُُروًرا  َيِعدُُهْم{ 
يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة، ويغريهم باألماين الباطلة اخلادعة، وما َيِعدهم إال خديعة ال صحة هلا، وال دليل 

  .عليها

  ) ١٢١(أُولَِئَك َمأَْواُهْم َجهَنَُّم َولَا َيجُِدونَ َعْنَها َمِحيًصا 

  }) ١٢١(أُولَِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوال َيجُِدونَ َعْنَها َمِحيًصا { 
  .أولئك مآهلم جهنم، وال جيدون عنها معدال وال ملجأً

ًدا َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوَمنْ َبَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها أَ
  ) ١٢٢(أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا 

ًدا َوْعَد اللَِّه حَقًّا َوَمْن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َسُنْدِخلُُهمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََب{ 
  }) ١٢٢( أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيال

جنات جتري من حنت  -بفضله-والذين َصَدقوا يف إمياهنم باهللا تعاىل، وأتبعوا اإلميان باألعمال الصاحلة سيدخلهم اهللا 
وال أحد أصدق من اهللا تعاىل يف قوله . أشجارها األهنار ماكثني فيها أبًدا، وعدا من اهللا تعاىل الذي ال خيلف وعده

  .ووعده

  ) ١٢٣(صًِريا ْم َولَا أَمَانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجَز بِِه َولَا َيجِدْ لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َولَا َنلَْيسَ بِأََمانِيِّكُ

  }) ١٢٣(وِن اللَِّه َوِليا َوال َنصًِريا لَْيَس بِأَمَانِيِّكُْم َوال أََمانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجزَ بِِه َوال َيجِدْ لَُه ِمْن ُد{ 
ال ُينال هذا الفضل العظيم باألماين اليت تتمنوهنا أيها املسلمون، وال بأماين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإمنا 

ى اهللا ومن يعمل عمال سيئًا جيز به، وال جيد له سو. ُينال باإلميان الصادق باهللا تعاىل، وإحسان العمل الذي يرضيه
  .تعاىل ولّياً يتوىل أمره وشأنه، وال نصًريا ينصره، ويدفع عنه سوء العذاب

  ) ١٢٤(ونَ َنِقًريا َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُم

  }) ١٢٤(اِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َوال ُيظْلَُمونَ َنقًِريا َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَح{ 
ومن يعمل من األعمال الصاحلة من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن باهللا تعاىل ومبا أنزل من احلق، فأولئك يدخلهم اهللا 

  .من ثواب أعماهلم شيئًا، ولو كان مقدار النقرة يف ظهر النواةاجلنة دار النعيم املقيم، وال ُينْقَصون 

  ) ١٢٥(اللَُّه إِْبَراهِيَم َخِليلًا َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفًا َواتََّخذَ 

  }) ١٢٥(ْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن وَاتََّبَع ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َواتََّخذَ اللَُّه إِبَْراِهيمَ َخِليال َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّْن أَ{ 
ال أحد أحسن ديًنا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه هللا تعاىل وحده، وهو حمسن، واتبع دين إبراهيم وشرعه، مائال عن 



واختذه صفّياً من بني سائر  -عليه الصالة والسالم-وقد اصطفى اهللا إبراهيم . رائع الباطلةالعقائد الفاسدة والش
  .وهي أعلى مقامات احملبة، واالصطفاء -تعاىل-ويف هذه اآلية، إثبات صفة اخلُلّة هللا . خلقه

  ) ١٢٦(ِحيطًا َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُم

  }) ١٢٦(َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطًا { 
وكان اهللا تعاىل بكل شيء حميطًا، ال خيفى عليه . وهللا مجيع ما يف هذا الكون من املخلوقات، فهي ملك له تعاىل وحده

  .شيء من أمور خلقه

لَا ُتْؤتُوَنُهنَّ َما كُِتَب  َك ِفي النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النَِّساِء اللَّاِتيَوَيْسَتفْتُوَن
لَْيَتاَمى بِالِْقْسِط َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُوُموا ِل

  ) ١٢٧(كَانَ بِِه َعِليًما 

ا َساِء الالِتي ال ُتْؤتُوَنُهنَّ َمَوَيْسَتفُْتوَنَك ِفي النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيتْلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ ِفي َيَتاَمى النِّ{ 
ْسِط َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ كُِتَب لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ وَالُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُوُموا ِللَْيَتاَمى بِالِْق

  }) ١٢٧(اللََّه كَانَ بِِه َعِليًما 
هم فَْهُمه من قضايا النساء وأحكامهن، قل اهللا تعاىل يبيِّن أن تبني هلم ما أشكل علي -أيها النيب-يطلب الناس منك 

لكم أمورهن، وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تعطوهنن ما فرض اهللا تعاىل هلن من املهر 
الصغار، واملرياث وغري ذلك من احلقوق، وحتبون نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، ويبيِّن اهللا لكم أمر الضعفاء من 

وما تفعلوا من خري فإن اهللا تعاىل كان به عليًما، ال . ووجوب القيام لليتامى بالعدل وترك اجلور عليهم يف حقوقهم
  .خيفى عليه شيء منه وال من غريه

َنُهَما ُصلًْحا َوالصُّلُْح َخْيٌر وَأُْحضَِرتِ َوإِِن اْمرَأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو إِعَْراًضا فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبْي
  ) ١٢٨(الْأَْنفُُس الشُّحَّ َوإِنْ ُتْحِسنُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

ِلَحا َبيَْنُهَما ُصلًْحا َوالصُّلْحُ َخْيٌر وَأُْحِضَرتِ َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنشُوًزا أَوْ إِْعرَاًضا فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْص{ 
  }) ١٢٨(اَألْنفُُس الشُّحَّ َوإِنْ ُتْحِسُنوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

حلا على ما تطيب به وإن علمت امرأة من زوجها ترفًعا عنها، وتعالًيا عليها أو انصرافًا عنها فال إمث عليهما أن يتصا
وإن حتسنوا معاملة . وجبلت النفوس على الشح والبخل. نفوسهما من القسمة أو النفقة، والصلح أوىل وأفضل

زوجاتكم وختافوا اهللا فيهن، فإن اهللا كان مبا تعملون من ذلك وغريه عاملًا ال خيفى عليه شيء، وسيجازيكم على 
  .ذلك

قُوا فَإِنَّ وا َبْيَن النَِّساِء َولَْو حََرصُْتْم فَلَا َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة َوإِنْ ُتْصِلحُوا َوَتتََّولَْن َتْسَتِطيعُوا أَنْ تَْعِدلُ
  ) ١٢٩(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 



ال َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة َوإِنْ ُتصِْلُحوا وََتتَّقُوا َولَْن َتْسَتِطيُعوا أَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم فَ{ 
  }) ١٢٩(فَإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

على حتقيق العدل التام بني النساء يف احملبة وميل القلب، مهما بذلتم يف ذلك من اجلهد،  -أيها الرجال-ولن تقدروا 
وإن . عن املرغوب عنها كل اإلعراض، فتتركوها كاملرأة اليت ليست بذات زوج وال هي مطلقة فتأمثوافال تعرضوا 

تصلحوا أعمالكم فتعدلوا يف قَْسمكم بني زوجاتكم، وتراقبوا اهللا تعاىل وختشوه فيهن، فإن اهللا تعاىل كان غفوًرا 
  .لعباده، رحيًما هبم

  ) ١٣٠(ا ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلًّ

  }) ١٣٠(َوإِنْ َيتَفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُال ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواسًِعا َحِكيًما { 
سع فإنه سبحانه وتعاىل وا؛ وإن وقعت الفرقة بني الرجل وامرأته، فإن اهللا تعاىل يغين كال منهما من فضله وسعته

  .الفضل واملنة، حكيم فيما يقضي به بني عباده

كُمْ أَِن اتَّقُوا اللََّه َوإِنْ َتكْفُُروا َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَإِيَّا
  ) ١٣١(َما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِيا َحِميًدا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َو

ْم أَِن اتَّقُوا اللََّه َوإِنْ َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَإِيَّاكُ{ 
  }) ١٣١(سََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِيا َحمِيًدا َتكْفُرُوا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي ال

ولقد عهدنا إىل الذين أُعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود . وهللا ملك ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما
هنيه، وبيَّنَّا لكم أنكم إن  بتقوى اهللا تعاىل، والقيام بأمره واجتناب -يا أمة حممد-والنصارى، وعهدنا إليكم كذلك 

وكان اهللا غنّياً . ألن له مجيع ما يف السموات واألرض؛ جتحدوا وحدانية اهللا تعاىل وشرعه فإنه سبحانه غين عنكم
  .عن خلقه، محيًدا يف صفاته وأفعاله

  ) ١٣٢(َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

  }) ١٣٢(َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيال { 
  .وهللا ملك ما يف هذا الكون من الكائنات، وكفى به سبحانه قائًما بشؤون خلقه حافظًا هلا

  ) ١٣٣(َك قَِديًرا إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُمْ أَيَُّها النَّاُس َوَيأْتِ بِآَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِل

  }) ١٣٣(إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِآخَرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديًرا { 
  .وكان اهللا على ذلك قديًرا. إن يشأ اهللا ُيهلكُّم أيها الناس، ويأت بقوم آخرين غريكم

  ) ١٣٤(َد اللَِّه ثََوابُ الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبصًِريا َمْن كَانَ ُيرِيُد ثََوابَ الدُّنَْيا فَِعْن



  }) ١٣٤(َمْن كَانَ ُيرِيُد ثَوَاَب الدُّْنَيا فَِعْنَد اللَِّه ثَوَاُب الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبصًِريا { 
ويعرض عن اآلخرة، فعند اهللا وحده ثواب الدنيا واآلخرة، فليطلب يف ثواب الدنيا  -أيها الناس-من يرغب منكم 

وكان اهللا مسيًعا ألقوال عباده، بصًريا بأعماهلم ونياهتم، . من اهللا وحده خريي الدنيا واآلخرة، فهو الذي ميلكهما
  .وسيجازيهم على ذلك

اَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَدْينِ وَالْأَقَْربَِني إِنْ َيكُْن غَنِيا أَْو فَِقًريا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَد
  ) ١٣٥(ا َما َتْعَملُونَ َخبًِريفَاللَُّه أَْولَى بِهَِما فَلَا َتتَّبُِعوا الْهََوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِ

 وَاَألقَْربِنيَ إِنْ َيكُْن غَنِيا أَْو َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُمْ أَوِ الَْواِلَدْينِ{ 
  }) ١٣٥(وا َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا فَِقًريا فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما فَال َتتَّبُِعوا الْهََوى أَنْ َتْعِدلُ

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمني بالعدل، مؤدين للشهادة لوجه اهللا تعاىل، ولو كانت 
فإن اهللا ؛ ا كان شأن املشهود عليه غنيا أو فقًرياعلى أنفسكم، أو على آبائكم وأمهاتكم، أو على أقاربكم، مهم

تعاىل أوىل هبما منكم، وأعلم مبا فيه صالحهما، فال حيملنَّكم اهلوى والتعصب على ترك العدل، وإن حترفوا الشهادة 
ًما بدقائق بألسنتكم فتأتوا هبا على غري حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتماهنا، فإن اهللا تعاىل كان علي

  .أعمالكم، وسيجازيكم هبا

ي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيكْفُرْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوالِْكتَابِ الَِّذ
  ) ١٣٦(مِ الْآِخرِ فَقَدْ َضلَّ َضلَالًا بَِعيًدا بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْو

ي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيكْفُرْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَالِْكَتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذ{ 
  }) ١٣٦(ُسِلِه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَقَدْ َضلَّ َضالال بَِعيًدا بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُر

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه من التصديق اجلازم باهللا تعاىل وبرسوله 
. زهلا اهللا على الرسلحممد صلى اهللا عليه وسلم، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، وجبميع الكتب اليت أن

ومن يكفر باهللا تعاىل، ومالئكته املكرمني، وكتبه اليت أنزهلا هلداية خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، 
واليوم اآلخر الذي يقوم الناس فيه بعد موهتم للعرض واحلساب، فقد خرج من الدين، وبَُعَد بعًدا كبًريا عن طريق 

  .احلق

  ) ١٣٧(ِدَيُهمْ َسبِيلًا َمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَْدادُوا كُفًْرا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر لَُهْم َولَا لَِيْهإِنَّ الَِّذيَن آ

) ١٣٧(اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َوال ِلَيْهِديَُهْم َسبِيال  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفًْرا لَمْ َيكُنِ{ 
{  

إن الذين دخلوا يف اإلميان، مث رجعوا عنه إىل الكفر، مث عادوا إىل اإلميان، مث رجعوا إىل الكفر مرة أخرى، مث أصرُّوا 
اية، اليت ينجون هبا من سوء على كفرهم واستمروا عليه، مل يكن اهللا ليغفر هلم، وال ليدهلم على طريق من طرق اهلد

  .العاقبة



  ) ١٣٨(َبشِّرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  }) ١٣٨(َبشِّرِ الْمَُناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما { 
  .ابأن هلم عذاًبا موجًع -وهم الذين يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر-املنافقني  -أيها الرسول-بّشر 

  ) ١٣٩(ةَ ِللَِّه َجِميًعا الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أََيْبَتُغونَ عِْنَدُهُم الِْعزَّةَ فَإِنَّ الِْعزَّ

  }) ١٣٩(ُم الِْعزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا الَِّذيَن َيتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أََيْبَتُغونَ ِعْندَُه{ 
أيطلبون بذلك . الذين يوالون الكافرين، ويتخذوهنم أعواًنا هلم، ويتركون والية املؤمنني، وال يرغبون يف مودهتم
  .النصرة واملنعة عند الكافرين؟ إهنم ال ميلكون ذلك، فالنصرة والعزة والقوة مجيعها هللا تعاىل وحده

دُوا َمَعُهْم َحتَّى َيخُوُضوا ِفي َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها َوُيْسَتهَْزأُ بَِها فَلَا َتقُْع
  ) ١٤٠(يَن ِفي َجهَنََّم َجِميًعا َحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمعُ الُْمَناِفِقَني وَالْكَاِفرِ

دُوا َمَعُهمْ َحتَّى َيخُوضُوا ِفي َوقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها وَُيْسَتهَْزأُ بَِها فَال َتقُْع{ 
  }) ١٤٠(اِمعُ الُْمَناِفِقَني وَالْكَاِفرِيَن ِفي َجهَنََّم َجِميًعا َحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َج

يف كتاب ربكم أنه إذا مسعتم الكفر بآيات اهللا واالستهزاء هبا فال جتلسوا مع  -أيها املؤمنون-وقد نزل عليكم 
نكم إذا جالستموهم، إ. الكافرين واملستهزئني، إال إذا أخذوا يف حديث غري حديث الكفر واالستهزاء بآيات اهللا

إن اهللا . ألنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي باملعصية كالفاعل هلا؛ وهم على ما هم عليه، فأنتم مثلهم
  .تعاىل جامع املنافقني والكافرين يف نار جهنم مجيًعا، يلْقَون فيها سوء العذاب

ِمَن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ لِلْكَاِفرِيَن َنِصيٌب قَالُوا أَلَْم َنسَْتْحوِذْ الَِّذيَن َيتََربَُّصونَ بِكُْم فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح 
  ) ١٤١(ِمنَِني َسبِيلًا افِرِيَن َعلَى الُْمْؤَعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَ

رِيَن َنصِيٌب قَالُوا أَلَْم الَِّذيَن َيَترَبَُّصونَ بِكُْم فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ ِللْكَاِف{ 
بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني سَبِيال  َنسَْتْحوِذْ َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم

)١٤١ ({  
من الفنت واحلرب، فإن منَّ اهللا عليكم بفضله، ونصركم  -أيها املؤمنون-املنافقون هم الذين ينتظرون ما حيلُّ بكم 

م نؤازركم؟ وإن كان للجاحدين هلذا الدين قَْدٌر من النصر والغنيمة، أمل نكن معك: على عدوكم وغنمتم، قالوا لكم
أمل نساعدكم مبا قدَّمناه لكم وَنْحِمكُم من املؤمنني؟ فاهللا تعاىل يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة، ولن جيعل : قالوا هلم

  .واآلخرةاهللا للكافرين طريقًا للغلبة على عباده الصاحلني، فالعاقبة للمتقني يف الدنيا 

نَّاَس َولَا َيذْكُُرونَ اللََّه إِلَّا إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّلَاِة قَاُموا كُسَالَى ُيَراُءونَ ال
  ) ١٤٢(قَِليلًا 



إِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا كُسَالَى ُيَراُءونَ النَّاَس َوال َيذْكُُرونَ اللََّه إِال إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو خَاِدُعُهْم َو{ 
  }) ١٤٢(قَِليال 

إنَّ طريقة هؤالء املنافقني خمادعة اهللا تعاىل، مبا يظهرونه من اإلميان وما يبطنونه من الكفر، ظنا أنه خيفى على اهللا، 
يهم مبثل عملهم، وإذا قام هؤالء املنافقون ألداء الصالة، قاموا إليها يف فتور، يقصدون واحلال أن اهللا خادعهم وجماز

  .بصالهتم الرياء والسمعة، وال يذكرون اهللا تعاىل إال ذكًرا قليال

  ) ١٤٣(هُ َسبِيلًا ُمذَْبذَبَِني َبْيَن ذَِلَك لَا إِلَى َهُؤلَاِء َولَا إِلَى َهُؤلَاِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَ

  }) ١٤٣(ُمذَْبذَبِنيَ َبْيَن ذَِلَك ال إِلَى َهُؤالِء َوال إِلَى هَُؤالِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه سَبِيال { 
إنَّ ِمن شأن هؤالء املنافقني التردد واحلَْيرة واالضطراب، ال يستقرون على حال، فال هم مع املؤمنني وال هم مع 

  .ومن يصرف اهللا قلبه عن اإلميان به واالستمساك هبديه، فلن جتد له طريقًا إىل اهلداية واليقني. فرينالكا

  ) ١٤٤(بِيًنا وا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا ُمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْجَعلُ

ا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْجَعلُو{ 
)١٤٤ ({  

. لدين اهللا، وتتركوا مواالة املؤمنني ومودهتم يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال توالوا اجلاحدين
  أتريدون مبودَّة أعدائكم أن جتعلوا هللا تعاىل عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم يف إميانكم؟

  ) ١٤٥(إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم َنِصًريا 

  }) ١٤٥(ي الدَّْرِك اَألْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم َنِصًريا إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِف{ 
  .ناصًرا يدفع عنهم سوء هذا املصري -أيها الرسول-إن املنافقني يف أسفل منازل النار يوم القيامة، ولن جتد هلم 

ينَُهْم ِللَِّه فَأُولَِئَك َمعَ الُْمْؤِمنَِني َوسَْوَف ُيْؤتِ اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَْجًرا إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا َواعَْتَصُموا بِاللَِّه َوأَخْلَُصوا ِد
  ) ١٤٦(َعِظيًما 

ُه الُْمْؤِمنَِني َسْوَف يُْؤِت اللَّإِال الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا َواعَْتَصُموا بِاللَِّه وَأَْخلَُصوا ِدينَُهْم ِللَِّه فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني َو{ 
  }) ١٤٦(أَجًْرا َعِظيًما 

إال الذين رجعوا إىل اهللا تعاىل وتابوا إليه، وأصلحوا ما أفسدوا من أحواهلم باطًنا وظاهًرا، ووالوا عباده املؤمنني، 
ني ثواًبا واستمسكوا بدين اهللا، وأخلصوا له سبحانه، فأولئك مع املؤمنني يف الدنيا واآلخرة، وسوف يعطي اهللا املؤمن

  .عظيًما

  ) ١٤٧(َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم َوكَانَ اللَُّه َشاِكًرا َعِليًما 



  }) ١٤٧(َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ َشكَرُْتْم َوآَمْنُتْم َوكَانَ اللَُّه َشاكًِرا َعِليًما { 
حتم العمل وآمنتم باهللا ورسوله، فإن اهللا سبحانه غين عمَّن سواه، وإمنا يعذب العباد ما يفعل اهللا بعذابكم إن أصل

  .وكان اهللا شاكًرا لعباده على طاعتهم له، عليًما بكل شيء. بذنوهبم

  ) ١٤٨(لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهرَ بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما 

  }) ١٤٨(ال ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهرَ بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِال َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما { 
وكان . ليبيِّن َمظْلمته؛ ال ُيِحبُّ اهللا أن َيجهر أحٌد بقول السوء، لكن يُباح للمظلوم أن َيذكُر ظامله مبا فيه من السوء

  .هرون به، عليًما مبا ختفون من ذلكاهللا مسيًعا ملا جت

  ) ١٤٩(إِنْ ُتْبدُوا خَْيًرا أَوْ ُتْخفُوُه أَْو َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا قَِديًرا 

  }) ١٤٩(إِنْ تُْبُدوا َخيًْرا أَْو ُتْخفُوُه أَْو َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا قَِديًرا { 
إما أن : إمَّا أن ُيظهر اخلري، وإمَّا أن ُيخفيه، وكذلك مع اإلساءة: َدب اهللا تعاىل إىل العفو، ومهَّد له بأنَّ املؤمنَن

فإن من صفاته تعاىل العفو عن عباده ؛ يظهرها يف حال االنتصاف من املسيء، وإما أن يعفو ويصفح، والعفُو أفضلُ
  .مع قدرته عليهم

بَِبْعضٍ وَُيرِيُدونَ أَنْ ُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَُيرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن بَِبْعضٍ َوَنكْفُُر إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُ
  ) ١٥٠(َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسبِيلًا 

نَ أَنْ يُفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ َوَنكْفُُر بِبَْعضٍ َويُرِيُدونَ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوُيرِيُدو{ 
  }) ١٥٠(أَنْ يَتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك سَبِيال 

يكذبوا إن الذين يكفرون باهللا ورسله من اليهود والنصارى، ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله بأن يؤمنوا باهللا و
رسله الذين أرسلهم إىل خلقه، أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض، ويزعموا أنَّ بعضهم افتروا على ربِّهم، 

  .ويريدون أن يتخذوا طريقًا إىل الضاللة اليت أحدثوها والبدعة اليت ابتدعوها

  ) ١٥١(هِيًنا أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقًّا َوأَعَْتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َعذَاًبا ُم

  }) ١٥١(أُولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ َحقًّا َوأَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا { 
  .أولئك هم أهل الكفر احملقَّق الذي ال شك فيه، وأعتدنا للكافرين عذاًبا خيزيهم ويهينهم

  ) ١٥٢(َن أََحٍد ِمنُْهْم أُولَِئَك سَْوَف ُيؤِْتيهِمْ أُجُوَرُهْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَلَْم ُيفَرِّقُوا َبْي

يًما كَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحَوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َولَْم يُفَرِّقُوا َبْيَن أََحٍد مِْنُهْم أُولَِئَك َسْوَف يُْؤِتيهِْم أُُجورَُهْم َو{ 
)١٥٢ ({  



والذين َصدَّقوا بوحدانية اهللا، وأقرُّوا بنبوَّة رسله أمجعني، ومل يفرقوا بني أحد منهم، وعملوا بشريعة اهللا، أولئك 
  .وكان اهللا غفوًرا رحيًما. سوف يعطيهم جزاءهم وثواهبم على إمياهنم به وبرسله

َتاًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد سَأَلُوا مُوَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَقَالُوا أَرَِنا اللََّه جَْهَرةً َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِك
لْطَاًنا ُمبِيًنا  ذَِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسفَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فََعفَْوَنا َعْن

)١٥٣ (  

قَالُوا أَرَِنا اللََّه َجْهَرةً َيْسأَلَُك أَْهلُ الِْكتَابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكتَاًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد َسأَلُوا ُموَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَ{ 
ْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فََعفَْوَنا َعْن ذَِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِم

)١٥٣ ({  
بأن تنزل عليهم ُصُحفًا من اهللا : معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق -أيها الرسول-يسألك اليهود 

عليه -فقد سأل أسالفهم موسى  -أيها الرسول-جب مكتوبةً، مثل جميء موسى باأللواح من عند اهللا، فال تع
. سألوه أن يريهم اهللا عالنيةً، فَُصِعقوا بسبب ظلمهم أنفسهم حني سألوا أمًرا ليس من حقِّهم: ما هو أعظم -السالم

وبعد أن أحياهم اهللا بعد الصعق، وشاهدوا اآليات البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشرك، عبدوا العجل من 
  .اهللا، فَعفونا عن عبادهتم العجل بسبب توبتهم، وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيِّد ِصدق ُنبُوَِّته دون

ا السَّْبِت َوأََخذَْنا مِْنُهْم ِميثَاقً َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِِميثَاِقهِْم َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُلَْنا لَُهْم لَا َتْعدُوا ِفي
  ) ١٥٤(غَِليظًا 

السَّْبِت َوأََخذَْنا مِْنُهْم ِميثَاقًا َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّورَ بِِميثَاِقهِْم َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُلَْنا لَُهمْ ال َتْعدُوا ِفي { 
  }) ١٥٤(غَِليظًا 

العهد املؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة، ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حني امتنعوا عن االلتزام ب
ُسجًَّدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وأمرناهم أال يَْعَتدُوا بالصيد يف " بيت املقدس"وأمرناهم أن يدخلوا باب 

  .يوم السبت فاعتدَوا، وصادوا، وأخذنا عليهم عهًدا مؤكًدا، فنقضوه

بِكُفْرِِهمْ  ِهْم بِآيَاِت اللَِّه َوقَْتِلهِمُ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَهافَبَِما َنقِْضهِْم مِيثَاقَُهْم َوكُفْرِ
  ) ١٥٥(فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا 

اَألْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبعَ اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهمْ  فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآَياِت اللَِّه َوقَْتِلهُِم{ 
  }) ١٥٥(فَال ُيْؤِمُنونَ إِال قَِليال 

: فلعنَّاهم بسبب نقضهم للعهود، وكفرهم بآيات اهللا الدالة على صدق رسله، وقتلهم لألنبياء ظلًما واعتداًء، وقوهلم
  .ا عليها أغطية فال تفقه ما تقول، بل طمس اهللا عليها بسبب كفرهم، فال يؤمنون إال إمياًنا قليال ال ينفعهمقلوبن

  ) ١٥٦(َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمْرَيَم ُبْهتَاًنا َعِظيًما 



  }) ١٥٦(َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمرَْيَم ُبْهتَاًنا َعِظيًما { 
  .اهم بسبب كفرهم وافترائهم على مرمي مبا نسبوه إليها من الزىن، وهي بريئة منهوكذلك لعنَّ

َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيهِ َوقَْوِلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكْن ُشبِّ
  ) ١٥٧(ِمْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيًنا  لَِفي َشكٍّ

فُوا ِفيِه َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلََوقَْوِلهِمْ إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه وَلَِكْن ُشبِّ{ 
  }) ١٥٧(لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِال اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيًنا 

، وما قتلوا عيسى )قتلناه(هذا الذي يدعي لنفسه هذا املنصب:  -على سبيل التهكم واالستهزاء-وبسبب قوهلم 
ومن ادَّعى قَْتلَُه من اليهود، ومن أسلمه إليهم من . نهم أنه عيسىوما صلبوه، بل صلبوا رجال شبيًها به ظنا م

  .النصارى، كلهم واقعون يف شك وَحْيرَة، ال ِعلَْم لديهم إال اتباع الظن، وما قتلوه متيقنني بل شاكني متومهني

  ) ١٥٨(َبلْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

  }) ١٥٨(اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما  َبلْ َرفََعُه{ 
وكان اهللا عزيًزا يف ملكه، حكيًما يف تدبريه . بل رفع اهللا عيسى إليه ببدنه وروحه حيا، وطهَّره من الذين كفروا

  .وقضائه

  ) ١٥٩(الِْقَياَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيًدا  َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا لَُيؤِْمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم

  }) ١٥٩(َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِال لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيًدا { 
عليه السالم، ويوم القيامة وإنه ال يبقى أحٌد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إال آمن به قبل موته 

  .شهيًدا بتكذيب َمن كذَّبه، وتصديق َمن صدَّقه -عليه السالم-يكون عيسى 

  ) ١٦٠(ا فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثًري

  }) ١٦٠(َهاُدوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباتٍ أُِحلَّْت لَُهْم وَبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثًريا  فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن{ 
فبسبب ظلم اليهود مبا ارتكبوه من الذنوب العظيمة َحرَّم اهللا عليهم طيبات من املأكل كانت حالال هلم، وبسبب 

  .صدِّهم أنفسهم وغريهم عن دين اهللا القومي

  ) ١٦١(َعذَاًبا أَِليًما  َوأَْخِذِهُم الرَِّبا َوقَْد ُنهُوا َعْنُه َوأَكِْلهِْم أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم

  }) ١٦١(لْكَاِفرِيَن ِمنُْهْم َعذَاًبا أَِليًما َوأَْخِذِهمُ الرَِّبا َوقَْد ُنُهوا َعْنُه َوأَكِْلهِمْ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَعَْتْدَنا ِل{ 
وبسبب تناوهلم الربا الذي هنوا عنه، واستحالهلم أموال الناس بغري استحقاق، وأعتدنا للكافرين باهللا ورسوله ِمن 

  .هؤالء اليهود عذاًبا موجًعا يف اآلخرة



ْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّلَاةَ وَالُْمْؤُتونَ لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهْم وَالُْمْؤِمُنونَ ُي
  ) ١٦٢(الزَّكَاةَ َوالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ أُولَِئكَ َسُنْؤتِيهِْم أَجًْرا َعِظيًما 

َوالُْمْؤِمُنونَ ُيؤِْمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّالةَ  لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ ِمْنُهْم{ 
  }) ١٦٢(َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالُْمؤِْمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أُولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجًرا َعِظيًما 

أيها -بأحكام اهللا من اليهود، واملؤمنون باهللا ورسوله، يؤمنون بالذي أنزله اهللا إليك لكنِ املتمكنون يف العلم 
وهو القرآن، وبالذي أنزل إىل الرسل من قبلك كالتوراة واإلجنيل، ويؤدُّون الصالة يف أوقاهتا، وخيرجون  -الرسول

  .ا عظيًما، وهو اجلنةزكاة أمواهلم، ويؤمنون باهللا وبالبعث واجلزاء، أولئك سيعطيهم اهللا ثواًب

ْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباطِ إِنَّا أَْوَحيَْنا إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِ
  ) ١٦٣(ْيَنا دَاُووَد زَُبوًرا َوِعيَسى وَأَيُّوَب وَُيوُنَس َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآَت

ْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب إِنَّا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ َوالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َوأَْوحَْيَنا إِلَى إِْبَراِهيَم وَإِ{ 
  }) ١٦٣(َمانَ َوآَتْيَنا َداُوَد َزبُوًرا َواَألْسَباِط َوِعيَسى وَأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُرونَ َوُسلَْي

بتبليغ الرسالة كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده، وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل  -أيها الرسول-إنا أوحينا اليك 
 -وهم األنبياء الذين كانوا يف قبائل بين إسرائيل االثنيت عشرة من ولد يعقوب-وإسحاق ويعقوب واألسباط 

  .وآتينا داود زبوًرا، وهو كتاب وصحف مكتوبة. وأيوب ويونس وهارون وسليمانوعيسى 

  ) ١٦٤(َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا لَمْ َنقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلَّمَ اللَُّه ُموَسى َتكِْليًما 

  }) ١٦٤(ال لَمْ َنقُْصصُْهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليًما َوُرُسال قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُس{ 
وكلم . وأرسلنا رسال قد قصصناهم عليك يف القرآن من قبل هذه اآلية، ورسال مل نقصصهم عليك حلكمة أردناها

كما يليق جبالله،  -تعاىل- ويف هذه اآلية الكرمية، إثبات صفة الكالم هللا. اهللا موسى تكليًما؛ تشريفًا له هبذه الصفة
  .حقيقة بال وساطة -عليه السالم-وأنه سبحانه كلم نبيه موسى 

  ) ١٦٥(َحِكيًما  ُرُسلًا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا

  }) ١٦٥(رِيَن ِلئَال َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ُرُسال مَُبشِّرِيَن َومُْنِذ{ 
. لئال يكون للبشر حجة يعتذرون هبا بعد إرسال الرسل؛ أرَسلُْت رسال إىل َخلْقي ُمبشِّرين بثوايب، ومنذرين بعقايب

  .تدبريه وكان اهللا عزيًزا يف ملكه، حكيًما يف

  ) ١٦٦( لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد بَِما أَْنَزلَ إِلَْيَك أَْنَزلَُه بِِعلِْمِه وَالَْملَاِئكَةُ َيشَْهُدونَ َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا

  }) ١٦٦(ِه شَهِيًدا لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد بَِما أَنَْزلَ إِلَْيَك أَنَْزلَُه بِِعلِْمِه َوالَْمالِئكَةُ َيشَْهُدونَ َوكَفَى بِاللَّ{ 
فاهللا يشهد لك بأنك رسوله الذي أَْنَزلَ عليه القرآن العظيم، أنزله  -أيها الرسول-إن يكفر بك اليهود وغريهم 

  .بعلمه، وكذلك املالئكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك، وشهادة اهللا وحدها كافية



  ) ١٦٧(ْد َضلُّوا َضلَالًا َبعِيًدا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَ

  }) ١٦٧(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَْد َضلُّوا َضالال َبعِيًدا { 
  .إن الذين جحدوا ُنبُوَّتك، وصدوا الناس عن اإلسالم، قد َبُعدوا عن طريق احلق ُبْعًدا شديًدا

  ) ١٦٨(لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر لَُهْم َولَا ِلَيْهِديَُهْم طَرِيقًا  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَُموا

  }) ١٦٨(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَُموا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َوال ِلَيْهِديَُهْم طَرِيقًا { 
هللا ليغفر ذنوهبم، وال ليدهلم على طريق إن الذين كفروا باهللا وبرسوله، وظلموا باستمرارهم على الكفر، مل يكن ا

  .ينجيهم

  ) ١٦٩(إِلَّا طَرِيَق َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا 

  }) ١٦٩(إِال طَرِيَق جََهنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا { 
  .ثني فيها أبًدا، وكان ذلك على اهللا يسًريا، فال يعجزه شيءإال طريق جهنم ماك

ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمُ الرَُّسولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُْم فَآِمنُوا َخيًْرا لَكُْم َوإِنْ َتكْفُرُوا فَإِنَّ 
  ) ١٧٠(ا َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًم

ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاتِ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُُم الرَّسُولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُْم فَآِمُنوا َخْيًرا لَكُْم َوإِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ { 
  }) ١٧٠(َواَألْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

ى اهللا عليه وسلم باإلسالم دين احلق من ربكم، فََصدِّقوه واتبعوه، فإن يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا حممد صل
. ألنه مالك ما يف السموات واألرض؛ اإلميان به خريلكم، وإن ُتصرُّوا على كفركم فإن اهللا غين عنكم وعن إميانكم

ض قد خضعتا هللا تعاىل فإذا كانت السموات واألر. وكان اهللا عليًما بأقوالكم وأفعالكم، حكيًما يف تشريعه وأمره
كوًنا وقدًرا خضوع سائر ملكه، فأوىل بكم أن تؤمنوا باهللا وبرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وبالقرآن الذي 

ويف اآلية دليل على عموم . أنزله عليه، وأن تنقادوا لذلك شرًعا حىت يكون الكون كلُّه خاضًعا هللا قدًرا وشرًعا
  .لى اهللا عليه وسلمرسالة نيب اهللا ورسوله حممد ص

ُن َمرَْيَم َرُسولُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم وَلَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ إِنََّما الَْمسِيُح ِعيَسى اْب
وَلَا َتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انَْتُهوا َخْيًرا لَكُمْ إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد سُْبَحاَنهُ أَنْ َيكُونَ  أَلْقَاَها إِلَى َمرَْيَم َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه

  ) ١٧١(لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

َتقُولُوا َعلَى اللَِّه إِال الَْحقَّ إِنََّما الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َرسُولُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه  َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم َوال{ 
اِحٌد ُسْبَحاَنُه أَنْ َيكُونَ َما اللَُّه إِلٌَه َوأَلْقَاَها إِلَى َمرَْيَم َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال َتقُولُوا ثَالثَةٌ اْنَتهُوا َخيًْرا لَكُْم إِنَّ

  }) ١٧١(لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيال 
. يا أهل اإلجنيل ال تتجاوزوا االعتقاد احلق يف دينكم، وال تقولوا على اهللا إال احلق، فال جتعلوا له صاحبةً وال ولًدا



: ن مرمي رسول اهللا أرسله اهللا باحلق، وَخلَقَه بالكلمة اليت أرسل هبا جربيل إىل مرمي، وهي قولهإمنا املسيح عيسى اب
، فكان، وهي نفخة من اهللا تعاىل نفخها جربيل بأمر ربه، فَصدِّقوا بأن اهللا واحد وأسلموا له، وصدِّقوا رسله "كن"

انتهوا عن هذه املقالة خًريا لكم . مه مع اهللا شريكنيفيما جاؤوكم به من عند اهللا واعملوا به، وال جتعلوا عيسى وأ
ما يف السموات واألرض ُملْكُه، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ . مما أنتم عليه، إمنا اهللا إله واحد سبحانه

  .وكفى باهللا وكيال على تدبري خلقه وتصريف معاشهم، فتوكَّلوا عليه وحده فهو كافيكم

سََيْحُشرُُهْم إِلَيِْه سِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبًدا ِللَِّه َولَا الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ َوَمْن َيْستَْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه َوَيْسَتكْبِْر فَلَْن َيْستَْنِكَف الَْم
  ) ١٧٢(َجِميًعا 

ُبونَ َوَمْن َيْستَْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه َوَيْسَتكْبِْر فَسََيْحُشرُُهمْ لَْن َيْسَتْنِكفَ الَْمِسيُح أَنْ َيكُونَ َعْبًدا ِللَِّه َوال الَْمالِئكَةُ الُْمقَرَّ{ 
  }) ١٧٢(إِلَْيِه َجِميًعا 

ومن . لن َيأْنف ولن ميتنع املسيح أن يكون عبًدا هللا، وكذلك لن يأَنَف املالئكة املُقَرَّبون من اإلقرار بالعبودية هللا تعاىل
يحشرهم كلهم إليه يوم القيامة، ويفصلُ بينهم حبكمه العادل، وجيازي يأنف عن االنقياد واخلضوع ويستكرب فس

  .كال مبا يستحق

اْستَْنكَفُوا َواسَْتكَْبرُوا فَُيَعذُِّبُهمْ  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِمْ أُجُوَرُهْم وََيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن
  ) ١٧٣(ًبا أَِليًما َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه وَِليا َولَا َنصًِريا َعذَا

اسَْتْنكَفُوا َواْسَتكَْبُروا  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُجُوَرُهْم َوَيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن{ 
  }) ١٧٣(ْم َعذَاًبا أَِليًما َوال َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َوال َنصًِريا فَُيَعذِّبُُه

فأمَّا الذين َصدَّقوا باهللا اعتقاًدا وقوال وعمال واستقاموا على شريعته فيوفيهم ثواب أعماهلم، ويزيُدهم من فضله، 
له فيعذهبم عذاًبا موجًعا، وال جيدون هلم وليا ينجيهم من  وأما الذين امتنعوا عن طاعة اهللا، واستكربوا عن التذلل

  .عذابه، وال ناصًرا ينصرهم من دون اهللا

  ) ١٧٤(َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمْ ُبْرَهانٌ ِمْن رَبِّكُْم َوأَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم نُوًرا مُبِيًنا 

  }) ١٧٤(ْن َربِّكُْم َوأَْنَزلَْنا إِلَْيكُْم ُنوًرا ُمبِيًنا َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُْم ُبْرَهانٌ ِم{ 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وهو رسولنا حممد، وما جاء به من البينات واحلجج القاطعة، وأعظمها 

  .القرآن الكرمي، مما يشهد بصدق نبوته ورسالته اخلامتة، وأنزلنا إليكم القرآن هًدى ونوًرا مبيًنا

  ) ١٧٥(صَِراطًا ُمْسَتِقيًما فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصمُوا بِِه فَسَُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيِه 

  }) ١٧٥(لٍ َويَْهدِيهِْم إِلَْيهِ ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواعَْتَصُموا بِِه فَسَُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوفَْض{ 
فأمَّا الذين صدَّقوا باهللا اعتقاًدا وقوال وعمال واستمسكوا بالنور الذي أُنزل إليهم، فسيدخلهم اجلنة رمحة منه وفضال 

  .ويوفقهم إىل سلوك الطريق املستقيم املفضي إىل روضات اجلنات



إِنْ لَمْ ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه 
َساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ ُيَبيِّنُ َيكُْن لََها َولٌَد فَإِنْ كَانََتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجالًا َونِ

  ) ١٧٦(اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها إِنْ لَمْ َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَاللَةِ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف { 
 فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألْنثََيْينِ يَُبيُِّن َيكُْن لََها َولٌَد فَإِنْ كَانََتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجاال َونَِساًء

  }) ١٧٦(بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا وَاللَُّه 
اهللا ُيبيِّن لكم : عن حكم مرياث الكاللة، وهو من مات وليس له ولٌد وال والد، قل -أيها الرسول-يسألونك 
إن مات امرؤ ليس له ولد وال والد، وله أخت ألبيه وأمه، أو ألبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث : احلكم فيها

فإن كان ملن مات كاللةً أختان فلهما الثلثان . يع ماهلا إذا ماتت وليس هلا ولد وال والدأخوها شقيقًا كان أو ألب مج
ُيبيِّن اهللا لكم . وإذا اجتمع الذكور من اإلخوة لغري أم مع اإلناث فللذكر مثل نصيب األنثيني من أخواته. مما ترك

واهللا عامل بعواقب األمور، وما فيها من اخلري . قسمة املواريث وحكم الكاللة، لئال تضلوا عن احلقِّ يف أمر املواريث
  }سورة املائدة { . لعباده

ْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُودِ أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ الْأَْنَعامِ إِلَّا َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم غَ
  ) ١(كُُم َما ُيرِيُد َيْح

 ُمحِلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد أُِحلَّتْ لَكُْم َبهِيَمةُ اَألنَْعامِ إِال َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم غَْيَر{ 
  }) ١(اللََّه َيْحكُُم َما يُرِيُد 

ورسوله وعملوا بشرعه، أِتمُّوا عهود اهللا املوثقة، من اإلميان بشرائع الدين، واالنقياد هلا، يا أيها الذين صدَّقوا اهللا 
وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات، والبيوع وغريها، مما مل خيالف كتاب اهللا، وسنة رسوله حممد صلى 

بلُ والبقر والغنم، إال ما بيَّنه لكم من حترمي امليتة وقد أَحلَّ اهللا لكم البهيمة من األنعام، وهي اإل. اهللا عليه وسلم
  .إن اهللا حيكم ما يشاء َوفْق حكمته وعدله. والدم وغري ذلك، ومن حترمي الصيد وأنتم حمرمون

لَاِئَد وَلَا آمَِّني الْبَْيَت الْحََراَم َيْبَتُغونَ فَْضلًا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتِحلُّوا شََعاِئرَ اللَِّه َولَا الشَّْهَر الَْحَراَم َولَا الَْهْدَي وَلَا الْقَ
جِِد الْحََرامِ أَنْ َتعَْتُدوا ِمْن َربِّهِْم َورِضَْواًنا َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدوا وَلَا َيْجرِمَنَّكُْم َشَنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْس

  ) ٢(قَْوى َولَا َتَعاَونُوا َعلَى الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّ

الَْحَراَم يَْبَتُغونَ  آمَِّني الَْبْيَتَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَِّه َوال الشَّْهَر الَْحَراَم َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئَد َوال { 
لَْمْسجِِد الَْحَرامِ أَنْ تَْعَتدُوا فَْضال ِمْن َربِّهِْم َورِْضوَاًنا وَإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا َوال َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ ا

  }) ٢(ثْمِ وَالُْعدَْواِن َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ َوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َوال تََعاَونُوا َعلَى اِإل
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتعدَّوا حدود اهللا ومعامله، وال تستِحلُّوا القتال يف األشهر احلرم، 

م، وال تستِحلُّوا حرمة اهلَْدي، وال ما قُلِّدَ ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب، وكان ذلك يف صدر اإلسال: وهي
إذ كانوا يضعون القالئد، وهي ضفائر من صوف أو َوَبر يف الرقاب عالمةً على أن البهيمة َهْدٌي وأن الرجل ؛ منه

 .يريد احلج، وال َتسَْتِحلُّوا قتال قاصدي البيت احلرام الذين يبتغون من فضل اهللا ما يصلح معايشهم ويرضي رهبم



وإذا حللتم من إحرامكم حلَّ لكم الصيد، وال حيِملَنَّكم ُبْغض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إىل املسجد 
على ِفْعل اخلري،  -أيها املؤمنون فيما بينكم-وتعاونوا . على ترك العدل فيهم -"احلديبية"كما حدث عام -احلرام 

  .اوز حلدود اهللا، واحذروا خمالفة أمر اهللا فإنه شديد العقابوتقوى اهللا، وال تعاونوا على ما فيه إمث ومعصية وجت

ْوقُوذَةُ وَالُْمَترَدَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما أَكَلَ ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَةُ َوالَْم
 كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَلَا ا َما ذَكَّيُْتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْستَقِْسُموا بِالْأَزْلَامِ ذَِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَنالسَُّبُع إِلَّ

َرِضيتُ لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َو
  ) ٣(َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ ِلإِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

لَْمْوقُوذَةُ َوالُْمتََردَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم وَلَْحُم الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه وَالُْمْنَخنِقَةُ َوا{ 
َم َيِئسَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنْ أَكَلَ السَُّبُع إِال َما ذَكَّْيُتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْستَقِْسُموا بِاَألْزالمِ ذَِلكُْم ِفْسٌق الَْيْو

َيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيُت لَكُمُ اِإلْسالَم ِديًنا فََمنِ ِدينِكُْم فَال َتْخَشْوُهْم وَاْخَشْونِ الْ
  }) ٣(اضْطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتجَانٍِف إلِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

بدون ذكاة، وحرَّم عليكم الدم السائل املُراق، وحلم حرَّم اهللا عليكم امليتة، وهي احليوان الذي تفارقه احلياة 
اخلنزير، وما ذُِكر عليه غري اسم اهللا عند الذبح، واملنخنقة اليت ُحبِس نَفَُسها حىت ماتت، واملوقوذة وهي اليت ضُربت 

ة وهي اليت بعصا أو حجر حىت ماتت، واملُتََردِّية وهي اليت سقطت من مكان عال أو َهَوت يف بئر فماتت، والنطيح
. ضََرَبْتها أخرى بقرهنا فماتت، وحرَّم اهللا عليكم البهيمة اليت أكلها السُبع، كاألسد والنمر والذئب، وحنو ذلك

مما حرَّمه من املنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن ميوت فهو حالل لكم، وحرَّم اهللا  -سبحانه-واستثىن 
نصب للعبادة من حجر أو غريه، وحرَّم اهللا عليكم أن تطلبوا ِعلْم ما قُِسم لكم أو عليكم ما ذُبِح لغري اهللا على ما ُي

ذلكم املذكور يف . مل يقسم باألزالم، وهي القداح اليت كانوا يستقسمون هبا إذا أرادوا أمًرا قبل أن يقدموا عليه
انقطع طمع الكفار من دينكم أن  اآلن. خروج عن أمر اهللا وطاعته إىل معصيته -إذا ارُتكبت-اآلية من احملرمات 

اليوم أكملت لكم دينكم دين اإلسالم . ترتدوا عنه إىل الشرك بعد أن نَصرُْتكم عليهم، فال ختافوهم وخافوين
بتحقيق النصر وإمتام الشريعة، وأمتمت عليكم نعميت بإخراجكم من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلميان، ورضيت لكم 

فمن اضطرَّ يف جماعة إىل أكل امليتة، وكان غري مائل عمًدا إلمث، فله تناوله، فإن . ال تفارقوهاإلسالم ديًنا فالزموه، و
  .اهللا غفور له، رحيم به

َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا  ُموَنُهنَّ ِممَّاَيسْأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبِنيَ ُتَعلِّ
  ) ٤(ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

حِ ُمكَلِّبَِني ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا َيْسأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الْجََوارِ{ 
  }) ٤(ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

ِحلَّ لكم الطيبات وصيُد ما َدرَّبتموه من ذوات أُ: ماذا أُِحلَّ هلم أَكْلُه؟ قل هلم:  -أيها النيب-يسألك أصحابك 
املخالب واألنياب من الكالب والفهود والصقور وحنوها مما ُيَعلَّم، تعلموهنن طلب الصيد لكم، مما علمكم اهللا، 

 إن اهللا. فكلوا مما أمسكن لكم، واذكروا اسم اهللا عند إرساهلا للصيد، وخافوا اهللا فيما أمركم به وفيما هناكم عنه
  .سريع احلساب



ْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاتِ الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُهْم َوالُْم
أُجُوَرُهنَّ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني َولَا مُتَِّخِذي أَْخَدانٍ  َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ

  ) ٥(َوَمْن َيكْفُْر بِالْإَِمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن 

لٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الُْمْؤِمَناتِ الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِح{ 
اِفِحَني َوال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَس

  }) ٥(َمياِن فَقَدْ َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الْخَاسِرِيَن َوَمْن َيكْفُْر بِاِإل
إن ذكَّوها -أن أََحلَّ لكم احلالل الطيب، وذبائُح اليهود والنصارى  -أيها املؤمنون-ومن متام نعمة اهللا عليكم اليوم 

نكاح احملصنات، وُهنَّ احلرائر من  -ونأيها املؤمن-وأََحلَّ لكم . حالل لكم وذبائحكم حالل هلم -َحَسَب شرعهم
النساء املؤمنات، العفيفات عن الزىن، وكذلك نكاَح احلرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموُهنَّ 

ومن جيحد شرائع . مهورهن، وكنتم أِعفَّاء غري مرتكبني للزىن، وال متخذي عشيقات، وأِمنتم من التأثر بدينهن
  .مله، وهو يوم القيامة من اخلاسريناإلميان فقد بطل ع

َسُحوا بُِرُءوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم إِلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلَاِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ َواْم
إِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغاِئطِ أَْو لَاَمْسُتمُ النَِّساَء فَلَْم الْكَْعَبْينِ َوإِنْ كُنُْتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َو

ْن حََرجٍ َولَِكْن ُيرِيُد َعلَْيكُْم ِمَتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيجَْعلَ 
  ) ٦(ِلُيطَهِّرَكُْم َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

أَْرُجلَكُمْ َسحُوا بُِرُءوِسكُْم َوَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َواْم{ 
 ِمَن الْغَاِئِط أَْو الَمْسُتمُ النَِّساَء إِلَى الْكَْعَبْينِ َوإِنْ كُنُْتْم جُُنًبا فَاطَّهَّرُوا َوإِنْ كُنُْتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَوْ َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم

ِهكُْم وَأَْيِديكُْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعلَ َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجٍ وَلَِكْن فَلَْم َتجِدُوا َماًء فََتَيمَُّموا َصعِيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا بُِوُجو
  }) ٦(ُيرِيُد ِلُيطَهَِّركُْم وَِلُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

وجوهكم وأيديكم مع يا أيها الذين آمنوا إذا أردمت القيام إىل الصالة، وأنتم على غري طهارة فاغسلوا 
: ومها(وامسحوا رؤوسكم، واغسلوا أرجلكم مع الكعبني) املِفَْصل الذي بني الذراع والَعُضد: واِملْرفَق(املرافق

فإن . وإن أصابكم احلدث األكرب فتطهروا باالعتسال منه قبل الصالة) . العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم
الصحة، أو قضى أحدكم حاجته، أو جامع زوجته فلم جتدوا ماء فاضربوا كنتم مرضى، أو على سفر يف حال 

ما يريد اهللا يف أمر الطهارة أن ُيَضيِّق عليكم، بل أباح . بأيديكم وجه األرض، وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه
النعم اليت تقتضي  التيمم توسعةً عليكم، ورمحة بكم، إذ جعله بديال للماء يف الطهارة، فكانت رخصة التيمُّم من متام

  .بطاعته فيما أمر وفيما هنى؛ شكر املنعم

اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َومِيثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتمْ َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا َواتَّقُوا 
)٧ (  

َه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ ةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذي َواثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتْم َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّواذْكُرُوا نِْعَم{ 
)٧ ({  



رسوله حممد واذكروا نعمة اهللا عليكم فيما َشَرعه لكم، واذكروا عهده الذي أخذه تعاىل عليكم من اإلميان باهللا و
إن اهللا عليٌم مبا ُتِسرُّونه يف . صلى اهللا عليه وسلم، والسمع والطاعة هلما، واتقوا اهللا فيما أمركم به وهناكم عنه

  .نفوسكم

لَّا َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْربُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ ِللَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َولَا َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَ
  ) ٨(ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

اْعِدلُوا ُهَو أَقَْربُ  ال َتْعِدلُواَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني ِللَِّه شَُهَداَء بِالِْقْسِط َوال َيْجرِمَنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَ{ 
  }) ٨(ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

يا أيها الذين آَمنوا باهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم كونوا قوَّامني باحلق، ابتغاء وجه اهللا، شُهداء بالعدل، وال 
لوا بني األعداء واألحباب على درجة سواء، فذلك العدل أقرب خلشية اهللا، حيملنكم ُبْغُض قوم على أال تعدلوا، اعِد

  .إن اهللا خبري مبا تعملون، وسيجازيكم به. واحذروا أن جتوروا

  ) ٩(َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم 

  }) ٩(وا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيٌم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُن{ 
وعد اهللا الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا الصاحلات أن يغفر هلم ذنوهبم، وأن يثيبهم على ذلك اجلنة، واهللا ال 

  .خيلف وعده

  ) ١٠(حِيمِ َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْج

  }) ١٠(َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيمِ { 
والذين جحدوا وحدانية اهللا الدالة على احلق املبني، وكذَّبوا بأدلته اليت جاءت هبا الرسل، هم أهل النار املالزمون 

  .هلا

اللَّهَ ْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم وَاتَّقُوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِ
  ) ١١(َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِدَيُهْم فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َواتَّقُوا اللََّه  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا نِعَْمَت اللَِّه َعلَْيكُْم{ 
  }) ١١(َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

لقاِء الرعب يف يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم اهللا به عليكم من نعمة األمنِ، وإ
قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بكم، فصرفهم اهللا عنكم، وحال بينهم وبني ما أرادوه بكم، واتقوا اهللا 

  .واحذروه، وتوكلوا على اهللا وحده يف أموركم الدينية والدنيوية، وِثقوا بعونه ونصره



َنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنِقيًبا َوقَالَ اللَُّه إِنِّي مََعكُْم لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلَاةَ َوآَتْيُتمُ الزَّكَاةَ َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ َوَبَعثْ
كُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها ْدِخلَنََّوآَمْنُتْم بُِرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرًضا َحَسًنا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َولَأُ

  ) ١٢(الْأَْنهَاُر فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ 

لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّالةَ وَآَتيُْتُم ْم َولَقَدْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق َبنِي إِسَْرائِيلَ َوَبعَثَْنا ِمْنُهمُ اثَْنْي َعَشَر نَِقيًبا َوقَالَ اللَُّه إِنِّي َمَعكُ{ 
ْم َوُألْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن الزَّكَاةَ َوآَمْنُتمْ بُِرُسِلي َوعَزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرْضُتمُ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ُألكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُ

  }) ١٢(َك ِمْنكُْم فَقَْد َضلَّ سََواَء السَّبِيلِ َتحِْتَها اَألنَْهاُر فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِل
ولقد أخذ اهللا العهد املؤكَّد على بين إسرائيل أن خيلصوا له العبادة وحده، وأمر اهللا موسى أن جيعل عليهم اثين عشر 

إين معكم : ئيلعريفًا بعدد فروعهم، يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة هللا ولرسوله ولكتابه، وقال اهللا لبين إسرا
حبفظي ونصري، لئن أقمتم الصالة، وأعطيتم الزكاة املفروضة مستحقيها، وصدَّقتم برسلي فيما أخربوكم به 

ونصرمتوهم، وأنفقتم يف سبيلي، ألكفِّرنَّ عنكم سيئاتكم، وألْدِخلَنَّكُم جناٍت جتري من حتت قصورها األهنار، فمن 
  .حلق إىل طريق الضاللجحد هذا امليثاق منكم فقد عدل عن طريق ا

وا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه َولَا َتزَالُ فَبَِما َنقِْضهِْم مِيثَاقَُهمْ لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُس
  ) ١٣(ُف َعْنُهْم وَاصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َتطَِّلُع َعلَى َخاِئَنٍة مِْنُهْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَاْع

وا َحظًّا ِممَّا ذُكِّرُوا بِِه َوال فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوبَُهْم قَاِسَيةً ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َموَاِضِعِه َوَنُس{ 
  }) ١٣(اِئَنٍة ِمْنُهمْ إِال قَِليال مِْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم وَاصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َتزَالُ َتطَِّلُع َعلَى َخ

فبسبب نقض هؤالء اليهود لعهودهم املؤكَّدة طردناهم من رمحتنا، وجعلنا قلوهبم غليظة ال تلني لإلميان، يبدلون 
أيها -وال تزال . ، وتركوا نصيًبا مما ذُكِّروا به، فلم يعملوا بهكالم اهللا الذي أنزله على موسى، وهو التوراة

جتد من اليهود خيانةً وغَدًرا، فهم على منهاج أسالفهم إال قليال منهم، فاعف عن سوء معاملتهم لك،  -الرسول
ىل مقاصدهم وهكذا جيد أهل الزيغ سبيال إ.(واصفح عنهم، فإن اهللا حيب َمن أحسن العفو والصفح إىل من أساء إليه

السيئة بتحريف كالم اهللا وتأويله على غري وجهه، فإن عَجزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما ال يتفق مع أهوائهم 
  ).ِمن شرع اهللا الذي ال يثبت عليه إال القليل ممن عصمه اهللا منهم

ا ِممَّا ذُكِّرُوا بِِه فَأَغْرَْيَنا َبيَْنُهُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا مِيثَاقَُهْم فََنُسوا َحظًّ
  ) ١٤(َوَسْوَف ُينَبِّئُُهمُ اللَُّه بَِما كَانُوا َيْصَنُعونَ 

ذُكُِّروا بِِه فَأَغَْرْيَنا َبْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنصَاَرى أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم فََنُسوا َحظًّا ِممَّا { 
  }) ١٤(الِْقَياَمِة َوَسْوَف يَُنبِّئُُهُم اللَُّه بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ 

: ائيلالعهد املؤكد الذي أخذناه على بين إسر -وليسوا كذلك-وأخذنا على الذين ادَّعوا أهنم أتباع املسيح عيسى 
بأن ُيتابعوا رسوهلم وينصروه ويؤازروه، فبدَّلوا دينهم، وتركوا نصيًبا مما ذكروا به، فلم يعملوا به، كما صنع 

اليهود، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة، وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون يوم احلساب، 
  .وسيعاقبهم على صنيعهم



َءكُْم ِمَن اللَِّه قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم كَِثًريا ِممَّا كُنُْتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكَتابِ َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ قَْد َجا َيا أَْهلَ الِْكتَابِ
  ) ١٥(ُنوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌِني 

ا كُْنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكتَابِ َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ قَْد َجاَءكُْم ِمَن َيا أَْهلَ الْكَِتابِ قَْد َجاءَكُْم َرسُولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَثًِريا ِممَّ{ 
  }) ١٥(اللَِّه ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبٌِني 

يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يبيِّن لكم كثًريا مما كنتم 
: قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني. إلجنيل، ويترك بيان ما ال تقتضيه احلكمةُتْخفونه عن الناس مما يف التوراة وا

  .وهو القرآن الكرمي

َيْهِديهِْم إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّلَامِ وَُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه َو
)١٦ (  

يَْهِديهِْم إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ يَْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِضَْواَنُه ُسُبلَ السَّالمِ وَُيخْرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه َو{ 
)١٦ ({  

هم بإذنه من ظلمات الكفر إىل يهدي اهللا هبذا الكتاب املبني من اتبع رضا اهللا تعاىل، طرق األمن والسالمة، وخيرج
  .نور اإلميان، ويوفقهم إىل دينه القومي

رَاَد أَنْ ُيْهِلكَ الَْمِسيحَ اْبَن َمرَْيمَ لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أَ
َشْيٍء قَِديرٌ ي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َيْخلُُق َما َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َوأُمَُّه َوَمْن ِف

)١٧ (  

ِه َشْيئًا إِنْ أََراَد أَنْ ُيْهِلَك الَْمسِيَح اْبنَ لَقَْد كَفَرَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن َمْرَيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَّ{ 
اُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ َمْرَيَم َوأُمَُّه َوَمْن ِفي اَألْرضِ َجِميًعا َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َيْخلُُق َما َيَش

  }) ١٧(قَِديٌر 
لو كان : هلؤالء اجلهلة من النصارى -أيها الرسول-ن اهللا هو املسيح ابن مرمي، قل لقد كفر النصارى القائلون بأ

املسيح إهلًا كما يدَّعون لقَدَر أن يدفع قضاء اهللا إذا جاءه بإهالكه وإهالك أُمِّه وَمن يف األرض مجيًعا، وقد ماتت أم 
عبدان من عباد اهللا ال يقدران على دفع  ألهنما؛ عيسى فلم يدفع عنها املوت، كذلك ال يستطيع أن يدفع عن نفسه

ومجيع املوجودات يف السماوات واألرض ملك هللا، خيلق ما . اهلالك عنهما، فهذا دليلٌ على أنه بشر كسائر بين آدم
فحقيقة التوحيد توجب تفرُّد اهللا تعاىل بصفات الربوبية واأللوهية، فال . يشاء ويوجده، وهو على كل شيء قدير

ن خلقه يف ذلك، وكثًريا ما يقع الناس يف الشرك والضالل بغلوهم يف األنبياء والصاحلني، كما غال يشاركه أحد م
خيلق سبحانه . النصارى يف املسيح، فالكون كله هللا، واخللق بيده وحده، وما يظهر من خوارق وآيات َمَردُّه إىل اهللا

  .ما يشاء، ويفعل ما يريد

 ِلَمْن َيَشاُء ى َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم يَُعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم َبلْ أَْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُرَوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَر
  ) ١٨(َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوإِلَْيِه الَْمِصُري 



مْ َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ َوقَالَِت الَْيهُوُد َوالنَّصَاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم ُيَعذُِّبكُمْ بِذُُنوبِكُْم َبلْ أَْنُت{ 
  }) ١٨(ُهَما َوإِلَْيهِ الَْمِصُري َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبيَْن
فَأليِّ شيء يعذِّبكم بذنوبكم؟ فلو كنتم :  -أيها الرسول-وزعم اليهود والنصارى أهنم أبناء اهللا وأحباؤه، قل هلم 
بل أنتم خلٌق مثلُ سائر بين آدم، إن أحسنُتم جوزيتم : أحبابه ما عذبكم، فاهللا ال حيب إال من أطاعه، وقل هلم

ريا، وإن أَسأُْتم جوزيتم بإساءتكم شرا، فاهللا يغفر ملن يشاء، ويعذب من يشاء، وهو مالك امللك، بإحسانكم خ
  .ُيَصرِّفه كما يشاء، وإليه املرجع، فيحكم بني عباده، وجيازي كال مبا يستحق

ُسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ َولَا َنِذيرٍ فَقَدْ َجاَءكُمْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُّ
  ) ١٩(َبِشٌري وََنذِيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

اءََنا ِمْن َبِشريٍ َوال َنذِيرٍ فَقَْد َيا أَْهلَ الْكَِتابِ قَْد َجاءَكُْم َرسُولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َج{ 
  }) ١٩(َجاَءكُْم َبِشٌري وََنِذيٌر وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، ُيبيِّن لكم احلق واهلدى بعد ُمدَّة من الزمن 
ما جاءنا من بشري وال نذير، فال ُعذرَ لكم بعد إرساله إلبكم، فقد : ال تقولوالئ؛ بني إرساله بإرسال عيسى ابن مرمي

واهللا على كل شيء قدير من عقاب العاصي وثواب . جاءكم من اهللا رسولٌ يبشِّر َمن آمن به، وُينِذز َمن عصاه
  .املطيع

كُْم إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء َوَجَعلَكُْم ُملُوكًا َوآَتاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْي
  ) ٢٠(ِمَن الَْعالَِمَني 

َوآَتاكُْم َما لَْم يُْؤتِ ُملُوكًا َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجَعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء َوَجعَلَكُْم { 
  }) ٢٠(أََحًدا ِمَن الْعَالَِمَني 

يا بين إسرائيل اذكروا نعمة اهللا عليكم، إذ جعل فيكم : إذ قال موسى عليه السالم لقومه -أيها الرسول-واذكر 
مل مينحها  أنبياء، وجعلكم ملوكًا متلكون أمركم بعد أن كنتم مملوكني لفرعون وقومه، وقد منحكم من نعمه صنوفًا

  .أحًدا من عالَمي زمانكم

  ) ٢١(وا خَاِسرِيَن َيا قَْومِ اْدُخلُوا الْأَْرضَ الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتبَ اللَُّه لَكُْم وَلَا َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلُب

  }) ٢١(َوال َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِيَن  َيا قَْومِ اْدُخلُوا اَألْرضَ الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم{ 
اليت وعد اهللا أن تدخلوها وتقاتلوا َمن  -وما حوهلا" بيت املقدس"أي املطهرة، وهي -يا قوم ادخلوا األرض املقدسة 

  .فيها من الكفار، وال ترجعوا عن قتال اجلبارين، فتخسروا خري الدنيا وخري اآلخرة

  ) ٢٢(َها فَإِنَّا َداِخلُونَ قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّارِيَن َوإِنَّا لَْن َنْدُخلََها حَتَّى َيخُْرُجوا ِمْنَها فَإِنْ َيخُْرُجوا مِْن



  }) ٢٢(ْنَها فَإِنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُونَ قَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّارِيَن وَإِنَّا لَْن َنْدُخلََها َحتَّى َيخُْرُجوا ِم{ 
يا موسى، إن فيها قوًما أشداء أقوياء، ال طاقة لنا حبرهبم، وإنَّا لن نستطيع دخوهلا وهم فيها، فإن خيرجوا منها : قالوا

  .فإنَّا داخلون

ا اْدُخلُوا َعلَيْهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا قَالَ َرُجلَاِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهَِم
  ) ٢٣(إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

ُتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَّهِ قَالَ َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهَِما اْدُخلُوا َعلَْيهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلْ{ 
  }) ٢٣(فََتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

ادخلوا على هؤالء : قال رجالن من الذين خيشون اهللا تعاىل، أنعم اهللا عليهما بطاعته وطاعة نبيِّه، لبين إسرائيل
غلبتموهم، وعلى اهللا وحده فتوكَّلوا، إن كنتم ُمصدِّقني اجلبارين باب مدينتهم، أْخذًا باألسباب، فإذا دخلتم الباب 

  .رسوله فيما جاءكم به، عاملني بشرعه

  ) ٢٤(اِعُدونَ قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َدامُوا ِفيَها فَاذَْهبْ أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتلَا إِنَّا َهاُهَنا قَ

  }) ٢٤(ا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاذَْهْب أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ قَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ{ 
إنا لن ندخل املدينة أبًدا ما دام اجلبارون فيها، فاذهب أنت وربك فقاتالهم، أما حنن فقاعدون : قال قوم موسى له
  .هم على خمالفة موسى عليه السالموهذا إصراٌر من. هاهنا ولن نقاتلهم

  ) ٢٥(قَالَ َربِّ إِنِّي لَا أَْمِلُك إِلَّا نَفِْسي َوأَِخي فَافُْرْق بَْيَنَنا وََبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 

  }) ٢٥(قَالَ َربِّ إِنِّي ال أَْمِلكُ إِال نَفِْسي َوأَِخي فَافُْرْق بَْيَنَنا وََبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني { 
  .إين ال أقدر إال على نفسي وأخي، فاحكم بيننا وبني القوم الفاسقني: توجَّه موسى إىل ربه داعيًا

  ) ٢٦( قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً َيتِيُهونَ ِفي الْأَْرضِ فَلَا َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني

  }) ٢٦(ةٌ َعلَْيهِمْ أَْرَبِعَني َسَنةً يَِتيُهونَ ِفي اَألْرضِ فَال َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّم{ 
إن األرض املقدَّسة حمرَّم على هؤالء اليهود دخوهلا أربعني سنة، يتيهون يف األرض : قال اهللا لنبيه موسى عليه السالم

  .خلارجني عن طاعيتعلى القوم ا -يا موسى-حائرين، فال تأسف 

َن الْآَخرِ قَالَ لَأَقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َيَتقَبَّلُ َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْربَاًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ ِم
  ) ٢٧(اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 

 َألقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َيَتقَبَّلُ ْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُرَْباًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن اآلَخرِ قَالََواْتلُ َعلَْيهِ{ 
  }) ٢٧(اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 

حني قَدَّم كلٌّ منهما قرباًنا : قابيل وهابيل، وهو خٌرب حٌقعلى بين إسرائيل َخَبر ابَنْي آدم  -أيها الرسول-واقصص 



ألنه مل يكن تقيا، ؛ ألنه كان تقيا، ومل يتقبَّل قُربان قابيل؛ فتقبَّل اهللا قُربان هابيل -وهو ما ُيَتقرَّب به إىل اهللا تعاىل -
  .شونهإمنا يتقبل اهللا ممن خي: ألقتلنَّك، فَردَّ هابيل: فحسد قابيلُ أخاه، وقال

  ) ٢٨(عَالَِمَني لَِئْن َبَسطْتَ إِلَيَّ َيَدَك ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِلأَقُْتلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الْ

  }) ٢٨(افُ اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدَك ِلتَقُْتلَنِي َما أََنا بَِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك َألقُْتلََك إِنِّي أََخ{ 
  .لَئْن َمدَْدَت إيلَّ يدَك لتقُتلين ال َتجُِد مين مثل فْعلك، وإين أخشى اهللا ربَّ اخلالئق أمجعني: وقال هابيلُ واعظًا أخاه

  ) ٢٩(اُء الظَّاِلِمَني إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي وَإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك جََز

  }) ٢٩(إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي وَإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني { 
إين أريد أن ترجع حامال إمث قَْتلي، وإمثك الذي عليك قبل ذلك، فتكون من أهل النار ومالزميها، وذلك جزاء 

  .املعتدين

  ) ٣٠(فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن 

  }) ٣٠(فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الْخَاسِرِيَن { 
  .خرهتم بدنياهمفََزيَّنت لقابيلَ نفُسه أن يقتل أخاه، فقتله، فأصبح من اخلاسرين الذين باعوا آ

نْ أَكُونَ مِثْلَ َهذَا الْغَُرابِ فََبَعثَ اللَُّه غَُراًبا يَْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِلُيرَِيُه كَْيفَ ُيوَارِي َسْوَءةَ أَِخيِه قَالَ َيا َوْيلََتا أََعجَْزُت أَ
  ) ٣١(فَأَُوارَِي َسْوَءةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني 

َهذَا  غُرَاًبا يَْبَحثُ ِفي اَألْرضِ ِليُرَِيُه كَْيَف ُيوَارِي سَْوأَةَ أَِخيِه قَالَ َيا َوْيلََتى أََعجَْزُت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ فََبَعثَ اللَُّه{ 
  }) ٣١(الْغَُرابِ فَأُوَارَِي سَْوأَةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني 
ليدل ؛ ل اهللا غراًبا حيفر حفرةً يف األرض ليدفن فيها غراًبا َميًِّتاملا قتل قابيلُ أخاه مل يعرف ما يصنع جبسده، فأرس

أعجزُت أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأسُتَر عورة أخي؟ : قابيل كيف يدفن ُجثمان أخيه؟ فتعجَّب قابيل، وقال
  .فَدفََن قابيل أخاه، فعاقبه اهللا بالندامة بعد أن رجع باخلسران

اَس َجِميًعا َوَمْن َنا َعلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فَسَاٍد ِفي الْأَْرضِ فَكَأَنََّما قََتلَ النَِّمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتْب
ثًِريا ِمْنُهمْ َبْعَد ذَِلَك ِفي الْأَْرضِ لَُمْسرِفُونَ أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاسَ َجِميًعا َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ إِنَّ كَ

)٣٢ (  

كَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا ِمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى بَنِي إِْسرَاِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ نَفًْسا بِغَْيرِ َنفْسٍ أَْو فََساٍد ِفي اَألْرضِ فَ{ 
ْرضِ ا أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا َولَقَْد َجاَءْتُهمْ ُرُسلَُنا بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ كَِثًريا ِمنُْهْم َبْعَد ذَِلَك ِفي اَألَوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّم

  }) ٣٢(لَُمْسرِفُونَ 
بسبب جناية القتل هذه َشَرْعنا لبين اسرائيل أنه من قتل نفسا بغري سبب من قصاص، أو فساد يف األرض بأي نوع 



من أنواع الفساد، املوجب للقتل كالشرك واحملاربة فكأمنا قتل الناس مجيًعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من اهللا، 
فاحلفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على ؛ وأنه من امتنع عن قَْتل نفس حرَّمها اهللا فكأمنا أحيا الناس مجيًعا

باحلجج والدالئل على صحة ما دَعوهم إليه من اإلميان برهبم،  ولقد أتت بين إسرائيل رسلُنا. حرمات الناس كلهم
وأداء ما فُرَِض عليهم، مث إن كثًريا منهم بعد جميء الرسل إليهم ملتجاوزون حدود اهللا بارتكاب حمارم اهللا وترك 

  .أوامره

ضِ فََساًدا أَنْ يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَوْ ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهمْ إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْونَ ِفي الْأَْر
  ) ٣٣(ِمْن ِخلَاٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ ذَِلَك لَُهْم خِْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

ُهمْ للََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فَسَاًدا أَنْ يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُإِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ ا{ 
  }) ٣٣(ِمْن ِخالٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن اَألْرضِ ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

ا جزاء الذين حياربون اهللا، ويبارزونه بالعداوة، ويعتدون على أحكامه، وعلى أحكام رسوله، ويفسدون يف األرض إمن
أو ُتقْطَع يُد ) أن ُيَشدَّ اجلاين على خشبة: والصلب(بقتل األنفس، وسلب األموال، أن ُيقَتَّلوا، أو ُيَصلَّبوا مع القتل

ُتْب ُتقطْع يُده اليسرى ورجلُه اليمىن، أو ُينفَوا إىل بلد غري بلدهم، وُيحبسوا احملارب اليمىن ورجله اليسرى، فإن مل َي
وهذا اجلزاء الذي أعدَّه اهللا للمحاربني هو ذلّ يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة . يف سجن ذلك البلد حىت َتظهر توبُتهم

  .عذاب شديد إن مل يتوبوا

  ) ٣٤(ِدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقْ

  }) ٣٤(إِال الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم { 
أيها -عنه ما كان هللا، فاعلموا لكن َمن أتى من احملاربني من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائًعا نادًما فإنه يسقط 

  .أن اهللا غفور لعباده، رحيم هبم -املؤمنون

  ) ٣٥(ُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتغُوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا ِفي َسبِيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْل

  }) ٣٥(َه َواْبَتُغوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهدُوا ِفي َسبِيِلِه لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللَّ{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، خافوا اهللا، وتَقَرَّبوا إليه بطاعته والعمل مبا يرضيه، وجاهدوا يف 

  .كي تفوزوا جبناته؛ سبيله

لَ ِمنُْهْم َولَُهْم لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَيفَْتُدوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْقَياَمِة َما تُقُبِّ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا
  ) ٣٦(َعذَاٌب أَلِيٌم 

ِلَيفَْتدُوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْقَياَمِة َما تُقُبِّلَ ِمنُْهْم َولَُهمْ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه{ 
  }) ٣٦(َعذَاٌب أَلِيٌم 

إن الذين جحدوا وحدانية اهللا، وشريعته، لو أهنم سلكوا مجيع ما يف األرض، وملكوا مثله معه، وأرادوا أن يفتدوا 
  .ما َتقبَّل اهللا ذلك منهم، وهلم عذاب ُموجعأنفسهم يوم القيامة من عذاب اهللا مبا ملكوا، 



  ) ٣٧(ُيرِيُدونَ أَنْ َيخُْرُجوا ِمَن النَّارِ َوَما ُهْم بَِخارِجَِني ِمْنَها وَلَُهْم َعذَاٌب ُمقِيٌم 

  }) ٣٧(يُرِيُدونَ أَنْ َيْخُرجُوا ِمَن النَّارِ َوَما ُهْم بِخَارِجَِني ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمقِيٌم { 
  .يد هؤالء الكافرون اخلروج من النار ملا يالقونه من أهواهلا، وال سبيل هلم إىل ذلك، وهلم عذاب دائمير

  ) ٣٨(َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما جََزاًء بَِما كََسَبا َنكَالًا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 

  }) ٣٨(فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما جََزاًء بَِما كََسَبا َنكَاال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ { 
أيديهما مبقتضى الشرع، جمازاة هلما على أَْخذمها أموال الناس بغري  -يا والة األمر-والسارق والسارقة فاقطعوا 

  .واهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف أمره وهنيه. هماحق، وعقوبةً مينع اهللا هبا غريمها أن يصنع مثل صنيع

  ) ٣٩(فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  }) ٣٩(وٌر َرِحيٌم فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَصْلََح فَإِنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُ{ 
  .إن اهللا غفور لعباده، رحيم هبم. فمن تاب ِمن بعد سرقته، وأصلح يف كل أعماله، فإن اهللا يقبل توبته

  ) ٤٠(ْيٍء قَِديٌر  َعلَى كُلِّ َشأَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه

) ٤٠(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه{ 
{  

ال ملا يريد، يعذب من يشاء، ويغفر ملن أن اهللا خالق الكون وُمدبِّره ومالكه، وأنه تعاىل الفعَّ -أيها الرسول-أمل تعلم 
  .يشاء، وهو على كل شيء قدير

لَمْ ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذينَ َيا أَيَُّها الرَّسُولُ لَا َيحْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواهِهِْم َو
ْم َهذَا لْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن بَْعِد َموَاِضِعِه َيقُولُونَ إِنْ أُوتِيُتَهاُدوا َسمَّاُعونَ ِل

ولَِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهِّرَ فَُخذُوُه وَإِنْ لَْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُوا َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئًا أُ
  ) ٤١(قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

اهِهِْم وَلَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذينَ َيا أَيَُّها الرَُّسولُ ال َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْو{ 
قُولُونَ إِنْ أُوتِيُتْم َهذَا َهاُدوا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن بَْعِد َموَاِضِعِه َي

رَ َمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئًا أُولَِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهِّفَُخذُوُه وَإِنْ لَْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُوا َو
  }) ٤١(قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

جحود نبوتك من املنافقني الذين أظهروا اإلسالم وقلوهبم خالية منه، يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف 
وال حيزنك تسرُّع اليهود إىل إنكار نبوتك، فإهنم قوم يستمعون للكذب، ويقبلون ما َيفَْتريه . فإين ناصرك عليهم

بعد ما َعقَلوه، أحباُرهم، ويستجيبون لقوم آخرين ال حيضرون جملسك، وهؤالء اآلخرون ُيَبدِّلون كالم اهللا من 
إن جاءكم من حممد ما يوافق الذي بدَّلناه وحرَّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به، وإن جاءكم منه ما : ويقولون



َدفَْع ذلك عنه، وال تقدر على  -أيها الرسول-ومن يشأ اهللا ضاللته فلن تستطيع . خيالفه فاحذروا قبوله، والعمل به
 واليهود مل ُيرِِد اهللا أن يطهِّر قلوهبم من دنس الكفر، هلم الذلُّ والفضيحة يف الدنيا، وهلم وإنَّ هؤالء املنافقني. هدايته

  .يف اآلخرة عذاب عظيم

وَك َشيْئًا ُهْم فَلَْن َيُضرَُّسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُمْ َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم َوإِنْ ُتعْرِْض َعْن
  ) ٤٢(َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُمْ َبْينَُهْم بِالِْقْسطِ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

شَْيئًا  ُهْم فَلَْن َيُضرُّوَكَسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبيَْنُهْم أَوْ أَْعرِْض َعنُْهْم َوإِنْ تُْعرِْض َعْن{ 
  }) ٤٢(َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُمْ َبْينَُهْم بِالِْقْسطِ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

هؤالء اليهود جيمعون بني استماع الكذب وأكل احلرام، فإن جاؤوك يتحاكمون إليك فاقض بينهم، أو اتركهم، فإن 
  .إن اهللا حيب العادلني. فاحكم بينهم بالعدلمل حتكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء، وإن حكمت 

  ) ٤٣( بِالُْمْؤِمنَِني َوكَْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهمُ التَّْورَاةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ثُمَّ َيتََولَّْونَ ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك

  }) ٤٣(اللَِّه ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني  َوكَْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْندَُهُم التَّْوَراةُ ِفيَها ُحكُْم{ 
وهم ال يؤمنون بك، وال بكتابك، مع أن  -أيها الرسول-إنَّ صنيع هؤالء اليهود عجيب، فهم حيتكمون إليك 

إذا مل يُرضهم، فجمعوا بني الكفر التوراة اليت يؤمنون هبا عندهم، فيها حكم اهللا، مث يتولَّون ِمن بعد حكمك 
  .بشرعهم، واإلعراض عن حكمك، وليس أولئك املتصفون بتلك الصفات، باملؤمنني باهللا وبك ومبا حتكم به

انِيُّونَ َوالْأَحَْباُر بَِما اسُْتْحِفظُوا لرَّبَّإِنَّا أَنَْزلَْنا التَّْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوا
يلًا َوَمْن لَْم َيْحكُمْ بَِما أَنَْزلَ ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَانُوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَلَا َتْخشَُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َولَا َتشَْتُروا بِآيَاِتي ثََمًنا قَِل

   )٤٤(اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ 

لرَّبَّانِيُّونَ وَاَألْحَبارُ بَِما اسُْتْحِفظُوا إِنَّا أَْنَزلَْنا التَّْورَاةَ ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهادُوا َوا{ 
اْخَشْوِن َوال َتْشَترُوا بِآيَاِتي ثَمًَنا قَِليال َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَانُوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَال َتْخشَُوا النَّاَس َو

  }) ٤٤(اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ 
الذين انقادوا حلكم اهللا، وأقروا -إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضاللة، وبيان لألحكام، وقد حكم هبا النبيُّون 

يهود، ومل خيرجوا عن حكمها ومل ُيَحرِّفوها، وحكم هبا ُعبَّاد اليهود وفقهاؤهم الذين يربُّون الناس بشرع بني ال - به
ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة، وِفقْه كتاب اهللا والعمل به، وكان الربانيون واألحبار ؛ اهللا

فال ختشوا الناس يف : ويقول تعاىل لعلماء اليهود وأحبارهم. شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا يف اليهود بكتاب اهللا
فإهنم ال يقدرون على نفعكم وال َضرِّكم، ولكن اخشوين فإين أنا النافع الضار، وال تأخذوا بترك ؛ تنفيذ حكمي

 الذي أنزله احلكم بغري ما أنزل اهللا من أعمال أهل الكفر، فالذين يبدلون حكم اهللا. احلكم مبا أنزلُت عوًضا حقًريا
  .يف كتابه، فيكتمونه وجيحدونه وحيكمون بغريه معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون



َح ِقَصاٌص ذُِن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالُْجُروَوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َوالْأَْنَف بِالْأَْنِف َوالْأُذُنَ بِالْأُ
  ) ٤٥(فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ 

اُألذُِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُْجرُوحَ َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالَْعْيَن بِالَْعْينِ َواَألْنَف بِاَألْنِف َواُألذُنَ بِ{ 
  }) ٤٥(نَ ِقَصاٌص فََمْن َتَصدَّقَ بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن لَمْ َيْحكُمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمو

نف ُيْجَدع باألنف، واألذُن تُقْطع باألذُن، وفََرضنا عليهم يف التوراة أن النفس ُتقَْتل بالنفس، والعني ُتفْقَأ بالعني، واأل
والسنَّ ُتقْلَُع بالسنِّ، وأنَّه ُيقَْتصُّ يف اجلروح، فمن جتاوز عن حقه يف االقتصاص من املُعتدي فذلك تكفري لبعض 

  .هللاومن مل حيكم مبا أنزل اهللا يف القصاص وغريه، فأولئك هم املتجاوزون حدود ا. ذنوب املعتدى عليه وإزالةٌ هلا

جِيلَ ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهمْ بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْيَناهُ الْإِْن
  ) ٤٦(َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر وَُمَصدِّقًا ِلَما  فَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بِعِيَسى اْبنِ َمرَْيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْورَاِة َوآَتْينَاُه اإلِْنجِيلََوقَ{ 
  }) ٤٦(َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة وَُهًدى َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

ء بين إسرائيل عيسى ابن مرمي مؤمًنا مبا يف التوراة، عامال مبا فيها مما مل ينسخه كتابه، وأنزلنا إليه اإلجنيل وأتبعنا أنبيا
هاديا إىل احلق، ومبيًِّنا ملا جهله الناس ِمن حكم اهللا، وشاهًدا على صدق التوراة مبا اشتمل عليه من أحكامها، وقد 

  .هلم عن ارتكاب احملرَّمات جعلناه بياًنا للذين خيافون اهللا وزاجًرا

  ) ٤٧(فَاِسقُونَ َولَْيْحكُْم أَْهلُ الْإِْنجِيلِ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الْ

  }) ٤٧(َما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ َولَْيْحكُْم أَْهلُ اإلِْنجِيلِ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُمْ بِ{ 
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم اخلارجون عن . وليحكم أهل اإلجنيل الذين أُرِسل إليهم عيسى مبا أنزل اهللا فيه

  .أمره، العاصون له

َيَدْيِه ِمَن الْكَِتابِ َوُمَهْيمًِنا َعلَْيِه فَاْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا تَتَّبِعْ َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن 
ِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي أُمَّةً َواِحَدةً وَلَ أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم
  ) ٤٨( َما آَتاكُْم فَاسَْتبِقُوا الَْخيَْراِت إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

َهْيِمًنا َعلَْيِه فَاْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه َوال َتتَّبِعْ َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتابِ َوُم{ 
أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي  أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم

  }) ٤٨(َتاكُْم فَاسَْتبِقُوا الَْخيَْراِت إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ َما آ
القرآن، وكل ما فيه حّق يشهد على صدق الكتب قبله، وأهنا من عند اهللا، مصدقًا ملا  -أيها الرسول-وأنزلنا إليك 

ملا فيها من حتريف، ناسًخا لبعض شرائعها، فاحكم بني احملتكمني إليك من اليهود مبا أنزل اهللا  فيها من صحة، ومبيًِّنا
إليك يف هذا القرآن، وال تنصرف عن احلق الذي أمرك اهللا به إىل أهوائهم وما اعتادوه، فقد جعلنا لكل أمة شريعة، 

كنه تعاىل خالف بينها ليختربكم، فيظهر املطيع ولو شاء اهللا جلعل شرائعكم واحدة، ول. وطريقة واضحة يعملون هبا



من العاصي، فسارعوا إىل ما هو خري لكم يف الدارين بالعمل مبا يف القرآن، فإن مصريكم إىل اهللا، فيخربكم مبا كنتم 
  .فيه ختتلفون، وجيزي كال بعمله

ُهْم وَاْحذَْرُهمْ أَنْ َيفِْتنُوَك َعْن َبْعضِ َما أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِنْ َتَولَّْوا فَاْعلَْم َوأَِن اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَء
  ) ٤٩(أَنََّما يُرِيدُ اللَُّه أَنْ ُيِصيَبُهْم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ 

لَّْوا َزلَ اللَُّه َوال َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَرُْهْم أَنْ َيفِْتنُوَك َعْن َبْعضِ َما أَْنَزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِنْ َتَوَوأَِن اْحكُْم َبيَْنُهْم بَِما أَْن{ 
  }) ٤٩(فَاْعلَْم أَنََّما يُرِيُد اللَُّه أَنْ ُيِصيبَُهْم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ 

بني اليهود مبا أنزل اهللا إليك يف القرآن، وال تتبع أهواء الذين حيتكمون إليك، واحذرهم  -أيها الرسول-واحكم 
أن يصدُّوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك فتترك العمل به، فإن أعرض هؤالء عمَّا حتكم به فاعلم أن اهللا يريد أن 

  .كثًريا من الناس لَخارجون عن طاعة رهبم وإن. يصرفهم عن اهلدى بسبب ذنوبٍ اكتسبوها من قبل

  ) ٥٠(أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

  }) ٥٠(أَفَُحكْمَ الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ { 
ال يكون ! ليهود أن حتكم بينهم مبا تعارف عليه املشركون عبدةُ األوثان من الضالالت واجلهاالت؟أيريد هؤالء ا

  ذلك وال يليق أبًدا وَمن أعدل ِمن اهللا يف حكمه ملن عقل عن اهللا َشْرعه، وآمن به، وأيقن أن حكم اهللا هو احلق؟

النَّصَاَرى أَْوِلَياَء بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيتََولَُّهْم مِْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْيَُهوَد َو
  ) ٥١(َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ْوِلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهمْ إِنَّ اللََّه ال َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَْولَِياَء َبْعضُُهْم أَ{ 
  }) ٥١(َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ذلك أهنم ال ُيوادُّون املؤمنني، ؛ يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى حلفاَء وأنصاًرا على أهل اإلميان
أجدرُ  -أيها املؤمنون-وأنتم . ضًا، وكذلك النصارى، وكال الفريقني جيتمع على عداوتكمفاليهود يوايل بعضهم بع
إن اهللا ال يوفق الظاملني الذين . ومن يتوهلم منكم فإنه يصري من مجلتهم، وحكمه حكمهم. بأن ينصر بعُضكم بعًضا

  .يتولون الكافرين

ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ فََعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَْتحِ أَوْ أَْمرٍ ِمْن فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض ُيسَارُِعونَ 
  ) ٥٢(ِعْنِدِه فَُيصْبُِحوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َناِدِمَني 

ولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيبََنا دَاِئَرةٌ فََعَسى اللَُّه أَنْ َيأِْتَي بِالْفَْتحِ أَْو أَْمرٍ فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُ{ 
  }) ٥٢(ِمْن ِعْنِدِه فَُيْصبِحُوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَْنفُسِهِْم نَاِدِمَني 

: قلوهبم من الشكِّ والنفاق، ويقولون خيرب اهللا تعاىل عن مجاعة من املنافقني أهنم كانوا يبادرون يف موادة اليهود ملا يف
أي فتح -فعسى اهللا أن يأيت بالفتح : إمنا نوادُّهم خشية أن يظفروا باملسلمني فيصيبونا معهم، قال اهللا تعاىل ذكره



وينصر َنبِيَّه، ويُظْهِر اإلسالم واملسلمني على الكفار، أو ُيهيِّئ من األمور ما تذهب به قوةُ اليهود  -"مكة"
  .صارى، فيخضعوا للمسلمني، فحينئٍذ يندم املنافقون على ما أضمروا يف أنفسهم من مواالهتموالنَّ

  ) ٥٣(َمالُُهْم فَأَصَْبحُوا خَاِسرِيَن َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أَهَُؤلَاِء الَِّذيَن أَقَْسمُوا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَتْ أَْع

ُهْم فَأَْصَبحُوا خَاِسرِينَ قُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أَهَُؤالِء الَِّذيَن أَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِمْ إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَْت أَْعَمالَُوَي{ 
)٥٣ ({  

وا بأغلظ أهؤالء الذين أقسم: -إذا كُِشف أمرهم-وحينئذ يقول بعض املؤمنني لبعض ُمتعجِّبني من حال املنافقني 
ألهنم عملوها على غري إميان، ؛ بطلت أعمال املنافقني اليت عملوها يف الدنيا، فال ثواب هلم عليها! األميان إهنم لََمَعنا؟

  .فخسروا الدنيا واآلخرة

ُهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُّ
  ) ٥٤(َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم  الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيَخافُونَ لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء

نَِني أَِعزٍَّة َعلَى وا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{ 
  }) ٥٤(ِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوال َيَخافُونَ لَْوَمةَ الِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتي

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو 
اء على غري ذلك، فلن يضرُّوا اهللا شيئًا، وسوف يأيت اهللا بقوم خري منهم ُيِحبُّهم وحيبونه، رمحاء باملؤمنني أشدَّ

ذلك اإلنعام ِمن فضل اهللا يؤتيه من أراد، واهللا واسع . الكافرين، جياهدون أعداء اهللا، وال خيافون يف ذات اهللا أحًدا
  .الفضل، عليم مبن يستحقه من عباده

  ) ٥٥(الزَّكَاةَ َوُهمْ َراِكُعونَ إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ 

  }) ٥٥(ِكُعونَ إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ وَُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم َرا{ 
ملفروضة، ويؤدون الزكاة عن اهللا ورسوله، واملؤمنون الذين حيافظون على الصالة ا -أيُّها املؤمنون-إمنا ناصركم 

  .رضا نفس، وهم خاضعون هللا

  ) ٥٦(َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الْغَاِلُبونَ 

  }) ٥٦( َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرسُولَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ{ 
  .ومن وثق باهللا وتولَّى اهللا ورسوله واملؤمنني، فهو من حزب اهللا، وحزب اهللا هم الغالبون املنتصرون

فَّاَر أَْوِلَياءَ اَب ِمْن قَْبِلكُْم َوالْكَُيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَت
  ) ٥٧(َواتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 



اَب ِمْن قَْبِلكُْم َوالْكُفَّارَ أَْولَِياَء َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهزًُوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَت{ 
  }) ٥٧(لََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َواتَّقُوا ال

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا الذين يستهزئون ويتالعبون بدينكم من أهل الكتاب 
  .والكفاَر أولياَء، وخافوا اهللا إن كنتم مؤمنني به وبشرعه

  ) ٥٨(َولَِعًبا ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ  َوإِذَا َنادَْيُتْم إِلَى الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا

  }) ٥٨(َوإِذَا َناَديُْتْم إِلَى الصَّالِة اتََّخذُوَها ُهزًُوا َولَِعًبا ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعِقلُونَ { 
ا من دعوتكم إليها؛ بالصالة سخر اليهود والنصارى واملشركون واستهزؤو -أيها املؤمنون-وإذا أذَّن مؤذنكم 

  .وذلك بسبب جهلهم برهبم، وأهنم ال يعقلون حقيقة العبادة
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  ) ٥٩(قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ  قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ ِمْن

ا أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَ{  ْبلُ َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِال أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَم
)٥٩ ({  

من إمياننا باهللا : دة لناما َتجُِدونه مطعًنا أو عيًبا هو حمم: هلؤالء املستهزئني من أهل الكاب -أيها الرسول- قل 
  !وكتبه املنزلة علينا، وعلى من كان قبلنا، وإمياننا بأن أكثركم خارجون عن الطريق املستقيم

َخنَازِيَر َوَعَبَد  الِْقَرَدةَ َوالْقُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم
  ) ٦٠(الطَّاغُوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 

َعَبَد  الِْقَرَدةَ َوالَْخنَازِيَر َوقُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم{ 
  }) ٦٠(الطَّاغُوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 

هل أخربكم مبن ُيجاَزى يوم القيامة جزاًء أشدَّ ِمن جزاء هؤالء الفاسقني؟ إهنم : للمؤمنني - أيها النيب- قل 
منهم القردة واخلنازير، بعصياهنم  أسالفهم الذين طردهم اهللا من رمحته وغَِضب عليهم، وَمَسَخ َخلْقهم، فجعل

، لقد ساء مكاهنم )وهو كل ما ُعبِد من دون اهللا وهو راضٍ(وافترائهم وتكربهم، كما كان منهم ُعبَّاد الطاغوت
  .يف اآلخرة، وضلَّ َسْعُيهم يف الدنيا عن الطريق الصحيح

َخلُوا بِالْكُفْرِ َوُه ُم بَِما كَاُنوا َيكُْتُمونَ َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َد   ) ٦١(ْم قَْد َخَرُجوا بِِه َواللَُّه أَْعلَ

ُم بَِما كَاُنوا َيكْ{  َخلُوا بِالْكُفْرِ َوُهْم قَْد َخَرُجوا بِِه َواللَُّه أَْعلَ   }) ٦١(ُتُمونَ َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َد
آمنَّا، وهم مقيمون على كفرهم، قد دخلوا عليكم بكفرهم : ، قالوامنافقو اليهود - أيها املؤمنون-وإذا جاءكم 

  .الذي يعتقدونه بقلوهبم، مث خرجوا وهم مصرُّون عليه، واهللا أعلم بسرائرهم، وإن أظهروا خالف ذلك

  ) ٦٢(كَاُنوا َيْعَملُونَ  َوَتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم ُيَسارُِعونَ ِفي الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما

  }) ٦٢(َوَتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم ُيَسارُِعونَ ِفي اِإلثْمِ َوالُْعْدَواِن َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
كثًريا من اليهود يبادرون إىل املعاصي من قول الكذب والزور، واالعتداء على أحكام  -أيها الرسول-وترى 

  .اهللا، وأكْل أموال الناس بالباطل، لقد ساء عملهم واعتداؤهم

  ) ٦٣(ْصَنُعونَ لَْولَا َيْنَهاُهُم الرَّبَّانِيُّونَ َوالْأَْحَباُر َعْن قَْوِلهُِم الْإِثَْم َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َي



  }) ٦٣(قَْوِلهُِم اِإلثَْم َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْصَنُعونَ  لَْوال َيْنَهاُهُم الرَّبَّانِيُّونَ َواَألْحَباُر َعْن{ 
هال ينهى هؤالء الذين يسارعون يف اإلمث والعدوان أئمُتهم وعلماؤهم، عن قول الكذب والزور، وأكل أموال 

  .الناس بالباطل، لقد ساء صنيعهم حني تركوا النهي عن املنكر

َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا َبلْ َيَداُه َمْبُسوطََتاِن ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء َوقَالَِت الَْيُهو
َبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة كُلََّما أَْوقَُدوا َناًرا ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَياًنا َوكُفًْرا َوأَلْقَْيَنا َبْينَُهُم الَْعَداَوةَ َوالْ

  ) ٦٤(ِللَْحْربِ أَطْفَأََها اللَُّه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

ا قَالُوا َبلْ َيَداُه َمْبُسوطََتاِن ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعُنوا بَِم{ 
 إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة كُلََّما أَْوقَُدوا كَِثًريا ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَياًنا َوكُفًْرا َوأَلْقَْيَنا َبْيَنُهُم الَْعَداَوةَ وَالَْبْغَضاَء

  }) ٦٤(ا ِللْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساًدا َواللَُّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن َناًر
يما بينهم-ُيطلع اهللا َنبِيَّه على شيء من مآمث اليهود  يد اهللا حمبوسة عن فعل : أهنم قالوا -وكان مما ُيسرُّونه ف
حبست أيديهم هم : غُلَّْت أيديهم، أي. ة، وذلك حني حلقهم َجْدب وقحطاخلريات، َبِخلَ علينا بالرزق والتوسع

وليس األمر كما يفترونه على رهبم، بل يداه مبسوطتان . عن ِفْعلِ اخلريات، وطردهم اهللا من رمحته بسبب قوهلم
ا  . فيه مصلحة العبادال َحْجَر عليه، وال مانع مينعه من اإلنفاق، فإنه اجلواد الكرمي، ينفق على مقتضى احلكمة وم

لكنهم سوف يزدادون . ويف اآلية إثبات لصفة اليدين هللا سبحانه وتعاىل كما يليق به من غري تشبيه وال تكييف
وخيرب تعاىل أن طوائف اليهود سيظلون . ألن اهللا قد اصطفاك بالرسالة؛ طغياًنا وكفًرا بسبب حقدهم وحسدهم

بعضهم من بعض، كلما تآمروا على الكيد للمسلمني بإثارة الفنت  إىل يوم القيامة يعادي بعضهم بعًضا، وينفر
وإشعال نار احلرب ردَّ اهللا كيدهم، وفرَّق مشلهم، وال يزال اليهود يعملون مبعاصي اهللا مما ينشأ عنها الفساد 

  .واهللا تعاىل ال حيب املفسدين. واالضطراب يف األرض

  ) ٦٥(قَْوا لَكَفَّْرَنا َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم َولَأَْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت النَّعِيمِ َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكَتابِ آَمُنوا َواتَّ

  }) ٦٥( َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكَتابِ آَمُنوا َواتَّقَْوا لَكَفَّْرَنا َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم َوَألْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمِ{ 
اهللا ورسوله، وامتثلوا أوامر اهللا واجتنبوا نواهيه، لكفَّرنا عنهم ذنوهبم،  ولو أن اليهود والنصارى صدَّقوا

  .وألدخلناهم جنات النعيم يف الدار اآلخرة

ِلهِْم ِمْنُهْم أُمَّةٌ ِمْن َتْحِت أَْرُجَولَْو أَنَُّهْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوَما أُْنزِلَ إِلَيْهِْم ِمْن َربِّهِْم لَأَكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َو
ا َيْعَملُونَ    ) ٦٦(ُمقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمْنُهْم َساَء َم

ِم{  ْوِقهِْم َو ْن َتْحِت أَْرُجِلهِْم ِمْنُهْم أُمَّةٌ َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواإلِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن َربِّهِْم َألكَلُوا ِمْن فَ
ا َيْعَملُونَ ُمقَْت   }) ٦٦(ِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمْنُهْم َساَء َم

لُرزِقوا من كلِّ  - وهو القرآن الكرمي  -ولو أنَّهم عملوا مبا يف التوراة واإلجنيل، ومبا أُْنزِل عليك أيها الرسول 



قًا معتدال ثابًتا على وإنَّ ِمن أهل الكتاب فري. سبيلٍ، فأنزلنا عليهم املطر، وأنبتنا هلم الثمر، وهذا جزاء الدنيا
  .احلق، وكثري منهم ساء عملُه، وضل عن سواء السبيل

ا َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه لَا  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََم
  ) ٦٧(الْكَاِفرِيَن  َيْهِدي الْقَْوَم

ا َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه{  َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه ال  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََم
  }) ٦٧(َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن 

هللا الذي أنزِل إليك من ربك، وإن قصَّرت يف البالغ فَكََتْمَت منه شيئًا، فإنك مل ُتَبلِّغ يا أيها الرسول بلِّغ وحي ا
رسالة ربِّك، وقد بلَّغ صلى اهللا عليه وسلم رسالة ربه كاملة، فمن زعم أنه كتم شيئًا مما أنزِل عليه، فقد أعظم 

إن اهللا ال يوفق . ليس عليك إال البالغواهللا تعاىل حافظك وناصرك على أعدائك، ف. على اهللا ورسوله الفرية
  .للرشد َمن حاد عن سبيل احلق، وجحد ما جئت به من عند اهللا

ُهْم َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ِمْنقُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ لَْسُتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن 
  ) ٦٨(َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَياًنا َوكُفًْرا فَلَا َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

نَّ كَِثًريا بِّكُْم َولََيزِيَدقُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ لَْسُتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ َواِإلْنجِيلَ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َر{ 
  }) ٦٨(ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَياًنا َوكُفًْرا فَال َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

إنكم لستم على حظٍّ من الدين ما دمتم مل تعملوا مبا يف التوراة : لليهود والنصارى -أيها الرسول- قل 
قرآن، وإن كثًريا من أهل الكتاب ال يزيدهم إنزالُ القرآن إليك إال جتبًُّرا واإلجنيل، وما جاءكم به حممد من ال

 -أيها الرسول- ألن اهللا بعثك هبذه الرسالة اخلامتة، اليت َبيَّن فيها معايبهم، فال حتزن ؛ وجحوًدا، فهم حيسدونك
  .على تكذيبهم لك

َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئُونَ 
  ) ٦٩(َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

ِلًحا فَال َخْوٌف اإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئُونَ َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَعِملَ َص{ 
  }) ٦٩(َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ 

) وهم قوم باقون على فطرهتم، وال دين مقرر هلم يتبعونه(واليهود، والصابئني) وهم املسلمون(إن الذين آمنوا
 من آمن منهم باهللا اإلميان الكامل، وهو توحيد اهللا والتصديق مبحمد صلى اهللا) وهم أتباع املسيح(والنصارى

عليه وسلم ومبا جاء به، وآمن باليوم اآلخر، وعمل العمل الصاحل، فال خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، وال 
  .هم حيزنون على ما تركوه وراءهم يف الدنيا



ا َتْهَوى أَْنفُُسُهْم فَرِيقًا كَذَُّبوا َوفَرِيقًا لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِْسَراِئيلَ َوأَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم ُرُسلًا كُلََّما َجاَءُهْم َرُسولٌ بَِما لَ
  ) ٧٠(َيقُْتلُونَ 

فُُسُهْم فَرِيقًا كَذَُّبوا لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِْسَراِئيلَ َوأَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم ُرُسال كُلََّما َجاَءُهْم َرُسولٌ بَِما ال َتْهَوى أَْن{ 
  }) ٧٠(َوفَرِيقًا َيقُْتلُونَ 

لقد أخذنا العهد املؤكَّد على بين إسرائيل يف التوراة بالسمع والطاعة، وأرسلنا إليهم بذلك رسلنا، فََنقَضوا ما 
أُخذ عليهم من العهد، واتبعوا أهواءهم، وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل مبا ال تشتهيه أنفسهم 

  .فكذبوا فريقًا من الرسل، وقتلوا فريقًا آخر: عاَدْوه

َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ َوَحِسُبوا أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري ِمْنُهْم 
)٧١ (  

ٌري ِمْنُهْم َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ  َوَحِسُبوا أَال َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ{  َعُموا َوَصمُّوا كَِث
)٧١ ({  

وظنَّ هؤالء الُعصاة أن اهللا لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصياهنم وُعُتوِّهم، فمضوا يف شهواهتم، وعُموا عن اهلدى 
، فتابوا فتاب اهللا عليهم، مث َعِمي كثٌري فلم يبصروه، وَصمُّوا عن مساع احلقِّ فلم ينتفعوا به، فأنزل اهللا هبم بأسه

  .منهم، وصمُّوا، بعدما تبني هلم احلقُّ، واهللا بصري بأعماهلم خريها وشرها وسيجازيهم عليها

اللََّه َربِّي َورَبَّكُْم إِنَُّه َمْن  والَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَالَ الَْمِسيُح َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ اْعُبُد
  ) ٧٢(ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ 

َمِسيُح َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَّكُْم إِنَّهُ لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَالَ الْ{ 
  }) ٧٢(َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ 

ح ابن مرمي، قد كفروا مبقالتهم هذه، وأخرب تعاىل أن املسيح قال إن اهللا هو املسي: يقسم اهللا تعاىل بأن الذين قالوا
إنه من يعبد مع اهللا غريه فقد حرَّم . اعبدوا اهللا وحده ال شريك له، فأنا وأنتم يف العبودية سواء: لبين إسرائيل

  .اهللا عليه اجلنة، وجعل النار ُمسَتقَرَّه، وليس له ناصٌر ُينقذُه منها

لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُروا يَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا إِلٌَه َواِحٌد َوإِنْ لَْم َيْنَتهُوا َعمَّا َيقُولُونَ لَقَْد كَفََر الَِّذ
  ) ٧٣(ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

َما ِمْن إِلٍَه إِال إِلٌَه َواِحٌد َوإِنْ لَْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة َو{ 
  }) ٧٣(كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

أما َعِلَم هؤالء . هي األب، واالبن، وروح القدس: إنَّ اهللا جمموع ثالثة أشياء: لقد كفر من النصارى من قال



يس للناس سوى معبود واحد، مل يلد ومل يولد، وإن مل ينته أصحاب هذه املقالة عن افترائهم النصارى أنه ل
  .وكذهبم لُيِصيَبنَّهم عذاب مؤمل موجع بسبب كفرهم باهللا

  ) ٧٤(أَفَلَا َيُتوُبونَ إِلَى اللَِّه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  }) ٧٤(َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم  أَفَال َيُتوُبونَ إِلَى اللَِّه{ 
أفال يرجع هؤالء النصارى إىل اهللا تعاىل، ويتولون عمَّا قالوا، ويسألون اهللا تعاىل املغفرة؟ واهللا تعاىل متجاوز عن 

  ذنوب التائبني، رحيٌم هبم

ْب ِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ كَاَنا َيأْكُلَاِن الطََّعاَم اْنظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم َما الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَ
  ) ٧٥(الْآَياِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

ْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ كَاَنا {  َيأْكُالِن الطََّعاَم اْنظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن َما الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إِال َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَ
  }) ٧٥(لَُهُم اآلَياِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

ما املسيح ابن مرمي عليه السالم إال رسولٌ كمن تقدمه من الرسل، وأُمُّه قد َصدَّقت تصديقًا جازًما علًما وعمال 
 -أيها الرسول-فتأمَّل . يكون إهلًا َمن حيتاج اىل الطعام ليعيشومها كغريمها من البشر حيتاجان إىل الطعام، وال 

مث هم مع . لقد وضحنا العالماِت الدالةَ على وحدانيتنا، وُبطالن ما َيدَّعونه يف أنبياء اهللا. حال هؤالء الكفار
  ذلك َيِضلُّون عن احلق الذي َنهديهم إليه، مث انظر كيف ُيصرفون عن احلق بعد هذا البيان؟

ا لَا َيْمِلُك لَكُْم َضرا َولَا َنفًْعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم  قُلْ   ) ٧٦(أََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َم

َو السَِّميُع الَْعِليُم {  ال َيْمِلُك لَكُْم َضرا َوال َنفًْعا َواللَُّه ُه   }) ٧٦(قُلْ أََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما 
كيف تشركون مع اهللا من ال َيقِْدُر على َضرِّكم، وال على َجلْبِ نفع لكم؟ : هلؤالء الكفرة -ها الرسولأي- قل 

  .واهللا هو السميع ألقوال عباده، العليم بأحواهلم

لُّوا ِمْن قَْبلُ َوأََضلُّوا كَِثًريا َوَضلُّوا قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َولَا َتتَّبُِعوا أَْهَواَء قَْومٍ قَْد َض
  ) ٧٧(َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 

ْد َضلُّوا ِمْن قَْب{  لُ َوأََضلُّوا كَِثًريا َوَضلُّوا قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َوال َتتَّبُِعوا أَْهَواَء قَْومٍ قَ
  }) ٧٧(بِيلِ َعْن َسَواِء السَّ

ال تتجاوزوا احلقَّ فيما تعتقدونه من أمر املسيح، وال تتبعوا أهواءكم، كما اتَّبع : للنصارى -أيها الرسول- قل 
اليهود أهواءهم يف أمر الدين، فوقعوا يف الضالل، ومحلوا كثًريا من الناس على الكفر باهللا، وخرجوا عن طريق 

  .لاالستقامة اىل طريق الَغواية والضال

  ) ٧٨(وا َيْعَتُدونَ لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوكَاُن



) ٧٨(َما َعَصْوا َوكَاُنوا َيْعَتُدونَ لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ذَِلَك بِ{ 
{  

وهو  -عليه السالم-خيرب تعاىل أنه طرد من رمحته الكافرين من بين إسرائيل يف الكتاب الذي أنزله على داود 
بسبب عصياهنم واعتدائهم على ؛ وهو اإلجنيل -عليه السالم  -الزَّبور، ويف الكتاب الذي أنزله على عيسى 

  .حرمات اهللا

ُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ كَاُنو   ) ٧٩(ا لَا َيَتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُو

َعلُوُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ {    }) ٧٩(كَاُنوا ال َيَتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فَ
فعلوه، وهذا من أفعاهلم كان هؤالء اليهود ُيجاهرون باملعاصي ويرضوهنا، وال َيْنهى بعضُهم بعًضا عن أيِّ منكر 

  .السيئة، وبه استحقوا أن ُيطَْرُدوا من رمحة اهللا تعاىل

هِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهْم َتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْي
  ) ٨٠(َخاِلُدونَ 

ِفي الَْعذَابِ ُهْم ِثًريا ِمْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوَتَرى كَ{ 
  }) ٨٠(َخاِلُدونَ 

ا عملوه من املوا - أيها الرسول-َتَرى  الة اليت كثًريا من هؤالء اليهود يتخذون املشركني أولياء هلم، ساء م
  .كانت سبًبا يف غضب اهللا عليهم، وخلودهم يف عذاب اهللا يوم القيامة

  ) ٨١(ْنُهْم فَاِسقُونَ َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَِثًريا ِم

  }) ٨١(ِه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَّ{ 
ولو أن هؤالء اليهود الذين يناصرون املشركني كانوا قد آمنوا باهللا تعاىل والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

ما اختذوا الكفار أصحاًبا وأنصاًرا، ولكن كثًريا منهم خارجون عن  - لكرميوهو القرآن ا-وأقرُّوا مبا أنزل إليه 
  .طاعة اهللا ورسوله

ا ةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّلََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا َولََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم َمَودَّ
  ) ٨٢(َنَصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 

يَن قَالُوا ةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذلََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا َولََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم َمَودَّ{ 
  }) ٨٢(إِنَّا َنصَاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم ال َيْسَتكْبُِرونَ 

لعنادهم، وجحودهم، ؛ أشدَّ الناس عداوة للذين صدَّقوك وآمنوا بك واتبعوك، اليهوَد -أيها الرسول- لتجدنَّ 
كعبدة األوثان وغريهم، ولتجدنَّ أقرهبم مودة للمسلمني الذين وغمطهم احلق، والذين أشركوا مع اهللا غريه، 



إنا نصارى، ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبَّاًدا يف الصوامع متنسكني، وأهنم متواضعون ال : قالوا
  .يستكربون عن قَبول احلق، وهؤالء هم الذين قبلوا رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وآمنوا هبا

َنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َمَع ِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ َتَرى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّوإِذَا َس
  ) ٨٣(الشَّاِهِديَن 

الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا  َوإِذَا َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ َتَرى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن{ 
  }) ٨٣(َمَع الشَّاِهِديَن 

فاضت أعينهم من ) وهم وفد احلبشة ملا مسعوا القرآن(ومما يدل على قرب مودهتم للمسلمني أن فريقًا منهم
قوا باهللا واتبعوا رسوله، وتضرعوا إىل اهللا أن يكرمهم الدمع فأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند اهللا تعاىل، وصدَّ

  .بشرف الشهادة مع أمَّة حممد عليه السالم على األمم يوم القيامة

  ) ٨٤(َني َوَما لََنا لَا ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمَع الْقَْومِ الصَّاِلِح

  }) ٨٤(ا لََنا ال ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمَع الْقَْومِ الصَّاِلِحَني َوَم{ 
وأيُّ لوم علينا يف إمياننا باهللا، وتصديقنا باحلق الذي جاءنا به حممد صلى اهللا عليه وسلم من عند اهللا، : وقالوا

  جو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته يف جنته يوم القيامة؟واتباعنا له، ونر

  ) ٨٥(نَِني فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُوا َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِس

  }) ٨٥(ا اَألْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِسنَِني فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُوا َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَه{ 
فجزاهم اهللا مبا قالوا من االعتزاز بإمياهنم باإلسالم، وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصاحلني، جنات جتري من 

  .اهنم يف القول والعملحتت أشجارها األهنار، ماكثني فيها ال خيرجون منها، وال ُيحوَّلون عنها، وذلك جزاء إحس

  ) ٨٦(َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجحِيمِ 

  }) ٨٦(َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجحِيمِ { 
بوا بآياته املنزلة على رسله، أولئك والذين جحدوا وحدانية اهللا وأنكروا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وكذَّ

  .هم أصحاب النار املالزمون هلا

  ) ٨٧( الُْمْعَتِديَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َولَا َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ

  }) ٨٧(رُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوال َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَح{ 
يا أيها الذين آمنوا ال حترِّموا طيبات أحلَّها اهللا لكم من املطاعم واملشارب ونكاح النساء، فتضيقوا ما وسَّع اهللا 

  .إن اهللا ال حيب املعتدين. عليكم، وال تتجاوزوا حدود ما حرَّم اهللا



  ) ٨٨(َوكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَنُْتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

  }) ٨٨(َوكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحالال طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ { 
باحلالل الطيب مما أعطاكم اهللا ومنحكم إياه، واتقوا اهللا بامتثال أوامره، واجتناب  -أيها املؤمنون-تعوا ومت

  .فإن إميانكم باهللا يوجب عليكم تقواه ومراقبته؛ نواهيه

ْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن لَا ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَ
 ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم أَْو ِكْسَوُتُهْم أَْو َتْحرِيُر َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ

  ) ٨٩(ْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َحلَفُْتْم َواْحفَظُوا أَْيَماَنكُ

طَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن ال ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم اَألْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِ{ 
أَْيَمانِكُْم إِذَا ُمونَ أَْهِليكُْم أَْو ِكْسَوُتُهْم أَْو َتْحرِيُر َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْوَسِط َما ُتطِْع

  }) ٨٩(َحلَفُْتْم َواْحفَظُوا أَْيَماَنكُْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
ال واهللا، وبلى واهللا، : فيما ال تقصدون َعقَْده من األميان، مثل قول بعضكم -أيها املسلمون- ال يعاقبكم اهللا 

ولكن يعاقبكم فيما قصدمت عقده بقلوبكم، فإذا مل َتفُوا باليمني فإمث ذلك ميحوه اهللا مبا تقدِّمونه مما شرعه اهللا لكم 
ف صاع من أوسط طعام أهل البلد، أو كسوهتم، لكل مسكني كفارة من إطعام عشرة مساكني، لكل سكني نص

ما يكفي يف الكسوة ُعرفًا، أو إعتاق مملوك من الرق، فاحلالف الذي مل يف بيمينه خمري بني هنا األمور الثالثة، 
 - نأيها املسلمو-تلك مكفرات عدم الوفاء بأميانكم، واحفظوا . فمن مل جيد شيئًا من ذلك فعليه صيام ثالثة أيام

حلفتم، أو الكفارة إذا مل تفوا هبا: أميانكم وكما بيَّن اهللا لكم حكم األميان . باجتناب احللف، أو الوفاء إن 
  .لتشكروا له على هدايته إياكم إىل الطريق املستقيم؛ والتحلل منها ُيبيِّن لكم أحكام دينه

َوالْأَْنَصاُب وَالْأَْزلَاُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر
)٩٠ (  

لِ الشَّْيطَاِن فَ{  ْم اْجَتنُِبوُه لََعلَّكَُيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َواَألْنَصاُب َواَألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَم
  }) ٩٠(ُتفِْلُحونَ 

وهو : وهي كل مسكر يغطي العقل، وامليسر: يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إمنا اخلمر
ذكر اهللا، واألنصاب وهي : القمار، وذلك يشمل املراهنات وحنوها، مما فيه عوض من اجلانبني، وصدٌّ عن 

ا ينصب للعبادة تقرًبا إليه، واألزالماحلجارة اليت كان املشركون يذحبون عندها تعظ وهي الِقداح : يًما هلا، وم
اليت يستقسم هبا الكفار قبل اإلقدام على الشيء، أو اإلحجام عنه، إن ذلك كله إمثٌ ِمن تزيني الشيطان، 

  .فابتعدوا عن هذه اآلثام، لعلكم تفوزون باجلنة

رِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَاِة  إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْ
  ) ٩١(فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتُهونَ 



رِ اللَِّه َوَعنِ الصَّالِة إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ {  َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْ
  }) ٩١(فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتُهونَ 

إمنا يريد الشيطان بتزيني اآلثام لكم أن ُيلِقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء، بسبب شرب اخلمر ولعب 
ال باللهو يف لعب امليسر، امليسر، ويصرفكم عن ذكر اهللا وعن الصالة بغياب العقل يف شرب اخلمر، واالشتغ

  .فانتهوا عن ذلك

  ) ٩٢(الُْمبُِني َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َواْحذَُروا فَإِنْ َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسوِلَنا الَْبلَاغُ 

  }) ٩٢(ُتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسوِلَنا الَْبالغُ الُْمبُِني َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َواْحذَُروا فَإِنْ َتَولَّْي{ 
ا تفعلون وتتركون،  -أيها املسلمون- وامتثلوا  طاعة اهللا وطاعة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كل م

ا هنيتم عنه، فاعلموا أمنا على  رسولنا حممد صلى واتقوا اهللا وراقبوه يف ذلك، فإن أعرضتم عن االمتثال فعملتم م
  .اهللا عليه وسلم البالغ املبني

اِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
  ) ٩٣(ُمْحِسنَِني َوآَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسُنوا َواللَُّه ُيِحبُّ الْ

اِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ{ 
  }) ٩٣(َوآَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسُنوا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

لى املؤمنني الذين شربوا اخلمر قبل حترميها إمث يف ذلك، إذا تركوها واتقوا سخط اهللا وآمنوا به، وقدَّموا ليس ع
األعمال الصاحلة اليت تدل على إمياهنم ورغبتهم يف رضوان اهللا تعاىل عنهم، مث ازدادوا بذلك مراقبة هللا عز وجل 

وإن اهللا تعاىل حيب الذين بلغوا درجة اإلحسان حىت . يرونهوإميانا به، حىت أصبحوا ِمن يقينهم يعبدونه، وكأهنم 
  .أصبح إمياهنم بالغيب كاملشاهدة

َم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتَنالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلَ
  ) ٩٤(اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم 

َم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتَنالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلَ{ 
  }) ٩٤(ذَاٌب أَِليٌم اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َع

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد يقترب منكم على غري املعتاد 
ليعلم اهللا علًما ظاهًرا للخلق الذين خيافون رهبم ؛ حيث تستطيعون أَْخذَ صغاره بغري سالح وأخذ كباره بالسالح

فمن جتاوز َحدَّه بعد هذا البيان . ، وذلك بإمساكهم عن الصيد، وهم حمرمونبالغيب، ليقينهم بكمال علمه هبم
  .فإنه يستحق العذاب الشديد - وهو ُمْحرِم-فأقدم على الصيد 



ا قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه ذََوا لُ َمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمًِّدا فََجَزاٌء ِمثْ
أَْمرِِه َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدًيا َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ذَِلَك ِصَياًما ِلَيذُوَق َوَبالَ 

ُه َواللَُّه   ) ٩٥(َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ  َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْن

ُه ِمْنكُْم ُمَتَعمًِّدا فََجَزاٌء ِمثْ{  ا قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِهِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَنُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَ لُ َم
كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ذَِلَك ِصَياًما ِلَيذُوَق َوَبالَ أَْمرِِه َعفَا اللَُّه َعمَّا ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدًيا َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو 

ُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ  َمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْن   }) ٩٥(َسلََف َو
لرب، وأنتم حمرمون حبج أو عمرة، أو كنتم يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تقتلوا صيد ا

: داخل احلرم وَمن قتل أيَّ نوعٍ من صيد الربِّ متعمًدا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من هبيمة األنعام
اإلبل أو البقر أو الغنم، بعد أن ُيقَدِّره اثنان عدالن، وأن يهديه لفقراء احلرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعاًما 

لفقراء احلرم لكل مسكني نصف صاع، أو يصوم بدال من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك يهديه 
ْعله؛ الطعام، فََرَض اهللا عليه هذا اجلزاء ا يف شيء من ذلك . ليلقى بإجياب اجلزاء املذكور عاقبة ِف والذين وقعو

ا عنهم، وَمن عاد إىل املخالفة متعمًدا بع . د التحرمي، فإنه ُمَعرَّض النتقام اهللا منهقبل التحرمي فإن اهللا تعاىل قد عف
  .واهللا تعاىل عزيز قويٌّ منيع يف سلطانه، وِمن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا أراد، ال مينعه من ذلك مانع

َما ُدْمُتْم ُحُرًما َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيهِ  أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ
  ) ٩٦(ُتْحَشُرونَ 

 ُحُرًما َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما ُدْمُتْم{ 
  }) ٩٦(ونَ إِلَْيِه ُتْحَشُر

؛ وهو امليت منه: يف حال إحرامكم صيد البحر، وهو ما يصاد منه حيا، وطعامه -أيها املسلمون- أحل اهللا لكم 
واخشوا اهللا . من أجل انتفاعكم به مقيمني أو مسافرين، وحرم عليكم صيد الَبرِّ ما دمتم حمرمني حبج أو عمرة

حىت تظفَروا بعظيم ثوابه، وَتْسلموا من أليم عقابه عندما حتشرون  ؛ونفذوا مجيع أواِمره، واجتنبوا مجيع نواهيه
  .للحساب واجلزاء

َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الْحََراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َوالشَّْهَر الَْحَراَم َوالَْهْدَي َوالْقَلَاِئَد ذَِلَك ِل
  ) ٩٧(اِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم السََّماَو

َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الْحََراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َوالشَّْهَر الَْحَراَم َوالَْهْدَي َوالْقَالِئَد ذَِلَك ِل{ 
  }) ٩٧(ا ِفي اَألْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم السََّماَواِت َوَم

وذلك حيث آمنوا باهللا ؛ امنتَّ اهللا على عباده بأن جعل الكعبة البيت احلرام صالًحا لدينهم، وأمًنا حلياهتم
) م ورجبوهي ذو القعدة وذو احلجة واحملر(ورسوله وأقاموا فرائضه، وحرَّم العدوان والقتال يف األشهر احلرم

فال يعتدي فيها أحد على أحد، وحرَّم تعاىل االعتداء على ما ُيهَدى إىل احلرم من هبيمة األنعام، وحرَّم كذلك 
ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم مجيع ما يف السموات ؛ االعتداء على القالئد، وهي ما قُلِّد إشعاًرا بأنه بقصد به النسك



خلقه بعضهم من بعض، وأن اهللا بكل شيء عليم، فال ختفى عليه  وما يف األرض، ومن ذلك ما شرعه حلماية
  .خافية

ٌر َرِحيٌم    ) ٩٨(اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُو

ٌر َرِحيٌم {    }) ٩٨(اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُو
  .جل وعال شديد العقاب ملن عصاه، وأن اهللا غفور رحيم ملن تاب وأناب أن اهللا - أيها الناس-اعلموا 

  ) ٩٩(َما َعلَى الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ 

  }) ٩٩(َما َعلَى الرَُّسولِ إِال الَْبالغُ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ { 
هداية التوفيق،  - وحده-يبيِّن اهللا تعاىل أن مهمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم هداية الداللة والتبليغ، وبيد اهللا 

  .وأن ما تنطوي عليه نفوس الناس مما ُيسرون أو يعلنون من اهلداية أو الضالل يعلمه اهللا

  ) ١٠٠(َرةُ الَْخبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ قُلْ لَا َيْسَتوِي الَْخبِيثُ وَالطَّيُِّب َولَْو أَْعَجَبَك كَثْ

لَّكُْم ُتفِْلُحونَ قُلْ ال َيْسَتوِي الَْخبِيثُ َوالطَّيُِّب َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الَْخبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي اَأللَْبابِ لََع{ 
)١٠٠ ({  

ال يستوي اخلبيث والطيب من كل شيء، فالكافر ال يساوي املؤمن، والعاصي ال يساوي : -لرسولأيها ا- قل 
أيها -املطيع، واجلاهل ال يساوي العامل، واملبتدع ال يساوي املتبع، واملال احلرام ال يساوي احلالل، ولو أعجبك 

؛ ة باجتناب اخلبائث، وفعل الطيباتفاتقوا اهللا يا أصحاب العقول الراجح. كثرة اخلبيث وعدد أهله -اإلنسان
  .لتفلحوا بنيل املقصود األعظم، وهو رضا اهللا تعاىل والفوز باجلنة

فَا اللَُّه َنزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبَد لَكُْم َعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم َوإِنْ َتْسأَلُوا َعْنَها ِحَني ُي
  ) ١٠١(َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم 

زَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبَد لَكُْم َعفَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم َوإِنْ َتْسأَلُوا َعْنَها ِحَني ُيَن{ 
  }) ١٠١(يٌم اللَُّه َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحِل

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تسألوا عن أشياء من أمور الدين مل تؤمروا فيها بشيء، 
كالسؤال عن األمور غري الواقعة، أو اليت يترتب عليها تشديدات يف الشرع، ولو كُلِّفتموها لشقَّْت عليكم، 

عليه وسلم وحني نزول القرآن عليه ُتبيَّن لكم، وقد ُتكلَّفوهنا وإن تسألوا عنها يف حياة رسول اهللا صلى اهللا 
واهللا غفور لعباده إذا تابوا، حليم عليهم فال يعاقبهم وقد أنابوا . فتعجزون عنها، تركها اهللا معافًيا لعباده منها

  .إليه

  ) ١٠٢(قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَْصَبُحوا بَِها كَاِفرِيَن 



  }) ١٠٢(قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَْصَبُحوا بَِها كَاِفرِيَن  {
إن مثل تلك األسئلة قد سأهلا قوٌم ِمن قبلكم رسلَهم، فلما أُِمروا هبا جحدوها، ومل ينفذوها، فاحذروا أن تكونوا 

  .مثلهم

لٍَة َولَا َحامٍ َولَِكنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَُرُهْم لَا َما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َولَا َساِئَبٍة َولَا َوِصي
  ) ١٠٣(َيْعِقلُونَ 

ِذَب َوأَكْثَُرُهْم ِه الْكََما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َوال َحامٍ َولَِكنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َيفَْتُرونَ َعلَى اللَّ{ 
  }) ١٠٣(ال َيْعِقلُونَ 

الَبحرية : ما شرع اهللا للمشركني ما ابتدعوه يف هبيمة األنعام ِمن َتْرك االنتفاع ببعضها وجعلها لألصنام، وهي
اليت ُتقطع أذهنا إذا ولدت عدًدا من البطون، والسائبة وهي اليت ُتترك لألصنام، والوصيلة وهي اليت تتصل 

بأنثى بعد أنثى، واحلامي وهو الذكر من اإلبل إذا ُولد من صلبه عدد من اإلبل، ولكن الكفار نسبوا والدهتا 
  .ذلك إىل اهللا تعاىل افتراء عليه، وأكثر الكافرين ال مييزون احلق من الباطل

َنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ آَباُؤُهْم لَا َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا َحْسُب
  ) ١٠٤(َيْعلَُمونَ َشْيئًا َولَا َيْهَتُدونَ 

نَ آَباُؤُهْم ال َنا أََولَْو كَاَوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَء{ 
  }) ١٠٤(َيْعلَُمونَ َشْيئًا َوال َيْهَتُدونَ 

: تعالوا إىل تنزيل اهللا وإىل رسوله ليتبني لكم احلالل واحلرام، قالوا: وإذا قيل هلؤالء الكفار احملرِّمني ما أحل اهللا
ال يفهمون حقًّا : ا أييكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل، أيقولون ذلك ولو كان آباؤهم ال يعلمون شيئً

ال يتبعهم إال من هو أجهل منهم وأضل  وال يعرفونه، وال يهتدون إليه؟ فكيف يتبعوهنم، واحلالة هذه؟ فإنه 
  .سبيال

َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم  ْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُ
  ) ١٠٥(َتْعَملُونَ 

ْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُ{ 
  }) ١٠٥(َتْعَملُونَ 
ا الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة اهللا واجتناب معصيته، وداوموا يا أيه

على ذلك وإن مل يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك فال يضركم ضالل َمن ضلَّ إذا لزمتم طريق االستقامة، 
  .خرة، فيخربكم بأعمالكم، وجيازيكم عليهاوأمرمت باملعروف وهنيتم عن املنكر، إىل اهللا مرجعكم مجيًعا يف اآل



 ِمْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ
كُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتحْبُِسوَنُهَما ِمْن َبْعِد الصَّلَاِة فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه إِِن اْرَتْبُتمْ غَْيرِكُْم إِنْ أَْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَأََصاَبْت

  ) ١٠٦(لَا َنْشَترِي بِِه ثََمًنا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َولَا َنكُْتُم َشَهاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذًا لَِمَن الْآِثِمَني 

ِمْن  َمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم أَْو آَخَراِنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آ{ 
ُيقِْسَماِن بِاللَِّه إِِن غَْيرِكُْم إِنْ أَْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اَألْرضِ فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتْحبِسُوَنُهَما ِمْن َبْعِد الصَّالِة فَ

  }) ١٠٦( اْرَتبُْتْم ال َنْشَترِي بِِه ثََمًنا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوال َنكُْتُم َشَهاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذًا لَِمَن اآلِثِمَني
نني أمينني يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرب املوت من أحدكم، فلُْيْشهِد على وصيته اث

من املسلمني أو آخرين من غري املسلمني عند احلاجة، وعدم وجود غريمها من املسلمني، ُتشهدوهنما إن أنتم 
أي صالة املسلمني، -سافرمت يف األرض فحلَّ بكم املوت، وإن ارتبتم يف شهادهتما فقفومها من بعد الصالة 

ا خالًصا ال -وخباصة صالة العصر يأخذان به عوًضا من الدنيا، وال حيابيان به ذا قرابة ، فيقسمان باهللا قسًم
  .منهما، وال يكتمان به شهادة هللا عندمها، وأهنما إن فََعال ذلك فهما من املذنبني

َر َعلَى أَنَُّهَما اْسَتَحقَّا إِثًْما فَآَخَراِن َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعلَْيهُِم الْ ْولََياِن فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه أَفَإِنْ ُعِث
ا اْعَتَدْيَنا إِنَّا إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني    ) ١٠٧(لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهَِما َوَم

ُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعلَ{  ْيهُِم اَألْولََياِن فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اْسَتَحقَّا إِثًْما فَآَخَراِن َيقُوَماِن َمقَاَم
ا اْعَتَدْيَنا إِنَّا إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني    }) ١٠٧(لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهَِما َوَم

فإن اطلع أولياء امليت على أن الشاهدين املذكورين قد أمثا باخليانة يف الشهادة أو الوصية فليقم مقامهما يف 
لَشهادتنا الصادقة أوىل بالقبول من شهادهتما الكاذبة، وما جتاوزنا : ادة اثنان من أولياء امليت فيقسمان باهللالشه

  .احلق يف شهادتنا، إنا إن اعتدينا وشهدنا بغري احلق ملن الظاملني املتجاوزين حدود اهللا

َخافُوا أَنْ ُتَردَّ أَْيَمانٌ َبْعَد أَْيَمانِهِْم َواتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعوا َواللَُّه لَا ذَِلَك أَْدَنى أَنْ يَأُْتوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوْجهَِها أَْو َي
  ) ١٠٨(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

َواتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعوا َواللَُّه ال  ذَِلَك أَْدَنى أَنْ يَأُْتوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوْجهَِها أَْو َيَخافُوا أَنْ ُتَردَّ أَْيَمانٌ َبْعَد أَْيَمانِهِْم{ 
  }) ١٠٨(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

ذلك احلكم عند االرتياب يف الشاهدين من احللف بعد الصالة وعدم قبول شهادهتما، أقرب إىل أن يأتوا 
ِقَبل أصحاب احلق بعد  بالشهادة على حقيقتها خوفًا من عذاب اآلخرة، أو خشية من أن ترد اليمني الكاذبة من

وراقبوه أن  -أيها الناس- وخافوا اهللا . حلفهم، فيفتضح الكاذب الذي ردت ميينه يف الدنيا وقت ظهور خيانته
واهللا ال يهدي القوم الفاسقني اخلارجني . حتلفوا كذًبا، وأن تقتطعوا بأميانكم ماال حراًما، وامسعوا ما توعظون به

  .عن طاعته

  ) ١٠٩(للَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ َيْوَم َيْجَمُع ا



  }) ١٠٩(َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا ال ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعالُم الُْغُيوبِ { 
يوم القيامة يوم جيمع اهللا الرسل عليهم السالم، فيسأهلم عن جواب أممهم هلم حينما  -لناسأيها ا-واذكروا 

ا يف صدور الناس، وال ما أحدثوا بعدنا: دعوهم إىل التوحيد فيجيبون إنك أنت . ال علم لنا، فنحن ال نعلم م
  .عليم بكل شيء مما ظهر وخفي

ذْكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلَدِتَك إِذْ أَيَّْدُتَك بُِروحِ الْقُُدسِ ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهدِ إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم ا
َك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة  ي فََتْنفُُخ ِفيَها الطَّْيرِ بِإِذْنَِوكَْهلًا َوإِذْ َعلَّْمُت
ُت َبنِي إِْسَرائِيلَ َعْنَك إِذْ فََتكُونُ طَْيًرا بِإِذْنِي َوُتْبرُِئ الْأَكَْمَه َوالْأَْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج الَْمْوَتى بِإِذْنِي َوإِذْ كَفَفْ

  ) ١١٠(لَّا ِسْحٌر ُمبٌِني جِئَْتُهْم بِالَْبيَِّناِت فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم إِنْ َهذَا إِ

 ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذْكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلَدِتَك إِذْ أَيَّْدُتَك بُِروحِ الْقُُدسِ{ 
َواإلِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتْنفُُخ  الَْمْهِد َوكَْهال َوإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْورَاةَ

فَفُْت َبنِي إِْسَرائِيلَ َعْنَك ِفيَها فََتكُونُ طَْيًرا بِإِذْنِي َوُتْبرُِئ اَألكَْمَه َواَألْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتخْرُِج الَْمْوَتى بِإِذْنِي َوإِذْ كَ
  }) ١١٠(ُهْم بِالَْبيَِّناِت فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم إِنْ َهذَا إِال ِسْحٌر ُمبٌِني إِذْ جِئَْت

يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك إذ خلقتك من غري أب، وعلى والدتك حيث : إذ قال اهللا يوم القيامة
م على عيسى أنه قوَّاه وأعانه جبربيل عليه اصطفيتها على نساء العاملني، وبرأهتا مما ُنِسب إليها، ومن هذه النع

السالم، يكلم الناس وهو رضيع، ويدعوهم إىل اهللا وهو كبري مبا أوحاه اهللا إليه من التوحيد، ومنها أن اهللا تعاىل 
علَّمه الكتابة واخلط بدون معلم، ووهبه قوة الفهم واإلدراك، وَعلَّمه التوراة اليت أنزهلا على موسى عليه 

واإلجنيل الذي أنزل عليه هداية للناس، ومن هذه النعم أنه يصوِّر من الطني كهيئة الطري فينفخ يف تلك  السالم،
يًما  اهليئة، فتكون طًريا بإذن اهللا، ومنها أنه يشفي الذي ُوِلد أعمى فيبصر، ويشفي األبرص، فيعود جلده سل

قبورهم أحياء، وذلك كله بإرادة اهللا تعاىل وإذنه، بإذن اهللا، ومنها أنه يدعو اهللا أن حييَي املوتى فيقومون من 
وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السالم، مث يذكِّره اهللا جل وعال نعمته عليه إذ منع بين إسرائيل حني 

إنَّ ما جاء به عيسى : مهُّوا بقتله، وقد جاءهم باملعجزات الواضحة الدالة على نبوته، فقال الذين كفروا منهم
  .البينات سحر ظاهر من

  ) ١١١(َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني أَنْ آِمُنوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ 

  }) ١١١(ُمْسِلُمونَ َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني أَنْ آِمُنوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنََّنا { 
خلصائك أن يصدقوا بوحدانية اهللا تعاىل ونبوتك،  واذكر نعميت عليك، إذ أهلمُت، وألقيُت يف قلوب مجاعة من 

  .صدَّقنا يا ربنا، واشهد بأننا خاضعون لك منقادون ألمرك: فقالوا

َك أَنْ ُيَنزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ كُْنُتْم إِذْ قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع َربُّ
  ) ١١٢(ُمْؤِمنَِني 



ا اللََّه إِنْ اِء قَالَ اتَّقُوإِذْ قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع َربَُّك أَنْ ُيَنزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّم{ 
  }) ١١٢(كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ : واذكر إذ قال احلواريون
  .فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب اهللا تعاىل، إن كانوا مؤمنني حقَّ اإلميان

ْد َصَدقَْتَنا َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّاِهِديَن قَالُوا ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَه   ) ١١٣(ا َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ قَ

  }) ١١٣(اِهِديَن قَالُوا ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ قَْد َصَدقَْتَنا َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّ{ 
نريد أن نأكل من املائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتها، ونعلم يقينا صدقك يف نبوتك، وأن نكون من : احلواريونقال 

ا يشاء، وحجة لك على صدقك  الشاهدين على هذه اآلية أن اهللا أنزهلا حجة له علينا يف توحيده وقدرته على م
  .يف نبوتك

زِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا ِعيًدا ِلأَوَِّلَنا َوآِخرَِنا َوآَيةً ِمْنَك َواْرُزقَْنا قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَْن
  ) ١١٤(َوأَْنَت َخْيُر الرَّازِِقَني 

َنا ِعيًدا َألوَِّلَنا َوآِخرَِنا َوآَيةً ِمْنَك َواْرُزقَْنا قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَنْزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لَ{ 
  }) ١١٤(َوأَْنَت َخْيُر الرَّازِِقَني 

أجاب عيسى ابن مرمي طلب احلواريني فدعا ربه جل وعال قائال ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء، نتخذ 
عالمة وحجة منك يا أهللا على وحدانيتك وعلى  يوم نزوهلا عيًدا لنا، نعظمه حنن وَمن بعدنا، وتكون املائدة

  .صدق نبويت، وامنحنا من عطائك اجلزيل، وأنت خري الرازقني

  ) ١١٥(َحًدا ِمَن الَْعالَِمَني قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْفُْر َبْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا لَا أَُعذُِّبُه أَ

  }) ١١٥(ًدا ِمَن الَْعالَِمَني قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْفُْر َبْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا ال أَُعذُِّبُه أََح{ 
 إين منزل مائدة الطعام عليكم، فمن جيحد منكم وحدانييت ونبوة عيسى عليه السالم بعد نزول: قال اهللا تعاىل

  .وقد نزلت املائدة كما وعد اهللا. املائدة فإين أعذبه عذاًبا شديًدا، ال أعذبه أحًدا من العاملني

قَالَ ُسْبَحاَنَك َما َيكُونُ ِلي  َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه
ا ِفي َنفْأَ ُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َم ِسَك إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم نْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَت

  ) ١١٦(الُْغُيوبِ 

لَ ُسْبَحاَنَك َما َيكُونُ َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُو{  نِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَا
ا ِفي ْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َوال أَْعلَُم َم َنفِْسَك إِنََّك أَْنَت َعالُم  ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َت

  }) ١١٦(الُْغُيوبِ 
يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اجعلوين وأمي معبودين من دون اهللا؟ : إذ قال اهللا تعاىل يوم القيامةواذكر 



ألنه ال ؛ إن كنُت قلُت هذا فقد علمَته. ما ينبغي يل أن أقول للناس غري احلق: -منزًِّها اهللا تعاىل- فأجاب عيسى 
  .إنك أنت عاملٌ بكل شيء مما ظهر أو خفي.  نفسكخيفى عليك شيء، تعلم ما تضمره نفسي، وال أعلم أنا ما يف

ُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُْنَت َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أََمْرَتنِي بِِه أَِن اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َورَبَّكُْم َوكُْنُت َعلَْيهِْم َشهِيًدا َما ُدْم
  ) ١١٧(كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد  أَْنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم َوأَْنَت َعلَى

ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي  َما قُلُْت لَُهْم إِال َما أََمْرَتنِي بِِه أَِن اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَّكُْم َوكُْنُت َعلَْيهِْم َشهِيًدا َما ُدْمُت{ 
  }) ١١٧(يٌد كُْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِ

يه السالم يا ربِّ ما قلُت هلم إال ما أوحيته إيلَّ، وأمرتين بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة، : قال عيسى عل
شاهًدا عليهم وعلى أفعاهلم وأقواهلم، فلما وفيتين أجلي على  - وأنا بني أظهرهم-وكنُت على ما يفعلونه 

ت املطَِّلع على سرائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، ال ختفى عليك األرض، ورفعتين إىل السماء حيا، كنت أن
  .خافية يف األرض وال يف السماء

  ) ١١٨(إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم 

  }) ١١٨(ْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِف{ 
، تفعل هبم ما تشاء بعدلك، وإن تغفر برمحتك ملن -وأنت أعلم بأحواهلم-إنك يا أهللا إن تعذهبم فإهنم عبادك 

لى اهللا وهذه اآلية ثناء ع. أتى منهم بأسباب املغفرة، فإنك أنت العزيز الذي ال يغالَُب، احلكيم يف تدبريه وأمره
  .حبكمته وعدله، وكمال علمه -تعاىل-

يَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر خَاِلِديَن ِف
  ) ١١٩(َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 

يَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِديَن ِف{ 
  }) ١١٩(َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 

هذا يوم اجلزاء الذي ينفع املوحدين توحيدهم رهبم، وانقيادهم : يامةقال اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم يوم الق
لشرعه، وصدقهم يف نياهتم وأقواهلم وأعماهلم، هلم جنات جتري من حتت قصورها األهنار، ماكثني فيها أبًدا، 

و ذلك اجلزاء والرضا منه عليهم ه. رضي اهللا عنهم فقبل حسناهتم، ورضوا عنه مبا أعطاهم من جزيل ثوابه
  .الفوز العظيم

لِّ َشْيٍء قَِديٌر    ) ١٢٠(ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُ

  }) ١٢٠(ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 
على كل شيء قدير ال يعجزه  -سبحانه-يهن، وهو هللا وحده ال شريك له ملك السموات واألرض وما ف

  .شيء



  }سورة األنعام { 

  ) ١(ْم َيْعِدلُونَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِ

  }) ١(اِت َواَألْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َيْعِدلُونَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَو{ 
الثناء على اهللا بصفاته اليت كلّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، الذي أنشأ 

ويف هذا داللة على عظمة . عاقب الليل والنهارالسموات واألرض وما فيهن، وخلق الظلمات والنور، وذلك بت
ومع هذا الوضوح فإن الكافرين يسوون . اهللا تعاىل، واستحقاقه وحده العبادة، فال جيوز ألحد أن يشرك به غريه

  .باهللا غريه، ويشركون به

  ) ٢(أَْنُتْم َتْمَتُرونَ ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجلًا َوأََجلٌ ُمَسمى ِعْنَدُه ثُمَّ 

  }) ٢(ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجال َوأََجلٌ ُمَسمى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْنُتْم َتْمَتُرونَ { 
هو الذي خلق أباكم آدم من طني وأنتم ساللة منه، مث كتب مدة بقائكم يف هذه احلياة الدنيا، وكتب أجال آخر 

لمه إال هو جل وعال وهو يوم القيامة، مث أنتم بعد هذا تشكُّون يف قدرة اهللا تعاىل على البعث بعد حمدًَّدا ال يع
  .املوت

ي السََّماَواِت َوِفي الْأَْرضِ َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ    ) ٣(َوُهَو اللَُّه ِف

ي السََّماَواِت َوِفي اَأل{    }) ٣(ْرضِ َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ َوُهَو اللَُّه ِف
 - أيها الناس-ومن دالئل ألوهيته أنه يعلم مجيع ما ختفونه . واهللا سبحانه هو اإلله املعبود يف السموات واألرض
  .له املستحق للعبادةوحده هو اإل - جلَّ وعال- وهلذا فإنه ؛ وما تعلنونه، ويعلم مجيع أعمالكم من خري أو شر

  ) ٤(َوَما َتأِْتيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِْم إِلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمْعرِِضَني 

  }) ٤(َوَما َتأِْتيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِْم إِال كَاُنوا َعْنَها ُمْعرِِضَني { 
م احلجج الواضحة والدالالت البينة على وحدانية اهللا هؤالء الكفار الذين يشركون مع اهللا تعاىل غريه قد جاءهت

ا جاء به، ولكن ما إن جاءهتم حىت أعرضوا عن  -جل وعال- وِصْدقِ حممد صلى اهللا عليه وسلم يف نبوته، وم
  .قبوهلا، ومل يؤمنوا هبا

  ) ٥(ا بِِه َيْسَتْهزِئُونَ فَقَْد كَذَُّبوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََسْوَف َيأِْتيهِْم أَْنَباُء َما كَاُنو

  }) ٥(فَقَْد كَذَُّبوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََسْوَف َيأِْتيهِْم أَْنَباُء َما كَاُنوا بِِه َيْسَتْهزِئُونَ { 
جهال منهم باهللا ؛ لقد جحد هؤالء الكفار احلقَّ الذي جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم وسخروا من دعائه



مهاله إياهم، فسوف يرون ما استهزءوا به أنه احلق والصدق، ويبني اهللا للمكذبني كذهبم وافتراءهم، واغتراًرا بإ
  .وجيازيهم عليه

ي الْأَْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُْم َوأَْرَسلَْن ِمْدَراًرا  ا السََّماَء َعلَْيهِْمأَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِف
  ) ٦(َن َوَجَعلَْنا الْأَْنَهاَر َتْجرِي ِمْن َتْحِتهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِهِْم وَأَْنَشأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قَْرًنا آَخرِي

ي اَألْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُ{  ْم َوأَْرَسلَْنا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدَراًرا أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِف
  }) ٦( َوَجَعلَْنا اَألْنَهاَر َتْجرِي ِمْن َتْحِتهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِهِْم َوأَْنَشأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قَْرًنا آَخرِيَن

يكذبون رسوله حممًدا صلى اهللا أمل يعلم هؤالء الذين جيحدون وحدانية اهللا تعاىل واستحقاقه وحده العبادة، و
عليه وسلم ما حلَّ باألمم املكذبة قبلهم من هالك وتدمري، وقد مكنَّاهم يف األرض ما مل منكن لكم أيها 

الكافرون، وأنعمنا عليهم بإنزال األمطار وجريان األهنار من حتت مساكنهم؛ استدراًجا وإمالًء هلم، فكفروا بنعم 
  اهم بسبب ذنوهنم، وأنشأنا من بعدهم أًمما أخرى خلفوهم يف عمارة األرض؟اهللا وكذبوا الرسل، فأهلكن

ُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْح   ) ٧(ٌر ُمبٌِني َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاًبا ِفي ِقْرطَاسٍ فَلََمُسو

ُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِال ِسْحٌر ُمبٌِني َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاًبا ِفي ِقْرطَ{    }) ٧(اسٍ فَلََمُسو
إنَّ ما : كتاًبا من السماء يف أوراق فلمسه هؤالء املشركون بأيديهم لقالوا -أيها الرسول-ولو نزَّلنا عليك 

  .سحر واضح بيِّن -أيها الرسول- جئت به 

ْو أَْنَزلَْنا َملَكًا لَقُِضَي الْأَْمُر ثُمَّ لَا ُيْنظَُرونَ َوقَالُوا لَْولَا أُْن   ) ٨(زِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَ

  }) ٨(َوقَالُوا لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَْنَزلَْنا َملَكًا لَقُِضَي اَألْمُر ثُمَّ ال ُيْنظَُرونَ { 
ليصدقه فيما جاء به من النبوة، ؛ مد َملَكًا من السماءهال أنزل اهللا تعاىل على حم: وقال هؤالء املشركون

ولوأنزلنا َملَكًّا من السماء إجابة لطلبهم لقضي األمر بإهالكهم، مث ال ميهلون لتوبة، فقد سبق يف علم اهللا أهنم ال 
  .يؤمنون

  ) ٩(ُسونَ َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُجلًا َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم َما َيلْبِ

ا َيلْبُِسونَ {    }) ٩(َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُجال َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم َم
ولو جعلنا الرسول املرسل إليهم َملَكًا إذ مل يقتنعوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، جلعلنا ذلك امللك يف صورة 

يس بإمكاهنم رؤية امللك على صورته املالئكية، ولو جاءهم إذ ل؛ البشر، حىت يستطيعوا السماع منه وخماطبته
  .امللك بصورة رجل الشتبه األمر عليهم، كما اشتبه عليهم أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم

َك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ    ) ١٠(َولَقَِد اْسُتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِل



َك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ {    }) ١٠(َولَقَِد اْسُتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِل
وملَّا كان طلبهم إنزال امللك على سبيل االستهزاء مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بيَّن اهللا تعاىل له أن االستهزاء 

را حادثا، بل قد وقع من الكفار السابقني مع أنبيائهم، فأحاط هبم العذاب الذي بالرسل عليهم السالم ليس أم
  .كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه

ةُ الُْمكَذِّبَِني    ) ١١(قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ اْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَب

  }) ١١(ةُ الُْمكَذِّبَِني قُلْ ِسُريوا ِفي اَألْرضِ ثُمَّ اْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَب{ 
سريوا يف األرض مث انظروا كيف أعقب اهللا املكذبني اهلالك واخلزي؟ فاحذروا مثل :  -أيها الرسول- قل هلم 

  .مصارعهم، وخافوا أن حيلَّ بكم مثل الذي حل هبم

ا ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّ ْحَمةَ لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن قُلْ ِلَمْن َم
  ) ١٢(َخِسُروا أَْنفُسَُهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

ا ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ ا{  لِْقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِه قُلْ ِلَمْن َم
  }) ١٢(الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم ال ُيْؤِمُنونَ 

هو هللا كما تقرون بذلك : ملن ُملُك السموات واألرض وما فيهن؟ قل: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
اعبدوه وحده ليجمعنكم إىل يوم القيامة . قوبةكتب اهللا على نفسه الرمحة فال بعجل على عباده بالع. وتعلمونه، ف

الذين أشركوا باهللا أهلكوا أنفسهم، فهم ال يوحدون اهللا، وال يصدقون . الذي ال شك فيه للحساب واجلزاء
  .بوعده ووعيده، وال يقرون بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٣(َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

ي اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم {    }) ١٣(َولَُه َما َسكََن ِف
وهللا ملك كل شيء يف السموات واألرض، سكن أو حترك، خفي أو ظهر، اجلميع عبيده وخلقه، وحتت قهره 

  .وتصرفه وتدبريه، وهو السميع ألقوال عباده، احلليم حبركاهتم وسرائرهم

ونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َولَا َر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِليا فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َولَا ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَكُقُلْ أَغَْي
  ) ١٤(َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

اِت َواَألْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َوال ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِليا فَاِطرِ السََّماَو{ 
  }) ١٤(َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

أغري اهللا تعاىل أختذ وليا ونصًريا، وهو خالق السموات : هلؤالء املشركني مع اهللا تعاىل غريه -أيها الرسول- قل 
إين أُِمْرُت أن أكون أول َمن :  -أيها الرسول-ض وما فيهن، وهو الذي يرزق خلقه وال يرزقه أحد؟ قل واألر

  .خضع وانقاد له بالعبودية من هذه األمة، وهنيت أن أكون من املشركني معه غريه



  ) ١٥(قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

  }) ١٥(اُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قُلْ إِنِّي أََخ{ 
إين أخاف إن عصيت ريب، فخالفت أمره، وأشركت معه : هلؤالء املشركني مع اهللا غريه -أيها الرسول- قل 

  .غريه يف عبادته، أن ينزل يب عذاب عظيم يوم القيامة

ُه َوذَِلَك ا ُه َيْوَمِئٍذ فَقَْد َرِحَم   ) ١٦(لْفَْوُز الُْمبُِني َمْن ُيْصَرْف َعْن

ُه َوذَِلَك الْفَْوُز الُْمبُِني {  ُه َيْوَمِئٍذ فَقَْد َرِحَم   }) ١٦(َمْن ُيْصَرْف َعْن
  .من يصرف اهللا عنه ذلك العذاب الشديد فقد رمحه، وذلك الصرف هو الظفر البني بالنجاة من العذاب العظيم

  ) ١٧(لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف

َو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر {    }) ١٧(َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَال كَاِشَف لَُه إِال ُه
ء يضرك كالفقر واملرض فال كاشف له إال هو، وإن يصبك خبري بشي -أيها اإلنسان-وإن يصبك اهللا تعاىل 

  .القادر على كل شيء -جل وعال-كالغىن والصحة فال راد لفضله وال مانع لقضائه، فهو 

  ) ١٨(َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري 

  }) ١٨(الَْخبُِري  َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيُم{ 
خضعت له الرقاب وذَلَّْت له اجلبابرة، وهو احلكيم الذي يضع ؛ واهللا سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده

. ومن اتصف هبذه الصفات جيب أال يشرك به. األشياء مواضعها َوفْق حكمت، اخلبري الذي ال خيفى عليه شيء
  .ى مجيع خلقه، فوقية مطلقة تليق جبالله سبحانهعل - تعاىل-ويف هذه اآلية إثبات الفوقية هللا 

ْم بِِه َوَمْن َبلَغَ أَِئنَّكُْم قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد َبْينِي َوَبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ ِلأُْنِذَركُ
  ) ١٩(لْ لَا أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َوإِنَّنِي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ لََتْشَهُدونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُ

ْم بِِه َوَمْن َبلَغَ أَِئنَّكُْم قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد َبْينِي َوَبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ ُألْنِذَركُ{ 
َو إِلٌَه َواِحٌد َوإِنَّنِي َبرِيٌء ِممَّا ُتلَ   }) ١٩(ْشرِكُونَ َتْشَهُدونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ ال أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُه

أيُّ شيء أعظم شهادة يف إثبات صدقي فيما أخربتكم به أين رسول اهللا؟ : -أيها الرسول هلؤالء املشركني- قل 
هو العامل مبا جئتكم به وما أنتم قائلونه يل، وأوحى اهللا إيلَّ هذا القرآن ِمن أجل : بيين وبينكم أي اهللا شهيد: قل

إنكم لتقرون أن مع اهللا معبودات أخرى . أن أنذركم به عذابه أن حيلَّ بكم، وأنذر به َمن وصل إليه من األمم
مت به، إمنا اهللا إله واحد ال شريك له، وإنين إين ال أشهد على ما أقرر: -أيها الرسول-قل هلم . تشركوهنا به

  .بريء من كل شريك تعبدونه معه



  ) ٢٠(ْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم لَا ُي

  }) ٢٠(فُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهْم ال ُيْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِ{ 
الذين آتيناهم التوراة واإلجنيل، يعرفون حممًدا صلى اهللا عليه وسلم بصفاته املكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءهم، 

مد صلى اهللا عليه وسلم ال يشتبه بغريه لدقة وصفه يف فكما أن أبناءهم ال يشتبهون أمامهم بغريهم، فكذلك حم
  .كتبهم، ولكنهم اتبعوا أهواءهم، فخسروا أنفسهم حنب كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به

  ) ٢١(َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

  }) ٢١(َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ { 
ال أحد أشد ظلًما ممَّن َتقَوَّلَ الكذب على اهللا تعاىل، فزعم أن له شركاء يف العبادة، أو ادَّعى أن له ولًدا أو 

إنه ال يفلح الظاملون الذين افتروا الكذب . ينه وأدلته اليت أيَّد هبا رسله عليهم السالمصاحبة، أو كذب برباه
  .على اهللا، وال يظفرون مبطالبهم يف الدنيا وال يف اآلخرة

  ) ٢٢(نَ َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن ُشَركَاُؤكُُم الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمو

  }) ٢٢(َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن ُشَركَاُؤكُُم الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ { 
أين آهلتكم اليت كنتم تدَّعون أهنم : وليحذر هؤالء املشركون املكذبون بآيات اهللا تعاىل يوم حنشرهم مث نقول هلم

  تعاىل ليشفعوا لكم؟ شركاء مع اهللا

  ) ٢٣(ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 

  }) ٢٣(ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم إِال أَنْ قَالُوا َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { 
بالسؤال عن شركائهم إال أن تربؤوا منهم، وأقسموا باهللا رهبم أهنم مل مث مل تكن إجابتهم حني فتنوا واختربوا 

  .يكونوا مشركني مع اهللا غريه

  ) ٢٤(اْنظُْر كَْيَف كَذَُبوا َعلَى أَْنفُِسهِْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ 

  }) ٢٤(ا َيفَْتُرونَ اْنظُْر كَْيَف كَذَُبوا َعلَى أَْنفُِسهِْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنو{ 
كيف كذب هؤالء املشركون على أنفسهم وهم يف اآلخرة قد تربؤوا من الشرك؟ وذهب  -أيها الرسول-تأمل 

ا كانوا يظنونه من شفاعة آهلتهم   .وغاب عنهم م

ُه َوِفي آ ذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيْؤِمُنوا بَِها َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهو
  ) ٢٥(َحتَّى إِذَا َجاُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني 



ُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمُنوا بَِها  َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً{  أَنْ َيفْقَُهو
  َحتَّى إِذَا َجاُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِال أََساِطُري اَألوَّلَِني

)٢٥ ({  
ألهنم بسبب اتباعهم ؛ فال يصل إىل قلوهبم، -أيها الرسول-ومن هؤالء املشركني من يستمع إليك القرآن 

ا يف آذاهنم ثقال وصمًما فال تسمع وال تعي شيئًا، ؛ أهواءهم جعلنا على قلوهبم أغطية لئال يفقهوا القرآن، وجعلن
ال يصدقوا هبا، حىت إذا جاؤوك  أيها -وإن يروا اآليات الكثرية الدالة على صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ما هذا الذي : يقول الذين جحدوا آيات اهللا: اينة اآليات الدالة على صدقك خياصمونكبعد مع -الرسول
  .نسمع إال ما تناقله األولون من حكايات ال حقيقة هلا

ُه َوإِنْ ُيْهِلكُونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ    ) ٢٦(َوُهْم َيْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْن

ُه َوإِنْ ُيْهِلكُونَ إِال أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ  َوُهْم َيْنَهْونَ{    }) ٢٦(َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْن
وهؤالء املشركون ينهون الناس عن اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم واالستماع إليه، ويبتعدون بأنفسهم عنه، 

  .الكهاإال أنفسهم، وما حيسون أهنم يعملون هل -بصدهم عن سبيل اهللا-وما يهلكون 

  ) ٢٧(ُمْؤِمنَِني َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ َولَا ُنكَذَِّب بِآيَاِت َربَِّنا َوَنكُونَ ِمَن الْ

  }) ٢٧(َنا َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ َوال ُنكَذَِّب بِآَياِت َربِّ{ 
هؤالء املشركني يوم القيامة لرأيت أمًرا عظيًما، وذلك حني ُيْحَبسون على النار،  -أيها الرسول- ولو ترى 

: ويشاهدون ما فيها من السالسل واألغالل، ورأوا بأعينهم تلك األمور العظام واألهوال، فعند ذلك قالوا
  .حلياة الدنيا، فنصدق بآيات اهللا ونعمل هبا، ونكون من املؤمننيياليتنا ُنعاد إىل ا

ْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ    ) ٢٨(َبلْ َبَدا لَُهْم َما كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ َولَ

ْو ُردُّو{    }) ٢٨(ا لََعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ َبلْ َبَدا لَُهْم َما كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ َولَ
ليس األمر كذلك، بل ظهر هلم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل يف 

فر ولو فرض أن أعيدوا إىل الدنيا فأمهلوا لرجعوا إىل العناد بالك. الدنيا، وإن كانوا يظهرون ألتباعه خالفه
  .لو رددنا إىل الدنيا مل نكذب بآيات ربنا، وكنا من املؤمنني: وإهنم لكاذبون يف قوهلم. والتكذيب

  ) ٢٩(َوقَالُوا إِنْ ِهَي إِلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني 

  }) ٢٩(َوقَالُوا إِنْ ِهَي إِال َحَياُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني { 
  .ما احلياة إال هذه احلياة اليت حنن فيها، وما حنن مببعوثني بعد موتنا: وقال هؤالء املشركون املنكرون للبعث



فُُرونَ  بَِما كُْنُتْم َتكَْولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَاَب
)٣٠ (  

 بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَاَب{ 
)٣٠ ({  

القيامة، لرأيت أسوأ منكري البعث إذ ُحبسوا بني يدي اهللا تعاىل لقضائه فيهم يوم  -أيها الرسول- ولو ترى 
: أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه يف الدنيا حقًّا؟ قالوا: حال، إذ يقول اهللا جل وعال أليس هذا باحلق، أي

العذاب الذي كنتم تكذبون به يف : فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون أي: بلى وربنا إنه حلق، قال اهللا تعاىل
  .وله حممد صلى اهللا عليه وسلمالدنيا بسبب جحودكم باهللا تعاىل ورس

َما فَرَّطَْنا ِفيَها َوُهْم َيْحِملُونَ قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجاَءْتُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً قَالُوا َيا َحْسَرَتَنا َعلَى 
  ) ٣١(أَْوَزاَرُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 

َما فَرَّطَْنا ِفيَها َوُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجاَءْتُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً قَالُوا َيا َحْسَرَتَنا َعلَى { 
  }) ٣١(َيْحِملُونَ أَْوَزاَرُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَال َساَء َما َيزُِرونَ 

نكروا البعث بعد املوت، حىت إذا قامت القيامة، وفوجئوا بسوء املصري، ناَدوا على قد خسر الكفار الذين أ
أنفسهم باحلسرة على ما ضيَّعوه يف حياهتم الدنيا، وهم حيملون آثامهم على ظهورهم، فما أسوأ األمحال الثقيلة 

  !!السيئة اليت حيملوهنا

  ) ٣٢(لَلدَّاُر الْآِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَِعٌب َولَْهٌو َو

  }) ٣٢(َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِال لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَال َتْعِقلُونَ { 
لعمل الصاحل للدار اآلخرة خري للذين خيشون اهللا، فيتقون وما احلياة الدنيا يف غالب أحواهلا إال غرور وباطل، وا

فتقدِّموا ما يبقى على  -أيها املشركون املغترون بزينة احلياة الدنيا-أفال تعقلون . عذابه بطاعته واجتناب معاصيه
  ما يفىن؟

  ) ٣٣(َولَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآَياِت اللَِّه َيْجَحُدونَ قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيْحُزُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم لَا ُيكَذُِّبوَنَك 

  }) ٣٣(َيْجَحُدونَ قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيْحُزُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم ال ُيكَذُِّبوَنَك َولَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه { 
فإهنم ال يكذبونك يف قرارة ؛ يف الظاهر، فاصرب واطمئن إنا نعلم إنه لُيْدخل احلزنَ إىل قلبك تكذيُب قومك لك

أنفسهم، بل يعتقدون صدقك، ولكنهم لظلمهم وعدواهنم جيحدون الرباهني الواضحة على صدقك، فيكذبونك 
  .فيما جئت به

ْصُرَنا َولَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه َولَقَْد َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبُروا َعلَى َما كُذُِّبوا َوأُوذُوا َحتَّى أََتاُهْم َن
  ) ٣٤(َجاَءَك ِمْن َنَبإِ الُْمْرَسِلَني 



كَِلَماِت اللَِّه َولَقَْد َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبُروا َعلَى َما كُذُِّبوا َوأُوذُوا َحتَّى أََتاُهْم َنْصُرَنا َوال ُمَبدِّلَ ِل{ 
  }) ٣٤(ِمْن َنَبإِ الُْمْرَسِلَني َجاَءَك 

ولقد كذَّب الكفاُر رسال من قبلك أرسلهم اهللا تعاىل إىل أممهم وأوذوا يف سبيله، فصربوا على ذلك ومضوا يف 
وال مبدل لكلمات اهللا، وهي ما أنزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه . دعوهتم وجهادهم حىت أتاهم نصر اهللا

ِمن خرب َمن كان قبلك من الرسل،  -أيها الرسول-ولقد جاءك . ر على َمن عاداهوسلم ِمن وعده إياه بالنص
وما حتقق هلم من نصر اهللا، وما جرى على مكذبيهم من نقمة اهللا منهم وغضبه عليهم، فلك فيمن تقدم من 

  .ويف هذا تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم. الرسل أسوة وقدوة

َك إِ َر َعلَْي ْو َشاَء ْعَراُضُهْم فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْبَتِغَي َنفَقًا ِفي الْأَْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأِْتَيُهْم بِآَيٍة َولََوإِنْ كَانَ كَُب
  ) ٣٥(اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

َر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم{  فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َتْبَتِغَي َنفَقًا ِفي اَألْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأِْتَيُهْم بِآَيٍة َولَْو  َوإِنْ كَانَ كَُب
  }) ٣٥(َشاَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

نصرافهم عن االستجابة لدعوتك، فإن صدود هؤالء املشركني وا - أيها الرسول-وإن كان َعظَُم عليك 
استطعت أن تتخذ نفقًا يف األرض، أو مصعًدا تصعد فيه إىل السماء، فتأتيهم بعالمة وبرهان على صحة قولك 

ولو شاء اهللا لََجمعهم على اهلدى الذي أنتم عليه ووفَّقهم لإلميان، ولكن مل يشأ . غري الذي جئناهم به فافعل
من اجلاهلني الذين اشتد حزهنم، وحتسَّروا حىت  - أيها الرسول-، فال تكونن ذلك حلكمة يعلمها سبحانه

  .أوصلهم ذلك إىل اجلزع الشديد

  ) ٣٦(إِنََّما َيْسَتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالَْمْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّه ثُمَّ إِلَْيِه ُيْرَجُعونَ 

  }) ٣٦(الَْمْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّه ثُمَّ إِلَْيِه ُيْرَجُعونَ إِنََّما َيْسَتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َو{ 
ا دعوت إليه من اهلدى الذين يسمعون الكالم مساع قبول -أيها الرسول-إمنا جييبك  أما الكفار فهم يف . إىل م
مث يعودون إليه يوم واملوتى خيرجهم اهللا من قبورهم أحياء، . ألن احلياة احلقيقية إمنا تكون باإلسالم؛ عداد املوتى

  .القيامة ليوفوا حساهبم وجزاءهم

  ) ٣٧(ُهْم لَا َيْعلَُمونَ َوقَالُوا لَْولَا ُنزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُيَنزِّلَ آَيةً َولَِكنَّ أَكْثََر

  }) ٣٧(قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُيَنزِّلَ آَيةً َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ  َوقَالُوا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه{ 
هال أنزل اهللا عالمة تدل على صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم من نوع : - تعنًتا واستكبارًا- وقال املشركون 

أن ينزل عليهم آية، ولكن أكثرهم ال يعلمون أن إن اهللا قادر على : - أيها الرسول-العالمات اخلارقة، قل هلم 
  .إنزال اآليات إمنا يكون َوفْق حكمته تعاىل



بِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِمْ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه إِلَّا أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتا
  ) ٣٨(ونَ ُيْحَشُر

ْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه إِال أَُمٌم أَمْثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِم{ 
  }) ٣٨(ُيْحَشُرونَ 

. إال مجاعات متجانسة اخللق مثلكم ليس يف األرض حيوان َيِدبُّ على األرض أو طائر يطري يف السماء جبناحيه
  .ما تركنا يف اللوح احملفوظ شيئًا إال أثبتناه، مث إهنم إىل رهبم حيشرون يوم القيامة، فيحاسب اهللا كال مبا عمل

ُه َوَمْن َيَشأْ َيْجَع   ) ٣٩(لُْه َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِللْ

) ٣٩(ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَ{ 
{  

ال يتكلمون باحلق، فهم حائرون يف الظلمات، مل  والذين كذبوا حبجج اهللا تعاىل صمٌّ ال يسمعون ما ينفعهم، ُبكٌْم
  .من يشأ اهللا إضالله يضلله، ومن يشأ هدايته جيعله على صراط مستقيم. خيتاروا طريقة االستقامة

  ) ٤٠(ِدِقَني قُلْ أََرأَيَْتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُُم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُْنُتْم َصا

  }) ٤٠(َني قُلْ أََرأَيَْتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُُم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُْنُتْم َصاِدِق{ 
أخربوين إن جاءكم عذاب اهللا يف الدنيا أو جاءتكم الساعة اليت تبعثون : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
ا نزل بكم من البالء، إن كتم حمقني يف زعمكم أن آهلتكم اليت تعبدوهنا : افيه أغري اهللا تدعون هناك لكشف م

  من دون اهللا تنفع أو تضر؟

ا َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوَتْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ    ) ٤١(َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََيكِْشُف َم

  }) ٤١(كِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوَتْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََي{ 
ربكم الذي خلقكم ال غريه، وتستغيثون به، فيفرج عنكم البالء العظيم النازل بكم إن  - هناك-بل تدعون 

  .ألنه القادر على كل شيء، وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم؛ شاء

َك فَأََخذَْناُهْم بِالَْبأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيَتَضرَُّعونَ َولَقَْد أَْرَس   ) ٤٢(لَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِل

َك فَأََخذَْناُهْم بِالَْبأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيَتَضرَُّعونَ {    }) ٤٢(َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِل
إىل مجاعات من الناس من قبلك رسال يدعوهنم إىل اهللا تعاىل، فكذَّبوهم، فابتليناهم  - ا الرسولأيه-ولقد بعثنا 

رجاء أن يتذللوا لرهبم، ؛ يف أمواهلم بشدة الفقر وضيق املعيشة، وابتليناهم يف أجسامهم باألمراض واآلالم
  .وخيضعوا له وحده بالعبادة



  ) ٤٣(ُعوا َولَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ فَلَْولَا إِذْ َجاَءُهْم َبأُْسَنا َتَضرَّ

  }) ٤٣(نَ فَلَْوال إِذْ َجاَءُهْم َبأُْسَنا َتَضرَُّعوا َولَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ َما كَاُنوا َيْعَملُو{ 
ذبة بالؤنا تذللوا لنا، ولكن قست قلوهبم، وزيَّن هلم الشيطان ما كانوا يعملون من فهال إذ جاء هذه األمم املك
  .املعاصي، ويأتون من الشرك

ا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبَواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرُِحوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُه ْبِلُسونَ ْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهْم ُمفَلَمَّ
)٤٤ (  

ا ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبَواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرُِحوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُه{  ْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهْم فَلَمَّا َنُسوا َم
  }) ٤٤(ُمْبِلُسونَ 

ل شيء من الرزق فأبدلناهم بالبأساء فلما تركوا العمل بأوامر اهللا تعاىل معرضني عنها، فتحنا عليهم أبواب ك
استدراجا منا هلم، حىت إذا بطروا، وأعجبوا مبا أعطيناهم من ؛ رخاًء يف العيش، وبالضراء صحة يف األجسام

  .اخلري والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة، فإذا هم آيسون منقطعون من كل خري

  ) ٤٥(ُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْم

  }) ٤٥(فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 
-والشكر والثناء هللا تعاىل . فاستؤصل هؤالء القوم وأُهلكوا إذ كفروا باهللا وكذَّبوا رسله، فلم يبق منهم أحد

  .لى نصرة أوليائه وهالك أعدائهع - خالق كل شيء ومالكه

ِه َيأِْت يكُْم بِِه اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَْبصَاَركُْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَّ
  ) ٤٦(الْآَياِت ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ 

ِه َيأِْتيكُْم بِِه اْنظُْر كَْيَفقُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَ{  ُنَصرُِّف  َخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَْبصَاَركُْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَّ
  }) ٤٦(اآلَياِت ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ 

اركم فأعماكم، أخربوين إن أذهب اهللا مسعكم فأصمَّكم، وذهب بأبص: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
أيها -انظر ! وطبع على قلوبكم فأصبحتم ال تفقهون قوال أيُّ إله غري اهللا جل وعال يقدر على ردِّ ذلك لكم؟

  كيف ننوِّع هلم احلجج، مث هم بعد ذلك يعرضون عن التذكر واالعتبار؟ -الرسول

  ) ٤٧(ةً َهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ قُلْ أََرأَيَْتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً أَْو َجْهَر

  }) ٤٧(قُلْ أََرأَيَْتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً أَْو َجْهَرةً َهلْ ُيْهلَُك إِال الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ { 
 تشعرون به، أو ظاهًرا أخربوين إن نزل بكم عقاب اهللا فجأة وأنتم ال: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 



هل ُيهلك إال القوم الظاملون الذين جتاوزوا احلد، بصرفهم العبادة لغري اهللا تعاىل : ِعياًنا وأنتم تنظرون إليه
  وبتكذيبهم رسله؟

ا َخْوٌف َعلَْيهِْم   ) ٤٨(َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ  َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَلَ

  }) ٤٨(ُنونَ َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَز{ 
م، فمن آمن وصدَّق وما نرسل رسلنا إال مبشرين أهل طاعتنا بالنعيم املقيم، ومنذرين أهل املعصية بالعذاب األلي

  .الرسل وعمل صاحلًا فأولئك ال خيافون عند لقاء رهبم، وال حيزنون على شيء فاهتم من حظوظ الدنيا

  ) ٤٩(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ 

  }) ٤٩(بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ  َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب{ 
والذين كذَّبوا بآياتنا من القرآن واملعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة، بسبب كفرهم وخروجهم عن 

  .طاعة اهللا تعاىل

ٌك إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما ُيوَحى إِلَيَّ قُلْ َهلْ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملَ
  ) ٥٠(َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَفَلَا َتَتفَكَُّرونَ 

ى إِلَيَّ قُلْ َهلْ  َما ُيوَحقُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب َوال أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِال{ 
  }) ٥٠(َيْسَتوِي اَألْعَمى َوالَْبِصُري أَفَال َتَتفَكَُّرونَ 

إين ال أدَّعي أين أملك خزائن السموات واألرض، فأتصرف فيها، وال : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
يوحى إيلَّ، وأبلِّغ وحيه إىل  أدَّعي أين أعلم الغيب، وال أدَّعي أين ملك، وإمنا أنا رسول من عند اهللا، أتبع ما

هل يستوي الكافر الذي َعِمي عن آيات اهللا تعاىل فلم يؤمن هبا : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- الناس، قل 
  لتبصروا احلق فتؤمنوا به؟؛ واملؤمن الذي أبصر آيات اهللا فآمن هبا؟ أفال تتفكرون يف آيات اهللا

  ) ٥١(أَنْ ُيْحَشُروا إِلَى َربِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِليٌّ َولَا َشِفيٌع لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ  َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ

ٌع لََعلَُّه{    }) ٥١(ْم َيتَّقُونَ َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنْ ُيْحَشُروا إِلَى رَبِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِليٌّ َوال َشِفي
بالقرآن الذين يعلمون أهنم ُيحشرون إىل رهبم، فهم مصدِّقون بوعد اهللا ووعيده، ليس هلم  -أيها النيب-وخوِّف 

لعلهم يتقون اهللا تعاىل بفعل ؛ غري اهللا ويلّ ينصرهم، وال شفيع يشفع هلم عنده تعاىل، فيخلصهم من عذابه
  .األوامر واجتناب النواهي

 ْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِكَولَا َتطُْرِد الَِّذيَن َي
َتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني    ) ٥٢(َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فَ



اِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َوال َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَد{ 
َتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني    }) ٥٢(َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فَ

ره، يريدون بأعماهلم عن جمالستك ضعفاء املسلمني الذين يعبدون رهبم أول النهار وآخ -أيها النيب-وال ُتْبعد 
الصاحلة وجه اهللا، ما عليك من حساب هؤالء الفقراء من شيء، إمنا حساهبم على اهللا، وليس عليهم شيء من 

  .حسابك، فإن أبعدهتم فإنك تكون من املتجاوزين حدود اهللا، الذين يضعون الشيء يف غري موضعه

  ) ٥٣(َهُؤلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاِكرِيَن َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ ِلَيقُولُوا أَ

  }) ٥٣(لََم بِالشَّاِكرِيَن َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ ِلَيقُولُوا أََهُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَْع{ 
وكذالك ابتلى اهللا تعاىل بعض عباده ببعض بتباين حظوظهم من األرزاق واألخالق، فجعل بعضهم غنيا 

ليقول الكافرون ؛ وبعضهم فقًريا، وبعضهم قويا وبعضهم ضعيفًا، فأحوج بعضهم إىل بعض اختباًرا منه هلم بذلك
ِمن بيننا؟ أليس اهللا تعاىل بأعلم مبن يشكرون نعمته،  أهؤالء الضعفاء َمنَّ اهللا عليهم باهلداية إىل اإلسالم: األغنياء

  فيوفقهم إىل اهلداية لدينه؟

ُه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوًءا َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِتَنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَّ
  ) ٥٤(َب ِمْن َبْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم بَِجَهالٍَة ثُمَّ َتا

 َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوًءا َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِتَنا فَقُلْ َسالٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَُّه{ 
  }) ٥٤(أَْصلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم بَِجَهالٍَة ثُمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َو

الذين َصدَّقوا بآيات اهللا الشاهدة على صدقك من القرآن وغريه مستفتني عن التوبة  -أيها النيب-وإذا جاءك 
فإنه جلَّ وعال قد كتب على ؛ من ذنوهبم السابقة، فأكرِْمهم بردِّ السالم عليهم، وَبشِّرهم برمحة اهللا الواسعة

ا أو - محة بعباده تفضال أنه من اقترف ذنًبا جبهالة منه لعاقبتها وإجياهبا لسخط اهللا نفسه الر فكل عاص هللا خمطئً
مث تاب من بعده وداوم على العمل الصاحل، فإنه تعاىل  -متعمًدا فهو جاهل هبذا االعتبار وإن كان عاملًا بالتحرمي

  .يغفر ذنبه، فهو غفور لعباده التائبني، رحيم هبم

  ) ٥٥(ِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياِت َولَِتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني َوكَذَ

  }) ٥٥(َوكَذَِلَك ُنفَصِّلُ اآلَياِت َوِلَتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني { 
ليتبني ؛ نبيِّن احلجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل -أيها الرسول- ومثل هذا البيان الذي بيَّنَّاه لك 

  .ق، وليظهر طريق أهل الباطل املخالفني للرسلاحل

ِه قُلْ لَا أَتَّبُِع أَْهَواَءكُْم قَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن  قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَّ
)٥٦ (  



ِه قُلْ ال أَتَّبُِع أَْهَواَءكُْم قَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْد{  ُعونَ ِمْن ُدوِن اللَّ
)٥٦ ({  

ال : إن اهللا عز وجل هناين أن أعبد األوثان اليت تعبدوهنا من دونه، وقل هلم: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
  .ستقيم إن اتبعت أهواَءكم، وما أنا من املهتدينأتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط امل

ِه إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر  قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوكَذَّْبُتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْسَتْعجِلُونَ بِ
  ) ٥٧(الْفَاِصِلَني 

ْن َربِّي َوكَذَّْبُتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْسَتْعجِلُونَ بِِه إِِن الُْحكُْم إِال ِللَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِم{ 
  }) ٥٧(الْفَاِصِلَني 

إين على بصرية واضحة من شريعة اهللا اليت أوحاها إيلَّ، وذلك بإفراده : -أيها الرسول هلؤالء املشركني- قل 
ادة، وقد كذَّبتم هبذا، وليس يف قدريت إنزال العذاب الذي تستعجلون به، وما احلكم يف تأخر ذلك وحده بالعب

  .إال إىل اهللا تعاىل، يقصُّ احلقَّ، وهو خري َمن يفصل بني احلق والباطل بقضائه وحكمه

ا َتْسَتْعجِلُونَ بِِه لَقُِضَي الْأَْمُر َبْينِي َوَبْيَن   ) ٥٨(كُْم وَاللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َم

ا َتْسَتْعجِلُونَ بِِه لَقُِضَي اَألْمُر َبْينِي َوَبْيَنكُْم َواللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني {    }) ٥٨(قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َم
األمر بيين وبينكم، لو أنين أملك إنزال العذاب الذي تستحجلونه ألنزلته بكم، وقضي :  -أيها الرسول- قل 

  .ولكن ذلك إىل اهللا تعاىل، وهو أعلم بالظاملني الذين جتاوزوا حدَّهم فأشركوا معه غريه

ي ٍة إِلَّا َيْعلَُمَها َولَا َحَوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقَ بٍَّة ِف
  ) ٥٩(ظُلَُماِت الْأَْرضِ َولَا َرطْبٍ َولَا َيابِسٍ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ 

ٍة {  ْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقَ إِال َيْعلَُمَها َوال َحبٍَّة ِفي َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ ال َيْعلَُمَها إِال ُهَو َوَي
  }) ٥٩(َماِت اَألْرضِ َوال َرطْبٍ َوال َيابِسٍ إِال ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ ظُلُ

علم الساعة، ونزول الغيث، : خزائن الغيب، ال يعلمها إال هو، ومنها: مفاتح الغيب أي -جل وعال-وعند اهللا 
ا تسقط من وما يف األرحام، والكسب يف املستقبل، ومكان موت اإلنسان، ويعلم كل ما يف الرب والبحر، وم

ورقة من نبتة إال يعلمها، فكل حبة يف خفايا األرض، وكل رطب ويابس، مثبت يف كتاب واضح ال لَْبس فيه، 
  .وهو اللوح احملفوظ

ثُمَّ إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم ثُمَّ  َسمىَوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم بِالنََّهارِ ثُمَّ َيْبَعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُم
  ) ٦٠(ُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

َسمى ثُمَّ إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم ثُمَّ َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم بِالنََّهارِ ثُمَّ َيْبَعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُم{ 
  }) ٦٠(ئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ ُيَنبِّ



وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم بالليل مبا يشبه قبضها عند املوت، ويعلم ما اكتسبتم يف النهار من األعمال، 
لُتقضى آجالكم احملددة يف ؛ مث يعيد أرواحكم إىل أجسامكم باليقظة من النوم هناًرا مبا يشبه األحياء بعد املوت

بوركم أحياًء، مث خيربكم مبا كنتم تعملون يف حياتكم الدنيا، مث الدنيا،  مث إىل اهللا تعاىل معادكم بعد بعثكم من ق
  .جيازيكم بذلك

  ) ٦١(رِّطُونَ ا َوُهْم لَا ُيفََوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُن

ا َوُهْم ال ُيفَرِّطُونَ َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُن{ 
)٦١ ({  

كل شيء خاضع . واهللا تعاىل هو القاهر فوق عباده، فوقية مطلقة من كل وجه، تليق جبالله سبحانه وتعاىل
جلالله وعظمته، ويرسل على عباده مالئكة، حيفظون أعماهلم وُيْحصوهنا، حىت إذا نزل املوت بأحدهم قبض 

ا أُمروا به   .روَحه َملُك املوت وأعوانه، وهم ال يضيعون م

  ) ٦٢(اِسبَِني ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ أَلَا لَُه الُْحكُْم َوُهَو أَْسَرُع الَْح

  }) ٦٢(ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْوالُهُم الَْحقِّ أَال لَُه الُْحكُْم َوُهَو أَْسَرُع الَْحاِسبَِني { 
أال له القضاء والفصل يوم القيامة بني عباده وهو أسرع . مث أعيد هؤالء املتوفون إىل اهللا تعاىل موالهم احلق

  .احلاسبني

ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً لَِئْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِك قُلْ َمْن ُيَنجِّيكُْم   ) ٦٣(رِيَن ِمْن 

ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً لَِئْن أَْنَجاَنا ِمْن{  َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن  قُلْ َمْن ُيَنجِّيكُْم ِمْن 
)٦٣ ({  

ظلمات الرب والبحر؟ أليس هو اهللا تعاىل الذي : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل  من ينقذكم من خماوف 
لئن أجنانا ربنا من هذه املخاوف لنكونن من الشاكرين بعبادته : تدعونه يف الشدائد متذللني جهًرا وسرا؟ تقولون

  .وحده ال شريك له عز وجل

  ) ٦٤(قُلِ اللَُّه ُيَنجِّيكُْم ِمْنَها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَْنُتْم ُتْشرِكُونَ 

  }) ٦٤(قُلِ اللَُّه ُيَنجِّيكُْم ِمْنَها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَْنُتْم ُتْشرِكُونَ { 
ف ومن كل شدة، مث أنتم بعد ذلك اهللا وحده هو الذي ينقذكم من هذه املخاو:  -أيها الرسول- قل هلم 

  .تشركون معه يف العبادة غريه

ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضكُْم قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُْم 
  ) ٦٥(اِت لََعلَُّهْم َيفْقَُهونَ َبأَْس َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف الْآَي



ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضكُْم قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُْم { 
  }) ٦٥(ُهونَ َبأَْس َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف اآلَياِت لََعلَُّهْم َيفْقَ

اهللا عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذاًبا ِمن فوقكم كالرَّْجم أو :  -أيها الرسول- قل 
الطوفان، وما أشبه ذلك، أو من حتت أرجلكم كالزالزل واخلسف، أو خيلط أمركم عليكم فتكونوا فرقًا 

حججنا الواضحات هلؤالء املشركني لعلهم كيف ُننوِّع  -أيها الرسول- انظر . متناحرة يقتل بعضكم بعًضا
  يفهمون فيعتربوا؟

  ) ٦٦(َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُْم بَِوِكيلٍ 

  }) ٦٦(َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُْم بَِوِكيلٍ { 
لست : قل هلم. الرسول، وهو الكتاب الصادق يف كل ما جاء بهوكذَّب هبذا القرآن الكفاُر ِمن قومك أيها 

  .عليكم حبفيظ وال رقيب، وإمنا أنا رسول اهللا أبلغكم ما أرسلت إليكم

  ) ٦٧(ِلكُلِّ َنَبإٍ ُمْسَتقَرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُمونَ 

  }) ٦٧(ِلكُلِّ َنَبإٍ ُمْسَتقَرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُمونَ { 
عاقبة  -أيها الكفار-وهناية ينتهي إليها، فيتبيَّن احلق من الباطل، وسوف تعلمون لكل خرب قرار يستقر عنده، 

  .أمركم عند حلول عذاب اهللا بكم

ا َينََّك الشَّْيطَانُ فَلََوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آَياِتَنا فَأَْعرِْض َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه َوإِمَّا ُيْنِس
  ) ٦٨(َتقُْعْد َبْعَد الذِّكَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

َينََّك الشَّْيطَانُ فَال َوإِذَا رَأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضونَ ِفي آَياِتَنا فَأَْعرِْض َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه َوإِمَّا ُيْنِس{ 
  }) ٦٨(مِ الظَّاِلِمَني َتقُْعْد َبْعَد الذِّكَْرى َمَع الْقَْو

املشركني الذين يتكلمون يف آيات القرآن بالباطل واالستهزاء، فابتعد عنهم حىت  - أيها الرسول-وإذا رأيت 
يأخذوا يف حديث آخر، وإن أنساك الشيطان هذا األمر فال تقعد بعد تذكرك مع القوم املعتدين، الذين تكلموا 

  .يف آيات اهللا بالباطل

  ) ٦٩(الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ َوَما َعلَى 

  }) ٦٩(َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ { 
أوامره، وجيتنبون نواهيه من حساب اهللا للخائضني املستهزئني  وما على املؤمنني الذين خيافون اهللا تعاىل، فيطيعون

  .بآيات اهللا من شيء، ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلك الكالم الباطل، لعلهم يتقون اهللا تعاىل



ِه أَنْ ُتْبَسلَ َنفٌْس بَِما كََسَبْت لَْيَس لََها ِمْن َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا دِيَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوذَكِّْر بِ
َسُبوا لَُهْم َشَراٌب ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َولَا َشِفيٌع َوإِنْ َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ لَا ُيْؤَخذْ ِمْنَها أُولَِئَك الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما كَ

  ) ٧٠(ونَ َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكْفُُر

ٌس بَِما كََسَبْت لَْيَس لََها ِمْن َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا دِيَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوذَكِّْر بِِه أَنْ ُتْبَسلَ َنفْ{ 
ا أُولَِئَك الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما كََسُبوا لَُهْم شََراٌب ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َوال َشِفيٌع َوإِنْ َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ ال ُيْؤَخذْ ِمْنَه

  }) ٧٠(َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ 
مستهزئني بآيات اهللا تعاىل، ؛ هؤالء املشركني الذين جعلوا دين اإلسالم لعًبا وهلًوا -أيها الرسول-واترك 

كي ال ترهتن نفس بذنوهبا وكفرها برهبا، ؛ ا، وذكّر بالقرآن هؤالء املشركني وغريهموغرَّهتم احلياة الدنيا بزينته
. ليس هلا غري اهللا ناصر ينصرها، فينقذها من عذاب، وال شافع يشفع هلا عنده، وإن َتفَْتِد بأي فداء ال ُيقَْبل منها

بسبب كفرهم باهللا تعاىل ؛ موجعأولئك الذين ارتُهِنوا بذنوهبم، هلم يف النار شراب شديد احلرارة وعذاب 
  .ورسوله حممَّد صلى اهللا عليه وسلم وبدين اإلسالم

ا لَا َيْنفَُعَنا َولَا َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا َبْعَد إِذْ َهَداَنا اللَّ ُه كَالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّياِطُني ِفي قُلْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َم
َربِّ الَْعالَِمَني َحْيَرانَ لَُه أَْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِل الْأَْرضِ

)٧١ (  

ا ال َيْنفَُعَنا َوال َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا َبْع{  َد إِذْ َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّياِطُني قُلْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َم
ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الْعَالَِمَني ِفي اَألْرضِ َحْيَرانَ لَُه أَْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرَنا 

)٧١ ({  
أنعبد من دون اهللا تعاىل أوثاًنا ال تنفع وال تضر؟ ونرجع إىل الكفر بعد : شركنيهلؤالء امل -أيها الرسول- قل 

َمن فسد عقله باستهواء الشياطني له، فََضلَّ يف  -يف رجوعنا إىل الكفر- هداية اهللا تعاىل لنا إىل اإلسالم، فنشبه 
هلؤالء  -أيها الرسول- قل . األرض، وله رفقة عقالء مؤمنون يدعونه إىل الطريق الصحيح الذي هم عليه فيأىب

إنَّ هدى اهللا الذي بعثين به هو اهلدى احلق، وأُِمرنا مجيًعا لنسلم هللا تعاىل رب العاملني بعبادته وحده ال : املشركني
  .شريك له، فهو رب كل شيء ومالكه

  ) ٧٢(َوأَنْ أَِقيُموا الصَّلَاةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

  }) ٧٢(أَنْ أَِقيُموا الصَّالةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َو{ 
الذي إليه  -جل وعال-وهو . وكذلك أُمرنا بأن نقيم الصالة كاملة، وأن خنشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه

  .ُتْحَشُر مجيع اخلالئق يوم القيامة

ُك َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَ ْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملْ
  ) ٧٣(َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري 



ُه الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ{  كُْن فََيكُونُ قَْولُ
  }) ٧٣(الصُّورِ َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري 

، "كن: "يوم القيامة إذ يقول اهللا -أيها الرسول- واهللا سبحانه هو الذي خلق السموات واألرض باحلق، واذكر 
أمره كلمح البصر أو هو أقرب، قوله هو احلق الكامل، وله امللك سبحانه وحده، يوم ينفخ املَلَك  فيكون عن

وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن . النفخة الثانية اليت تكون هبا عودة األرواح إىل األجسام" القرن"يف 
واهللا . عها، اخلبري بأمور خلقهوما تشاهدونه، وهو احلكيم الذي يضع األمور يف مواض -أيها الناس -حواسكم 

تعاىل هو الذي خيتص هبذه األمور وغريها بدًءا وهناية، نشأة ومصًريا، وهو وحده الذي جيب على العباد االنقياد 
  .لشرعه، والتسليم حلكمه، والتطلع لرضوانه ومغفرته

  ) ٧٤(نِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم لِأَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناًما آِلَهةً إِ

  }) ٧٤(َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َألبِيِه آَزَر أََتتَِّخذُ أَْصَناًما آِلَهةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ { 
األصنام آهلة تعبدها من  أجتعل من: ُمحاجَّة إبراهيم عليه السالم ألبيه آزر، إذ قال له -أيها الرسول-واذكر 

  .دون اهللا تعاىل؟ إين أراك وقومك يف ضالل بيِّن عن طريق احلق

  ) ٧٥(َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

  }) ٧٥(َيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواَألْرضِ َوِل{ 
وكما هدينا إبراهيم عليه السالم إىل احلق يف أمر العبادة ُنريه ما حتتوي عليه السموات واألرض من ملك عظيم، 

  .وقدرة باهرة، ليكون من الراسخني يف اإلميان

ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأَى كَْوكًَبا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّ   ) ٧٦(ا أَفَلَ قَالَ لَا أُِحبُّ الْآِفِلَني فَلَمَّ

ا أَفَلَ قَالَ ال أُِحبُّ اآلِفِلَني {  َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأَى كَْوكًَبا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّ   }) ٧٦(فَلَمَّا 
وا يعبدون ليثبت هلم أن دينهم باطل، وكان؛ فلما أظلم على إبراهيم عليه السالم الليل وغطَّاه ناظر قومه

هذا ريب، فلما غاب : -مستدرجا قومه إللزامهم بالتوحيد-رأى إبراهيم عليه السالم كوكًبا، فقال . النجوم
  .ال أحب اآلهلة اليت تغيب: الكوكب، قال

ا َرأَى الْقََمَر َبازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَْم َيْهِدنِي َربِّي لَأَكُو   ) ٧٧(َننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَِّني فَلَمَّ

  }) ٧٧(ْومِ الضَّالَِّني فَلَمَّا َرأَى الْقََمَر َبازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَْم َيْهِدنِي َربِّي َألكُوَننَّ ِمَن الْقَ{ 
مفتقرا -هذا ريب، فلما غاب، قال : -على سبيل استدراج اخلصم-فلما رأى إبراهيم القمر طالًعا قال لقومه 

لئن مل يوفقين ريب إىل الصواب يف توحيده، ألكونن من القوم الضالني عن سواء السبيل بعبادة : - إىل هداية ربه
  .غري اهللا تعاىل



ا َرأَى الشَّْمَس َبازِغَةً قَالَ َهذَا َربِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ    ) ٧٨(إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ فَلَمَّ

  }) ٧٨(ُتْشرِكُونَ  فَلَمَّا َرأَى الشَّْمَس َبازِغَةً قَالَ َهذَا َربِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا{ 
إين : لما غابت، قال لقومههذا ريب، هذا أكرب من الكوكب والقمر، ف: فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه

  .بريء مما تشركون من عبادة األوثان والنجوم واألصنام اليت تعبدوهنا من دون اهللا تعاىل

  ) ٧٩(إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َوالْأَْرَض حَنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  }) ٧٩(ِذي فَطََر السََّماَواِت َواَألْرَض َحنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَّ{ 
إين توجَّهت بوجهي يف العبادة هللا عز وجل وحده، فهو الذي خلق السموات واألرض، مائال عن الشرك إىل 

  .التوحيد، وما أنا من املشركني مع اهللا غريه

ونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن َولَا أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء َربِّي َشْيئًا َوِسَع َربِّي كُلَّ َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّ
ا َتَتذَكَُّرونَ    ) ٨٠(َشْيٍء ِعلًْما أَفَلَ

ُتْشرِكُونَ بِِه إِال أَنْ َيَشاَء َربِّي َشْيئًا َوِسَع َربِّي َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن َوال أََخاُف َما { 
  }) ٨٠(كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما أَفَال َتَتذَكَُّرونَ 

أجتادلونين يف توحيدي هللا بالعبادة، وقد وفقين إىل معرفة وحدانيته، فإن : وجادله قومه يف توحيد اهللا تعاىل قال
وسع ريب كل شيء . ا فإنين ال أرهبها فلن تضرين، إال أن يشاء ريب شيئًاكنتم ختوفونين بآهلتكم أن توقع يب ضرًر

  أفال تتذكرون فتعلموا أنه وحده املعبود املستحق للعبودية؟. علًما

اًنا فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشَركُْتْم َولَا َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتْم بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَ
  ) ٨١(بِالْأَْمنِ إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

ًنا فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشَركُْتْم َوال َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتْم بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَا{ 
  }) ٨١(كُْنُتْم َتْعلَُمونَ  بِاَألْمنِ إِنْ

وكيف أخاف أوثانكم وأنتم ال ختافون ريب الذي خلقكم، وخلق أوثانكم اليت أشركتموها معه يف العبادة، من 
فريق املشركني وفريق املوحدين أحق بالطمأنينة والسالمة واألمن من : غري حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقني
  .ا أقول فأخربوينعذاب اهللا؟ إن كنتم تعلمون صدق م

  ) ٨٢(الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

  }) ٨٢(الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم اَألْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ { 
 ورسوله وعملوا بشرعه ومل خيلطوا إمياهنم بشرك، أولئك هلم الطمأنينة والسالمة، وهم الذين صدَّقوا اهللا

  .املوفقون إىل طريق احلق



ِه َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم    ) ٨٣(َوِتلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِم

ِه َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوِتلَْك ُحجَُّتَنا آ{    }) ٨٣(َتْيَناَها إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِم
نرفع . وتلك احلجة اليت حاجَّ هبا إبراهيم عليه السالم قومه هي حجتنا اليت وفقناه إليها حىت انقطعت حجتهم

  .ربك حكيم يف تدبري خلقه، عليم هبمإن . َمن نشاء من عبادنا مراتب يف الدنيا واآلخرة

انَ َوأَيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُلًّا َهَدْيَنا َوُنوًحا َهَدْيَنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسلَْيَم
  ) ٨٤(َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

َب َوُيوُسَف ا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُال َهَدْيَنا َوُنوًحا َهَدْيَنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُوَد َوُسلَْيَمانَ َوأَيُّوَوَوَهْبَن{ 
  }) ٨٤(َوُموَسى َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

يعقوب حفيًدا، ووفَّقنا كال منهما لسبيل الرشاد، ومننَّا على إبراهيم عليه السالم بأن رزقناه إسحاق ابًنا و
وكذلك وفَّقنا للحق من ذرية نوح داود  - من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب-وكذلك وفَّقنا للحق نوًحا 

وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السالم، وكما جزينا هؤالء األنبياء إلحساهنم جنزي كل 
  .حمسن

  ) ٨٥(ى َوِعيَسى َوإِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني َوَزكَرِيَّا َوَيْحَي

  }) ٨٥(َوَزكَرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوإِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني { 
  .وكذلك هدينا زكريا وحيىي وعيسى وإلياس، وكل هؤالء األنبياء عليهم السالم من الصاحلني

  ) ٨٦(وطًا َوكُلًّا فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني َوإِْسَماِعيلَ َوالَْيَسَع َوُيوُنَس َولُ

  }) ٨٦(َوإِْسَماِعيلَ َوالَْيَسَع َوُيوُنَس َولُوطًا َوكُال فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني { 
  .وهدينا كذلك إمساعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل هؤالء الرسل فضَّلناهم على أهل زماهنم

  ) ٨٧(هِْم َوإِْخوَانِهِْم َواْجتََبْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ َوِمْن آَباِئهِْم َوذُرِّيَّاِت

  }) ٨٧(َوِمْن آَباِئهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َوإِْخوَانِهِْم َواْجتََبْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ { 
ء وذرياهتم وإخواهنم، واخترناهم لديننا وإبالغ رسالتنا إىل وكذلك وفَّقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤال

  .َمن أرسلناهم إليهم، وأرشدناهم إىل طريق صحيح، ال عوج فيه، وهو توحيد اهللا تعاىل وتنزيهه عن الشرك

  ) ٨٨(كَاُنوا َيْعَملُونَ ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعْنُهْم َما 



  }) ٨٨(ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
ل على سبي- ولو أن هؤالء األنبياء أشركوا باهللا . ذلك اهلدى هو توفيق اهللا، الذي يوفق به من يشاء من عباده

  .ألن اهللا تعاىل ال يقبل مع الشرك عمال؛ لبطل عملهم -الفرض والتقدير

ا بَِه   ) ٨٩(ا قَْوًما لَْيُسوا بَِها بِكَاِفرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ فَإِنْ َيكْفُْر بَِها َهُؤلَاِء فَقَْد َوكَّلَْن

ا لَْيُسواأُولَِئَك الَِّذي{  بَِها بِكَاِفرِيَن  َن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ فَإِنْ َيكْفُْر بَِها َهُؤالِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوًم
)٨٩ ({  

أولئك األنبياء الذين أنعمنا عليهم باهلداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف إبراهيم وتوراة موسى 
 -أيها الرسول-ر داود وإجنيل عيسى، وآتيناهم فَْهَم هذه الكتب، واخترناهم إلبالغ وحينا، فإن جيحد وزبو

املهاجرين واألنصار وأتباعهم إىل يوم : أي- بآيات هذا القرآن الكفاُر من قومك، فقد وكلنا هبا قوًما آخرين 
  .هليسوا هبا بكافرين، بل مؤمنون هبا، عاملون مبا تدل علي - القيامة

  ) ٩٠(َعالَِمَني أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكَْرى ِللْ

  }) ٩٠(ال ِذكَْرى ِللَْعالَِمَني أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدِه قُلْ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ ُهَو إِ{ 
. واسلك سبيلهم -أيها الرسول- أولئك األنبياء املذكورون هم الذين وفقهم اهللا تعاىل لدينه احلق، فاتبع هداهم 

ال أطلب منكم على تبليغ اإلسالم عوًضا من الدنيا، إنْ أجري إال على اهللا، وما اإلسالم إال : قل للمشركني
الطريق املستقيم وتذكري لكم ولكل َمن كان مثلكم، ممن هو مقيم على باطل، لعلكم دعوة مجيع الناس إىل 
  .تتذكرون به ما ينفعكم

  الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ُنورًاَوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قَالُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَْنَزلَ الِْكتَاَب
ا لَْم َتْعلَُموا أَْنُتْم َولَا آَباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم  َوُهًدى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قََراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُتْخفُونَ كَِثًريا َوُعلِّْمُتْم َم

  ) ٩١(ِفي َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 

أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَْنَزلَ الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قَالُوا َما { 
مَّ  َوال آَباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُُنوًرا َوُهًدى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قََراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُتْخفُونَ كَِثًريا َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَْنُتْم

  }) ٩١(ذَْرُهْم ِفي َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 
إذ أنكروا أن يكون اهللا تعاىل قد أنزل على أحد من البشر شيئًا من ؛ وما َعظَّم هؤالء املشركون اهللا حق تعظيمه

إذا كان األمر كما تزعمون، فمن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إىل :  -أيها الرسول-قل هلم . وحيه
جتعلون هذا الكتاب يف قراطيس : ًرا للناس وهداية هلم؟ مث توجه اخلطاب إىل اليهود َزْجًرا هلم بقولهقومه نو

متفرقة، تظهرون بعضها، وتكتمون كثًريا منها، ومما كتموه اإلخبار عن صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونبوته، 
َمن قبلكم وَمن بعدكم، وما يكون بعد  الذي أنزله عليكم، فيه خرب-وعلَّمكم اهللا معشر العرب بالقرآِن 



اهللا هو الذي أنزله، مث دع هؤالء يف حديثهم الباطل خيوضون : ما مل تعلموه أنتم وال آباؤكم، قل - موتكم
  .ويلعبون

َها َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ُيْؤِمُنونَ َوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولَ
  ) ٩٢(بِِه َوُهْم َعلَى َصلَاِتهِْم ُيَحاِفظُونَ 

ةِ ِذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرَوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَّ{ 
  }) ٩٢(ُيْؤِمُنونَ بِِه َوُهْم َعلَى َصالِتهِْم ُيَحاِفظُونَ 

عظيم النفع، مصدق ملا تقدمه من الكتب السماوية، أنزلناه  -أيها الرسول-وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك 
ياة والذين يصدقون باحل. ومن حوهلا من أهل أقطار األرض كلها" مكة"لنخوِّف به من عذاب اهللا وبأسه أهل 

ام الصالة يف أوقاهتا   .اآلخرة، يصدقون بأن القرآن كالم اهللا، وحيافظون على إق

أُْنزِلُ ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ َس
ذَاَب ِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت َوالَْملَاِئكَةُ َباِسطُو أَْيِديهِْم أَْخرُِجوا أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعَولَْو َتَرى إِ

  ) ٩٣(الُْهوِن بَِما كُْنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُْنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ 

ثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه لَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ َسأُْنزِلُ ِمَوَمْن أَظْ{ 
أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب  َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت َوالَْمالِئكَةُ َباِسطُو أَْيِديهِْم أَْخرُِجوا

  }) ٩٣(الُْهوِن بَِما كُْنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُْنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ 
ا ممَّن اختلق على اهللا تعاىل قوال كذًبا، فادعى أنه مل يبعث رسوال من البشر، أو ادعى ك ذًبا أن اهللا وَمن أشدُّ ظلمَّ

- أوحى إليه ومل ُيوحِ إليه شيئًا، أو ادَّعى أنه قادر على أن ُيْنزل مثل ما أنزل اهللا من القرآن؟ ولو أنك أبصرت 
هؤالء املتجاوزين احلدَّ وهم يف أهوال املوت لرأيت أمًرا هائال واملالئكة الذين يقبضون أرواحهم  -أيها الرسول

أخرجوا أنفسكم، اليوم هتانون غاية اإلهانة، كما كنتم تكذبون على اهللا، : مباسطو أيديهم بالعذاب قائلني هل
  .وتستكربون عن اتباع آياته واالنقياد لرسله

ا  ْم أَوَّلَ َمرٍَّة َوَتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَم َعاَءكُُم َنَرى َمَعكُْم ُشفََولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُ
  ) ٩٤(الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشَركَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبْيَنكُْم َوَضلَّ َعْنكُْم َما كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 

ْم أَوَّلَ َمرٍَّة َوَتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم{  ا َنَرى َمَعكُْم ُشفََعاَءكُُم  َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُ َوَم
  }) ٩٤(الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشَركَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبْيَنكُْم َوَضلَّ َعْنكُْم َما كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 

ما  ولقد جئتمونا للحساب واجلزاء فرادى كما أوجدناكم يف الدنيا أول مرة حفاة عراة، وتركتم وراء ظهوركم
مكنَّاكم فيه مما تتباهون به من أموال يف الدنيا، وما نرى معكم يف اآلخرة أوثانكم اليت كنتم تعتقدون أهنا تشفع 

لكم، وَتدَّعون أهنا شركاء مع اهللا يف العبادة، لقد زال تَواُصلُكم الذي كان بينكم يف الدنيا، وذهب عنكم ما 
  .لعبادة، وظهر أنكم اخلاسرون ألنفسكم وأهليكم وأموالكمكنتم َتدَّعون من أن آهلتكم شركاء هللا يف ا



  ) ٩٥(ُه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَّ

) ٩٥(رُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَُّه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيْخ{ 
{  

إن اهللا تعاىل يشق احلب، فيخرج منه الزرع، ويشق النوى، فيخرج منه الشجر، خيرج احلي من امليت كاإلنسان 
فاعل هذا هو : النطفة من اإلنسان واحليوان، ذلكم اهللا أيواحليوان مثال من النطفة، وخيرج امليت من احلي ك

  اهللا وحده ال شريك له املستحق للعبادة، فكيف ُتْصَرفون عن احلق إىل الباطل فتعبدون معه غريه؟

  ) ٩٦(لَْعِليمِ فَاِلُق الْإِْصَباحِ َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا َوالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسَباًنا ذَِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ ا

  }) ٩٦(فَاِلُق اِإلْصَباحِ َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا َوالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسَباًنا ذَِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ { 
واهللا سبحانه وتعاىل هو الذي شق ضياء الصباح من ظالم الليل، وجعل الليل مستقًرا، يسكن فيه كل متحرك 

شمس والقمر جيريان يف فلكيهما حبساب متقن مقدَّر، ال يتغري وال يضطرب، ذلك تقدير العزيز ويهدأ، وجعل ال
والعزيز والعليم من أمساء اهللا احلسىن يدالن على كمال . الذي عزَّ سلطانه، العليم مبصاحل خلقه وتدبري شئوهنم

  .العز والعلم

  ) ٩٧(َها ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا بِ

  }) ٩٧(مٍ َيْعلَُمونَ َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا بَِها ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا اآلَياِت ِلقَْو{ 
و الذي جعل لكم أيها الناس النجوم عالمات، تعرفون هبا الطرق ليال إذا ضللتم بسبب الظلمة واهللا سبحانه ه

  .ليتدبرها منكم أولو العلم باهللا وشرعه؛ الشديدة يف الرب والبحر، قد بيَّنَّا الرباهني الواضحة

  ) ٩٨(قَْد فَصَّلَْنا الْآَياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع 

  }) ٩٨(َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع قَْد فَصَّلَْنا اآلَياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ { 
قه من طني، مث كنتم ساللة ونسال إذ خل؛ واهللا سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه السالم

منه، فجعل لكم مستقًَرا تستقرون فيه، وهو أرحام النساء، وُمستودًعا ُتحفَظُون فيه، وهو أصالب الرجال، قد 
  .بينا احلجج وميزنا األدلة، وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع احلجج ومواضع العرب

ْخَرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخرُِج ِمْنُه َحبا ُمَتَراِكًبا َوِمَن َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَ
ثََمرِِه إِذَا  َشابٍِه اْنظُُروا إِلَىالنَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنابٍ َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشَتبًِها َوغَْيَر ُمَت

  ) ٩٩(أَثَْمَر َوَيْنِعِه إِنَّ ِفي ذَِلكُْم لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

ْنُه َحبا ُمَتَراِكًبا َوِمَن َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخرُِج ِم{ 
ٍه اْنظُُروا إِلَى ثََمرِِه إِذَا ْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنابٍ َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشَتبًِها َوغَْيَر ُمَتَشابِالنَّ



  }) ٩٩(أَثَْمَر َوَيْنِعِه إِنَّ ِفي ذَِلكُْم آلَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
نزل من السحاب مطًرا فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج من النبات زرًعا وشجًرا واهللا سبحانه هو الذي أ

أخضر، مث أخرح من الزرع َحبا يركب بعضه بعًضا، كسنابل القمح والشعري واألرز، وأخرج من طلع النخل 
ا تنشأ فيه عذوق الرطب-  عذوقًا قريبة التناول، وأخرج سبحانه بساتني من أعناب، وأخرج شجر - وهو م

انظروا أيها الناس إىل مثر هذا . الزيتون والرمان الذي يتشابه يف ورقه وخيتلف يف مثره شكال وطعًما وطبًعا
لدالالت على كمال قدرة خالق  - أيها الناس  - إن يف ذلكم . النبات إذا أمثر، وإىل نضجه وبلوغه حني يبلغ

  .رعههذه األشياء وحكمته ورمحته لقوم يصدقون به تعاىل ويعملون بش

  ) ١٠٠(مَّا َيِصفُونَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَُه َبنَِني َوَبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َع

  }) ١٠٠(ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيِصفُونَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَُه َبنَِني َوَبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ { 
اعتقاًدا منهم أهنم ينفعون أو يضرون، وقد خلقهم اهللا ؛ وجعل هؤالء املشركون اجلن شركاء هللا تعاىل يف العبادة

ولقد . تعاىل وما يعبدون من العدم، فهو املستقل باخللق وحده، فيجب أن يستقل بالعبادة وحده ال شريك له
جهال منهم مبا جيب له من صفات ؛ ء املشركون على اهللا تعاىل حني نسبوا إليه البنني والبناتكذب هؤال

  .الكمال، تنزَّه وعال عما نسبه إليه املشركون من ذلك الكذب واالفتراء

َو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َبِديُع السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَنَّى َيكُونُ لَُه َولٌَد َولَْم َتكُْن لَُه َصاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ   ) ١٠١(َشْيٍء َوُه

َو بِكُلِّ{  لَّ َشْيٍء َوُه َشْيٍء َعِليٌم  َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرضِ أَنَّى َيكُونُ لَُه َولٌَد َولَْم َتكُْن لَُه َصاِحَبةٌ َوَخلََق كُ
)١٠١ ({  

كيف يكون له ولد ومل تكن له . ثال سابقواهللا تعاىل هو الذي أوجد السموات واألرض وما فيهن على غري م
صاحبة؟ تعاىل اهللا عما يقول املشركون علوا كبًريا، وهو الذي خلق كل شيء من العدم، وال خيفى عليه شيء 

  .من أمور اخللق

َو َعلَى كُلِّ َش   ) ١٠٢(ْيٍء َوِكيلٌ ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُه

لِّ َشْيٍء َوِكيلٌ {    }) ١٠٢(ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم ال إِلََه إِال ُهَو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعلَى كُ
هو ربكم جل وعال ال معبود حبق سواه، خالق كل شيء فانقادوا واخضعوا له بالطاعة  - أيها املشركون- ذلكم 
  .بحانه على كل شيء وكيل وحفيظ، يدبر أمور خلقهوهو س. والعبادة

  ) ١٠٣(لَا ُتْدرِكُُه الْأَْبَصاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبصَاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري 

  }) ١٠٣(ال ُتْدرِكُُه اَألْبَصاُر َوُهَو ُيْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري { 
الدنيا، أما يف الدار اآلخرة فإن املؤمنني يرون رهبم بغري إحاطة، وهو سبحانه يدرك ال ترى اَهللا األبصاُر يف 



األبصار وحييط هبا، ويعلمها على ما هي عليه، وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم دقائق األشياء، اخلبري الذي يعلم 
  .بواطنها

ا َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفْ َي فََعلَْيَه   ) ١٠٤(ِسِه َوَمْن َعِم

ا َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفي{    }) ١٠٤(ٍظ قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَه
اهني ظاهرة تبصرون هبا اهلدى من الضالل، مما اشتمل قد جاءتكم بر: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 

عليها القرآن، وجاء هبا الرسول عليه الصالة والسالم، فَمن تبيَّن هذه الرباهني وآمن مبدلوهلا فَنفُْع ذلك لنفسه، 
ا أنا عليكم حبافظ أحصي أعمالكم، وإمنا أنا  وَمن مل يبصر اهلدى بعد ظهور احلجة عليه فعلى نفسه جىن، وم

  .مبلغ، واهللا يهدي َمن يشاء ويضل َمن يشاء َوفْق علمه وحكمته

  ) ١٠٥(َوكَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآَياِت َوِلَيقُولُوا َدَرْسَت َوِلُنَبيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

  }) ١٠٥(َوكَذَِلَك ُنَصرُِّف اآليَاِت َوِلَيقُولُوا َدَرْسَت َوِلُنَبيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ { 
وكما بيَّنَّا يف هذا القرآن للمشركني الرباهني الظاهرة يف أمر التوحيد والنبوة واملعاد نبيِّن هلم الرباهني يف كل ما 

احلقَّ لقوم يعلمونه،  - بتصريفنا اآليات- تعلمت من أهل الكتاب، ولنبني : جهلوه فيقولون عند ذلك كذًبا
  .مد صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل عليهفيقبلونه ويتبعونه، وهم املؤمنون برسول اهللا حم

  ) ١٠٦(اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوأَْعرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني 

  }) ١٠٦(اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ال إِلََه إِال ُهَو َوأَْعرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني { 
ما أوحيناه إليك من األوامر والنواهي اليت أعظُمها توحيد اهللا سبحانه والدعوة إليه، وال  -الرسولأيها - اتبع 

  .ُتبال بعناد املشركني، وادعائهم الباطل

ا َجَعلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوِكيلٍ    ) ١٠٧(َولَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا َوَم

ا أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوِكيلٍ َولَْو {  ا َجَعلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا َوَم   }) ١٠٧(َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا َوَم
ولو شاء اهللا تعاىل أن ال يشرك هؤالء املشركون ملا أشركوا، لكنه تعاىل عليم مبا سيكون من سوء اختيارهم 

ا أنت بقَيِّمٍ  - ولأيها الرس-وما جعلناك . واتباعهم أهواءهم املنحرفة عليهم رقيًبا حتفظ عليهم أعماهلم، وم
  .عليهم تدبر مصاحلهم

ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِّهِمْ  َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن 
  ) ١٠٨(ُيَنبِّئُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ َمْرجُِعُهْم فَ



ِه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ {  أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِّهِمْ َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَّ
  }) ١٠٨(ا َيْعَملُونَ َمْرجُِعُهْم فَُيَنبِّئُُهْم بَِما كَاُنو

حىت ال يتسبب ذلك يف سبهم اهللا  -سدا للذريعة-األوثان اليت يعبدها املشركون  - أيها املسلمون-وال تسبوا 
وكما حسَّنَّا هلؤالء عملهم السيئ عقوبة هلم على سوء اختيارهم، حسَّنَّا لكل أمة . بغري علم: جهال واعتداًء

  .يًعا فيخربهم بأعماهلم اليت كانوا يعملوهنا يف الدنيا، مث جيازيهم هباأعماهلا، مث إىل رهبم معادهم مج

ِه َوَما ُيْشِعُركُْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت لَا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما الْآَياُت ِعْنَد اللَّ
  ) ١٠٩(ُيْؤِمُنونَ 

 َوَما ُيْشِعُركُْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما اآلَياُت ِعْنَد اللَِّه{ 
  }) ١٠٩(ال ُيْؤِمُنونَ 

:  -أيها الرسول- مة خارقة لنصدقنَّ مبا جاء به، قل لئن جاءنا حممد بعال: وأقسم هؤالء املشركون بأميان مؤكَّدة
لعل : إمنا جميء املعجزات اخلارقة من عند اهللا تعاىل، هو القادر على اجمليء هبا إذا شاء، وما يدريكم أيها املؤمنون

  .هذه املعجزات إذا جاءت ال يصدِّق هبا هؤالء املشركون

  ) ١١٠(َما لَْم ُيْؤِمُنوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة َوَنذَُرُهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ َوُنقَلُِّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصاَرُهْم كَ

  }) ١١٠(ونَ َوُنقَلُِّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصاَرُهْم كََما لَْم ُيْؤِمُنوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة َوَنذَُرُهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُه{ 
حول بينها وبني االنتفاع بآيات اهللا، فال يؤمنون هبا كما مل يؤمنوا بآيات القرآن ونقلب أفئدهتم وأبصارهم، فن

  .عند نزوهلا أول مرة، ونتركهم يف مترُّدهم على اهللا متحيِّرين، ال يهتدون إىل احلق والصواب

َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلًا َما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْملَاِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحَشْرَنا 
  ) ١١١(َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ 

ُنوا ِلُيْؤِمُنوا إِال أَنْ َيَشاَء اللَُّه اَولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْمالِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبال َما كَ{ 
  }) ١١١(َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ 

ولو أننا أجبنا طلب هؤالء، فنزَّلنا إليهم املالئكة من السماء، وأحيينا هلم املوتى، فكلموهم، ومجعنا هلم كل شيء 
ومل يعملوا به، إال من شاء اهللا له اهلداية،  - لأيها الرسو-طلبوه فعاينوه مواجهة، مل يصدِّقوا مبا دعوهتم إليه 

  .ولكن أكثر هؤالء الكفار جيهلون احلق الذي جئت به من عند اهللا تعاىل

َشاَء لِ غُُروًرا َولَْو َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعُدوا َشَياِطَني الْإِْنسِ َوالْجِنِّ ُيوِحي َبْعضُُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْو
  ) ١١٢(َربَُّك َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 

 غُُروًرا َولَْو َشاَء َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعُدوا َشَياِطَني اِإلْنسِ وَالْجِنِّ ُيوِحي َبْعضُُهْم إِلَى َبْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولِ{ 
  }) ١١٢(فَْتُرونَ َربَُّك َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َي



بأعداء ِمن مردة  -عليهم السالم-بأعدائك من املشركني ابتلينا مجيع األنبياء  -أيها الرسول-وكما ابتليناك 
ليغتر به سامعه، فيضل عن ؛ قومهم وأعداء من مردة اجلن، ُيلقي بعضهم إىل بعض القول الذي زيَّنوه بالباطل

ال بينهم وبني تلك العداوة، ولكنه االبتالء من اهللا، فدعهم وما حل -جلَّ وعال-ولو أراد ربك . سبيل اهللا
  .خيتلقون ِمن كذب وزور

  ) ١١٣( َوِلَتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه َوِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ

  }) ١١٣(يَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َوِليَْرَضْوُه َوِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ َوِلَتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذ{ 
، ولتحبَّه أنفسهم، وليكتسبوا من  وِلتميل إليه قلوب الكفار الذين ال يصدقون باحلياة اآلخرة وال يعملون هلا

  .ويف هذا هتديد عظيم هلم. األعمال السيئة ما هم مكتسبون

ْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ ِمْن َربَِّك ْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكًَما َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الِْكَتاَب ُمفَصَّلًا َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيأَفََغ
  ) ١١٤(بِالَْحقِّ فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن 

ِمْن  ًما َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الِْكَتاَب ُمفَصَّال َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌأَفََغْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكَ{ 
  }) ١١٤(َربَِّك بِالَْحقِّ فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن 

َحكًَما بيين وبينكم، وهو سبحانه الذي أنزل أغري اهللا إهلي وإهلكم أطلب : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
إليكم القرآن مبيًنا فيه احلكم فيما ختتصمون فيه من أمري وأمركم؟ وبنو إسرائيل الذين آتاهم اهللا التوراة 

ا يقيًنا أن هذا القرآن منزل عليك  من ربك باحلق، فال تكونن من  -أيها الرسول-واإلجنيل يعلمون علًم
  .ا أوحينا إليكالشاكِّني يف شيء مم

َو السَِّميُع الَْعِليُم    ) ١١٥(َوَتمَّْت كَِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُه

  }) ١١٥(َوَتمَّْت كَِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدال ال ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
صدقًا يف األخبار واألقوال، وعدال يف األحكام، فال يستطيع أحد أن يبدِّل  -رآنوهي الق- ومتت كلمة ربك 
  .واهللا تعاىل هو السميع ملا يقول عباده، احلليم بظواهر أمورهم وبواطنها. كلماته الكاملة

  ) ١١٦(ا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيْخُرُصونَ َوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّ

  }) ١١٦(ُرُصونَ َوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي اَألْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ َيتَّبُِعونَ إِال الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِال َيْخ{ 
ا ظنوه  أنك أطعت أكثر أهل األرض ألضلُّوك عن دين -أيها الرسول-ولو فُرض  اهللا، ما يسريون إال على م

  .حقًّا بتقليدهم أسالفهم، وما هم إال يظنون ويكذبون

  ) ١١٧(إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن 



  }) ١١٧(لُْمْهَتِديَن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِا{ 
إن ربك هو أعلم بالضالني عن سبيل الرشاد، وهو أعلم منكم ومنهم مبن كان على استقامة وسداد، ال خيفى 

  .عليه منهم أحد

ْيِه إِنْ كُْنُتْم بِآَياِتِه ُمْؤِمنَِني  ا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَ   ) ١١٨(فَكُلُوا ِممَّ

ا ذُِكَر اْسُم اللَّ{  ِه إِنْ كُْنُتْم بِآَياِتِه ُمْؤِمنَِني فَكُلُوا ِممَّ   }) ١١٨(ِه َعلَْي
  .فكلوا من الذبائح اليت ذُِكَر اسم اهللا عليها، إن كنتم برباهني اهللا تعاىل الواضحة مصدقني

ْم إِلَّا َما اْضطُرِْرُتْم إِلَْيِه َوإِنَّ كَِثًريا َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُ
  ) ١١٩(لَُيِضلُّونَ بِأَْهَواِئهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْعَتِديَن 

لَْيكُْم إِال َما اْضطُرِْرُتْم إِلَْيِه َوإِنَّ كَِثًريا َوَما لَكُْم أَال َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َع{ 
  }) ١١٩(لَُيِضلُّونَ بِأَْهَواِئهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْعَتِديَن 

حرَّم  وأيُّ شيء مينعكم أيها املسلمون من أن تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه، وقد بيَّن اهللا سبحانه لكم مجيع ما
ا دعت إليه الضرورة بسبب اجملاعة، مما هو حمرم عليكم كامليتة، فإنه مباح لكم وإنَّ كثًريا من . عليكم؟ لكن م
أيها -إن ربك . الضالني ليضلون عن سبيل اهللا أشياعهم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل بأهوائهم؛ جهال منهم

  .يتوىل حسابه وجزاءه هو أعلم مبن جتاوز حده يف ذلك، وهو الذي -الرسول

  ) ١٢٠(َوذَُروا ظَاِهَر الْإِثْمِ َوَباِطَنُه إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ الْإِثَْم سَُيْجَزْونَ بَِما كَاُنوا َيقَْترِفُونَ 

  }) ١٢٠(رِفُونَ َوذَُروا ظَاِهَر اِإلثْمِ َوَباِطَنُه إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ اإلِثَْم َسُيْجَزْونَ بَِما كَاُنوا َيقَْت{ 
إن الذين يفعلون املعاصي سيعاقبهم . مجيع املعاصي، ما كان منها عالنية وما كان سرا -أيها الناس-واتركوا 

  .بسبب ما كانوا يعملونه من السيئات؛ رهبم

ِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِط َني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِلَياِئهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْي
  ) ١٢١(أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 

ِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِلَي{  كُْم َوإِنْ اِئهِْم لُِيَجاِدلُوَوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْي
  }) ١٢١(أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 

من الذبائح اليت مل يذكر اسم اهللا عليها عند الذبح، كامليتة وما ذبح لألوثان  - أيها املسلمون-وال تأكلوا 
أوليائهم  وإن مردة اجلن لَُيلْقون إىل. واجلن، وغري ذلك، وإن األكل من تلك الذبائح خلروج عن طاعة اهللا تعاىل

إنكم بعدم : من شياطني اإلنس بالشبهات حول حترمي أكل امليتة، فيأمروهنم أن يقولوا للمسلمني يف جداهلم معهم
تله اهللا، بينما تأكلون مما تذحبونه، وإن أطعتموهم   - أيها املسلمون يف حتليل امليتة-أكلكم امليتة ال تأكلون ما ق

  .فأنتم وهم يف الشرك سواء



ُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِأََوَمْن كَ جٍ ِمْنَها كَذَِلكَ انَ َمْيًتا فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُ
  ) ١٢٢(ُزيَِّن ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِجٍ ِمْنَها كَذَِلكَ  أََوَمْن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه{  ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُ
  }) ١٢٢(ُزيَِّن ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ح يعيش أَومن كان ميًتا يف الضاللة هالكا حائرا، فأحيينا قلبه باإلميان، وهديناه له، ووفقناه التباع رسله، فأصب
ثله يف اجلهاالت واألهواء والضالالت املتفرقة، ال يهتدي إىل منفذ وال خملص له مما هو  يف أنوار اهلداية، كمن م

فزيَّْنُت له سوء عمله، فرآه حسًنا،  -أيها املؤمنون-فيه؟ ال يستويان، وكما خذلُت هذا الكافر الذي جيادلكم 
  .وا بذلك العذابليستوجب؛ زيَّْنُت للجاحدين أعماهلم السيئة

  ) ١٢٣(َما َيْشُعُرونَ َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِلَيْمكُُروا ِفيَها َوَما َيْمكُُرونَ إِلَّا بِأَْنفُِسهِْم َو

ٍة أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِلَيْمكُُروا ِفيَها َوَما َي{    }) ١٢٣(ْمكُُرونَ إِال بِأَْنفُِسهِْم َوَما َيْشُعُرونَ َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَي
ا يف كل قرية جمرمني " مكة"ومثل هذا الذي حصل ِمن زعماء الكفار يف  من الصدِّ عن دين اهللا تعاىل، جعلن

  .ليمكروا فيها بالصد عن دين اهللا، وما يكيدون إال أنفسهم، وما ُيِحسُّون بذلك؛ يتزعمهم أكابرهم

لََتُه َسُيِصيُب الَِّذيَن اَءْتُهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمثْلَ َما أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رَِساَوإِذَا َج
  ) ١٢٤(أَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديٌد بَِما كَاُنوا َيْمكُُرونَ 

َسُيِصيبُ ْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمثْلَ َما أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رَِسالََتُه َوإِذَا َجاَءْتُه{ 
  }) ١٢٤(الَِّذيَن أَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديٌد بَِما كَاُنوا َيْمكُُرونَ 

حجة ظاهرة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال بعض " مكة"من أهل وإذا جاءت هؤالء املشركني 
فردَّ اهللا تعاىل . لن نصدِّق بنبوته حىت يعطينا اهللا من النبوة واملعجزات مثل ما أعطى رسله السابقني: كربائهم

سينال هؤالء . اسبالذين هم أهل حلمل رسالته وتبليغها إىل الن: اهللا أعلم حيث جيعل رسالته أي: عليهم بقوله
  .بسبب كيدهم لإلسالم وأهله؛ الطغاة الذل، وهلم عذاب موجع يف نار جهنم

َحَرًجا كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي  فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا
  ) ١٢٥(ذَِلَك َيْجَعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ السََّماِء كَ

ُه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا َح{  َرًجا كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَّ
  }) ١٢٥(َعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ السََّماِء كَذَِلَك َيْج

فمن يشأ اهللا أن يوفقه لقَبول احلق يشرح صدره للتوحيد واإلميان، ومن يشأ أن يضله جيعل صدره يف حال 
. شديدة من االنقباض عن قَبول اهلدى، كحال َمن يصعد يف طبقات اجلو العليا، فيصاب بضيق شديد يف التنفس

  .كما جيعل اهللا صدور الكافرين شديدة الضيق واالنقباض، كذلك جيحل العذاب على الذين ال يؤمنون بهو



  ) ١٢٦(َوَهذَا ِصَراطُ َربَِّك ُمْسَتِقيًما قَْد فَصَّلَْنا الْآَياِت ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 

  }) ١٢٦(َيذَّكَُّرونَ  َوَهذَا ِصَراطُ َربَِّك ُمْسَتِقيًما قَْد فَصَّلَْنا اآلَياِت ِلقَْومٍ{ 
قد بينَّا الرباهني ملن يتذكر من . هو الطريق املوصل إىل رضا ربك وجنته -أيها الرسول-وهذا الذي بيَّنَّاه لك 
  .أهل العقول الراجحة

  ) ١٢٧(لَُهْم َداُر السَّلَامِ ِعْنَد َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  }) ١٢٧(السَّالمِ ِعْنَد َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ  لَُهْم َداُر{ 
للمتذكرين عند رهبم جل وعال يوم القيامة دار السالمة واألمان من كل مكروه وهي اجلنة، وهو سبحانه 

  .بسبب أعماهلم الصاحلة؛ ناصرهم وحافظهم جزاًء هلم

َمْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَْرُتْم ِمَن الْإِْنسِ َوقَالَ أَْوِلَياُؤُهْم ِمَن الْإِْنسِ َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا  َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا
  ) ١٢٨(َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم إِنَّ بَِبْعضٍ َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم خَاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه 

َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا  َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا َمْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَْرُتْم ِمَن اِإلْنسِ َوقَالَ أَْوِلَياُؤُهْم ِمَن اِإلْنسِ{ 
) ١٢٨(اُر َمثَْواكُْم خَاِلِديَن ِفيَها إِال َما َشاَء اللَُّه إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم بَِبْعضٍ َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّ

{  
يا معشر اجلن قد أضللتم : يوم حيشر اهللا تعاىل الكفار وأولياءهم من شياطني اجلن فيقول -أيها الرسول-واذكر 

بعضنا من بعض، وبلغنا األجل الذي أجَّلَْته لنا  ربنا قد انتفع: كثًريا من اإلنس، وقال أولياؤهم من كفار اإلنس
مكان إقامتكم خالدين فيها، إال َمن شاء اهللا عدم : النار مثواكم، أي: بانقضاء حياتنا الدنيا، قال اهللا تعاىل هلم

  .إن ربك حكيم يف تدبريه وصنعه، عليم جبميع أمور عباده. خلوده فيها من عصاة املوحدين

  ) ١٢٩(َبْعَض الظَّاِلِمَني َبْعًضا بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ َوكَذَِلَك ُنَولِّي 

  }) ١٢٩(َوكَذَِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّاِلِمَني َبْعًضا بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ { 
ا شياطني اجلن على كفار اإلنس، فكانوا أولياء هلم، نسلِّط الظاملني من اإلنس بعضهم على بعض يف  وكما سلَّطْن

  .بسبب ما يعملونه من املعاصي؛ الدنيا

ْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َشهِدَْنا َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِْنسِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي َوُيْنِذُروَنكُْم ِلقَاَء َي
  ) ١٣٠(لَى أَْنفُِسهِْم أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن َعلَى أَْنفُِسَنا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوَشهُِدوا َع

ْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َشهِْدَنا َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َواِإلْنسِ أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي َوُيْنِذُروَنكُْم ِلقَاَء َي{ 
  }) ١٣٠(الدُّنَْيا َوَشهُِدوا َعلَى أَْنفُِسهِْم أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن َعلَى أَْنفُِسَنا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ 

وظاهر النصوص يدلُّ على أنَّ الرسل من اإلنس - أيها املشركون من اجلن واإلنس، أمل يأتكم رسل من مجلتكم 



ونكم لقاء عذايب يف يوم ، خيربونكم بآيايت الواضحة املشتملة على األمر والنهي وبيان اخلري والشر، وحيذر-فقط
َشهِْدنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك، وأنذرونا لقاء : القيامة؟ قال هؤالء املشركون من اإلنس واجلن

يومنا هذا، فكذبناهم، وخدعت هؤالء املشركني زينةُ احلياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا جاحدين 
  .له عليهم السالموحدانية اهللا تعاىل ومكذبني لرس

  ) ١٣١(ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن َربَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ 

  }) ١٣١(ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن َربَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ { 
اَخذَ أحد بظلمه، وهو مل تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إمنا أعذرنا إىل الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لئال يؤ

  .إىل األمم، وما عذَّبنا أحًدا إال بعد إرسال الرسل إليهم

ا َيْعَملُونَ    ) ١٣٢(َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّ

  }) ١٣٢(ا َيْعَملُونَ َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّ{ 
أيها - وما ربك . ولكل عامل يف طاعة اهللا تعاىل أو معصيته مراتب من عمله، يبلِّغه اهللا إياها، وجيازيه عليها

  .بغافل عما يعمل عباده -الرسول

اُء كََما أَْنَشأَكُْم ِمْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن َوَربَُّك الَْغنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َوَيسَْتْخِلْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَش
)١٣٣ (  

ْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن َوَربَُّك الَْغنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َوَيسَْتْخِلْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَشاُء كََما أَْنَشأَكُْم ِم{ 
)١٣٣ ({  

الناس بعبادته، هو الغين وحده، وكل خلقه حمتاجون إليه، وهو سبحانه ذو  الذي أمر -أيها الرسول-وربك 
الرمحة الواسعة، لو أراد ألهلككم، وأوجد قوًما غريكم خيلفونكم من بعد فنائكم، ويعملون بطاعته تعاىل، كما 

  .أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم

  ) ١٣٤(زِيَن إِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَْنُتْم بُِمْعجِ

  }) ١٣٤(إِنَّ َما ُتوَعُدونَ آلٍت َوَما أَْنُتْم بُِمْعجِزِيَن { 
من العقاب على كفركم واقع بكم، ولن ُتعجِزوا ربكم هرًبا،  -أيها املشركون  -إن الذي يوعدكم به ربكم 

  .فهو قادر على إعادتكم، وإن صرمت تراًبا وعظاًما

اَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَ
)١٣٥ (  



 ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ  القُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه{ 
)١٣٥ ({  

يا قوم اعملوا على طريقتكم فإين عامل على طريقيت اليت شرعها يل ريب جل وعال :  -أيها الرسول- قل 
َمنِ الذي تكون له العاقبة احلسنة؟ إنه ال يفوز برضوان اهللا تعاىل  -عند حلول النقمة بكم-فسوف تعلمون 

  .مع اهللا غريهواجلنة َمن جتاوز حده وظلم، فأشرك 

اِئَنا فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَلَا َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرِث َوالْأَْنَعامِ َنِصيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَ
َو َيِصلُ إِلَى ُشَركَائِهِْم َس ِه فَُه   ) ١٣٦(اَء َما َيْحكُُمونَ َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَّ

ِئَنا فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرِث َواَألْنَعامِ َنِصيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَا{ 
  }) ١٣٦(َركَاِئهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ فَال َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُش

جزًءا مما خلق من الزروع والثمار واألنعام يقدمونه للضيوف واملساكني،  -جلَّ وعال-وجعل املشركون هللا 
ا آخر من هذه األشياء لشركائهم من األوثان واألنصاب، فما كان خمصًصا لشركائهم فإنه يصل  وجعلوا قسًم

  .بئس حكم القوم وقسمتهم. إىل اهللا، وما كان خمصصا هللا تعاىل فإنه يصل إىل شركائهمإليها وحدها، وال يصل 

يَنُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َما َوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْولَاِدِهْم ُشَركَاُؤُهْم ِلُيْرُدوُهْم َوِلَيلْبُِسوا َعلَْيهِْم ِد
  ) ١٣٧(ْم َوَما َيفَْتُرونَ فََعلُوُه فَذَْرُه

يَنُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َما َوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالِدِهْم ُشَركَاُؤُهْم ِلُيْرُدوُهْم َوِلَيلْبُِسوا َعلَْيهِْم ِد{ 
  }) ١٣٧(فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 

مشركني أن جيعلوا هللا تعاىل من احلرث واألنعام نصيًبا، ولشركائهم نصيًبا، زيَّنت وكما زيَّن الشيطان لل
باء يف اهلالك بقتل النفس اليت حرم ليوقعوا هؤالء اآل؛ الشياطني لكثري من املشركني قَْتلَ أوالدهم خشية الفقر

اهللا قتلها إال باحلق، وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس، فيضلوا ويهلكوا، ولو شاء اهللا أال يفعلوا ذلك ما فعلوه، 
وشأهنم فيما يفترون من كذب، فسيحكم  - أيها الرسول-ولكنه قدَّر ذلك لعلمه بسوء حاهلم ومآهلم، فاتركهم 

  .اهللا بينك وبينهم

أَْنَعاٌم لَا َيذْكُُرونَ اْسَم قَالُوا َهِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجٌر لَا َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم َوأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها َوَو
ِه َسَيْجزِيهِْم بَِما كَاُنوا َيفَْتُرونَ    ) ١٣٨(اللَِّه َعلَْيَها افِْتَراًء َعلَْي

َيذْكُُرونَ ِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجٌر ال َيطَْعُمَها إِال َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم َوأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها َوأَْنَعاٌم ال َوقَالُوا َه{ 
  }) ١٣٨(اْسَم اللَِّه َعلَْيَها افِْتَراًء َعلَْيِه َسَيْجزِيهِْم بَِما كَاُنوا َيفَْتُرونَ 

ِمن سدنة األوثان  -حسب ادعائهم-حرام، ال يأكلها إال َمن يأذنون له  هذه إبل وزرع: وقال املشركون
وهذه إبل ال َيذكرون . وهذه إبل ُحرِّمت ظهورها، فال حيل ركوهبا واحلملُ عليها حبال من األحوال. وغريهم



ما كانوا فعلوا ذلك كذًبا منهم على اهللا، سيجزيهم اهللا بسبب . اسم اهللا تعاىل عليها يف أي شأن من شئوهنا
  .يفترون من كذبٍ عليه سبحانه

ُهْم ِفيِه ُشَركَاُء َسَيْجزِيهِمْ َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزَواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَ
  ) ١٣٩(َوْصفَُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم 

اُء ي ُبطُوِن َهِذِه اَألْنَعامِ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزَواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَُهْم ِفيِه ُشَركََوقَالُوا َما ِف{ 
  }) ١٣٩(َسَيْجزِيهِْم َوْصفَُهْم إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم 

ا يف بطون األنعام من أجنَّة مباح لرجالنا، وحمرم على ن: وقال املشركون سائنا، إذا ولد حيا، ويشركون فيه إذا م
إنه تعاىل حكيم يف تدبري . سيعاقبهم اهللا إذ شرَّعوا ألنفسهم من التحليل والتحرمي ما مل يأذن به اهللا. ولد ميًتا

  .أمور خلقه، عليم هبم

ا َرَز قَُهُم اللَُّه افِْتَراًء َعلَى اللَِّه قَْد َضلُّوا َوَما كَاُنوا قَْد َخِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَْولَاَدُهْم َسفًَها بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَُّموا َم
  ) ١٤٠(ُمْهَتِديَن 

ْد َضلُّوا َوَما كَاُنوا قَْد َخِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَْوالَدُهْم َسفًَها بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَُّموا َما َرَزقَُهُم اللَُّه افِْتَراًء َعلَى اللَّ{  ِه قَ
  }) ١٤٠(ُمْهَتِديَن 

قد َبُعدوا . قد خسر وهلك الذين قتلوا أوالدهم لضعف عقوهلم وجهلهم، وحرموا ما رزقهم اهللا كذًبا على اهللا
ا كانوا من أهل اهلدى والرشاد فالتحليل والتحرمي من خصائص األلوهية يف التشريع، واحلالل ما . عن احلق، وم

  .لْقه فرًدا كان أو مجاعة أن يشرع لعباده ما مل يأذن به اهللاأحله اهللا، واحلرام ما حرَّمه اهللا، وليس ألحد من َخ

نَ َوالرُّمَّانَ ُمَتَشابًِها َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتو
  ) ١٤١(إِذَا أَثَْمَر َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َولَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني  َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه

َشابًِها نَ َوالرُّمَّانَ ُمَتَوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتو{ 
  }) ١٤١(الُْمْسرِِفَني َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسرِفُوا إِنَُّه ال ُيِحبُّ 

منها ما هو مرفوع عن األرض كاألعناب، ومنها ما هو غري : واهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أوجد لكم بساتني
فوع، ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع، متنوًعا طعمه، والزيتون والرمان متشاهًبا منظره، وخمتلفًا مثره مر

ِمن مثره إذا أمثر، وأعطوا زكاته املفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه، وال  -أيها الناس-كلوا . وطعمه
نه تعاىل ال حيب املتجاوزين حدوده بإنفاق إ. تتجاوزوا حدود االعتدال يف إخراج املال وأكل الطعام وغري ذلك

  .املال يف غري وجهه

  ) ١٤٢(ْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َوِمَن الْأَْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َولَا َتتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُ



ا َرَزقَكُُم اللَُّه َوال َتتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َوِمَن اَألْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُ{    }) ١٤٢(وا ِممَّ
وأوجد من األنعام ما هو مهيَّأ للحمل عليه لكربه وارتفاعه كاإلبل، ومنها ما هو مهيَّأ لغري احلمل لصغره وقربه 

 لكم وأعطاكموه من هذه األنعام، وال حترموا ما أحلَّ اهللا منها من األرض كالبقر والغنم، كلوا مما أباحه اهللا
  .إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. اتباًعا لطرق الشيطان، كما فعل املشركون

أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ  ثََمانَِيةَ أَْزَواجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ
  ) ١٤٣(َنبِّئُونِي بِِعلْمٍ إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني 

ِه أَْرَحاُم اُألْنثََيْينِ ا اْشَتَملَْت َعلَْيثََمانَِيةَ أَْزَواجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألْنثََيْينِ أَمَّ{ 
  }) ١٤٣(َنبِّئُونِي بِِعلْمٍ إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني 

أربعة منها من الغنم، وهي الضأن : هذه األنعام اليت رزقها اهللا عباده من اإلبل والبقر والغنم مثانية أصناف
هل َحرَّم اهللا الذكرين من الغنم؟ فإن  :ألولئك املشركني - أيها الرسول-قل . ذكوًرا وإناثًا، واملعز ذكوًرا وإناثًا

هل َحرَّم اهللا األنثيني من : ألهنم ال حيرمون كل ذكر من الضأن واملعز، وقل هلم؛ نعم، فقد كذبوا يف ذلك: قالوا
هل َحرَّم اهللا : ألهنم ال حيرمون كل أنثى من ولد الضأن واملعز، وقل هلم؛ نعم، فقد كذبوا أيًضا: الغنم؟ فإن قالوا

ألهنم ال حيرمون ؛ نعم، فقد كذبوا أيًضا: اشتملت عليه أرحام األنثيني من الضأن واملعز من احلمل؟ فإن قالواما 
  .كل َحْمل ِمن ذلك، خبِّروين بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه، إن كنتم صادقني فيما تنسبونه إىل ربكم

ِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ أَْم كُْنُتْم ُشَهَداَء  َوِمَن الْإِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْي
َه لَا َيْهِدي الْقَْوَم  اللَّإِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ

  ) ١٤٤(الظَّاِلِمَني 

ِه أَْرَحاُم اُألْنثََيْينِ أَْم كُْنُتْم َوِمَن اِإلبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ اُألْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْي{ 
ِه كَِذًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم  ُشَهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ

  }) ١٤٤(الظَّاِلِمَني 
أيها -قل . هي اثنان من اإلبل ذكوًرا وإناثًا، واثنان من البقر ذكوًرا وإناثًا: واألصناف األربعة األخرى

أَحرَّم اهللا الذكرين أم األنثيني؟ أم حرَّم ما اشتملت عليه أرحام األنثيني ذكوًرا : ألولئك املشركني -الرسول
وإناثًا؟ أم كنتم أيها املشركون حاضرين، إذ وصاكم اهللا هبذا التحرمي لألنعام، فال أحد أشد ظلًما ممن اختلق 

تعاىل ال يوفق للرشد َمن جتاوز حدَّه، فكذب  إن اهللا. ليصرف الناس جبهله عن طريق اهلدى؛ على اهللا الكذب
  .على ربه، وأضلَّ الناس

ْو َدًما َمْسفُوًح َعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَ ا أَْو لَْحَم ِخْنزِيرٍ فَإِنَُّه قُلْ لَا أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطْ
ٍد فَإِنَّ َربََّك غَفُوٌر َرِحيٌم رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغ   ) ١٤٥(ْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعا



ةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَ{  َعُمُه إِال أَنْ َيكُونَ َمْيَت  ْو لَْحَم ِخْنزِيرٍ فَإِنَُّهقُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطْ
  }) ١٤٥(رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َوال َعاٍد فَإِنَّ َربََّك غَفُوٌر َرِحيٌم 

إين ال أجد فيما أوحى اهللا إيلَّ شيئًا حمرًما على من يأكله مما تذكرون أنه ُحرِّم من األنعام، :  -أيها الرسول- قل 
ا مراقًا، أو يكون حلم خنزير فإنه جنس، أو الذي كانت ذكاته  إال أن يكون قد مات بغري تذكية، أو يكون دًم

فمن اضطر إىل األكل . كما إذا كان املذبوح قد ذكر عليه اسم غري اهللا عند الذبح؛ خروًجا عن طاعة اهللا تعاىل
اوز حد الضرورة، فإن اهللا تعاىل من هذه احملرمات بسبب اجلوع الشديد غري طالب بأكله منها تلذذًا، وال متج

بالسنة حترمي كل ذي ناب من السباع، وخملب من الطري، واحلمر  - فيما بعد  -وقد ثبت . غفور له، رحيم به
  .األهلية، والكالب

ِمَن الَْبقَرِ َوالَْغَنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَم رٍ َو ا أَوِ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُ ُهَما إِلَّا َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَم
  ) ١٤٦(الْحََواَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلَك َجَزْيَناُهْم بَِبْغيِهِْم وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

رٍ َوِمَن الَْبقَرِ َوالَْغَنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُش{  ا أَوِ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُ ُحوَمُهَما إِال َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَم
  }) ١٤٦(الْحََواَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلَك َجَزْيَناُهْم بَِبْغيِهِْم وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

ا مل يكن مشقوق : هلؤالء املشركني ما حرمَّنا على اليهود من البهائم والطري -أيها الرسول-واذكر  وهو كل م
ابع كاإلبل والنَّعام، وشحوم البقر والغنم، إال ما َعِلق من الشحم بظهورها أو أمعائها، أو اختلط بعظم األص

ذلك التحرم املذكور على اليهود عقوبة ِمنَّا هلم بسبب أعماهلم السيئة، وإنَّا لصادقون . األلْية واجلنب وحنو ذلك
  .فيما أخربنا به عنهم

لْ َربُّ   ) ١٤٧(كُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َولَا ُيَردُّ َبأُْسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُ

  }) ١٤٧(فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوال ُيَردُّ َبأُْسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني { 
ربكم جل وعال ذو رمحة : هود، وغريهم، فقل هلمخمالفوك من املشركني والي -أيها الرسول-فإن كذبك 

ويف هذا هتديد هلم . واسعة، وال ُيْدفع عقابه عن القوم الذين أجرموا، فاكتسبوا الذنوب، واجترحوا السيئات
  .ملخالفتهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َحتَّى َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َولَا آَبا
  ) ١٤٨(ا َتْخُرُصونَ ذَاقُوا َبأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لََنا إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ أَْنُتْم إِلَّ

ْبِلَسَيقُولُ الَِّذيَن أَ{  هِْم ْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَ
  }) ١٤٨(إِال َتخُْرُصونَ  َحتَّى ذَاقُوا َبأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لََنا إِنْ َتتَّبُِعونَ إِال الظَّنَّ َوإِنْ أَْنُتْم

ا ذلك، وردَّ  -حنن وآباؤنا-لو أراد اهللا أن ال نشرك : سيقول الذين أشركوا ا فعلن وأن ال حنرم شيئًا ِمن دونه م
اهللا عليهم ببيان أن هذه الشبهة قد أثارها الكفار ِمن قبلهم، وكذَّبوا هبا دعوة رسلهم، واستَمرُّوا على ذلك، 

يما زعمتم -هل عندكم : -أيها الرسول-قل هلم . حىت نزل هبم عذاب اهللا فيما حرَّمتم من األنعام واحلرث، وف



من علم صحيح فتظهرره لنا؟ إن تتبعون يف أمور هذا  -من أن اهللا قد شاء لكم الكفر، ورضيه منكم وأحبه لكم
  .الدين إال جمرد الظن، وإن أنتم إال تكذبون

  ) ١٤٩(فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني  قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الَْباِلَغةُ

ْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني {    }) ١٤٩(قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الْبَاِلَغةُ فَلَ
فلله جل وعال احلجة القاطعة اليت يقطع هبا ظنونكم، فلو شاء لوفَّقكم مجيًعا إىل طريق : هلم -أيها الرسول- قل 

  .االستقامة

اَء الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن َيْشَهُدونَ أَنَّ اللََّه َحرََّم َهذَا فَإِنْ َشهُِدوا فَلَا َتْشَهْد َمَعُهْم َولَا َتتَّبِْع أَْهَو قُلْ َهلُمَّ
  ) ١٥٠(بِآيَاِتَنا َوالَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َوُهْم بَِربِّهِْم َيْعِدلُونَ 

َء الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن َيْشَهُدونَ أَنَّ اللََّه َحرََّم َهذَا فَإِنْ َشهُِدوا فَال َتْشَهْد َمَعُهْم َوال َتتَّبِْع أَْهَوا قُلْ َهلُمَّ{ 
  }) ١٥٠(بِآيَاِتَنا َوالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َوُهْم بَِربِّهِْم َيْعِدلُونَ 

هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا تعاىل هو الذي حرَّم ما حرَّمتم من : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
فال تصدقهم، وال توافق الذين حكَّموا أهواءهم، فكذبوا بآيات  -كذًبا وزورًا- احلرث واألنعام، فإن شهدوا 

ا أحل اهللا، وحتليل ما حرم اهللا، وال تت بع الذين ال يصدقون باحلياة اآلخرة وال اهللا فيما ذهبوا إليه من حترمي م
، والذين هم برهبم يشركون فيعبدون معه غريه   .يعملون هلا

ْحُن قُْتلُوا أَْولَاَدكُْم ِمْن إِْملَاقٍ َنقُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَلَّا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َولَا َت
رََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ ذَِلكُْم َنْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْم َولَا َتقَْرُبوا الْفَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َح

  ) ١٥١(َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

بُّكُْم َعلَْيكُْم أَال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوال َتقُْتلُوا أَْوالَدكُْم ِمْن إِْمالقٍ قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َر{ 
اللَُّه إِال بِالَْحقِّ  ي َحرََّمَنْحُن َنْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْم َوال َتقَْرُبوا الْفَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّت

  }) ١٥١(ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 
أن ال تشركوا معه شيئًا من خملوقاته يف عبادته، بل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: هلم -أيها الرسول- قل 

حتسنوا إىل الوالدين بالرب  اصرفوا مجيع أنواع العبادة له وحده، كاخلوف والرجاء والدعاء، وغري ذلك، وأن
فإن اهللا يرزقكم وإياهم، وال ؛ والدعاء وحنو ذلك من اإلحسان، وال تقتلوا أوالدكم ِمن أجل فقر نزل بكم

تقربوا ما كان ظاهًرا من كبري اآلثام، وما كان خفيا، وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا قتلها إال باحلق، وذلك يف 
الزىن بعد اإلحصان أو الردة عن اإلسالم، ذلكم املذكور مما هناكم اهللا عنه، وعهد  حال القصاص من القاتل أو

  .لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه؛ إليكم باجتنابه، ومما أمركم به، وصَّاكم به ربكم



الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط لَا ُنكَلُِّف َنفًْسا إِلَّا  َولَا َتقَْرُبوا َمالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا
انَ ذَا قُْرَبى َوبَِعْهِد اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُ   ) ١٥٢(ْم َتذَكَُّرونَ ُوْسَعَها َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَ

الَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط ال ُنكَلُِّف َنفًْسا إِال َوال َتقَْرُبوا َمالَ الَْيتِيمِ إِال بِ{ 
انَ ذَا قُْرَبى َوبَِعْهِد اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُ   }) ١٥٢(ُرونَ ْم َتذَكَُّوْسَعَها َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَ

وال تقربوا أيها األوصياء مال اليتيم إال باحلال اليت تصلح هبا أمواله وَيْنَتِفع هبا، حىت يصل إىل سن البلوغ 
وإذا . ويكون راشدًا، فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله، وأوفوا الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به متام الوفاء

وإذا قلتم فتحرَّوا يف . قد يكون من نقص، ال نكلف نفًسا إال وسعهابذلتم جهدكم فال حرج عليكم فيما 
قولكم العدل دون ميل عن احلق يف خرب أو شهادة أو حكم أو شفاعة، ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة 

حق، وأوفوا مبا عهد اهللا به إليكم من االلتزام بشريعته يكم من ذلكم املتلوُّ عل. منكم، فال متيلوا معه بغري 
  .رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم؛ األحكام، وصَّاكم به ربكم

اكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه َولَا َتتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّ
)١٥٣ (  

ِه ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتَوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُم{  تَّقُونَ ْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه َوال َتتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِل
)١٥٣ ({  

ومما وصاكم اهللا به أن هذا اإلسالم هو طريق اهللا تعاىل املستقيم فاسلكوه، وال تسلكوا سبل الضالل، فتفرقكم، 
لتتقوا عذابه بفعل ؛ ذلكم التوجه حنو الطريق املستقيم هو الذي وصَّاكم اهللا به. سبيل اهللا املستقيموتبعدكم عن 

  .أوامره، واجتناب نواهيه

َعلَُّهْم بِ هِْم ُيْؤِمُنونَ ِلقَاِء َربِّثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َتَماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوَتفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لَ
)١٥٤ (  

ِلقَاِء َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َتَماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوَتفِْصيال ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم بِ{ 
)١٥٤ ({  

سى التوراة متاًما لنعمته على احملسنني من إن اهللا تعاىل هو الذي أتى مو: هلؤالء املشركني - أيها الرسول-مث قل 
رجاء أن ؛ أهل ملته، وتفصيال لكل شيء من أمور دينهم، وهدى وداللة على الطريق املستقيم ورمحة هلم

  .يصدِّقوا بالبعث بعد املوت واحلساب واجلزاء، ويعملوا لذلك

  ) ١٥٥(َعلَّكُْم تُْرَحُمونَ َوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه َواتَّقُوا لَ



  }) ١٥٥(َوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه َواتَّقُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { 
يما يأمر به وينهى عنه،  وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، خريه كثري فاتبعوه ف

  .رجاء أن ترمحوا فتنجوا من عذابه، وتظفروا بثوابه؛ أمًرا واتقوا اهللا أن ختالفوا له

  ) ١٥٦(أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراَسِتهِْم لََغاِفِلَني 

  }) ١٥٦(ْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراَسِتهِْم لََغاِفِلَني أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِم{ 
إمنا أُنزل الكتاب من السماء على اليهود والنصارى، وقد : -يا كفار العرب-لئال تقولوا ؛ وأنزلنا هذا القرآن

  .كنا عن قراءة كتبهم يف شغل، وحنن ليس لنا هبا علم وال معرفة

لَُم ِممَّْن نْزِلَ َعلَْيَنا الِْكَتاُب لَكُنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَقَْد َجاَءكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَظْأَْو َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُ
  ) ١٥٧(وا َيْصِدفُونَ كَذََّب بِآَياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا ُسوَء الَْعذَابِ بَِما كَاُن

َوُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَظْلَُم أَْو َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الِْكَتاُب لَكُنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَقَْد َجاَءكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم { 
ْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا ُسوَء الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا َيْصِدفُونَ ِممَّْن كَذََّب بِآَياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجزِي الَِّذيَن َي

)١٥٧ ({  
لو أنَّا أُنزل علينا كتاب من السماء، كما أُنزل على اليهود والنصارى، لكنَّا :  -أيها املشركون-ولئال تقولوا 

حجة واضحة ِمن ربكم أشدَّ استقامة على طريق احلق منهم، فقد جاءكم كتاب بلسانكم عريب مبني، وذلك 
فال أحد أشد ظلًما وعدواًنا ممن كذَّب حبجج اهللا تعاىل وأعرض . وإرشاد إىل طريق احلق، ورمحةٌ هلذه األمة

  .بسبب إعراضهم عن آياتنا، وصدِّهم عن سبيلنا؛ فهؤالء املعرضون سنعاقبهم عقاًبا شديًدا يف نار جهنم!! عنها

فَعُ َيُهُم الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتَي َربَُّك أَْو يَأِْتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك لَا َيْنَهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْت
  ) ١٥٨( نََنفًْسا إَِميانَُها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْيًرا قُلِ اْنَتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُرو

ي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َيْنفَُع َهلْ َيْنظُُرونَ إِال أَنْ َتأِْتَيُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربَُّك أَْو َيأِْتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيأِْت{ 
  }) ١٥٨(ْيًرا قُلِ اْنَتِظُروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ َنفًْسا إَِميانَُها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخ

هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل اهللا إال أن يأتيهم ملك املوت وأعوانه لقبض أرواحهم، أو يأيت ربك 
للفصل بني عباده يوم القيامة، أو يأيت بعض أشراط الساعة وعالماهتا الدالة على جميئها، وهي  - أيها الرسول-

الشمس من مغرهبا؟ فحني يكون ذلك ال ينفع نفسا إمياهنا، إن مل تكن آمنت من قبل، وال ُيقبل منها إن  طلوع
؛ انتظروا جميء ذلك:  -أيها الرسول-قل هلم . كانت مؤمنة كسب عمل صاحل إن مل تكن عاملة به قبل ذلك

  .لتعلموا احملق من املبطل، واملسيء من احملسن، إنا منتظرون ذلك

ْم بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ لَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَنبِّئُُهإِنَّ ا
)١٥٩ (  



ُرُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَنبِّئُُهْم بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْم{ 
)١٥٩ ({  

أيها - إن الذين فرقوا دينهم بعد ما كانوا جمتمعني على توحيد اهللا والعمل بشرعه، فأصبحوا فرقا وأحزابا، إنك 
اب منهم وأحسن بإحسانه، بريء منهم، إمنا حكمهم إىل اهللا تعاىل، مث خيربهم بأعماهلم، فيجازي من ت -الرسول

  .ويعاقب املسيء بإساءته

ا ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوُهْم لَا ُيظْ ُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَ   ) ١٦٠(لَُمونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَ

ُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِ{    }) ١٦٠(السَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى إِال ِمثْلََها َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَ
من لقي ربه يوم القيامة حبسنة من األعمال الصاحلة فله عشر حسنات أمثاهلا، ومن لقي ربه بسيئة فال يعاقب إال 

  .مبثلها، وهم ال يظلمون مثقال ذرة

  ) ١٦١(ِقيمٍ ِديًنا ِقَيًما ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي َربِّي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَت

  }) ١٦١(رِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي َربِّي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ِديًنا ِقَيًما ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْش{ 
إنين أرشدين ريب إىل الطريق القومي املوصل إىل جنته، وهو دين اإلسالم : ء املشركنيهلؤال -أيها الرسول- قل 

القائم بأمر الدنيا واآلخرة، وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السالم، وما كان إبراهيم عليه السالم من 
  .املشركني مع اهللا غريه

  ) ١٦٢(لَِّه َربِّ الَْعالَِمَني قُلْ إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِل

  }) ١٦٢(قُلْ إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { 
ذحبي هللا وحده، ال لألصنام، وال لألموات، وال : إن صاليت، ونسكي، أي: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 

  .ري اهللا، وعلى غري امسه كما تفعلون، وحيايت ومويت هللا تعاىل رب العاملنيللجن، وال لغري ذلك مما تذحبونه لغ

  ) ١٦٣(لَا َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني 

  }) ١٦٣(ال َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت وَأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني { 
يته وال يف صفاته وأمسائه، وبذلك التوحيد اخلالص أمرين ريب جل وعال وأنا ال شريك له يف ألوهيته وال يف ربوب
  .أول من أقر وانقاد هللا من هذه األمة

ا َولَا َتزُِر َوازِ إِلَى  َرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّقُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغي َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء َولَا َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِلَّا َعلَْيَه
  ) ١٦٤(َربِّكُْم َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 



 وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغي َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء َوال َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِال َعلَْيَها َوال َتزُِر َوازَِرةٌ{ 
  }) ١٦٤(ْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ َربِّكُْم َم

أغري اهللا أطلب إهلا، وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره؟ وال يعمل أي إنسان عمال سيئا :  -أيها الرسول- قل 
ربكم مبا كنتم إال كان إمثه عليه، وال حتمل نفس آمثة إمث نفس أخرى، مث إىل ربكم معادكم يوم القيامة، فيخ

  .ختتلفون فيه من أمر الدين

 َربََّك َسرِيُع َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخلَاِئَف الْأَْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت ِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ
  ) ١٦٥(الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 

َخالِئَف اَألْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت ِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ َربََّك َسرِيُع  َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم{ 
  }) ١٦٥(الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 

مروها لتع؛ واهللا سبحانه هو الذي جعلكم ختلفون من سبقكم يف األرض بعد أن أهلكهم اهللا، واستخلفكم فيها
بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم يف الرزق والقوة فوق بعض درجات، ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه، 

إن ربك سريع العقاب ملن كفر به وعصاه، وإنه لغفور ملن آمن به وعمل صاحلا . فيظهر للناس الشاكر من غريه
  .ء اهللا احلسىنوتاب من املوبقات، رحيم به، والغفور والرحيم امسان كرميان من أمسا

  }سورة األعراف { 

  ) ١(املص 

  }) ١(املص { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة

ي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني    ) ٢(ِكَتاٌب أُْنزِلَ إِلَْيَك فَلَا َيكُْن ِف

  }) ٢(ْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ِكَتاٌب أُْنزِلَ إِلَْيَك فَال َيكُ{ 
فال يكن يف صدرك شك منه يف أنه أنزل من عند اهللا،  -أيها الرسول-هذا القرآن كتاب عظيم أنزله اهللا عليك 

  .لتخوف به الكافرين وتذكر املؤمنني؛ وال تتحرج يف إبالغه واإلنذار به، أنزلناه إليك

ا َما َتذَكَُّرونَ    ) ٣(اتَّبُِعوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَا َتتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء قَِليلً

  }) ٣(اتَّبُِعوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َوال َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء قَِليال َما َتذَكَُّرونَ { 
ما أُنزل إليكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتثال األوامر واجتناب النواهي، وال تتبعوا  -أيها الناس- وا اتبع

  .إنكم قليال ما تتعظون، وتعتربون، فترجعون إىل احلق. من دون اهللا أولياء كالشياطني واألحبار والرهبان



  ) ٤(َياًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسَنا َب

ا َبأُْسَنا َبَياًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ {    }) ٤(َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَه
وكثري من القرى أهلكنا أهلها بسبب خمالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصوال بذلِّ اآلخرة، 

ألهنما وقتان للسكون ؛ وَخصَّ اهللا هذين الوقتني. ن ليال ومرة وهم نائمون هناًرافجاءهم عذابنا مرة وهم نائمو
  .واالستراحة، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد

  ) ٥(فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاَءُهْم َبأُْسَنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 

  }) ٥(ْم َبأُْسَنا إِال أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاَءُه{ 
  .فما كان قوهلم عند جميء العذاب إال اإلقرار بالذنوب واإلساءة، وأهنم حقيقون بالعذاب الذي نزل هبم

  ) ٦(فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنسْأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني 

  }) ٦(الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنسْأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني  فَلََنْسأَلَنَّ{ 
  .ماذا أجبتم رسلنا إليكم؟ ولنْسألَنَّ املرسلني عن تبليغهم لرساالت رهبم، وعمَّا أجابتهم به أممهم: املرسلون

ا غَاِئبَِني  مٍ َوَما كُنَّ   ) ٧(فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْ

ا غَاِئبَِني فَلََنقُصَّنَّ َع{    }) ٧(لَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّ
ا كنا غائبني  ا عملوا بعلم منا ألعماهلم يف الدنيا فيما أمرناهم به، وما هنيناهم عنه، وم فلَنقُصَّنَّ على اخللق كلهم م

  .عنهم يف حال من األحوال

  ) ٨(َك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئ

  }) ٨(َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ { 
ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون مبيزان حقيقي بالعدل والقسط الذي ال ظلم فيه، فمن ثقلت موازين 

  .لفائزونفأولئك هم ا -لكثرة حسناته- أعماله 

  ) ٩(َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ 

  }) ٩(َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ { 
فأولئك هم الذين أضاعوا حظَّهم من رضوان اهللا تعاىل، بسبب  -لكثرة سيئاته-ازين أعماله ومن َخفَّْت مو

  .جتاوزهم احلد جبحد آيات اهللا تعاىل وعدم االنقياد هلا

ا َتْشكُُرونَ    ) ١٠(َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليلًا َم



  }) ١٠(نَّاكُْم ِفي اَألْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليال َما َتْشكُُرونَ َولَقَْد َمكَّ{ 
يف األرض، وجعلناها قراًرا لكم، وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم  -أيها الناس-ولقد مكَّنَّا لكم 

  .ومشارب، ومع ذلك فشكركم لنعم اهللا قليل

  ) ١١(َصوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا لِآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا إِْبِليَس لَْم َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن  َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ

) ١١(ْن ِمَن السَّاجِِديَن َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِال إِْبِليَس لَْم َيكُ{ 
{  

مث صوَّرناه على هيئته املفضلة على كثري من  -وهو أبوكم آدم من العدم- ولقد أنعمنا عليكم خبلق أصلكم 
فسجدوا مجيًعا،  -إكراًما واحتراًما وإظهاًرا لفضل آدم- اخللق، مث أمرنا مالئكتنا عليهم السالم بالسجود له 

  .حسًدا له على هذا التكرمي العظيم؛ يكن من الساجدين آلدملكنَّ إبليس الذي كان معهم مل 

ِطنيٍ    ) ١٢(قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد إِذْ أََمْرُتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن 

ُه ِمْن ِطنيٍ قَالَ َما َمَنَعَك أَال َتْسُجَد إِذْ أََمْرُتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِم{    }) ١٢(ْنُه َخلَقَْتنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْت
؛ أنا أفضل منه خلقًا: ما منعك أال تسجد إذ أمرتك؟ فقال إبليس: قال تعاىل منكًرا على إبليس َتْرَك السجود
  .فرأى أن النار أشرف من الطني. ألين خملوق من نار، وهو خملوق من طني

ا   ) ١٣(َيكُونُ لََك أَنْ َتَتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن  قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََم

ا َيكُونُ لََك أَنْ َتَتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن {    }) ١٣(قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََم
  .رج من اجلنة، إنك من الذليلني احلقريينفاهبط من اجلنة، فما يصح لك أن تتكرب فيها، فاخ: قال اهللا إلبليس

  ) ١٤(قَالَ أَْنِظْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ 

  }) ١٤(قَالَ أَْنِظْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ { 
وذلك ألمتكن من إغواء َمن أقدر ؛ أمهلين إىل يوم البعث: حينما يئس من رمحته -جل وعال-قال إبليس هللا 
  .عليه من بين آدم

  ) ١٥(لَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن قَا

  }) ١٥(قَالَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن { 
  .إنك ممن كتبُت عليهم تأخري األجل إىل النفخة األوىل يف القرن، إذ ميوت اخللق كلهم: قال اهللا تعاىل

  ) ١٦(قَالَ فَبَِما أَغَْوْيَتنِي لَأَقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْمْسَتِقيَم 



  }) ١٦(قَالَ فَبَِما أَغَْوْيَتنِي َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْمْسَتقِيَم { 
فبسبب ما أضللتين ألجتهدنَّ يف إغواء بين آدم عن طريقك القومي، وألصدَّنَّهم عن اإلسالم : قال إبليس لعنه اهللا
  .الذي فطرهتم عليه

  ) ١٧(َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئِلهِْم َولَا َتجُِد أَكْثََرُهْم َشاِكرِيَن  ثُمَّ لَآِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن

  }) ١٧(ْم َشاِكرِيَن ثُمَّ آلِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئِلهِْم َوال َتجُِد أَكْثََرُه{ 
هم من مجيع اجلهات واجلوانب، فأصدهم عن احلق، وأُحسِّن هلم الباطل، وأرغبهم يف الدنيا، وأشككهم مث آلتينَّ

  .يف اآلخرة، وال جتد أكثر بين آدم شاكرين لك نعمتك

  ) ١٨(قَالَ اْخُرْج ِمْنَها َمذُْءوًما َمْدُحوًرا لََمْن َتبَِعَك ِمْنُهْم لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمْنكُْم أَْجَمِعَني 

  }) ١٨(قَالَ اْخُرْج ِمْنَها َمذُْءوًما َمْدُحوًرا لََمْن َتبَِعَك ِمْنُهْم َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْنكُْم أَْجَمِعَني { 
  .اخرج من اجلنة ممقوًتا مطروًدا، ألمألنَّ جهنم منك وممن تبعك من بين آدم أمجعني: قال اهللا تعاىل إلبليس

  ) ١٩(َزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َولَا َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني َوَيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َو

) ١٩(اِلِمَني َن الظََّوَيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُال ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َوال َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِم{ 
{  

، )َعيَّنها هلما(ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء اجلنة، فكُال من مثارها حيث شئتما، وال تأكال من مثرة شجرة
تما من الظاملني املتجاوزين حدود اهللا   .فإن فعلتما ذلك كن

ُهَما ِمْن َسْوآ ا َربُّكَُما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّا فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورَِي َعْن ِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُم
  ) ٢٠(أَنْ َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِديَن 

ا َربُّ{  ا ِمْن َسْوآِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُم كَُما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِال فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَم
  }) ٢٠(أَنْ َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الَْخاِلِديَن 

؛ فألقى الشيطان آلدم وحواء وسوسة إليقاعهما يف معصية اهللا تعاىل باألكل من تلك الشجرة اليت هنامها اهللا عنها
إمنا هناكما ربكما عن األكل ِمن : ما يف حماولة املكر هبمالتكون عاقبتهما انكشاف ما ُستر من عوراهتما، وقال هل

  .مثر هذه الشجرة ِمن أجل أن ال تكونا ملَكني، وِمن أجل أن ال تكونا من اخلالدين يف احلياة

  ) ٢١(َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني 



  }) ٢١(َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني { 
وأقسم الشيطان آلدم وحواء باهللا إنه ممن ينصح هلما يف مشورته عليهما باألكل من الشجرة، وهو كاذب يف 

  .ذلك

ا ِمْن َوَرقِ َربُُّهَما  الَْجنَِّة َوَناَداُهَما فََدلَّاُهَما بُِغُرورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِم
ا الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمبٌِني    ) ٢٢(أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن ِتلْكَُم

هَِما ِمْن َوَرقِ ا{  ِة َوَناَداُهَما َربُُّهَما لَْجنَّفََدالُهَما بُِغُرورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْي
ا الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمبٌِني    }) ٢٢(أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن ِتلْكَُم

فجرَّأمها وغرَّمها، فأكال من الشجرة اليت هنامها اهللا عن االقتراب منها، فلما أكال منها انكشفت هلما عوراهتما، 
ما سترمها اهللا به قبل املخالفة، فأخذا يلزقان بعض ورق اجلنة على عوراهتما، ونادامها رهبما جل وعال أمل وزال 

إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ ويف هذه اآلية دليل : أهنكما عن األكل من تلك الشجرة، وأقل لكما
  .يف الطباع، مستقَبًحا يف العقول على أن كشف العورة من عظائم األمور، وأنه كان ومل يزل مستهَجًنا

  ) ٢٣(قَالَا َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن 

  }) ٢٣(رِيَن قَاال َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِس{ 
ربنا ظلمنا أنفسنا باألكل من الشجرة، وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن ممن أضاعوا حظَّهم يف : قال آدم وحواء
  ).وهذه الكلمات هي اليت تلقاها آدم من ربه، فدعا هبا فتاب اهللا عليه.(دنياهم وأخراهم

  ) ٢٤(لْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي ا

  }) ٢٤(قَالَ اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي اَألْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ { 
اهبطوا من السماء إىل األرض، وسيكون بعضكم لبعض عدًوا، ولكم يف : قال تعاىل خماطًبا آدم وحواء إلبليس

  .ألرض مكان تستقرون فيه، وتتمتعون إىل انقضاء آجالكما

  ) ٢٥(قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ 

  }) ٢٥(قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ { 
ألرض تقضون أيام حياتكم الدنيا، وفيها تكون يف ا: فيها حتيون، أي: قال اهللا تعاىل آلدم وحوَّاء وذريتهما

  .وفاتكم، ومنها خيرجكم ربكم، وحيشركم أحياء يوم البعث

ِمْن آَياِت اللَِّه لََعلَُّهْم َيا َبنِي آَدَم قَْد أَْنَزلَْنا َعلَْيكُْم ِلَباًسا ُيَوارِي َسْوآِتكُْم َورِيًشا َوِلَباُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك 
  ) ٢٦(كَُّرونَ َيذَّ



ِمْن آَياِت اللَِّه لََعلَُّهْم َيا َبنِي آَدَم قَْد أَْنَزلَْنا َعلَْيكُْم ِلَباًسا ُيَوارِي َسْوآِتكُْم َورِيًشا َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك { 
  }) ٢٦(َيذَّكَُّرونَ 

، ولباًسا للزينة والتجمل، وهو من الكمال يا بين آدم قد جعلنا لكم لباًسا يستر عوراتكم، وهو لباس الضرورة
ذلك الذي َمنَّ اهللا به . ولباُس تقوى اهللا تعاىل بفعل األوامر واجتناب النواهي هو خري لباس للمؤمن. والتنعم

لكي تتذكروا هذه النعم، فتشكروا ؛ عليكم من الدالئل على ربوبية اهللا تعاىل ووحدانيته وفضله ورمحته بعباده
  .ويف ذلك امتنان من اهللا تعاىل على َخلْقه هبذه النعم. هللا عليها

ِلُيرَِيُهَما َسْوآِتهَِما إِنَُّه َيَراكُْم َيا َبنِي آَدَم لَا َيفِْتَننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرَج أََبَوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة َينْزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما 
  ) ٢٧(َرْوَنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطَني أَْوِلَياَء ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ لَا َت

مْ ُيرَِيُهَما َسْوآِتهَِما إِنَُّه َيَراكَُيا َبنِي آَدَم ال َيفِْتَننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرَج أََبوَْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة َيْنزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِل{ 
  }) ٢٧(ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ ال َتَرْوَنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطَني أَْوِلَياَء ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ 

يا بين آدم ال خيدعنَّكم الشيطان، فيزين لكم املعصية، كما زيَّنها ألبويكم آدم وحواء، فأخرجهما بسببها من 
إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه . لتنكشف هلما عوراهتما؛ سترمها اهللا به اجلنة، ينزع عنهما لباسهما الذي

إنَّا جعلنا الشياطني أولياء للكفار الذين ال يوحدون اهللا، وال يصدقون رسله، وال . وأنتم ال تروهنم فاحذروهم
  .يعملون هبديه

اللَُّه أََمَرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه لَا َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباَءَنا َو
  ) ٢٨(َتْعلَُمونَ 

ا آَباَءَنا َواللَُّه أََمَرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه ال َيأُْمُر بِا{  ِه َما لْفََوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدَنا َعلَْيَه ْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَّ
  }) ٢٨(ال َتْعلَُمونَ 

أيها -قل هلم . وإذا أتى الكفار قبيًحا من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه مما ورثوه عن آبائهم، وأنه مما أمر اهللا به
ما ال  -املشركونأيها -إن اهللا تعاىل ال يأمر عباده بقبائح األفعال ومساوئها، أتقولون على اهللا :  -الرسول

  تعلمون كذًبا وافتراًء؟

  ) ٢٩(كُْم َتُعوُدونَ قُلْ أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َواْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَ

) ٢٩(َمْسجٍِد َواْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ  قُلْ أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ{ 
{  

أمر ريب بالعدل، وأمركم بأن ختلصوا له العبادة يف كل موضع من : هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
وكما أن . ث بعد املوتمواضعها، وخباصة يف املساجد، وأن تدعوه خملصني له الطاعة والعبادة، وأن تؤمنوا بالبع

  .اهللا أوجدكم من العدم فإنه قادر على إعادة احلياة إليكم مرة أخرى



ْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمْهَتُدونَ فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشَّيَاِطَني أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَي
)٣٠ (  

ونَ أَنَُّهْم ُمْهَتُدونَ قًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَيْحَسُبفَرِي{ 
)٣٠ ({  

الطريق فريقًا وفَّقهم للهداية إىل الصراط املستقيم، وفريقًا وجبت عليهم الضاللة عن : جعل اهللا عباده فريقني
  .املستقيم، إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا، فأطاعوهم جهال منهم وظًنا بأهنم قد سلكوا سبيل اهلداية

  ) ٣١(َني َيا َبنِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَرُبوا َولَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِف

  }) ٣١(نِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَرُبوا َوال ُتْسرِفُوا إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني َيا َب{ 
يا بين آدم كونوا عند أداء كل صالة على حالة من الزينة املشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة 

إن اهللا ال حيب . يبات ما رزقكم اهللا، وال تتجاوزوا حدود االعتدال يف ذلكوحنو ذلك، وكلوا واشربوا من ط
  .املتجاوزين املسرفني يف الطعام والشراب وغري ذلك

رََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه وَالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِف الدُّْنَيا َخاِلَصةً َيْوَم ي الَْحَياِة قُلْ َمْن َح
  ) ٣٢(الِْقَياَمِة كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

َيْوَم  ي الَْحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصةًقُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه وَالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِف{ 
  }) ٣٢(الِْقَياَمِة كَذَِلَك ُنفَصِّلُ اآلَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

َمن الذي حرم عليكم اللباس احلسن الذي جعله اهللا تعاىل زينة : هلؤالء اجلهلة من املشركني -أيها الرسول- قل 
: هلؤالء املشركني -الرسولأيها -لكم؟ وَمن الذي حرَّم عليكم التمتع باحلالل الطيب من رزق اهللا تعاىل؟ قل 

إنَّ ما أحله اهللا من املالبس والطيبات من املطاعم واملشارب حق للذين آمنوا يف احلياة الدنيا يشاركهم فيها 
ا مييز . غريهم، خالصة هلم يوم القيامة مثل ذلك التفصيل يفصِّل اهللا اآليات لقوم يعلمون ما يبيِّن هلم، ويفقهون م

  .هلم

ِه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه رََّم َربَِّي الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوالْإِثَْم َوالَْبْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَّقُلْ إِنََّما َح
  ) ٣٣(ُسلْطَاًنا َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

لْ بِِه فََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َواِإلثَْم َوالَْبْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّقُلْ إِنََّما َحرََّم َربَِّي الْ{ 
  }) ٣٣(ُسلْطَاًنا َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ 

لقبائح من األعمال، ما كان منها ظاهًرا، وما كان خفيا، إمنا َحرَّم اهللا ا: هلؤالء املشركني -أيها الرسول- قل 
وَحرَّم املعاصي كلها، وِمن أعظمها االعتداء على الناس، فإن ذلك جمانب للحق، وحرَّم أن تعبدوا مع اهللا تعاىل 



ا مل يشرعه افتراًء غريه مما مل ُيَنزِّل به دليال وبرهاًنا، فإنه ال حجة لفاعل ذلك، وحرَّم أن تنسبوا إىل اهللا تعاىل م
  .وكذًبا، كدعوى أن هللا ولًدا، وحترمي بعض احلالل من املالبس واملآكل

  ) ٣٤(َوِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 

  }) ٣٤(ُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ َوِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َيْسَتأِْخ{ 
وقت حللول العقوبة  -عليهم الصالة والسالم-ولكل مجاعة اجتمعت على الكفر باهللا تعاىل وتكذيب رسله 

  .هبم، فإذا جاء الوقت الذي وقَّته اهللا إلهالكهم ال يتأخرون عنه حلظة، وال يتقدمون عليه

ْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي فََمنِ اتَّقَى َوأَْصلََح فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ َيا َبنِي آَدَم إِمَّا َيأِْتَينَّكُ
)٣٥ (  

ْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ لََيا َبنِي آَدَم إِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي فََمنِ اتَّقَى َوأَْصلََح فَال َخْوٌف َع{ 
)٣٥ ({  

يا بين آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم، يتلون عليكم آيات كتايب، ويبينون لكم الرباهني على صدق ما 
جاؤوكم به فأطيعوهم، فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فال خوف عليهم يوم القيامة من عقاب اهللا تعاىل، 

  .حظوظ الدنيا وال ههم حيزنون على ما فاهتم من

  ) ٣٦(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َواْسَتكَْبرُوا َعْنَها أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  }) ٣٦(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َواْسَتكَْبرُوا َعْنَها أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { 
الذين كذَّبوا بالدالئل على توحيد اهللا، واستعلَوا عن اتباعها، أولئك أصحاب النار ماكثني فيها، ال  والكفار

  .خيرجون منها أبًدا

ِه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه أُولَِئَك يََنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن الِْكَت َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا  ابِ َحتَّى إِذَافََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ
ا َوَشهُِدوا َعلَى أَْنفُِسهِ ْم أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِفرِيَن َيَتَوفَّْوَنُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُْنُتْم َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّ

)٣٧ (  

ِه كَِذًبا أَْو كَذََّب {  بِآَياِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن الِْكَتابِ حَتَّى إِذَا َجاَءْتُهمْ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ
ا َوَشهُِدوا َعلَى  أَْنفُِسهِْم أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِفرِيَن ُرُسلَُنا َيَتَوفَّْوَنُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُْنُتْم َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّ

)٣٧ ({  
ال أحد أشد ظلًما ممن اختلق على اهللا تعاىل الكذب، أو كذَّب بآياته املنزلة، أولئك يصل إليهم حظُّهم من 
أين : العذاب مما كتب هلم يف اللوح احملفوظ، حىت إذا جاءهم ملك املوت وأعوانه يقبضون أرواحهم قالوا هلم

، : واألوثان ليخلِّصوكم مما أنتم فيه؟ قالواالذين كنتم تعبدوهنم من دون اهللا من الشركاء واألولياء  ذهبوا عنا
  .واعترفوا على أنفسهم حينئذ أهنم كانوا يف الدنيا جاحدين مكذبني وحدانية اهللا تعاىل



َنْت أُْخَتَها َحتَّى إِذَا قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََع
لنَّارِ قَالَ ِلكُلٍّ ِضْعٌف َولَِكْن ادَّاَركُوا ِفيَها َجِميًعا قَالَْت أُْخَراُهْم ِلأُولَاُهْم َربََّنا َهُؤلَاِء أََضلُّوَنا فَآِتهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن ا

  ) ٣٨(لَا َتْعلَُمونَ 

ْن قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنْت أُْخَتَها َحتَّى إِذَا قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِم{ 
ْعٌف ارِ قَالَ ِلكُلٍّ ِضادَّاَركُوا ِفيَها َجِميًعا قَالَْت أُْخَراُهْم ُألوالُهْم َربََّنا َهُؤالِء أََضلُّوَنا فَآِتهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّ

  }) ٣٨(َولَِكْن ال َتْعلَُمونَ 
ادخلوا النار يف مجلة مجاعات من أمثالكم يف الكفر، قد سلفت من :  -هلؤالء املشركني املفترين- قال اهللا تعاىل 

قبلكم من اجلن واإلنس، كلما دخلت الناَر مجاعةٌ من أهل ملة لعنت نظريهتا اليت ضلَّْت باالقتداء هبا، حىت إذا 
: لنار األولون من أهل امللل الكافرة واآلخرون منهم مجيًعا، قال اآلخرون املتبعون يف الدنيا لقادهتمتالحق يف ا

لكل : لكل ضعف، أي: ربنا هؤالء هم الذين أضلونا عن احلق، فآهتم عذاًبا مضاعفا من النار، قال اهللا تعاىل
  .ا لكل فريق منكم من العذاب واآلالممنكم ومنهم عذاب مضاعف من النار، ولكن ال تدركون أيها األتباع م

  ) ٣٩(َوقَالَْت أُولَاُهْم ِلأُْخَراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْنُتْم َتكِْسُبونَ 

  }) ٣٩(ذَاَب بَِما كُْنُتْم َتكِْسُبونَ َوقَالَْت أُوالُهْم ُألْخَراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْع{ 
حنن وأنتم متساوون يف الغيِّ والضالل، ويف ِفْعلِ أسباب العذاب : وقال املتبوعون من الرؤساء وغريهم ألتباعهم
  .بسبب ما كسبتم من املعاصي؛ فذوقوا العذاب أي عذاب جهنم: فال فَْضلَ لكم علينا، قال اهللا تعاىل هلم مجيًعا

تَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ ِذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َواْسَتكَْبرُوا َعْنَها لَا ُتفَتَُّح لَُهْم أَبَْواُب السََّماِء َولَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحإِنَّ الَّ
  ) ٤٠(الْخَِياِط َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْجرِِمَني 

كَْبرُوا َعْنَها ال ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي إِنَّ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َواْسَت{ 
  }) ٤٠(َسمِّ الِْخَياِط َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْجرِِمَني 

كًربا واستعالًء، ال ُتفتَّح إن الكفار الذين مل يصدِّقوا حبججنا وآياتنا الدالة على وحدانيتنا، ومل يعملوا بشرعنا ت
ألعماهلم يف احلياة وال ألرواحهم عند املمات أبواب السماء، وال ميكن أن يدخل هؤالء الكفار اجلنة إال إذا 

  .ومثل ذلك اجلزاء جنزي الذين كثر إجرامهم، واشتدَّ طغياهنم. دخل اجلمل يف ثقب اإلبرة، وهذا مستحيل

ْوِقهِْم غََواشٍ َوكَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َو   ) ٤١(ِمْن فَ

ْوِقهِْم غََواشٍ َوكَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني {    }) ٤١(لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَ
عقاب ومبثل هذا ال. هؤالء الكفار خملدون يف النار، هلم ِمن جهنم فراش ِمن حتتهم، ومن فوقهم أغطية تغشاهم

  .الشديد يعاقب اهللا تعاىل الظاملني الذين جتاوزوا حدوده فكفروا به وعَصْوه

  ) ٤٢(ا َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَا ُنكَلُِّف َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَه



  }) ٤٢(صَّاِلَحاِت ال ُنكَلُِّف َنفًْسا إِال ُوْسَعَها أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ال{ 
 -ال يكلف اهللا نفًسا من األعمال إال ما تطيق-والذين آمنوا باهللا وعملوا األعمال الصاحلة يف حدود طاقاهتم 

  .ون منهاأولئك أهل اجلنة، هم فيها ماكثون أبًدا ال خيرج

ِلَهذَا َوَما كُنَّا ِلَنْهَتِدَي َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحِتهُِم الْأَْنَهاُر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا 
  ) ٤٣(لْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ لَْولَا أَنْ َهَداَنا اللَُّه لَقَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َوُنوُدوا أَنْ ِت

َهذَا َوَما كُنَّا ِلَنْهَتِدَي َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحِتهُِم األَْنَهاُر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِل{ 
  }) ٤٣(لَقَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َوُنوُدوا أَنْ ِتلْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ  لَْوال أَنْ َهَداَنا اللَُّه

وأذهب اهللا تعاىل ما يف صدور أهل اجلنة من حقد وضغائن، ومن كمال نعيمهم أن األهنار جتري يف اجلنة من 
احلمد هللا الذي وفَّقنا للعمل الصاحل الذي أكسبنا ما حنن فيه من النعيم، : وهاوقال أهل اجلنة حينما دخل. حتتهم

وما كنا لنوفَّق إىل سلوك الطريق املستقيم لوال أَنْ هدانا اهللا سبحانه لسلوك هذا الطريق، ووفَّقنا للثبات عليه، 
أن : دوا هتنئة هلم وإكراًمالقد جاءت رسل ربنا باحلق من اإلخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته، وُنو

  .تلكم اجلنة أورثكم اهللا إياها برمحته، ومبا قدَّمتموه من اإلميان والعمل الصاحل

ا َنَعْم َد َربُّكُْم َحقًّا قَالُوَوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَِّة أَْصَحاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَع
  ) ٤٤(فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْيَنُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

َد َربُّكُْم َحقًّا قَالُوا َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَِّة أَْصَحاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَع{ 
  }) ٤٤(نَ ُمَؤذِّنٌ َبْيَنُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني َنَعْم فَأَذَّ

إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله : أهلَ النار قائلني هلم -بعد دخوهلم فيها-ونادى أصحاب اجلنة 
معصيته؟ فأجاهبم حقًا من إثابة أهل طاعته، فهل وجدمت ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حقًا من عقاب أهل 

أنْ لعنة اهللا على : فأذَّن مؤذن بني أهل اجلنة وأهل النار. نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا: أهل النار قائلني
  .الظاملني الذين جتاوزوا حدود اهللا، وكفروا باهللا ورسله

  ) ٤٥(َرِة كَاِفُرونَ الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآِخ

  }) ٤٥(الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِاآلِخَرِة كَاِفُرونَ { 
هؤالء الكافرون هم الذين كانوا ُيْعرِضون عن طريق اهللا املستقيم، ومينعون الناس من سلوكه، ويطلبون أن 

  .جاحدون - وما فيها-ا أحد، وهم باآلخرة تكون السبيل معوجة حىت ال يتبينه

ٌم َعلَْيكُْم لَْم َيْدُخلُوَها َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى الْأَْعَراِف رَِجالٌ َيْعرِفُونَ كُلًّا بِِسيَماُهْم َوَناَدْوا أَْصَحاَب الَْجنَِّة أَنْ َسلَا
  ) ٤٦(َوُهْم َيطَْمُعونَ 



ْعَراِف رَِجالٌ َيْعرِفُونَ كُال بِِسيَماُهْم َوَناَدْوا أَْصَحاَب الَْجنَِّة أَنْ َسالٌم َعلَْيكُْم لَْم َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى اَأل{ 
  }) ٤٦(َيْدُخلُوَها َوُهْم َيطَْمُعونَ 

وبني أصحاب اجلنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له األعراف، وعلى هذا احلاجز رجال يعرفون أهل اجلنة 
اهتم، كبياض وجوه أهل اجلنة، وسواد وجوه أهل النار، وهؤالء الرجال قوم استوت حسناهتم وأهل النار بعالم

سالم عليكم، وأهل : ونادى رجال األعراف أهل اجلنة بالتحية قائلني هلم. وسيئاهتم يرجون رمحة اهللا تعاىل
  .األعراف مل يدخلوا اجلنة بعد، وهم يرجون دخوهلا

  ) ٤٧(ِتلْقَاَء أَْصَحابِ النَّارِ قَالُوا َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني  َوإِذَا ُصرِفَْت أَْبَصارُُهْم

  }) ٤٧(َوإِذَا ُصرِفَْت أَْبَصارُُهْم ِتلْقَاَء أَْصَحابِ النَّارِ قَالُوا َربََّنا ال َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني { 
  .ربنا ال ُتصيِّرنا مع القوم الظاملني بشركهم وكفرهم: ألعراف جهة أهل النار قالواوإذا ُحوِّلَْت أبصار رجال ا

  ) ٤٨(َتْسَتكْبُِرونَ َوَناَدى أَْصحَاُب الْأَْعَراِف رِجَالًا َيْعرِفُوَنُهْم بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُْم َجْمُعكُْم َوَما كُْنُتْم 

) ٤٨(ِف رَِجاال َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُْم َجْمُعكُْم َوَما كُْنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ َوَناَدى أَْصحَاُب اَألْعَرا{ 
{  

ما : ونادى أهل األعراف رجاال من قادة الكفار الذين يف النار، يعرفوهنم بعالمات خاصة متيزهم، قالوا هلم
  .يف الدنيا، وما نفعكم استعالؤكم عن اإلميان باهللا وقَبول احلق نفعكم ما كنتم جتمعون من األموال والرجال

  ) ٤٩(ْم َتْحَزُنونَ أََهُؤلَاِء الَِّذيَن أَقَْسْمُتْم لَا َيَنالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ لَا َخْوٌف َعلَْيكُْم َولَا أَْنُت

  }) ٤٩(ُم اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ ال َخْوٌف َعلَْيكُْم َوال أَْنُتْم َتْحَزُنونَ أََهُؤالِء الَِّذيَن أَقَْسْمُتْم ال َيَنالُُه{ 
أهؤالء الضعفاء والفقراء من أهل اجلنة الذين أقسمتم يف الدنيا أن اهللا ال يشملهم يوم القيامة برمحة، ولن 

، ال خوف عليكم من عذاب اهللا، وال أنتم يدخلهم اجلنة؟ ادخلوا اجلنة يا أصحاب األعراف فقد غُِفَر لكم
  .حتزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا

ا َعلَى َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ أَْصَحاَب الَْجنَِّة أَنْ أَِفيُضوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالُو ا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَم
  ) ٥٠(الْكَاِفرِيَن 

ا َعلَى َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ أَْصَحاَب الَْجنَِّة أَنْ أَِفيُضوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالُو{  ا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَم
  }) ٥٠(الْكَاِفرِيَن 

رزقهم اهللا من الطعام، فأجابوهم واستغاث أهل النار بأهل اجلنة طالبني منهم أن ُيفيضوا عليهم من املاء، أو مما 
  .بأن اهللا تعاىل قد َحرَّم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده، وكذَّبوا رسله



َوَما كَاُنوا بِآَياِتَنا  اَء َيْوِمهِْم َهذَاالَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم َنْنَساُهْم كََما َنُسوا ِلقَ
  ) ٥١(َيْجَحُدونَ 

اَء َيْوِمهِْم َهذَا َوَما كَاُنوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم َنْنَساُهْم كََما َنُسوا ِلقَ{ 
  }) ٥١(بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ 
 تعاىل من نعيم اآلخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم اهللا باتباعه باطال وهلًوا، وخدعتهم الذين َحَرمهم اهللا

احلياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل لآلخرة، فيوم القيامة ينساهم اهللا تعاىل ويتركهم يف العذاب املوجع، 
  .نكرون مع علمهم بأهنا حقكما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، ولكوهنم بأدلة اهللا وبراهينه ي

  ) ٥٢(َولَقَْد جِئَْناُهْم بِِكَتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

مٍ ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ {    }) ٥٢(َولَقَْد جِئَْناُهْم بِِكَتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْ
بيَّنَّاه مشتمال على علم عظيم، هادًيا من الضاللة إىل  -أيها الرسول-لناه عليك ولقد جئنا الكفار بقرآن أنز

  .ألهنم هم املنتفعون به؛ وخصَّهم دون غريهم. الرشد ورمحة لقوم يؤمنون باهللا ويعملون بشرعه

اَء  َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه َيْوَم َيأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن اَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََع قَْبلُ قَْد َج
  ) ٥٣(ُنوا َيفَْتُرونَ فََيْشفَُعوا لََنا أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ قَْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَا

ْن لَُه َيْوَم َيأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمَهلْ َيْنظُُرونَ إِال َتأْوِي{ 
َر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ قَْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُه ْعَملَ غَْي   }) ٥٣(َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ ْم ُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لََنا أَْو ُنَردُّ فََن

هل ينتظر الكفار إال ما ُوِعدوا به يف القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم؟ يوم يأيت ما يئول إليه األمر من 
قد تبيَّن : احلساب والثواب والعقاب يوم القيامة يقول الكفار الذين تركوا القرآن، وكفروا به يف احلياة الدنيا

رسل ربنا قد جاؤوا باحلق، ونصحوا لنا، فهل لنا من أصدقاء وشفعاء، فيشفعوا لنا عند ربنا، أو  لنا اآلن أنَّ
نعاد إىل الدنيا مرة أخرى فنعمل فيها مبا يرضي اهللا عنا؟ قد خسروا أنفسهم بدخوهلم النار وخلودهم فيها، 

ا كانوا يعبدونه من دون اهللا، ويفترونه يف الدنيا مما َيِعُد   .هم به الشيطانوذهب عنهم م

اللَّْيلَ النَّهَاَر َيطْلُُبُه َحِثيثًا إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ ُيْغِشي 
  ) ٥٤(َخلُْق َوالْأَْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َوالشَّْمَس َوالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت بِأَْمرِِه أَلَا لَُه الْ

للَّْيلَ النَّهَاَر َيطْلُُبُه إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ ُيْغِشي ا{ 
  }) ٥٤(النُُّجوَم ُمَسخََّراٍت بِأَْمرِِه أَال لَُه الَْخلُْق َواَألْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َحِثيثًا َوالشَّْمَس َوالْقََمَر َو

 - سبحانه-هو اهللا الذي أوجد السموات واألرض من العدم يف ستة أيام، مث استوى  -أيها الناس- إن ربكم 
ته، ُيدخل سبحانه الليل على النهار، فيلبسه إياه حىت استواًء يليق جبالله وعظم -أي عال وارتفع-على العرش 

-يذهب نوره، وُيدخل النهار على الليل فيذهب ظالمه، وكل واحد منهما يطلب اآلخر سريًعا دائًما، وهو 



كما يشاء، وهنَّ من آيات اهللا  -سبحانه-الذي خلق الشمس والقمر والنجوم مذلالت له يسخرهن  -سبحانه
حانه وتعاىل اخللق كله وله األمر كله، تعاىل اهللا وتعاظم وتنزَّه عن كل نقص، رب اخللق أال له سب. العظيمة
  .أمجعني

  ) ٥٥(اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن 

  }) ٥٥(اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن { 
إن اهللا تعاىل ال . ربكم متذللني له خفية وسرا، وليكن الدعاء خبشوع وُبْعٍد عن الرياء - أيها املؤمنون-دعوا ا

  .حيب املتجاوزين حدود شرعه، وأعظم التجاوز الشرك باهللا، كدعاء غري اهللا من األموات واألوثان، وحنو ذلك

  ) ٥٦(اْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني َولَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها َو

ِه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني{    }) ٥٦( َوال ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َبْعَد إِْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا إِنَّ َرْحَمَت اللَّ
 -عليهم السالم-أنواع الفساد، بعد إصالح اهللا إياها ببعثة الرسل  وال ُتفْسدوا يف األرض بأيِّ نوع من

إن رمحة اهللا قريب . خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه؛ خملصني له الدعاء -سبحانه-وُعْمراهنا بطاعة اهللا، وادعوه 
  .من احملسنني

ذَا أَقَلَّْت َسَحاًبا ِثقَالًا ُسقَْناُه ِلَبلٍَد َميٍِّت فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْماَء َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى إِ
  ) ٥٧(فَأَْخَرْجَنا بِِه ِمْن كُلِّ الثََّمَراِت كَذَِلَك ُنْخرُِج الَْمْوَتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

ِتِه َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاًبا ِثقَاال ُسقَْناُه ِلَبلٍَد َميٍِّت فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْماَء َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَم{ 
  }) ٥٧(فَأَْخَرْجَنا بِِه ِمْن كُلِّ الثََّمَراِت كَذَِلَك ُنْخرُِج الَْمْوَتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

بالغيث الذي تثريه بإذن اهللا، فيستبشر اخللق برمحة اهللا،  واهللا تعاىل هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات
حىت إذا محلت الريح السحاب احململ باملطر ساقه اهللا هبا إلحياء بلد، قد أجدبت أرضه، وَيبِست أشجاره 
كما . وزرعه، فأنزل اهللا به املطر، فأخرج به الكأل واألشجار والزروع، فعادت أشجاره حمملة بأنواع الثمرات

لتتعظوا، فتستدلوا على توحيد اهللا ؛ هذا البلد امليت باملطر خنرج املوتى من قبورهم أحياًء بعد فنائهم حنيي
  .وقدرته على البعث

َيْشكُُرونَ  آَياِت ِلقَْومٍَوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيخُْرُج َنَباُتُه بِإِذِْن َربِِّه وَالَِّذي َخُبثَ لَا َيخُْرُج إِلَّا َنِكًدا كَذَِلَك ُنَصرُِّف الْ
)٥٨ (  

اِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ َوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيخُْرُج َنَباُتُه بِإِذِْن َربِِّه وَالَِّذي َخُبثَ ال َيْخُرُج إِال َنِكًدا كَذَِلَك ُنَصرُِّف اآلَي{ 
)٥٨ ({  

ًرا، وكذلك املؤمن إذا نزلت عليه طيًبا ميس -بإذن اهللا ومشيئته-واألرض النقية إذا نزل عليها املطر ُتْخرج نباًتا 
آيات اهللا انتفع هبا، وأمثرت فيه حياة صاحلة، أما األرض السَّبِخة الرديئة فإهنا ال ُتخرج النبات إال عسًرا رديئا ال 



مثل ذلك التنويع البديع يف البيان ُننوِّع . نفع فيه، وال ُتخرج نباًتا طيًبا، وكذلك الكافر ال ينتفع بآيات اهللا
  .جج والرباهني إلثبات احلق ألناس يشكرون نعم اهللا، ويطيعونهاحل

َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف 
)٥٩ (  

 قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى{ 
)٥٩ ({  

يا قوم اعبدوا اهللا وحده، : ليدعوهم إىل توحيد اهللا سبحانه وإخالص العبادة له، فقال؛ لقد بعثنا نوًحا إىل قومه
يستحق العبادة غريه جل وعال فأخلصوا له العبادة فإن مل تفعلوا وبقيتم على عبادة أوثانكم، ليس لكم من إله 

  .فإنين أخاف أن حيلَّ عليكم عذاب يوم يعظم فيه بالؤكم، وهو يوم القيامة

ِمِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ    ) ٦٠(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْو

ْوِم{    }) ٦٠(ِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ قَالَ الَْمُأل ِمْن قَ
  .أنك يف ضالل بيِّن عن طريق الصواب -يا نوح-إنا لنعتقد : قال له سادهتم وكرباؤهم

  ) ٦١(قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َضلَالَةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني 

  }) ٦١(نِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َضاللَةٌ َولَِك{ 
يا قوم لست ضاال يف مسألة من املسائل بوجه من الوجوه، ولكين رسول من رب العاملني ريب وربكم : قال نوح

  .ورب مجيع اخللق

  ) ٦٢(أَُبلُِّغكُْم رِسَالَاِت َربِّي وَأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

ِه َما ال َتْعلَُمونَ {    }) ٦٢(أَُبلُِّغكُْم رَِساالِت َربِّي َوأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَّ
أُبلِّغكم ما أُرسلت به من ريب، وأنصح لكم حمذًرا لكم من عذاب اهللا ومبشًرا بثوابه، وأعلم من شريعته ما ال 

  .تعلمون

  ) ٦٣(َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم ِلُيْنِذَركُْم َوِلَتتَّقُوا َولََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ  أََوَعجِْبُتْم أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن

  }) ٦٣(ونَ أََوَعجِْبُتْم أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم ِلُيْنِذَركُْم َولَِتتَّقُوا َولََعلَّكُْم ُتْرَحُم{ 
هللا تعاىل إليكم ما يذكركم مبا فيه اخلري لكم، على لسان رجل منكم، تعرفون نسبه وهل أثار عجبكم أن أنزل ا

  ليخوِّفكم بأس اهللا تعاىل وعقابه، ولتتقوا سخطه باإلميان به، ورجاء أن تظفروا برمحته وجزيل ثوابه؟؛ وصدقه

َرقَْنا الَّ   ) ٦٤(ِذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما َعِمَني فَكَذَُّبوُه فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغْ



َرقَْنا الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا إِنَُّهْم كَاُنوا{    }) ٦٤(قَْوًما َعِمَني  فَكَذَُّبوُه فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغْ
إهنم كانوا ُعْمَي . يف السفينة، وأغرقنا الكفار الذين كذبوا حبججنا الواضحةفكذبوا نوًحا فأجنيناه وَمن آمن معه 

  .القلوب عن رؤية احلق

  ) ٦٥(َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ 

  }) ٦٥(َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَال َتتَّقُونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ { 
اعبدوا اهللا وحده، ليس لكم : ولقد أرسلنا إىل قبيلة عاد أخاهم هودا حني عبدوا األوثان من دون اهللا، فقال هلم

  اب اهللا وسخطه عليكم؟من إله يستحق العبادة غريه جل وعال فأخلصوا له العبادة أفال تتقون عذ

ِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َسفَاَهٍة َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني    ) ٦٦(قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِم

ِمِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َسفَاَهٍة َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْ{    }) ٦٦(كَاِذبَِني قَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْو
إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إىل ترك عبادة آهلتنا وعبادة اهللا وحده : قال الكرباء الذين كفروا من قوم هود

  .ناقص العقل، وإنا لنعتقد أنك من الكاذبني على اهللا فيما تقول

  ) ٦٧(ِمَني قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَ

  }) ٦٧(قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني { 
  .يا قوم ليس يب نقص يف عقلي، ولكين رسول إليكم من رب اخللق أمجعني: قال هود

  ) ٦٨(أَُبلُِّغكُْم رِسَالَاِت َربِّي وَأََنا لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني 

  }) ٦٨(كُْم رَِساالِت َربِّي َوأََنا لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني أَُبلُِّغ{ 
دعوتكم إليه من توحيد اهللا والعمل بشريعته  -أُبلِّغكم ما أرسلين به ريب إليكم، وأنا لكم  ناصح، أمني  - فيما 

  .على وحي اهللا تعاىل

ِلُيْنِذَركُْم َواذْكُُروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ  أََوَعجِْبُتْم أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم
ِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ    ) ٦٩(َوَزاَدكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً فَاذْكُُروا آلَاَء اللَّ

َركُْم َواذْكُُروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ أََوَعجِْبُتْم أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم ِلُيْنِذ{ 
  }) ٦٩(َوَزاَدكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً فَاذْكُُروا آالَء اللَِّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

نسبه  وهل أثار عجبكم أن أنزل اهللا تعاىل إليكم ما يذكركم مبا فيه اخلري لكم، على لسان رجل منكم، تعرفون
ليخوِّفكم بأس اهللا وعقابه؟ واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعلكم ختلفون يف األرض َمن قبلكم من بعد ؛ وصدقه



رجاء أن تفوزوا الفوز ؛ ما أهلك قوم نوح، وزاد يف أجسامكم قوة وضخامة، فاذكروا نَِعَم اهللا الكثرية عليكم
  .العظيم يف الدنيا واآلخرة

  ) ٧٠(عُْبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَن

  }) ٧٠(الصَّاِدِقَني  َنقَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِم{ 
أدعوتنا لعبادة اهللا وحده وَهْجر عبادة األصنام اليت ورثنا عبادهتا عن آبائنا؟ فأتنا : قالت عاد هلود عليه السالم

  .بالعذاب الذي ختوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيما تقول

َع َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُ ا أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما َنزَّلَ اللَُّه بَِها ِمْن قَالَ قَْد َوقَ ونَنِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَه
  ) ٧١(ُسلْطَاٍن فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن 

َع َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُونَنِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّ{  ا أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما َنزَّلَ اللَُّه بَِها قَالَ قَْد َوقَ ْيُتُموَه
اٍن فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظرِيَن    }) ٧١(ِمْن ُسلْطَ

قد حلَّ بكم عذاب وغضب من ربكم جل وعال أجتادلونين يف هذه األصنام اليت مسيتموها آهلة : قال هود لقومه
ألهنا خملوقة ال تضر وال تنفع، وإمنا املعبود وحده هو اخلالق ؛ هللا هبا من حجة وال برهانأنتم وآباؤكم؟ ما نزَّل ا

  .سبحانه، فانتظروا نزول العذاب عليكم فإين منتظر معكم نزوله، وهذا غاية يف التهديد والوعيد

  ) ٧٢(كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوَما كَاُنوا ُمْؤِمنَِني فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا َدابَِر الَِّذيَن 

  }) ٧٢(نَِني فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا َدابَِر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوَما كَاُنوا ُمْؤِم{ 
لذين آمنوا معه برمحة عظيمة منه تعاىل، فوقع عذاب اهللا بإرسال الريح الشديدة عليهم، فأجنى اهللا هوًدا وا

ا ودمَّرهم عن آخرهم، وما كانوا مؤمنني جلمعهم بني التكذيب بآيات اهللا وترك  وأهلك الكفار من قومه مجيع
  .العمل الصاحل

َجاَءْتكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذِه َناقَةُ اللَِّه  َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد
  ) ٧٣(لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم 

ْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذِه َناقَةُ اللَِّه َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُ{ 
  }) ٧٣(لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم 

يا قوم اعبدوا اهللا : فقال صاحل هلم. األوثان من دون اهللا تعاىلولقد أرسلنا إىل قبيلة مثود أخاهم صاحلًا ملَّا عبدوا 
ليس لكم من إله يستحق العبادة غريه جل وعال، فأخلصوا له العبادة، قد جئتكم بالربهان على صدق ؛ وحده

ما أدعوكم إليه، إذ دعوُت اهللا أمامكم، فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم، فاتركوها تأكل يف 
  .اهللا من املراعي، وال تتعرضوا هلا بأي أذى، فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع أرض



ٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ َتتَِّخذُونَ ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوًرا َوَت ْنِحُتونَ الْجَِبالَ ُبُيوًتا َواذْكُُروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعا
ي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن فَاذْكُُروا آلَاَء اللَِّه َو   ) ٧٤(لَا َتْعثَْوا ِف

ٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي اَألْرضِ َتتَِّخذُونَ ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوًرا َوَت{  ْنِحُتونَ الْجَِبالَ َواذْكُُروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعا
ي اَألْرضِ   }) ٧٤(ُمفِْسِديَن  ُبُيوًتا فَاذْكُُروا آالَء اللَِّه َوال َتْعثَْوا ِف

واذكروا نعمة اهللا عليكم، إذ جعلكم َتْخلُفون يف األرض َمن قبلكم، من بعد قبيلة عاد، ومكَّن لكم يف األرض 
الطيبة تنزلوهنا، فتبنون يف سهوهلا البيوت العظيمة، وتنحتون من جباهلا بيوًتا أخرى، فاذكروا نَِعَم اهللا عليكم، 

  .فسادوال َتْسَعوا يف األرض باإل

ًحا ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ أَنَّ َصاِل
  ) ٧٥(بَِما أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ 

قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ أَنَّ َصاِلًحا ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا  قَالَ الَْمُأل الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن{ 
  }) ٧٥(إِنَّا بَِما أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ 

تعلمون أ: للمؤمنني الذين استضعفوهم، واستهانوا هبم -من قوم صاحل- قال السادة والكرباء من الذين استعلَوا 
  .إنا مصدقون مبا أرسله اهللا به، متَّبعون لشرعه: حقيقة أن صاحلًا قد أرسله اهللا إلينا؟ قال الذين آمنوا

  ) ٧٦(قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمْنُتْم بِِه كَاِفُرونَ 

  }) ٧٦(ونَ قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمْنُتْم بِِه كَاِفُر{ 
  .إنَّا بالذي صدَّقتم به واتبعتموه من نبوة صاحل جاحدون: قال الذين استعلَْوا

  ) ٧٧(َسِلَني فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَتْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم َوقَالُوا َيا َصاِلُح ائِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الُْمْر

  }) ٧٧(ْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم َوقَالُوا َيا َصاِلُح ائِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الُْمْرَسِلَني فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَت{ 
فنحروا الناقة استخفافا منهم بوعيد صاحل، واستكربوا عن امتثال أمر رهبم، وقالوا على سبيل االستهزاء 

  .من العذاب، إن كنت ِمن رسل اهللايا صاحل ائتنا مبا تتوعَّدنا به : واستبعاد العذاب

  ) ٧٨(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَْصَبُحوا ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني 

  }) ٧٨(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَْصَبُحوا ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني { 
الصقني باألرض على فأخذَت الذين كفروا الزلزلةُ الشديدة اليت خلعت قلوهبم، فأصبحوا يف بلدهم هالكني، 

  .ُركَبهم ووجوههم، مل ُيفِْلت منهم أحد

  ) ٧٩(اِصِحَني فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكْن لَا ُتِحبُّونَ النَّ



  }) ٧٩(ْم رَِسالَةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكْن ال ُتِحبُّونَ النَّاِصِحَني فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُ{ 
يا قوم لقد أبلغتكم ما : وقال هلم -حني عقروا الناقة وحل هبم اهلالك-فأعرض صاحل عليه السالم عن قومه 

، ولكنكم ال حتبون أمرين ريب بإبالغه من أمره وهنيه، وَبذَلْت لكم وسعي يف الترغيب والترهيب والنصح
  .الناصحني، فرددمت قوهلم، وأطعتم كل شيطان رجيم

  ) ٨٠(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسَبقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني 

  }) ٨٠(ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني  َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسَبقَكُْم بَِها{ 
أتفعلون الفعلة املنكرة اليت بلغت هناية القبح؟ ما : لوطًا عليه السالم حني قال لقومه -أيها الرسول-واذكر 

  .فعلها ِمن أحد قبلكم من املخلوقني

  ) ٨١(ٌم ُمْسرِفُونَ إِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرِّجَالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْنُتْم قَْو

  }) ٨١(إِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ { 
إنكم لتأتون الذكور يف أدبارهم، شهوة منكم لذلك، غري مبالني بقبحها، تاركني الذي أحلَّه اهللا لكم من 

إن إتيان الذكور دون اإلناث من الفواحش اليت . دود اهللا يف اإلسرافنسائكم، بل أنتم قوم متجاوزون حل
  .ابتدعها قوم لوط، ومل يسبقهم هبا أحد من اخللق

  ) ٨٢(َوَما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَْخرُِجوُهْم ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أَُناٌس َيَتطَهَُّرونَ 

  }) ٨٢(ِمِه إِال أَنْ قَالُوا أَْخرُِجوُهْم ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ َوَما كَانَ َجَواَب قَْو{ 
أخرجوا لوطًا وأهله من : وما كان جواب قوم لوط حني أنكر عليهم فعلهم الشنيع إال أن قال بعضهم لبعض

  .بالدكم، إنه ومن تبعه أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال والنساء

  ) ٨٣(أَْنَجْيَناُه َوأَْهلَُه إِلَّا اْمَرأََتُه كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن فَ

  }) ٨٣(فَأَْنَجْيَناُه َوأَْهلَُه إِال اْمَرأََتُه كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن { 
اقني يف فأجنى اهللا لوطًا وأهله من العذاب حيث أمره مبغادرة ذلك البلد، إال امرأته، فإهنا كانت من اهلالكني الب

  .عذاب اهللا

اِقَبةُ الُْمْجرِِمَني  انَ َع   ) ٨٤(َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فَاْنظُْر كَْيَف كَ

اِقَبةُ الُْمْجرِِمَني {  انَ َع   }) ٨٤(َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فَاْنظُْر كَْيَف كَ
ة، وقلب بالدهم، فجعل عاليها سافلها، فانظر وعذَّب اهللا الكفار من قوم لوط بأن أنزل عليهم مطًرا من احلجار

  .كيف صارت عاقبة الذين اجترؤوا على معاصي اهللا وكذبوا رسله - أيها الرسول-



ْد َجاَءْتكُْم َبيِّ ْم فَأَْوفُوا الْكَْيلَ َنةٌ ِمْن َربِّكَُوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَ
ْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َولَا َتْبَخسُوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َولَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُ

)٨٥ (  

ْد َجاَءْتكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم فَأَْوفُوا الْكَْيلَ  َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه{  َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَ
نْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َوال َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوال ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ بَْعَد إِْصالِحَها ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِ

)٨٥ ({  
ليس ؛ يا قوم اعبدوا اهللا وحده ال شريك له: أخاهم شعيًبا عليه السالم، فقال هلم" مدين"قد أرسلنا إىل قبيلة ول

لكم ِمن إله يستحق العبادة غريه جل وعال فأخلصوا له العبادة، قد جاءكم برهان من ربكم على ِصْدق ما 
تنقصوهم حقوقهم فتظلموهم، وال تفسدوا يف  أدعوكم إليه، فأدوا للناس حقوقهم بإيفاء الكيل، امليزان، وال

ذلك الذي دعوتكم إليه خري . بعد إصالحها بشرائع األنبياء السابقني عليهم السالم - بالكفر والظلم-األرض 
  .لكم يف دنياكم وأخراكم، إن كنتم مصدقيَّ فيما دعوتكم إليه، عاملني بشرع اهللا

ا  َولَا َتقُْعُدوا بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا َواذْكُُروا إِذْ كُْنُتْم قَِليلً
ةُ الُْمفِْسِديَن    ) ٨٦(فَكَثََّركُْم َواْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَب

ا َواذْكُُروا إِذْ كُْنُتْم قَِليال  َوال َتقُْعُدوا بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{  َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًج
ةُ الُْمفِْسِديَن    }) ٨٦(فَكَثََّركُْم َواْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَب

وال تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل، إن مل يعطوكم أمواهلم، وتصدُّون عن سبيل اهللا القومي من صدَّق 
ل، وعمل صاحلًا، وتبغون سبيل اهللا أن تكون معوجة، ومتيلوهنا اتباًعا ألهوائكم، وتنفِّرون الناس عن به عز وج
واذكروا نعمة اهللا تعاىل عليكم إذ كان عددكم قليال فكثَّركم، فأصبحتم أقوياء عزيزين، وانظروا كيف . اتباعها

  ر؟كان عاقبة املفسدين يف األرض، وما حلَّ هبم من اهلالك والدما

ُه َبْيَنَنا َوُهَو َخْيُر َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه َوطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمُنوا فَاْصبُِروا َحتَّى َيْحكَُم اللَّ
  ) ٨٧(الَْحاِكِمَني 

لَْم ُيْؤِمُنوا فَاْصبُِروا َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبْيَنَنا َوُهَو َخْيُر  َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه َوطَاِئفَةٌ{ 
  }) ٨٧(الَْحاِكِمَني 

وإن كان مجاعة منكم صدَّقوا بالذي أرسلين اهللا به، ومجاعة مل يصدِّقوا بذلك، فانتظروا أيها املكذبون قضاء اهللا 
  .هو خري احلاكمني بني عباده -جلَّ وعال-واهللا . تكم بهالفاصل بيننا وبينكم حني حيلُّ عليكم عذابه الذي أنذر

ا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْرَيِتَن
  ) ٨٨(أََولَْو كُنَّا كَارِِهَني 



ا الَ الَْمُأل الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْرَيِتَنا أَقَ{  ْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَن
  }) ٨٨(قَالَ أََولَْو كُنَّا كَارِِهَني 

:  واتباع رسوله شعيب عليه السالمقال السادة والكرباء من قوم شعيب الذين تكربوا عن اإلميان باهللا
لنخرجنك يا شعيب وَمن معك من املؤمنني من ديارنا، إال إذا صرمت إىل ديننا، قال ُشعيب منكًرا ومتعجًبا من 

  أنتابعكم على دينكم وِملَّتكم الباطلة، ولو كنا كارهني هلا لِعلِْمنا ببطالهنا؟: قوهلم

اَء اللَُّه ا إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََنا أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا أَنْ َيَشقَِد افَْتَرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًب
  ) ٨٩(بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيُر الْفَاِتِحَني  َربَُّنا َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا

ا أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِال أَنْ َيَشاَء قَِد افَْتَرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََن{ 
ِه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيُر الْفَاِتِحَنياللَُّه َربَُّنا َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َش ) ٨٩( ْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَّ

{  
قد اختلقنا على اهللا الكذب إن ُعْدنا إىل دينكم بعد أن أنقذنا اهللا منه، وليس لنا : وقال شعيب لقومه مستدركًا

دين ربنا إال أن يشاء اهللا ربنا، وقد وسع ربنا كل شيء علًما، فيعلم ما يصلح للعباد، على أن نتحول إىل غري 
  .اهللا وحده اعتمادنا هداية ونصرة، ربنا احكم بيننا وبني قومنا باحلق، وأنت خري احلاكمني

ِمِه لَِئنِ اتََّبْعُتْم ُشَعْيًبا إِنَّ   ) ٩٠(كُْم إِذًا لََخاِسُرونَ َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْو

ْوِمِه لَِئنِ اتََّبْعُتْم ُشَعْيًبا إِنَّكُْم إِذًا لََخاِسُرونَ {    }) ٩٠(َوقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَ
: وقال السادة والكرباء املكذبون الرافضون لدعوة التوحيد إمعاًنا يف العتوِّ والتمرد، حمذرين من اتباع شعيب

  .تبعتم شعيًبا إنكم إذًا هلالكونلئن ا

  ) ٩١(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَْصَبُحوا ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني 

  }) ٩١(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَْصَبُحوا ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني { 
  .فأخذَْت قوَم شعيب الزلزلةُ الشديدة، فأصبحوا يف دارهم صرعى ميتني

  ) ٩٢(ُبوا ُشَعْيًبا كَأَنْ لَْم َيْغَنْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَعْيًبا كَاُنوا ُهُم الَْخاِسرِيَن الَِّذيَن كَذَّ

  }) ٩٢(الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَعْيًبا كَأَنْ لَْم َيْغَنْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَعْيًبا كَاُنوا ُهُم الَْخاِسرِيَن { 
هنم مل يقيموا يف ديارهم، ومل يتمتعوا فيها، حيث استؤصلوا، فلم يبق هلم أثر، وأصاهبم الذين كذَّبوا شعيًبا كأ

  .اخلسران واهلالك يف الدنيا واآلخرة

   )٩٣(اِفرِيَن فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَاِت َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَ



  }) ٩٣(اِفرِيَن فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِساالِت َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَ{ 
يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب، ونصحت لكم : فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن حبلول العذاب هبم، وقال

واإلقالع عما أنتم عليه، فلم تسمعوا ومل تطيعوا، فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية  بالدخول يف دين اهللا
  اهللا وكذبوا رسله؟

  ) ٩٤( َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا أََخذَْنا أَْهلََها بِالْبَأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعونَ

  }) ٩٤(ْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ إِال أََخذَْنا أَْهلََها بِالْبَأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعونَ َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَ{ 
وما أرسلنا يف قرية من نيب يدعوهم إىل عبادة اهللا، وينهاهم عمَّا هم فيه من الشرك، فكذَّبه قومه، إال ابتليناهم 

رجاء أن يستكينوا، ؛ مراض واألسقام، ويف أمواهلم بالفقر واحلاجةبالبأساء والضراء، فأصبناهم يف أبداهنم باأل
  .وينيبوا إىل اهللا، ويرجعوا إىل احلق

َيْشُعُرونَ َخذَْناُهْم َبْغَتةً َوُهْم لَا ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ َحتَّى َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأَ
)٩٥ (  

َخذَْناُهْم َبْغَتةً َوُهْم ال ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ َحتَّى َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأَ{ 
  }) ٩٥(َيْشُعُرونَ 

إمهاال ؛ يف عافية يف أبداهنم، وَسَعة ورخاء يف أمواهلممث بدَّلنا احلالة الطيبة األوىل مكان احلالة السيئة، فأصبحوا 
ا هم فيه، وقالوا هذه عادة الدهر يف : هلم، ولعلهم يشكرون، فلم ُيِفد معهم كل ذلك، ومل يعتربوا ومل ينتهوا عمَّ

ا جرى آلبائنا من قبل، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون، ال خيطر هلم  أهله، يوم خري ويوم شر، وهو م
  .الك على بالاهل

وا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَاُنوا َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ َولَِكْن كَذَُّب
  ) ٩٦(َيكِْسُبونَ 

لَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ َولَِكْن كَذَُّبوا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَاُنوا َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َع{ 
  }) ٩٦(َيكِْسُبونَ 

ولو أنَّ أهل القرى صدَّقوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما هناهم اهللا عنه، لفتح اهللا هلم أبواب اخلري من كلِّ وجه، 
  .ذاب املهلك بسبب كفرهم ومعاصيهمولكنهم كذَّبوا، فعاقبهم اهللا بالع

  ) ٩٧(أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا َبَياًتا َوُهْم َناِئُمونَ 

  }) ٩٧(أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم َبأُْسَنا َبَياًتا َوُهْم َناِئُمونَ { 
  ، أن يأتيهم ليال وهم نائمون؟أيظن أهل القرى أهنم يف منجاة ومأمن من عذاب اهللا



  ) ٩٨(أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم بَأُْسَنا ُضًحى َوُهْم َيلَْعُبونَ 

  }) ٩٨(أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهْم بَأُْسَنا ُضًحى َوُهْم َيلَْعُبونَ { 
م غافلون متشاغلون بأمور دنياهم؟ وخصَّ اهللا هذين أَوأمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب اهللا وقت الضحى، وه

  .الوقتني بالذكر، ألن اإلنسان يكون أغْفَل ما يكون فيهما، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد

ا َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ    ) ٩٩(أَفَأَِمُنوا َمكَْر اللَِّه فَلَ

ِه إِال الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ  أَفَأَِمُنوا َمكَْر اللَِّه{    }) ٩٩(فَال َيأَْمُن َمكَْر اللَّ
استدراًجا هلم مبا أنعم عليهم يف دنياهم عقوبة ملكرهم؟ فال يأمن ؛ أفأمن أهل القرى املكذبة َمكَْر اهللا وإمهاله هلم

  .مكر اهللا إال القوم اهلالكون

ْن َبْعِد أَْهِلَها أَنْ لَْو َنَشاُء أََصْبَناُهْم بِذُُنوبِهِْم َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ أََولَْم َيْهِد ِللَِّذيَن َيرِثُونَ الْأَْرَض ِم
)١٠٠ (  

ى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َعلَأََولَْم َيْهِد ِللَِّذيَن َيرِثُونَ اَألْرَض ِمْن َبْعِد أَْهِلَها أَنْ لَْو َنَشاُء أََصْبَناُهْم بِذُُنوبِهِْم َوَنطَْبُع { 
  }) ١٠٠(َيْسَمُعونَ 

أَومل يتبني للذين سكنوا األرض من بعد إهالك أهلها السابقني بسبب معاصيهم، فساروا سريهتم، أن لو نشاء 
أصبناهم بسبب ذنوهبم كما فعلنا بأسالفهم، وخنتم على قلوهبم، فال يدخلها احلق، وال يسمعون موعظة وال 

  تذكًريا؟

ُبوا ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك قَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِئَها َولَقَْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فََما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا بَِما كَذَِّتلَْك الْ
  ) ١٠١(َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن 

ا َولَقَْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فََما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا بَِما كَذَُّبوا ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك ِتلَْك الْقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِئَه{ 
  }) ١٠١(َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن 

 -ا الرسولأيه-تلك القرى اليت َتقَدَّم ِذكُْرها، وهي قرى قوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب، نقصُّ عليك 
ولقد . من أخبارها، وما كان من أَْمر رسل اهللا اليت أرسلت إليهم، ما حيصل به عربة للمعتربين وازدجار للظاملني

بسبب طغياهنم ؛ جاءت أهلَ القرى رسلنا باحلجج البينات على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا مبا جاءهتم به الرسل
هؤالء الكافرين املذكورين خيتم اهللا على قلوب الكافرين مبحمد  وتكذيبهم باحلق، ومثل َخْتمِ اهللا على قلوب

  .صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٠٢(َوَما َوَجْدَنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثََرُهْم لَفَاِسِقَني 



  }) ١٠٢(َني َوَما َوَجْدَنا َألكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثََرُهْم لَفَاِسِق{ 
وما َوَجْدنا ألكثر األم املاضية من أمانة وال وفاء بالعهد، وما وجدنا أكثرهم إال فسقة عن طاعة اهللا وامتثال 

  .أمره

َملَِئِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَب   ) ١٠٣(فِْسِديَن ةُ الُْمثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى بِآَياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َو

ِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَب{    }) ١٠٣(ةُ الُْمفِْسِديَن ثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى بِآَياتَِنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئ
، فجحدوا وكفروا هبا مث بعثنا من بعد الرسل املتقدم ِذكْرهم موسى بن عمران مبعجزاتنا البينة إىل فرعون وقومه

متبصًرا كيف فعلنا هبم وأغرقناهم عن آخرهم مبرأى من موسى  -أيها الرسول-ظلًما منهم وعناًدا، فانظر 
  .وقومه؟ وتلك هناية املفسدين

  ) ١٠٤(َوقَالَ ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني 

  }) ١٠٤(ي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني َوقَالَ ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّ{ 
  .إين رسولٌ من اهللا خالق اخللق أمجعني، ومدبِّر أحواهلم ومآهلم: وقال موسى لفرعون حماوًرا مبلًِّغا

  ) ١٠٥(ِعَي َبنِي إِْسرَاِئيلَ َحِقيٌق َعلَى أَنْ لَا أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة ِمْن َربِّكُْم فَأَْرِسلْ َم

  }) ١٠٥(إِْسَراِئيلَ َحِقيٌق َعلَى أَنْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِال الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة ِمْن َربِّكُْم فَأَْرِسلْ َمِعَي َبنِي { 
ة باهرة من ربكم على ِصْدق جدير بأن ال أقول على اهللا إال احلق، وحريٌّ يب أن ألتزمه، قد جئتكم بربهان وحج

  .معي بين إسرائيل ِمن أَْسرك وقَْهرك، وخلِّ سبيلهم لعبادة اهللا -يا فرعون- ما أذكره لكم، فأطلق 

  ) ١٠٦(قَالَ إِنْ كُْنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

  }) ١٠٦(كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالَ إِنْ كُْنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ { 
لتصحَّ دعواك ويثبت ؛ إن كنَت جئَت بآية حسب زعمك فأتين هبا، وأحضرها عندي: قال فرعرن ملوسى

  .صدقك، إن كنت صادقًا فيما ادَّعيت أنك رسول رب العاملني

بٌِني    ) ١٠٧(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُم

  }) ١٠٧(ذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبٌِني فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِ{ 
  .فألقى موسى عصاه، فتحولت حيَّة عظيمة ظاهرة للعيان

  ) ١٠٨(َوَنَزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن 



  }) ١٠٨(َوَنَزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن { 
للنب من غري برص آية لفرعون، فإذا ردَّها عادت إىل لوهنا وجذب يده من جيبه أو من جناحه فإذا هي بيضاء كا

  .األول، كسائر بدنه

  ) ١٠٩(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم 

  }) ١٠٩(قَالَ الَْمُأل ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم { 
موسى لساحر يأخذ بأعني الناس خبداعه إياهم، حىت خييل إليهم أن العصا  إن: قال األشراف من قوم فرعون

  .حية، والشيء خبالف ما هو عليه، وهو واسع العلم بالسحر ماهر به

  ) ١١٠(ُيرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ 

  }) ١١٠(ُرونَ ُيرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْم{ 
بماذا تشريون عليَّ أيها املأل يف أمر موسى؟: يريد أن خيرجكم مجيًعا من أرضكم، قال فرعون   ف

  ) ١١١(قَالُوا أَْرجِْه َوأََخاُه َوأَْرِسلْ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاِشرِيَن 

  }) ١١١(قَالُوا أَْرجِْه َوأََخاُه َوأَْرِسلْ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاِشرِيَن { 
أَخِّر موسى وأخاه هارون، وابعث يف مدائن : ن حضر مناظرة موسى ِمن سادة قوم فرعون وكربائهمقال َم

  .وأقاليمها الشَُّرط" مصر"

  ) ١١٢(َيأُْتوَك بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ 

  }) ١١٢(َيأُْتوَك بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ { 
  .ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر

  ) ١١٣(ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا لَأَْجًرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني  َوَجاَء السََّحَرةُ

  }) ١١٣(َوَجاَء السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا َألْجًرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني { 
  أئنَّ لنا جلائزة وماال إن غَلَْبنا موسى؟: وجاء السحرة فرعون قالوا

  ) ١١٤(َنَعْم َوإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني  قَالَ

  }) ١١٤(قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني { 
  .نعم لكم األجر والقرب مين إن غَلَْبُتموه: قال فرعون

ِقَني    ) ١١٥(قَالُوا َيا ُموَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملْ



ِقَني قَالُ{    }) ١١٥(وا َيا ُموَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملْ
يا موسى اختر أن ُتلقي عصاك أوال أو ُنلقي حنن : قال سحرة فرعون ملوسى على سبيل التكرب وعدم املباالة

  .أوال

  ) ١١٦(ْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحُروا أَْعُيَن النَّاسِ َواْسَت

  }) ١١٦(قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحُروا أَْعُيَن النَّاسِ َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ { 
ر أن ما فعلوه ألقوا أنتم، فلما ألقَوا احلبال والعصيَّ سحروا أعني الناس، فُخيِّل إىل األبصا: قال موسى للسحرة

  .حقيقة، ومل يكن إال جمرد صنعة وخيال، وأرهبوا الناس إرهاًبا شديًدا، وجاؤوا بسحر قوي كثري

  ) ١١٧(َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 

  }) ١١٧(َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَإِذَا ِهَي { 
وأوحى اهللا إىل عبده ورسوله موسى عليه السالم يف ذلك املوقف العظيم الذي فرَّق اهللا فيه بني احلق والباطل، 

  .يأمره بأن ُيلقي ما يف ميينه وهي عصاه، فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونه، ويومهون الناس أنه حق وهو باطل

  ) ١١٨(َبطَلَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ فََوقََع الَْحقُّ َو

  }) ١١٨(فََوقََع الَْحقُّ َوَبطَلَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
فظهر احلق واستبان ملن شهده وحضره يف أمر موسى عليه السالم، وأنه رسول اهللا يدعو إىل احلق، وبطل 

  .الكذب الذي كانوا يعملونه

  ) ١١٩(اِغرِيَن فَُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنقَلَُبوا َص

  }) ١١٩(فَُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنقَلَُبوا َصاِغرِيَن { 
  .فُغِلَب مجيع السحرة يف مكان اجتماعهم، وانصرف فرعون وقومه أذالء مقهورين مغلوبني

  ) ١٢٠(َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساجِِديَن 

  }) ١٢٠(َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساجِِديَن { 
ا عاينوا من عظيم قدرة اهللاوَخرَّ السحرة ُسجَّ   .ًدا على وجوههم هللا رب العاملني ِلَم

  ) ١٢١(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني 

  }) ١٢١(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني { 
  .آمنا برب العاملني: قالوا



  ) ١٢٢(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ 

  }) ١٢٢(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ { 
  .سى وهارون، وهو الذي جيب أن تصرف له العبادة وحده دون َمن سواهوهو رب مو

َها أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة ِلُتْخرُِجوا ِمْن
)١٢٣ (  

ْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة ِلُتْخرُِجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُت{ 
  }) ١٢٣(َتْعلَُمونَ 

آمنتم باهللا قبل أن آذن لكم باإلميان به؟ إن إميانكم باهللا وتصديقكم ملوسى وإقراركم : قال فرعون للسحرة
لتخرجوا أهل مدينتكم منها، وتكونوا املستأثرين خبرياهتا، فسوف تعلمون ؛ احتلتموها أنتم وموسى بنبوته حليلة

  .ما حيلُّ بكم من العذاب والنكال -أيها السحرة-

  ) ١٢٤(لَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف ثُمَّ لَأَُصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني 

  }) ١٢٤(ِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخالٍف ثُمَّ ُألَصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني ُألقَطَِّعنَّ أَْي{ 
بقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى : من خالف -أيها السحرة-ألقطعنَّ أيديكم وأرجلكم 

ا على جذوع النخل   .تنكيال بكم وإرهاًبا للناس؛ والرجل اليمىن، مث ألعلقنَّكم مجيًع

  ) ١٢٥(لُوا إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ قَا

  }) ١٢٥(قَالُوا إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ { 
؛ قد حتققنا أنَّا إىل اهللا راجعون، وأن عذابه أشد من عذابك، فلنصربنَّ اليوم على عذابك: قال السحرة لفرعون

  .ِلننجو من عذاب اهللا يوم القيامة

  ) ١٢٦(ا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِآَياِت َربَِّنا لَمَّا َجاَءْتَنا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني َوَما َتْنِقُم ِمنَّ

  }) ١٢٦(ْسِلِمَني ُمَوَما َتْنِقُم ِمنَّا إِال أَنْ آَمنَّا بِآَياِت َربَِّنا لَمَّا َجاَءْتَنا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا { 
إال إمياننا وتصديقنا حبجج ربنا وأدلته اليت جاء هبا موسى وال تقدر على  - يا فرعون-ولسَت تعيب منا وتنكر 

ا وثباتا عليه،  مثلها أنت وال أحد آخر سوى اهللا الذي له ملك السموات واألرض، ربنا أَِفْض علينا صًربا عظيًم
  .لكوتوفَّنا منقادين ألمرك متبعني رسو

ُنقَتِّلُ أَْبَناَءُهمْ َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َوَيذََرَك َوآِلَهَتَك قَالَ َس
  ) ١٢٧(َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 



ْو{  ُه ِلُيفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َوَيذََرَك َوآِلَهَتَك قَالَ َسُنقَتِّلُ أَْبَناَءُهْم َوقَالَ الَْمُأل ِمْن قَْومِ ِفْرَع نَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَم
  }) ١٢٧(َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 

فسدوا الناس يف أرض أََتَدُع موسى وقومه من بين إسرائيل لي: وقال السادة والكرباء من قوم فرعون لفرعون
سُنقَتِّل أبناء بين : بتغيري دينهم بعبادة اهللا وحده ال شريك له، وترك عبادتك وعبادة آهلتك؟ قال فرعون" مصر"

  .إسرائيل ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة، وإنَّا عالون عليهم بقهر املُلِْك والسلطان

ِللُْمتَِّقَني قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْص   ) ١٢٨(بُِروا إِنَّ الْأَْرَض ِللَِّه ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوالَْعاِقَبةُ 

) ١٢٨(َني َعاِقَبةُ ِللُْمتَِّققَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصبُِروا إِنَّ اَألْرَض ِللَِّه ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوالْ{ 
{  

استعينوا باهللا على فرعون وقومه، واصربوا على ما نالكم من فرعون من : -من بين إسرائيل-قال موسى لقومه 
إن األرض كلها هللا يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة احملمودة ملن اتقى اهللا ففعل . املكاره يف أنفسكم وأبنائكم

  .أوامره واجتنب نواهيه

ا جِئَْتَنا قَالَ َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيْسَتْخِلفَكُْمقَالُوا أُوِذيَن ِفي الْأَْرضِ  ا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأِْتَيَنا َوِمْن َبْعِد َم
ْعَملُونَ    ) ١٢٩(فََيْنظَُر كَْيَف َت

ا جِئَْتَنا قَ{  الَ َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيْسَتْخِلفَكُْم ِفي اَألْرضِ قَالُوا أُوِذيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأِْتَيَنا َوِمْن َبْعِد َم
ْعَملُونَ    }) ١٢٩(فََيْنظَُر كَْيَف َت

ابُتلينا وأُوذينا بذبح أبنائنا واستحياء نسائنا على يد فرعون : لنبيهم موسى - من بين إسرائيل-قال قوم موسى 
لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه، : ئتنا، قال موسى هلموقومه، من قبل أن تأتينا، ومن بعد ما ج

  ويستخلفكم يف أرضهم بعد هالكهم، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أو تكفرون؟

  ) ١٣٠(َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َوَنقْصٍ ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

  }) ١٣٠(ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َوَنقْصٍ ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ  َولَقَْد أََخذَْنا آلَ{ 
ليتذكروا، وينزجروا عن ضالالهتم، ؛ ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط واجلدب، وَنقْص مثارهم وغَالهتم

  .ويفزعوا إىل رهبم بالتوبة

ِذِه َوإِنْ ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه أَلَا إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َولَِكنَّ فَإِذَا َجاَءْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َه
  ) ١٣١(أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَال إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َولَِكنَّ فَإِذَا َجاَءْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا بِ{ 
  }) ١٣١(أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ 

هذا لنا مبا نستحقه، وإن ُيِصْبهم جدب وقحط يتشاءموا، : فإذا جاء فرعونَ وقوَمه اِخلْصُب والرزُق قالوا



هم من اجلدب والقحط إمنا هو بقضاء اهللا وقدره، وبسبب أال إنَّ ما يصيب. هذا بسبب موسى وَمن معه: ويقولوا
  .النغمارهم يف اجلهل والضالل؛ ذنوهبم وكفرهم، ولكن أكثر قوم فرعون ال يعلمون ذلك

  ) ١٣٢(َوقَالُوا َمْهَما َتأِْتَنا بِِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 

  }) ١٣٢(ِتَنا بِِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني َوقَالُوا َمْهَما َتأْ{ 
أي آية تأِتنا هبا، وداللة وحجة أقمتها لتصرفنا عما حنن عليه من دين فرعون، فما حنن : وقال قوم فرعون ملوسى

  .لك مبصدِّقني

مَّلَ وَالضَّفَاِدَع َوالدََّم آَياٍت ُمفَصَّلَاٍت فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الطُّوفَانَ َوالَْجَراَد َوالْقُ
)١٣٣ (  

 كَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَنيفَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الطُّوفَانَ َوالَْجَراَد وَالْقُمَّلَ َوالضَّفَاِدَع َوالدََّم آَياٍت ُمفَصَّالٍت فَاْسَتكَْبُروا َو{ 
)١٣٣ ({  

فأرسلنا عليهم سيال جارفًا أغرق الزروع والثمار، وأرسلنا اجلراد، فأكل زروعهم ومثارهم وأبواهبم وسقوفهم 
وثياهبم، وأرسلنا القُمَّل الذي يفسد الثمار ويقضي على احليوان والنبات، وأرسلنا الضفادع فمألت آنيتهم 

ارهم وآبارهم دًما، ومل جيدوا ماء صاحلًا للشرب، هذه وأطعمتهم ومضاجعهم، وأرسلنا أيًضا الدم فصارت أهن
آيات من آيات اهللا ال يقدر عليها غريه، مفرقات بعضها عن بعض، ومع كل هذا ترفَّع قوم فرعون، فاستكربوا 

  .عن اإلميان باهللا، وكانوا قوًما يعملون مبا ينهى اهللا عنه من املعاصي والفسق عتوا ومترًدا

نَّ لََك َولَُنْرِسلَنَّ َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُوا َيا ُموَسى اْدُع لََنا َربََّك بَِما َعهَِد ِعْنَدَك لَِئْن كََشفَْت َعنَّا الرِّْجَز لَُنْؤِمَنَولَمَّا َوقََع 
  ) ١٣٤(َمَعَك َبنِي إِْسَراِئيلَ 

َك بَِما َعهَِد ِعْنَدَك لَِئْن كََشفَْت َعنَّا الرِّْجَز لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُوا َيا ُموَسى اْدُع لََنا َربَّ{ 
  }) ١٣٤(َولَُنْرِسلَنَّ َمَعَك َبنِي إِْسَراِئيلَ 

يا موسى ادع لنا ربك مبا أوحى به إليك ِمن َرفْع : وملا نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إىل موسى وقالوا
دعوت إليه، ولنطلقنَّ معك العذاب بالتوبة، لئن رفعت  عنا العذاب الذي حنن فيه لنصدِّقنَّ مبا جئت به، ونتبع ما 

  .بين إسرائيل، فال مننعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا

ا كََشفَْنا َعْنُهُم الرِّْجَز إِلَى أََجلٍ ُهْم بَاِلُغوُه إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ    ) ١٣٥(فَلَمَّ

  }) ١٣٥(الرِّْجَز إِلَى أََجلٍ ُهْم بَاِلُغوُه إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم { 
فلما رفع اهللا عنهم العذاب الذى أنزله هبم إىل أجلٍ هم بالغوه ال حمالة فيعذبون فيه، ال ينفعهم ما تقدَّم هلم من 

وموسى، ويقيمون على  اإلمهال وكَْشِف العذاب إىل حلوله، إذا هم ينقضون عهودهم اليت عاهدوا عليها رهبم
  .كفرهم وضالهلم



َرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوكَاُنوا َعْنَها غَاِفِلَني    ) ١٣٦(فَاْنَتقَْمَنا ِمْنُهْم فَأَغْ

ْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوكَا{    }) ١٣٦(ُنوا َعْنَها غَاِفِلَني فَاْنَتقَْمَنا ِمْنُهْم فَأَغَْرقَْناُه
بسبب ؛ فانتقمنا منهم حني جاء األجل احملدد إلهالكهم، وذلك بإحالل نقمتنا عليهم، وهي إغراقهم يف البحر

تكذيبهم باملعجزات اليت ظهرت على يد موسى، وكانوا عن هذه املعجزات غافلني، وتلك الغفلة هي سبب 
  .التكذيب

َنى ِذيَن كَاُنوا ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق الْأَْرضِ َوَمَغارَِبَها الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها َوَتمَّْت كَِلَمُت َربَِّك الُْحْسَوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَّ
ُه َوَما كَاُنوا َيْعرُِشونَ     )١٣٧(َعلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ بَِما َصَبرُوا َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُم

ْت كَِلَمُت َربَِّك الُْحسَْنى َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَاُنوا ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق اَألْرضِ َوَمَغارَِبَها الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها َوَتمَّ{ 
ُه َو   }) ١٣٧(َما كَاُنوا َيْعرُِشونَ َعلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ بَِما َصَبرُوا َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُم

اليت باركنا ") الشام"وهي بالد (وأررثنا بين إسرائيل الذين كانوا ُيسَتذَلُّون للخدمة، مشارق األرض ومغارهبا
احلسىن على بين إسرائيل بالتمكني  -أيها الرسول-فيها، بإخراج الزروع والثمار واألهنار، ومتت كلمة ربك 

هم على أذى فرعون وقومه، ودمَّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات بسبب صرب؛ هلم يف األرض
  .واملزارع، وما كانوا يبنون من األبنية والقصور وغري ذلك

ا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ لْ لََنَوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِْسرَاِئيلَ الَْبْحَر فَأََتْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اْجَع
  ) ١٣٨(قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

لْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِْسرَاِئيلَ الَْبْحَر فَأََتْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اْجَع{ 
  }) ١٣٨(قَْوٌم َتْجَهلُونَ آِلَهةٌ قَالَ إِنَّكُْم 

اجعل : وقطعنا ببين إسرائيل البحر، فمرُّوا على قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام هلم، قال بنو إسرائيل
إنكم أيها القوم جتهلون : لنا يا موسى صنًما نعبده ونتخذه إهلًا، كما هلؤالء القوم أصنام يعبدوهنا، قال موسى هلم

  .ون أن العبادة ال تنبغي إال هللا الواحد القهارعظمة اهللا، وال تعلم

ِه َوَباِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ  ا ُهْم ِفي   ) ١٣٩(إِنَّ َهُؤلَاِء ُمَتبٌَّر َم

ِه َوَباِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ {  ا ُهْم ِفي   }) ١٣٩(إِنَّ َهُؤالِء ُمَتبٌَّر َم
هم فيه من الشرك، ومدمَّر وباطل ما كانوا يعملون من عبادهتم  إن هؤالء املقيمني على هذه األصنام ُمْهلَك ما

  .لتلك األصنام، اليت ال تدفع عنهم عذاب اهللا إذا نزل هبم

  ) ١٤٠(قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغيكُْم إِلًَها َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 



  }) ١٤٠(ضَّلَكُْم َعلَى الَْعالَِمَني قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغيكُْم إِلًَها َوُهَو فَ{ 
أغري اهللا أطلب لكم معبوًدا تعبدونه من دونه، واهللا هو الذي خلقكم، وفضَّلكم على عاملي : قال موسى لقومه

  زمانكم بكثرة األنبياء فيكم، وإهالك عدوكم وما خصَّكم به من اآليات؟

َنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَْبَناَءكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َوإِذْ أَْنَجيَْناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُمو
  ) ١٤١(َربِّكُْم َعِظيٌم 

اَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبالٌء َوإِذْ أَْنجَْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَْبَناَءكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِس{ 
  }) ١٤١(ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم 

نَِعمنا عليكم إذ أنقذناكم من أَْسر فرعون وآله، وما كنتم فيه من اهلوان والذلة  -يا بين إسرائيل  -واذكروا 
ختبار من اهللا من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة، ويف َحْمِلكم على أقبح العذاب وأسوئه، مث إجنائكم، ا

  .لكم ونعمة عظيمة

ى ِلأَِخيِه َهاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي َوَواَعْدَنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوقَالَ ُموَس
  ) ١٤٢(قَْوِمي َوأَْصِلْح َولَا َتتَّبِْع َسبِيلَ الُْمفِْسِديَن 

لَ ُموَسى{  ي  َوَواَعْدَنا ُموَسى ثَالِثَني لَْيلَةً َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوقَا َألِخيِه َهاُرونَ اْخلُفْنِي ِف
  }) ١٤٢(قَْوِمي َوأَْصِلْح َوال َتتَّبِْع َسبِيلَ الُْمفِْسِديَن 

ملناجاة ربه ثالثني ليلة، مث زاده يف األجل بعد ذلك عشر ليال، فتمَّ ما َوقََّته اهللا  وواعد اهللا سبحانه وتعاىل موسى
كن خليفيت يف قومي : - حني أراد املضيَّ ملناجاة ربه-وقال موسى ألخيه هارون . ملوسى لتكليمه أربعني ليلة

  .األرض حىت أرجع، وأِمحلَهم على طاعة اهللا وعبادته، وال تسلْك طريق الذين يفسدون يف

ُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَْن َتَرانِي َولَِكنِ اْن ظُْر إِلَى الْجََبلِ فَإِِن اْسَتقَرَّ َولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّم
َخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا َمكَاَنُه فََسْوَف َتَرانِي فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللَْجَبلِ َجَعلَُه َدكًّا َو

  ) ١٤٣(أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني 

ُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَْن َتَرانِي َولَِكنِ اْن{  لِ فَإِِن اْسَتقَرَّ ظُْر إِلَى الَْجَبَولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّم
 ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إِلَْيَك َوأََنا َمكَاَنُه فََسْوَف َتَرانِي فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللَْجَبلِ َجَعلَُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ

  }) ١٤٣(أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني 
بعني ليلة، وكلَّمه ربه مبا كلَّمه من وحيه وأمره وهنيه، طمع يف رؤية وملا جاء موسى يف الوقت احملدد وهو متام أر

لن تراين، أي لن تقدر على رؤييت يف الدنيا، ولكن انظر إىل اجلبل، فإن استقر : اهللا فطلب النظر إليه، قال اهللا له
، وسقط موسى مغشيا عليه، مكانه إذا جتلَّيُت له فسوف تراين، فلما جتلَّى ربه للجبل جعله دكًّا مستوًيا باألرض

تنزيًها لك يا رب عما ال يليق جباللك، إين تبت إليك من مسأليت إياك الرؤية يف هذه : فلما أفاق من غشيته قال
  .احلياة الدنيا، وأنا أول املؤمنني بك من قومي



  ) ١٤٤(ُخذْ َما آَتْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَلَاِمي فَ

  }) ١٤٤(قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِساالِتي َوبِكَالِمي فَُخذْ َما آَتْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن { 
إليهم وبكالمي إياك ِمن غري  إين اخترتك على الناس برسااليت إىل خلقي الذين أرسلتك: قال اهللا يا موسى

وساطة، فخذ ما أعطيتك ِمن أمري وهنيي، ومتسَّك به، واعمل به، وكن من الشاكرين هللا تعاىل على ما آتاك من 
  .رسالته، وخصَّك بكالمه

ْوِعظَةً َوَتفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُ وٍَّة َوأُْمْر قَْوَمَك َيأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها َوكََتْبَنا لَُه ِفي الْأَلَْواحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َم
  ) ١٤٥(َسأُرِيكُْم َداَر الْفَاِسِقَني 

 َيأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها َوكََتْبَنا لَُه ِفي اَأللَْواحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوِعظَةً َوَتفِْصيال ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوٍَّة َوأُْمْر قَْوَمَك{ 
  }) ١٤٥(اَر الْفَاِسِقَني َسأُرِيكُْم َد

وكتبنا ملوسى يف التوراة من كل ما حيتاج إليه يف دينه من األحكام، موعظة لالزدجار واالعتبار وتفصيال 
: فخذها بقوة، أي: لتكاليف احلالل واحلرام واألمر والنهي والقصص والعقائد واألخبار واملغيبات، قال اهللا له

فإن َمن أشرك منهم وِمن غريهم فإين سأريه يف ؛ مك يعملوا مبا شرع اهللا فيهاخذ التوراة جبد واجتهاد، وأمر قو
  .اآلخرة دار الفاسقني، وهي نار اهللا اليت أعدَّها ألعدائه اخلارجني عن طاعته

ا ُيْؤِمُنوا بَِها َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ الرُّْشدِ َسأَْصرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتكَبَُّرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة لَ
  ) ١٤٦(اُنوا َعْنَها غَاِفِلَني لَا َيتَِّخذُوُه َسبِيلًا َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ الَْغيِّ يَتَِّخذُوُه َسبِيلًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َوكَ

ُرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمُنوا بَِها َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ َسأَْصرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتكَبَّ{ 
ِفِلَني ا َوكَاُنوا َعْنَها غَاالرُّْشِد ال يَتَِّخذُوُه َسبِيال َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ الَْغيِّ َيتَِّخذُوُه َسبِيال ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَن

)١٤٦ ({  
سأصرف عن فَْهم احلجج واألدلة الدالة على عظميت وشريعيت وأحكامي قلوب املتكربين عن طاعيت، واملتكربين 
على الناس بغري احلق، فال يتبعون نبًيا وال يصغون إليه لتكربهم، وإنْ َيَر هؤالء املتكربون عن اإلميان كل آية ال 

 ورسوله، وإن يروا طريق الصالح ال يتخذوه طريقًا، وإن يروا طريق الضالل، يؤمنوا هبا إلعراضهم وحمادَّهتم هللا
  .وذلك بسبب تكذيبهم بآيات اهللا وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر يف دالالهتا؛ أي الكفر يتخذوه طريقًا وديًنا

  ) ١٤٧(ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَ  َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َهلْ

  }) ١٤٧(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوِلقَاِء اآلِخَرِة َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َهلْ ُيْجَزْونَ إِال َما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
قِْد شرطها، وهو اإلميان باهللا بسبب فَ؛ والذين كذَّبوا بآيات اهللا وحججه وبلقاء اهللا يف اآلخرة حبطت أعماهلم

والتصديق جبزائه، ما جيزون يف اآلخرة إال جزاء ما كانوا يعملونه يف الدنيا من الكفر واملعاصي، وهو اخللود يف 
  .النار



ُحِليِّهِْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه ُخَواٌر أَلَْم َيَرْوا أَنَُّه لَا ُي كَلُِّمُهْم َولَا َيْهِديهِْم َسبِيلًا اتََّخذُوُه َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن 
  ) ١٤٨(َوكَاُنوا ظَاِلِمَني 

ال َيْهِديهِْم َسبِيال َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجال َجَسًدا لَُه ُخَواٌر أَلَْم َيَرْوا أَنَُّه ال ُيكَلُِّمُهْم َو{ 
  }) ١٤٨(ِلِمَني اتََّخذُوُه َوكَاُنوا ظَا

واختذ قوم موسى من بعد ما فارقهم ماضًيا ملناجاة ربه معبوًدا ِمن ذهبهم ِعجال جسًدا بال روح، له صوت، أمل 
يه من هذا األمر الشنيع، وكانوا ظاملني  ا أقدموا عل يعلموا أنه ال يكلمهم، وال يرشدهم إىل خري؟ أَقَْدُموا على م

  .عهألنفسهم واضعني الشيء يف غري موض

ي أَْيِديهِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر لََنا لَ   ) ١٤٩(َنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن َولَمَّا ُسِقطَ ِف

ي أَْيِديهِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم َيْر{  ) ١٤٩(َحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر لََنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن َولَمَّا ُسِقطَ ِف
{  

وملا ندم الذين عبدوا العجل ِمن دون اهللا عند رجوع موسى إليهم، ورأوا أهنم قد ضلُّوا عن قصد السبيل، 
ا بقَبول توبتنا، ويستر هبا لئن مل يرمحنا ربن: وذهبوا عن دين اهللا، أخذوا يف اإلقرار بالعبودية واالستغفار، فقالوا

  .ذنوبنا، لنكونن من اهلالكني الذين ذهبت أعماهلم

كُْم َوأَلْقَى الْأَلَْواَح َوأََخذَ َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي ِمْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّ
ا ُتْشِمْت بَِي الْأَْعَداَء َوبَِرأْسِ أَِخيِه َيُج لَا َتْجَعلْنِي َمَع رُُّه إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَاُدوا َيقُْتلُوَننِي فَلَ
  ) ١٥٠(الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

فُْتُمونِي ِمْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّكُْم َوأَلْقَى اَأللْوَاَح َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَ{ 
ُتْشِمْت بَِي اَألْعَداَء َوال َوأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُُّه إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَاُدوا َيقُْتلُوَننِي فَال 

  }) ١٥٠(مِ الظَّاِلِمَني َتْجَعلْنِي َمَع الْقَْو
ألن اهللا قد أخربه أنه قد فُِتن قومه، وأن السامريَّ قد ؛ وملا رجع موسى إىل قومه ِمن بين إسرائيل غضبان حزيًنا

أستعجلتم جميئي إليكم : بئس اخلالفة اليت خلفتموين ِمن بعدي، أعجلتم أَْمر ربكم؟ أي: أضلَّهم، قال موسى
وألقى موسى ألواح التوراة غضبا على قومه الذين عبدوا العجل، وغضًبا على أخيه  وهو مقدَّر من اهللا تعاىل؟

إن القوم استذلوين وعدُّوين ضعيفًا : يا ابن أمي: هارون، وأمسك برأس أخيه جيره إليه، قال هارون مستعطفًا
لذين خالفوا أمرك وعبدوا وقاربوا أن يقتلوين، فال َتسرَّ األعداء مبا تفعل يب، وال جتعلين يف غضبك مع القوم ا

  .العجل

  ) ١٥١(قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلأَِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحَمِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 



  }) ١٥١(قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوَألِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحَمِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني { 
ربِّ اغفر يل غضيب، واغفر : ه عذر أخيه، وعلم أنه مل ُيفَرِّط فيما كان عليه من أمر اهللاقال موسى ملا تبني ل

  .ألخي ما سبق بينه وبني بين إسرائيل، وأدخلنا يف رمحتك الواسعة، فإنك أرحم بنا من كل راحم

  ) ١٥٢(ي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمفَْترِيَن إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسيََنالُُهْم غََضٌب ِمْن َربِّهِْم َوِذلَّةٌ ِف

  }) ١٥٢(ي الُْمفَْترِيَن إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ سََيَنالُُهْم غََضٌب ِمْن َربِّهِْم َوِذلَّةٌ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوكَذَِلَك َنْجزِ{ 
بسبب كفرهم برهبم، وكما ؛ ضب شديد ِمن رهبم وهوان يف احلياة الدنياإن الذين اختذوا العجل إهلًا سيناهلم غ

  .فعلنا هبؤالء نفعل باملفترين املبتدعني يف دين اهللا، فكل صاحب بدعة ذليل

  ) ١٥٣(َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِدَها َوآَمُنوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم 

  }) ١٥٣(َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِدَها َوآَمُنوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم { 
والذين عملوا السيئات من الكفر واملعاصي، مث رجعوا ِمن بعد فعلها إىل اإلميان والعمل الصاحل، إن ربك من 

  .لغفور ألعماهلم غري فاضحهم هبا، رحيم هبم وبكل َمن كان مثلهم من التائبنيبعد التوبة النصوح 

  ) ١٥٤(َهُبونَ َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب أََخذَ الْأَلَْواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِّهِْم َيْر

  }) ١٥٤(ذَ اَأللْوَاَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِّهِْم َيْرَهُبونَ َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب أََخ{ 
وملا سكن عن موسى غضبه أخذ األلواح بعد أن ألقاها على األرض، وفيها بيان للحق ورمحة للذين خيافون اهللا، 

  .وخيشون عقابه

ا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَكَْتُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِيَّاَي أَُتْهِلكَُنا  َواْخَتاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجلًا ِلِميقَاِتَنا فَلَمَّ
َي إِلَّا ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ بَِها َمْن َتَشاُء َوَتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َوِليُّ اغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َنا فَبَِما فََعلَ السُّفََهاُء ِمنَّا إِنْ ِه

  ) ١٥٥(َخْيُر الَْغاِفرِيَن 

ا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَكَْت{  ُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِيَّاَي َواْخَتاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجال ِلِميقَاِتَنا فَلَمَّ
اغِْفْر لََنا َواْرأَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََه َحْمَنا اُء ِمنَّا إِنْ ِهَي إِال ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ بَِها َمْن َتَشاُء َوَتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َوِليَُّنا فَ

  }) ١٥٥(َوأَْنَت َخْيُر الَْغاِفرِيَن 
ي واعده اهللا للوقت واألجل الذ" سيناء"واختار موسى من قومه سبعني رجال ِمن خيارهم، وخرج هبم إىل طور 

لن نؤمن : أن يلقاه فيه هبم للتوبة مما كان من سفهاء بين إسرائيل من عبادة العجل، فلما أتوا ذلك املكان قالوا
حىت نرى اهللا جهرة فإنك قد كلَّمته فأرَِناُه، فأخذهتم الزلزلة الشديدة فماتوا، فقام موسى  -يا موسى-لك 

 إسرائيل إذا أتيُتهم، وقد أهلكَت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم مجيًعا رب ماذا أقول لبين: يتضرع إىل اهللا ويقول
من قبل هذا احلال وأنا معهم، فإن ذلك أخف عليَّ، أهتلكنا مبا فعله سفهاء األحالم منا؟ ما هذه الفعلة اليت 



ن تشاء هدايته، فعلها قومي من عبادهتم العجل إال ابتالٌء واختباٌر، تضلُّ هبا َمن تشاء ِمن خلقك، وهتدي هبا م
  .أنت وليُّنا وناصرنا، فاغفر ذنوبنا، وارمحنا برمحتك، وأنت خري َمن صفح عن ُجْرم، وستر عن ذنب

كُلَّ اُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآخَِرِة إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََش
  ) ١٥٦(َشْيٍء فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياِتَنا ُيْؤِمُنونَ 

ْحَمِتي َوِسَعْت ُء َوَرَواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اآلِخَرِة إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشا{ 
  }) ١٥٦(كُلَّ َشْيٍء فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِتَنا ُيْؤِمُنونَ 

: واجعلنا ممن كتبَت له الصاحلات من األعمال يف الدنيا ويف اآلخرة، إنا رجعنا تائبني إليك، قال اهللا تعاىل ملوسى
يب به َمن أشاء ِمن خلقي، كما أصبُت هؤالء الذين أصبتهم من قومك، ورمحيت وسعت خلقي كلَّهم، عذايب أص

فسأكتبها للذين خيافون اهللا، وخيشون عقابه، فيؤدون فرائضه، وجيتنبون معاصيه، والذين هم بدالئل التوحيد 
  .وبراهينه يصدقون

يَّ الَِّذي َيجُِدوَنُه َمكُْتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة وَالْإِْنجِيلِ َيأُْمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّ
كَاَنْت َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن  لَ الَِّتيَعنِ الُْمْنكَرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخَباِئثَ َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم وَالْأَغْلَا

  ) ١٥٧(آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزِلَ َمَعُه أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

التَّْوَراِة َواِإلْنجِيلِ َيأُْمُرُهْم بِالَْمْعُروِف  الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َيجِدُوَنُه َمكُْتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي{ 
 َواَألغْاللَ الَِّتي كَاَنْت َوَيْنَهاُهْم َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخَباِئثَ َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم

  }) ١٥٧(وُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزِلَ َمَعُه أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّر
هذه الرمحة سأكتبها للذين خيافون اهللا وجيتنبون معاصيه، ويتبعون الرسول النيب األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، 

مكتوَبْين عندهم يف التوراة واإلجنيل، يأمرهم وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، الذي جيدون صفته وأمره 
ا عرف قُْبحه، وُيِحلُّ هلم الطيبات  بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف ُحْسنه، وينهاهم عن الشرك واملعصية وكل م

من املطاعم واملشارب واملناكح، وُيحرِّم عليهم اخلبائث منها كلحم اخلنزير، وما كانوا يستحلُّونه من املطاعم 
رب اليت حرَّمها اهللا، ويذهب عنهم ما كُلِّفوه من األمور الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب، واملشا

وإحراق الغنائم، والقصاص حتًما من القاتل عمًدا كان القتل أم خطأ، فالذين صدَّقوا بالنيب األمي حممد صلى 
رآن املنزل عليه، وعملوا بسنته، أولئك هم اهللا عليه وسلم وأقروا بنبوته، ووقروه وعظَّموه ونصروه، واتبعوا الق

  .الفائزون مبا وعد اهللا به عباده املؤمنني

 إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ لَا إِلََه
  ) ١٥٨(َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبُِعوُه لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ  فَآِمُنوا بِاللَِّه

َو ُيْحيِي َوُيِميُت إِال ُهقُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرضِ ال إِلََه { 
  }) ١٥٨(َتُدونَ فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ اُألمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبُِعوُه لََعلَّكُْم َتْه



إين رسول اهللا إليكم مجيًعا ال إىل بعضكم دون بعض، الذي له ملك : للناس كلهم -أيها الرسول- قل 
موات واألرض وما فيهما، ال ينبغي أن تكون األلوهية والعبادة إال له جل ثناؤه، القادر على إجياد اخللق الس

وإفنائه وبعثه، فصدَّقوا باهللا وأقرُّوا بوحدانيته، وصدَّقوا برسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم النيب األميِّ الذي 
بله، واتبعوا هذا الرسول، والتزموا العمل مبا أمركم يؤمن باهللا وما أنزل إليه من ربه وما أنزل على النب يني من ق

  .به من طاعة اهللا، رجاء أن توفقوا إىل الطريق املستقيم

  ) ١٥٩(َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ 

  }) ١٥٩( َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ{ 
وِمن بين إسرائيل من قوم موسى مجاعة يستقيمون على احلق، يهدون الناس به، ويعدلون به يف احلكم يف 

  .قضاياهم

انَْبَجَسْت َصاَك الَْحَجَر فََوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اْضرِْب بَِع
ْيهُِم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أَُناسٍ َمْشَرَبُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم الَْغَماَم َوأَْنَزلَْنا َعلَ

  ) ١٦٠(ظِْلُمونَ طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َي

َصاَك الَْحَجَر فَانَْبَجَستْ َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اْضرِْب بَِع{ 
َنا َعلَْيهُِم الَْغَماَم َوأَْنَزلَْنا َعلَْيهُِم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أَُناسٍ َمْشَرَبُهْم َوظَلَّلْ

  }) ١٦٠(طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 
كل قبيلة معروفة من  -يعقوبوهم أبناء -وفرَّقنا قوم موسى ِمن بين إسرائيل اثنيت عشرة قبيلة بعدد األسباط 

أن اضرب بعصاك احلجر، : وأوحينا إىل موسى إذ طلب منه قومه السقيا حني عطشوا يف التِّْيه. جهة نقيبها
فضربه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيًنا من املاء، قد علمت كل قبيلة من القبائل االثنيت عشرة مشرهبم، ال 

وهو شيء يشبه الصَّمغ، طعمه - لنا عليهم السحاب، وأنزلنا عليهم املنَّ تدخل قبيلة على غريها يف شرهبا، وظلَّ
كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكرهوا ذلك وملُّوه : والسلوى، وهو طائر يشبه السَُّماَنى، وقلنا هلم -كالعسل 

ا . و خريلن نصرب على طعام واحد، وطلبوا استبدال الذي هو أدىن بالذي ه: من طول املداومة عليه، وقالوا وم
إذ فوَّتوا عليها كل ؛ ظلمونا حني مل يشكروا هللا، ومل يقوموا مبا أوجب اهللا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

  .خري، وعرَّضوها للشر والنقمة

الَْباَب ُسجًَّدا َنْغِفْر لَكُمْ َوإِذْ ِقيلَ لَُهُم اْسكُُنوا َهِذِه الْقَْرَيةَ َوكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا 
  ) ١٦١(َخِطيئَاِتكُْم َسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

ًدا َنْغِفْر لَكُمْ َوإِذْ ِقيلَ لَُهُم اْسكُُنوا َهِذِه الْقَْرَيةَ َوكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا الَْباَب ُسجَّ{ 
  }) ١٦١(ُمْحِسنَِني َخِطيئَاِتكُْم َسنَزِيُد الْ

عصيان بين إسرائيل لرهبم سبحانه وتعاىل ولنبيهم موسى عليه السالم، وتبديلهم القول  -أيها الرسول-واذكر 



، وكلوا من مثارها وحبوهبا ونباهتا أين شئتم "بيت املقدس"اسكنوا قرية : الذي أمروا أن يقولوه حني قال اهللا هلم
نوبنا، وادخلوا الباب خاضعني هللا، نغفر لكم خطاياكم، فال نؤاخذكم عليها، ُحطَّ عنا ذ: ومىت شئتم، وقولوا

  .وسنزيد احملسنني ِمن َخْيَريِ الدنيا واآلخرة

َر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء بِ ا كَاُنوا َيظْفََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْولًا غَْي   ) ١٦٢(ِلُمونَ َم

) ١٦٢(ا كَاُنوا َيظِْلُمونَ فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْوال غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء بَِم{ 
{  

حبة يف : تاههم، وقالوافغيَّر الذين كفروا باهللا منهم ما أمرهم اهللا به من القول، ودخلوا الباب يزحفون على أس
  .بسبب ظلمهم وعصياهنم؛ شعرة، فأرسلنا عليهم عذاًبا من السماء، أهلكناهم به

لَا َيْوَم َسْبِتهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم  َواْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت حَاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ َتأِْتيهِْم ِحيتَاُنُهْم
  ) ١٦٣(َيْسبُِتونَ لَا َتأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ 

َيْوَم َسْبِتهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم  َواْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َحاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ تَأِْتيهِْم ِحيتَاُنُهْم{ 
  }) ١٦٣(بُِتونَ ال َتأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ ال َيْس

هؤالء اليهود عن خرب أهل القرية اليت كانت بقرب البحر، إذ يعتدي أهلها يف يوم  -أيها الرسول-واسأل 
؛ اهللا وامتحنهم السبت على حرمات اهللا، حيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت وال يصيدوا فيه مسكًا، فابتالهم

فكانت حيتاهنم تأتيهم يوم السبت كثرية طافية على وجه البحر، وإذا ذهب يوم السبت تذهب احليتان يف 
وكما . البحر، وال يرون منها شيئًا، فكانوا حيتالون على حبسها يف يوم السبت يف حفائر، ويصطادوهنا بعده

ظهر املاء يف اليوم احملرم عليهم صيده فيه، وإخفائه  وصفنا لكم من االختبار واالبتالء، إلظهار السمك على
  .عليهم يف اليوم احمللل هلم فيه صيده، كذلك خنتربهم بسبب فسقهم عن طاعة اهللا وخروجهم عنها

وا َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهْم َيتَّقُونَ َوإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاًبا َشِديًدا قَالُ
)١٦٤ (  

ِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهْم َوإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاًبا َشِديًدا قَالُوا َمْع{ 
  }) ١٦٤(َيتَّقُونَ 
إذ قالت مجاعة منهم جلماعة أخرى كانت تعظ املعتدين يف يوم السبت، وتنهاهم عن  -الرسول أيها-واذكر 

ِلَم تعظون قوًما اهللا مهلكهم يف الدنيا مبعصيتهم إياه أو معذهبم عذابا شديًدا يف اآلخرة؟ قال : معصية اهللا فيه
م، ونؤدي فرض اهللا علينا يف األمر باملعروف َنِعظهم وننهاهم ِلُنْعذَر فيه: الذين كانوا ينَهْوهنم عن معصية اهللا

ا حرَّم عليهم   .والنهي عن املنكر، ورجاء أن يتقوا اهللا، فيخافوه، ويتوبوا من معصيتهم رهبم وتعذِّيهم على م



ا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه أَْنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْونَ َعنِ السُّوِء َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َبِئيسٍ بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ  فَلَمَّ
)١٦٥ (  

ا ذُكُِّروا بِِه أَْنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْونَ َعنِ السُّوِء َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َب{  ِئيسٍ بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ فَلَمَّا َنُسوا َم
)١٦٥ ({  

لسبت ما ذُكِّرت به، واستمرت على غيِّها واعتدائها فيه، ومل تستجب فلما تركت الطائفة اليت اعتدت يف يوم ا
ملا َوَعظَْتها به الطائفة الواعظة، أجنى اهللا الذين ينهون عن معصيته، وأخذ الذين اعتَدْوا يف يوم السبت بعذاب 

  .بسبب خمالفتهم أمر اهللا وخروجهم عن طاعته؛ أليم شديد

ا ُنُهوا  ا َعَتْوا َعْن َم ةً َخاِسِئَني فَلَمَّ   ) ١٦٦(َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقَرَد

ةً َخاِسِئَني {  ا ُنُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقَرَد   }) ١٦٦(فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َم
كونوا قردة : فلما متردت تلك الطائفة، وجتاوزت ما هناها اهللا عنه من عدم الصيد يف يوم السبت، قال هلم اهللا

  .ني مبعدين من كل خري، فكانوا كذلكخاسئ

سَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُورٌ َوإِذْ َتأَذَّنَ َربَُّك لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ َربََّك لَ
  ) ١٦٧(َرِحيٌم 

لَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ َربََّك لَسَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُورٌ َوإِذْ َتأَذَّنَ َربَُّك لََيْبَعثَنَّ َع{ 
  }) ١٦٧(َرِحيٌم 
إذ علم ذلك إعالًما صرًحيا ليبعثن على اليهود َمن يذيقهم سوء العذاب واإلذالل إىل  -أيها الرسول-واذكر 

لسريع العقاب ِلَمن استحقه بسبب كفره ومعصيته، وإنه لغفور عن  - أيها الرسول-ربك إن . يوم القيامة
  .ذنوب التائبني، رحيم هبم

نَ ئَاِت لََعلَُّهْم َيْرجُِعوَوقَطَّْعَناُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمًما ِمْنُهُم الصَّاِلُحونَ َوِمْنُهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَْوَناُهْم بِالَْحَسنَاِت َوالسَّيِّ
)١٦٨ (  

ئَاِت لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َوقَطَّْعَناُهْم ِفي اَألْرضِ أَُمًما ِمْنُهُم الصَّاِلُحونَ َوِمْنُهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَْوَناُهْم بِالَْحَسَناِت وَالسَّيِّ{ 
)١٦٨ ({  

م املقصِّرون الظاملون وفرَّقنا بين إسرائيل يف األرض مجاعات، منهم القائمون حبقوق اهللا وحقوق عباده، ومنه
ألنفسهم، واختربنا هؤالء بالرخاء يف العيش والسََّعة يف الرزق، واختربناهم أيًضا بالشدة يف العيش واملصائب 

  .رجاء أن يرجعوا إىل طاعة رهبم ويتوبوا من معاصيه؛ والرزايا



ذَا الْأَْدَنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِنْ َيأِْتهِْم َعَرٌض ِمثْلُُه فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكَتاَب يَأُْخذُونَ َعَرَض َه
يِه َوالدَّاُر الْآِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن َيأُْخذُوُه أَلَْم ُيْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاُق الْكَِتابِ أَنْ لَا َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ َوَدَرُسوا َما ِف

  ) ١٦٩(نَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َيتَّقُو

أِْتهِْم َعَرٌض ِمثْلُُه فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكَتاَب يَأُْخذُونَ َعَرَض َهذَا اَألْدَنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِنْ َي{ 
وا َعلَى اللَِّه إِال الَْحقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّاُر اآلِخَرةُ َخْيرٌ َيأُْخذُوُه أَلَْم ُيْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاُق الْكَِتابِ أَنْ ال َيقُولُ

  }) ١٦٩(ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَال َتْعِقلُونَ 
فجاء من بعد هؤالء الذين وصفناهم َبَدلُ سوء أخذوا الكتاب من أسالفهم، فقرءوه وعلموه، وخالفوا حكمه، 

وذلك لشدة حرصهم وَنَهمهم، ؛ دنيا من دينء املكاسب كالرشوة وغريهايأخذون ما يعرض هلم من متاع ال
إن اهللا سيغفر لنا ذنوبنا متنًيا على اهللا األباطيل، وإن يأت هؤالء اليهوَد متاٌع زائلٌ من أنواع : ويقولون مع ذلك

عهود بإقامة التوراة احلرام يأخذوه ويستحلوه، مصرِّين على ذنوهبم وتناوهلم احلرام، ألَْم يؤخذ على هؤالء ال
والعمل مبا فيها، وأال يقولوا على اهللا إال احلق وأال يكذبوا عليه، وعلموا ما يف الكتاب فضيعوه، وتركوا العمل 

به، وخالفوا عهد اهللا إليهم يف ذلك؟ والدار اآلخرة خري للذين يتقون اهللا، فيمتثلون أوامره، وجيتنبون نواهيه، 
  ذون دينء املكاسب أن ما عند اهللا خري وأبقى للمتقني؟أفال يعقل هؤالء الذين يأخ

  ) ١٧٠(َوالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالْكَِتابِ َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِحَني 

  }) ١٧٠(ِحَني َوالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالْكَِتابِ َوأَقَاُموا الصَّالةَ إِنَّا ال ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِل{ 
والذين يتمسَّكون بالكتاب، ويعملون مبا فيه من العقائد واألحكام، وحيافظون على الصالة حبدودها، وال 

  .يضيعون أوقاهتا، فإن اهللا يثيبهم على أعماهلم الصاحلة، وال يضيعها

بِهِْم ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ  َوإِذْ َنَتقَْنا الَْجَبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع
)١٧١ (  

قُونَ اذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَّكُْم َتتََّوإِذْ َنَتقَْنا الَْجَبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َو{ 
)١٧١ ({  

إذ رفعنا اجلبل فوق بين إسرائيل كأنه سحابة تظلهم، وأيقنوا أنه واقع هبم إن مل يقبلوا  -أيها الرسول-واذكر 
خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اعملوا مبا أعطيناكم باجتهاد منكم، واذكروا ما يف كتابنا : أحكام التوراة، وقلنا هلم

  .كي تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه؛ ا عليكم بالعمل مبا فيهمن العهود واملواثيق اليت أخذناه

قَالُوا َبلَى َشهِْدَنا أَنْ  َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسهِْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم
  ) ١٧٢(ْن َهذَا غَاِفِلَني َتقُولُوا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّا كُنَّا َع



قَالُوا َبلَى َشهِْدَنا أَنْ  َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسهِْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم{ 
  }) ١٧٢(َتقُولُوا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني 

إذ استخرج ربك أوالد آدم ِمن أصالب آبائهم، وقررهم بتوحيده مبا أودعه يف فطرهم من  - أيها النيب-واذكر 
أنه رهبم وخالقهم ومليكهم، فأقروا له بذلك، خشية أن ينكروا يوم القيامة، فال يقروا بشيء فيه، ويزعموا أن 

  .ا غافلنيحجة اهللا ما قامت عليهم، وال عندهم علم هبا، بل كانوا عنه

  ) ١٧٣(ْبِطلُونَ أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعِدِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ الُْم

  }) ١٧٣(َنا بَِما فََعلَ الُْمْبِطلُونَ أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعِدِهْم أَفَُتْهِلكُ{ 
إمنا أشرك آباؤنا من قبلنا ونقضوا العهد، فاقتدينا هبم من بعدهم، أفتعذبنا مبا فعل الذين أبطلوا : أو لئال تقولوا

  أعماهلم جبعلهم مع اهللا شريكا يف العبادة؟

  ) ١٧٤(َوكَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياِت َولََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ 

  }) ١٧٤(َوكَذَِلَك ُنفَصِّلُ اآلَياِت َولََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ  {
؛ وكما فَصَّلْنا اآليات، وبيَّنَّا فيها ما فعلناه باألمم السابقة، كذلك نفصِّل اآليات ونبيِّنها لقومك أيها الرسول

  .رجاء أن يرجعوا عن شركهم، وينيبوا إىل رهبم

  ) ١٧٥(ْيَناُه آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَت

  }) ١٧٥( َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناُه آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن{ 
أمتك خرب رجل من بين إسرائيل أعطيناه حججنا وأدلتنا، فتعلَّمها، مث كفر هبا،  على -أيها الرسول-واقصص 

بسبب خمالفته أمر ربه وطاعته ؛ ونبذها وراء ظهره، فاستحوذ عليه الشيطان، فصار من الضالني اهلالكني
  .الشيطان

ْو َتْتُركُْه َولَْو ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بَِها َولَِكنَُّه أَْخلََد إِلَى الْأَْرضِ وَاتَّ ْيِه َيلَْهثْ أَ َبَع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتْحِملْ َعلَ
  ) ١٧٦(َيلَْهثْ ذَِلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ 

ُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركُْه َولَْو ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بَِها َولَِكنَّ{  ُه أَْخلََد إِلَى اَألْرضِ َواتََّبَع َهَواُه فََمثَلُ
  }) ١٧٦(َيلَْهثْ ذَِلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ 

نرفع قدره مبا آتيناه من اآليات لفعلنا، ولكنه َركََن إىل الدنيا واتبع هواه، وآثر لَذَّاته وشهواته على ولو شئنا أن 
فََمثَلُ هذا الرجل مثل الكلب، إن تطرده أو تتركه ُيْخرج لسانه يف . اآلخرة، وامتنع عن طاعة اهللا وخالف أمره

لى كفره إن اجتهْدَت يف دعوتك له أو أمهلته، هذا احلالني الهثًا، فكذلك الذي انسلخ من آيات اهللا يظل ع
-وصف هؤالء القوم الذين كانوا ضالني قبل أن تأتيهم باهلدى والرسالة، فاقصص  -أيها الرسول-الوصف 



أخبار األمم املاضية، ففي إخبارك بذلك أعظم معجزة، لعل قومك يتدبرون فيما جئتهم به  -أيها الرسول
  .فيؤمنوا لك

  ) ١٧٧(ا الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا وَأَْنفَُسُهْم كَاُنوا َيظِْلُمونَ َساَء َمثَلً

  }) ١٧٧(َساَء َمثَال الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َوأَنْفَُسُهْم كَاُنوا َيظِْلُمونَ { 
بسبب تكذيبهم هبذه ؛ م كانوا يظلموهناقَُبَح مثال مثلُ القوم الذين كذَّبوا حبجج اهللا وأدلته، فجحدوها، وأنفسه

  .احلجج واألدلة

َو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ    ) ١٧٨(َمْن َيْهِد اللَُّه فَُه

َو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ {    }) ١٧٨(َمْن َيْهِد اللَُّه فَُه
لإلميان به وطاعته فهو املوفَّق، ومن خيذله فلم يوفقه فهو اخلاسر اهلالك، فاهلداية واإلضالل من اهللا من يوفقه اهللا 

  .وحده

ذَانٌ لَا ُيْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم آَولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثًريا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن لَا 
  ) ١٧٩(َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ 

آذَانٌ ال  ِصُرونَ بَِها َولَُهْمَولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثًريا ِمَن الْجِنِّ َواِإلْنسِ لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن ال ُيْب{ 
  }) ١٧٩(َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَاَألْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ 

كثًريا من اجلن واإلنس، هلم قلوب ال  -اليت يعذِّب اهللا فيها َمن يستحق العذاب يف اآلخرة - ولقد خلقنا للنار 
ًبا، وهلم أعني ال ينظرون هبا إىل آيات اهللا وأدلته، وهلم آذان ال يعقلون هبا، فال يرجون ثواًبا وال خيافون عقا

يسمعون هبا آيات كتاب اهللا فيتفكروا فيها، هؤالء كالبهائم اليت ال َتفْقَُه ما يقال هلا، وال تفهم ما تبصره، وال 
ارها وتتبع راعيها، ألن البهائم تبصر منافعها ومض؛ تعقل بقلوهبا اخلري والشر فتميز بينهما، بل هم أضل منها

  .وهم خبالف ذلك، أولئك هم الغافلون عن اإلميان باهللا وطاعته

  ) ١٨٠(ْعَملُونَ َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بَِها َوذَُروا الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئِه َسُيْجَزْونَ َما كَاُنوا َي

  }) ١٨٠(اْدُعوُه بَِها َوذَُروا الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئِه َسُيْجَزْونَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َوِللَِّه اَألْسَماُء الُْحْسَنى فَ{ 
وهللا سبحانه وتعاىل األمساء احلسىن، الدالة على كمال عظمته، وكل أمسائه حسن، فاطلبوا منه بأمسائه ما 

و النقصان أو التحريف، كأن ُيسمَّى هبا من ال يستحقها، تريدون، واتركوا الذين ُيغيِّرون يف أمسائه بالزيادة أ
كتسمية املشركني هبا آهلتهم، أو أن جيعل هلا معىن مل ُيرْده اهللا وال رسوله، فسوف جيزون جزاء أعماهلم السيئة 

  .اليت كانوا يعملوهنا يف الدنيا من الكفر باهللا، واإلحلاد يف أمسائه وتكذيب رسوله

  ) ١٨١(أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ  َوِممَّْن َخلَقَْنا



  }) ١٨١(َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ { 
ومن الذين َخلَقْنا مجاعة فاضلة يهتدون باحلق وَيْدعون إليه، وبه يقضون وينصفون الناس، وهم أئمة اهلدى ممن 

  .ميان والعمل الصاحلأنعم اهللا عليهم باإل

  ) ١٨٢(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ١٨٢(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ { 
م أبواب الرزق ووجوه املعاش يف الدنيا، استدراًجا والذين كذَّبوا بآياتنا، فجحدوها، ومل يتذكروا هبا، سنفتح هل

ال يعلمون وهذه عقوبة من . هلم حىت يغتروا مبا هم فيه ويعتقدوا أهنم على شيء، مث نعاقبهم على ِغرَّة من حيث 
  .اهللا على التكذيب حبجج اهللا وآياته

  ) ١٨٣(َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني 

  }) ١٨٣(كَْيِدي َمِتٌني  َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ{ 
وأمهل هؤالء الذين كذبوا بآياتنا حىت يظنوا أهنم ال يعاقبون، فيزدادوا كفًرا وطغياًنا، وبذلك يتضاعف هلم 

  .قوي شديد ال ُيْدفع بقوة وال حبيلة: إن كيدي متني، أي. العذاب

  ) ١٨٤(ا َنِذيٌر ُمبٌِني أََولَْم َيَتفَكَّرُوا َما بَِصاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّ

  }) ١٨٤(أََولَْم َيَتفَكَّرُوا َما بَِصاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِال َنِذيٌر ُمبٌِني { 
أومل يتفكر هؤالء الذين كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقوهلم، ويعلموا أنه ليس مبحمد جنون؟ ما هو إال نذير هلم من 

  .ؤمنوا، ناصح مبنيعقاب اهللا على كفرهم به إن مل ي

ُه ِمْن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد ا قَْتَرَب أََجلُُهْم أََولَْم َيْنظُُروا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َخلََق اللَّ
  ) ١٨٥(فَبِأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ 

ِت َواَألْرضِ َوَما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقَْتَرَب أََجلُُهْم أََولَْم َيْنظُُروا ِفي َملَكُوِت السََّماَوا{ 
  }) ١٨٥(فَبِأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ 

- أومل ينظر هؤالء املكذبون بآيات اهللا يف ملك اهللا العظيم وسلطانه القاهر يف السموات واألرض، وما خلق اهللا 
من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتربوا به، وينظروا يف آجاهلم اليت عست أن تكون قَُرَبْت فيهلكوا  -اؤهجلَّ ثن

  على كفرهم، ويصريوا إىل عذاب اهللا وأليم عقابه؟ فبأي ختويف وحتذير بعد حتذير القرآن يصدقون ويعملون؟
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مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
لعلماء: املؤلف  لشريف-جمموعة من ا ا ملصحف  طباعة ا ل فهد   جممع امللك 

  ) ١٨٦(َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَا َهاِدَي لَُه َوَيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ 

  }) ١٨٦(ونَ َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَال َهاِدَي لَُه َوَيذَُرُهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُه{ 
  .َمن يضلله اهللا عن طريق الرشاد فال هادي له، ويتركُهم يف كفرهم يتحريون ويترددون

ضِ لَا َو ثَقُلَْت ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرَيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي لَا ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِلَّا ُه
  ) ١٨٧(النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ  َتأْتِيكُمْ إِلَّا َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََر

 ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِال ُهَو ثَقُلَْت ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َيْسأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ال{ 
  }) ١٨٧( النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ ال َتأِْتيكُْم إِال َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََر

ِعلُْم قيامها عند اهللا ال يظهرها إال هو، ثَقُلَ : عن الساعة مىت قيامها؟ قل هلم" مكة"ر كفا -أيها الرسول-يسألك 
علمها، وخفي على أهل السموات واألرض، فال يعلم وقت قيامها ملَك مقرَّب وال نيب مرسل، ال جتيء الساعة إال 

إمنا علمها عند اهللا : نها، قل هلمفجأة، يسألك هؤالء القوم عنها كأنك حريص على العلم هبا، مستقص بالسؤال ع
  .الذي يعلم غيب السموات واألرض، ولكنَّ أكثر الناس ال يعلمون أن ذلك ال يعلمه إال اهللا

َما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ َن الَْخْيرِ َوقُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َولَا ضَرا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاسَْتكْثَْرُت ِم
  ) ١٨٨(أََنا إِلَّا َنذِيٌر َوَبِشريٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

خَْيرِ َوَما َمسَّنِيَ السُّوُء قُلْ ال أَْمِلكُ ِلَنفِْسي َنفًْعا َوال ضَرا إِال َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنتُ أَْعلَُم الْغَْيَب الْسَتكْثَْرُت ِمَن الْ{ 
  }) ١٨٨(ا إِال َنذِيٌر َوَبِشريٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ إِنْ أََن
ال أقدُر على َجلْبِ خري لنفسي وال دفع شر حيل هبا إال ما شاء اهللا، ولو كنت أعلم الغيب : -أيها الرسول-قل 

أنا إال رسول  لفعلت األسباب اليت أعلم أهنا تكثِّر يل املصاحل واملنافع، والتَّقيُت ما يكون من الشر قبل أن يقع، ما
  .اهللا أرسلين إليكم، أخوِّف من عقابه، وأبشر بثوابه قوًما يصدقون بأين رسول اهللا، ويعملون بشرعه

بِِه فَلَمَّا  ْملًا َخِفيفًا فََمرَّْتُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوجََعلَ ِمْنَها َزْوجََها لَِيْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت َح
  ) ١٨٩(أَثْقَلَْت َدَعَوا اللََّه رَبَُّهَما لَِئْن آَتيَْتَنا صَاِلًحا لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن 

يفًا فََمرَّْت بِهِ ْمال َخِفُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها لَِيْسكَُن إِلَيَْها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت َح{ 
  }) ١٨٩(فَلَمَّا أَثْقَلَْت َدَعَوا اللََّه رَبَُّهَما لَِئْن آَتيَْتَنا َصاِلًحا لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن 

ليأنس هبا ؛ من نفس واحدة، وهي آدم عليه السالم وَخلَق منها زوجها، وهي حواء -أيها الناس-هو الذي خلقكم 
محلت ماًء خفيفًا، فقامت به وقعدت وأمتت احلمل،  -واملراد جنس الزوجني من ذرية آدم-ويطمئن، فلما جامعها 



لئن أعطيتنا بشًرا سوًيا صاحلًا لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت : فلما قَُربت والدهتا وأثقلت دعا الزوجان رهبما
  .لنا من الولد الصاحل

  ) ١٩٠(ِفيَما آَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ  فَلَمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعلَا لَُه ُشَركَاَء

  }) ١٩٠(فَلَمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا جََعال لَهُ ُشَركَاَء ِفيَما آَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
 خبلقه فعبَّداه لغري اهللا، فتعاىل اهللا فلما رزق اهللا الزوجني ولًدا صاحلًا، جعال هللا شركاء يف ذلك الولد الذي انفرد اهللا

  .وتنزه عن كل شرك

  ) ١٩١(أَُيْشرِكُونَ َما لَا َيْخلُُق َشْيئًا وَُهْم ُيْخلَقُونَ 

  }) ١٩١(أَُيْشرِكُونَ َما ال َيْخلُُق َشيْئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ { 
  شيء، بل هي خملوقة؟أيشرك هؤالء املشركون يف عبادة اهللا خملوقاته، وهي ال تقدر على َخلْق 

  ) ١٩٢(َولَا َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َنْصًرا َولَا أَنْفُسَُهْم يَْنُصُرونَ 

  }) ١٩٢(َوال َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َنصًْرا َوال أَنْفُسَُهْم يَْنُصُرونَ { 
، وال تستطيع أن وال تستطيع أن تنصر عابديها أو تدفع عن نفسها سوًءا، فإذا كانت ال ختلق شيئًا، بل هي خملوقة

  .تدفع املكروه عمن يعبدها، وال عن نفسها، فكيف تُتَّخذ مع اهللا آهلة؟ إنْ هذا إال أظلم الظلم وأسفه السَّفَه

  ) ١٩٣(َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا يَتَّبُِعوكُْم سََواٌء َعلَْيكُْم أََدعَْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتونَ 

  }) ١٩٣(ُعوُهْم إِلَى الُْهَدى ال َيتَّبُِعوكُْم َسَواٌء َعلَْيكُْم أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ َوإِنْ َتْد{ 
؛ هذه األصنام اليت عبدمتوها من دون اهللا إىل اهلدى، ال تسمع دعاءكم وال تتبعكم -أيها املشركون-وإن ندعوا 

  .ع وال تبصر وال تَهِدي وال ُتهدىألهنا ال تسم؛ يستوي دعاؤكم هلا وسكوتكم عنها

  ) ١٩٤(َني إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َصاِدِق

  }) ١٩٤(َيسَْتجِيُبوا لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَمْثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلْ{ 
هم مملوكون لرهبم كما أنكم مملوكون لربكم، فإن كنتم كما  -أيها املشركون-إن الذين تعبدون من غري اهللا 

تزعمون صادقني يف أهنا تستحق من العبادة شيئًا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصَّلوا مطلوبكم، 
  .وإال تبني أنكم كاذبون مفترون على اهللا أعظم الفرية

انٌ َيْسَمُعونَ بَِها قُلِ اْدعُوا أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد َيبِْطُشونَ بَِها أَْم لَُهمْ أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَ
  ) ١٩٥( ُشَركَاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَلَا ُتنِْظُروِن



انٌ َيْسَمُعونَ بَِها قُلِ اْدُعوا أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد َيْبِطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن يُْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَ{ 
  }) ١٩٥(ُشَركَاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَال ُتْنِظُروِن 
ْون هبا معكم يف حوائجكم؟ أم هلم أيٍد يدفعون هبا عنكم وينصرونكم على من يريد أهلذه اآلهلة واألصنام أرجل يسَع

بكم شًرا ومكروًها؟ أم هلم أعني ينظرون هبا فيعرِّفونكم ما عاينوا وأبصروا مما يغيب عنكم فال ترونه؟ أم هلم آذان 
يها شيء من هذه اآلالت، فما وجه يسمعون هبا فيخربونكم مبا مل تسمعوه؟ فإذا كانت آهلتكم اليت تعبدوهنا ليس ف

 -أيها الرسول-عبادتكم إياها، وهي خالية من هذه األشياء اليت هبا يتوصل إىل جلب النفع أو دفع الضر؟ قل 
ادعوا آهلتكم الذين جعلتموهم هللا شركاء يف العبادة، مث اجتمعوا على إيقاع : هلؤالء املشركني من عبدة األوثان

  .العتمادي على حفظ اهللا وحده؛ تؤخروين وعجِّلوا بذلك، فإين ال أبايل بآهلتكم السوء واملكروه يب، فال

  ) ١٩٦(إِنَّ َوِليِّيَ اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الِْكتَاَب َوُهَو َيَتوَلَّى الصَّاِلِحَني 

  }) ١٩٦(إِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَزَّلَ الِْكتَاَب َوُهَو َيتََولَّى الصَّاِلِحَني { 
إن وليِّيَ اهللا، الذي يتوىل حفظي ونصري، هو الذي نزَّل عليَّ القرآن باحلق، وهو يتوىل الصاحلني ِمن عباده، 

  .وينصرهم على أعدائهم وال خيذهلم

  ) ١٩٧(َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَركُْم َولَا أَنْفُسَُهْم يَْنُصُرونَ 

  }) ١٩٧(ْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم َوال أَنْفُسَُهْم يَْنُصُرونَ َوالَِّذيَن َت{ 
ِمن غري اهللا من اآلهلة ال يستطيعون نصركم، وال يقدرون على نصرة  -أنتم أيها املشركون-والذين تدعون 

  .أنفسهم

  ) ١٩٨(ْنظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم لَا ُيْبِصُرونَ َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيْسَمُعوا َوتََراُهمْ َي

  }) ١٩٨(َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى ال َيْسَمُعوا وََتَراُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم ال ُيْبِصُرونَ { 
ة هؤالء آهل -أيها الرسول-آهلتكم إىل االستقامة والسداد ال يسمعوا دعاءكم، وترى  -أيها املشركون-وإن تدعوا 

  .ألهنم ال أبصار هلم وال بصائر؛ املشركني ِمن عبدة األوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم ال يبصرون

  ) ١٩٩(ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني 

  }) ١٩٩(ُخذِ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني { 
الفضل من أخالق الناس وأعماهلم، وال تطلب منهم ما يشق عليهم حىت ال ينفروا،  -أيها النيب أنت وأمتك-لْ اقَْب

  .وأْمر بكل قول حسن وِفْعلٍ مجيل، وأعرض عن منازعة السفهاء ومساواة اجلهلة األغبياء

  ) ٢٠٠(َسِميٌع َعِليٌم  َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه



  }) ٢٠٠(َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه َسِميٌع َعِليٌم { 
من الشيطان غضب أو ُتِحس منه بوسوسة وتثبيط عن اخلري أو حث على الشرِّ، فاجلأ  -أيها النيب-وإما يصيبنَّك 

  .مسيع لكل قول، عليم بكل فعل إىل اهللا مستعيذًا به، إنه

  ) ٢٠١(إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم مُْبِصُرونَ 

  }) ٢٠١(إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَّرُوا فَإِذَا ُهْم مُْبِصُرونَ { 
إن الذين اتقوا اهللا ِمن خلقه، فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، إذا أصاهبم عارض من وسوسة الشيطان 

تذكَّروا ما أوجب اهللا عليهم من طاعته، والتوبة إليه، فإذا هم منتهون عن معصية اهللا على بصرية، آخذون بأمر اهللا، 
  .عاصون للشيطان

  ) ٢٠٢(ْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ لَا يُقِْصُرونَ َوإِخَْوانُُهْم َيُمدُّونَُه

  }) ٢٠٢(َوإِخَْواُنُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ ال يُقِْصُرونَ { 
وإخوان الشياطني، وهم الفجَّار من ضالل اإلنس متدهم الشياطني من اجلن يف الضاللة والغَواية، وال تدَّخر شياطني 

  . اإلنس يف الغيِّ، وال تدَّخر شياطني اإلنس ُوْسًعا يف عمل ما توحي به شياطني اجلناجلن ُوْسًعا يف مدِّهم شياطني

مٍ صَاِئُر ِمْن رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوَوإِذَا لَْم تَأْتِهِْم بِآَيٍة قَالُوا لَْولَا اجَْتَبْيتََها قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما ُيوَحى إِلَيَّ ِمْن رَبِّي َهذَا َب
  ) ٢٠٣(ُيْؤِمُنونَ 

صَاِئُر ِمْن رَبِّكُْم وَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ َوإِذَا لَمْ َتأِْتهِْم بِآَيٍة قَالُوا لَْوال اْجَتَبيَْتَها قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما ُيوَحى إِلَيَّ ِمْن رَبِّي َهذَا َب{ 
  }) ٢٠٣(ُيْؤِمُنونَ 

أيها -هال أحَدثْتها واختلقتها من عند نفسك، قل هلم : ركني بآية قالواهؤالء املش -أيها الرسول-وإذا مل جتئ 
ألن اهللا إمنا أمرين باتباع ما يوحى إيلَّ من عنده، وهو هذا القرآن ؛ إن هذا ليس يل، وال جيوز يل ِفْعله:  -الرسول

يم، ورمحة يرحم اهللا هبا عباده الذي أتلوه عليكم حجًجا وبراهني من ربكم، وبياًنا يهدي املؤمنني إىل الطريق املستق
  .املؤمنني

  ) ٢٠٤(َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

  }) ٢٠٤(َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ { 
  .ناس وأنصتوا، لتعقلوه رجاء أن يرمحكم اهللا بهوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أيها ال

  ) ٢٠٥(َن الَْغاِفِلَني َواذْكُْر َربََّك ِفي نَفِْسكَ َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ َولَا َتكُْن ِم



  }) ٢٠٥(الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ َواآلصَالِ َوال َتكُْن ِمَن الَْغاِفِلَني َواذْكُرْ رَبََّك ِفي َنفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ { 
ربك يف نفسك ختشًعا وتواضًعا هللا خائفًا وجل القلب منه، وادعه متوسطًا بني اجلهر  -أيها الرسول-واذكر 

  .ويلهون عنه يف سائر أوقاهتم واملخافتة يف أول النهار وآخره، وال تكن من الذين َيْغفُلون عن ذكر اهللا،

  ) ٢٠٦(إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربِّكَ لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبِّحُوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ 

  }) ٢٠٦(إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ال َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه وَُيسَبُِّحوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ { 
الذين عند ربك من املالئكة ال يستكربون عن عبادة اهللا، بل ينقادون ألوامره، ويسبحونه بالليل والنهار، إن 

  .وينزهونه عما ال يليق به، وله وحده ال شريك له يسجدون

  }سورة األنفال { 

َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُنُْتْم  َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه
  ) ١(ُمْؤِمنَِني 

ُتْم ُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُْنَيْسأَلُوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ قُلِ اَألْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِطي{ 
  }) ١(ُمْؤِمنَِني 

إنَّ أمرها إىل اهللا ورسوله، : كيف تقسمها بينهم؟ قل هلم" بدر"عن الغنائم يوم  -أيها النيب-يسألك أصحابك 
فالرسول يتوىل قسمتها بأمر ربه، فاتقوا عقاب اهللا وال تُقَدموا على معصيته، واتركوا املنازعة واملخاصمة بسبب 

فإن اإلميان يدعو إىل طاعة اهللا ؛ بينكم، والتزموا طاعة اهللا ورسوله إن كنتم مؤمننيهذه األموال، وأصلحوا احلال 
  .ورسوله

  ) ٢(إَِمياًنا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم 

) ٢(إِميَاًنا َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آَياُتُه َزاَدْتُهمْ { 
{  

هم آيات القرآن زادهتم إمياًنا مع إمياهنم، إمنا املؤمنون باهللا حقًا هم الذين إذا ذُِكر اهللا فزعت قلوهبم، وإذا تليت علي
  .لتدبرهم ملعانيه وعلى اهللا تعاىل يتوكلون، فال يرجون غريه، وال يرهبون سواه

  ) ٣(الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

  }) ٣(الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّالةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { 
  .الذين يداومون على أداء الصلوات املفروضة يف أوقاهتا، ومما رزقناهم من األموال ينفقون فيما أمرناهم به

  ) ٤(أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد َربِّهِْم َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 



  }) ٤(َدَرَجاٌت ِعْندَ َربِّهِْم َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي  أُولَِئَك ُهمُ الُْمْؤِمُنونَ حَقًّا لَُهْم{ 
هؤالء الذين يفعلون هذه األفعال هم املؤمنون حقًا ظاهًرا وباطًنا مبا أنزل اهللا عليهم، هلم منازل عالية عند اهللا، وعفو 

  .عن ذنوهبم، ورزق كرمي، وهو اجلنة

  ) ٥(َحقِّ َوإِنَّ فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالْ

  }) ٥(كََما أَخَْرَجكَ رَبَُّك ِمْن َبْيِتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ لَكَارُِهونَ { 
اهللا عليه وسلم، كذلك  كما أنكم ملا اختلفتم يف املغامن فانتزعها اهللا منكم، وجعلها إىل قَْسمه وقَْسم رسوله صلى

للقاء ِعْير قريش، وذلك بالوحي الذي أتاك به جربيل مع كراهة " املدينة"باخلروج من  -أيها النيب-أمرك ربك 
  .فريق من املؤمنني للخروج

   )٦(ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهمْ َيْنظُُرونَ 

  }) ٦(ُيَجاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ بَْعَدَما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت وَُهْم َيْنظُُرونَ { 
فريق من املؤمنني يف القتال ِمن بعد ما تبيَّن هلم أن ذلك واقع، كأهنم يساقون إىل املوت، وهم  -أيها النيب-جيادلك 

  .ينظرون إليه ِعياًنا

اللَُّه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ دُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم َويُرِيُد َوإِذْ َيِع
  ) ٧(بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن 

ْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم وَُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ َوإِذْ يَِعُدكُمُ اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََت{ 
  }) ٧(بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن 

ِمن أرزاق، أو النفري، وهو قتال  العري وما حتمله: َوْعَد اهللا لكم بالظَّفْر بإحدى الطائفتني -أيها اجملادلون-واذكروا 
األعداء واالنتصار عليهم، وأنتم حتبون الظَّفْر بالعري دون القتال، ويريد اهللا أن حيق اإلسالم، وُيْعليه بأمره إياكم 

  .بقتال الكفار، ويستأصل الكافرين باهلالك

  ) ٨(ِلُيِحقَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 

  }) ٨(لُِيِحقَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرِهَ الُْمْجرُِمونَ { 
  .ليعزَّ اهللا اإلسالم وأهله، ويذهب الشرك وأهله، ولو كره املشركون ذلك

  ) ٩(َني إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِف

  }) ٩(إِذْ َتْسَتِغيثُونَ رَبَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُمْ أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَني { 
إذ تطلبون النصر على عدوكم، فاستجاب اهللا لدعائكم قائال إين ممدُّكم بألف من " بدر"اذكروا نعمة اهللا عليكم يوم 

  .ع بعضهم بعًضااملالئكة من السماء، يتب



  ) ١٠(َه َعزِيٌز َحِكيٌم َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصرُ إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللَّ

  }) ١٠(ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم  َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِال ُبْشَرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر إِال{ 
وما جعل اهللا ذلك اإلمداد إال بشارة لكم بالنصر، ولتسكن به قلوبكم، وتوقنوا بنصر اهللا لكم، وما النصر إال من 

  .إن اهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف تدبريه وشرعه. عند اهللا، ال بشدة بأسكم وقواكم

يْطَاِن َوِليَْربِطَ َعلَى النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنُه َويَُنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهَِّركُْم بِِه َوُيذِْهَب عَْنكُْم رِْجَز الشَّ إِذْ ُيَغشِّيكُُم
  ) ١١(قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه الْأَقَْداَم 

لُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهَِّركُمْ بِِه َوُيذِْهَب َعْنكُمْ رِْجزَ الشَّْيطَاِن وَِلَيْربِطَ َعلَى إِذْ يَُغشِّيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنُه َوُينَزِّ{ 
  }) ١١(قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه اَألقَْداَم 

ء طهوًرا، إذ ُيلْقي اهللا عليكم النعاس أماًنا منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم، وينزل عليكم من السحاب ما
ليطهركم به من األحداث الظاهرة، ويزيل عنكم يف الباطن وساوس الشيطان وخواطره، وليشدَّ على قلوبكم 

  .بالصرب عند القتال، ويثبت به أقدام املؤمنني بتلبيد األرض الرملية باملطر حىت ال تنزلق فيها األقدام

ْم فَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب فَاضْرُِبوا فَْوقَ إِذْ ُيوِحي َربَُّك إِلَى الَْملَاِئكَِة أَنِّي َمَعكُ
  ) ١٢(الْأَْعنَاقِ وَاضْرُِبوا مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن 

ي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُوا الرُّْعَب فَاضْرُِبوا فَْوَق إِذْ يُوِحي رَبَُّك إِلَى الَْمالِئكَِة أَنِّي مََعكُْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسأُلِْقي ِف{ 
  }) ١٢(اَألْعنَاقِ وَاضْرُِبوا ِمنُْهْم كُلَّ َبَناٍن 

أين معكم أُعينكم وأنصركم، " بدر"إىل املالئكة الذين أمدَّ اهللا هبم املسلمني يف غزوة  -أيها النيب-إذ يوحي ربك 
 -أيها املؤمنون-قلوب الذين كفروا اخلوف الشديد والذلة والصََّغار، فاضربوا  فقوُّوا عزائم الذين آمنوا، سألقي يف

  .رؤوس الكفار، واضربوا منهم كل طرف ومِفْصل

  ) ١٣(ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 

  }) ١٣(ُهمْ َشاقُّوا اللََّه َوَرسُولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ ذَِلَك بِأَنَّ{ 
بسبب خمالفتهم ألمر اهللا ورسوله، وَمن خيالف ؛ ذلك الذي حدث للكفار من ضَْرب رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم

  .الدنيا واآلخرة أمر اهللا ورسوله، فإن اهللا شديد العقاب له يف

  ) ١٤(ذَِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاَب النَّارِ 

  }) ١٤(ذَِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاَب النَّارِ { 
نيا، فذوقوه يف احلياة الد -أيها الكافرون املخالفون ألوامر اهللا ورسوله يف الدنيا-ذلكم العذاب الذي عجَّلته لكم 

  .ولكم يف اآلخرة عذاب النار



  ) ١٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا َزْحفًا فَلَا ُتَولُّوُهمُ الْأَْدبَاَر 

  }) ١٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا َزْحفًا فَال ُتَولُّوُهُم اَألْدبَاَر { 
يا أيها الذين َصدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا قابلتم الذين كفروا يف القتال متقاربني منكم فال تَُولُّوهم 

  .ظهوركم، فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا هلم، فإن اهللا معكم وناصركم عليهم

َتحَيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصريُ َوَمْن ُيَولِّهِْم َيوَْمِئٍذ ُدُبَرُه إِلَّا مَُتَحرِّفًا ِلقَِتالٍ أَْو ُم
)١٦ (  

هَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصريُ اللَِّه َوَمأَْواُه َجَوَمْن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ ُدبَُرُه إِال مَُتَحرِّفًا لِِقَتالٍ أَْو ُمَتحَيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن { 
)١٦ ({  

ومن ُيَولِّهم منكم ظهره وقت الزحف إال منعطفًا ملكيدة الكفار أو منحاًزا إىل مجاعة املسلمني حاضري احلرب حيث 
  .كانوا، فقد استحق الغضب من اهللا، ومقامه جهنم، وبئس املصري واملنقلب

يعٌ ْم َوَما َرَمْيتَ إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى وَِلُيْبِلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبلَاًء َحَسًنا إِنَّ اللََّه َسِمفَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُه
  ) ١٧(َعِليٌم 

ِليَ الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبالًء َحَسًنا إِنَّ اللََّه َسِميعٌ فَلَْم َتقُْتلُوُهْم وَلَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرمَْيَت إِذْ رََمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه َرَمى َوِلُيْب{ 
  }) ١٧(َعِليٌم 

، ولكن اهللا قتلهم، حيث أعانكم على ذلك، وما رميت حني رميت "بدر"املشركني يوم  -أيها املؤمنون-فلم تقتلوا 
وليخترب املؤمنني باهللا ورسوله ؛ ولكن اهللا رمى، حيث أوصل الرمية اليت رميتها إىل وجوه املشركني -أيها النيب-

إن اهللا مسيع لدعائكم . ويوصلهم باجلهاد إىل أعلى الدرجات، ويعرِّفهم نعمته عليهم، فيشكروا له سبحانه على ذلك
  .وأقوالكم ما أسررمت به وما أعلنتم، عليم مبا فيه صالح عباده

  ) ١٨(ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن 

  }) ١٨(ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَافِرِيَن { 
هذا الفعل ِمن قتل املشركني ورميهم حني اهنزموا، والبالء احلسن بنصر املؤمنني على أعدائهم، هو من اهللا للمؤمنني، 

  .لكواُمضِعف وُمبِطل مكر الكافرين حىت َيِذلُّوا وينقادوا للحق أو يه -فيما ُيْستقبل-وأن اهللا 

عَْنكُْم ِفئَُتكُْم َشْيئًا َولَْو كَثَُرتْ  إِنْ َتْستَفِْتحُوا فَقَْد َجاءَكُُم الْفَْتُح َوإِنْ َتْنَتهُوا فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوإِنْ َتُعودُوا نَُعْد َولَْن ُتْغنَِي
  ) ١٩(َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِني 

الْفَْتُح َوإِنْ تَْنَتُهوا فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوإِنْ َتعُوُدوا نَُعْد َولَْن ُتغْنَِي َعْنكُْم ِفئَُتكُْم َشْيئًا َولَْو  إِنْ َتْسَتفِْتُحوا فَقَْد َجاَءكُُم{ 
  }) ١٩(كَثَُرْت َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِني 

جاب اهللا طلبكم، حني أوقع بكم من اهللا أن يوقع بأسه وعذابه على املعتدين الظاملني فقد أ -أيها الكفار-إن تطلبوا 



عن الكفر باهللا ورسوله وقتال نبيه حممد  -أيها الكفار-ِمن عقابه ما كان نكاال لكم وعربة للمتقني، فإن تنتهوا 
صلى اهللا عليه وسلم، فهو خري لكم يف دنياكم وأخراكم، وإن تعودوا إىل احلرب وقتال حممد صلى اهللا عليه وسلم 

، ولن تغين عنكم مجاعتكم شيئًا، كما مل تغن عنكم يوم "بدر" نَُعْد هبزميتكم كما ُهزمتم يوم وقتال أتباعه املؤمنني
  .مع كثرة عددكم وعتادكم وقلة عدد املؤمنني وعدهتم، وأن اهللا مع املؤمنني بتأييده ونصره" بدر"

  ) ٢٠(َعْنُه وَأَْنُتمْ َتْسَمُعونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََولَّْوا

  }) ٢٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه َوال تََولَّْوا َعْنُه وَأَنُْتْم َتْسَمُعونَ { 
عة يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله أطيعوا اهللا ورسوله فيما أمركم به وهناكم عنه، وال تتركوا طاعة اهللا وطا

  .رسوله، وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم يف القرآن من احلجج والرباهني

  ) ٢١(َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم لَا َيْسَمُعونَ 

  }) ٢١(َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعونَ { 
 ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم كاملشركني واملنافقني الذين إذا مسعوا وال تكونوا أيها املؤمنون يف خمالفة اهللا

  .مسعنا بآذاننا، وهم يف احلقيقة ال يتدبرون ما مسعوا، وال يفكرون فيه: كتاب اهللا يتلى عليهم قالوا

  ) ٢٢(إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ 

  }) ٢٢(إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن ال َيْعِقلُونَ  {
عند اهللا الصمُّ الذين انسدَّت آذاهنم عن مساع احلق فال يسمعون،  -ِمْن َخلْق اهللا-إنَّ شر ما دبَّ على األرض 

  .لذين ال يعقلون عن اهللا أمره وهنيهالبكم الذين خرست ألسنتهم عن النطق به فال ينطقون، هؤالء هم ا

  ) ٢٣(َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم َخْيًرا لَأَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

  } )٢٣(َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخيًْرا َألْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهمْ لََتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ { 
ولو علم اهللا يف هؤالء خًريا ألمسعهم مواعظ القرآن وعربه حىت يعقلوا عن اهللا عز وجل حججه وبراهينه، ولكنه 

لتولَّوا عن اإلميان قصًدا وعناًدا بعد  -على الفرض والتقدير-علم أنه ال خري فيهم وأهنم ال يؤمنون، ولو أمسعهم 
  .احلق بوجه من الوجوهفهمهم له، وهم معرضون عنه، ال التفات هلم إىل 

َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيهِ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه
  ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ 

ِه َوأَنَّهُ َتجِيبُوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبَِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْس{ 
  }) ٢٤(إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

م ملا حيييكم من احلق، يا أيها الذين صدِّقوا باهللا رًبا ومبحمد نبًيا ورسوال استجيبوا هللا وللرسول بالطاعة إذا دعاك



أن اهللا تعاىل هو املتصرف يف مجيع  -أيها املؤمنون-ففي االستجابة إصالح حياتكم يف الدنيا واآلخرة، واعلموا 
؛ األشياء، والقادر على أن حيول بني اإلنسان وما يشتهيه قلبه، فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم

  .وا أنكم ُتجمعون ليوم ال ريب فيه، فيجازي كال مبا يستحقإذ بيده ملكوت كل شيء، واعلم

  ) ٢٥(َواتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 

  }) ٢٥(لَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َواتَّقُوا ِفْتَنةً ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُمْ خَاصَّةً َواْع{ 
اختباًرا وحمنة يَُعمُّ هبا املسيء وغريه ال ُيَخص هبا أهل املعاعي وال َمن باشر الذنب، بل  -أيها املؤمنون-واحذروا 

  .ه وهنيهتصيب الصاحلني معهم إذا قدروا على إنكار الظلم ومل ينكروه، واعلموا أن اهللا شديد العقاب ملن خالف أمر

كُْم بَِنْصرِِه َوَرَزقَكُْم ِمَن َواذْكُرُوا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيََّد
  ) ٢٦(الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

َعفُونَ ِفي اَألْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيَّدَكُْم بَِنْصرِِه َوَرَزقَكُْم ِمَن َواذْكُرُوا إِذْ أَنُْتْم قَِليلٌ ُمسَْتْض{ 
  }) ٢٦(الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

كفار بسرعة، قليلو العدد مقهورون، ختافون أن يأخذكم ال" مكة"واذكروا أيها املؤمنون نَِعم اهللا عليكم إذ أنتم بـ
اليت من -، وأطعمكم من الطيبات "بدر"، وقوَّاكم بنصره عليهم يوم "املدينة"فجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو 

  .لكي تشكروا له على ما رزقكم وأنعم به عليكم؛ -مجلتها الغنائم

  ) ٢٧(اِتكُْم وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتخُوُنوا اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُوا أََماَن

  }) ٢٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتخُوُنوا اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُوا أَمَاَناِتكُْم َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ { 
وفِْعل ما هناكم يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال ختونوا اهللا ورسوله بترك ما أوجبه اهللا عليكم 

  .عنه، وال تفرطوا فيما ائتمنكم اهللا عليه، وأنتم تعلمون أنه أمانة جيب الوفاء هبا

  ) ٢٨(َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم 

  }) ٢٨(َنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم َواْعلَُموا أَنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْوالُدكُْم ِفْت{ 
أن أموالكم اليت استخلفكم اهللا فيها، وأوالدكم الذين وهبهم اهللا لكم اختبار من اهللا  -أيها املؤمنون-واعلموا 

ثواب عظيم ليعلم أيشكرونه عليها ويطيعونه فيها، أو ينشغلون هبا عنه؟ واعلموا أن اهللا عنده خري و؛ وابتالء لعباده
  .ملن اتقاه وأطاعه

  ) ٢٩(ْر لَكُْم وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاًنا َوُيكَفِّْر عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِف

َه َيْجَعلْ لَكُْم فُْرقَاًنا وَُيكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفرْ لَكُْم َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللَّ{ 
)٢٩ ({  



يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه إن تتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه جيعل لكم فصال بني 
  .واهللا ذو الفضل العظيم. كم ما سلف من ذنوبكم ويسترها عليكم، فال يؤاخذكم هبااحلق والباطل، وَيمُح عن

  ) ٣٠(لَُّه خَْيُر الَْماِكرِيَن َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُروا ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرِجُوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه َوال

  }) ٣٠(رِيَن الَِّذيَن كَفَرُوا ِلُيثْبُِتوَك أَْو يَقُْتلُوَك أَْو ُيخْرُِجوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُرُ اللَُّه وَاللَُّه َخْيُر الَْماِكَوإِذْ يَْمكُُر بَِك { 
. ليحبسوك أو يقتلوك أو ينفوك من بلدك؛ "مكَّة"حني يكيد لك مشركو قومك بـ -أيها الرسول-واذكر 

  .عليهم جزاء هلم، وميكر اهللا، واهللا خري املاكرين ويكيدون لك، وردَّ اهللا مكرهم

  ) ٣١(الْأَوَِّلَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا ِمثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري 

  }) ٣١(لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا مِثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِال أََساِطُري اَألوَِّلَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا قَالُوا قَدْ َسِمْعَنا { 
قد مسعنا هذا من قبل، : وإذا تتلى على هؤالء الذين كفروا باهللا آيات القرآن العزيز قالوا جهال منهم وعناًدا للحق

  .إال أكاذيب األولني -حممديا -لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن، ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا 

  ) ٣٢(ِتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائْ

  }) ٣٢(أَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَ{ 
إن كان ما جاء به حممد هو احلق ِمن عندك فأمطر : قول املشركني من قومك داعني اهللا -أيها الرسول-واذكر 

  .علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب شديد موجع

  ) ٣٣(َعذِّبَُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َوَما كَانَ اللَُّه ِلُي

  }) ٣٣(َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم وَأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتغِْفُرونَ { 
بني ظهراَنيْهم، وما كان اهللا معذِّهبم،  -أيها الرسول-ركني، وأنت وما كان اهللا سبحانه وتعاىل ليعذِّب هؤالء املش

  .وهم يستغفرون من ذنوهبم

كْثََرُهمْ لَا ِلَياُؤُه إِلَّا الُْمتَّقُونَ َولَِكنَّ أََوَما لَُهْم أَلَّا يَُعذَِّبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوَما كَاُنوا أَْوِلَياَءهُ إِنْ أَْو
  ) ٣٤(َيْعلَُمونَ 

َياُؤُه إِال الُْمتَّقُونَ َولَِكنَّ َوَما لَُهْم أَال يَُعذَِّبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوَما كَاُنوا أَْولَِياَءُه إِنْ أَْوِل{ 
  }) ٣٤(أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ 

هللا، وهم يصدون أولياءه املؤمنني عن الطواف بالكعبة والصالة يف املسجد احلرام؟ وما وكيف ال يستحقُّون عذاب ا
؛ كانوا أولياء اهللا، إنْ أولياء اهللا إال الذين يتقونه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ولكن أكثر الكفار ال يعلمون

  .فلذلك ادَّعوا ألنفسهم أمًرا، غريهم أوىل به

  ) ٣٥(ِعْنَد الَْبْيتِ إِلَّا ُمكَاًء َوَتْصِدَيةً فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ  َوَما كَانَ َصلَاتُُهْم



  }) ٣٥(َوَما كَانَ َصالتُُهْم ِعْنَد الْبَْيِت إِال ُمكَاًء َوَتْصِدَيةً فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ { 
بسبب ؛ " بدر"فذوقوا عذاب القتل واألسر يوم . إال صفًريا وتصفيقًاوما كان صالهتم عند املسجد احلرام 

  .جحودكم وأفعالكم اليت ال ُيقْدم عليها إال الكفرة، اجلاحدون توحيد رهبم ورسالة نبيهم

كُونُ َعلَْيهِْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ وَالَِّذيَن كَفَُروا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َت
  ) ٣٦(إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ 

َوالَِّذيَن  ْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَسَُيْنِفقُونََها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِ{ 
  }) ٣٦(كَفَُروا إِلَى جََهنََّم ُيْحَشُرونَ 

إن الذين جحدوا وحدانية اهللا وعصوا رسوله ينفقون أمواهلم فيعطوهنا أمثاهلم من املشركني وأهل الضالل، ليصدوا 
قتهم تلك ندامة عن سبيل اهللا ومينعوا املؤمنني عن اإلميان باهللا ورسوله، فينفقون أمواهلم يف ذلك، مث تكون عاقبة نف

ألن أمواهلم تذهب، وال يظفرون مبا يأُملون ِمن إطفاء نور اهللا والصد عن سبيله، مث يهزمهم ؛ وحسرة عليهم
  .والذين كفروا إىل جهنم حيشرون فيعذبون فيها. املؤمنون آخر األمر

ى َبْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميًعا فََيْجَعلَُه ِفي َجهَنََّم أُولَِئَك ُهمُ ِلَيِميَز اللَُّه الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَيجَْعلَ الَْخبِيثَ بَْعَضُه َعلَ
  ) ٣٧(الَْخاِسُرونَ 

ي جََهنََّم أُولَِئَك ُهُم ِلَيِميزَ اللَُّه الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيْجَعلَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَى بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميًعا فََيْجَعلَُه ِف{ 
  }) ٣٧(ُرونَ الَْخاِس

ليميز اهللا ؛ حيشر اهللا وخيزي هؤالء الذين كفروا برهبم، وأنفقوا أمواهلم ملنع الناس عن اإلميان باهللا والصد عن سبيله
تعاىل اخلبيث من الطيب، وجيعل اهللا املال احلرام الذي أُنفق للصدِّ عن دين اهللا بعضه فوق بعض متراكًما متراكًبا، 

  .ؤالء الكفار هم اخلاسرون يف الدنيا واآلخرةفيجعله يف نار جهنم، ه

  ) ٣٨( قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َينَْتُهوا ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِنْ َيُعودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت الْأَوَِّلَني

  }) ٣٨(َيُعوُدوا فَقَْد َمَضتْ ُسنَُّت اَألوَِّلَني  قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِنْ{ 
إن ينزجروا عن الكفر وعداوة النيب صلى اهللا : للذين جحدوا وحدانية اهللا ِمن مشركي قومك -أيها الرسول-قل 

عليه وسلم، ويرجعوا إىل اإلميان باهللا وحده وعدم قتال الرسول واملؤمنني، يغفر اهللا هلم ما سبق من الذنوب، 
فقد " بدر"بعد الوقعة اليت أوقعتها هبم يوم  -أيها الرسول-وإن َيُعْد هؤالء املشركون لقتالك . اإلسالم ُجيبُّ ما قبلهف

  .سبقت طريقة األولني، وهي أهنم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أننا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة

  ) ٣٩(الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ 

  }) ٣٩(ونَ َبِصٌري َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُ{ 
وال ُيعَْبَد إال اهللا وحده ال شريك له، ؛ املشركني حىت ال يكون شِْرٌك وصدٌّ عن سبيل اهللا -نونأيها املؤم-وقاتلوا 

فريتفع البالء عن عباد اهللا يف األرض، وحىت يكون الدين والطاعة والعبادة كلها هللا خالصة دون غريه، فإن انزجروا 



كم، فإن اهللا ال خيفى عليه ما يعملون ِمن ترك الكفر عن قتنة املؤمنني وعن الشرك باهللا وصاروا إىل الدين احلق مع
  .والدخول يف اإلسالم

  ) ٤٠(َوإِنْ َتَولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمْولَاكُْم نِْعمَ الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

  }) ٤٠(نَِّصُري َوإِنْ تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمْوالكُْم نِْعَم الْمَْولَى َونِْعَم ال{ 
من اإلميان باهللا ورسوله وترك قتالكم، وأبَْوا إال  -أيها املؤمنون-وإن أعرض هؤالء املشركون عمَّا دعومتوهم إليه 

نِْعَم املعني والناصر لكم وألوليائه على . اإلصرار على الكفر وقتالكم، فأيِقنوا أن اهللا معينكم وناصركم عليهم
  .أعدائكم

سَّبِيلِ إِنْ كُْنُتمْ َما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َواْبنِ الَواْعلَُموا أَنَّ
  ) ٤١(لَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن َوال

اِكنيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ إِنْ كُْنُتمْ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّسُولِ َوِلِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَس{ 
  }) ٤١(َنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِد

أن ما ظَِفرمت به ِمن عدوكم باجلهاد يف سبيل اهللا فأربعة أمخاسه للمقاتلني الذين حضروا  -أيها املؤمنون-واعلموا 
 وللرسول، فيجعل يف مصاحل املسلمني العامة، والثاين لذوي األول هللا: املعركة، واخلمس الباقي جيزَّأُ مخسة أقسام

قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو املطلب، جُِعل هلم اخلمس مكان الصدقة فإهنا ال حتلُّ 
بتوحيد اهللا هلم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكني، واخلامس للمسافر الذي انقطعت به النفقة، إن كنتم مقرِّين 

مطيعني له، مؤمنني مبا أنزل على عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم من اآليات واملدد والنصر يوم فََرق بني احلق 
  .واهللا على كل شيء قدير ال يعجزه شيء. ، يوم التقى َجْمُع املؤمنني وَجْمعُ املشركني"بدر"والباطل بـ

يَ بِالُْعْدَوِة الْقُْصَوى َوالرَّكُْب أَسْفَلَ ِمْنكُْم َولَْو تََواَعْدُتْم لَاْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد وَلَِكْن ِلَيقِْض إِذْ أَْنُتْم بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا َوُهْم
  ) ٤٢(مِيٌع َعِليٌم َساللَُّه أَمًْرا كَانَ َمفُْعولًا لَِيْهِلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لَ

َتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد وَلَِكْن إِذْ أَنُْتْم بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا وَُهْم بِالُْعْدَوِة الْقُْصَوى وَالرَّكُْب أَْسفَلَ مِْنكُْم َولَْو َتَواَعدُْتْم الْخ{ 
  }) ٤٢(َبيَِّنٍة َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسمِيٌع َعِليٌم ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمًرا كَانَ َمفُْعوال ِلَيْهِلَك َمْن َهلََك َعْن 

، وعدوكم نازل جبانب الوادي األقصى، وِعري التجارة "املدينة"واذكروا حينما كنتم على جانب الوادي األقرب إىل 
عًدا هلذا اللقاء الختلفتم، ولكنَّ اهللا ، ولو حاولتم أن تضعوا مو"البحر األمحر"يف مكان أسفل منكم إىل ساحل 

وذلك ليهلك من ؛ ليقضي أمًرا كان مفعوال بنصر أوليائه، وِخذْالن أعدائه بالقتل واألسر؛ مجعكم على غري ميعاد
وإن اهللا . هلك منهم عن حجة هللا ثبتت له فعاينها وقطعت عذره، وليحيا َمن حيَّ عن حجة هللا قد ثبتت وظهرت له

  .الفريقني، ال خيفى عليه شيء، عليم بنيَّاهتم لسميع ألقوال

ِكنَّ اللََّه سَلََّم إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليلًا َولَْو أََراكَُهْم كَِثًريا لَفَِشلُْتْم وَلََتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَْمرِ َولَ
  ) ٤٣(الصُّدُورِ 



نَُّه َعِليٌم بِذَاتِ ُه ِفي َمَناِمَك قَلِيال َولَْو أََراكَُهْم كَِثًريا لَفَِشلُْتْم َولََتنَاَزْعُتْم ِفي اَألْمرِ َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم إِإِذْ ُيرِيكَُهمُ اللَّ{ 
  }) ٤٣(الصُّدُورِ 
هبم، واجترؤوا حينما أراك اهللا قلة عدد عدوك يف منامك، فأخربت املؤمنني بذلك، فقوِيت قلو -أيها النيب-واذكر 

على حرهبم، ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصحابك يف مالقاهتم، وَجُبنتم واختلفتم يف أمر القتال، ولكن اهللا 
  .إنه عليم خبفايا القلوب وطبائع النفوس. سلَّم من الفشل، وجنَّى من عاقبة ذلك

لًا َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَعُْينِهِمْ ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمًرا كَانَ َمفُْعولًا َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُمُورُ َوإِذْ يُرِيكُُموُهْم إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفي أَْعيُنِكُْم قَِلي
)٤٤ (  

َمفُْعوال َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع  كَانَ َوإِذْ ُيرِيكُُموُهْم إِذِ الْتَقَْيُتْم ِفي أَعُْينِكُْم قَِليال َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعُينِهِْم ِليَقِْضَي اللَُّه أَمًْرا{ 
  }) ٤٤(اُألمُوُر 

واذكر أيًضا حينما برز األعداء إىل أرض املعركة فرأيتموهم قليال فاجترأمت عليهم، وقلَّلكم يف أعينهم، ليتركوا 
هللا هي العليا ليقضي اهللا أمًرا كان مفعوال فيتحقق َوْعُد اهللا لكم بالنصر والغلبة، فكانت كلمة ا؛ االستعداد حلربكم

  .وإىل اهللا مصري األمور كلها، فيجازي كال مبا يستحق. وكلمة الذين كفروا السفلى

  ) ٤٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبتُوا َواذْكُرُوا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

  }) ٤٥(قِيُتْم ِفئَةً فَاثْبُُتوا َواذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَ{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا لقيتم مجاعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتالكم، فاثبتوا وال 

  .لكي تفوزوا؛ عليكم والظَّفَر بعدوكم تنهزموا عنهم، واذكروا اهللا كثًريا داعني مبتهلني إلنزال النصر

  ) ٤٦(يَن َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه وَلَا َتنَاَزُعوا فََتفَْشلُوا َوَتذَْهبَ رُِحيكُْم وَاْصبِرُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِ

  }) ٤٦(وَاْصبِرُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن  َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َوال َتنَاَزُعوا فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب رُِحيكُْم{ 
والتزموا طاعة اهللا وطاعة رسوله يف كل أحوالكم، وال ختتلفوا فتتفرق كلمتكم وختتلف قلوبكم، فتضعفوا وتذهب 

  .إن اهللا مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد، ولن خيذهلم. قوتكم ونصركم، واصربوا عند لقاه العدو

  ) ٤٧(ْعَملُونَ ُمِحيطٌ كُوُنوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهمْ َبطًَرا َورِئَاَء النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَاللَُّه بَِما َيَولَا َت

) ٤٧(اللَِّه َواللَُّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ  َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهمْ َبطًَرا َورِئَاَء النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ{ 
{  

واهللا مبا . ليمنعوا الناس عن الدخول يف دين اهللا؛ وال تكونوا مثل املشركني الذين خرجوا من بلدهم كًربا ورياًء
  .يعملون حميط ال يغيب عنه شيء

لَكُمُ الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَمَّا َتَراَءِت الِْفئََتاِن َنكََص َعلَى َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ لَا غَاِلَب 
  ) ٤٨(َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِْنكُْم إِنِّي أََرى َما لَا َتَرْونَ إِنِّي أََخافُ اللََّه وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ 



َنكَصَ  ْيطَانُ أَْعمَالَُهْم َوقَالَ ال غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَمَّا َتَراَءتِ الْفِئََتاِنَوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّ{ 
  }) ٤٨(ِعقَابِ َعلَى َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمْنكُْم إِنِّي أََرى َما ال َتَرْونَ إِنِّي أََخاُف اللََّه َواللَُّه َشدِيُد الْ

لن يغلبكم أحد اليوم، فإين ناصركم، : واذكروا حني حسَّن الشيطان للمشركني ما جاؤوا له وما مهُّوا به، وقال هلم
املشركون ومعهم الشيطان، واملسلمون ومعهم املالئكة، رجع الشيطان ُمْدبًرا، وقال : فلما تقابل الفريقان

ال ترون من املالئكة الذين جاؤوا مدًدا للمسلمني، إين أخاف اهللا، فخذهلم إين بريء منكم، إين أرى ما : للمشركني
  .واهللا شديد العقاب ملن عصاه ومل يتب توبة نصوًحا. وتربأ منهم

  ) ٤٩(نَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم إِإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض غَرَّ َهُؤلَاِء ِديُنُهْم َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَ

  }) ٤٩(نَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض غَرَّ َهُؤالِء دِيُنُهْم َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَإِ{ 
غرَّ هؤالء : قلة املسلمني وكثرة عدوهمواذكروا حني يقول أهل الشرك والنفاق ومرضى القلوب، وهم يرون 

املسلمني دينُهم، فأوردهم هذه املوارد، ومل يدرك هؤالء املنافقون أنه من يتوكل على اهللا ويثق بوعده فإن اهللا لن 
  .خيذله، فإن اهللا عزيز ال يعجزه شيء، حكيم يف تدبريه وصنعه

  ) ٥٠(اِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم َوأَدَْبارَُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب الَْحرِيقِ َولَْو َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْملَ

  }) ٥٠(رِيقِ َولَْو تََرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْمالِئكَةُ َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب الَْح{ 
املالئكة أرواح الكفار وانتزاعها، وهم يضربون وجوههم يف حال إقباهلم، حال قبض  -أيها الرسول-ولو تعاين 

ذوقوا العذاب احملرق، لرأيت أمًرا عظيًما، وهذا السياق وإن : ويضربون ظهورهم يف حال فرارهم، ويقولون هلم
  .، ولكنه عام يف حق كلِّ كافر" بدر"كان سببه وقعة 

  ) ٥١(اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد  ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُْم َوأَنَّ

  }) ٥١(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيسَ بِظَالمٍ ِللْعَبِيِد { 
ذلك اجلزاء الذي أصاب املشركني فبسبب أعماهلم السيئة يف حياهتم الدنيا، وال يظلم اهللا أحًدا من َخلْقه مثقال 

  .ُم العدل الذي ال جيورذرة، بل هو احلَكَ

  ) ٥٢( قَوِيٌّ َشِديدُ الِْعقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُُنوبِهِْم إِنَّ اللََّه

  }) ٥٢(اللَِّه فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُنُوبِهِْم إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َشدِيُد الْعِقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآَياِت { 
إنَّ ما نزل باملشركني يومئذ ُسنَّة اهللا يف عقاب الطغاة من األمم السابقة من أمثال فرعون والسابقني له، عندما كذَّبوا 

إن اهللا قوي ال ُيقْهر، شديد العقاب ملن عصاه ومل . ب ذنوهبمرسل اهللا وجحدوا آياته، فإن اهللا أنزل هبم عقابه بسب
  .يتب من ذنبه

  ) ٥٣(للََّه َسِميٌع َعِليٌم ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيغَيُِّروا َما بِأَنْفُِسهِْم وَأَنَّ ا



  }) ٥٣(ُك ُمَغيًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيَغيِّرُوا َما بِأَنْفُسِهِْم َوأَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َي{ 
ذلك اجلزاء السيِّئ بأن اهللا إذا أنعم على قوم نعمة مل يسلبها منهم حىت يغيِّروا حاهلم الطيبة إىل حال سيئة، وأن اهللا 

  .، عليم بأحواهلم، فيجري عليهم ما اقتضاه علمه ومشيئتهمسيع ألقوال خلقه

ا آلَ ِفْرَعْونَ َوكُلٌّ كَانُوا ظَاِلِمنيَ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآَياتِ َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَغَْرقَْن
)٥٤ (  

انُوا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآيَاِت َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوكُلٌّ كَكَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َو{ 
  }) ٥٤(ظَاِلِمَني 

شأن هؤالء الكافرين يف ذلك كشأن آل فرعون الذين كذبوا موسى، وشأن الذين كذبوا رسلهم من األمم السابقة 
اهللا بسبب ذنوهبم، وأغرق آل فرعون يف البحر، وكل منهم كان فاعال ما مل يكن له ِفْعلُه من تكذيبهم فأهلكهم 

  .رسل اهللا وجحودهم آياته، وإشراكهم يف العبادة غريه

  ) ٥٥(إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٥٥(ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهمْ ال ُيْؤِمُنونَ  إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ{ 
إن شر ما دبَّ على األرض عند اهللا الكفار املصرُّون على الكفر، فهم ال يصدقون رسل اهللا، وال ُيقرون بوحدانيته، 

  .وال يتبعون شرعه

  ) ٥٦(َمرٍَّة َوُهمْ لَا َيتَّقُونَ الَِّذيَن َعاَهْدَت مِْنُهْم ثُمَّ َينْقُُضونَ َعْهدَُهْم ِفي كُلِّ 

  }) ٥٦(الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ َيْنقُُضونَ َعْهدَُهْم ِفي كُلِّ َمرٍَّة وَُهْم ال َيتَّقُونَ { 
ِمن أولئك األشرار اليهود الذين دخلوا معك يف املعاهدات بأن ال حياربوك وال يظاهروا عليك أحًدا، مث ينقضون 

  .تلو املرة، وهم ال خيافون اهللا عهدهم املرة

  ) ٥٧(فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الْحَْربِ فََشرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهمْ لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

  }) ٥٧(فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فَشَرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم لََعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ { 
ء الناقضني للعهود واملواثيق يف املعركة، فأنزِلْ هبم من العذاب ما ُيْدخل الرعب يف قلوب فإن واجهت هؤال

  .لعلهم يذّكرون، فال جيترئون على مثل الذي أقدم عليه السابقون؛ اآلخرين، ويشتت مجوعهم

  ) ٥٨(َه لَا ُيِحبُّ الَْخاِئنَِني َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللَّ

  }) ٥٨(َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى سََواٍء إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْخَاِئنَِني { 
العلم من قومٍ خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم، كي يكون الطرفان مستويني يف  -أيها الرسول-وإن خفت 

  .إن اهللا ال حيب اخلائنني يف عهودهم الناقضني للعهد وامليثاق. بأنه ال عهد بعد اليوم



  ) ٥٩(َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَبقُوا إِنَُّهْم لَا يُْعجُِزونَ 

  }) ٥٩(َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَبقُوا إِنَُّهْم ال يُْعجُِزونَ { 
  .ذين جحدوا آيات اهللا أهنم فاتوا وجنَْوا، وأن اهللا ال يقدر عليهم، إهنم لن ُيفِْلتوا من عذاب اهللاوال يظنن ال

ونَُهُم خَرِيَن ِمْن ُدونِهِْم لَا َتْعلَُمَوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الْخَْيلِ ُترِْهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآ
  ) ٦٠(اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم لَا ُتظْلَُمونَ 

آَخرِيَن ِمْن ُدونِهِْم ال َتْعلَُمونَُهُم َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َو{ 
  }) ٦٠(اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم ال ُتظْلَُمونَ 

ك الرهبة يف ملواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه ِمن عدد وعدة، لُتْدخلوا بذل - يا معشر املسلمني  -وأعدُّوا 
قلوب أعداء اهللا وأعدائكم املتربصني بكم، وختيفوا آخرين ال تظهر لكم عداوهتم اآلن، لكن اهللا يعلمهم ويعلم ما 

وما تبذلوا من مال وغريه يف سبيل اهللا قليال أو كثًريا خيلفه اهللا عليكم يف الدنيا، ويدخر لكم ثوابه إىل . يضمرونه
  .ن من أجر ذلك شيئًايوم القيامة، وأنتم ال ُتْنقصو

  ) ٦١(َوإِنْ جََنُحوا لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم 

  }) ٦١(َوإِنْ جََنحُوا ِللسَّلْمِ فَاْجَنحْ لََها َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
إنه هو . وفَوِّْض أمرك إىل اهللا، وثق به -أيها النيب-ترك احلرب ورغبوا يف مساملتكم فِملْ إىل ذلك  وإن مالوا إىل

  .السميع ألقواهلم، العليم بنيَّاهتم

َبْيَن قُلُوبِهِمْ لَْو أَْنفَقَْت َما  وَأَلََّف) ٦٢(َوإِنْ ُيرِيدُوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْسَبكَ اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدكَ بَِنْصرِِه َوبِالُْمْؤِمنَِني 
  ) ٦٣(ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َما أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم َولَِكنَّ اللََّه أَلََّف بَْيَنُهمْ إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

َوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِْم لَْو أَْنفَقَْت مَا ) ٦٢(ِه َوبِالُْمْؤِمنَِني َوإِنْ يُرِيدُوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحسَْبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِ{ 
  }) ٦٣(ِفي اَألْرضِ َجِميًعا َما أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم وَلَِكنَّ اللََّه أَلََّف بَْيَنُهْم إِنَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 

ه هو الذي أنزل عليك نصره وقوَّاك باملؤمنني من إن؛ وإن أراد الذين عاهدوك املكر بك فإن اهللا سيكفيك خداعهم
املهاجرين واألنصار، وَجَمع بني قلوهبم بعد التفرق، لو أنفقت مال الدنيا على مجع قلوهبم ما استطعت إىل ذلك 

  .سبيال ولكن اهللا مجع بينها على اإلميان فأصبحوا إخواًنا متحابني، إنه عزيز يف ُملْكه، حكيم يف أمره وتدبريه

  ) ٦٤(ا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني َي

  }) ٦٤(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسُبكَ اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني { 
  .يا أيها النيب إن اهللا كافيك، وكايف الذين معك من املؤمنني شرَّ أعدائكم



ْن مِْنكُْم مِائَةٌ َيْغِلُبوا لنَّبِيُّ حَرِّضِ الُْمؤِْمنَِني َعلَى الِْقتَالِ إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكَُيا أَيَُّها ا
  ) ٦٥(أَلْفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ 

ْم ِمائَةٌ َيْغِلبُوا حَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقَتالِ إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا مِائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمْنكَُيا أَيَُّها النَّبِيُّ { 
  }) ٦٥(أَلْفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيفْقَُهونَ 

القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو يغلبوا مائتني منهم، فإن يا أيها النيب ُحثَّ املؤمنني بك على 
ألهنم قوم ال ِعلْم وال فهم عندهم ملا أعدَّ اهللا للمجاهدين يف ؛ يكن منكم مائة جماهدة صابرة يغلبوا ألفًا من الكفار

  .سبيله، فهم يقاتلون من أجل العلو يف األرض والفساد فيها

ْنكُمْ أَلٌْف َيْغِلبُوا لَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفًا فَإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم مِائَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمالْآنَ َخفََّف ال
  ) ٦٦(أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن 

َضْعفًا فَإِنْ َيكُْن مِْنكُْم مِائَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن مِْنكُْم أَلٌْف َيْغِلبُواآلنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم {  ا أَنَّ ِفيكُمْ 
  }) ٦٦(أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن 

مائة صابرة يغلبوا مائتني من الكافرين، وإن اآلن خفف اهللا عنكم أيها املؤمنون ملا فيكم من الضعف، فإن يكن منكم 
  .واهللا مع الصابرين بتأييده ونصره. يكن منكم ألف يغلبوا ألفني منهم بإذن اهللا تعاىل

وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  آِخَرةََما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي الْأَْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد الْ
)٦٧ (  

خَِرةَ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي اَألْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد اآل{ 
)٦٧ ({  

إلدخال الرعب يف قلوهبم ويوطد دعائم الدين، ؛ قتلال ينبغي لنيب أن يكون له أسرى ِمن أعدائه حىت يبالغ يف ال
متاع الدنيا، واهللا يريد إظهار دينه الذي به تدرك " بدر"بأخذكم الفداء من أسرى  -يا معشر املسلمني-تريدون 
  .واهللا عزيز ال ُيقْهر، حكيم يف شرعه. اآلخرة

  ) ٦٨(ْم َعذَاٌب َعظِيٌم لَْولَا ِكتَاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْت

  }) ٦٨(لَْوال كَِتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعظِيٌم { 
لوال كتاب من اهللا سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء األسرى هلذه األمة، لنالكم عذاب عظيم بسبب 

  .ما تشريعأْخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأهن

  ) ٦٩(فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَالًا طَيًِّبا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 



  }) ٦٩(فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحالال طَيًِّبا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم { 
إن اهللا غفور لعباده، . حافظوا على أحكام دين اهللا وتشريعاتهفكلوا من الغنائم وفداء األسرى فهو حالل طيب، و

  .رحيم هبم

َخْيًرا ِممَّا أُِخذَ مِْنكُْم َوَيغِْفْر لَكُمْ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِمَن الْأَْسَرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم َخْيًرا ُيؤِْتكُْم 
  ) ٧٠(وٌر َرِحيٌم َواللَُّه غَفُ

ْيًرا ِممَّا أُِخذَ مِْنكُْم َوَيْغِفرْ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِمَن اَألسَْرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُمْ َخيًْرا ُيؤِْتكُمْ َخ{ 
  }) ٧٠(لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

ال تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم، إن يعلم اهللا تعاىل يف قلوبكم خًريا ": بدر"يف يا أيها النيب قل ملن أسرمتوهم 
وقد أجنز اهللا وعده للعباس رضي اهللا عنه -يؤتكم خًريا مما أُخذ منكم من املال بأن يَُيسِّر لكم من فضله خًريا كثًريا 

  .وا، رحيم هبمواهللا سبحانه غفور لذنوب عباده إذا تاب. ، ويغفر لكم ذنوبكم-وغريه

  ) ٧١(َوإِنْ ُيرِيدُوا ِخيَاَنَتَك فَقَدْ َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

  }) ٧١(َوإِنْ يُرِيدُوا خَِيانََتَك فَقَْد خَاُنوا اللََّه ِمْن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم { 
من األسرى الغدر بك مرة أخرى فال َتْيئْس، فقد خانوا اهللا من قبل  -أيها النيب-الذين أَطْلَقْتَ صراحهم  وإن يرد

  .واهللا عليم مبا تنطوي عليه الصدور، حكيم يف تدبري شؤون عباده. وحاربوك، فنصرك اهللا عليهم

ْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َوَنصَُروا أُولَِئكَ َبْعضُُهْم أَْوِلَياءُ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا بِأَمَْواِلهِْم وَأَ
وكُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُمُ َبْعضٍ وَالَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم ُيهَاجِرُوا َما لَكُْم ِمْن َولَايَِتهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى يَُهاجِرُوا َوإِِن اْستَْنَصُر

  ) ٧٢(ْصُر إِلَّا َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري النَّ

ِلَياءُ وا أُولَِئَك بَْعُضُهمْ أَْوإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصُر{ 
كُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُمُ َبْعضٍ وَالَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم ُيهَاجِرُوا َما لَكُْم ِمْن َوالَيتِهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى ُيهَاجِرُوا َوإِِن اْستَْنَصُرو

  }) ٧٢(ٌري النَّْصُر إِال َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِص
إن الذين صدَّقوا اهللا، ورسوله وعملوا بشرعه، وهاجروا إىل دار اإلسالم، أو بلد يتمكنون فيه من عبادة رهبم، 

وجاهدوا يف سبيل اهللا باملال والنفس، والذين أنزلوا املهاجرين يف دورهم، وواسوهم بأمواهلم، ونصروا دين اهللا، 
وا ومل يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلفني حبمايتهم ونصرهتم حىت أما الذين آمن. أولئك بعضهم نصراء بعض

يهاجروا، وإن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم فاستجيبوا هلم، إال على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد مل 
  .واهللا بصري بأعمالكم، جبزي كال على قدر نيته وعمله. ينقضوه

  ) ٧٣(وِْلَياُء َبْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري َوالَِّذيَن كَفَُروا بَْعضُُهْم أَ



  }) ٧٣(َوالَِّذيَن كَفَرُوا َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ إِال َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري { 
نصراء بعض تكن يف األرض فتنة للمؤمنني عن  -أيها املؤمنون-وا والذين كفروا بعضهم نصراء بعض، وإن مل تكون

  .دين اهللا، وفساد عريض بالصد عن سبيل اهللا وتقوية دعائم الكفر

َمْغفَِرةٌ َورِْزقٌ  قًّا لَُهْمَوالَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصرُوا أُولَِئَك ُهمُ الُْمْؤِمُنونَ َح
  ) ٧٤(كَرٌِمي 

قًّا لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق َوالَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َوَنصَُروا أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َح{ 
  }) ٧٤(كَرٌِمي 

ن دار اإلسالم أو بلًدا يتمكنون فيه من عبادة رهبم، وجاهدوا والذين آمنوا باهللا ورسوله، وتركوا ديارهم قاصدي
إلعالء كلمة اهللا، والذين نصروا إخواهنم املهاجرين وآووهم وواسوهم باملال والتأييد، أولئك هم املؤمنون 

  .الصادقون حقًا، هلم مغفرة لذنوهبم، ورزق كرمي واسع يف جنات النعيم

 هَاَجرُوا َوَجاَهدُوا َمَعكُْم فَأُولَِئَك ِمْنكُْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه إِنََّوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َو
  ) ٧٥(اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

ولُو اَألْرَحامِ َبْعضُُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَّهِ َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا مََعكُْم فَأُولَِئَك ِمْنكُْم َوأُ{ 
  }) ٧٥(إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

أيها -والذين آمنوا ِمن بعد هؤالء املهاجرين واألنصار، وهاجروا وجاهدوا معكم يف سبيل اهللا، فأولئك منكم 
قرابة بعضهم أوىل ببعض يف التوارث يف حكم اهللا من عامة هلم ما لكم وعليهم ما عليكم، وأولو ال -املؤمنون
إن اهللا بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده ِمن توريث بعضهم من بعض يف القرابة والنسب دون . املسلمني

  .التوارث باِحللْف، وغري ذلك مما كان يف أول اإلسالم

  }سورة التوبة { 

  ) ١(الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى 

  }) ١(بََراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني { 
  .هذه براءة من اهللا ورسوله، وإعالن بالتخلي عن العهود اليت كانت بني املسلمني واملشركني

  ) ٢(أَْشُهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِي الْكَافِرِيَن  فَِسيحُوا ِفي الْأَْرضِ أَْرَبَعةَ

  }) ٢(َن فَسِيُحوا ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِي الْكَاِفرِي{ 
يف األرض مدَّة أربعة أشهر، تذهبون حيث شئتم آمنني من املؤمنني، واعلموا أنكم لن  -ونأيها املشرك-فسريوا 

وهذه اآلية لذوي العهود . ُتفِْلتوا من العقوبة، وأن اهللا مذل الكافرين ومورثهم العار يف الدنيا، والنار يف اآلخرة
  .عة أشهر، أو َمن كان له عهد فنقضهاملطلقة غري املؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر، فيكمَّل له أرب



ولُُه فَإِنْ تُْبُتْم فَُهَو خَْيٌر لَكُْم َوإِنْ َوأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُس
  ) ٣(جِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَُروا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َتَولَّيُْتْم فَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْع

ولُُه فَإِنْ ُتْبُتْم فَُهَو خَْيٌر لَكُمْ َوأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ اَألكَْبرِ أَنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُس{ 
  }) ٣(فَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ  َوإِنْ َتَولَّْيُتْم

فإن . وإعالم من اهللا ورسوله وإنذار إىل الناس يوم النحر أن اهللا بريء من املشركني، ورسوله بريء منهم كذلك
لكم، وإن أعرضتم عن قَبول احلق وأبيتم الدخول يف إىل احلق وتركتم شرككم فهو خري  -أيها املشركون-رجعتم 

هؤالء املعرضني عن اإلسالم عذاب اهللا  -أيها الرسول-وأنذر . دين اهللا فاعلموا أنكم لن ُتفِْلتوا من عذاب اهللا
  .املوجع

ُروا َعلَْيكُْم أََحًدا فَأَِتمُّوا إِلَيْهِْم َعْهَدُهمْ إِلَى ُمدَِّتهِْم إِنَّ إِلَّا الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينْقُُصوكُمْ َشْيئًا َولَْم يُظَاِه
  ) ٤(اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

ْم َعْهدَُهْم إِلَى ُمدَِّتهِمْ وا إِلَيْهِإِال الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َيْنقُُصوكُْم َشيْئًا َولَْم يُظَاِهُروا َعلَْيكُْم أََحًدا فَأَِتمُّ{ 
  }) ٤(إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

وُيستثىن من احلكم السابق املشركون الذين دخلوا معكم يف عهد حمدد مبدة، ومل خيونوا العهد، ومل يعاونوا عليكم 
الذين أدَّوا ما أمروا به، واتقوا الشرك إن اهللا حيب املتقني . أحدا من األعداء، فأكملوا هلم عهدهم إىل هنايته احملدودة

  .واخليانة، وغري ذلك من املعاصي

وا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِنْ فَإِذَا اْنَسلَخَ الْأَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُد
  ) ٥(ةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهمْ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّلَا

وا لَُهْم كُلَّ مَْرَصدٍ فَإِذَا اْنسَلََخ اَألْشُهرُ الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُد{ 
  }) ٥(وا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا سَبِيلَُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم فَإِنْ َتاُبوا َوأَقَاُم

فإذا انقضت األشهر األربعة اليت أمَّنتم فيها املشركني، فأعلنوا احلرب على أعداء اهللا حيث كانوا، واقصدوهم 
دخلوا اإلسالم والتزموا شرائعه من إقام باحلصار يف معاقلهم، وترصدوا هلم يف طرقهم، فإن رجعوا عن كفرهم و

  .الصالة وإخراج الزكاة، فاتركوهم، فقد أصبحوا إخوانكم يف اإلسالم، إن اهللا غفور ملن تاب وأناب، رحيم هبم

  ) ٦(ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعلَُمونَ  َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيسَْمَع كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه

  }) ٦(أَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعلَُمونَ َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتَجاَرَك فَأَجِْرُه َحتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذَِلَك بِ{ 
ورغب يف  -أيها الرسول-ؤهم وأمواهلم الدخول يف جوارك وإذا طلب أحد من املشركني الذين استبيحت دما

وذلك إلقامة ؛ األمان، فأجبه إىل طلبه حىت يسمع القرآن الكرمي ويطَّلع على هدايته، مث أَِعْده من حيث أتى آمًنا
  .ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون حبقائق اإلسالم، فرمبا اختاروه إذا زال اجلهل عنهم؛ احلجة عليه



َما اْسَتقَامُوا لَكُمْ َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرسُوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم عِْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فَ كَْيَف
  ) ٧(فَاْسَتِقيُموا لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

ْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسوِلِه إِال الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِعْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فََما اْستَقَاُموا لَكُمْ كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني َعْهٌد ِع{ 
  }) ٧(فَاْسَتِقيُموا لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

) احلديبية(د احلرام يف صلحال ينبغي أن يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله، إال الذين عاهدمت عند املسج
  .إن اهللا حيب املتقني املوفِّني بعهودهم. فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا هلم على مثل ذلك

  ) ٨(ثَرُُهْم فَاِسقُونَ بُُهْم َوأَكْكَْيَف َوإِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم لَا َيْرقُبُوا ِفيكُْم إِلًّا وَلَا ِذمَّةً يُْرُضوَنكُمْ بِأَفَْواهِهِْم َوتَأَْبى قُلُو

  }) ٨(ْم َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ كَْيَف َوإِنْ َيظَْهُروا َعلَْيكُْم ال َيْرقُبُوا ِفيكُمْ إِال َوال ِذمَّةً يُْرُضوَنكُْم بِأَفَْواهِهِْم َوَتأَْبى قُلُوُبُه{ 
روا بالقوة على املؤمنني فإهنم ال يراعون إن شأن املشركني أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغريهم، أما إذا شع

؛ القرابة وال العهد، فال يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت اخلوف منكم، فإهنم يقولون لكم كالًما بألسنتهم
  .لترضوا عنهم، ولكن قلوهبم تأىب ذلك، وأكثرهم متمردون على اإلسالم ناقضون للعهد

  ) ٩(ِليلًا فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ اشَْتَرْوا بِآيَاِت اللَِّه ثََمًنا قَ

  }) ٩(اْشَتَرْوا بِآَياتِ اللَِّه ثََمًنا قَِليال فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهمْ َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
الراغبني يف اإلسالم عن الدخول فيه، لقد قَُبح استبدلوا بآيات اهللا عرض الدنيا التافه، فأعرضوا عن احلق ومنعوا 

  .فعلهم، وساء صنيعهم

  ) ١٠(لَا َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِلًّا َولَا ِذمَّةً َوأُولَِئَك ُهُم الُْمعَْتُدونَ 

  }) ١٠(ال َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِال َوال ِذمَّةً َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمعَْتُدونَ { 
  . حرب على اإلميان وأهله، فال يقيمون وزًنا لقرابة املؤمن وال لعهده، وشأهنم العدوان والظلمإن هؤالء املشركني

  ) ١١(ونَ فَإِنْ َتاُبوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َونُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُم

  }) ١١(لصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوُنفَصِّلُ اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ فَإِنْ َتابُوا َوأَقَاُموا ا{ 
فإن أقلعوا عن عبادة غري اهللا، ونطقوا بكلمة التوحيد، والتزموا شرائع اإلسالم من إقام الصالة وإيتاء الزكاة، فإهنم 

  .حها لقوم ينتفعون هباونبني اآليات، ونوض. إخوانكم يف اإلسالم

  ) ١٢(ْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم َينَْتُهونَ َوإِنْ َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعنُوا ِفي ِدينِكُْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَا أَ

) ١٢(وا ِفي دِينِكُْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهمْ ال أَْيَمانَ لَُهمْ لََعلَُّهْم يَْنَتُهونَ َوإِنْ َنكَثُوا أَْيمَاَنُهْم ِمْن َبْعِد عَْهِدِهْم َوطََعُن{ 
{  



وإنْ َنقََض هؤالء املشركون العهود اليت أبرمتموها معهم، وأظهروا الطعن يف دين اإلسالم، فقاتلوهم فإهنم رؤساء 
  .ن كفرهم وعداوهتم لإلسالمالضالل، ال عهد هلم وال ذمة، حىت ينتهوا ع

ْونَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشْوُه إِنْ أَلَا تُقَاِتلُونَ قَْوًما َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ َوُهمْ َبَدُءوكُمْ أَوَّلَ َمرَّةٍ أََتْخَش
  ) ١٣(كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

نْ َتْخَشْوهُ كَثُوا أَْيَماَنُهْم َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ وَُهْم َبَدُءوكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ أََتْخشَْونَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَأَال ُتقَاِتلُونَ قَْوًما َن{ 
  }) ١٣(إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

، وهم الذين بدؤوا )مكة(ال تترددوا يف قتال هؤالء القوم الذين نقضوا عهودهم، وعملوا على إخراج الرسول من
  .بإيذائكم أول األمر، أختافوهنم أو ختافون مالقاهتم يف احلرب؟ فاهللا أحق أن ختافوه إن كنتم مؤمنني حقًا

غَْيظَ قُلُوبِهِمْ  َوُيذِْهْب) ١٤(قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّبُْهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َويَْنُصرْكُْم َعلَْيهِْم َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني 
  ) ١٥(َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِمْ ) ١٤(قَاِتلُوُهْم يَُعذِّْبُهُم اللَُّه بِأَْيدِيكُْم َوُيْخزِِهْم وََيْنُصرْكُْم َعلَْيهِْم وََيْشِف ُصُدوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني { 
  }) ١٥(وُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوَيُت

يا معشر املؤمنني قاتلوا أعداء اهللا يعذهبم عز وجل بأيديكم، ويذهلم باهلزمية واخلزي، وينصركم عليهم، وُيْعلِ كلمته، 
ِهب عن قلوب املؤمنني ويشف هبزميتهم صدوركم اليت طاملا حلق هبا احلزن والغم من كيد هؤالء املشركني، وُيذْ

واهللا عليم بصدق توبة التائب، حكيم يف تدبريه . ومن تاب من هؤالء املعاندين فإن اهللا يتوب على من يشاء. الغيظ
  .وصنعه وَوْضع تشريعاته لعباده

ِخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَا َرسُوِلِه َولَا الُْمْؤِمنَِني َولِيَجةً أَْم َحِسبُْتْم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم وَلَْم يَتَّ
  ) ١٦(َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

َوال الُْمْؤِمنِنيَ  َوال َرسُوِلِهأَْم َحِسْبُتْم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُوا ِمْنكُْم َولَمْ يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه { 
  }) ١٦(َولِيَجةً َواللَُّه َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَ 

ليعلم اهللا علًما ظاهًرا للخلق الذين ؛ ِمن سنة اهللا االبتالء، فال تظنوا يا معشر املؤمنني أن يترككم اهللا دون اختبار
  .واهللا خبري جبميع أعمالكم وجمازيكم هبا .أخلصوا يف جهادهم، ومل يتخذوا غري اهللا ورسوله واملؤمنني بطانة وأولياء

مَالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهمْ َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمرُوا َمَساجَِد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئكَ َحبِطَْت أَْع
  ) ١٧(َخاِلُدونَ 

َمسَاجِدَ اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَنْفُسِهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئَك َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهْم َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمرُوا { 
  }) ١٧(َخاِلُدونَ 

هؤالء املشركون بطلت . ليس من شأن املشركني إعمار بيوت اهللا، وهم يعلنون كفرهم باهللا وجيعلون له شركاء
  .م اخللود يف النارأعماهلم يوم القيامة، ومصريه



ْخَش إِلَّا اللََّه فََعَسى أُولَِئَك أَنْ إِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ وَآَتى الزَّكَاةَ َولَْم َي
  ) ١٨(َيكُوُنوا ِمَن الُْمهَْتِديَن 

ِئَك أَنْ لَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآَتى الزَّكَاةَ وَلَْم َيْخَش إِال اللََّه فََعَسى أُولَإِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد ال{ 
  }) ١٨(َيكُوُنوا ِمَن الُْمهَْتِديَن 

ون الزكاة، وال خيافون يف اهللا ال يعتين ببيوت اهللا ويعمرها إال الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر، ويقيمون الصالة ويؤت
  .لومة الئم، هؤالء الُعمَّار هم املهتدون إىل احلق

سَبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتُوونَ ِعْندَ  أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي
  ) ١٩(لَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني اللَِّه َوال

َسبِيلِ اللَِّه ال َيْسَتُوونَ ِعْنَد أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَجاَهَد ِفي { 
  }) ١٩(اِلِمَني اللَِّه َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّ

ما تقومون به من سقي احلجيج وِعمارة املسجد احلرام كإميان من آمن باهللا واليوم اآلخر  -أيها القوم-أجعلتم 
واهللا . وجاهد يف سبيل اهللا؟ ال تتساوى حال املؤمنني وحال الكافرين عند اهللا، ألن اهللا ال يقبل عمال بغري اإلميان

  .القوم الظاملني ألنفسهم بالكفرسبحانه ال يوفق ألعمال اخلري 

  ) ٢٠(َوأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِئُزونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْندَ اللَِّه

بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً عِْنَد اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه{ 
)٢٠ ({  

الذين آمنوا باهللا وتركوا دار الكفر قاصدين دار اإلسالم، وبذلوا أمواهلم وأنفسهم يف اجلهاد إلعالء كلمة اهللا، 
  .رضوانههؤالء أعظم درجه عند اهللا، وأولئك هم الفائزون ب

  ) ٢١(ُيَبشِّرُُهْم َربُُّهمْ بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِضَْواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم ِفيَها َنعِيٌم ُمِقيٌم 

  }) ٢١(يَُبشُِّرُهمْ َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمقِيٌم { 
هبم بالرمحة الواسعة والرضوان الذي ال سخط بعده، ومصريهم إىل إن هؤالء املؤمنني املهاجرين هلم البشرى من ر

  .جنات اخللد والنعيم الدائم

  ) ٢٢(َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم 

  }) ٢٢(خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم { 
ية إلقامتهم وتنعمهم، وذلك ثواب ما قدَّموه من الطاعات والعمل الصاحل يف حياهتم ماكثني يف تلك اجلنان ال هنا

  .إن اهللا تعاىل عنده أجر عظيم ملن آمن وعمل صاحلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الدنيا



َتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الْإَِمياِن َوَمْن َيَتوَلَُّهْم مِْنكُْم فَأُولَِئَك ُهمُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا آَباَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَوِْلَياَء إِِن اْس
  ) ٢٣(الظَّاِلُمونَ 

ْم مِْنكُْم فَأُولَِئكَ اِن َوَمْن َيَتوَلَُّهَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا آَباَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَْوِلَياَء إِِن اسَْتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى اِإلَمي{ 
  }) ٢٣(ُهُم الظَّاِلُمونَ 

أولياء،  -من اآلباء واإلخوان وغريهم-يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتخذوا أقرباءكم 
ومن يتخذهم أولياء . تفشون إليهم أسرار املسلمني، وتستشريوهنم يف أموركم، ما داموا على الكفر معادين لإلسالم

  .وُيلْقِ إليهم املودة فقد عصى اهللا تعاىل، وظلم نفسه ظلًما عظيًما

جَاَرةٌ َتْخَشْونَ كََساَدَها قُلْ إِنْ كَانَ آَباُؤكُْم َوأَبَْناُؤكُْم وَإِْخوَاُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعِشريَُتكُْم َوأَمَْوالٌ اقَْتَرفُْتُموَها وَِت
ِدي الْقَْوَم لَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه َوجِهَاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتََربَّصُوا حَتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه وَاللَُّه لَا َيْهَوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِ

  ) ٢٤(الْفَاِسِقَني 

ْموَالٌ اقَْتَرفُْتُموَها وَِتجَاَرةٌ َتْخَشْونَ كََسادََها قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوإِخَْواُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَ{ 
للَُّه بِأَْمرِِه وَاللَُّه ال يَْهِدي الْقَْوَم َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه َوجِهَاٍد ِفي َسبِيِلِه فَتََربَّصُوا حَتَّى َيأِْتَي ا

  }) ٢٤(الْفَاِسِقَني 
إن فَضَّلتم اآلباء واألبناء واإلخوان والزوجات والقرابات واألموال اليت مجعتموها : للمؤمنني -يا أيها الرسول-ل ق

والتجارة اليت ختافون عدم رواجها والبيوت الفارهة اليت أقمتم فيها، إن فَضَّلتم ذلك على حب اهللا ورسوله واجلهاد 
  .واهللا ال يوفق اخلارجني عن طاعته. يف سبيله فانتظروا عقاب اهللا ونكاله بكم

يْئًا َوَضاقَْت َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما لَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُْم َش
  ) ٢٥(َرحَُبْت ثُمَّ وَلَّْيُتْم ُمْدبِرِيَن 

َوَضاقَْت َعلَْيكُُم اَألْرضُ َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعَجَبْتكُْم كَثَْرُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُْم شَْيئًا لَقَدْ { 
  }) ٢٥(بَِما َرحَُبْت ثُمَّ َولَّيُْتْم ُمدْبِرِيَن 

لن : قلتم) حنني(ويوم غزوة. أخذمت باألسباب وتوكلتم على اهللالقد أنزل اهللا َنصَْره عليكم يف مواقع كثرية عندما 
من قلة، فغرَّتكم الكثرة فلم تنفعكم، وظهر عليكم العدو فلم جتدوا ملجأً يف األرض الواسعة ففررمت  ٠ُنْغلََب اليوم
  .منهزمني

َزلَ ُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوَعذَّبَ الَِّذيَن كَفَُروا وَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَْن
)٢٦ (  

يَن كَفَرُوا َوذَِلَك جََزاُء ثُمَّ أَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَنَْزلَ ُجُنوًدا لَمْ َتَرْوَها َوَعذََّب الَِّذ{ 
  }) ٢٦(اِفرِيَن الْكَ



مث أنزل اهللا الطمأنينة على رسوله وعلى املؤمنني فثبتوا، وأمدَّهم جبنود من املالئكة مل يروها، فنصرهم على عدوهم، 
  .وتلك عقوبة اهللا للصادِّين عن دينه، املكذِّبني لرسوله. وعذَّب الذين كفروا

  ) ٢٧(اُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَش

  }) ٢٧(ثُمَّ َيُتوبُ اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم { 
  .واهللا غفور رحيم. ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل اإلسالم فإن اهللا يقبل توبة َمن يشاء منهم، فيغفر ذنبه

فََسْوفَ  َمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَلَا َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةًَيا أَيَُّها الَِّذيَن آ
  ) ٢٨(ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحكِيٌم 

ا الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَال َيقَْرُبوا الَْمْسجِدَ الْحََراَم َبْعَد َعامِهِْم َهذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوفَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّم{ 
  }) ٢٨(ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحكِيٌم 

م من االقتراب من احلرم بعد هذا العام التاسع من اهلجرة، يا معشر املؤمنني إمنا املشركون رِْجس وَخَبث فال متكنوه
وإن خفتم فقًرا النقطاع غارهتم عنكم، فإن اهللا سيعوضكم عنها، ويكفيكم من فضله إن شاء، إن اهللا عليم حبالكم، 

  .حكيم يف تدبري شؤونكم

لَا ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َولَا َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا قَاِتلُوا الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َو
  ) ٢٩(الِْكَتابَ َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد وَُهْم َصاِغُرونَ 

َحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه َوال َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذينَ قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ اآلِخرِ َوال ُي{ 
  }) ٢٩(أُوتُوا الِْكتَاَب حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

نبون ما هنى اهللا عنه ورسوله، أيها املسلمون قاتلوا الكفار الذين ال يؤمنون باهللا، وال يؤمنون بالبعث واجلزاء، وال جيت
وال يلتزمون أحكام شريعة اإلسالم من اليهود والنصارى، حىت يدفعوا اجلزية اليت تفرضوهنا عليهم بأيديهم خاضعني 

  .أذالء

َواِههِمْ ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفْ
  ) ٣٠(ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

ِذيَن كَفَُروا ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الََّوقَالَِت الَْيهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَتِ النَّصَاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَْولُُهمْ بِأَفَْواهِهِْم { 
  }) ٣٠(ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

وهذا . وأشرك النصارى باهللا عندما ادَّعوا أن املسيح ابن اهللا. لقد أشرك اليهود باهللا عندما زعموا أن عزيًرا ابن اهللا
قَاَتلَ اهللا املشركني مجيًعا كيف . مالقول اختلقوه من عند أنفسهم، وهم بذلك ال يشاهبون قول املشركني من قبله

  يعدلون عن احلق إىل الباطل؟



ْعُبدُوا إِلًَها وَاِحًدا لَا إِلََه إِلَّا ُهَو اتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه وَالَْمسِيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَي
  ) ٣١(ُيْشرِكُونَ سُْبَحاَنُه َعمَّا 

ُبدُوا إِلًَها وَاِحًدا ال إِلََه إِال ُهوَ اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَرَْباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم َوَما أُِمرُوا إِال ِلَيْع{ 
  }) ٣١(سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

والُعبَّادَ أرباًبا ُيَشرِّعون هلم األحكام، فيلتزمون هبا ويتركون شرائع اهللا، واختذوا  اختذ اليهوُد والنصارى العلماَء
تنزَّه . املسيح عيسى ابن مرمي إهلًا فعبدوه، وقد أمرهم اهللا بعبادته وحده دون غريه، فهو اإلله احلق ال إله إال هو

  .وتقدَّس عما يفتريه أهل الشرك والضالل

  ) ٣٢(ئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْف

  }) ٣٢(ونَ يُرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َويَأَْبى اللَُّه إِال أَنْ يُِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُر{ 
يد الكفار بتكذيبهم أن يبطلوا دين اإلسالم، ويبطلوا حجج اهللا وبراهينه على توحيده الذي جاء به حممد صلى ير

  .اهللا عليه وسلم، ويأىب اهللا إال أن يتم دينه ويظهره، ويعلي كلمته، ولو كره ذلك اجلاحدون

  ) ٣٣(ُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِر

  }) ٣٣(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ { 
ليعليه على األديان كلها، ولو كره ؛ سالمهو الذي أرسل رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن ودين اإل

  .وظهوره على األديان -اإلسالم-املشركون دين احلق 

 َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثًريا ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ 
  ) ٣٤(َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َولَا ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

ْن َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن َيُصدُّونَ َعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَثًِريا ِمَن اَألْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َو{ 
  }) ٣٤(َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

يا أيها الذين َصدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن كثًريا من علماء أهل الكتاب وُعبَّادهم ليأخذون أموال الناس 
والذين ميسكون . بغري حق كالرشوة وغريها، ومينعون الناس من الدخول يف اإلسالم، ويصدون عن سبيل اهللا
  .األموال، وال يؤدون زكاهتا، وال ُيخْرجون منها احلقوق الواجبة، فبشِّرهم بعذاب موجع

وبُُهْم َوظُهُوُرُهْم َهذَا َما كََنزُْتْم لِأَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُْنُتمْ َيْوَم ُيحَْمى َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُن
  ) ٣٥(َتكْنُِزونَ 

مْ ْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُْنُتَيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي نَارِ َجهَنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُهُوُرُهْم َهذَا َما كَنَْزُتْم َأل{ 
  }) ٣٥(َتكْنُِزونَ 

. يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة يف النار، فإذا اشتدت حرارهتا أُحرقت هبا جباه أصحاهبا وجنوهبم وظهورهم



بسبب كنزكم ؛ هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق اهللا، فذوقوا العذاب املوجع: وقيل هلم توبيًخا
  .وإمساككم

ذَِلَك الدِّيُن  رِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهًْرا ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌمإِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُو
  ) ٣٦(ةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني الْقَيُِّم فَلَا َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّ

َها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذَِلَك الدِّيُن إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض ِمْن{ 
  }) ٣٦( أَْنفَُسكُْم َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَنيالْقَيُِّم فَال َتظِْلُموا ِفيهِنَّ 

إنّ عدة الشهور يف حكم اهللا وفيما كُتب يف اللوح احملفوظ اثنا عشر شهًرا، يوم خلق السموات واألرض، منها 
ذلك هو الدين املستقيم، فال تظلموا ) ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب: هي(فيهنَّ القتال حرَّم اهللا؛ أربعة ُحُرم

وقاتلوا املشركني . لزيادة حترميها، وكون الظلم فيها أشد منه يف غريها، ال أنَّ الظلم يف غريها جائز؛ فيهن أنفسكم
  .تأييده ونصرهمجيًعا كما يقاتلونكم مجيعًا، واعلموا أن اهللا مع أهل التقوى ب

اِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه فَُيِحلُّوا َما إِنََّما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما وَُيَحرِّمُوَنُه َعاًما ِليَُو
  ) ٣٧(َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن  َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهمْ ُسوُء أَْعَمالِهِْم َواللَُّه لَا

اِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه فَُيِحلُّوا إِنََّما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِهِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما ِلُيَو{ 
  }) ٣٧(أَْعَماِلهِْم َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن َما َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء 

إن الذي كانت تفعله العرب يف اجلاهلية من حترمي أربعة أشهر من السنة عدًدا ال حتديًدا بأمساء األشهر اليت حرَّمها 
للقتال، إن ذلك زيادة  اهللا، فيؤخرون بعضها أو يقدِّمونه وجيعلون مكانه من أشهر احلل ما أرادوا حسب حاجتهم

؛ يف الكفر، يضل الشيطان به الذين كفروا، حيلون الذي أخروا حترميه من األشهر األربعة عاًما، وحيرمونه عاما
واهللا ال يوفق القوم . َزيَّن هلم الشيطان األعمال السيئة. ليوافقوا عدد الشهور األربعة، فيحلوا ما حرَّم اهللا منها

  .صوابالكافرين إىل احلق وال

ِضيُتمْ بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا ِمَن الْآخَِرِة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ أََر
  ) ٣٨(فََما َمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا ِفي الْآِخَرِة إِلَّا قَِليلٌ 

ْم بِالْحََياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرةِ أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انِْفُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى اَألْرضِ أََرِضيُت َيا{ 
  }) ٣٨(فََما َمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا ِفي اآلخَِرِة إِال قَِليلٌ 

اخرجوا إىل اجلهاد يف سبيل اهللا لقتال : قوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ما بالكم إذا قيل لكميا أيها الذين صدَّ
أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرمت حظوظكم الدنيوية على نعيم اآلخرة؟ فما تستمتعون به يف الدنيا 

  .دائمقليل زائل، أما نعيم اآلخرة الذي أعده اهللا للمؤمنني اجملاهدين فكثري 

  ) ٣٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َولَا َتُضرُّوُه َشيْئًا َواللَُّه َعلَى 



  }) ٣٩(َشيْئًا َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  إِال َتْنِفرُوا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما وََيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َوال َتُضرُّوُه{ 
إن ال تنفروا أيها املؤمنون إىل قتال عدوكم ينزلِ اهللا عقوبته بكم، ويأت بقوم آخرين ينفرون إذ ا اسُتنْفروا، 

وما يريده اهللا  .ويطيعون اهللا ورسوله، ولن تضروا اهللا شيئًا بتولِّيكم عن اجلهاد، فهو الغين عنكم وأنتم الفقراء إليه
  .واهللا على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه دونكم. يكون ال حمالة

ا َيقُولُ ِلصَاِحبِِه لَا َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنإِلَّا َتْنُصرُوُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ 
َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا وَاللَُّه َعزِيزٌ فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنودٍ لَْم َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا السُّفْلَى 

  ) ٤٠(َحكِيٌم 

ِذيَن كَفَُروا ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه إِال َتْنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَْخَرَجهُ الَّ{ 
ِه ِهَي الُْعلَْيا وَاللَُّه فْلَى َوكَِلَمةُ اللََّمَعَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجنُوٍد لَْم َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا السُّ

  }) ٤٠(َعزِيٌز َحِكيٌم 
؛ يا معشر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن ال تنفروا معه أيها املؤمنون إذا اسَتْنفَركم، وإن ال تنصروه

اهللا  هو وأبو بكر الصديق رضي(، وهو ثاين اثنني)مكة(فقد أيده اهللا ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده
ملا رأى منه اخلوف ) أيب بكر(، فمكثا فيه ثالث ليال، إذ يقول لصاحبه"مبكة"وأجلؤومها إىل نقب يف جبل ثور ) عنه
ال حتزن إن اهللا معنا بنصره وتأييده، فأنزل اهللا الطمأنينة يف قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعانه جبنود : عليه

. ة، فأجناه اهللا من عدوه وأذل اهللا أعداءه، وجعل كلمة الذين كفروا السفلىمل يرها أحد من البشر وهم املالئك
ويف هذه اآلية . واهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف تدبري شؤون عباده. وكلمةُ اهللا هي العليا،، ذلك بإعالء شأن اإلسالم

  .منقبة عظيمة أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه

  ) ٤١(ِهدُوا بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ اْنِفرُوا ِخفَافًا َوثِقَالًا َوَجا

  }) ٤١(ْم َتْعلَُمونَ انِْفُروا خِفَافًا َوِثقَاال َوَجاِهدُوا بِأَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُنُْت{ 
للجهاد يف سبيل اهللا شباًبا وشيوًخا يف العسر واليسر، على أي حال كنتم، وأنفقوا  -أيها املؤمنون-اخرجوا 

أموالكم يف سبيل اهللا، وقاتلوا بأيديكم إلعالء كلمة اهللا، ذلك اخلروج والبذل خري لكم يف حالكم ومآلكم فافعلوا 
  .ذلك وانفروا واستجيبوا هللا ورسوله

طَْعَنا لَخََرْجَنا َمَعكُْم َعَرًضا قَرِيًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا لَاتََّبعُوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَيْهُِم الشُّقَّةُ َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَت لَْو كَانَ
  ) ٤٢(ُيْهِلكُونَ أَْنفُسَُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

ْجَنا َمَعكُمْ ًبا َوسَفًَرا قَاِصًدا التََّبُعوَك وَلَِكْن َبُعَدْت َعلَْيهُِم الشُّقَّةُ َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَتطَْعَنا لَخََرلَْو كَانَ َعَرًضا قَرِي{ 
  }) ٤٢(ُيْهِلكُونَ أَْنفُسَُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

مبيًنا أنه ) تبوك(استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التخلف عن غزوةوبَّخ اهللا جلَّ جالله مجاعة من املنافقني 
يف ) الشام(لو كان خروجهم إىل غنيمة قريبة سهلة املنال التبعوك، ولكن ملا دعوا إىل قتال الروم يف أطراف بالد



ذلك، يهلكون أنفسهم  وقت احلر ختاذلوا، وختلفوا، وسيعتذرون لتخلفهم عن اخلروج حالفني بأهنم ال يستطيعون
  .بالكذب والنفاق، واهللا يعلم إهنم لكاذبون فيما يبدون لك من األعذار

  ) ٤٣(َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلمَ أَذِْنَت لَُهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني 

  }) ٤٣(َبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوَتْعلَمَ الْكَاِذبَِني َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلَم أَِذْنَت لَُهْم حَتَّى َيَت{ 
عمَّا وقع منك ِمن َتْرك األوىل واألكمل، وهو إذنك للمنافقني يف القعود عن اجلهاد،  -أيها النيب-عفا اهللا عنك 

الكاذبني منهم يف ألي سبب أَذِْنَت هلؤالء بالتخلف عن الغزوة، حىت يظهر لك الذين صدقوا يف اعتذارهم وتعلم 
  ذلك؟

  ) ٤٤(ُه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني لَا َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ أَنْ ُيَجاِهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم وَاللَّ

  }) ٤٤(نْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني ال َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَ{ 
يف التخلف عن اجلهاد يف سبيل اهللا  -أيها النيب-ليس من شأن املؤمنني باهللا ورسوله واليوم اآلخر أن يستأذنوك 

  .تقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيهواهللا عليم مبن خافه فا. بالنفس واملال، وإمنا هذا من شأن املنافقني

  ) ٤٥(ْم َيتََردَُّدونَ إِنََّما َيْسَتأِْذُنكَ الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وَاْرتَاَبْت قُلُوبُُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِ

  }) ٤٥(اآلِخرِ َواْرتَاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي رَْيبِهِْم َيَتَردَُّدونَ إِنََّما َيْستَأْذُِنَك الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ { 
إمنا يطلب اإلذن للتخلف عن اجلهاد الذين ال يصدِّقون باهللا وال باليوم اآلخر، وال يعملون صاحلًا، وشكَّْت قلوهبم 

  .نمن اإلسالم وشرائعه، فهم يف شكهم يتحيَّرو -أيها النيب-يف صحة ما جئت به 

  ) ٤٦(َع الْقَاِعِديَن َولَْو أََرادُوا الُْخرُوَج لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً َولَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوِقيلَ اقُْعدُوا َم

  }) ٤٦(ْم َوِقيلَ اقُْعُدوا َمَع الْقَاِعِديَن َولَْو أََرادُوا الُْخُروَج ألََعدُّوا لَُه ُعدَّةً َولَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعاثَُهْم فَثَبَّطَُه{ 
إىل اجلهاد لتأهَّبوا له بالزاد والراحلة، ولكن اهللا كره خروجهم فثَقُلَ  -أيها النيب-ولو أراد املنافقون اخلروج معك 

 ختلفوا مع القاعدين من املرضى والضعفاء: عليهم اخلروج قضاء وقدرًا، وإن كان أمرهم به شرعا، وقيل هلم
  .والنساء والصبيان

نَ لَُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني لَْو خََرُجوا ِفيكُْم َما زَاُدوكُْم إِلَّا خََبالًا َولَأَْوَضُعوا ِخلَالَكُْم َيْبغُوَنكُُم الِْفْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعو
)٤٧ (  

وا ِخاللَكُمْ َيْبُغوَنكُمُ الْفِْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم وَاللَُّه َعِليٌم لَْو خََرُجوا فِيكُْم َما َزاُدوكُمْ إِال َخَباال َوَألْوَضُع{ 
  }) ٤٧(بِالظَّاِلِمَني 

للجهاد لنشروا االضطراب يف الصفوف والشر والفساد، وألسرعوا  -أيها املؤمنون-لو خرج املنافقون معكم 



عيون هلم  -أيها املؤمنون-كم عن اجلهاد يف سبيل اهللا، وفيكم السري بينكم بالنميمة والبغضاء، يبغون فتنتكم بتثبيط
  .واهللا عليم هبؤالء املنافقني الظاملني، وسيجازيهم على ذلك. يسمعون أخباركم، وينقلوهنا إليهم

  ) ٤٨(اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ لَقَِد اْبَتَغُوا الْفِْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا لََك الْأُُمورَ َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهرَ أَْمُر 

  }) ٤٨(رُِهونَ لَقَدِ اْبَتغَُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا لَكَ اُألمُوَر حَتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهرَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَا{ 
كشف أمرهم، وصرَّفوا ، و)تبوك(لقد ابتغى املنافقون فتنة املؤمنني عن دينهم وصدهم عن سبيل اهللا من قبل غزوة

، ودبَّروا لك الكيد حىت جاء )اخلندق(ويوم) أحد(األمور يف إبطال ما جئت به، كما فعلوا يوم -أيها النيب-لك 
  .النصر من عند اهللا، وأعز جنده ونصر دينه، وهم كارهون له

  ) ٤٩(طُوا َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي وَلَا َتفْتِنِّي أَلَا ِفي الِْفْتَنِة َسقَ

  }) ٤٩(َن َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َوال َتفْتِنِّي أَال ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِي{ 
توقْعين يف االبتالء مبا يعرض يل يف حالة اخلروج ال : وِمن هؤالء املنافقني من يطلب اإلذن للقعود عن اجلهاد ويقول

فإن جهنم حمليطة بالكافرين باهللا واليوم اآلخر، فال . لقد سقط هؤالء املنافقون يف فتنة النفاق الكربى. من فتنة النساء
  .ُيفِْلت منهم أحد

  ) ٥٠(ذَْنا أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيتََولَّْوا َوُهْم فَرُِحونَ إِنْ ُتصِْبَك َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم َوإِنْ ُتصِْبَك ُمصِيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخ

  }) ٥٠(ْم فَرُِحونَ إِنْ ُتِصْبكَ َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَْمَرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيتََولَّْوا وَُه{ 
حنن : نافقون، وإن يلحق بك مكروه من هزمية أو شدة يقولواسرور وغنيمة حيزن امل -أيها النيب-إن يصبك 

أصحاب رأي وتدبري قد احتطنا ألنفسنا بتخلفنا عن حممد، وينصرفوا وهم مسرورون مبا صنعوا ومبا أصابك من 
  .السوء

  ) ٥١(لِ الُْمْؤِمُنونَ قُلْ لَْن ُيصِيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْولَاَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّ

  }) ٥١(قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِال َما كََتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْوالَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ { 
ظ، هو لن يصيبنا إال ما قدَّره اهللا علينا وكتبه يف اللوح احملفو: هلؤالء املتخاذلني زجًرا هلم وتوبيًخا -أيها النيب-قل 

  .ناصرنا على أعدائنا، وعلى اهللا، وحده فليعتمد املؤمنون به

ْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فَتََربَّصُوا إِنَّا قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِلَّا إِْحَدى الُْحسَْنَيْينِ وََنْحُن َنتََربَُّص بِكُمْ أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِم
  ) ٥٢(ُصونَ َمَعكُْم ُمتََربِّ

ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فََترَبَُّصوا  قُلْ َهلْ َترَبَُّصونَ بَِنا إِال إِْحَدى الُْحْسَنَيْينِ وََنْحُن َنتََربَُّص بِكُمْ أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن{ 
  }) ٥٢(إِنَّا َمَعكُْم ُمتََربُِّصونَ 



إال شهادة أو ظفًرا بكم؟ وحنن ننتظر بكم أن يصيبكم اهللا بعقوبة ِمن عنده هل تنتظرون بنا : -أيها النيب-قل هلم 
  .عاجلة هتلككم أو بأيدينا فنقتلكم، فانتظروا إنا معكم منتظرون ما اهللا فاعل بكل فريق منا ومنكم

  ) ٥٣(ِقَني قُلْ أَْنِفقُوا طَْوًعا أَْو كَْرًها لَْن ُيتَقَبَّلَ مِْنكُْم إِنَّكُْم كُنُْتْم قَْوًما فَاِس

  }) ٥٣(قُلْ أَْنِفقُوا طَْوًعا أَْو كَْرًها لَْن ُيَتقَبَّلَ ِمْنكُمْ إِنَّكُْم كُنُْتْم قَْوًما فَاِسِقَني { 
أنفقوا أموالكم كيف شئتم، وعلى أي حال شئتم طائعني أو كارهني، لن يقبل اهللا منكم : للمنافقني -أيها النيب-قل 

  .دين اهللا وطاعته ألنكم قوم خارجون عن؛ نفقاتكم

لَاةَ إِلَّا َوُهْم كَُسالَى َولَا ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهمْ َوَما َمَنَعُهْم أَنْ تُقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه َولَا يَأُْتونَ الصَّ
  ) ٥٤(كَارُِهونَ 

قُونَ إِال ْنُهْم َنفَقَاتُُهْم إِال أَنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه وَبَِرسُوِلِه َوال يَأُْتونَ الصَّالةَ إِال َوُهْم كُسَالَى َوال ُيْنِفَوَما َمَنَعُهْم أَنْ ُتقَْبلَ ِم{ 
  }) ٥٤(َوُهْم كَارُِهونَ 

 يأتون وسبب عدم قَبول نفقاهتم أهنم أضمروا الكفر باهللا عز وجل وتكذيب رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال
الصالة إال وهم متثاقلون، وال ينفقون األموال إال وهم كارهون، فهم ال يرجون ثواب هذه الفرائض، وال خيشون 

  .على تركها عقاًبا بسبب كفرهم

  ) ٥٥(ْنَيا وََتْزَهَق أَنْفُُسُهْم وَُهْم كَاِفُرونَ فَلَا ُتْعجِْبكَ أَْموَالُُهْم َولَا أَوْلَاُدُهمْ إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم بَِها ِفي الَْحَياِة الدُّ

) ٥٥(ْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ فَال تُْعجِْبَك أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهمْ إِنََّما يُرِيدُ اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم بَِها ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَت{ 
{  

ؤالء املنافقني وال أوالدهم، إمنا يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف احلياة الدنيا بالتعب يف أموال ه -أيها النيب-فال تعجبك 
حتصيلها وباملصائب اليت تقع فيها، حيث ال حيتسبون ذلك عند اهللا، وخترج أنفسهم، فيموتوا على كفرهم باهللا 

  .ورسوله

  ) ٥٦(َولَكِنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ  َوَيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم َوَما ُهْم مِْنكُْم

  }) ٥٦(وََيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهمْ لَِمْنكُْم َوَما ُهْم ِمْنكُْم َولَِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ { 
 وحيلف هؤالء املنافقون باهللا لكم أيها املؤمنون كذًبا وباطال إهنم ملنكم، وليسوا منكم، ولكنهم قوم خيافون فيحلفون

  .َتِقيَّة لكم

  ) ٥٧(لَْو َيجُِدونَ َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدََّخلًا لََولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم َيجَْمُحونَ 



  }) ٥٧(لَْو َيجُِدونَ مَلَْجأً أَْو َمَغاَراتٍ أَْو ُمدََّخال لََولَّْوا إِلَْيِه َوُهمْ َيجَْمُحونَ { 
حيفظهم، أو كهفًا يف جبل يؤويهم، أو نفقًا يف األرض ينجيهم منكم، النصرفوا لو جيد هؤالء املنافقون مأمًنا وحصًنا 

  .إليه وهم يسرعون

  ) ٥٨(نَ َوِمْنُهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا ِمْنَها َرضُوا َوإِنْ لَْم ُيْعطَْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُو

  }) ٥٨(الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا مِْنَها َرُضوا َوإِنْ لَْم ُيْعطَْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُونَ َوِمْنُهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي { 
ومن املنافقني َمن يعيبك يف قسمة الصدقات، فإن ناهلم نصيب منها رضوا وسكتوا، وإن مل يصبهم حظ منها سخطوا 

  .عليك وعابوك

  ) ٥٩( للَُّه َوَرسُولُُه َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َسُيؤِْتيَنا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُُه إِنَّا إِلَى اللَِّه َراِغُبونََولَْو أَنَُّهْم َرضُوا َما آَتاُهُم ا

) ٥٩(َرُسولُُه إِنَّا إِلَى اللَِّه َراِغُبونَ َولَْو أَنَُّهمْ َرضُوا َما آَتاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َسيُْؤِتيَنا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َو{ 
{  

حسبنا اهللا، سيؤتينا اهللا من : ولو أن هؤالء الذين يعيبونك يف قسمة الصدقات رضوا مبا قسم اهللا ورسوله هلم، وقالوا
لو فعلوا  .فضله، ويعطينا رسوله مما آتاه اهللا، إنا نرغب أن يوسع اهللا علينا، فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس

  .ذلك لكان خًريا هلم وأجدى

الْغَارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو
  ) ٦٠(َحكِيٌم  السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم

الْغَارِِمَني َوِفي سَبِيلِ اللَِّه َواْبنِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء وَالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالْمَُؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو{ 
  }) ٦٠(السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 

منا تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجني الذين ال ميلكون شيئًا، وللمساكني الذين ال ميلكون كفايتهم، وللسعاة إ
الذين جيمعوهنا، وللذين تؤلِّفون قلوهبم هبا ممن يُْرَجى إسالمه أو قوة إميانه أو نفعه للمسلمني، أو تدفعون هبا شرَّ أحد 

واملكاتبني، وتعطى للغارمني إلصالح ذات البني، وملن أثقلَْتهم الديون يف  عن املسلمني، وتعطى يف عتق رقاب األرقاء
غري فساد وال تبذير فأعسروا، وللغزاة يف سبيل اهللا، وللمسافر الذي انقطعت به النفقة، هذه القسمة فريضة فرضها 

  .واهللا عليم مبصاحل عباده، حكيم يف تدبريه وشرعه. اهللا وقدَّرها

ْحَمةٌ لِلَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُمْ َن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرَوِمْنُهُم الَِّذي
  ) ٦١(َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرسُولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

لَِّذيَن آَمنُوا ونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُمْ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ ِلَوِمْنُهمُ الَِّذيَن ُيْؤذُ{ 
  }) ٦١(ِمْنكُْم وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه، : اهللا عليه وسلم بالكالم، ويقولون ومن املنافقني قوم يؤذون رسول اهللا صلى
إن حممًدا هو أذن تستمع لكل خري، يؤمن باهللا ويصدق املؤمنني فيما خيربونه، وهو رمحة ملن : -أيها النيب-قل هلم 



اع اإليذاء، هلم عذاب والذين يؤذون رسول اهللا حممًدا صلى اهللا عليه وسلم بأي نوع من أنو. اتبعه واهتدى هبداه
  .مؤمل موجع

  ) ٦٢(َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم لُِيْرُضوكُْم وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ ُيْرضُوُه إِنْ كَانُوا ُمْؤِمنَِني 

  }) ٦٢(ْؤِمنَِني َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم ِليُْرُضوكُْم وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه إِنْ كَاُنوا ُم{ 
ليُرُضوا املؤمنني، واهللا ورسوله أحق وأوىل أن ُيرضُومها ؛ حيلف املنافقون األميان الكاذبة، ويقدمون األعذار امللفقة

  .باإلميان هبما وطاعتهما، إن كانوا مؤمنني حقًا

  ) ٦٣(َهنََّم َخاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الِْخْزُي الَْعظِيُم أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر َج

  }) ٦٣(عَِظيُم أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيحَاِدِد اللََّه َوَرسُولَُه فَأَنَّ لَُه َنارَ َجهَنََّم َخاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الْخِْزُي الْ{ 
سوله ناُر جهنم هلم العذاب الدائم فيها؟ ذلك املصرب هو أمل يعلم هؤالء املنافقون أن مصري الذين حياربون اهللا ور

  .اهلوان والذل العظيم، ومن احملاربة أِذيَّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبه والقدح فيه، عياذًا باهللا من ذلك

  ) ٦٤(قُلِ اْسَتهْزِئُوا إِنَّ اللََّه ُمْخرٌِج َما َتْحذَُرونَ  َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَنْ ُتَنزَّلَ َعلَيْهِْم ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم

  }) ٦٤(َه ُمخْرٌِج َما َتْحذَُرونَ َيْحذَُر الْمَُناِفقُونَ أَنْ ُتنَزَّلَ َعلَْيهِْم سُوَرةٌ تَُنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم قُلِ اْستَْهزِئُوا إِنَّ اللَّ{ 
استمروا : -أيها النيب-م سورة ختربهم مبا يضمرونه يف قلوهبم من الكفر، قل هلم خياف املنافقون أن تنزل يف شأهن

  .على ما أنتم عليه من االستهزاء والسخرية، إن اهللا خمرج حقيقة ما حتذرون

  ) ٦٥(كُنُْتْم َتْسَتهْزِئُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهمْ لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه 

  }) ٦٥(ْهزِئُونَ َولَِئْن سَأَلْتَُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآَياِتِه َوَرسُوِلِه كُْنُتْم َتْسَت{ 
كنا نتحدث بكالم ال قصد لنا  إمنا: عما قالوا من القَْدح يف حقك وحق أصحابك لََيقولُنَّ -أيها النيب-ولئن سألتهم 

  أباهللا عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟: -أيها النيب-به، قل هلم 

  ) ٦٦(وا ُمْجرِِمَني لَا َتعَْتِذرُوا قَْد كَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة مِْنكُْم نَُعذِّْب طَاِئفَةً بِأَنَُّهْم كَاُن

  }) ٦٦(َني رُوا قَْد كَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة مِْنكُْم نَُعذِّْب طَاِئفَةً بِأَنَُّهْم كَانُوا ُمْجرِِمال َتعَْتِذ{ 
فال جدوى ِمن اعتذاركم، قد كفرمت هبذا املقال الذي استهزأمت به، إن نعف عن مجاعة  -معشر املنافقني-ال تعتذروا 

  .و وأخلصت يف توبتها، نعذب مجاعة أخرى بسبب إجرامهم هبذه املقالة الفاجرة اخلاطئةمنكم طلبت العف

نَ أَْيِديَُهْم َنُسوا اللََّه فََنِسيَُهْم الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ َبْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالُْمْنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضو
  ) ٦٧(ُمَناِفِقَني ُهمُ الْفَاِسقُونَ إِنَّ الْ



نَ أَْيِدَيُهْم َنُسوا اللَّهَ الْمَُناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالْمُْنكَرِ َويَْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضو{ 
  }) ٦٧(فََنِسَيُهمْ إِنَّ الْمَُناِفِقَني ُهُم الْفَاِسقُونَ 

املنافقون واملنافقات صنف واحد يف إعالهنم اإلميان واستبطاهنم الكفر، يأمرون بالكفر باهللا ومعصية رسوله وينهون 
عن اإلميان والطاعة، وميسكون أيديهم عن النفقة يف سبيل اهللا، نسوا اهللا فال يذكرونه، فنسيهم من رمحته، فلم 

  .اإلميان باهللا ورسولهإن املنافقني هم اخلارجون عن . يوفقهم إىل خري

  ) ٦٨(اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب ُمقِيٌم  َوَعَد اللَُّه الْمَُناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولََعنَُهُم

) ٦٨(جََهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولَعََنُهُم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم  َوَعَد اللَُّه الُْمَناِفِقَني َوالْمَُناِفقَاِت وَالْكُفَّاَر نَاَر{ 
{  

عقاًبا على كفرهم ؛ وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار بأن مصريهم إىل نار جهنم خالدين فيها أبدًا، هي كافيتهم
  .باهللا، وطردهم اهللا ِمن رمحته، وهلم عذاب دائم

اْسَتْمَتْعُتمْ بَِخلَاِقكُْم كََما اْسَتْمَتعَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَمَْوالًا َوأَْولَاًدا فَاْسَتْمَتعُوا بَِخلَاِقهِْم فَكَ
بِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخلَاِقهِْم َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاُضوا أُولَِئَك َح

)٦٩ (  

اْسَتْمَتْعُتمْ بَِخالِقكُْم كََما كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَانُوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَمَْواال َوأَْوالًدا فَاْسَتْمَتعُوا بَِخالِقهِْم فَ{ 
َرِة َوأُولَِئَك ُهمُ َع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخالِقهِْم َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاُضوا أُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخاْسَتمَْت

  }) ٦٩(الَْخاِسُرونَ 
ب من القوة واملال من االستهزاء والكفر كأفعال األمم السابقة اليت كانت على جان -معشر املنافقني-إن أفعالكم 

واألوالد أشد منكم، فاطْمَأنوا إىل احلياة الدنيا، وَتمتَّعوا مبا فيها من احلظوظ وامللذات، فاستمعتم أيها املنافقون 
بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع الذين من قبلكم حبظوظهم الفانية، وخضتم بالكذب على اهللا كخوض 

ون هبذه األخالق هم الذين ذهبت حسناهتم يف الدنيا واآلخرة، وأولئك هم تلك األمم قبلكم، أولئك املوصوف
  .اخلاسرون ببيعهم نعيم اآلخرة حبظوظهم من الدنيا

أََتْتُهمْ ُرُسلُُهْم  َوالُْمْؤتَِفكَاِتأَلَْم َيأِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراهِيَم وَأَْصحَابِ َمْدَيَن 
  ) ٧٠(بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ 

ْؤَتِفكَاِت أََتتُْهْم ُرُسلُُهمْ وَالُْمأَلَْم يَأْتِهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراهِيَم وَأَْصَحابِ َمْدَيَن { 
  }) ٧٠(بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ 

وقوم ) مدين(أمل يأت هؤالء املنافقني خُرب الذين مضوا ِمن قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة مثود وقوم إبراهيم وأصحاب
انتقاًما منهم لسوء ؛ املرسلون بالوحي وبآيات اهللا فكذَّبوهم؟ فأنزل اهللا هبؤالء مجيًعا عذابه لوط عندما جاءهم

  .عملهم، فما كان اهللا ليظلمهم، ولكن كانوا هم الظاملني ألنفسهم بالتكذيب واملخالفة



رُوِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْع
  ) ٧١(َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرُسولَهُ أُولَِئَك سََيْرَحمُُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

ُرونَ بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ َويُْؤُتونَ َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ َيأُْم{ 
  }) ٧١(الزَّكَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرسُولَُه أُولَِئكَ َسيَْرَحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

ن الناس باإلميان والعمل الصاحل، وينهوهنم عن الكفر واملؤمنون واملؤمنات باهللا ورسوله بعضهم أنصار بعض، يأمرو
واملعاصي، ويؤدون الصالة، ويعطون الزكاة، ويطيعون اهللا ورسوله، وينتهون عما ُنهوا عنه، أولئك سريمحهم اهللا 

  .إن اهللا عزيز يف ملكه، حكيم يف تشريعاته وأحكامه. فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته

ٍن َورِْضَوانٌ نَِني َوالُْمْؤِمنَاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدَوَعَد اللَُّه الُْمْؤِم
  ) ٧٢(ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

تٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َجنَّا{ 
  }) ٧٢(َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

ا، ال يزول عنهم نعيمها، وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات باهللا ورسوله جنات جتري من حتتها األهنار ماكثني فيها أبًد
ذلك الوعد . ومساكن حسنة البناء طيبة القرار يف جنات إقامة، ورضوان من اهللا أكرب وأعظم مما هم فيه من النعيم

  .بثواب اآلخرة هو الفالح العظيم

  ) ٧٣(جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمِصُري َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم 

  }) ٧٣( َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالْمَُناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهمْ َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري{ 
ومقرُّهم جهنم، وبئس يا أيها النيب جاهد الكفار بالسيف واملنافقني باللسان واحلجة، واشدد على كال الفريقني، 

  .املصري مصريهم

نَالُوا َوَما َنقَُموا إِلَّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَرُوا َبْعدَ إِْسلَامِهِْم َوَهمُّوا بَِما لَْم َي
ي ا َيُك َخيًْرا لَُهْم َوإِنْ َيتََولَّْوا ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه َعذَاًبا أَِليًما ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِفَوَرسُولُُه ِمْن فَْضِلِه فَإِنْ َيُتوُبو

  ) ٧٤(الْأَْرضِ ِمْن وَِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

َد إِْسالِمهِْم َوَهمُّوا بَِما لَْم يََنالُوا َوَما َنقَُموا إِال أَنْ أَغَْناُهمُ َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَُروا بَْع{ 
ِفي يًما ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم اللَُّه َوَرسُولُُه ِمْن فَْضِلِه فَإِنْ َيُتوُبوا َيُك خَْيًرا لَُهْم َوإِنْ َيَتَولَّْوا يَُعذِّبُْهُم اللَُّه َعذَاًبا أَِل

  }) ٧٤(اَألْرضِ ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ 
فلقد قالوا كلمة الكفر ؛ حيلف املنافقون باهللا أهنم ما قالوا شيئًا يسيء إىل الرسول وإىل املسلمني، إهنم لكاذبون

 وارتدوا هبا عن اإلسالم وحاولوا اإلضرار برسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فلم ميكنهم اهللا من ذلك، وما
تفضل عليهم، فأغناهم مبا فتح على نبيه صلى اهللا عليه  -تعاىل-وجد املنافقون شيئًا يعيبونه، وينتقدونه، إال أن اهللا 

وسلم من اخلري والربكة، فإن يرجع هؤالء الكفار إىل اإلميان والتوبة فهو خري هلم، وإن يعرضوا، أو يستمروا على 



نيا على أيدي املؤمنني، ويف اآلخرة بنار جهنم، وليس هلم منقذ ينقذهم وال حاهلم، يعذهبم اهللا العذاب املوجع يف الد
  .ناصر يدفع عنهم سوء العذاب

  ) ٧٥(َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني 

  }) ٧٥(َتاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آ{ 
لئن أعطاه اهللا املال ليصدَّقنَّ منه، وليعَملنَّ ما يعمل الصاحلون يف : ومن فقراء املنافقني َمن يقطع العهد على نفسه

  .أمواهلم، وليسَرينَّ يف طريق الصالح

  ) ٧٦(ِه َبِخلُوا بِِه َوتََولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَْضِل

  }) ٧٦(فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَْضِلِه َبِخلُوا بِِه َوتََولَّْوا وَُهْم ُمْعرُِضونَ { 
  .فلما أعطاهم اهللا من فضله خبلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق املال يف اخلري، وتولَّوا وهم معرضون عن اإلسالم

  ) ٧٧(نِفَاقًا ِفي قُلُوبِهِمْ إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ  فَأَْعقََبُهْم

  }) ٧٧(ونَ ِذُبفَأَْعقََبُهْم نِفَاقًا ِفي قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنهُ بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَاُنوا َيكْ{ 
وذلك ؛ فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أَنْ زادهم نفاقًا على نفاقهم، ال يستطيعون التخلص منه إىل يوم احلساب

  .بسبب إخالفهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم، وبسبب نفاقهم وكذهبم

  ) ٧٨(َعلَّاُم الُْغُيوبِ أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه 

  }) ٧٨(أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنجَْواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعالُم الُْغُيوبِ { 
أمل يعلم هؤالء املنافقون أن اهللا يعلم ما خيفونه يف أنفسهم وما يتحدثون به يف جمالسهم من الكيد واملكر، وأن اهللا 

  .فسيجازيهم على أعماهلم اليت أحصاها عليهم عالم الغيوب؟

َخُرونَ مِْنُهْم َسِخرَ اللَُّه ِمْنُهمْ الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن لَا َيجُِدونَ إِلَّا جُْهَدُهْم فََيْس
  ) ٧٩(َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

َسِخرَ اللَُّه  ِمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن ال َيجُِدونَ إِال جُْهَدُهْم فََيْسَخُرونَ مِْنُهْمالَِّذيَن َيلْ{ 
  }) ٧٩(ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

الكثري عابوهم واهتموهم بالرياء، وإذا  فإذا تصدق األغنياء باملال؛ ومع خبل املنافقني ال َيْسلَم املتصدقون من أذاهم
ماذا جتدي صدقتهم هذه؟ سخر اهللا من هؤالء : تصدق الفقراء مبا يف طاقتهم استهزؤوا هبم، وقالوا سخرية منهم

  .املنافقني، وهلم عذاب مؤمل موجع

ةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَاللَُّه لَا اْسَتْغِفرْ لَُهمْ أَْو لَا َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّ
  ) ٨٠(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 



ُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَاللَُّه اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو ال َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَ{ 
  }) ٨٠(ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

ألهنم ؛ للمنافقني أو ال تستغفر هلم، فلن يغفر اهللا هلم، مهما كثر استغفارك هلم وتكرر -أيها الرسول-استغفر 
  .ق للهدى اخلارجني عن طاعتهواهللا سبحانه وتعاىل ال يوف. كفروا باهللا ورسوله

َسبِيلِ اللَِّه َوقَالُوا لَا َتْنِفرُوا فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهمْ ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفي 
  ) ٨١(فْقَُهونَ ِفي الَْحرِّ قُلْ نَاُر جََهنََّم أََشدُّ َحرا لَْو كَانُوا َي

بِيلِ اللَِّه َوقَالُوا ال فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعدِِهْم ِخالَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم ِفي َس{ 
  }) ٨١( َتْنِفرُوا ِفي الَْحرِّ قُلْ َناُر َجَهنَّمَ أََشدُّ حَرا لَْو كَانُوا َيفْقَُهونَ

خمالفني لرسول اهللا صلى اهللا ) املدينة(فرح املخلفون الذين ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقعودهم يف
ال تنفروا يف احلرِّ، : عليه وسلم، وكرهوا أن جياهدوا معه بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا، وقال بعضهم لبعض

  .نار جهنم أشد حًرا، لو كانوا يعلمون ذلك: -أيها الرسول-م قل هل. يف وقت شدة احلرِّ) تبوك(وكانت غزوة

  ) ٨٢(فَلَْيْضَحكُوا قَِليلًا َولْيَْبكُوا كَثًِريا جََزاًء بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

  }) ٨٢(فَلَْيْضَحكُوا قَلِيال َولْيَْبكُوا كَثًِريا جََزاًء بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ { 
قليال يف حياهتم الدنيا الفانية، وليبكوا كثًريا ) تبوك(لذين ختلفوا عن رسول اهللا يف غزوةفليضحك هؤالء املنافقون ا

  .جزاًء مبا كانوا يكسبون يف الدنيا من النفاق والكفر؛ يف نار جهنم

أََبًدا َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعُدوا إِنَّكُْم َرِضيُتمْ  فَإِنْ َرَجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِمْنُهْم فَاْسَتأْذَُنوَك لِلُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتْخُرجُوا َمِعَي
  ) ٨٣(بِالْقُُعودِ أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعدُوا َمَع الْخَاِلِفَني 

ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعدُوا إِنَّكُمْ فَإِنْ َرجََعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِمنُْهْم فَاْسَتأْذَُنوَك لِلُْخرُوجِ فَقُلْ لَْن َتْخُرجُوا َمِعَي أََبًدا َولَْن { 
  }) ٨٣(َرِضيُتْم بِالْقُُعودِ أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعدُوا َمَع الْخَاِلِفَني 

ِمن غزوتك إىل مجاعة من املنافقني الثابتني على النفاق، فاستأذنوك للخروج معك إىل  -أيها الرسول-فإنْ َردَّك اهللا 
لن خترجوا معي أبًدا يف غزوة من الغزوات، ولن تقاتلوا معي عدًوا من : مفقل هل) تبوك(غزوة أخرى بعد غزوة

  .إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فاقعدوا مع الذين ختلفوا عن اجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ األعداء

  ) ٨٤(ْم كَفَرُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُونَ َولَا ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أََبًدا َولَا تَقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّه

  }) ٨٤(ا َوُهْم فَاِسقُونَ َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أََبًدا َوال تَقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوَماتُو{ 
ألهنم كفروا باهللا تعاىل ؛ أحد مات من املنافقني، وال تقم على قربه لتدعو له أبًدا على -أيها الرسول-وال تصلِّ 

  .وهذا حكم عام يف كل من ُعِلَم نفاقه. وبرسوله صلى اهللا عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون

  ) ٨٥(الدُّنَْيا َوَتْزَهَق أَْنفُسُُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ  َولَا تُْعجِْبكَ أَْموَالُُهْم َوأَْولَاُدُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه أَنْ يَُعذِّبَُهْم بَِها ِفي



  }) ٨٥(فُسُُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ َوال تُْعجِْبَك أَْموَالُُهْم َوأَْوالُدُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه أَنْ يَُعذِّبَُهْم بَِها ِفي الدُّنَْيا َوَتْزَهَق أَْن{ 
املنافقني وأوالدهم، إمنا يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف الدنيا مبكابدهتم الشدائد  أموال هؤالء -أيها الرسول-وال تعجبك 

  .يف شأهنا، ومبوهتم على كفرهم باهللا ورسوله

كُْن َمَع الْقَاِعِديَن ا ذَْرَنا َنَوإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ أَنْ آِمنُوا بِاللَِّه َوَجاِهدُوا َمَع َرسُوِلِه اْسَتأْذََنَك أُولُو الطَّْولِ ِمنُْهْم َوقَالُو
)٨٦ (  

ا ذَْرَنا َنكُْن َمَع الْقَاِعِدينَ َوإِذَا أُْنزِلَتْ ُسوَرةٌ أَنْ آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذََنَك أُولُو الطَّْولِ ِمْنُهْم َوقَالُو{ 
)٨٦ ({  

ن باهللا واإلخالص له واجلهاد مع رسول اهللا، طلب اإلذن وإذا أنزلت سورة على حممد صلى اهللا عليه ومل تأمر باإلميا
  .اتركنا مع القاعدين العاجزين عن اخلروج: أولو اليسار من املنافقني، وقالوا -أيها الرسول-منك 

  ) ٨٧(َرضُوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف وَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 

  }) ٨٧(َيكُوُنوا َمعَ الَْخوَاِلِف َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ  َرُضوا بِأَنْ{ 
رضي هؤالء املنافقون ألنفسهم بالعار، وهو أن يقعدوا يف البيوت مع النساء والصبيان وأصحاب األعذار، وختم اهللا 

اهللا عليه وسلم يف سبيل اهللا، فهم ال  بسبب نفاقهم وختلفهم عن اجلهاد واخلروج مع رسول اهللا صلى؛ على قلوهبم
  .يفقهون ما فيه صالحهم ورشادهم

  ) ٨٨(ِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ لَِكنِ الرَّسُولُ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم َوأُولَِئكَ لَُهمُ الَْخيَْراُت َوأُولَ

) ٨٨(َمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َوأُولَِئَك لَُهُم الْخَْيرَاُت َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ لَِكنِ الرَُّسولُ وَالَِّذيَن آ{ 
{  

إنْ ختلَّف هؤالء املنافقون عن الغزو، فقد جاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون معه بأمواهلم وأنفسهم، 
  .مة يف الدنيا، واجلنة والكرامة يف اآلخرة، وأولئك هم الفائزونوأولئك هلم النصر والغني

  ) ٨٩(أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

  }) ٨٩(يَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهارُ َخاِلِد{ 
  .وذلك هو الفالح العظيم. أعدَّ اهللا هلم يوم القيامة جنات جتري ِمن حتت أشجارها األهنار ماكثني فيها أبًدا

َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليمٌ  َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن الْأَعَْرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُوا اللََّه َوَرُسولَُه
)٩٠ (  

 كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليمٌ َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن اَألْعرَابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُوا اللََّه َوَرسُولَُه سَُيِصيُب الَِّذيَن{ 
)٩٠ ({  



يعتذرون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويبينون له ما هم فيه من ) املدينة(ب حولوجاء مجاعة من أحياء العر
. الضعف وعدم القدرة على اخلروج للغزو، وقعد قوم بغري عذر أظهروه جرأة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نارسيصيب الذين كفروا من هؤالء عذاب أليم يف الدنيا بالقتل وغريه، ويف اآلخرة بال

لَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء وَلَا َعلَى الْمَْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج إِذَا َنَصُحوا ِل
  ) ٩١(الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

الْمَْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ حََرٌج إِذَا َنَصحُوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى  لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال َعلَى{ 
  }) ٩١(الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

زون به للخروج إمث يف ليس على أهل األعذار ِمن الضعفاء واملرضى والفقراء الذين ال ميلكون من املال ما يتجه
القعود إذا أخلصوا هللا ورسوله، وعملوا بشرعه، ما على َمن أحسن ممن منعه العذر عن اجلهاد مع رسول اهللا صلى 

  .واهللا غفور للمحسنني، رحيم هبم. اهللا عليه وسلم، وهو ناصح هللا ولرسوله من طريق يعاقب ِمن ِقَبِله ويؤاخذ عليه

َزًنا أَلَّا َيجُِدوا ا َما أَتَْوَك لَِتْحِملَُهْم قُلَْت لَا أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَولَا َعلَى الَِّذيَن إِذَ
  ) ٩٢(َما ُيْنِفقُونَ 

ْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزًنا أَال َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك لَِتْحِملَُهْم قُلَْت ال أَجُِد َما أَْحِملُكُ{ 
  }) ٩٢(َيجُِدوا َما ُيْنِفقُونَ 

ال أجد ما أمحلكم عليه من : وكذلك ال إمث على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم حبملهم إىل اجلهاد قلت هلم
ألهنم مل جيدوا ما ؛ ا أسفًا على ما فاهتم من شرف اجلهاد وثوابهالدوابِّ، فانصرفوا عنك، وقد فاضت أعينهم َدمًع
  .ينفقون، وما حيملهم لو خرجوا للجهاد يف سبيل اهللا

هِْم فَُهمْ لَا للَُّه َعلَى قُلُوبِإِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيسَْتأِْذنُوَنَك وَُهْم أَغْنَِياُء َرُضوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف َوطََبَع ا
  ) ٩٣(َيْعلَُمونَ 

للَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُهْم أَغْنَِياُء َرضُوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف وَطََبَع ا{ 
  }) ٩٣(َيْعلَُمونَ 

يطلبون اإلذن بالتخلف، وهم املنافقون األغنياء  -أيها الرسول-ك إمنا اإلمث واللوم على األغنياء الذين جاءو
اختاروا ألنفسهم القعود مع النساء وأهل األعذار، وختم اهللا على قلوهبم بالنفاق، فال يدخلها إميان، فهم ال يعلمون 

  .سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم اجلهاد معك

َرُسولُهُ لَيْهِْم قُلْ لَا َتْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَدْ َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَْخَبارِكُْم َوسََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرجَْعُتْم إِ
  ) ٩٤(ثُمَّ تَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

سََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم إِلَْيكُْم إِذَا َرَجعُْتْم إِلَْيهِْم قُلْ ال َتْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَْد َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَْخَبارِكُْم َو َيعَْتِذُرونَ{ 
  }) ٩٤(ْعَملُونَ َوَرسُولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َت



هؤالء املتخلفون عن جهاد املشركني باألكاذيب عندما تعودون ِمن جهادكم من  -أيها املؤمنون-يعتذر إليكم 
ال تعتذروا لن نصدقكم فيما تقولون، قد نبأنا اهللا من أمركم ما حقق لدينا : -أيها الرسول-، قل هلم )تبوك(غزوة

تم تتوبون من نفاقكم، أو تقيمون عليه، وسُيظهر للناس أعمالكم يف كذبكم، وسريى اهللا عملكم ورسوله، إن كن
الدنيا، مث ترجعون بعد مماتكم إىل الذي ال ختفى عليه بواطن أموركم وظواهرها، فيخربكم بأعمالكم كلها، 

  .وجيازيكم عليها

ْم فَأَْعرِضُوا َعْنُهْم إِنَُّهمْ رِْجٌس َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم جََزاًء بَِما كَانُوا سََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتمْ إِلَْيهِْم ِلُتعْرُِضوا َعنُْه
  ) ٩٥(َيكِْسُبونَ 

َزاًء بَِما كَاُنوا َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ َجسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُمْ إِذَا اْنقَلَبُْتْم إِلَْيهِمْ ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم فَأَْعرِضُوا َعْنُهمْ إِنَُّهْم رِْجٌس َو{ 
  }) ٩٥(َيكِْسُبونَ 

لتتركوهم دون مساءلة، فاجتنبوهم ؛ إذا رجعتم إليهم من الغزو -كاذبني معتذرين-سيحلف لكم املنافقون باهللا 
جزاء مبا كانوا ؛ وأعرضوا عنهم احتقاًرا هلم، إهنم خبثاء البواطن، ومكاهنم الذي يأوون إليه يف اآلخرة نار جهنم

  .اآلثام واخلطايايكسبون من 

  ) ٩٦(َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلتَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنْ تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنَّ اللََّه لَا يَْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 

  }) ٩٦(الْفَاِسِقَني َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلتَْرضَْوا َعْنُهْم فَإِنْ تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنَّ اللََّه ال َيْرَضى َعنِ الْقَْومِ { 
 -ألنكم ال تعلمون كذهبم-لتَرضَوا عنهم، فإن رضيتم عنهم ؛ هؤالء املنافقون كذبًا -أيها املؤمنون-حيلف لكم 

  .فإن اهللا ال يرضى عن هؤالء وغريهم ممن استمروا على الفسوق واخلروج عن طاعة اهللا ورسوله

  ) ٩٧(ُر أَلَّا َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم الْأَعَْراُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا َوأَْجَد

  }) ٩٧(يٌم َحكِيٌم اَألعَْرابُ أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أَال َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه وَاللَُّه َعِل{ 
البادية أشد كفًرا ونفاقًا من أهل احلاضرة، وذلك جلفائهم وقسوة قلوهبم وُبعدهم عن العلم  األعراب سكان

والعلماء، وجمالس الوعظ والذكر، فهم لذلك أحق بأن ال يعلموا حدود الدين، وما أنزل اهللا من الشرائع 
  .واهللا عليم حبال هؤالء مجيًعا، حكيم يف تدبريه ألمور عباده. واألحكام

  ) ٩٨(َسِميٌع َعِليٌم  الْأَْعرَابِ َمْن َيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما وََيَترَبَُّص بِكُُم الدََّواِئَر َعلَْيهِْم دَاِئَرةُ السَّْوِء وَاللَُّهَوِمَن 

ِئ{    }) ٩٨(َرةُ السَّْوِء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم َوِمَن اَألْعرَابِ َمْن يَتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َوَيتََربَُّص بِكُُم الدََّواِئَر َعلَْيهِْم دَا
ومن األعراب َمن حيتسب ما ينفق يف سبيل اهللا غرامة وخسارة ال يرجو له ثواًبا، وال يدفع عن نفسه عقاًبا، وينتظر 

  .واهللا مسيع ملا يقولون عليم بنياهتم الفاسدة. بكم احلوادث واآلفات، ولكن السوء دائر عليهم ال باملسلمني

 الرَُّسولِ أَلَا إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهمْ َوِمَن الْأَْعرَابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َويَتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُُرَباٍت ِعْندَ اللَِّه َوَصلََواِت
  ) ٩٩(َسُيْدِخلُُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِتهِ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 



أَال إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهمْ ْعرَابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ وََيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُُربَاٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصلَوَاِت الرَّسُولِ َوِمَن اَأل{ 
  }) ٩٩(َسُيْدِخلُُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِتهِ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

 ويقرُّ بوحدانيته وبالبعث بعد املوت، والثواب والعقاب، وحيتسب ما ينفق من نفقة يف ومن األعراب َمن يؤمن باهللا
جهاد املشركني قاصًدا هبا رضا اهللا وحمبته، وجيعلها وسيلة إىل دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم له، أال إن هذه 

  .فعلوا من السيئات، رحيم هبم إن اهللا غفور ملا. األعمال تقرهبم إىل اهللا تعاىل، سيدخلهم اهللا يف جنته

ْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهمْ َجنَّاٍت َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  ) ١٠٠(ذَِلكَ الْفَْوُز الَْعظِيُم َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا 

َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهمْ  َوالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن َواَألْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم{ 
  }) ١٠٠(ًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم َجنَّاتٍ َتْجرِي َتْحتََها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََب

والذين سبقوا الناس أوال إىل اإلميان باهللا ورسوله من املهاجرين الذين هجروا قومهم وعشريهتم وانتقلوا إىل دار 
اإلسالم، واألنصار الذين نصروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أعدائه الكفار، والذين اتبعوهم بإحسان يف 

اد واألقوال واألعمال طلًبا ملرضاة اهللا سبحانه وتعاىل، أولئك الذين رضي اهللا عنهم لطاعتهم اهللا ورسوله، االعتق
ورضوا عنه ملا أجزل هلم من الثواب على طاعتهم وإمياهنم، وأعدَّ هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبًدا، 

وهلذا فإن ؛ وتعديل هلم، وثناء عليهم -رضي اهللا عنهم-بة ويف هذه اآلية تزكية للصحا. ذلك هو الفالح العظيم
  .توقريهم من أصول اإلميان

ُن َنْعلَُمُهْم َسنَُعذُِّبُهْم مَرََّتْينِ ثُمَّ َوِممَّْن َحْولَكُْم ِمَن الْأَْعرَابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاقِ لَا َتْعلَُمُهْم َنْح
  ) ١٠١(َردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ ُي

 َنْعلَُمُهْم َسنَُعذُِّبُهْم مَرََّتْينِ َوِممَّْن َحْولَكُْم ِمَن اَألْعرَابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَردُوا َعلَى النِّفَاقِ ال َتْعلَُمُهْم َنْحُن{ 
  }) ١٠١(ثُمَّ يَُردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ 

منافقون أقاموا على النفاق، وازدادوا فيه طغياًنا، ) املدينة(أعراب منافقون، ومن أهل) املدينة(ومن القوم الذين حول
بالقتل والسيب والفضيحة يف الدنيا، : أمرهم، حنن نعلمهم، سنعذهبم مرتني -أيها الرسول-حبيث خيفى عليك 

  .إىل عذاب عظيم يف نار جهنموبعذاب القرب بعد املوت، مث يَُردُّون يوم القيامة 

  ) ١٠٢(للََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َوآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَملًا صَاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِْم إِنَّ ا

يِّئًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم َوآَخُرونَ اعَْتَرفُوا بِذُنُوبِهِمْ َخلَطُوا َعَمال صَاِلًحا َوآَخرَ َس{ 
)١٠٢ ({  

وهو التوبة -وممن حوهلا، اعترفوا بذنوهبم وندموا عليها وتابوا منها، خلطوا العمل الصاحل ) املدينة(وآخرون من أهل
وهو التخلف عن رسول اهللا صلى اهللا  -بآخر سيِّئ -والندم واالعتراف بالذنب وغري ذلك من األعمال الصاحلة

  .إن اهللا غفور لعباده، رحيم هبم. عسى اهللا أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم-عليه وسلم وغريه من األعمال السيئة 



  ) ١٠٣(وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً تُطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلَاَتكَ َسكٌَن لَُهْم 

  }) ١٠٣(َسِميٌع َعِليٌم  ُخذْ ِمْن أَمَْوالِهِْم َصَدقَةً ُتطَهِّرُُهْم َوُتزَكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم وَاللَُّه{ 
ا صدقة تطهرهم ِمن دنس ذنوهبم، من أموال هؤالء التائبني الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئ -أيها النيب-خذ 

وترفعهم عن منازل املنافقني إىل منازل املخلصني، وادع هلم باملغفرة لذنوهبم واستغفر هلم منها، إن دعاءك 
واهللا مسيع لكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونياهتم، وسيجازي كلَّ عامل . واستغفارك رمحة وطمأنينة هلم

  .بعمله

  ) ١٠٤(أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم أَلَْم َيْعلَُموا 

  }) ١٠٤(اُب الرَّحِيُم أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َويَأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّ{ 
أمل يعلم هؤالء املتخلفون عن اجلهاد وغريهم أن اهللا وحده هو الذي يقبل توبة عباده، ويأخذ الصدقات ويثيب 

  عليها، وأن اهللا هو التواب لعباده إذا رجعوا إىل طاعته، الرحيم هبم إذا أنابوا إىل رضاه؟

 َوَرسُولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ َوقُلِ اْعَملُوا فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم
)١٠٥ (  

َهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َوقُلِ اْعَملُوا فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه وَالُْمْؤِمُنونَ َوسَُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشَّ{ 
  }) ١٠٥(َتْعَملُونَ 

اعملوا هللا مبا يرضيه من طاعته، وأداء فرائضه، واجتناب املعاصي، : هلؤالء املتخلِّفني عن اجلهاد -أيها النيب-وقل 
م وجهركم، فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون، وسيتبني أمركم، وسترجعون يوم القيامة إىل َمن يعلم سرك

  .ويف هذا هتديد ووعيد ملن استمر على باطله وطغيانه. فيخربكم مبا كنتم تعملون

  ) ١٠٦(َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ ِلأَْمرِ اللَِّه إِمَّا ُيَعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم وَاللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

  }) ١٠٦(ذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوآَخُرونَ مُْرَجْونَ َألْمرِ اللَِّه إِمَّا يَُع{ 
. ليقضي اهللا فيهم ما هو قاض؛ آخرون مؤخرون) تبوك(يف غزوة -أيها املؤمنون-ومن هؤالء املتخلفني عنكم 

ة، إما يعذهبم اهللا، مُرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهالل بن أُميَّ: وهؤالء هم الذين ندموا على ما فعلوا، وهم
  .واهللا عليم مبن يستحق العقوبة أو العفو، حكيم يف كل أقواله وأفعاله. وإما يعفو عنهم

ِلفُنَّ إِنْ َرُسولَُه ِمْن قَْبلُ وَلََيْحَوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجًِدا ِضرَاًرا َوكُفًْرا َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني وَإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َو
  ) ١٠٧(أَرَْدَنا إِلَّا الُْحسَْنى َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

َرسُولَُه ِمْن قَْبلُ َولََيْحِلفُنَّ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجًِدا ضَِراًرا َوكُفًْرا َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َوإِْرَصاًدا ِلَمْن حَاَرَب اللََّه َو{ 
  }) ١٠٧(إِنْ أَرَْدَنا إِال الُْحسَْنى َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

مضارة للمؤمنني وكفًرا باهللا وتفريقًا بني املؤمنني، ليصلي فيه بعضهم ويترك ؛ واملنافقون الذين بنوا مسجًدا



نتظارا ملن حارب اهللا ورسوله الذي يصلي فيه املسلمون، فيختلف املسلمون ويتفرقوا بسبب ذلك، وا) قباء(مسجد
ليكون مكاًنا للكيد للمسلمني، وليحلفنَّ هؤالء املنافقون أهنم ما أرادوا  -وهو أبو عامر الراهب الفاسق-من قبل 

، واهللا يشهد إهنم )قباء(ببنائه إال اخلري والرفق باملسلمني والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السري إىل مسجد
  .وقد ُهِدم املسجد وأُحرِق. ون عليهلكاذبون فيما حيلف

بُّونَ أَنْ َيتَطَهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ لَا َتقُْم ِفيِه أََبًدا لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ ُيِح
  ) ١٠٨(الُْمطَّهِّرِيَن 

َواللَّهُ َمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيتَطَهَّرُوا ال تَقُْم ِفيِه أََبًدا لَ{ 
  }) ١٠٨(ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن 

وهو -ول يوم فإن املسجد الذي أُسَِّس على التقوى من أ؛ للصالة يف ذلك املسجد أبًدا -أيها النيب-ال تقم 
أوىل أن تقوم فيه للصالة، ففي هذا املسجد رجال حيبون أن يتطهروا باملاء من النجاسات واألقذار،  -)قباء(مسجد

قد أُسِّسَ ) قباء(وإذا كان مسجد. واهللا حيب املتطهرين. كما يتطهرون بالتورع واالستغفار من الذنوب واملعاصي
  .، صلى اهللا عليه وسلم، كذلك بطريق األوىل واألحرىعلى التقوى من أول يوم، فمسجد رسول اهللا

ارٍ فَاْنَهاَر بِِه ِفي َنارِ َجهَنََّم أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َشفَا جُُرٍف َه
  ) ١٠٩(َني َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِم

ارٍ فَاْنهَاَر بِِه ِفي نَارِ َجهَنَّمَ أَفََمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِْضَوانٍ َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس بُْنَياَنُه َعلَى َشفَا ُجُرٍف َه{ 
  }) ١٠٩(َواللَُّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

نه على تقوى اهللا وطاعته ومرضاته، ومن أسَّس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط، ال يستوي َمن أسَّس بنيا
واهللا ال يهدي القوم . فبىن مسجًدا ضراًرا وكفًرا وتفريقًا بني املسلمني، فأدَّى به ذلك إىل السقوط يف نار جهنم

  .الظاملني املتجاوزين حدوده

  ) ١١٠(يَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِلَّا أَنْ َتقَطََّع قُلُوُبُهْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم لَا يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْوا رِ

  }) ١١٠(ال يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِال أَنْ َتقَطََّع قُلُوُبُهْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم { 
شكًا ونفاقًا ماكثًا يف قلوهبم، إىل أن تتقطع قلوهبم بقتلهم أو ) قباء(مضارَّة ملسجد ال يزال بنيان املنافقني الذي بنوه

واهللا عليم مبا عليه هؤالء املنافقون من . موهتم، أو بندمهم غاية الندم، وتوبتهم إىل رهبم، وخوفهم منه غاية اخلوف
  .الشك وما قصدوا يف بنائهم، حكيم يف تدبري أمور خلقه

لُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنْفُسَُهْم َوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََيقُْتإِنَّ اللََّه 
ْستَْبِشُروا بَِبيِْعكُُم الَِّذي َبايَْعُتْم بِِه وَذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم ِفي التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَا

)١١١ (  



ْعًدا َعلَْيِه لَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوإِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفُسَُهْم َوأَمَْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ ال{ 
ي بَاَيْعُتمْ بِِه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز َحقًّا ِفي التَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشرُوا بَِبيِْعكُُم الَِّذ

  }) ١١١(الَْعظِيُم 
اجلنة، وما أعد اهللا فيها من النعيم لبذهلم نفوسهم وأمواهلم إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم بأن هلم يف مقابل ذلك 

يف جهاد أعدائه إلعالء كلمته وإظهار دينه، فَيقْتلون ويُقَتلون، وعًدا عليه حقًا يف التوراة املنزلة على موسى عليه 
وال أحد أوىف . مالسالم، واإلجنيل املنزل على عيسى عليه السالم، والقرآن املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسل

ببيعكم الذي بايعتم اهللا به، ومبا وعدكم  -أيها املؤمنون-بعهده من اهللا ملن وفَّى مبا عاهد اهللا عليه، فأظهِروا السرور
  .به من اجلنة والرضوان، وذلك البيع هو الفالح العظيم

اجُِدونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوالَْحاِفظُونَ التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاكُِعونَ السَّ
  ) ١١٢(ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

نَ َعنِ الُْمْنكَرِ التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاجُِدونَ اآلِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهو{ 
  }) ١١٢(َوالَْحاِفظُونَ ِلُحدُوِد اللَِّه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

ومن صفات هؤالء املؤمنني الذين هلم البشارة بدخول اجلنة أهنم التائبون الراجعون عما كرهه اهللا إىل ما حيبه 
اهللا على كل ما امتحنهم به من خري أو  ويرضاه، الذين أخلصوا العبادة هللا وحده وجدوا يف طاعته، الذين حيمدون

شر، الصائمون، الراكعون يف صالهتم، الساجدون فيها، الذين يأمرون الناس بكل ما أمر اهللا ورسوله به، وينهوهنم 
عن كل ما هنى اهللا عنه ورسوله، املؤدون فرائض اهللا املنتهون إىل أمره وهنيه، القائمون على طاعته، الواقفون عند 

  .هؤالء املؤمنني املتصفني هبذه الصفات برضوان اهللا وجنته -أيها النيب-بشِّر و. حدوده

َبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصحَاُب َما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن بَْعِد َما َت
  ) ١١٣(الَْجِحيمِ 

َبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحابُ َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتغِْفُروا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَانُوا أُوِلي قُرَْبى ِمْن َبْعِد َما َت{ 
  }) ١١٣(الَْجِحيمِ 

للمشركني، ولو كانوا ذوي قرابة هلم ما كان ينبغي للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم والذين آمنوا أن يدعوا باملغفرة 
ِمن بعد ما ماتوا على شركهم باهللا وعبادة األوثان، وتبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم ملوهتم على الشرك، واهللا ال يغفر 

بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم  إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك{ : وكما قال سبحانه} إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيشَْرَك بِِه { : للمشركني، كما قال تعاىل
  .} اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ 

وٌّ ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراهِيَم لَأَوَّاٌه َحلِيٌم َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبَراِهيَم لِأَبِيِه إِلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُد
)١١٤ (  

 ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراهِيَم ألَوَّاٌه َحِليمٌ َوَما كَانَ اْسِتغْفَاُر إِبَْراِهيمَ َألبِيهِ إِال َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ{ 
)١١٤ ({  



سَأَْسَتْغِفرُ لََك َربِّي إِنَّهُ { : عن موعدة وعدها إياه، وهي قولهوما كان استغفار إبراهيم عليه السالم ألبيه املشرك، إال 
فلما تبيَّن إلبراهيم أن أباه عدو هللا ومل ينفع فيه الوعظ والتذكري، وأنه سيموت كافًرا، تركه وترك . } كَانَ بِي َحفِيا 

  .الصفح عما يصدر ِمن قومه من الزالتإن إبراهيم عليه السالم عظيم التضرع هللا، كثري . االستغفار له، وتربأ منه

  ) ١١٥(ٍء َعِليٌم َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن لَُهْم َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْي

  }) ١١٥(لَُهْم َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِذْ َهَداُهْم حَتَّى ُيَبيَِّن{ 
وما كان اهللا ليضلَّ قوًما بعد أن َمنَّ عليهم باهلداية والتوفيق حىت يبيِّن هلم ما يتقونه به، وما حيتاجون إليه يف أصول 

يَّن لكم ما به تنتفعون، وأقام احلجة إن اهللا بكل شيء عليم، فقد علَّمكم ما مل تكونوا تعلمون، وب. الدين وفروعه
  .عليكم بإبالغكم رسالته

  ) ١١٦(ريٍ إِنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيمِيُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِص

  }) ١١٦(َوُيِميُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ إِنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ ُيْحيِي { 
إن هللا مالك السموات واألرض وما فيهن ال شريك له يف اخللق والتدبري والعبادة والتشريع، حييي َمن يشاء ومييت 

  .َمن يشاء، وما لكم ِمن أحد غري اهللا يتوىل أموركم، وال نصري ينصركم على عدوكم

ِد َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ِمنُْهْم لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة ِمْن َبْع
  ) ١١٧(ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم إِنَُّه بِهِْم َرُءوٌف َرِحيٌم 

قُلُوُب فَرِيقٍ َعلَى النَّبِيِّ وَالُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة ِمْن َبْعِد َما كَاَد َيزِيغُ لَقَدْ َتاَب اللَُّه { 
  }) ١١٧(ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم إِنَّهُ بِهِمْ َرُءوٌف َرِحيٌم 
إىل اإلنابة إليه وطاعته، وتاب اهللا على املهاجرين الذين هجروا ديارهم  لقد وفَّق اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم

وعشريهتم إىل دار اإلسالم، وتاب على أنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال األعداء يف 
ميل قلوب بعضهم عن يف حرٍّ شديد، وضيق من الزاد والظَّْهر، لقد تاب اهللا عليهم من بعد ما كاد َي) تبوك(غزوة

ومن رمحته هبم أنْ . احلق، فيميلون إىل الدَّعة والسكون، لكن اهللا ثبتهم وقوَّاهم وتاب عليهم، إنه هبم رؤوف رحيم
  .َمنَّ عليهم بالتوبة، وقَبِلَها منهم، وثبَّتهم عليها

أَْرُض بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنْفُُسُهْم وَظَنُّوا أَنْ لَا َملَْجأَ ِمَن َوَعلَى الثَّلَاثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْ
  ) ١١٨(اللَِّه إِلَّا إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ ِلَيتُوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم 

ْت َعلَْيهُِم اَألْرُض بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنْفُسُُهْم َوظَنُّوا أَنْ ال َملَْجأَ َوَعلَى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَ{ 
  }) ١١٨(ِمَن اللَِّه إِال إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم ِلَيتُوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِيُم 

 -وهم كعب بن مالك وهالل بن أُميَّة وُمرَارة بن الربيع-األنصار  وكذلك تاب اهللا على الثالثة الذين ُخلِّفوا من
ختلَّفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحزنوا حزًنا شديدًا، حىت إذا ضاقت عليهم األرض بسََعتها غما وندًما 



 إليه، وفَّقهم اهللا سبحانه بسبب ختلفهم، وضاقت عليهم أنفسهم ِلَما أصاهبم من اهلم، وأيقنوا أن ال ملجأ من اهللا إال
  .إن اهللا هو التواب على عباده، الرحيم هبم. وتعاىل إىل الطاعة والرجوع إىل ما يرضيه سبحانه

  ) ١١٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني 

  }) ١١٩(وا َمعَ الصَّاِدِقَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُن{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر اهللا واجتنبوا نواهيه يف كل ما تفعلون وتتركون، 

  .وكونوا مع الصادقني يف أَمياهنم وعهودهم، ويف كل شأن من شؤوهنم

الْأَعَْرابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َولَا َيْرغَُبوا بِأَنْفُِسهِْم َعْن َنفِْسِه ذَِلَك بِأَنَُّهمْ َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن 
ْن َعُدوٍّ َنْيلًا إِلَّا كُِتبَ يََنالُونَ ِملَا ُيِصيبُُهْم ظََمأٌ َولَا َنَصٌب َولَا َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيطَئُونَ َمْوِطئًا يَِغيظُ الْكُفَّاَر َولَا 

  ) ١٢٠(لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه لَا ُيضِيُع أَْجرَ الُْمْحِسنَِني 

ْن َنفِْسِه ذَِلكَ ْنفُِسهِْم َعَما كَانَ َألْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحوْلَُهْم ِمَن اَألعَْرابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َوال َيْرغَبُوا بِأَ{ 
 َوال َينَالُونَ ِمْن َعُدوٍّ نَْيال بِأَنَُّهْم ال ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوال يَطَئُونَ َمْوِطئًا يَِغيظُ الْكُفَّاَر

  }) ١٢٠(ُمْحِسنَِني إِال كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر الْ
ما كان ينبغي ألهل مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وَمن حوهلم من سكان البادية أن يتخلَّفوا يف أهلهم 

ودورهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال يرضوا ألنفسهم بالراحة والرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تعب 
م وجهادهم عطش وال تعب وال جماعة يف سبيل اهللا، وال يطؤون أرًضا ذلك بأهنم ال يصيبهم يف سفره؛ ومشقة

ُيغِضبُ الكفاَر وطؤهم إياها، وال يصيبون ِمن عدو اهللا وعدوهم قتال أو هزميةً إال كُِتب هلم بذلك كله ثواب عمل 
  .إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني. صاحل

  ) ١٢١(َولَا َيقْطَُعونَ َواِدًيا إِلَّا كُِتَب لَُهْم لَِيجْزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَانُوا َيْعَملُونَ  َولَا ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً وَلَا كَبَِريةً

) ١٢١(ْعَملُونَ َن َما كَاُنوا َيَوال ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوال كَبَِريةً َوال َيقْطَُعونَ َوادًِيا إِال كُِتَب لَُهْم لَِيْجزَِيُهُم اللَُّه أَْحَس{ 
{  

وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية يف سبيل اهللا، وال يقطعون وادًيا يف سريهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .ليجزيهم اهللا أحسن ما ُيْجَزون به على أعماهلم الصاحلة؛ جهاده، إال كُِتب هلم أجر عملهم

َجعُوا فَّةً فَلَْولَا َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ لَِيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َولُِيْنِذُروا قَْوَمُهمْ إِذَا َرَوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ لَِيْنِفُروا كَا
  ) ١٢٢(إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

قٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَّهُوا ِفي الدِّينِ َولُِيْنِذُروا قَْوَمُهمْ إِذَا َرَجعُوا َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفرُوا كَافَّةً فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْر{ 
  }) ١٢٢(إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

وما كان ينبغي للمؤمنني أن خيرجوا مجيًعا لقتال عدوِّهم، كما ال يستقيم هلم أن يقعدوا مجيًعا، فهال خرج من كل 



وذلك ليتفقه النافرون يف دين اهللا وما أنزل على رسوله، وينذروا قومهم مبا ؛ صل هبم الكفاية واملقصودفرقة مجاعة حت
  .تعلموه عند رجوعهم إليهم، لعلهم حيذرون عذاب اهللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه

  ) ١٢٣(لَْيجِدُوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ َو

  }) ١٢٣( اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ َولَْيجِدُوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ{ 
ذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ابدؤوا بقتال األقرب فاألقرب إىل دار اإلسالم من الكفار، وليجد يا أيها ال

  .الكفار فيكم ِغلْظة وشدة، واعلموا أن اهللا مع املتقني بتأييده ونصره

  ) ١٢٤(ا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَزَادَْتُهْم إَِمياًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ َوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إَِمياًن

ْتُهمْ إِميَاًنا َوُهْم َيْستَْبِشُرونَ َوإِذَا َما أُنْزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُمْ َزاَدْتُه َهِذهِ إِميَاًنا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََزاَد{ 
)١٢٤( {  

أيُّكم  -إنكاًرا واستهزاًء-: وإذا ما أنزل اهللا سورة من سور القرآن على رسوله، فِمن هؤالء املنافقني من يقول
زادته هذه السورة تصديقًا باهللا وآياته؟ فأما الذين آمنوا باهللا ورسوله فزادهم نزول السورة إمياًنا بالعلم هبا وتدبرها 

  .مبا أعطاهم اهللا من اإلميان واليقنيواعتقادها والعمل هبا، وهم يفرحون 

  ) ١٢٥(َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزادَْتُهْم رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم َوَماتُوا َوُهْم كَاِفُرونَ 

  }) ١٢٥(ُرونَ َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا إِلَى رِْجِسهِْم َوَماتُوا َوُهْم كَاِف{ 
وأما الذين يف قلوهبم نفاق وشك يف دين اهللا، فإن نزول السورة يزيدهم نفاقًا وشكًا إىل ما هم عليه من قبلُ من 

  .النفاق والشك، وهلك هؤالء وهم جاحدون باهللا وآياته

  ) ١٢٦(لَا َيتُوُبونَ َولَا ُهْم َيذَّكَُّرونَ أََولَا َيَرْونَ أَنَُّهْم يُفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ 

  }) ١٢٦(أََوال َيَرْونَ أَنَُّهمْ ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو مَرََّتْينِ ثُمَّ ال َيتُوُبونَ َوال ُهْم َيذَّكَُّرونَ { 
ق مرة أو مرتني يف كل عام؟ مث هم أوال يرى املنافقون أن اهللا يبتليهم بالقحط والشدة، وبإظهار ما يبطنون من النفا

  .مع ذلك ال يتوبون ِمن كفرهم ونفاقهم، وال هم يتعظون وال يتذكرون مبا يعاينون من آيات اهللا

أَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ وبَُهْم بَِوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَرةٌ َنظَرَ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َهلْ َيَراكُْم ِمْن أََحدٍ ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه قُلُ
)١٢٧ (  

وَبُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َوإِذَا َما أُنْزِلَْت ُسوَرةٌ نَظََر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ َهلْ َيَراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه قُلُ{ 
  }) ١٢٧(َيفْقَُهونَ 

ِلَما نزل فيها ِمن ِذكْر عيوهبم وأفعاهلم، ؛ بالعيون إنكاًرا لنزوهلا وسخرية وغيظًا وإذا ما أُنزلت سورة تَغاَمَز املنافقون



هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن مل يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه الصالة : مث يقولون
  . يتدبرونبسبب أهنم ال يفهمون وال؛ صرف اهللا قلوهبم عن اإلميان. والسالم خمافة الفضيحة

  ) ١٢٨( لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم حَرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيٌم

  }) ١٢٨(َرُءوفٌ َرحِيٌم لَقَدْ َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني { 
لقد جاءكم أيها املؤمنون رسول من قومكم، يشق عليه ما تلقون من املكروه والعنت، حريص على إميانكم وصالح 

  .شأنكم، وهو باملؤمنني كثري الرأفة والرمحة

  ) ١٢٩(َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ  فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحسْبَِي اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو

  }) ١٢٩(فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسبَِي اللَُّه ال إِلَهَ إِال ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ { 
مهَّين، ال حسيب اهللا، يكفيين مجيع ما أ: فقل هلم -أيها الرسول-فإن أعرض املشركون واملنافقون عن اإلميان بك 

فإنه ناصري ومعيين، وهو رب العرش العظيم، الذي ؛ معبود حبق إال هو، عليه اعتمدت، وإليه فَوَّْضُت مجيع أموري
  .هو أعظم املخلوقات

  }سورة يونس { 

  ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ 

  }) ١(الر ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ الَْحكِيمِ { 
  .م على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرةسبق الكال) الر(

  .هذه آيات الكتاب احملكم الذي أحكمه اهللا وبيَّنه لعباده

قَالَ  ْم قََدَم ِصْدقٍ ِعْنَد َربِّهِْمأَكَانَ ِللنَّاسِ َعجًَبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ِمْنُهمْ أَنْ أَْنِذرِ النَّاَس وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُه
  ) ٢(الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر ُمبٌِني 

ْم قََدَم ِصْدقٍ ِعْنَد َربِّهِْم قَالَ أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ِمنُْهْم أَنْ أَْنِذرِ النَّاَس َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُه{ 
  }) ٢(ِحٌر ُمبٌِني الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَا لََسا

أكان أمًرا عجًبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب اهللا، ويبشِّر الذين آمنوا باهللا ورسله أن 
هلم أجًرا حسًنا مبا قدَّموا من صاحل األعمال؟ فلما أتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوحي اهللا وتاله عليهم، 

  .حممًدا ساحر، وما جاء به سحر ظاهر البطالن إنَّ: قال املنكرون

 الْأَْمَر َما ِمْن َشِفيعٍ إِلَّا ِمْن َبْعدِ إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيَدبُِّر
  ) ٣(ُبُدوهُ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ إِذْنِِه ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فَاْع



اَألْمَر َما ِمْن َشِفيعٍ إِال ِمْن  إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيَدبُِّر{ 
  }) ٣(فَال َتذَكَُّرونَ َبْعِد إِذْنِِه ذَِلكُمُ اللَُّه َربُّكُْم فَاْعُبُدوُه أَ

على العرش استواء يليق  -أي عال وارتفع-إن ربكم اهللا الذي أوجد السموات واألرض يف ستة أيام، مث استوى 
جبالله وعظمته، يدبر أمور خلقه، ال يضادُّه يف قضائه أحد، وال يشفع عنده شافع يوم القيامة إال من بعد أن يأذن له 

أفال تتعظون وتعتربون هبذه اآليات . بكم املتصف هبذه الصفات، وأخلصوا له العبادةبالشفاعة، فاعبدوا اهللا ر
  واحلجج؟

نَ َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ بِالِْقْسِط َوالَِّذيإِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميًعا َوْعَد اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه لَِيجْزَِي الَِّذيَن آَمُنوا 
  ) ٤(كَفَُروا لَُهْم شََراٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ 

َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت بِالِْقْسطِ إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا َوْعدَ اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا { 
  }) ٤(لَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليمٌ بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ َوا

إىل ربكم معادكم يوم القيامة مجيًعا، وهذا وعد اهللا احلق، هو الذي يبدأ إجياد اخللق مث يعيده بعد املوت، فيوجده حيًا 
والذين جحدوا . مل األعمال احلسنة أحسن اجلزاء بالعدلكهيئته األوىل، ليجزي َمن َصدَّق اهللا ورسوله، وع

وحدانية اهللا ورسالة رسوله هلم شراب من ماء شديد احلرارة يشوي الوجوه ويقطِّع األمعاء، وهلم عذاب موجع 
  .بسبب كفرهم وضالهلم

ُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَب َما َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ ُهَو الَِّذي َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياًء َوالْقََمرَ ُنوًرا َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَ
  ) ٥(ُيفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِال ا ُهَو الَِّذي جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياًء وَالْقََمَر ُنوًرا َوقَدََّرُه َمَنازِلَ ِلَتْعلَُموا َعَددَ السِّنَِني وَالِْحسَاَب َم{ 
  }) ٥(بِالَْحقِّ ُيفَصِّلُ اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

اهللا هو الذي جعل الشمس ضياء، وجعل القمر نوًرا، وقدَّر القمر منازل، فبالشمس تعرف األيام، وبالقمر تعرف 
على كمال قدرة اهللا وعلمه، يبيِّن  الشهور واألعوام، ما خلق اهللا تعاىل الشمس والقمر إال حلكمة عظيمة، وداللة

  .احلجج واألدلة لقوم يعلمون احلكمة يف إبداع اخللق

  ) ٦(إِنَّ ِفي اْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ 

  }) ٦(َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ آليَاٍت ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ  إِنَّ ِفي اخِْتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ{ 
إن يف تعاقب الليل والنهار وما خلق اهللا يف السموات واألرض من عجائب اخللق وما فيهما من إبداع ونظام، ألدلة 

  .وحجًجا واضحة لقوم خيشون عقاب اهللا وسخطه وعذابه

  ) ٧(َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرضُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا وَاطَْمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياتَِنا غَاِفلُونَ  إِنَّ الَِّذيَن لَا



  }) ٧(لُونَ غَاِف إِنَّ الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرضُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا َواطَْمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا{ 
إن الذين ال يطمعون يف لقائنا يف اآلخرة للحساب، وما يتلوه من اجلزاء على األعمال إلنكارهم البعث، ورضوا 

  .باحلياة الدنيا عوًضا عن اآلخرة، وركنوا إليها، والذين هم عن آياتنا الكونية والشرعية ساهون

  ) ٨(ونَ أُولَِئَك َمأَْواُهُم النَّارُ بَِما كَاُنوا َيكِْسُب

  }) ٨(أُولَِئَك َمأَْواُهُم النَّاُر بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ { 
  .جزاء مبا كانوا يكسبون يف دنياهم من اآلثام واخلطايا؛ أولئك مقرُّهم نار جهنم يف اآلخرة

  ) ٩(ْن َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديهِمْ َربُُّهْم بِإِميَانِهِمْ َتْجرِي ِم

  }) ٩(َجنَّاِت النَّعِيمِ  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت يَْهِديهِْم َربُُّهْم بِإِميَانِهِْم َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم اَألْنهَاُر ِفي{ 
دهلم رهبم إىل طريق اجلنة ويوفقهم إىل العمل املوصل إليه؛ بسبب إن الذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا الصاحلات ي

  .إمياهنم ، مث يثيبهم بدخول اجلنة وإحالل رضوانه عليهم، جتري من حتتهم األهنار يف جنات النعيم

  ) ١٠(ُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلَاٌم َوآِخُر َدعَْواُهْم أَنِ الَْحْم

  }) ١٠(الَِمَني َدْعَواُهْم ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْع{ 
، وآخر )سالم(م بعًضا يف اجلنة، وحتية اهللا ومالئكته هلم، وحتية بعضه)سبحانك اللهم(دعاؤهم يف اجلنة التسبيح

  .الشكر والثناء هللا خالق املخلوقات ومربِّيها بنعمه: أي" احلمد هللا رب العاملني: "دعائهم قوهلم

ِلقَاَءَنا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ  ا َيْرُجونََولَْو ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضَي إِلَْيهِمْ أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن لَ
)١١ (  

َيْرُجونَ لِقَاَءَنا ِفي طُْغيَانِهِْم  َولَْو يَُعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعجَالَُهْم بِالْخَْيرِ لَقُِضَي إِلَيْهِْم أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن ال{ 
  }) ١١(َيْعَمُهونَ 

إجابة دعائهم يف الشر كاستعجاله هلم يف اخلري باإلجابة هللكوا، فنترك الذين ال خيافون عقابنا،  ولو يعجِّل اهللا للناس
  .وال يوقنون بالبعث والنشور يف مترُّدهم وعتوِّهم، يترددون حائرين

ا َعْنُه ضُرَُّه َمرَّ كَأَنْ لَْم َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه كَذَِلَك َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَمَّا كََشفَْن
  ) ١٢(ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

أَنْ لَمْ َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَّهُ َوإِذَا َمسَّ اإلِْنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِهِ أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَ{ 
  }) ١٢(كَذَِلَك ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

وإذا أصاب اإلنسانَ الشدةُ استغاث بنا يف كشف ذلك عنه مضطجًعا جلنبه أو قاعًدا أو قائًما، على حسب احلال 
ه الشدة اليت أصابته استمرَّ على طريقته األوىل قبل أن يصيبه فلما كشفنا عن. اليت يكون هبا عند نزول ذلك الضرِّ به



الضر، ونسي ما كان فيه من الشدة والبالء، وترك الشكر لربه الذي فرَّج عنه ما كان قد نزل به من البالء، كما 
ن أسرفوا يف ُزيِّن هلذا اإلنسان استمراره على جحوده وعناده بعد كشف اهللا عنه ما كان فيه من الضر، ُزيِّن للذي

  .الكذب على اهللا وعلى أنبيائه ما كانوا يعملون من معاصي اهللا والشرك به

ِمنُوا كَذَِلَك َنجْزِي الْقَْومَ َولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت َوَما كَانُوا ِلُيْؤ
  ) ١٣(الُْمْجرِِمَني 

ِمُنوا كَذَِلكَ َنْجزِي الْقَْوَم َولَقَدْ أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت َوَما كَاُنوا لُِيْؤ{ 
  }) ١٣(الُْمْجرِِمَني 

ملَّا أشركوا، وجاءهتم رسلهم من عند  -أيها املشركون برهبم-ولقد أهلكنا األمم اليت كذَّبت رسل اهللا من قبلكم 
اهللا باملعجزات الواضحات واحلجج اليت تبني صدق َمن جاء هبا، فلم تكن هذه األمم اليت أهلكناها لتصدق رسلها 

  .وتنقاد هلا، فاستحقوا اهلالك، ومثل ذلك اإلهالك جنزي كل جمرم متجاوز حدود اهللا

  ) ١٤(ضِ ِمْن َبْعِدِهمْ ِلَنْنظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْر

  }) ١٤(ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخالِئَف ِفي اَألْرضِ ِمْن َبْعِدِهمْ ِلَنْنظَُر كَْيفَ َتْعَملُونَ { 
جازيكم أخًريا أم شًرا، فن: َخلَفًا يف األرض من بعد القرون املُْهلَكة، لننظر كيف تعملون -أيها الناس-مث جعلناكم 

  .بذلك حسب عملكم

دِّلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمنْ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َب
  ) ١٥(إِنِّي أََخافُ إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ  ِتلْقَاِء َنفِْسي إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما ُيوَحى إِلَيَّ

لُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاَءَنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّ{ 
  }) ١٥(فِْسي إِنْ أَتَّبُِع إِال َما يُوَحى إِلَيَّ إِنِّي أَخَاُف إِنْ َعَصْيتُ رَبِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ ِمْن ِتلْقَاِء َن

واضحات، قال الذين ال خيافون احلساب،  -أيها الرسول-وإذا تتلى على املشركني آيات اهللا اليت أنزلناها إليك 
بأن جتعل احلالل : ائت بقرآن غري هذا، أو بدِّل هذا القرآن: نشوروال يرجون الثواب، وال يؤمنون بيوم البعث وال

-حرامًا، واحلرام حالال والوعد وعيًدا، والوعيد وعًدا، وأن ُتْسقط ما فيه ِمن عيب آهلتنا وتسفيه أحالمنا، قل هلم 
يَّ ريب ويأمرين به، إين إن ذلك ليس إيلَّ، وإمنا أتبع يف كل ما آمركم به وأهناكم عنه ما ينزله عل:  -أيها الرسول

  .عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة -إن خالفت أمره-أخشى من اهللا 

  ) ١٦(ا َتْعِقلُونَ قُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َولَا أَْدَراكُمْ بِِه فَقَْد لَبِثُْت فِيكُْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِه أَفَلَ

  }) ١٦(ا َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوال أَْدَراكُْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِه أَفَال َتْعِقلُونَ قُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َم{ 
لو شاء اهللا ما تلوت هذا القرآن عليكم، وال أعلمكم اهللا به، فاعلموا أنه احلق من اهللا، : -أيها الرسول-قل هلم 

ا طويال من قبل أن يوحيه إيلَّ ريب، ومن قبل أن أتلوه عليكم، أفال تستعملون فإنكم تعلمون أنين مكثت فيكم زمًن
  عقولكم بالتدبر والتفكر؟



  ) ١٧(فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ 

  }) ١٧(لَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َع{ 
ال أحد أشد ظلًما ممن اختلق على اهللا الكذب أو كذَّب بآياته إنه ال ينجح َمن كذَّب أنبياء اهللا ورسله، وال ينالون 

  .الفالح

َولَا َيْنفَعُُهْم َوَيقُولُونَ هَُؤلَاِء ُشفََعاؤَُنا ِعْنَد اللَِّه قُلْ أَتَُنبِّئُونَ اللََّه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي  َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّهْم
  ) ١٨(السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

َوال َيْنفَعُُهْم َوَيقُولُونَ هَُؤالِء ُشفََعاُؤَنا عِْنَد اللَِّه قُلْ أَُتنَبِّئُونَ اللََّه بَِما ال َيْعلَُم ِفي  َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم{ 
  }) ١٨(السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرضِ سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

إمنا نعبدهم : ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، ويقولون ويعبد هؤالء املشركون من دون اهللا ما ال يضرهم شيئًا، وال
أختربون اهللا تعاىل بشيء ال يعلمه ِمن أمر هؤالء الشفعاء يف :  -أيها الرسول-ليشفعوا لنا عند اهللا، قل هلم 

السموات أو يف األرض؟ فإنه لو كان فيهما شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم هبم منكم، فاهللا تعاىل منزَّه عما 
  .فعله هؤالء املشركون من إشراكهم يف عبادته ما ال يضر وال ينفعي

  ) ١٩(ا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ َوَما كَانَ النَّاُس إِلَّا أُمَّةً وَاِحَدةً فَاْخَتلَفُوا وَلَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي بَْيَنُهْم ِفيَم

  }) ١٩(َدةً فَاْخَتلَفُوا َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي بَْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ َوَما كَانَ النَّاسُ إِال أُمَّةً َواِح{ 
ولوال . كان الناس على دين واحد وهو اإلسالم، مث اختلفوا بعد ذلك، فكفر بعضهم، وثبت بعضهم على احلق

بأن ُيْهلك أهل الباطل منهم، وينجي : ذنوهبم لقُِضَي بينهمكلمة سبقت من اهللا بإمهال العاصني وعدم معاجلتهم ب
  .أهل احلق

  ) ٢٠( الْمُْنَتِظرِيَن َوَيقُولُونَ لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنتَِظُروا إِنِّي مََعكُْم ِمَن

  }) ٢٠(آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الْمُْنَتِظرِيَن َوَيقُولُونَ لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه { 
هالَّ أُنزل على حممد علم ودليل، وآية حسية من ربه نعلم هبا أنه على حق فيما : ويقول هؤالء الكفرة املعاندون

 -أيها القوم-يب أحد إال اهللا، فإن شاء فعل وإن شاء مل يفعل، فانتظروا ال يعلم الغ: -أيها الرسول-يقول، فقل هلم 
  .قضاء اهللا بيننا وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل منا، ونصرة صاحب احلق، إين منتظر ذلك

اللَُّه أَْسَرُع َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما  َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن َبْعِد ضَرَّاَء َمسَّتُْهْم إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آيَاِتَنا قُلِ
  ) ٢١(َتْمكُُرونَ 

َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُهْم إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آَياتَِنا قُلِ اللَُّه أَسَْرُع { 
  }) ٢١(َتْمكُُرونَ 

وإذا أذقنا املشركني يسًرا وفرًجا ورخاًء بعد عسر وشدة وكرب أصاهبم، إذا هم يكذِّبون، ويستهزئون بآيات اهللا، 



إن َحفَظََتنا الذين . اهللا أسرع مكًرا واستدراًجا وعقوبة لكم: هلؤالء املشركني املستهزئني -أيها الرسول-قل 
  .اتنا، مث حناسبكم على ذلكنرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما متكرون يف آي

فَرُِحوا بَِها َجاَءْتَها رِيٌح َعاِصفٌ ُهَو الَِّذي ُيسَيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َو
يطَ بِهِْم َدعَُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهمْ أُِح

  ) ٢٢(الشَّاِكرِيَن 

حُوا بَِها َجاَءتَْها رِيحٌ فَرُِهَو الَِّذي ُيَسيِّرُكُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َو{ 
لَِئْن أَْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذهِ  َعاِصٌف َوَجاَءُهمُ الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن

  }) ٢٢(لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن 
يف الرب على الدواب وغريها، ويف البحر يف السُّفُن، حىت إذا كنتم فيها وجرت  -أيها الناس-هو الذي يسيِّركم 

وهو ما ارتفع (بريح طيبة، وفرح ركاب السفن بالريح الطيبة، جاءت هذه السفَن ريٌح شديدة، وجاء الركابَ املوُج
ركوا ما كانوا يعبدون، من كل مكان، وأيقنوا أن اهلالك قد أحاط هبم، أخلصوا الدعاء هللا وحده، وت) من املاء
  .لئن أجنيتنا من هذه الشدة اليت حنن فيها لنكونن من الشاكرين لك على نَِعمك: وقالوا

الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا  فُِسكُْم َمتَاَع الْحََياِةفَلَمَّا أَْنَجاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبْغُيكُْم َعلَى أَْن
  ) ٢٣(َمْرجُِعكُْم فَُنَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

ثُمَّ فُِسكُْم َمتَاَع الَْحَياِة الدُّْنَيا فَلَمَّا أَْنَجاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَْن{ 
  }) ٢٣(إِلَيَْنا َمْرجُِعكُْم فَُننَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

يا أيها الناس إمنا وَبالُ بغيكم . فلما أجناهم اهللا من الشدائد واألهوال إذا هم يعملون يف األرض بالفساد وباملعاصي
م ومرجعكم، فنخربكم جبميع أعمالكم، راجع على أنفسكم، لكم متاع يف احلياة الدنيا الزائلة، مث إلينا مصريك

  .وحناسبكم عليها

 النَّاُس وَالْأَنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَتِ إِنََّما مَثَلُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ ِممَّا يَأْكُلُ
ْم َتْغنَ ْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمرَُنا لَْيلًا أَْو َنَهاًرا فََجَعلَْناَها َحصِيًدا كَأَنْ لَالْأَْرضُ ُزْخُرفََها َوازَّيََّن

  ) ٢٤(بِالْأَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

ْنَزلْنَاُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت اَألْرضِ ِممَّا َيأْكُلُ النَّاُس وَاَألنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَتِ إِنََّما مَثَلُ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَ{ 
َناَها َحصِيًدا كَأَنْ لَْم َتْغَن َجَعلْاَألْرضُ ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمُرَنا لَْيال أَْو َنهَاًرا فَ

  }) ٢٤(بِاألَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ اآلَياتِ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
إمنا مثل احلياة الدنيا وما تتفاخرون به فيها من زينة وأموال، كمثل مطر أنزلناه من السماء إىل األرض، فنبتت به 

ه الناس من الثمار، وما تأكله احليوانات من النبات، حىت إذا ظهر أنواع من النبات خمتلط بعضها ببعض مما يقتات ب
ُحْسُن هذه األرض وهباؤها، وظن أهل هذه األرض أهنم قادرون على حصادها واالنتفاع هبا، جاءها أمرنا وقضاؤنا 

مقطوعة ال شيء هبالك ما عليها من النبات، والزينة إما ليال وإما هناًرا، فجعلنا هذه النباتات واألشجار حمصودة 



فيها، كأن مل تكن تلك الزروع والنباتات قائمة قبل ذلك على وجه األرض، فكذلك يأيت الفناء على ما تتباَهون به 
َمثَلَ هذه الدنيا وعرَّفناكم حبقيقتها، نبيِّن  -أيها الناس-وكما بيَّنا لكم . من دنياكم وزخارفها فيفنيها اهللا ويهلكها

  .كرون يف آيات اهللا، ويتدبرون ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرةحججنا وأدلتنا لقوم يتف

  ) ٢٥(َواللَُّه َيْدُعو إِلَى َدارِ السَّلَامِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  }) ٢٥(َواللَُّه َيْدُعو إِلَى دَارِ السَّالمِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ { 
يدعوكم إىل جناته اليت أعدها ألوليائه، ويهدي َمن يشاء ِمن َخلْقه، فيوفقه إلصابة الطريق املستقيم، وهو  واهللا

  .اإلسالم

  ) ٢٦( ْم ِفيَها َخاِلُدونَِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َولَا َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َولَا ِذلَّةٌ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُه

  }) ٢٦( ِفيَها َخاِلُدونَ ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َوال َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َوال ِذلَّةٌ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُهْم{ 
اهللا تعاىل يف  للمؤمنني الذين أحسنوا عبادة اهللا فأطاعوه فيما أمر وهنى، اجلنةُ، وزيادة عليها، وهي النظر إىل وجه

هؤالء املتصفون هبذه الصفات . اجلنة، واملغفرةُ والرضوان، وال يغشى وجوههم غبار وال ذلة، كما يلحق أهل النار
  .هم أصحاب اجلنة ماكثون فيها أبدًا

اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا ِمَن  َوالَِّذيَن كََسبُوا السَّيِّئَاِت َجَزاُء سَيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوَتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن
  ) ٢٧(اللَّْيلِ ُمظِْلًما أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

ِه ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا َوالَِّذيَن كََسُبوا السَّيِّئَاتِ َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَها وََتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن اللَّ{ 
  }) ٢٧(ِمَن اللَّْيلِ ُمظِْلًما أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

والذين عملوا السيئات يف الدنيا فكفروا وعصَوا اهللا هلم جزاء أعماهلم السيئة اليت عملوها مبثلها من عقاب اهللا يف 
خرة، وتغشاهم ذلَّة وهوان، وليس هلم ِمن عذاب اهللا ِمن مانع مينعهم إذا عاقبهم، كأمنا أُلبست وجوههم طائفة اآل

  .هؤالء هم أهل النار ماكثون فيها أبًدا. من سواد الليل املظلم

كَاُؤكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم َوقَالَ ُشَركَاُؤُهْم َما كُنُْتْم إِيَّاَنا َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُمْ أَنُْتْم َوُشَر
  ) ٢٨(َتْعُبُدونَ 

ْنُتْم إِيَّانَا ْم َوقَالَ ُشَركَاؤُُهْم َما كَُوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُْم أَْنُتْم َوُشَركَاؤُكُْم فََزيَّلَْنا بَْيَنُه{ 
  }) ٢٨(َتْعُبُدونَ 
الزموا مكانكم أنتم : يوم حنشر اخللق مجيعا للحساب واجلزاء، مث نقول للذين أشركوا باهللا -أيها الرسول-واذكر 

وشركاؤكم الذين كنتم تعبدوهنم من دون اهللا حىت تنظروا ما ُيفْعل بكم، فَفَرَّقْنا بني املشركني ومعبوديهم، وتربَّأ َمن 
  .ما كنتم إيانا تعبدون يف الدنيا: بُِدوا ِمن دون اهللا ممن كانوا يعبدوهنم، وقالوا للمشركنيُع

  ) ٢٩(فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم إِنْ كُنَّا َعْن ِعَبادَِتكُْم لََغاِفِلَني 



  }) ٢٩(ْن ِعَباَدِتكُْم لََغاِفِلَني فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْينََنا َوَبيَْنكُْم إِنْ كُنَّا َع{ 
فكفى باهللا شهيًدا بيننا وبينكم، إننا مل نكن نعلم ما كنتم تقولون وتفعلون، ولقد كنَّا عن عبادتكم إيانا غافلني، ال 

  .نشعر هبا

  ) ٣٠(َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ  ُهَناِلكَ َتْبلُو كُلُّ نَفْسٍ َما أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ

  }) ٣٠(ُرونَ ُهَناِلَك َتْبلُو كُلُّ َنفْسٍ َما أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْوالُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْت{ 
إن خًريا فخري، : زى حبسبهايف ذلك املوقف للحساب تتفقد كل نفس أحواهلا وأعماهلا اليت سلفت وتعاينها، وجتا

وإن شًرا فشر، وُردَّ اجلميع إىل اهللا احلكم العدل، فأُدِخلَ أهل اجلنِة اجلنةَ وأهل النار النار، وذهب عن املشركني ما 
  .كانوا يعبدون من دون اهللا افتراء عليه

َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُيخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن  قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلكُ السَّْمَع
  ) ٣١(الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ 

وَاألَْبصَاَر َوَمْن ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُيخْرُِج الَْميِّتَ قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ أَْم َمْن َيْمِلُك السَّْمَع { 
  }) ٣١(ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيدَبُِّر األَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَال َتتَّقُونَ 

رض مبا ينبته فيها من َمن يرزقكم من السماء، مبا يُنزله من املطر، ومن األ: هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ وَمن ميلك ما تتمتعون به أنتم وغريكم من حواسِّ السمع 

واألبصار؟ ومن ذا الذي ميلك احلياة واملوت يف الكون كلِّه، فيخرج األحياء واألموات بعضها من بعض فيما 
َمن يدبِّر أمر السماء واألرض وما فيهن، وأمركم وأمر اخلليقة مجيًعا؟ تعرفون من املخلوقات، وفيما ال تعرفون؟ و

  أفال ختافون عقاب اهللا إن عبدمت معه غريه؟: فسوف جييبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو اهللا، فقل هلم

  ) ٣٢(فُونَ فَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ُتْصَر

  }) ٣٢(فَذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعدَ الَْحقِّ إِال الضَّاللُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ { 
فذلكم اهللا ربكم هو احلق الذي ال ريب فيه، املسَتِحق للعبادة وحده ال شريك له، فأي شيء سوى احلق إال 

  عبادة ما سواه؟الضالل؟، فكيف ُتْصَرفون عن عبادته إىل 

  ) ٣٣(كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم لَا ُيؤِْمُنونَ 

  }) ٣٣(كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم ال ُيْؤِمُنونَ { 
وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن  كما كفر هؤالء املشركون واستمرُّوا على شركهم، حقت كلمة ربك

طاعة رهبم إىل معصيته وكفروا به أنَّهم ال يصدقون بوحدانية اهللا، وال بنبوة نبيِّه حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال 
  .يعملون هبديه

  ) ٣٤(ثُمَّ ُيعِيُدُه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ  قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه قُلِ اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق



  }) ٣٤(ُتْؤفَكُونَ  قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه قُلِ اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه فَأَنَّى{ 
شيء من غري أصل، مث يفنيه بعد إنشائه، مث هل من آهلتكم ومعبوداتكم َمن يبدأ َخلْق أي :  -أيها الرسول-قل هلم 

اهللا تعاىل وحده هو الذي : -أيها الرسول-يعيده كهيئته قبل أن يفنيه؟ فإهنم ال يقدرون على دعوى ذلك، قل 
  ينشئ اخللق مث يفنيه مث يعيده، فكيف تنصرفون عن طريق احلق إىل الباطل، وهو عبادة غري اهللا؟

يَهِدِّي إِلَّا  َمْن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه يَْهِدي لِلَْحقِّ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتََّبعَ أَمَّْن لَاقُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم 
  ) ٣٥(أَنْ ُيْهَدى فََما لَكُْم كَْيفَ َتْحكُُمونَ 

اللَُّه َيْهِدي ِللَْحقِّ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ يُتََّبَع أَمَّْن ال يَهِدِّي  قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ{ 
  }) ٣٥(إِال أَنْ ُيْهَدى فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ 

ى ذلك، هل ِمن شركائكم َمن يرشد إىل الطريق املستقيم؟ فإهنم ال يقدرون عل: هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
َمن يهدي وحده للحق أم من ال يهتدي : أيهما أحق باالتباع. اهللا وحده يهدي الضال عن اهلدى إىل احلق: قل هلم

لعدم علمه ولضالله، وهي شركاؤكم اليت ال َتهدي وال تَهتدي إال أن ُتهَدى؟ فما بالكم كيف سوَّيتم بني اهللا 
  .وخلقه؟ وهذا حكم باطل

  ) ٣٦(ُهمْ إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ َوَما َيتَّبُِع أَكْثَُر

  }) ٣٦(ونَ َوَما َيتَّبِعُ أَكْثَرُُهْم إِال ظَنا إِنَّ الظَّنَّ ال ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُ{ 
يتبع أكثر هؤالء املشركني يف جعلهم األصنام آهلة واعتقادهم بأهنا تقرِّب إىل اهللا إال خترًصا وظنًا، وهو ال يغين  وما

  .إن اهللا عليم مبا يفعل هؤالء املشركون من الكفر والتكذيب. من اليقني شيئًا

ْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفِْصيلَ الِْكَتابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن َت
  ) ٣٧(الْعَالَِمَني 

َربِّ ابِ ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوتَفْصِيلَ الِْكَت{ 
  }) ٣٧(الْعَالَِمَني 

وما كان يتهيَّأ ألحد أن يأيت هبذا القرآن ِمن عند غري اهللا، ألنه ال يقدر على ذلك أحد من اخللق، ولكن اهللا أنزله 
ألن دين اهللا واحد، ويف هذا القرآن بيان وتفصيل ملا شرعه اهللا ألمة حممد ؛ مصدِّقا للكتب اليت أنزهلا على أنبيائه

  .ليه وسلم، ال شك يف أن هذا القرآن موحًى من رب العاملنيصلى اهللا ع

  ) ٣٨(ِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمثِْلِه وَاْدُعوا َمنِ اْسَتطَعُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُنُْتْم صَا

  }) ٣٨(َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ فَأُْتوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه { 
: -أيها الرسول-قل هلم !! إن هذا القرآن افتراه حممد من عند نفسه؟ فإهنم يعلمون أنه بشر مثلهم: بل أيقولون

ك بكل َمن قََدْرمت عليه من دون فأتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن يف نظمه وهدايته، واستعينوا على ذل
  .اهللا من إنس وجن، إن كنتم صادقني يف دعواكم



ْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني َبلْ كَذَُّبوا بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّا يَأِْتهِمْ َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَا
)٣٩ (  

 كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني كَذَّبُوا بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّا َيأْتِهِْم َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذَّبَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَاْنظُْرَبلْ { 
)٣٩ ({  

وا بعلمه من ذكر البعث بل ساَرعوا إىل التكذيب بالقرآن أول ما مسعوه، قبل أن يتدبروا آياته، وكفروا مبا مل حييط
وكما كذَّب املشركون بوعيد اهللا . واجلزاء واجلنة والنار وغري ذلك، ومل يأهتم بعُد حقيقة ما ُوِعدوا به يف الكتاب

كيف كانت عاقبة الظاملني؟ فقد أهلك اهللا بعضهم باخلسف،  -أيها الرسول-كذَّبت األمم اليت خلت قبلهم، فانظر 
  .غري ذلكوبعضهم بالغرق، وبعضهم ب

  ) ٤٠(َوِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن لَا ُيْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن 

  }) ٤٠(َوِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمنُْهْم َمْن ال ُيْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن { 
ق بالقرآن، ومنهم من ال يصدِّق به حىت ميوت على ذلك ويبعث عليه، وربك َمن يصدِّ -أيها الرسول-وِمن قومك 

  .أعلم باملفسدين الذين ال يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب

  ) ٤١(َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ  َوإِنْ كَذَّبُوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي وَلَكُْم َعَملُكُْم أَْنُتمْ َبرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ

  }) ٤١(نَ َوإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي َولَكُْم َعَملُكُمْ أَنُْتْم بَرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ وَأََنا بَرِيٌء ِممَّا َتْعَملُو{ 
عملكم، فأنتم ال تؤاَخذون يل ديين وعملي، ولكم دينكم و: هؤالء املشركون فقل هلم -أيها الرسول-وإن كذَّبك 

  .بعملي، وأنا ال أؤاَخذ بعملكم

  ) ٤٢(َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ َولَْو كَاُنوا لَا َيْعِقلُونَ 

  }) ٤٢(ونَ َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو كَانُوا ال َيْعِقلُ{ 
أفأنت َتقْدر على إمساع الصم؟ . وِمَن الكفار َمن يسمعون كالمك احلق، وتالوتك القرآن، ولكنهم ال يهتدون

  .ألهنم صمٌّ عن مساع احلق، ال يعقلونه؛ فكذلك ال تقدر على هداية هؤالء إال أن يشاء اهللا هدايتهم

  ) ٤٣(الْعُْمَي َولَْو كَانُوا لَا ُيْبِصُرونَ َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي 

  }) ٤٣(َوِمْنُهْم َمْن َينْظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَاُنوا ال ُيْبِصُرونَ { 
أيها -وِمَن الكفار َمن ينظر إليك وإىل أدلة نبوتك الصادقة، ولكنه ال يبصر ما آتاك اهللا من نور اإلميان، أفأنت 

تقدر على أن ختلق للعمي أبصاًرا يهتدون هبا؟ فكذلك ال تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي البصرية،  -الرسول
  .وإمنا ذلك كلُّه هللا وحده

  ) ٤٤(إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم النَّاَس َشيْئًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ 



  }) ٤٤(َس شَْيئًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم النَّا{ 
إن اهللا ال يظلم الناس شيئًا بزيادة يف سيئاهتم أو نقص من حسناهتم، ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر 

  .واملعصية وخمالفة أمر اهللا وهنيه

َعةً ِمَن النََّهارِ َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما كَانُوا ُمْهَتِديَن َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َسا
)٤٥ (  

بُوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما كَانُوا َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُوا إِال َساَعةً ِمَن النَّهَارِ َيَتعَاَرفُونَ َبيَْنُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَّ{ 
  }) ٤٥(ُمْهَتِديَن 

ويوم َيحشر اهللا هؤالء املشركني يوم البعث واحلساب، كأهنم قبل ذلك مل ميكثوا يف احلياة الدنيا إال قدر ساعة من 
الذين قد خسر . النهار، يعرف بعضهم بعًضا كحاهلم يف الدنيا، مث انقطعت تلك املعرفة وانقضت تلك الساعة

  .كفروا وكذَّبوا بلقاء اهللا وثوابه وعقابه، وما كانوا موفَّقني إلصابة الرشد فيما فعلوا

  ) ٤٦(َيفَْعلُونَ  َوإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا مَْرجُِعُهمْ ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما

  }) ٤٦(بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َيفَْعلُونَ  َوإِمَّا ُنرِيَنََّك{ 
يف حياتك بعض الذي نَِعُدهم من العقاب يف الدنيا، أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك  -أيها الرسول-وإمَّا نرينَّك 

رهم يف احلالتني، مث اهللا شهيد على أفعاهلم اليت كانوا يفعلوهنا يف الدنيا، ال خيفى عليه فيهم، فإلينا وحدنا يرجع أم
  .شيء منها، فيجازيهم هبا جزاءهم الذي يستحقونه

  ) ٤٧(َوِلكُلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ فَإِذَا َجاَء َرسُولُُهْم قُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

  }) ٤٧(مٍَّة َرُسولٌ فَإِذَا َجاَء َرُسولُُهْم قُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط وَُهْم ال ُيظْلَُمونَ َوِلكُلِّ أُ{ 
رسول أرسلُته إليهم، كما أرسلت حممًدا إليكم يدعو إىل دين اهللا وطاعته،  -أيها الناس-ولكل أمة َخلَْت قبلكم 

  .وهم ال ُيظلمون ِمن جزاء أعماهلم شيئًافإذا جاء رسوهلم يف اآلخرة قُِضَي حينئذ بينهم بالعدل، 

  ) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  }) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
دقني فيما َتِعدوننا مىت قيام الساعة إن كنت أنت وَمن تبعك من الصا: -أيها الرسول-ويقول املشركون من قومك 

  به؟

َيْسَتأْخُِرونَ َساَعةً َولَا َيْستَقِْدُمونَ  قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي ضَرا َولَا َنفًْعا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَلَا
)٤٩ (  



َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمَّةٍ أََجلٌ إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَال َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َوال قُلْ ال أَْمِلكُ ِلَنفِْسي َضرا َوال َنفًْعا إِال { 
  }) ٤٩(َيْستَقِْدُمونَ 

ال أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرًا، وال أجلب هلا نفًعا، إال ما شاء اهللا أن يدفع عين ِمن : -أيها الرسول-قل هلم 
وم وقت النقضاء مدهتم وأجلهم، إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم، فال لكل ق. ضرٍّ أو جيلب يل من نفع

  .يستأخرون عنه ساعة فُيْمهلون، وال يتقدم أجلهم عن الوقت املعلوم

  ) ٥٠(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبهُ َبيَاًتا أَْو نََهاًرا َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ 

  }) ٥٠(أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبيَاًتا أَوْ َنهَاًرا َماذَا َيْسَتْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ  قُلْ{ 
أخربوين إن أتاكم عذاب اهللا ليال أو هناًرا، فأي شيء تستعجلون أيها اجملرمون : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 

  بنزول العذاب؟

  ) ٥١(آَمنُْتْم بِِه آلْآنَ َوقَْد كُْنُتْم بِهِ َتْستَْعجِلُونَ  أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع

  }) ٥١(أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنُتْم بِِه آآلنَ َوقَْد كُْنُتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَ { 
تؤمنون  آآلن: آمنتم يف وقت ال ينفعكم فيه اإلميان؟ وقيل لكم حينئذ -أيها املشركون-أبعدما وقع عذاب اهللا بكم 

  به، وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟

  ) ٥٢(ثُمَّ ِقيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا بَِما كُْنُتْم َتكِْسُبونَ 

  }) ٥٢(ُبونَ ثُمَّ قِيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد َهلْ ُتْجَزْونَ إِال بَِما كُْنُتمْ َتكِْس{ 
جترَّعوا عذاب اهللا الدائم لكم أبًدا، فهل تُعاقَبون إال مبا كنتم تعملون يف : مث قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باهللا

  حياتكم من معاصي اهللا؟

  ) ٥٣(َوَيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َورَبِّي إِنَُّه لََحقٌّ َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 

  }) ٥٣(َيْسَتْنبِئُوَنكَ أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َوَربِّي إِنَُّه لََحقٌّ َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن َو{ 
-أيها الرسول-عن العذاب يوم القيامة، أحقٌّ هو؟ قل هلم  -أيها الرسول-ويستخربك هؤالء املشركون من قومك 

  .بعثكم وجيازيكم، فأنتم يف قبضته وسلطانهنعم وريب إنه حلق ال شك فيه، وما أنتم مبعجزين اهللا أن ي: 

قُِضَي بَْيَنُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم لَا َولَْو أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرضِ لَافَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َو
  ) ٥٤(ُيظْلَُمونَ 

ُهمْ لََمْت َما ِفي اَألْرضِ الفَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوقُِضَي بَْيَنُهْم بِالِْقْسِط َوَولَْو أَنَّ ِلكُلِّ َنفْسٍ ظَ{ 
  }) ٥٤(ال ُيظْلَُمونَ 

ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت باهللا مجيع ما يف األرض، وأمكنها أن جتعله فداء هلا من ذلك العذاب الفتدت 



خفى الذين ظلموا حسرهتم حني أبصروا عذاب اهللا واقعا هبم مجيًعا، وقضى اهللا عز وجل بينهم بالعدل، وهم به، وأ
  .ال ُيظلَمون؛ ألن اهللا تعاىل ال يعاقب أحدا إال بذنبه

  ) ٥٥(ْم لَا َيْعلَُمونَ أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَلَا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُه

  }) ٥٥(أَال إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ أَال إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ { 
 أال إن لقاء اهللا تعاىل. أال إن كل ما يف السموات وما يف األرض ملك هللا تعاىل، ال شيء من ذلك ألحد سواه

  .وعذابه للمشركني كائن، ولكن أكثرهم ال يعلمون حقيقة ذلك

  ) ٥٦(ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

  }) ٥٦(ُهَو ُيْحيِي َوُيمِيُت َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ { 
د ذلك، وهم إليه إن اهللا هو احمليي واملميت ال يتعذَّر عليه إحياء الناس بعد موهتم، كما ال تعجزه إماتتهم إذا أرا

  .راجعون بعد موهتم

  ) ٥٧(نَِني َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوشِفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِم

  }) ٥٧(ي الصُُّدورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِف{ 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تذكِّركم عقاب اهللا وختوفكم وعيده، وهي القرآن وما اشتمل عليه من 

اآليات والعظات إلصالح أخالقكم وأعمالكم، وفيه دواء ملا يف القلوب من اجلهل والشرك وسائر األمراض، ورشد 
ألهنم املنتفعون ؛ ملن اتبعه من اخللق فينجيه من اهلالك، جعله سبحانه وتعاىل نعمة ورمحة للمؤمنني، وخصَّهم بذلك

  .باإلميان، وأما الكافرون فهو عليهم َعَمى

  ) ٥٨(قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه وَبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

  }) ٥٨(فَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ قُلْ بِ{ 
بفضل اهللا وبرمحته، وهو ما جاءهم من اهللا من اهلدى ودين احلق وهو اإلسالم، : جلميع الناس -أيها الرسول-قل 

لذي أنزله على حممد صلى اهللا عليه وسلم، خري مما فإن اإلسالم الذي دعاهم اهللا إليه، والقرآن ا؛ فبذلك فليفرحوا
  .جيمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة

  ) ٥٩(ونَ أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرقُلْ أََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحلَالًا قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم 

  }) ٥٩(ْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ قُلْ أََرأَْيُتْم َما أَنَْزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنُه حََراًما َوَحالال قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم أَ{ 
احليوان والنبات  أخربوين عن هذا الرزق الذي خلقه اهللا لكم من: هلؤالء اجلاحدين للوحي -أيها الرسول-قل 

آهللا أذن لكم بذلك، أم تقولون على اهللا الباطل : واخلريات فحلَّلتم بعض ذلك ألنفسكم وحرَّمتم بعضه، قل هلم
  .وتكذبون؟ وإهنم ليقولون على اهللا الباطل ويكذبون



  ) ٦٠(َه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْشكُُرونَ َوَما ظَنُّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ َيْوَم الْقَِياَمِة إِنَّ اللَّ

نَّ أَكْثََرُهْم ال َيْشكُُرونَ َوَما ظَنُّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِك{ 
)٦٠ ({  

ء الذين يتخرصون على اهللا الكذب يوم احلساب، فيضيفون إليه حترمي ما مل حيرمه عليهم من األرزاق وما ظنُّ هؤال
واألقوات، أن اهللا فاعل هبم يوم القيامة بكذهبم وفِْرَيتِهم عليه؟ أحيسبون أنه يصفح عنهم ويغفر هلم؟ إن اهللا لذو 

يف الدنيا وإمهاله إياه، ولكن أكثر الناس ال  بتركه معاجلة َمن افترى عليه الكذب بالعقوبة؛ فضل على خلقه
  .يشكرون اهللا على تفضله عليهم بذلك

ذْ تُِفيُضونَ ِفيِه َوَما َيعُْزُب َعْن َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َولَا َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُمْ ُشُهوًدا إِ
  ) ٦١(ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َولَا أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبَر إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ رَبَِّك ِمْن 

ِفيُضونَ ِفيِه َوَما َيعُْزُب ُتَوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِال كُنَّا َعلَْيكُمْ ُشُهوًدا إِذْ { 
  }) ٦١(ُمبِنيٍ  َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء َوال أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبَر إِال ِفي ِكتَابٍ

من هذه األمة عمال يف أمر ِمن أمورك وما تتلو من كتاب اهللا من آيات، وما يعمل أحد  -أيها الرسول-وما تكون 
من خري أو شر إال كنا عليكم شهوًدا ُمطَِّلعني عليه، إذ تأخذون يف ذلك، وتعملونه، فنحفظه عليكم وجنزيكم به، 

من زنة منلة صغرية يف األرض وال يف السماء، وال أصغر األشياء وال  -أيها الرسول-وما يغيب عن علم ربك 
  .، أحاط به علمه وجرى به قلمهأكربها، إال يف كتاب عند اهللا واضح جلي

  ) ٦٢(أَلَا إِنَّ أَْولَِياَء اللَِّه لَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ 

  }) ٦٢(أَال إِنَّ أَوِْلَياَء اللَِّه ال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ { 
  .م حيزنون على ما فاهتم من حظوظ الدنياأال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم يف اآلخرة من عقاب اهللا، وال ه

  ) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

  }) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ { 
وصفات هؤالء األولياء، أهنم الذين صدَّقوا اهللا واتبعوا رسوله وما جاء به من عند اهللا، وكانوا يتقون اهللا بامتثال 

  .معاصيه أوامره، واجتناب

  ) ٦٤(ُم لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوِفي الْآخَِرِة لَا َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِي

  }) ٦٤(ُز الَْعظِيُم لَُهُم الُْبشَْرى ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوِفي اآلخَِرِة ال تَْبدِيلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْو{ 
هلؤالء األولياء البشارة من اهللا يف احلياة الدنيا مبا يسرُّهم، ويف اآلخرة باجلنة، ال خيلف اهللا وعده وال يغيِّره، ذلك هو 

  .ألنه اشتمل على النجاة ِمن كل حمذور، والظَّفَر بكل مطلوب حمبوب؛ الفوز العظيم



  ) ٦٥(زَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم َولَا َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْع

  }) ٦٥(َوال َيحُْزْنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
اىل فإن اهللا تع؛ قول املشركني يف رهبم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه األوثان واألصنام -أيها الرسول-وال حيزنك 

  .هو املتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة يف الدنيا واآلخرة، وهو السميع ألقواهلم، العليم بأفعاهلم ونياهتم

إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ  اَء إِنْ يَتَّبُِعونَأَلَا إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َوَما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَ
  ) ٦٦(ُهْم إِلَّا َيْخُرُصونَ 

 إِنْ يَتَّبُِعونَ إِال الظَّنَّ َوإِنْ أَال إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ َوَما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَاَء{ 
  }) ٦٦(ُهْم إِال َيخُْرُصونَ 

وأي شيء يتَّبع َمن يدعو . ن هللا كل َمن يف السموات ومن يف األرض من املالئكة، واإلنس، واجلن وغري ذلكأال إ
  .غري اهللا من الشركاء؟ ما يتَّبعون إال الشك، وإن هم إال يكذبون فيما ينسبونه إىل اهللا

  ) ٦٧(ًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ لَِتْسكُنُوا ِفيِه َوالنَّهَاَر ُمْبِص

  }) ٦٧(ُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ { 
؛ حلركة يف طلب املعاش، وجعل لكم النهارالليل لتسكنوا فيه وهتدؤوا من عناء ا -أيها الناس-هو الذي جعل لكم 

إن يف اختالف الليل والنهار وحال أهلهما فيهما لَداللةً وحجًجا على أن اهللا . لتبصروا فيه، ولتسعَْوا لطلب رزقكم
  .وحده هو املستحق للعبادة، لقوم يسمعون هذه احلجج، ويتفكرون فيها

َو الْغَنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ إِنْ ِعْندَكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا أََتقُولُونَ َعلَى قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبَحاَنُه ُه
  ) ٦٨(اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

ْرضِ إِنْ عِْنَدكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا أََتقُولُونَ قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبحَاَنُه ُهَو الَْغنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَأل{ 
  }) ٦٨(َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ 

تقدَّس اهللا عن ذلك كله وتنزَّه، هو . املالئكة بنات اهللا، أو املسيح ابن اهللا: اختذ اهللا ولدًا، كقوهلم: قال املشركون
رض، فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له؟ وليس الغين عن كل ما سواه، له كل ما يف السموات واأل

  لديكم دليل على ما تفترونه من الكذب، أتقولون على اهللا ما ال تعلمون حقيقته وصحته؟

  ) ٦٩(قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ 

  }) ٦٩(ِه الْكَِذبَ ال ُيفِْلُحونَ قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَّ{ 
إن الذين يفترون على اهللا الكذب باختاذ الولد وإضافة الشريك إليه، ال ينالون مطلوهبم يف الدنيا وال يف : قل

  .اآلخرة



  ) ٧٠(كْفُُرونَ َمَتاٌع ِفي الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَِّديَد بَِما كَاُنوا َي

  }) ٧٠(َمتَاٌع ِفي الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَّدِيَد بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ { 
إمنا يتمتعون يف الدنيا بكفرهم وكذهبم متاًعا قصًريا، مث إذا انقضى أجلهم فإلينا مصريهم، مث نذيقهم عذاب جهنم 

  .رهم باهللا وتكذيبهم رسل اهللا، وجحدهم آياتهبسبب كف

اللَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ُنوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي وََتذِْكريِي بِآيَاِت 
  ) ٧١(كُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ َولَا ُتْنِظُروِن فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم ثُمَّ لَا َي

اللَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلْتُ َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ َيا قَْومِ إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي وََتذِْكريِي بِآَياِت { 
  }) ٧١(أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم ثُمَّ ال َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقُْضوا إِلَيَّ َوال ُتنِْظُروِن  فَأَْجِمُعوا

إن كان َعظَُم عليكم : مع قومه حني قال هلم -عليه السالم-خرب نوح " مكة"على كفار  -أيها الرسول-واقصص 
اهينه فعلى اهللا اعتمادي وبه ثقيت، فأعدُّوا أمركم، وادعوا شركاءكم، مث مقامي فيكم وتذكريي إياكم حبجج اهللا وبر

ال جتعلوا أمركم عليكم مستتًرا بل ظاهًرا منكشفًا، مث اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي يف إمكانكم، وال متهلوين 
  .ساعة من هنار

  ) ٧٢(إِلَّا َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني  فَإِنْ َتَولَّيُْتْم فََما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي

  }) ٧٢(َني فَإِنْ َتَولَّْيُتْم فََما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرَِي إِال َعلَى اللَِّه َوأُِمْرتُ أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِم{ 
ن ثوايب عند ريب وأجري عليه سبحانه، وحده ال شريك له، أل؛ فإن أعرضتم عن دعويت فإنين مل أسألكم أجًرا

  .وأمرت أن أكون من املنقادين حلكمه

رِينَ ا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْنذَفَكَذَّبُوُه فََنجَّيَْناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوَجَعلَْناُهْم َخلَاِئَف َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَن
)٧٣ (  

ا فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ فَكَذَُّبوُه فََنجَّْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوَجَعلَْناُهْم َخالِئَف َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَن{ 
  }) ٧٣(الْمُْنذَرِيَن 

ه يف السفينة، وجعلناهم َيْخلُفون املكذبني يف األرض، فكذب نوًحا قوُمه فيما أخربهم به عن اهللا، فنجَّيناه هو ومن مع
كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهلم عذاب اهللا  -أيها الرسول-وأغرقنا الذين جحدوا حججنا، فتأمل 

  وبأسه؟

ُيْؤِمنُوا بَِما كَذَُّبوا بِِه ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعِدِه ُرُسلًا إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانُوا ِل
  ) ٧٤(قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن 

ُع َعلَى بِِه ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْب ثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعِدِه ُرُسال إِلَى قَْومِهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيؤِْمُنوا بَِما كَذَّبُوا{ 
  }) ٧٤(قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن 



فجاء كل رسول قومه ) هوًدا وصاحلًا وإبراهيم ولوطًا وشعيًبا وغريَهم(مث بعثنا من بعد نوح رسال إىل أقوامهم
باملعجزات الدالة على رسالته، وعلى صحة ما دعاهم إليه، فما كانوا ليصدِّقوا ويعملوا مبا كذَّب به قوم نوح وَمن 

وكما ختم اهللا على قلوب هؤالء األقوام فلم يؤمنوا، كذلك خيتم على قلوب َمن شاهبهم . ن األمم اخلاليةسبقهم م
  .ممن بعدهم من الذين جتاوزوا حدود اهللا، وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة هلم على معاصيهم

  ) ٧٥(ْونَ َوَملَِئِه بِآَياتَِنا فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى َوهَاُرونَ إِلَى ِفْرَع

  }) ٧٥(ْجرِِمَني ثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى َوَهاُرونَ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه بِآَياِتَنا فَاسَْتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما ُم{ 
سى وهارون عليهما السالم إىل فرعون وأشراف قومه باملعجزات الدالة على مث بعثنا ِمن بعد أولئك الرسل مو

  .صدقهما، فاستكربوا عن قَبول احلق، وكانوا قوًما مشركني جمرمني مكذبني

  ) ٧٦(فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِني 

  }) ٧٦(ِعْنِدَنا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِني فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن { 
  .إن الذي جاء به موسى من اآليات إمنا هو سحر ظاهر: فلما أتى فرعونَ وقوَمه احلقُّ الذي جاء به موسى قالوا

  ) ٧٧(قَالَ ُموَسى أََتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجاءَكُْم أَِسْحٌر َهذَا وَلَا ُيفِْلحُ السَّاِحُرونَ 

  }) ٧٧(قَالَ ُموَسى أََتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َوال ُيفِْلحُ السَّاِحُرونَ { 
إنه سحر مبني؟ انظروا َوْصَف ما جاءكم وما اشتمل : أتقولون للحق ملا جاءكم: قال هلم موسى متعجًبا ِمن قوهلم

  .ن يف الدنيا وال يف اآلخرةوال يفلح الساحرون، وال يفوزو. عليه جتدوه احلق

  ) ٧٨(ْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنَِني قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَتلِْفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَءَنا َوَتكُونَ لَكَُما الْكِْبرَِياُء ِفي الْأَْرضِ َوَما َن

  }) ٧٨(وََتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِياُء ِفي اَألْرضِ َوَما َنْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنَِني  قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتلْفَِتَنا َعمَّا َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا{ 
أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غري اهللا، وتكون لكما أنت وهارون : قال فرعون وملؤه ملوسى

لنعبد اهللا وحده ال شريك ؛ أُرسلتما إلينا؟ وما حنن لكما مبقرِّين بأنكما رسوالن "مصر"العظمة والسلطان يف أرض 
  .له

  ) ٧٩(َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائُْتونِي بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ 

  }) ٧٩(َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ { 
  .جيئوين بكل ساحر متقن للسحر: وقال فرعون

  ) ٨٠(قُوا َما أَْنُتْم ُملْقُونَ فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالَ لَُهْم ُموَسى أَلْ



  }) ٨٠(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالَ لَُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ { 
  .ألقوا على األرض ما معكم من حبالكم وعصيِّكم: فلما جاء السحرة فرعون قال هلم موسى

  ) ٨١(ْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه لَا ُيْصِلُح َعَملَ الُْمفِْسِديَن فَلَمَّا أَلْقَْوا قَالَ ُموَسى َما جِئُْتْم بِِه السِّ

  }) ٨١(فِْسِديَن فَلَمَّا أَلْقَْوا قَالَ ُموَسى َما جِئُْتْم بِِه السِّْحرُ إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َعَملَ الُْم{ 
إنَّ الذي جئتم به وألقيتموه هو السحر، إن اهللا سُيذْهب ما جئتم به : هم قال هلم موسىفلما ألقَوا حباهلم وعصيَّ

  .وسُيبطله، إن اهللا ال يصلح عمل َمن سعى يف أرض اهللا مبا يكرهه، وأفسد فيها مبعصيته

  ) ٨٢(َوُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ بِكَِلمَاِتِه َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 

  }) ٨٢(ُه الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َولَْو كَرِهَ الُْمْجرُِمونَ وَُيِحقُّ اللَّ{ 
ويثبِّت اهللا احلق الذي جئتكم به من عنده فُيعليه على باطلكم بكلماته وأمره، ولو كره اجملرمون أصحاب املعاصي 

  .ِمن آل فرعون

َعْونَ َوَملَِئهِْم أَنْ َيفِْتَنُهْم َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لَعَالٍ ِفي الْأَْرضِ وَإِنَُّه لَِمَن فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْر
  ) ٨٣(الُْمْسرِِفَني 

ِفي اَألْرضِ وَإِنَُّه  ْونَ لََعالٍفََما آَمَن ِلُموَسى إِال ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم أَنْ َيفِْتَنُهْم َوإِنَّ ِفْرَع{ 
  }) ٨٣(لَِمَن الُْمْسرِِفَني 

فما آمن ملوسى عليه السالم مع ما أتاهم به من احلجج واألدلة إال ذرية من قومه من بين إسرائيل، وهم خائفون من 
فرعون وملئه أن يفتنوهم بالعذاب، فيصدُّوهم عن دينهم، وإن فرعون لَجبار مستكرب يف األرض، وإنه ملن 

  .تجاوزين احلد يف الكفر والفسادامل

  ) ٨٤(َوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آَمْنُتمْ بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُنُْتْم ُمْسِلِمَني 

  }) ٨٤( َوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آَمنُْتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْسِلِمَني{ 
وامتثلتم شرعه فثقوا به، وسلِّموا ألمره، وعلى اهللا توكلوا إن  -جلَّ وعال-يا قومي إن صدقتم باهللا : وقال موسى

  .كنتم مذعنني له بالطاعة

  ) ٨٥(فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  }) ٨٥(ى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني فَقَالُوا َعلَ{ 
على اهللا وحده ال شريك له اعتمدنا، وإليه فوَّضنا أمرنا، ربنا ال تنصرهم علينا فيكون ذلك : فقال قوم موسى له

  .لى حق ملا غُلبوالو كانوا ع: فتنة لنا عن الدين، أو ُيفنت الكفاُر بنصرهم، فيقولوا

  ) ٨٦(َوَنجَِّنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 



  }) ٨٦(وََنجَِّنا بَِرْحمَِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن { 
  .ألهنم كانوا يأخذوهنم باألعمال الشاقة؛ وجنِّنا برمحتك من القوم الكافرين فرعون وملئه

  ) ٨٧(نَِني يِه أَنْ َتَبوَّآ ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوًتا وَاْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمَوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى َوأَِخ

أَِقيُموا الصَّالةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنِنيَ َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى وَأَِخيِه أَنْ َتَبوَّآ ِلقَْوِمكَُما بِِمْصَر بُُيوًتا وَاْجَعلُوا ُبُيوَتكُْم ِقْبلَةً َو{ 
)٨٧ ({  

تكون مساكن ومالجئ تعتصمون هبا، واجعلوا " مصر"وأوحينا إىل موسى وأخيه هارون أن اختذا لقومكما بيوًتا يف 
بالنصر املؤزر، وبشِّر املؤمنني املطيعني هللا . بيوتكم أماكن تصلُّون فيها عند اخلوف، وأدُّوا الصالة املفروضة يف أوقاهتا

  .والثواب اجلزيل منه سبحانه وتعاىل

وا َعْن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َعلَى َوقَالَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْموَالًا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّ
  ) ٨٨(ْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ الْأَلِيَم أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِ

وا َعْن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َعلَى َوقَالَ ُموَسى رَبََّنا إِنََّك آتَْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِيَنةً َوأَْموَاال ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّ{ 
  }) ٨٨(لَى قُلُوبِهِْم فَال ُيؤِْمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب األَِليَم أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد َع

فلم يشكروا لك، وإمنا استعانوا هبا على ؛ ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنيا: وقال موسى
 ال تنشرح لإلميان، فال اإلضالل عن سبيلك، ربنا اطمس على أمواهلم، فال ينتفعوا هبا، واختم على قلوهبم حىت

  .يؤمنوا حىت يروا العذاب الشديد املوجع

  ) ٨٩(قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْعوَُتكَُما فَاْسَتِقيَما وَلَا َتتَّبَِعانِّ َسبِيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ٨٩(َن ال َيْعلَُمونَ قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْعوَُتكَُما فَاْستَِقيَما َوال َتتَّبَِعانِّ َسبِيلَ الَِّذي{ 
وكان موسى يدعو، وهارون يؤمِّن على دعائه، -قد أجيبت دعوتكما يف فرعون وملئه وأمواهلم : قال اهللا تعاىل هلما

فاستقيما على دينكما، واستمرَّا على دعوتكما فرعون وقومه إىل توحيد اهللا  -فمن هنا نسبت الدعوة إىل االثنني
  .ن ال يعلم حقيقة وعدي ووعيديوطاعته، وال تسلكا طريق َم

لَْغَرُق قَالَ آمَْنُت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَْتبََعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعدًْوا حَتَّى إِذَا أَْدَركَُه ا
  ) ٩٠(الُْمْسِلِمَني  الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرَاِئيلَ َوأََنا ِمَن

لْغََرُق قَالَ آَمْنُت أَنَُّه ال إِلََه إِال َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْراِئيلَ الَْبْحَر فَأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجنُوُدُه َبغًْيا َوَعْدًوا َحتَّى إِذَا أَْدَركَُه ا{ 
  }) ٩٠(ِمَني الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرَاِئيلَ َوأََنا ِمَن الُْمْسِل

وقطَْعنا ببين إسرائيل البحر حىت جاوزوه، فأتبعهم فرعون وجنوده ظلًما وعدواًنا، فسلكوا البحر وراءهم، حىت إذا 
آمنُت أنه ال إله إال الذي آمنْت به بنو إسرائيل، وأنا من املوحدين املستسلمني باالنقياد : أحاط بفرعون الغرق قال

  .والطاعة



  ) ٩١(ْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن آلْآنَ َوقَْد َعَص

  }) ٩١(آآلنَ َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن { 
آآلن يا فرعون، وقد نزل بك املوت تقرُّ هللا بالعبودية، وقد عصيته قبل نزول عذابه بك، وكنت من املفسدين 

  .حتضار ومشاهدة املوت والعذابفال تنفعك التوبة ساعة اال!! الصادين عن سبيله

  ) ٩٢(فَالَْيْوَم نَُنجِّيكَ بَِبَدنِكَ ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ َعْن آَياِتَنا لََغاِفلُونَ 

  }) ٩٢(اسِ َعْن آَياتَِنا لََغاِفلُونَ فَالَْيْوَم نَُنجِّيَك بَِبدَنَِك لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن النَّ{ 
لتكون ملن بعدك من الناس عربة ؛ فاليوم جنعلك على مرتفع من األرض ببدنك، ينظر إليك من كذَّب هبالكك

  .فإن كثًريا من الناس عن حججنا وأدلتنا لَغافلون، ال يتفكرون فيها وال يعتربون. يعتربون بك

ْيَنُهمْ َيْوَم يلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت فََما اْخَتلَفُوا حَتَّى َجاَءُهمُ الِْعلْمُ إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبَولَقَْد بَوَّأَْنا َبنِي إِسَْراِئ
  ) ٩٣(الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

َرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت فََما اْخَتلَفُوا َحتَّى َجاَءُهُم الِْعلُْم إِنَّ َربََّك يَقِْضي َبْينَُهمْ َولَقَدْ َبوَّأَْنا بَنِي إِْسرَائِيلَ ُمَبوَّأَ ِصْدقٍ َو{ 
  }) ٩٣(َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

احلالل الطيب من خريات  ، ورزقناهم الرزق"مصر"و" الشام"ولقد أنزلنا بين إسرائيل منزال صاحلًا خمتاًرا يف بالد 
األرض املباركة، فما اختلفوا يف أمر دينهم إال ِمن بعد ما جاءهم العلم املوجب الجتماعهم وائتالفهم، ومن ذلك ما 

يقضي بينهم يوم  -أيها الرسول-إن ربك . اشتملت عليه التوراة من اإلخبار بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .خيتلفون فيه من أمرك، فيدخل املكذبني النار واملؤمنني اجلنة القيامة، وَيفِْصل فيما كانوا

لَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك فَاسْأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك ا
  ) ٩٤(الُْمْمتَرِيَن 

ِمْن َربَِّك فَال َتكُوَننَّ  كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنزَلَْنا إِلَْيَك فَاْسأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك الَْحقُّ فَإِنْ{ 
  }) ٩٤(ِمَن الُْمْمَترِيَن 

لكتاب من قبلك من أهل يف ريب من حقيقة ما أخربناك به فاسأل الذين يقرؤون ا -أيها الرسول-فإن كنت 
التوراة واإلجنيل، فإن ذلك ثابت يف كتبهم، لقد جاءك احلق اليقني من ربك بأنك رسول اهللا، وأن هؤالء اليهود 
والنصارى يعلمون صحة ذلك، وجيدون صفتك يف كتبهم، ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم به، فال تكوننَّ من 

  .الشاكِّني يف صحة ذلك وحقيقته

  ) ٩٥(وَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الَْخاسِرِيَن َولَا َتكُ



  }) ٩٥(َوال َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الَْخاِسرِيَن { 
الذين سِخطَ اهللا عليهم ونالوا من الذين كذَّبوا حبجج اهللا وأدلته فتكون من اخلاسرين  -أيها الرسول-وال تكونن 

  .عقابه

  ) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمُت َربِّكَ لَا ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمُت رَبَِّك ال ُيْؤِمُنونَ { 
م، ال يؤمنون حبجج اهللا، وال يقرُّون بطردهم من رمحته وعذابه هل -أيها الرسول-إن الذين حقَّت عليهم كلمة ربك 
  .بوحدانيته، وال يعملون بشرعه

  ) ٩٧(َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آَيةٍ َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم 

  }) ٩٧(َولَْو َجاَءْتُهْم كُلُّ آَيٍة حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب اَأللِيَم { 
  .ذاب املوجع، فحينئذ يؤمنون، وال ينفعهم إمياهنمولو جاءهتم كل موعظة وعربة حىت يعاينوا الع

ِخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَمتَّْعَناُهمْ فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها إِميَاُنَها إِلَّا قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمُنوا كَشَفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب الْ
  ) ٩٨(إِلَى ِحنيٍ 

َياةِ الدُّنَْيا ْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفَعََها إِميَاُنَها إِال قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمُنوا كَشَفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحفَلَْوال كَاَن{ 
  }) ٩٨(َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ 

فإهنم ملَّا أيقنوا أن العذاب نازل هبم  مل ينفع اإلميان أهل قرية آمنوا عند معاينة العذاب إال أهل قرية يونس بن َمتَّى،
تابوا إىل اهللا تعاىل توبة نصوحا، فلمَّا تبيَّن منهم الصدق يف توبتهم كشف اهللا عنهم عذاب اخلزي بعد أن اقترب 

  .منهم، وتركهم يف الدنيا يستمتعون إىل وقت إهناء آجاهلم

  ) ٩٩(َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني  َولَْو َشاَء رَبَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم

  }) ٩٩(َولَْو َشاَء َربُّكَ آلَمَن َمْن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرِهُ النَّاسَ َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني { 
فإنه ؛ آلمنوا مجيًعا مبا جئتهم به، ولكن له حكمة يف ذلكاإلميان ألهل األرض كلهم  -أيها الرسول-ولو شاء ربك 

  .يهدي من يشاء ويضل من يشاء َوفْق حكمته، وليس يف استطاعتك أن ُتكْره الناس على اإلميان

   )١٠٠(َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَيجَْعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ 

  }) ١٠٠(َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِال بِإِذِْن اللَِّه وََيْجَعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن ال َيْعِقلُونَ { 
وجيعل اهللا العذاب . وما كان لنفس أن تؤمن باهللا إال بإذنه وتوفيقه، فال ُتجهد نفسك يف ذلك، فإن أمرهم إىل اهللا

  .مره وهنيهواخلزي على الذين ال يعقلون أ

  ) ١٠١(قُلِ اْنظُرُوا َماذَا ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما ُتغْنِي الْآَياُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ 



  }) ١٠١(قُلِ انْظُُروا َماذَا ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما ُتغْنِي اآليَاُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونَ { 
تفكروا واعتربوا مبا يف السموات واألرض من آيات اهللا البينات، ولكن اآليات والعرب : لقومك -أيها الرسول-قل 

  .والرسل املنذرة عباد اهللا عقابه، ال تنفع قوًما ال يؤمنون بشيء من ذلك؛ إلعراضهم وعنادهم

  ) ١٠٢(قَْبِلهِْم قُلْ فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِيَن  فََهلْ َيْنتَِظُرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن

  }) ١٠٢(ظِرِيَن فََهلْ يَْنَتِظُرونَ إِال ِمثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم قُلْ فَاْنَتِظرُوا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَت{ 
أيها -ه عذاب اهللا مثل أيام أسالفهم املكذبني الذين َمَضوا قبلهم؟ قل هلم فهل ينتظر هؤالء إال يوًما يعاينون في

  .فانتظروا عقاب اهللا إين معكم من املنتظرين عقابكم: -الرسول

  ) ١٠٣(ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك َحقًّا َعلَْيَنا نُْنجِ الُْمْؤِمنَِني 

  }) ١٠٣(وَالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك َحقًّا َعلَْيَنا ُنْنجِ الُْمْؤِمنَِني ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا { 
  .ومن آمن بك تفضال منَّا ورمحة -أيها الرسول-مث ننجِّي رسلنا والذين آمنوا معهم، وكما جنينا أولئك ننجِّيك 

الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم  قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن دِينِي فَلَا أَْعُبُد
  ) ١٠٤(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

للَِّه َولَِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِدينِي فَال أَْعُبدُ الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن ا{ 
  }) ١٠٤(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

إن كنتم يف شك من صحة ديين الذي دعوتكم إليه، وهو اإلسالم ومن ثبايت : هلؤالء الناس -أيها الرسول-قل 
حال من األحوال أحًدا من الذين تعبدوهنم مما اختذمت من واستقاميت عليه، وترجون حتويلي عنه، فإين ال أعبد يف 

األصنام واألوثان، ولكن أعبد اهللا وحده الذي مييتكم ويقبض أرواحكم، وأُمِْرت أن أكون من املصدِّقني به العاملني 
  .بشرعه

  ) ١٠٥(َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفًا َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  }) ١٠٥(َوأَنْ أَِقْم َوْجَهكَ ِللدِّينِ حَنِيفًا َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني { 
نفسك على دين اإلسالم مستقيًما عليه غري مائل عنه إىل يهودية وال نصرانية وال عبادة  -أيها الرسول-وأن أقم 

وهذا وإن كان خطاًبا للرسول صلى . الكنيغريه، وال تكونن ممن يشرك يف عبادة ربه اآلهلة واألنداد، فتكون من اهل
  .اهللا عليه وسلَّم فإنه موجَّه لعموم األمة 

  ) ١٠٦(َولَا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني 

  }) ١٠٦(َوال َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني  َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعَك{ 
ألهنا ال تنفع وال تضرُّ، فإن فَعلْت ذلك ودعوهتا ؛ من دون اهللا شيئًا من األوثان واألصنام -أيها الرسول-وال َتْدعُ 



وهذا وإن كان خطاًبا للرسول صلى . عصيةمن دون اهللا فإنك إذًا من املشركني باهللا، الظاملني ألنفسهم بالشرك وامل
  .اهللا عليه وسلَّم فإنه موجَّه لعموم األمة 

 َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ إِلَّا ُهَو َوإِنْ ُيرِْدَك بِخَْيرٍ فَلَا َرادَّ لِفَْضِلِه ُيصِيُب بِِه
  ) ١٠٧(حِيُم الَْغفُوُر الرَّ

ْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو َوإِنْ َيْمَسْسكَ اللَُّه بُِضرٍّ فَال كَاِشفَ لَُه إِال ُهَو َوإِنْ ُيرِْدكَ بَِخْيرٍ فَال َرادَّ لِفَْضِلِه ُيصِيُب بِِه َم{ 
  }) ١٠٧(الَْغفُوُر الرَّحِيُم 
ذلك إال هو جلَّ وعال وإن ُيرِْدك برخاء أو نعمة ال مينعه بشدة أو بالء فال كاشف ل -أيها الرسول-وإن يصبك اهللا 

عنك أحد، يصيب اهللا عز وجل بالسراء والضراء من يشاء من عباده، وهو الغفور لذنوب َمن تاب، الرحيم مبن 
  .آمن به وأطاعه

َما َيْهَتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أََنا قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمُ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمنِ اْهَتَدى فَإِنَّ
  ) ١٠٨(َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ 

َعلَْيَها َوَما أََنا  فَإِنََّما َيِضلُّ قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُُم الَْحقُّ ِمْن رَبِّكُْم فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ{ 
  }) ١٠٨(َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ 

قد جاءكم رسول اهللا بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم، فمن اهتدى هبدي اهللا : هلؤالء الناس -أيها الرسول-قل 
ل فإمنا مثرة عمله راجعة إليه، ومن احنرف عن احلق وأصرَّ على الضالل فإمنا ضالله وضرره على نفسه، وما أنا موكَّ

  .بكم حىت تكونوا مؤمنني، إمنا أنا رسول مبلِّغ أبلِّغكم ما أُْرِسلْت به

  ) ١٠٩(َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك وَاصْبِْر حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو َخْيرُ الَْحاِكِمَني 

  }) ١٠٩(َحاِكِمَني َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو َخْيُر الْ{ 
وحي اهللا الذي يوحيه إليك فاعمل به، واصرب على طاعة اهللا تعاىل، وعن معصيته، وعلى  -أيها الرسول-واتبع 

فإن حكمه ؛ خري احلاكمني -عزَّ وجل-أذى من آذاك يف تبليغ رسالته، حىت يقضي اهللا فيهم وفيك أمره، وهو 
  }سورة هود { . مشتمل على العدل التام

  ) ١(ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ الر 

  }) ١(الر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتهُ ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر(

لى اهللا عليه وسلم أُحكمت آياته من اخللل والباطل، مث ُبيِّنت باألمر هذا الكتاب الذي أنزله اهللا على حممد ص
  .والنهي وبيان احلالل واحلرام من عند اهللا، احلكيم بتدبري األمور، اخلبري مبا تؤول إليه عواقبها

  ) ٢(أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر وََبِشٌري 



  }) ٢(إِال اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر وََبِشٌري  أَال َتْعُبدُوا{ 
أيها -إنين لكم . ألجل أن ال تعبدوا إال اهللا وحده ال شريك له؛ وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها

  .من عند اهللا نذير ينذركم عقابه، وبشري يبشِّركم بثوابه -الناس

ْوا فَإِنِّي ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِنْ تََولَّ َوأَِن اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم
  ) ٣(أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ 

مََتاًعا َحسًَنا إِلَى أََجلٍ ُمسَمى َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِنْ َتَولَّْوا  َوأَِن اْسَتْغِفرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم{ 
  }) ٣(فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ 

أن حيني واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم، مث ارجعوا إليه نادمني ميتْعكم يف دنياكم متاًعا حسًنا باحلياة الطيبة فيها، إىل 
أجلكم، وُيعِط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كامال ال نقص فيه، وإن تعرضوا عمَّا أدعوكم إليه فإين 

  .وهذا هتديد شديد ملن تولَّى عن أوامر اهللا تعاىل وكذَّب رسله. أخشى عليكم عذاب يوم شديد، وهو يوم القيامة

  ) ٤(ْيٍء قَِديٌر إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى كُلِّ َش

  }) ٤(إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { 
  .إىل اهللا رجوعكم بعد موتكم مجيًعا فاحذروا عقابه، وهو سبحانه قادر على بعثكم وحشركم وجزائكم

ْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ أَلَا إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ ِلَيْسَتْخفُوا ِمْنُه أَلَا ِحَني َيْسَت
  ) ٥(الصُّدُورِ 

بِذَاتِ  ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم أَال إِنَُّهْم يَثُْنونَ ُصُدورَُهْم ِلَيْسَتْخفُوا ِمْنُه أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما{ 
  }) ٥(الصُّدُورِ 

ظًنا منهم أنه خيفى على اهللا ما تضمره نفوسهم، أال يعلمون حني ؛ إن هؤالء املشركني يضمرون يف صدورهم الكفر
يغطُّون أجسادهم بثياهبم أن اهللا ال خيفى عليه ِسرُّهم وعالنيتهم؟ إنه عليم بكل ما ُتِكنُّه صدورهم من النيات 

  .والضمائر والسرائر

  ) ٦(ُمبِنيٍ َما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمسَْتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكتَابٍ َو

  }) ٦(ِكتَابٍ ُمبِنيٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ إِال َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْستَْوَدَعَها كُلٌّ ِفي { 
لقد تكفَّل اهللا برزق مجيع ما دبَّ على وجه األرض، تفضال منه، ويعلم مكان استقراره يف حياته وبعد موته، ويعلم 

  .املوضع الذي ميوت فيه، كل ذلك مكتوب يف كتاب عند اهللا مبني عن مجيع ذلك

أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا َولَِئْن قُلَْت  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة
  ) ٧(إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعِد الْمَْوِت لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 



اَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمال َولَِئْن قُلَْت َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َو{ 
  }) ٧(إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعِد الْمَْوِت لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِال ِسْحٌر ُمبٌِني 

ليختربكم أيكم أحسن ؛ األرض وما فيهن يف ستة أيام، وكان عرشه على املاء قبل ذلكوهو الذي خلق السماوات و
أيها -ولئن قلت . له طاعةً وعمال وهو ما كان خالًصا هللا موافقًا ملا كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما هذا : لتكذيب وقالواإنكم مبعوثون أحياًء بعد موتكم، لسارعوا إىل ا: هلؤالء املشركني من قومك -الرسول
  .القرآن الذي تتلوه علينا إال سحر بيِّن

َمْصُروفًا َعْنُهْم َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا  َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسهُ أَلَا َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس
  ) ٨(بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 

َمْصُروفًا َعْنُهْم َوَحاقَ بِهِْم َما َولَِئْن أَخَّرَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدوَدةٍ لََيقُولُنَّ َما َيحْبُِسُه أَال َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس { 
  }) ٨(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

أي شيء مينع هذا : فاستبطؤوه، ليقولُنَّ استهزاء وتكذيًبا ولئن أخَّرنا عن هؤالء املشركني العذاب إىل أجل معلوم
العذاب من الوقوع إن كان حقًا؟ أال يوم يأتيهم ذلك العذاب ال يستطيع أن يصرفه عنهم صارف، وال يدفعه دافع، 

  .وأحاط هبم من كل جانب عذاب ما كانوا يستهزئون به قبل وقوعه هبم

  ) ٩(ا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنهُ إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُوٌر َولَِئْن أَذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّ

  }) ٩(َولَِئْن أَذَقَْنا اِإلْنَسانَ مِنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُوٌر { 
اليأس من رمحة اهللا، َجحود بالنعم ولئن أعطينا اإلنسان ِمنَّا نعمة من صحة وأمن وغريمها، مث سلبناها منه، إنه لَشديد 

  .اليت أنعم اهللا هبا عليه

  ) ١٠(َولَِئْن أَذَقَْناهُ َنْعَماَء َبْعدَ َضرَّاَء َمسَّْتهُ لََيقُولَنَّ ذََهبَ السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخوٌر 

  }) ١٠(ذََهَب السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَخُوٌر  َولَِئْن أَذَقَْناُه َنْعَماَء َبْعدَ ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ{ 
ذهب الضيق عين : ولئن بسطنا لإلنسان يف دنياه ووسَّعنا عليه يف رزقه بعد ضيق من العيش، ليقولَنَّ عند ذلك

  .وزالت الشدائد، إنه لبَِطر بالنعم، مبالغ يف الفخر والتعايل على الناس

  ) ١١(وا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري إِلَّا الَِّذيَن صََبُر

  }) ١١(إِال الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري { 
، وعملوا الصاحلات شكرا هللا على لكن الذين صربوا على ما أصاهبم من الضراء إمياًنا باهللا واحتساًبا لألجر عنده

  .نعمه، هؤالء هلم مغفرة لذنوهبم وأجر كبري يف اآلخرة

اَء َمَعُه َملٌَك إِنََّما أَْنَت َنذِيٌر فَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَنْ َيقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َج
  ) ١٢(ُه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوكِيلٌ َواللَّ



اَء َمَعُه َملٌَك إِنََّما أَْنتَ فَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوضَاِئٌق بِِه َصْدُركَ أَنْ َيقُولُوا لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َج{ 
  }) ١٢(َنِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله اهللا عليك  -أيها الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب-فلعلك 
لوال أُنزل : خشية أن يطلبوا منك بعض املطالب على وجه التعنت، كأن يقولوا؛ وأمرك بتبليغه، وضائق به صدرك

فإنه ليس عليك إال اإلنذار مبا أُوحي ؛ إليكعليه مال كثري، أو جاء معه ملك يصدقه يف رسالته، فبلغهم ما أوحيته 
  .واهللا على كل شيء حفيظ يَدبِّر مجيع شؤون خلقه. إليك

  ) ١٣(ِه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَعُْتْم ِمْن ُدوِن اللَّ

  }) ١٣(إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني  ْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ فَأُْتوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه ُمفَْترََياٍت وَاْدُعوا َمنِ اْسَتطَعُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّهأَ{ 
مون إن كان األمر كما تزع: إن حممًدا قد افترى هذا القرآن؟ قل هلم": مكة"بل أيقول هؤالء املشركون من أهل 

فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من مجيع خلق اهللا ليساعدوكم على اإلتيان هبذه السور العشر، 
  .إن كنتم صادقني يف دعواكم

  ) ١٤(ُمْسِلُمونَ  فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَنْ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فََهلْ أَنُْتْم

  }) ١٤(ِلُمونَ فَإِلَّمْ َيسَْتجِيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُنْزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَنْ ال إِلََه إِال ُهَو فََهلْ أَنُْتْم ُمْس{ 
ذلك،  ِلَعْجز اجلميع عن؛ ملا تدعوهنم إليه -أيها الرسول وَمن آمن معك-فإن مل يستجب هؤالء املشركون لكم 

فاعلموا أن هذا القرآن إمنا أنزله اهللا على رسوله بعلمه وليس من قول البشر، واعلموا أن ال إله ُيعبد حبق إال اهللا، 
  مسلمون منقادون هللا ورسوله؟ -بعد قيام هذه احلجة عليكم-فهل أنتم 

  ) ١٥(مَالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها لَا يُْبَخُسونَ َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ إِلَْيهِْم أَْع

  }) ١٥(َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحيَاةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها ُنَوفِّ إِلَيْهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يُْبَخُسونَ { 
  .ماهلم يف احلياة الدنيا كامال غري منقوصمن كان يريد بعمله احلياة الدنيا وُمَتعها نعطهم ما قُِسم هلم من ثواب أع

  ) ١٦(نَ أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الْآِخَرةِ إِلَّا النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنعُوا ِفيَها َوَباِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُو

  }) ١٦(وا ِفيَها َوَباِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُونَ أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي اآلِخَرِة إِال النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنُع{ 
أولئك ليس هلم يف اآلخرة إال نار جهنم يقاسون حرَّها، وذهب عنهم َنفْع ما عملوه، وكان عملهم باطال ألنه مل 

  .يكن لوجه اهللا

ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُولَِئكَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه  أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه
  ) ١٧(اسِ لَا ُيْؤِمُنونَ ِمَن الْأَحَْزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّ



بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِهِ ى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ أَفََمْن كَانَ َعلَ{ 
  }) ١٧(نَّ أَكْثََر النَّاسِ ال ُيْؤِمُنونَ ِمَن اَألحَْزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك َولَِك

أفَمن كان على حجة وبصرية من ربه فيما يؤمن به، ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل اهللا فيه هذه البينة، ويتلوها 
برهان آخر شاهد منه، وهو جربيل أو حممد عليهما السالم، ويؤيد ذلك برهان ثالث من قبل القرآن، وهو التوراة 

، كمن كان مهه احلياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدِّقون -الذي أنزل على موسى إماًما ورمحة ملن آمن بهالكتاب -
هبذا القرآن ويعملون بأحكامه، ومن يكفر هبذا القرآن من الذين حتزَّبوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أمر القرآن وكونه من عند اهللا تعاىل بعد ما  يف شك -أيها الرسول-فجزاؤه النار، َيرُِدها ال حمالة، فال تك 
شهدت بذلك األدلة واحلجج، واعلم أن هذا الدين هو احلق من ربك، ولكن أكثر الناس ال يصدِّقون وال يعملون 

  .وهذا توجيه عام ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم. مبا أُمروا به

ًبا أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى َربِّهِْم َوَيقُولُ الْأَْشَهاُد َهؤُلَاِء الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى َربِّهِْم أَلَا َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذ
  ) ١٨(لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

َيقُولُ اَألْشَهاُد هَُؤالِء الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى رَبِّهِمْ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أُولَِئَك يُْعَرضُونَ َعلَى َربِّهِْم َو{ 
  }) ١٨(أَال لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

ليحاسبهم على أعماهلم، ويقول ؛ وال أحد أظلم ممن اختلق على اهللا كذبًا، أولئك سيعرضون على رهبم يوم القيامة
ء الذين كذبوا على رهبم يف الدنيا قد سخط اهللا عليهم، ولعنهم لعنة ال هؤال: األشهاد من املالئكة والنبيني وغريهم

  .ألن ظلمهم صار وصفًا مالزًما هلم؛ تنقطع

  ) ١٩(الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

  }) ١٩(ِه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَّ{ 
هؤالء الظاملون الذين مينعون الناس عن سبيل اهللا املوصلة إىل عبادته، ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء 

  .مبوافقتها ألهوائهم، وهم كافرون باآلخرة ال يؤمنون ببعث وال جزاء

مُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب َما كَاُنوا  أُولَِئَك لَمْ َيكُوُنوا
  ) ٢٠(َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَانُوا يُْبِصُرونَ 

وِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب َما كَاُنوا أُولَِئَك لَْم َيكُونُوا ُمْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُد{ 
  }) ٢٠(َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَانُوا يُْبِصُرونَ 

يضاَعُف هلم . أولئك الكافرون مل يكونوا ليفوتوا اهللا يف الدنيا هرًبا، وما كان هلم ِمن أنصار مينعوهنم من عقابه
م كانوا ال يستطيعون أن يسمعوا القرآن مساع منتفع، أو يبصروا آيات اهللا يف هذا الكون ألهن؛ العذاب يف جهنم

  .الشتغاهلم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمني؛ إبصار مهتد

  ) ٢١(أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ 



  }) ٢١(ْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَ{ 
أولئك الذين خسروا أنفسهم بافترائهم على اهللا، وذهب عنهم ما كانوا يفترون من اآلهلة اليت يدَّعون أهنا تشفع 

  .هلم

  ) ٢٢(لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي الْآخَِرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ 

  }) ٢٢(اآلِخَرِة ُهمُ اَألْخَسُرونَ  ال َجَرَم أَنَُّهْم ِفي{ 
ألهنم استبدلوا الدركات بالدرجات، فكانوا يف جهنم، وذلك هو اخلسران ؛ حقًا أهنم يف اآلخرة أخسر الناس صفقة

  .املبني

  ) ٢٣(ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِْم أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة 

  }) ٢٣(ُدونَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوأَْخَبُتوا إِلَى رَبِّهِْم أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِل{ 
هوا عنه، أولئك هم أهل إن الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا األعمال الصاحلة، وخضعوا هللا يف كل ما أُمروا به وُن

  .اجلنة، ال ميوتون فيها، وال َيْخرجون منها أبدًا

  ) ٢٤(َمثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَالْأَْعَمى وَالْأََصمِّ وَالَْبِصريِ َوالسَِّميعِ َهلْ َيسَْتوَِياِن َمثَلًا أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  }) ٢٤( َوالسَِّميعِ َهلْ َيْستَوَِياِن مَثَال أَفَال َتذَكَُّرونَ َمثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَاَألْعَمى وَاَألَصمِّ وَالَْبِصريِ{ 
ففريق الكفر ال : مثل فريقَي الكفر واإلميان كمثل األعمى الذي ال يرى واألصم الذي ال يسمع والبصري والسميع

ع داعي اهللا فأجابه، هل يبصر احلق فيتبعه، وال يسمع داعي اهللا فيهتدي به، أما فريق اإلميان فقد أبصر حجج اهللا ومس
  يستوي هذان الفريقان؟ أفال تعتربون وتتفكرون؟

  ) ٢٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَكُمْ َنِذيٌر ُمبٌِني 

  }) ٢٥(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني { 
  .إين نذير لكم من عذاب اهللا، مبيِّن لكم ما أُرسلت به إليكم من أمر اهللا وهنيه: فقال هلمولقد أرسلنا نوًحا إىل قومه 

  ) ٢٦(أَنْ لَا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَلِيمٍ 

  }) ٢٦(مٍ أَنْ ال تَْعُبدُوا إِال اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَلِي{ 
  .عذاب يوم موجع -إن مل تفردوا اهللا وحده بالعبادة-آمركم أال تعبدوا إال اهللا، إين أخاف عليكم 

الرَّأْيِ َوَما َنَرى  يَن ُهْم أََراذِلَُنا بَاِدَيفَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِلَّا َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراكَ اتَّبََعَك إِلَّا الَِّذ
  ) ٢٧(لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبَِني 



ُهمْ أََراذِلَُنا َباِدَي الرَّأْيِ َوَما فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِال َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراكَ اتَّبََعَك إِال الَِّذيَن { 
  }) ٢٧(َرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ َنظُنُّكُْم كَاِذبَِني َن

إنك لست َمبلَك ولكنك بشر، فكيف أُوحي إليك ِمن دوننا؟ وما نراك اتبعك إال : فقال رؤساء الكفر من قومه
مال ملَّا دخلتم يف  الذين هم أسافلنا وإمنا اتبعوك من غري تفكر وال رويَّة، وما نرى لكم علينا من فضل يف رزق وال

  .دينكم هذا، بل نعتقد أنكم كاذبون فيما تدَّعون

أَُنلْزُِمكُُموَها وَأَنُْتْم لََها كَارُِهونَ  قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم
)٢٨ (  

كُُموَها َوأَنُْتْم لََها قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي وَآَتانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمَِّيْت َعلَْيكُمْ أَُنلْزُِم قَالَ َيا{ 
  }) ٢٨(كَارُِهونَ 
ى احلق من عنده، يا قومي أرأيتم إن كنُت على حجة ظاهرة من ريب فيما جئتكم به تبيِّن لكم أنين عل: قال نوح

وآتاين رمحة من عنده، وهي النبوة والرسالة فأخفاها عليكم بسبب جهلكم وغروركم، فهل يصح أن ُنلْزمكم إياها 
  .باإلكراه وأنتم جاحدون هبا؟ ال نفعل ذلك، ولكن َنِكل أمركم إىل اهللا حىت يقضي يف أمركم ما يشاء

قَْوًما إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوَما أََنا بِطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َولَكِنِّي أََراكُْم َوَيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا 
  ) ٢٩(َتْجَهلُونَ 

ِذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُمالقُو رَبِّهِْم وَلَكِنِّي أََراكُمْ َوَيا قَْومِ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َماال إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى اللَِّه َوَما أََنا بِطَارِِد الَّ{ 
  }) ٢٩(قَْوًما َتْجَهلُونَ 

يا قوم ال أسألكم على دعوتكم لتوحيد اهللا وإخالص العبادة له ماالً تؤدونه إيلَّ بعد : قال نوح عليه السالم لقومه
أطرد املؤمنني، فإهنم مالقو رهبم يوم القيامة،  إميانكم، ولكن ثواب نصحي لكم على اهللا وحده، وليس من شأين أن

  .إذ تأمرونين بطرد أولياء اهللا وإبعادهم عين؛ ولكين أراكم قوًما جتهلون

  ) ٣٠(َوَيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ طَرَْدُتُهمْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  }) ٣٠(ْدتُُهْم أَفَال َتذَكَُّرونَ َوَيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ طََر{ 
  ويا قوم َمن مينعين من اهللا إن عاقبين على طردي املؤمنني؟ أفال تتدبرون األمور فتعلموا ما هو األنفع لكم واألصلح؟

ولُ ِللَِّذيَن تَْزَدرِي أَْعُيُنكُْم لَْن يُْؤِتيَُهُم اللَّهُ َولَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َولَا أَقُ
  ) ٣١(َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَْنفُِسهِْم إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

أَقُولُ ِللَِّذيَن َتزَْدرِي أَعُْيُنكُْم لَْن ُيْؤتَِيُهمُ  َوال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب َوال أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َوال{ 
  }) ٣١(اللَُّه َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَنْفُسِهِْم إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

الء إين أملك التصرف يف خزائن اهللا، وال أعلم الغيب، ولست َمبلَك من املالئكة، وال أقول هلؤ: وال أقول لكم



لن يؤتيكم اهللا ثواًبا على أعمالكم، فاهللا وحده أعلم مبا يف صدورهم وقلوهبم، : الذين حتتقرون من ضعفاء املؤمنني
  .ولئن فعلُت ذلك إين إذًا ملن الظاملني ألنفسهم ولغريهم

  ) ٣٢(كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالُوا َيا ُنوُح قَْد جَاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جَِدالََنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ 

  }) ٣٢(قَالُوا َيا ُنوُح قَدْ َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا فَأْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني { 
  .يا نوح قد حاججتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا مبا تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقني يف دعواك: قالوا

  ) ٣٣(لَ إِنََّما َيأْتِيكُمْ بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن قَا

  }) ٣٣(قَالَ إِنََّما َيأِْتيكُْم بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن { 
ألنه سبحانه ال ؛ ن يعذبكمإن اهللا وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء، ولستم بفائتيه إذا أراد أ: قال نوح لقومه

  .يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء

  ) ٣٤(لَْيِه تُْرَجُعونَ َولَا َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَُّه يُرِيدُ أَنْ ُيْغوَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم َوإِ

  }) ٣٤(أَْنَصَح لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَُّه ُيرِيُد أَنْ ُيْغوَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ  َوال َيْنفَُعكُمْ ُنْصِحي إِنْ أََرْدُت أَنْ{ 
وال ينفعكم نصحي واجتهادي يف دعوتكم لإلميان، إن كان اهللا يريد أن يضلَّكم ويهلككم، هو سبحانه مالككم، 

  .وإليه ُترَجعون يف اآلخرة للحساب واجلزاء

  ) ٣٥(ولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ افَْترَْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ أَْم َيقُ

  }) ٣٥(أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ إِِن افْتََرْيُتُه فََعلَيَّ إِْجَراِمي َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ { 
إن كنُت قد افتريُت ذلك على اهللا فعليَّ : افترى نوح هذا القول؟ قل هلم: بل أيقول هؤالء املشركون من قوم نوح

  .وحدي إمث ذلك، وإذا كنُت صادقًا فأنتم اجملرمون اآلمثون، وأنا بريء ِمن كفركم وتكذيبكم وإجرامكم

  ) ٣٦(ْس بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن فَلَا َتْبَتِئ

  }) ٣٦(َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِال َمْن قَْد آَمَن فَال َتْبَتِئْس بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ { 
إال َمن قد آمن ِمن  ملَّا حق على قومه العذاب، أنه لن يؤمن باهللا -عليه السالم-وأوحى اهللا سبحانه وتعاىل إىل نوح 

  .قبل، فال حتزن يا نوح على ما كانوا يفعلون

  ) ٣٧(َواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا َوَوْحيَِنا َولَا ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

  }) ٣٧(ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ  وَاْصَنعِ الْفُلَْك بِأَعُْينَِنا َوَوْحيَِنا َوال ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن{ 
واصنع السفينة مبرأى منَّا وبأمرنا لك ومعونتنا، وأنت يف حفظنا وكالءتنا، وال تطلب مين إمهال هؤالء الذين ظلموا 

  .ويف اآلية إثبات صفة العني هللا تعاىل على ما يليق به سبحانه. أنفسهم من قومك بكفرهم، فإهنم مغرقون بالطوفان



ِه َسِخرُوا ِمْنُه قَالَ إِنْ َتْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُرَوَي   ) ٣٨( مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ صَْنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِم

َتْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ  َوَيْصَنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمٌأل ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَالَ إِنْ{ 
)٣٨ ({  

إن تسخروا منا اليوم : ويصنع نوح السفينة، وكلَّما مر عليه مجاعة من كرباء قومه سخروا منه، قال هلم نوح
  .جلهلكم بصدق وعد اهللا، فإنا نسخر منكم غًدا عند الغرق كما تسخرون منا

  ) ٣٩(نَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم فََسْوَف َتْعلَُمو

  }) ٣٩(فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم { 
وينزل به يف اآلخرة عذاب  من الذي يأتيه يف الدنيا عذاب اهللا الذي يُهينه،: فسوف تعلمون إذا جاء أمر اهللا بذلك

  دائم ال انقطاع له؟

 َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَن َوَما َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمرَُنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا َمْن
  ) ٤٠(آَمَن َمَعُه إِلَّا قَِليلٌ 

 َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَن ى إِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَهْلََك إِال َمْن َسَبَقحَتَّ{ 
  }) ٤٠(َوَما آَمَن َمَعُه إِال قَِليلٌ 

عالمة  -وهو املكان الذي خيبز فيه-ملاء بقوة من التنور حىت إذا جاء أمرنا بإهالكهم كما َوعْدنا نوًحا بذلك، ونبع ا
امحل يف السفينة من كل نوع من أنواع احليوانات ذكًرا وأنثى، وامحل فيها أهل : على جميء العذاب، قلنا لنوح

معه بيتك، إال َمن سبق عليهم القول ممن مل يؤمن باهللا كابنه وامرأته، وامحل فيها من آمن معك من قومك، وما آمن 
  .إال قليل مع طول املدة واملقام فيهم

  ) ٤١(َوقَالَ اْركَبُوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َومُْرَساَها إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر َرحِيٌم 

  }) ٤١(َوقَالَ اْركَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها إِنَّ رَبِّي لََغفُوٌر َرِحيٌم { 
اركبوا يف السفينة، باسم اهللا يكون جريها على وجه املاء، وباسم اهللا يكون منتهى سريها : ن آمن معهوقال نوح مل
  .إن ريب لَغفور ذنوب من تاب وأناب إليه من عباده، رحيم هبم أن يعذهبم بعد التوبة. وُرسوُّها

  ) ٤٢(انَ ِفي َمْعزِلٍ َيا بَُنيَّ ارْكَْب َمَعَنا َولَا َتكُْن َمَع الْكَافِرِيَن َوِهَي َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجَِبالِ َوَناَدى نُوٌح اْبَنُه َوكَ

كُْن َمَع الْكَافِرِيَن َوِهَي َتْجرِي بِهِْم ِفي مَْوجٍ كَالْجِبَالِ َوَناَدى ُنوحٌ اْبَنُه َوكَانَ ِفي َمعْزِلٍ َيا ُبَنيَّ اْركَْب َمَعَنا َوال َت{ 
)٤٢ ({  

وكان يف مكاٍن عََزل فيه نفسه -موج يعلو ويرتفع حىت يصري كاجلبال يف علوها، ونادى نوح ابنه  وهي جتري هبم يف
  .يا بين اركب معنا يف السفينة، وال تكن مع الكافرين باهللا فتغرق: فقال له -عن املؤمنني



أَْمرِ اللَِّه إِلَّا َمْن َرِحَم َوَحالَ بَْيَنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ ِمَن  قَالَ َسآوِي إِلَى جََبلٍ يَْعِصُمنِي ِمَن الَْماِء قَالَ لَا عَاِصمَ الَْيْوَم ِمْن
  ) ٤٣(الُْمْغَرِقَني 

ْيَنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ قَالَ َسآوِي إِلَى َجَبلٍ يَْعِصُمنِي ِمَن الَْماِء قَالَ ال َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِال َمْن َرِحَم َوَحالَ َب{ 
  }) ٤٣(ِمَن الُْمْغَرِقَني 
ال مانع اليوم من أمر اهللا وقضائه : سأجلأ إىل جبل أحتصَّن به من املاء، فيمنعين من الغرق، فأجابه نوح: قال ابن نوح

الذي قد نزل باخللق من الغرق واهلالك إال َمن رمحه اهللا تعاىل، فآِمْن واركب يف السفينة معنا، وحال املوج املرتفع 
  .وابنه، فكان من املغرقني اهلالكنيبني نوح 

َوقِيلَ ُبْعًدا ِللْقَْومِ  َوِقيلَ َيا أَْرضُ اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي الْأَْمُر وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ
  ) ٤٤(الظَّاِلِمَني 

ُء أَقِْلِعي َوغِيَض الَْماُء َوقُِضيَ اَألْمُر َواْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ َوِقيلَ بُْعًدا ِللْقَْومِ َوِقيلَ َيا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَما{ 
  }) ٤٤(الظَّاِلِمَني 

يا أرض اشريب ماءك، ويا مساء أمسكي عن املطر، ونقص املاء ونضب، : -بعد هالك قوم نوح -وقال اهللا لألرض 
هالكًا وبعًدا للقوم الظاملني الذين جتاوزوا : ست السفينة على جبل اجلوديِّ، وقيلوقُضي أمر اهللا هبالك قوم نوح، ور

  .حدود اهللا، ومل يؤمنوا به

  ) ٤٥(َوَناَدى نُوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ وَأَْنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني 

  }) ٤٥(فَقَالَ َربِّ إِنَّ ابْنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ وَأَْنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني َوَناَدى ُنوحٌ َربَُّه { 
رب إنك وَعْدتين أن تنجيين وأهلي من الغرق واهلالك، وإن ابين هذا من أهلي، وإن وعدك : ونادى نوح ربه فقال

  .احلق الذي ال ُخلْف فيه، وأنت أحكم احلاكمني وأعدهلم

ي أَِعظُكَ أَنْ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني قَالَ َيا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَلَا َتْسأَلْنِ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّ
)٤٦ (  

 َتسْأَلْنِ َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي أَعِظَُك أَنْ َتكُونَ ِمَن قَالَ َيا نُوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيرُ َصاِلحٍ فَال{ 
  }) ٤٦(الَْجاِهِلَني 
وذلك بسبب كفره، وعمله عمال ؛ يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أجنيهم: قال اهللا

  .تكون من اجلاهلني يف مسألتك إياي عن ذلك غري صاحل، وإين أهناك أن تسألين أمًرا ال علم لك به، إين أعظك لئال

  ) ٤٧(َخاِسرِيَن قَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بِكَ أَنْ أَْسأَلََك َما لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم وَإِلَّا َتْغِفرْ ِلي وََتْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الْ



  }) ٤٧(لٌْم َوإِال َتغِْفْر ِلي َوَتْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الَْخاِسرِيَن قَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي بِِه ِع{ 
يا رب إين أعتصم وأستجري بك أن أسألك ما ليس يل به علم، وإن مل تغفر يل ذنيب، وترمحين برمحتك، : قال نوح

  .أكن من الذين غََبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا

  ) ٤٨(َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُممٌ َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم ِقيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسلَامٍ ِمنَّا 

ْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليمٌ سُُّهِقيلَ َيا ُنوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ ِمنَّا َوَبرَكَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َيَم{ 
)٤٨ ({  

وهناك أمم . يا نوح اهبط من السفينة إىل األرض بأمن وسالمة منَّا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك: قال اهللا
  .ومجاعات من أهل الشقاء سنمتعهم يف احلياة الدنيا، إىل أن يبلغوا آجاهلم، مث يناهلم منا العذاب املوجع يوم القيامة

  ) ٤٩(َبةَ ِللُْمتَِّقَني أَْنَباِء الَْغْيبِ ُنوحِيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َولَا قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ الَْعاِق ِتلَْك ِمْن

  }) ٤٩(ْبلِ َهذَا فَاْصبِرْ إِنَّ الَْعاِقَبةَ ِللُْمتَِّقَني ِتلَْك ِمْن أَنَْباِء الْغَْيبِ ُنوِحيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَ{ 
عن نوح وقومه هي من أخبار الغيب السالفة، نوحيها إليك، ما  -أيها الرسول-تلك القصة اليت قصصناها عليك 

من كنت تعلمها أنت وال قومك ِمن قبل هذا البيان، فاصرب على تكذيب قومك وإيذائهم لك، كما صرب األنبياء 
  .قبل، إن العاقبة الطيبة يف الدنيا واآلخرة للمتقني الذين خيشون اهللا

  ) ٥٠(ُرونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْت

  }) ٥٠(اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيُْرُه إِنْ أَْنُتمْ إِال ُمفَْتُرونَ  َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ{ 
يا قوم اعبدوا اهللا وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غريه جل وعال، : وأرسلنا إىل عاد أخاهم هوًدا، قال هلم

  .فأخلصوا له العبادة، فما أنتم إال كاذبون يف إشراككم باهللا

  ) ٥١(قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطَرَنِي أَفَلَا َتْعِقلُونَ  َيا

  }) ٥١(َيا قَْومِ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى الَِّذي فَطَرَنِي أَفَال َتْعِقلُونَ { 
كم إليه من إخالص العبادة هللا وترك عبادة األوثان أجًرا، ما أجري على دعويت لكم يا قوم ال أسألكم على ما أدعو

  إال على اهللا الذي خلقين، أفال تعقلون فتميِّزوا بني احلق والباطل؟

قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َولَا تََتَولَّْوا ُمْجرِِمنيَ  َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاًرا َوَيزِدْكُْم
)٥٢ (  

لَى قُوَِّتكُْم َوال َتَتَولَّْوا ُمْجرِِمنيَ َوَيا قَْومِ اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يُْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا َويَزِْدكُْم قُوَّةً إِ{ 
)٥٢ ({  

وا مغفرة اهللا واإلميان به، مث توبوا إليه من ذنوبكم، فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل املطر عليكم متتابًعا ويا قوم اطلب



كثًريا، فتكثر خرياتكم، ويزدكم قوة إىل قوتكم بكثرة ذرياتكم وتتابع النِّعم عليكم، وال ُتعرضوا عما دعوتكم إليه 
  .مصرِّين على إجرامكم

  ) ٥٣(ا بَِبيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهتَِنا َعْن قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني قَالُوا َيا ُهوُد َما جِئَْتَن

  }) ٥٣(قَالُوا َيا ُهوُد َما جِئَْتَنا بِبَيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آلَِهِتَنا َعْن قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني { 
ا حبجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه، وما حنن بتاركي آهلتنا اليت نعبدها من أجل قولك، يا هود ما جئتن: قالوا

  .وما حنن مبصدِّقني لك فيما تدَّعيه

ِمْن ُدونِهِ  )٥٤(رِكُونَ إِنْ َنقُولُ إِلَّا اعَْتَراكَ َبْعُض آلَِهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُْشهِدُ اللََّه وَاْشَهدُوا أَنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْش
  ) ٥٥(فَِكيدُونِي َجِميًعا ثُمَّ لَا ُتْنِظُروِن 

ِمْن ُدونِِه ) ٥٤(كُونَ إِنْ َنقُولُ إِال اْعَترَاَك َبْعُض آِلَهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُشْهُِد اللََّه وَاشَْهُدوا أَنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِ{ 
  }) ٥٥(فَِكيدُونِي َجِميًعا ثُمَّ ال ُتْنِظُروِن 

إين أُشهد اهللا على ما أقول، وأُشهدكم : قال هلم. ما نقول إال أن بعض آهلتنا أصابك جبنون بسبب هنيك عن عبادهتا
على أنين بريء مما تشركون، ِمن دون اهللا من األنداد واألصنام، فانظروا واجتهدوا أنتم وَمن زعمتم من آهلتكم يف 

عني؛ ذلك أن هوًدا واثق كل الوثوق أنه ال يصيبه منهم وال من آهلتهم  إحلاق الضرر يب، مث ال تؤخروا ذلك طرفة
  .أذى

  ) ٥٦(اٍط ُمْسَتقِيمٍ إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َربِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِلَّا ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَر

  }) ٥٦(بِّي َورَبِّكُْم َما ِمْن َدابَّةٍ إِال ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َر{ 
إين توكلت على اهللا ريب وربكم مالك كل شيء واملتصرف فيه، فال يصيبين شيء إال بأمره، وهو القادر على كل 

إن ريب على صراط .  مالكه، وهو يف سلطانه وتصرفهشيء، فليس من شيء يِدبُّ على هذه األرض إال واهللا
  .جيازي احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته. مستقيم، أي عدل يف قضائه وشرعه وأمره

ْيئًا إِنَّ َربِّي َعلَى كُلِّ َشْيٍء وَنُه َشفَإِنْ َتَولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه إِلَْيكُْم وََيسَْتْخِلُف رَبِّي قَْوًما غَْيَركُْم َولَا َتُضرُّ
  ) ٥٧(َحِفيظٌ 

َنُه شَْيئًا إِنَّ َربِّي َعلَى كُلِّ َشْيءٍ فَإِنْ َتَولَّْوا فَقَْد أَْبلَغُْتكُْم َما أُْرِسلْتُ بِِه إِلَْيكُْم َوَيسَْتْخِلُف َربِّي قَْوًما غَْيَركُْم َوال َتضُرُّو{ 
  }) ٥٧(َحِفيظٌ 

دعوكم إليه من توحيد اهللا وإخالص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ريب إليكم، وقامت عليكم فإن ُتعرضوا عما أ
احلجة، وحيث مل تؤمنوا باهللا فسيهلككم ويأيت بقوم آخرين خيلفونكم يف دياركم وأموالكم، وخيلصون هللا العبادة، 

  .وين بسوءوال تضرونه شيئًا، إن ريب على كل شيء حفيظ، فهو الذي حيفظين من أن تنال

  ) ٥٨( َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُهوًدا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوَنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ



  }) ٥٨(ذَابٍ غَِليٍظ َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا وََنجَّْيَناُهْم ِمْن َع{ 
وملا جاء أمرنا بعذاب قوم هود جنَّينا منه هوًدا واملؤمنني بفضل منَّا عليهم ورمحة، وجنَّيناهم من عذاب شديد أحله اهللا 

  .بعاٍد فأصبحوا ال ُيرى إال مساكنُهم

  ) ٥٩(لِّ َجبَّارٍ َعنِيٍد َوِتلَْك َعاٌد َجَحدُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم َوَعصَْوا ُرُسلَُه وَاتََّبعُوا أَْمَر كُ

  }) ٥٩(َوِتلَْك َعاٌد َجَحُدوا بِآيَاِت َربِّهِْم َوَعصَْوا ُرُسلَُه َواتََّبعُوا أَْمَر كُلِّ َجبَّارٍ َعنِيٍد { 
  .وتلك عاد كفروا بآيات اهللا وعصَوا رسله، وأطاعوا أمر كل مستكرب على اهللا ال يقبل احلق وال ُيذْعن له

  ) ٦٠(َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا إِنَّ َعاًدا كَفَرُوا َربَُّهمْ أَلَا ُبْعًدا ِلَعاٍد قَْومِ ُهوٍد َوأُْتبِعُوا ِفي 

  }) ٦٠(ْومِ ُهوٍد َوأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة أَال إِنَّ َعاًدا كَفَُروا َربَُّهْم أَال ُبْعًدا ِلَعاٍد قَ{ 
أال بُْعًدا وهالكًا . أال إن عاًدا جحدوا رهبم وكذَّبوا رسله. وأُتبعوا يف هذه الدنيا لعنة من اهللا وسخطًا منه يوم القيامة

  .بسبب شركهم وكفرهم نعمة رهبم؛ لعاد قوم هود

كُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَ
  ) ٦١(فَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمجِيٌب 

يُْرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن اَألْرضِ َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم صَاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَ{ 
  }) ٦١(فَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمجِيٌب 

يا قوم اعبدوا اهللا وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غريه جل وعال، : وأرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلًا، فقال هلم
له العبادة، هو الذي بدأ َخلْقكم من األرض خبلق أبيكم آدم منها، وجعلكم ُعمَّارا هلا، فاسألوه أن يغفر فأخلصوا 

إن ريب قريب ملن أخلص له العبادة، ورغب إليه يف التوبة، جميب له إذا . لكم ذنوبكم، وارجعوا إليه بالتوبة النصوح
  .دعاه

 وا قَْبلَ َهذَا أََتْنهَاَنا أَنْ َنعُْبَد َما َيعُْبُد آَباُؤَنا َوإِنََّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه مُرِيبٍقَالُوا َيا صَاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْرُج
)٦٢ (  

ا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ قَالُوا َيا صَاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْرجُوا قَْبلَ َهذَا أََتْنهَاَنا أَنْ َنْعُبَد َما يَْعُبُد آَباُؤَنا وَإِنََّن{ 
)٦٢ ({  

لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيًدا مطاًعا قبل هذا القول الذي قلته لنا، أتنهانا أن نعبد : قالت مثود لنبيِّهم صاحل
  .اآلهلة اليت كان يعبدها آباؤنا؟ وإننا لفي شكٍّ مريب ِمن دعوتك لنا إىل عبادة اهللا وحده

 َعصَْيُتُه فََما َتزِيُدونَنِي غَْيَر َيا قَْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآتَانِي ِمْنهُ َرْحَمةً فََمْن َيْنصُُرنِي ِمَن اللَِّه إِنْ قَالَ
  ) ٦٣(َتْخِسريٍ 



آَتانِي ِمْنُه َرْحَمةً فََمْن َيْنصُُرنِي ِمَن اللَِّه إِنْ َعَصْيُتُه فََما َتزِيُدوَننِي غَْيرَ قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َو{ 
  }) ٦٣(َتْخِسريٍ 

يا قوم أخربوين إن كنت على برهان من اهللا وآتاين منه النبوة واحلكمة، فمن الذي يدفع عين : قال صاحل لقومه
  .رسالة وأنصْح لكم؟ فما تزيدونين غري تضليل وإبعاد عن اخلريعقاب اهللا تعاىل إن عصيته فلم أبلِّغ ال

  ) ٦٤(ْم َعذَاٌب قَرِيٌب َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُ

  }) ٦٤(ةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب قَرِيٌب َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَي{ 
ويا قوم هذه ناقة اهللا جعلها لكم حجة وعالمة تدلُّ على صدقي فيما أدعوكم إليه، فاتركوها تأكل يف أرض اهللا 

  .فعلتم ذلك يأخذكم من اهللا عذاب قريب من َعقْرهافليس عليكم رزقها، وال متسُّوها بعَقْر، فإنكم إن 

  ) ٦٥(فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ 

  }) ٦٥(فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ { 
استمتعوا حبياتكم يف بلدكم ثالثة أيام، فإن العذاب نازل بكم بعدها، وذلك : كذَّبوه وحنروا الناقة، فقال هلم صاحلف

  .َوْعٌد من اهللا غري مكذوب، ال بد من وقوعه

  ) ٦٦(وِْمِئٍذ إِنَّ رَبََّك ُهَو الْقَوِيُّ الْعَزِيُز فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا صَاِلًحا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزيِ َي

  }) ٦٦(َك ُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا صَاِلًحا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن خِْزيِ َيْوِمِئذٍ إِنَّ رَبَّ{ 
. ا والذين آمنوا معه من اهلالك برمحة منا، وجنيناهم من هوان ذلك اليوم وذلَّتهفلما جاء أمرنا هبالك مثود جنينا صاحلً

  .هو القوي العزيز، وِمن قوته وعزته أن أهلك األمم الطاغية، وجنَّى الرسل وأتباعهم -أيها الرسول-إن ربك 

  ) ٦٧( َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَصَْبُحوا ِفي ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني

  }) ٦٧(َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَصَْبُحوا ِفي ِديَارِِهْم َجاِثِمَني { 
  .وأخذت الصيحة القوية مثود الظاملني، فأصبحوا يف ديارهم موتى هامدين ساقطني على وجوههم ال حَِراك هلم

  ) ٦٨(ُهمْ أَلَا بُْعًدا ِلثَُموَد كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَلَا إِنَّ ثَُموَد كَفَرُوا َربَّ

  }) ٦٨(كَأَنْ لَْم يَْغَنْوا ِفيَها أَال إِنَّ ثَُموَد كَفَُروا َربَُّهْم أَال بُْعًدا ِلثَُموَد { 
أال بُْعًدا لثمود وطرًدا هلم . أال إن مثود جحدوا بآيات رهبم وحججه. كأهنم يف سرعة زواهلم وفنائهم مل يعيشوا فيها

  !!، فما أشقاهم وأذلَّهممن رمحة اهللا

  ) ٦٩(َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ 



  }) ٦٩(نْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ َولَقَدْ َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسالًما قَالَ َسالٌم فََما لَبِثَ أَ{ 
: سالًما، قال ردا على حتيتهم: ولقد جاءت املالئكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق، ويعقوَب بعده، فقالوا

  .سالم، فذهب سريًعا وجاءهم بعجل مسني مشويٍّ ليأكلوا منه

  ) ٧٠(ْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط فَلَمَّا َرأَى أَْيِديَُهْم لَا َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَ

  }) ٧٠(لَى قَْومِ لُوٍط فَلَمَّا َرأَى أَْيدَِيُهْم ال َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا ال َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِ{ 
يديهم ال َتِصل إىل العجل الذي أتاهم به وال يأكلون منه، أنكر ذلك منهم، وأحس يف نفسه خيفة فلما رأى إبراهيم أ

ال َتَخْف إنا مالئكة ربك أُرسلنا إىل قوم لوط : -ملا رأت ما بإبراهيم من اخلوف-وأضمرها، قالت املالئكة 
  .إلهالكهم

  ) ٧١(اَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب َواْمرَأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسَح

  }) ٧١(َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب { 
كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكالم، فضحكت تعجًبا مما مسعت، فبشرناها على  -سارة-وامرأة إبراهيم 

ملالئكة بأهنا ستلد ِمن زوجها إبراهيم ولًدا يسمى إسحاق، وسيعيش ولدها، وسيكون هلا بعد إسحاق حفيد ألسنة ا
  .منه، وهو يعقوب

  ) ٧٢(قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلي شَْيًخا إِنَّ َهذَا لََشْيٌء َعجِيٌب 

  }) ٧٢(ا َعجُوٌز َوَهذَا َبْعِلي شَْيًخا إِنَّ َهذَا لََشْيٌء َعجِيٌب قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد وَأََن{ 
يا ويلتا كيف يكون يل ولد وأنا عجوز، وهذا زوجي يف حال الشيخوخة : قالت سارة ملا ُبشِّرت بإسحاق متعجبة

  .والكرب؟ إن إجناب الولد ِمن مثلي ومثل زوجي مع كرب السن لَشيء عجيب

  ) ٧٣(ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه وََبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحمِيٌد َمجِيٌد  قَالُوا أََتْعَجبَِني

  }) ٧٣(قَالُوا أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيتِ إِنَُّه َحمِيٌد َمجِيٌد { 
إنه سبحانه وتعاىل . أتعجبني من أمر اهللا وقضائه؟ رمحة اهللا وبركاته عليكم معشر أهل بيت النبوة: اقالت الرسل هل

  .محيد الصفات واألفعال، ذو َمْجد وعظمة فيها

  ) ٧٤(فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه الُْبْشَرى ُيَجادِلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط 

  }) ٧٤(َب َعْن إِْبَراِهيمَ الرَّْوُع َوَجاَءْتُه الُْبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط فَلَمَّا ذََه{ 
فلما ذهب عن إبراهيم اخلوف الذي انتابه لعدم أكل الضيوف الطعام، وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب، ظلَّ 

  .جيادل رسلنا فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهالكهم

  ) ٧٥(يَم لََحِليٌم أَوَّاٌه ُمنِيٌب إِنَّ إِبَْراِه



  }) ٧٥(إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحِليمٌ أَوَّاٌه مُنِيٌب { 
إن إبراهيم كثري احللم ال حيب املعاجلة بالعقاب، كثري التضرع إىل اهللا والدعاء له، تائب يرجع إىل اهللا يف أموره 

  .كلها

  ) ٧٦(َجاَء أَْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر َمْرُدوٍد  َيا إِْبَراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد

  }) ٧٦(َيا إِبَْراِهيُم أَْعرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمُر رَبَِّك َوإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر مَْرُدوٍد { 
فإنه قد حق عليهم العذاب، ؛ لوط والتماس الرمحة هلميا إبراهيم أعرض عن هذا اجلدال يف أمر قوم : قالت رسل اهللا

  .وجاء أمر ربك الذي قدَّره عليهم هبالكهم، وإهنم نازل هبم عذاب من اهللا غري مصروف عنهم وال مدفوع

  ) ٧٧(َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعِصيٌب 

  }) ٧٧(ا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعِصيٌب َولَمَّ{ 
وذلك ألنه مل يكن يعلم أهنم رسل اهللا، فخاف عليهم من قومه، ؛ وملا جاءت مالئكتنا لوطًا ساءه جميئهم واغتمَّ لذلك

  .هذا يوم بالء وشدة: وقال

اتَّقُوا اللََّه َولَا َرُعونَ إِلَْيِه َوِمْن قَْبلُ كَاُنوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ َيا قَْومِ َهُؤلَاِء َبنَاِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فََوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْه
  ) ٧٨(ُتْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ َرِشيٌد 

قَْبلُ كَانُوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ َيا قَْومِ َهُؤالِء َبنَاِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َوال  َوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمْن{ 
  }) ٧٨(ُتْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ َرِشيٌد 

تون الرجال شهوة دون النساء، فقال وجاء قوُم لوط يسرعون املشي إليه لطلب الفاحشة، وكانوا ِمن قبل جميئهم يأ
ألن نيب األمة مبنزلة األب هلم، فاخشوا ؛ هؤالء بنايت َتزَوَّجوهن فهنَّ أطهر لكم مما تريدون، ومساهن بناته: لوط لقومه

اهللا واحذروا عقابه، وال تفضحوين باالعتداء على ضيفي، أليس منكم رجل ذو رشد، ينهى من أراد ركوب 
  نهم وبني ذلك؟الفاحشة، فيحول بي

  ) ٧٩(قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك لََتْعلَُم َما ُنرِيُد 

  }) ٧٩(قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ وَإِنََّك لََتْعلَُم َما نُرِيُد { 
نا يف النساء من حاجة أو رغبة، وإنك لتعلم ما نريد، أي ال نريد إال لقد علمَت من قبلُ أنه ليس ل: قال قوم لوط له

  .الرجال وال رغبة لنا يف نكاح النساء

  ) ٨٠(قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد 



  }) ٨٠(قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد { 
لو أن يل بكم قوة وأنصاًرا معي، أو أركَن إىل عشرية متنعين منكم، لَُحلُْت بينكم : م حني أبوا إال فعل الفاحشةقال هل

  .وبني ما تريدون

َحٌد إِلَّا امَْرأََتَك إِنَُّه ُمِصيُبهَا ْنكُْم أَقَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َربِّكَ لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َولَا َيلَْتِفْت ِم
  ) ٨١(َما أَصَابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهمُ الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبحُ بِقَرِيبٍ 

أََحٌد إِال امَْرأََتَك إِنَُّه  ْنكُْمقَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ رَبَِّك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِقِطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َوال َيلَْتِفْت ِم{ 
  }) ٨١(ُمِصيُبَها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعدَُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبحُ بِقَرِيبٍ 

يا لوط إنَّا رسل ربك أَْرَسلَنا إلهالك قومك، وإهنم لن يصلوا إليك، فاخرج من هذه القرية أنت : قالت املالئكة
لئال يرى العذاب فيصيبه، لكنَّ امرأتك اليت خانتك بالكفر ؛ يلتفت منكم أحد وراءه وأهلك ببقية من الليل، وال

  .والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك من اهلالك، إن موعد هالكهم الصبح، وهو موعد قريب احللول

ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن ) ٨٢(ِسجِّيلٍ َمْنُضوٍد  فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن
  ) ٨٣(الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد 

َي ِمَن ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِه) ٨٢(فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا عَاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ َمْنضُوٍد { 
  }) ٨٣(الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد 

فلما جاء أمرنا بنزول العذاب هبم جعلنا عايل قريتهم اليت كانوا يعيشون فيها سافلها فقلبناها، وأمطرنا عليهم 
حجارة من طني متصلِّب متني، قد ُصفَّ بعضها إىل بعض متتابعة، معلَّمة عند اهللا بعالمة معروفة ال تشاِكل حجارة 

ويف هذا هتديد . وما هذه احلجارة اليت أمطرها اهللا على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن ُيْمطَروا مبثلهااألرض، 
  .لكل عاص متمرِّد على اهللا

لَ وَالِْميَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ كَْياَوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه وَلَا َتنْقُُصوا الِْم
  ) ٨٤(َوإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

أََراكُْم كَْيالَ وَالِْميَزانَ إِنِّي َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعيًْبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيُْرُه َوال َتنْقُُصوا الِْم{ 
  }) ٨٤(بِخَْيرٍ َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

يا قوم اعبدوا اهللا وحده، ليس لكم ِمن إله يستحق العبادة غريه جل وعال، : أخاهم شعيًبا، فقال" مدين"وأرسلنا إىل 
أراكم يف َسَعة عيش، وإين أخاف فأخلصوا له العبادة، وال تنقصوا الناس حقوقهم يف مكاييلهم وموازينهم، إين 

  .عذاب يوم حييط بكم -بسبب إنقاص املكيال وامليزان-عليكم 

  ) ٨٥(ْرضِ ُمفِْسِديَن َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكَْيالَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َولَا تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم وَلَا َتْعثَْوا ِفي الْأَ



  }) ٨٥(ا الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ بِالِْقْسِط َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَن َوَيا قَْومِ أَْوفُو{ 
ويا قوم أمتُّوا املكيال وامليزان بالعدل، وال ُتنِْقصوا الناس حقهم يف عموم أشيائهم، وال تسريوا يف األرض تعملون 

  .شر الفسادفيها مبعاصي اهللا ون

  ) ٨٦(َبِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُمْ بِحَِفيٍظ 

  }) ٨٦(َبِقيَّتُ اللَِّه َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ { 
احلالل خري لكم ممَّا تأخذونه بالتطفيف وحنوه من الكسب  إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل وامليزان من الربح

  .احلرام، إن كنتم تؤمنون باهللا حقا، فامتثلوا أمره، وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم

َنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنَت الَْحلِيُم الرَّشِيدُ قَالُوا َيا ُشَعْيُب أََصلَاُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِل
)٨٧ (  

ُء إِنََّك َألْنَت الَْحلِيُم الرَّشِيدُ قَالُوا َيا ُشَعْيبُ أََصالُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما يَْعُبُد آَباُؤَنا أَوْ أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما َنَشا{ 
)٨٧ ({  

الصالة اليت تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعبده آباؤنا من األصنام واألوثان، أو أن منتنع عن يا شعيب أهذه : قالوا
  .إنك ألنت احلليم الرشيد: -استهزاًء به-التصرف يف كسب أموالنا مبا نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا 

َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُمْ إِلَى َما أَنَْهاكُْم َعْنُه إِنْ قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي 
  ) ٨٨(أُرِيُد إِلَّا الْإِْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

كُْم َعْنُه إِنْ إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد أَنْ أُخَاِلفَكُْم إِلَى َما أَْنَها قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم{ 
  }) ٨٨(أُرِيُد إِال اِإلْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِال بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ريب فيما أدعوكم إليه من إخالص العبادة له، وفيما : قال شعيب
أهناكم عنه من إفساد املال، ورزقين منه رزقًا واسًعا حالال طيًبا؟ وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمًرا هنيتكم عنه، وما 

يف إصابة احلق وحماولة -كم قَْدر طاقيت واستطاعيت، وما توفيقي أريد فيما آمركم به وأهناكم عنه إال إصالح
  .إال باهللا، على اهللا وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة واإلنابة -إصالحكم

َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُمْ  حٍَوَيا قَْومِ لَا َيْجرَِمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِل
  ) ٨٩(بَِبِعيٍد 

حٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم َوَيا قَْومِ ال َيْجرَِمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم مِثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِل{ 
  }) ٨٩(بَِبِعيٍد 

فراق الدين الذي أنا عليه على العناد واإلصرار على ما أنتم عليه من الكفر ويا قوم ال حتملنَّكم عداويت وبغضي و
باهللا، فيصيبكم مثلُ ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل من اهلالك، وما قوم لوط وما حلَّ هبم من العذاب 

  .ببعيدين عنكم ال يف الدار وال يف الزمان



  ) ٩٠(إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرحِيٌم َوُدوٌد َواْسَتغِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا 

  }) ٩٠(َواْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرحِيٌم َوُدوٌد { 
إن ربِّي رحيم كثري املودة واحملبة ملن تاب . واطلبوا من ربِّكم املغفرة لذنوبكم، مث ارجعوا إىل طاعته واستمروا عليها

  .ويف اآلية إثبات صفة الرمحة واملودة هللا تعاىل، كما يليق به سبحانه. يرمحه ويقبل توبتهإليه وأناب، 

  ) ٩١(َوَما أَْنَت َعلَْيَنا بَِعزِيزٍ  قَالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَثًِريا ِممَّا َتقُولُ وَإِنَّا لََنرَاَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَوْلَا َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك

) ٩١(أَْنَت َعلَْيَنا بِعَزِيزٍ  وا َيا ُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَِثًريا ِممَّا َتقُولُ َوإِنَّا لَنََراَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَْوال َرْهطُكَ لََرَجمَْناَك َوَماقَالُ{ 
{  

ولوال مراعاة  يا شعيب ما نفقه كثًريا مما تقول، وإننا لَنراك فينا ضعيفًا لست من الكرباء وال من الرؤساء،: قالوا
  .، وليس لك قَْدر واحترام يف نفوسنا-وكان رهطه من أهل ملتهم-عشريتك لقتلناك َرْجما باحلجارة 

  ) ٩٢(لُونَ ُمِحيطٌ قَالَ َيا قَْومِ أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه وَاتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ِظْهرِيا إِنَّ َربِّي بَِما َتْعَم

  }) ٩٢(ُمِحيطٌ َيا قَْومِ أََرهِْطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ِظهْرِيا إِنَّ َربِّي بَِما َتْعَملُونَ  قَالَ{ 
يا قوم أعشرييت أعزُّ وأكرم عليكم من اهللا؟ ونبذمت أمر ربكم فجعلتموه خلف ظهوركم، ال تأمترون به وال : قال

  .إن ريب مبا تعملون حميط، ال خيفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة، وسيجازيكم عليها عاجال وآجال تنتهون بنهيه،

ِذٌب َواْرَتِقبُوا إِنِّي َمَعكُْم َوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه َوَمْن ُهَو كَا
  ) ٩٣( َرِقيٌب

ِذٌب وَاْرتَِقُبوا إِنِّي َمَعكُمْ َوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَانَِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَابٌ ُيْخزِيِه َوَمْن ُهَو كَا{ 
  }) ٩٣(َرِقيٌب 

يقيت وما وهبين ريب ِمن دعوتكم ويا قوم اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتكم، إين عامل مثابر على طر
إىل التوحيد، سوف تعلمون َمن منا يأتيه عذاب يذلُّه، وَمن منا كاذب يف قوله، أنا أم أنتم؟ وانتظروا ما سيحل بكم 

  .وهذا هتديد شديد هلم. إين معكم من املنتظرين

َرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَتِ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَصَْبُحوا ِفي ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بِ
)٩٤ (  

ِديَارِِهمْ  ْيَحةُ فَأَصَْبُحوا ِفيَولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُشَعيًْبا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ{ 
  }) ٩٤(َجاِثِمَني 

وملا جاء أمرنا بإهالك قوم شعيب جنَّينا رسولنا شعيًبا والذين آمنوا معه برمحة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة من 
  .السماء، فأهلكتهم، فأصبحوا يف ديارهم باركني على ُركَبهم ميتني ال حَِراك هبم



  ) ٩٥(ا لَِمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُموُد كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَلَا بُْعًد

  }) ٩٥(كَأَنْ لَْم يَْغَنْوا ِفيَها أَال بُْعًدا ِلَمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُموُد { 
كما َبِعدت مثود، فقد  -إذ أهلكها اهللا وأخزاها-" مدين"أال بُعًدا لـ . كأن مل يقيموا يف ديارهم وقًتا من األوقات

  .تان يف البعد واهلالكاشتركت هاتان القبيل

  ) ٩٦(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

  }) ٩٦(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ { 
اهللا، أهنا تدل على وحدانية  -بقلب صحيح-ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبني ملن عاينها وتأملها 

  .وكَِذبِ كلِّ من ادَّعى الربوبية دونه سبحانه وتعاىل

  ) ٩٧(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد 

  } )٩٧(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد { 
أرسلنا موسى إىل فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه، فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه، فأطاعوه، وخالفوا أمر 

  .موسى، وليس يف أمر فرعون رشد وال هدى، وإمنا هو جهل وضالل وكفر وعناد

  ) ٩٨(َمْوُروُد َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَرَدُهمُ النَّاَر َوبِئَْس الْوِْردُ الْ

  }) ٩٨(َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَردَُهُم النَّاَر َوبِئْسَ الْوِْرُد الَْمْوُروُد { 
  .َيقُْدم فرعون قومه يوم القيامة حىت يدخلهم النار، وقُبح املدخل الذي يدخلونه

  ) ٩٩(الرِّفُْد الَْمْرفُوُد  َوأُْتبِعُوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة بِئَْس

  }) ٩٩(َوأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة بِئَْس الرِّفْدُ الَْمْرفُوُد { 
وأتبعهم اهللا يف هذه الدنيا مع العذاب الذي عجَّله هلم فيها من الغرق يف البحر لعنةً، ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى 

  .ما اجتمع هلم وتراَدف عليهم من عذاب اهللا، ولعنة الدنيا واآلخرة بإدخاهلم النار، وبئس

  ) ١٠٠(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد 

  }) ١٠٠(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد { 
من أخبار القرى اليت أهلكنا أهلها خنربك به، ومن تلك القرى ما له آثار  -ا الرسولأيه-ذلك الذي ذكرناه لك 

  .باقية، ومنها ما قد ُمِحَيْت آثاره، فلم َيْبق منه شيء

ِمْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمرُ رَبَِّك َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فََما أَغَْنْت َعْنُهْم آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه 
  ) ١٠١(َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر َتتْبِيبٍ 



ْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمُر رَبِّكَ َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم فََما أَغَْنْت َعنُْهْم آِلهَُتُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِم{ 
  }) ١٠١(ُدوُهْم غَْيَر َتتْبِيبٍ َوَما َزا

وما كان إهالكهم بغري سبب وذنب يستحقونه، ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم وإفسادهم يف األرض، فما نفعتهم 
آهلتهم اليت كانوا يدُعوهنا ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر ملَّا جاء أمر ربك بعذاهبم، وما زادهتم آهلتهم غري تدمري 

  .وإهالك وخسران

  ) ١٠٢(َوكَذَِلَك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى وَِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشدِيٌد 

  }) ١٠٢(َوكَذَِلَك أَْخذُ َربِّكَ إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد { 
أمري وتكذيبهم برسلي، آخذ غريهم ِمن أهل القرى إذا ظلموا وكما أخذُت أهل القرى الظاملة بالعذاب ملخالفتهم 
  .إنَّ أَْخذه بالعقوبة ألليم موجع شديد. أنفسهم بكفرهم باهللا ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله

  ) ١٠٣(ُهوٌد إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب الْآِخَرِة ذَِلكَ َيْوٌم َمْجُموعٌ لَُه النَّاُس وَذَِلكَ َيْوٌم َمْش

  }) ١٠٣(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب اآلخَِرِة ذَِلَك َيْوٌم َمْجمُوٌع لَُه النَّاُس َوذَِلَك َيْوٌم َمْشُهوٌد { 
إن يف أخذنا ألهل القرى السابقة الظاملة لعربةً وعظة ملن خاف عقاب اهللا وعذابه يف اآلخرة، ذلك اليوم الذي ُيجمع 

  .اس مجيًعا للمحاسبة واجلزاء، ويشهده اخلالئق كلهمله الن

  ) ١٠٤(َوَما ُنَؤخُِّرهُ إِلَّا ِلأََجلٍ َمْعُدوٍد 

  }) ١٠٤(َوَما ُنَؤخُِّرُه إِال َألَجلٍ َمْعُدوٍد { 
  .وما نؤخر يوم القيامة عنكم إال النتهاء مدة معدودة يف علمنا، ال تزيد وال تنقص عن تقديرنا هلا حبكمتنا

  ) ١٠٥(َيأِْت لَا َتكَلَُّم َنفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِِه فَِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد  َيْوَم

  }) ١٠٥(َيْوَم يَأِْت ال َتكَلَُّم َنفْسٌ إِال بِإِذْنِِه فَِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد { 
  .ضَّل عليه بالنعيميوم يأيت يوم القيامة، ال تتكلم نفس إال بإذن رهبا، فمنهم شقي متسحق للعذاب، وسعيد متف

خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ السََّماَواُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء رَبُّكَ ) ١٠٦(فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق 
  ) ١٠٧(إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد 

َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَاَألْرُض إِال َما َشاَء ) ١٠٦(النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق  فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي{ 
  }) ١٠٧(رَبَُّك إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد 

دة ما هم فيه من العذاب فأما الذين َشقُوا يف الدنيا لفساد عقيدهتم وسوء أعماهلم، فالنار مستقرهم، هلم فيها من ش
زفري وشهيق، ومها أشنع األصوات وأقبحها، ماكثني يف النار أبًدا ما دامت السموات واألرض، فال ينقطع عذاهبم 



-إن ربك . وال ينتهي، بل هو دائم مؤكَّد، إال ما شاء ربك من إخراج عصاة املوحدين بعد مدَّة من مكثهم يف النار
  .يدفعَّال ملا ير -أيها الرسول

  ) ١٠٨(َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ  َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء َربَُّك

َألْرُض إِال َما َشاَء َربَُّك َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعدُوا فَِفي الَْجنَّةِ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت وَا{ 
)١٠٨ ({  

وأما الذين رزقهم اهللا السعادة فيدخلون اجلنة خالدين فيها ما دامت السموات واألرض، إال الفريق الذي شاء اهللا 
مبشيئة اهللا ورمحته،  تأخريه، وهم عصاة املوحدين، فإهنم يبقون يف النار فترة من الزمن، مث خيرجون منها إىل اجلنة

  .ويعطي ربك هؤالء السعداء يف اجلنة عطاء غري مقطوع عنهم
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  ) ١٠٩(فُّوُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد هَُؤلَاِء َما َيْعُبُدونَ إِلَّا كََما يَْعُبُد آَباؤُُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِنَّا لَُمَو

وُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ فَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيعُْبُد َهُؤالِء َما َيْعُبدُونَ إِال كََما َيعُْبُد آَباؤُُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِنَّا لَُمَوفُّ{ 
)١٠٩ ({  

ثان إال مثل ما يف شك من بطالن ما يعبد هؤالء املشركون من قومك، ما يعبدون من األو -أيها الرسول-فال تكن 
وهذا توجيه جلميع األمة، وإن كان لفظه موجًها . يعبد آباؤهم من قبل، وإنا ملوفوهم ما وعدناهم تاما غري منقوص

  .إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم

  ) ١١٠(َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ 

لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ  َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم وَإِنَُّهْم{ 
)١١٠ ({  

. فاختلف فيه قومه، فآمن به مجاعة وكفر به آخرون كما فعل قومك بالقرآنولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، 
ولوال كلمة سبقت من ربك بأنه ال يعجل خللقه العذاب، حللَّ هبم يف دنياهم قضاء اهللا بإهالك املكذِّبني وجناة 

  .مريب -من هذا القرآن-لفي شك  -أيها الرسول-وإن الكفار من اليهود واملشركني . املؤمنني

  ) ١١١(إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم رَبَُّك أَْعَمالَُهْم إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري َو

  }) ١١١(َوإِنَّ كُال لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم َربَُّك أَْعمَالَُهمْ إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري { 
أخبارهم ليوفينهم ربك جزاء أعماهلم يوم  -يها الرسولأ-وإن كل أولئك األقوام املختلفني الذين ذكرنا لك 

. القيامة، إن خًريا فخري، وإن شًرا فشر، إن ربك مبا يعمل هؤالء املشركون خبري، ال خيفى عليه شيء من عملهم
  .ويف هذا هتديد ووعيد هلم

  ) ١١٢(ْعَملُونَ َبِصٌري فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َولَا َتطْغَْوا إِنَّهُ بَِما َت

  }) ١١٢(فَاْستَِقْم كََما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتطْغَْوا إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { 
كما أمرك ربك أنت ومن تاب معك، وال تتجاوزوا ما حدَّه اهللا لكم، إن ربَّكم مبا تعملون من  -أيها النيب-فاستقم 

  .ال خيفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليهااألعمال كلها بصري، 

  ) ١١٣(ْنَصُرونَ َولَا َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ لَا ُت

  }) ١١٣(كُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ ال تُْنَصُرونَ َوال َترْكَُنوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَ{ 
  .وال متيلوا إىل هؤالء الكفار الظلمة، فتصيبكم النار، وما لكم من دون اهللا من ناصر ينصركم، ويتوىل أموركم



  ) ١١٤(ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ذِكَْرى ِللذَّاكِرِيَن  َوأَِقمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناِت

  }) ١١٤(لذَّاكِرِيَن َوأَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِل{ 
إنَّ ِفْعلَ اخلريات . ي النهار يف الصباح واملساء، ويف ساعات من الليلعلى أمتِّ وجه طََرفَ -أيها النيب-وأدِّ الصالة 

يكفِّر الذنوب السالفة وميحو آثارها، واألمر بإقامة الصالة وبيان أن احلسنات يذهنب السيئات، موعظة ملن اتعظ هبا 
  .وتذكر

  ) ١١٥(َواْصبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ الُْمْحِسنَِني 

  }) ١١٥(ْصبِْر فَإِنَّ اللََّه ال ُيضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني وَا{ 
فإن اهللا ال يضيع ثواب احملسنني يف ؛ على الصالة، وعلى ما َتلْقى من األذى من مشركي قومك -أيها النيب-واصرب 
  .أعماهلم

الْفََساِد ِفي الْأَْرضِ إِلَّا قَِليلًا ِممَّْن أَْنَجْيَنا ِمنُْهْم َواتََّبَع الَِّذيَن  فَلَْولَا كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو بَِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ
  ) ١١٦(ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَاُنوا ُمْجرِِمَني 

إِال قَِليال ِممَّْن أَْنَجيَْنا ِمْنُهْم وَاتََّبعَ الَِّذينَ  فَلَْوال كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو َبِقيٍَّة َيْنهَْونَ َعنِ الْفََساِد ِفي اَألْرضِ{ 
  }) ١١٦(ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَاُنوا ُمْجرِِمَني 

فهالَّ ُوجد من القرون املاضية بقايا من أهل اخلري والصالح، ينهون أهل الكفر عن كفرهم، وعن الفساد يف األرض، 
واتَّبع عامتهم . ال قليل ممن آمن، فنجَّاهم اهللا بسبب ذلك ِمن عذابه حني أخذ الظاملنيمل يوجد من أولئك األقوام إ

من الذين ظلموا أنفسهم ما ُمتِّعوا فيه من لذات الدنيا ونعيمها، وكانوا جمرمني ظاملني باتباعهم ما تنعموا فيه، فحقَّ 
  .عليهم العذاب

  ) ١١٧(مٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ َوَما كَانَ َربُّكَ ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْ

  }) ١١٧(َوَما كَانَ رَبَُّك ِلُيهِْلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ { 
ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون يف األرض، جمتنبون للفساد والظلم، وإمنا  -أيها الرسول-وما كان ربك 

  .يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم

  ) ١١٨(رَبَُّك لَجََعلَ النَّاسَ أُمَّةً َواِحَدةً وَلَا َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني َولَْو َشاَء 

  }) ١١٨(َولَْو َشاَء َربُّكَ لَجََعلَ النَّاَس أُمَّةً وَاِحَدةً َوال يََزالُونَ ُمْخَتِلِفَني { 
بحانه مل يشأ ذلك، فال ولو شاء ربك جلعل الناس كلهم مجاعة واحدة على دين واحد وهو دين اإلسالم، ولكنه س

  .وذلك مقتضى حكمته؛ يزال الناس خمتلفني يف أدياهنم

  ) ١١٩( أَْجَمِعَني إِلَّا َمْن َرِحَم َربَُّك وَِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ



  }) ١١٩(لَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ َألْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني إِال َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخ{ 
إال َمن رحم ربك فآمنوا به واتبعوا رسله، فإهنم ال خيتلفون يف توحيد اهللا وما جاءت به الرسل من عند اهللا، وقد 

وهبذا يتحقق . فريق شقيٌّ وفريق سعيد، وكل ميسر ملا ُخِلق له: اقتضت حكمته سبحانه وتعاىل أنه َخلَقهم خمتلفني
أنه سبحانه سيمأل جهنم من اجلن واإلنس الذين اتبعوا إبليس وجنده ومل يهتدوا : وعد ربك يف قضائه وقدره

  .لإلميان

  ) ١٢٠(ِفي َهِذهِ الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني  َوكُلًّا َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك

) ١٢٠(كَْرى ِللُْمْؤِمنَِني َوكُال نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذ{ 
{  

ر الرسل الذين كانوا قبلك، كل ما حتتاج إليه مما يقوِّي قلبك للقيام بأعباء من أخبا -أيها النيب-ونقصُّ عليك 
الرسالة، وقد جاءك يف هذه السورة وما اشتملت عليه من أخبار، بيان احلق الذي أنت عليه، وجاءك فيها موعظة 

  .يرتدع هبا الكافرون، وذكرى يتذكر هبا املؤمنون باهللا ورسله

  ) ١٢٢(َواْنَتظُِروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ ) ١٢١(ِمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا َعاِملُونَ َوقُلْ ِللَِّذيَن لَا ُيْؤ

  }) ١٢٢(َواْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُرونَ ) ١٢١(َوقُلْ ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا َعاِملُونَ { 
اعملوا ما أنتم عاملون على حالتكم وطريقتكم يف : لكافرين الذين ال يقرُّون بوحدانية اهللال -أيها الرسول-وقل 

مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول واملستجيبني له، فإنَّا عاملون على مكانتنا وطريقتنا من الثبات على ديننا وتنفيذ أمر 
  .ذا هتديد ووعيد هلمويف ه. وانتظروا عاقبة أمرنا، فإنَّا منتظرون عاقبة أمركم. اهللا

  ) ١٢٣(َك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَْيِه يُْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه َوَما َربُّ

) ١٢٣(كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ  َوِللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوإِلَْيِه يُْرَجُع اَألْمُر{ 
{  

أيها -وهللا سبحانه وتعاىل علم كل ما غاب يف السموات واألرض، وإليه يُْرَجع األمر كله يوم القيامة، فاعبده 
  }سورة يوسف { . لشر، وسيجازي كالًّ بعملهوفوِّض أمرك إليه، وما ربك بغافل عما تعملون من اخلري وا -النيب

  ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 

  }) ١(الر ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ الُْمبِنيِ { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر(

  .هذه آيات الكتاب البيِّن الواضح يف معانيه وحالله وحرامه وهداه

  ) ٢(ا أَنَْزلَْناُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ إِنَّ



  }) ٢(إِنَّا أَْنَزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { 
  .تعقلون معانيه وتفهموهنا، وتعملون هبديه -أيها العرب-إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب، لعلكم 

  ) ٣(أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني  َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك

  }) ٣(َغاِفِلَني َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الْ{ 
أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت قبل إنزاله عليك ملن الغافلني  -أيها الرسول-حنن نقصُّ عليك 

  .عن هذه األخبار، ال تدري عنها شيئًا

  ) ٤(ْم ِلي سَاجِِديَن إِذْ قَالَ يُوُسُف لِأَبِيِه َيا أََبِت إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَيُْتُه

  }) ٤(ِديَن إِذْ قَالَ ُيوُسُف َألبِيِه َيا أََبتِ إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَيُْتُهْم ِلي سَاجِ{ 
تهم يل إين رأيت يف املنام أحد عشر كوكًبا، والشمس والقمر رأي: لقومك قول يوسف ألبيه -أيها الرسول-اذكر 

  .فكانت هذه الرؤيا بشرى ِلَما وصل إليه يوسف عليه السالم من علوِّ املنزلة يف الدنيا واآلخرة. ساجدين

  ) ٥(بٌِني قَالَ َيا بَُنيَّ لَا تَقُْصصْ ُرْؤيَاَك َعلَى إِخَْوِتَك فََيِكيدُوا لََك كَْيًدا إِنَّ الشَّْيطَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوٌّ ُم

  }) ٥(َنيَّ ال َتقُْصْص ُرؤَْياَك َعلَى إِخَْوِتَك فََيِكيدُوا لََك كَْيًدا إِنَّ الشَّْيطَانَ ِلإلْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِني قَالَ َيا ُب{ 
يا بين ال تذكر إلخوتك هذه الرؤيا فيحسدوك، ويعادوك، وحيتالوا يف إهالكك، إن : قال يعقوب البنه يوسف

  .الشيطان لإلنسان عدو ظاهر العداوة

ا أََتمََّها َعلَى أَبَوَْيَك ِمْن ذَِلَك َيْجَتبِيَك رَبَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب كََمَوكَ
  ) ٦(قَْبلُ إِْبَراهِيَم وَإِْسحَاَق إِنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم 

وَْيَك بَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ األَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب كََما أََتمََّها َعلَى أََبَوكَذَِلَك َيْجتَبِيَك َر{ 
  }) ٦(ِمْن قَْبلُ إِبَْراِهيَم وَإِْسحَاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحكِيٌم 

ما يراه الناس يف منامهم من الرؤى مما تؤول إليه  وكما أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ويعلمك تفسري
واقًعا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة، كما أمتها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق بالنبوة 

  .إن ربك عليم مبن يصطفيه من عباده، حكيم يف تدبري أمور خلقه. والرسالة

  ) ٧(ِه آيَاٌت ِللسَّاِئِلَني لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف َوإِخَْوِت

  }) ٧(لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف وَإِْخَوِتِه آَياٌت لِلسَّاِئِلَني { 
لقد كان يف قصة يوسف وإخوته عرب وأدلة تدل على قدرة اهللا وحكمته ملن يسأل عن أخبارهم، ويرغب يف 

  .معرفتها

  ) ٨(ِمنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ أَبَاَنا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ إِذْ قَالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا 



  }) ٨(إِذْ قَالُوا لَيُوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ أََباَنا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ { 
 أبينا منا، يفضِّلهما علينا، وحنن مجاعة إن يوسف وأخاه الشقيق أحب إىل: إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم

  .ذوو عدد، إن أبانا لفي خطأ بيِّن حيث فضَّلهما علينا من غري موجب نراه

  ) ٩(اقُْتلُوا ُيوُسفَ أَوِ اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم وََتكُونُوا ِمْن َبْعِدِه قَْوًما صَاِلِحَني 

  }) ٩(اطَْرحُوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم وََتكُونُوا ِمْن َبْعِدِه قَْوًما َصاِلِحَني  اقُْتلُوا يُوُسَف أَوِ{ 
اقتلوا يوسف أو ألقوا به يف أرض جمهولة بعيدة عن الُعمران خيلُص لكم حب أبيكم وإقباله عليكم، وال يلتفت 

  .تائبني إىل اهللا، مستغفرين له من بعد ذنبكم عنكم إىل غريكم، وتكونوا ِمْن بعد قَْتل يوسف أو إبعاده

  ) ١٠(ْم فَاِعِلَني قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم لَا َتقُْتلُوا يُوُسَف َوأَلْقُوُه ِفي غََياَبتِ الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرةِ إِنْ كُْنُت

  }) ١٠(اَبِة الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرِة إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهمْ ال َتقُْتلُوا يُوُسَف وَأَلْقُوُه ِفي غََي{ 
ال تقتلوا يوسف وألقوه يف جوف البئر يلتقطه بعض املارَّة من املسافرين فتسترحيوا منه، : قال قائل من إخوة يوسف

  .وال حاجة إىل قتله، إن كنتم عازمني على فعل ما تقولون

  ) ١١(اَنا َما لََك لَا َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحونَ قَالُوا َيا أََب

  }) ١١(قَالُوا َيا أََباَنا َما لََك ال َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف َوإِنَّا لَُه لَنَاِصُحونَ { 
ه أخونا، وحنن نريد له يا أبانا ما لك ال جتعلنا أمناء على يوسف مع أن: -بعد اتفاقهم على إبعاده-قال إخوة يوسف 

  اخلري ونشفق عليه ونرعاه، وخنصه خبالص النصح؟

  ) ١٢(أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا يَْرَتْع َوَيلَْعْب وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ 

  }) ١٢(أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { 
مراعينا َيْسَع وينشط ويفرح، ويلعب باالستباق وحنوه من اللعب املباح، وإنا أرسله معنا غًدا عندما خنرج إىل 
  .حلافظون له من كل ما ختاف عليه

  ) ١٣(قَالَ إِنِّي لََيحُْزُننِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه َوأََخافُ أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب وَأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ 

  }) ١٣(َتذَْهُبوا بِِه َوأََخاُف أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب وَأَنُْتْم َعْنُه غَاِفلُونَ قَالَ إِنِّي لََيحُْزنُنِي أَنْ { 
إين لَيؤمل نفسي مفارقته يل إذا ذهبتم به إىل املراعي، وأخشى أن يأكله الذئب، وأنتم عنه غافلون : قال يعقوب
  .منشغلون

  ) ١٤(ا إِذًا لَخَاِسُرونَ قَالُوا لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ



  }) ١٤(قَالُوا لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب َوَنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاِسُرونَ { 
  .لئن أكله الذئب، وحنن مجاعة قوية إنا إذًا خلاسرون، ال خري فينا، وال نفع يُْرَجى منا: قال إخوة يوسف لوالدهم

  ) ١٥( ا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِِهْم َهذَا وَُهْم لَا َيْشُعُرونَفَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمُعو

  }) ١٥(ْمرِِهْم َهذَا َوُهْم ال َيْشُعُرونَ فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ وَأَْوَحيَْنا إِلَْيِه لَتَُنبِّئَنَُّهْم بِأَ{ 
فلما ذهبوا به وأمجعوا على إلقائه يف جوف البئر، وأوحينا إىل يوسف لتخربنَّ إخوتك مستقبال بفعلهم . فأْرَسلَُه معهم

  .هذا الذي فعلوه بك، وهم ال ُيِحسُّون بذلك األمر وال يشعرون به

  ) ١٦(َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ 

  }) ١٦(َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء يَْبكُونَ { 
  .وجاء إخوة يوسف إىل أبيهم يف وقت الِعشاء من أول الليل، يبكون ويظهرون األسف واجلزع

  ) ١٧(ُمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا صَاِدِقَني قَالُوا َيا أَبَاَنا إِنَّا ذََهبَْنا َنسَْتبُِق َوَتَركَْنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاعَِنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَما أَْنَت بِ

) ١٧(ْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني قَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذَهَْبَنا َنْسَتبُِق َوَترَكَْنا ُيوُسَف عِْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَما أَْنَت بُِم{ 
{  

جلَْري والرمي بالسهام، وتركنا يوسف عند زادنا وثيابنا، فلم نقصِّر يف حفظه، بل يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق يف ا: قالوا
لشدة ؛ تركناه يف مأمننا، وما فارقناه إال وقًتا يسًريا، فأكله الذئب، وما أنت مبصدِّق لنا ولو كنا موصوفني بالصدق

  .حبك ليوسف

ْت لَكُْم أَْنفُُسكُمْ أَْمًرا فَصَْبٌر َجمِيلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ سَوَّلَ
)١٨ (  

َعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ سَوَّلَْت لَكُمْ أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجمِيلٌ وَاللَُّه الُْمْسَت{ 
)١٨( {  

. ألن القميص مل ُيَمزَّْق؛ ليشهد على صدقهم، فكان دليال على كذهبم؛ وجاؤوا بقميصه ملطًخا بدم غري دم يوسف
ما األمر كما تقولون، بل زيَّنت لكم أنفسكم األمَّارة بالسوء أمًرا قبيًحا يف : فقال هلم أبوهم يعقوب عليه السالم

يل ال شكوى معه ألحد من اخللق، وأستعني باهللا على احتمال ما يوسف، فرأيتموه حسًنا وفعلتموه، فصربي صرب مج
  .تصفون من الكذب، ال على حويل وقويت

  ) ١٩(ُه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ َوَجاَءْت سَيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َوارِدَُهْم فَأَدْلَى َدلَْوُه قَالَ َيا ُبْشَرى َهذَا غُلَاٌم َوأََسرُّوهُ بَِضاَعةً وَاللَّ

ُه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ َوَجاَءتْ َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َوارَِدُهْم فَأَْدلَى َدلَْوُه قَالَ َيا ُبشَْرى َهذَا غُالٌم َوأََسرُّوُه بَِضاَعةً َواللَّ{ 
)١٩ ({  



: ف، فقال واردهموجاءت مجاعة من املسافرين، فأرسلوا َمن يطلب هلم املاء، فلما أرسل دلوه يف البئر تعلَّق هبا يوس
إن هذه : يا بشراي هذا غالم نفيس، وأخفى الوارُد وأصحابه يوسَف من بقية املسافرين فلم يظهروه هلم، وقالوا

  .بضاعة استبضعناها، واهللا عليم مبا يعملونه بيوسف

  ) ٢٠(َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن 

  }) ٢٠(َوَشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم مَْعُدوَدٍة َوكَاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن  {
وذلك أهنم ؛ وباعه إخوته للواردين من املسافرين بثمن قليل من الدراهم، وكانوا زاهدين فيه راغبني يف التخلص منه

  .ال يعلمون منزلته عند اهللا

لْأَْرضِ ِمْصَر ِلاْمرَأَِتِه أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا َوكَذَِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِفي ا َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن
  ) ٢١( َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث وَاللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ

ِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي َوقَالَ الَِّذي اشَْتَراُه ِمْن ِمْصَر الْمرَأَِتِه أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلًَدا وَكَذَ{ 
  }) ٢١(نَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ اَألْرضِ َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ اَألَحادِيِث َواللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه وَلَِك

أحسين معاملته، واجعلي : اشتراه منهم عزيزها، وهو الوزير، وقال المرأته" مصر"وملا ذهب املسافرون بيوسف إىل 
" مصر"مقامه عندنا كرًميا، لعلنا نستفيد من خدمته، أو نقيمه عندنا مقام الولد، وكما أجنينا يوسف وجعلنا عزيز 

، وجعلناه على خزائنها، ولنعلِّمه تفسري الرؤى فيعرف منها ما سيقع "مصر"ِطف عليه، فكذلك مكنَّا له يف أرض َيْع
  .واهللا غالب على أمره، فحكمه نافذ ال يبطله مبطل، ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن األمر كله بيد اهللا. مستقبال

  ) ٢٢(لًْما َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آتَْيَناُه ُحكًْما َوِع

  }) ٢٢(َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتْيَناهُ ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني { 
وملا بلغ يوسف منتهى قوته يف شبابه أعطيناه فهًما وعلًما، ومثل هذا اجلزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه 

  .ويف هذا تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم. نني على إحساهنمجنزي احملس

نَُّه رَبِّي أَْحَسَن َمثْوَاَي إِنَّهُ لَا َوَراوََدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب َوقَالَْت هَْيَت لََك قَالَ َمعَاذَ اللَِّه إِ
  ) ٢٣(ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

نَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه ال َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت اَألبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِ{ 
  }) ٢٣(ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

حلبها الشديد له وحسن هبائه، وغلَّقت ؛ نفسها يوسف الذي هو يف بيتها إىل -برفق ولني-ودعت امرأة العزيز 
معاذ اهللا أعتصم به، وأستجري ِمن الذي تدعينين إليه، من : هلمَّ إيلَّ، فقال: األبواب عليها وعلى يوسف، وقالت

  .خيانة سيدي الذي أحسن منزليت وأكرمين فال أخونه يف أهله، إنه ال يفلح َمن ظَلَم فَفَعل ما ليس له فعله



ْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصنيَ َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْولَا أَنْ َرأَى ُبرَْهانَ َربِِّه كَذَِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشاَء إِنَُّه ِم َولَقَْد
)٢٤ (  

َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصنيَ َولَقَْد َهمَّْت بِِه وََهمَّ بَِها لَْوال أَنْ َرأَى ُبْرَهانَ َربِِّه كَذَِلَك لَِنْصرَِف { 
)٢٤ ({  

ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة، وحدَّثت يوسَف نفُسه حديث خطرات لالستجابة، لوال أن رأى آية من آيات 
موره، إنه من عبادنا لندفع عنه السوء والفاحشة يف مجيع أ؛ ربه تزجره عمَّا حدثته به نفسه، وإمنا أريناه ذلك

  .املطهرين املصطفَني للرسالة الذين أخلصوا يف عبادهتم هللا وتوحيده

بِأَهِْلَك ُسوًءا إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن َواْسَتبَقَا الَْباَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ وَأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الْبَابِ قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد 
  ) ٢٥(اٌب أَلِيٌم أَْو َعذَ

بِأَْهِلَك ُسوًءا إِال أَنْ ُيْسَجَن َواْسَتَبقَا الْبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ َوأَلْفََيا َسيِّدََها لََدى الَْبابِ قَالَْت َما جََزاُء َمْن أََرادَ { 
  }) ٢٥(أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم 

لتحول بينه وبني ؛ ل اإلمساك به، وجذبت قميصه من خلفهوأسرع يوسف إىل الباب يريد اخلروج، وأسرعت حتاو
ما جزاء َمن أراد بامرأتك فاحشة إال أن يسجن أو يعذب : اخلروج فشقَّته، ووجدا زوجها عند الباب فقالت

  .العذاب املوجع

  ) ٢٦(ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الْكَاِذبَِني  قَالَ ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنفِْسي َوَشهِدَ َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ

) ٢٦(ِمَن الْكَاِذبَِني  قَالَ ِهَي َراوََدْتنِي َعْن َنفِْسي َوشَهَِد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو{ 
{  

إن كان قميصه ُشقَّ من األمام فصدقت : ملهد ِمن أهلها فقالهي اليت طلبت مين ذلك، فشهد صيب يف ا: قال يوسف
  .يف اتِّهامها له، وهو من الكاذبني

  ) ٢٧(َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني 

  }) ٢٧(َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني { 
  .وإن كان قميصه ُشقَّ من اخللف فكذبت يف قوهلا، وهو من الصادقني

  ) ٢٨(فَلَمَّا َرأَى قَِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم 

  }) ٢٨(ْيَدكُنَّ َعِظيٌم فَلَمَّا َرأَى قَِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَ{ 
إن هذا الكذب الذي اهتمِت به : فلما رأى الزوج قميص يوسف ُشقَّ من خلفه علم براءة يوسف، وقال لزوجته

  .، إنَّ مكركن عظيم-أيتها النساء-هذا الشاب هو ِمن مجلة مكركن 



  ) ٢٩(الَْخاِطِئَني  ُيوُسُف أَعْرِْض َعْن َهذَا وَاْسَتْغفِرِي ِلذَْنبِكِ إِنَِّك كُْنِت ِمَن

  }) ٢٩(ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن َهذَا َواْسَتغِْفرِي ِلذَنْبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن الْخَاِطِئَني { 
املغفرة لذنبك؛ إنك  -أيتها املرأة-يا يوسف اترك ِذكْر ما كان منها فال تذكره ألحد، واطليب ": مصر"قال عزيز 

  .نفسه، ويف افترائك عليهكنِت من اآلمثني يف مراودة يوسف عن 

  ) ٣٠(ا ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنِة اْمرَأَُت الَْعزِيزِ ُتَراوُِد فََتاَها َعْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحبا إِنَّا لَنََراَه

  }) ٣٠(ْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحبا إِنَّا لََنَراَها ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنةِ اْمرَأَُت الَْعزِيزِ تَُراوُِد فََتاَها َع{ 
امرأة العزيز حتاول غالمها عن نفسه، : ووصل اخلرب إىل نسوة يف املدينة فتحدثن به، وقلن منكرات على امرأة العزيز

  .يف هذا الفعل لفي ضالل واضح، إنا لَنراها )وهو غالفه(وتدعوه إىل نفسها، وقد بلغ حبها له َشغَاف قلبها

يًنا َوقَالَتِ اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَتْ إِلَْيهِنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً وَآَتْت كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّ
  ) ٣١(َحاَش ِللَِّه َما َهذَا َبَشًرا إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي رَأَْيَنُه أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقُلَْن 

يًنا َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ مُتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّ{ 
  }) ٣١(بَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َهذَا َبَشًرا إِنْ َهذَا إِال َملٌَك كَرٌِمي رَأَْيَنُه أَكْ

فلما مسعت امرأة العزيز بِغْيبتهن إياها واحتياهلن يف ذمِّها، أرسلت إليهن تدعوهن لزيارهتا، وهيَّأت هلن ما يتكئن عليه 
اخرج : الطعام، وأعطت كل واحدة منهن سكيًنا لُيقَطِّعن الطعام، مث قالت ليوسفمن الوسائد، وما يأكلنه من 

عليهن، فلما رأينه أعظمنه وأجللنه، وأَخذَهن حسنه ومجاله، فجرحن أيديهن وهن ُيقَطِّعن الطعام من فرط الدهشة 
البشر، ما هو إال َملَك كرمي ألن مجاله غري معهود يف ؛ معاذ اهللا، ما هذا من جنس البشر: والذهول، وقلن متعجبات

  .من املالئكة

ُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ِمنَ قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي ِفيِه َولَقَْد َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْستَْعَصَم َولَِئْن لَمْ َيفَْعلْ َما آُم
  ) ٣٢(الصَّاِغرِيَن 

ا ِمَن ْمُتنَّنِي ِفيِه َولَقَْد َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْسَتْعَصَم َولَِئْن لَْم َيفَْعلْ َما آُمُرهُ لَُيْسَجَننَّ وَلََيكُوًنقَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُ{ 
  }) ٣٢(الصَّاِغرِيَن 

 فهذا الذي أصابكن يف رؤيتكن إياه ما أصابكن هو الفىت الذي: قالت امرأة العزيز للنسوة الاليت قطَّعن أيديهن
ليستجيب يل فامتنع وأىب، ولئن مل يفعل ما آمره به مستقبال ؛ لُمُتنَّين يف االفتتان به، ولقد طلبته وحاولت إغراءه

  .لَيعاقََبنَّ بدخول السجن، ولَيكونن من األذالء

  ) ٣٣(نَّ أَْصبُ إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدعُونَنِي إِلَْيِه َوإِلَّا َتصْرِْف َعنِّي كَْيَدُه



  }) ٣٣(كُْن ِمَن الَْجاِهِلَني قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدُعونَنِي إِلَْيِه وَإِال َتْصرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَ{ 
السجُن أحب إيلَّ مما يدعونين إليه من عمل الفاحشة، وإن مل تدفع  يا ربِّ: قال يوسف مستعيذًا ِمن شرهن ومكرهن

  .عين مكرهن أَِملْ إليهن، وأكن من السفهاء الذين يرتكبون اإلمث جلهلهم

  ) ٣٤(فَاْسَتَجاَب لَهُ َربُُّه فَصََرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم 

  }) ٣٤(فََصَرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم فَاسَْتجَاَب لَُه َربُُّه { 
إن اهللا هو السميع . فاستجاب اهللا ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباهتا من معصية اهللا
  .ه وما يصلحهملدعاء يوسف، ودعاء كل داع ِمن خلقه، العليم مبطلبه وحاجته وما يصلحه، وحباجة مجيع خلق

  ) ٣٥(ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا الْآيَاِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ 

  }) ٣٥(ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا اآليَاِت لََيْسُجُننَُّه حَتَّى ِحنيٍ { 
؛ أن يسجنوه إىل زمن يطول أو يقصر -همن بعد ما رأوا األدلة على براءة يوسف وعفت-مث ظهر للعزيز وأصحابه 

  .منًعا للفضيحة

لُ فَْوَق َرأِْسي خُْبًزا َتأْكُلُ َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَالَ الْآَخرُ إِنِّي أََرانِي أَْحِم
  ) ٣٦(ا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّ

لُ فَْوَق َرأِْسي خُْبًزا َتأْكُلُ َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أَرَانِي أَْعِصُر َخمًْرا َوقَالَ اآلَخرُ إِنِّي أََرانِي أَحِْم{ 
  }) ٣٦(ِمَن الُْمْحِسنَِني  الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّا َنرَاَك

إين رأيت : إين رأيت يف املنام أين أعصر عنًبا ليصري مخًرا، وقال اآلخر: ودخل السجن مع يوسف فََتيان، قال أحدمها
بتفسري ما رأينا، إنا نراك من الذين حيسنون يف -يا يوسف -أين أمحل فوق رأسي خبًزا تأكل الطري منه، أخربنا 

  .لتهم خللقهعبادهتم هللا، ومعام

لََّمنِي رَبِّي إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ قَالَ لَا يَأْتِيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِلَّا َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ يَأِْتَيكَُما ذَِلكَُما ِممَّا َع
  ) ٣٧(بِاللَِّه َوُهْم بِالْآخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

نِي رَبِّي إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ ال الَ ال يَأْتِيكَُما طََعاٌم تُْرَزقَانِِه إِال َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ يَأِْتَيكَُما ذَِلكَُما ِممَّا َعلََّمقَ{ 
  }) ٣٧(ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوُهْم بِاآلخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

تيكما طعام ترزقانه يف حال من األحوال إال أخربتكما بتفسريه قبل أن يأتيكما، ذلكما التعبري ال يأ: قال هلما يوسف
إين آمنت به، وأخلصت له العبادة، وابتعدت عن دين قوم ال يؤمنون باهللا، وهم ؛ الذي سأعبِّره لكما مما علَّمين ريب

  .بالبعث واحلساب جاحدون

يَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنشْرَِك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آَباِئي إِبَْراِه
  ) ٣٨(النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 



كَانَ لََنا أَنْ ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى  َواتََّبْعُت ِملَّةَ آَباِئي إِْبَراهِيَم وَإِْسَحاَق َوَيعْقُوَب َما{ 
  }) ٣٨(النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ 

واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعبدت اهللا وحده، ما كان لنا أن جنعل هللا شريكًا يف عبادته، ذلك 
توحيد بإفراد اهللا بالعبادة، مما تفضل اهللا به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس ال يشكرون اهللا على نعمة ال

  .التوحيد واإلميان

  ) ٣٩(َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّقُونَ َخْيرٌ أَمِ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 

  }) ٣٩(ٌب ُمَتفَرِّقُونَ َخْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِحدُ الْقَهَّاُر َيا َصاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَرَْبا{ 
  أعبادةُ آهلٍة خملوقة شىت خري أم عبادة اهللا الواحد القهار؟: وقال يوسف للفََتيني اللذين معه يف السجن

نَْزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه أََمَر أَلَّا تَْعُبدُوا َما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَ
  ) ٤٠(إِلَّا إِيَّاُه ذَِلكَ الدِّيُن الْقَيُِّم وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

َوآَباُؤكُْم َما أَنَْزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِِن الُْحكُْم إِال ِللَِّه أََمَر أَال َما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِال أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم { 
  }) ٤٠(َتْعُبدُوا إِال إِيَّاُه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ 
أنتم وآباؤكم أرباًبا جهال منكم وضالال، ما أنزل اهللا ما تعبدون من دون اهللا إال أمساًء ال معاين وراءها، جعلتموها 

من حجة أو برهان على صحتها، ما احلكم احلق إال هللا تعاىل وحده، ال شريك له، أمر أال تنقادوا وال ختضعوا لغريه، 
  .تهوأن تعبدوه وحده، وهذا هو الدين القيم الذي ال عوج فيه، ولكن أكثر الناس جيهلون ذلك، فال يعلمون حقيق

أِْسِه قُِضَي الْأَْمُر الَِّذي ِفيهِ َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَمَّا أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَّهُ َخْمًرا َوأَمَّا الْآَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن َر
  ) ٤١(َتْسَتفِْتَياِن 

ًرا َوأَمَّا اآلَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن رَأِْسِه قُِضيَ اَألْمرُ الَِّذي ِفيِه َيا َصاحَِبيِ السِّْجنِ أَمَّا أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَُّه َخْم{ 
  }) ٤١(َتْسَتفِْتَياِن 

أما الذي رأى أنه يعصر العنب يف رؤياه فإنه خيرج من السجن : يا صاحيبَّ يف السجن، إليكما تفسَري رؤياكما
الذي رأى أنه حيمل على رأسه خبًزا فإنه ُيْصلب وُيْترك، وتأكل الطري من ويكون ساقي اخلمر للملك، وأما اآلخر 

  .رأسه، قُضي األمر الذي فيه تستفتيان وفُرغ منه

  ) ٤٢(ِسنَِني  السِّْجنِ بِْضَع َوقَالَ ِللَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهَما اذْكُْرنِي عِْنَد رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّيْطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي

  }) ٤٢(السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني  َوقَالَ ِللَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهَما اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك فَأَْنَساهُ الشَّْيطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي{ 
حمبوس بال ذنب، فأنسى  اذكرين عند سيِّدك امللك وأخربه بأين مظلوم: وقال يوسف للذي علم أنه ناجٍ من صاحبيه

  .الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف، فمكث يوسف بعد ذلك يف السجن عدة سنوات



 بَِساٍت َيا أَيَُّها الَْملَأَُوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ سَْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبلَاٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر َيا
  ) ٤٣(أَفُْتونِي ِفي ُرْؤيَاَي إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ 

َساتٍ َيا أَيَُّها الَْمألُ َوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبعَ َبقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعجَاٌف َوَسْبعَ ُسنُْبالتٍ ُخْضرٍ َوأَُخرَ َيابِ{ 
  }) ٤٣(كُنُْتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ  أَفُْتونِي ِفي ُرْؤيَاَي إِنْ

إين رأيت يف منامي سبع بقرات مسان، يأكلهن سبع بقرات حنيالت من اهلُزال، ورأيت سبع سنبالت : وقال امللك
  .خضر، وسبع سنبالت يابسات، يا أيها السادة والكرباء أخربوين عن هذه الرؤيا، إن كنتم للرؤيا تُفَسِّرون

  ) ٤٤(أَْحلَامٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَْحلَامِ بَِعاِلِمَني  قَالُوا أَْضغَاثُ

  }) ٤٤(قَالُوا أَضَْغاثُ أَْحالمٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ اَألْحالمِ بَِعاِلِمَني { 
  .رؤياك هذه أخالط أحالم ال تأويل هلا، وما حنن بتفسري األحالم بعاملني: قالوا

  ) ٤٥(َما َوادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن َوقَالَ الَِّذي َنَجا ِمْنُه

  }) ٤٥(َوقَالَ الَِّذي َنَجا مِْنُهَما َوادَّكَرَ َبْعَد أُمَّةٍ أََنا أَُنبِّئُكُمْ بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن { 
أنا أخربكم بتأويل : مدة ما نسي من أمر يوسفوقال الذي جنا من القتل من صاحَبي يوسف يف السجن وتذكر بعد 

  .هذه الرؤيا، فابعثوين إىل يوسف آلتيكم بتفسريها

َوأَُخَر َيابِسَاٍت لََعلِّي ُيوُسُف أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا ِفي سَْبعِ َبقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعجَاٌف َوَسْبعِ ُسْنُبلَاٍت ُخْضرٍ 
  ) ٤٦(ى النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ أَْرجُِع إِلَ

أَُخَر يَابِسَاٍت لََعلِّي ُيوُسفُ أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا ِفي َسْبعِ َبقََراتٍ ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ سُْنُبالٍت ُخْضرٍ َو{ 
  }) ٤٦(أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ 

يوسف أيها الصديق فسِّر لنا رؤيا َمن رأى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع : ا وصل الرجل إىل يوسف قال لهوعندم
ليعلموا تأويل ؛ لعلي أرجع إىل امللك وأصحابه فأخربهم؛ بقرات هزيالت، ورأى سبع سنبالت خضر وأخر يابسات

  .ما سألتك عنه، وليعلموا مكانتك وفضلك

  ) ٤٧(نَِني َدأًَبا فََما َحَصْدُتْم فَذَُروُه ِفي سُْنُبِلِه إِلَّا قَِليلًا ِممَّا َتأْكُلُونَ قَالَ َتْزَرُعونَ َسْبَع ِس

  }) ٤٧(قَالَ تَْزَرُعونَ َسْبعَ ِسنَِني دَأًَبا فََما َحَصدُْتْم فَذَُروُه ِفي ُسْنُبِلِه إِال قَلِيال ِممَّا َتأْكُلُونَ { 
ري هذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنني متتابعة جادِّين لَيكْثُر العطاء، فما تفس: قال يوسف لسائله عن رؤيا امللك

ليتمَّ حفظه من التسوُّس، وليكون أبقى، إال قليال مما تأكلونه ؛ حصدمت منه يف كل مرة فادَِّخروه، واتركوه يف سنبله
  .من احلبوب

  ) ٤٨(قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِلَّا قَِليلًا ِممَّا ُتْحِصُنونَ ثُمَّ يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشدَاٌد َيأْكُلَْن َما 



  }) ٤٨(ثُمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك سَْبٌع ِشَداٌد َيأْكُلَْن َما قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِال قَِليال ِممَّا ُتْحِصُنونَ { 
ا ادَّخرمت هلن من قبل، إال قليال مما مث يأيت بعد هذه السنني اِخلْصبة سبع سنني شديدة اجلَْدب، يأكل أهلها كل م

  .حتفظونه وتدَّخرونه ليكون بذوًرا للزراعة

  ) ٤٩(ثُمَّ يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُرونَ 

  }) ٤٩(ثُمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُرونَ { 
مث يأيت من بعد هذه السنني اجملدبة عام يغاث فيه الناس باملطر، فريفع اهللا تعاىل عنهم الشدة، ويعصرون فيه الثمار من 

  .كثرة اِخلْصب والنماء

اللَّاِتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي  َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاسْأَلُْه َما بَالُ النِّْسَوِة
  ) ٥٠(بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم 

الِتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ رَبِّي َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَُّسولُ قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَلُْه َما َبالُ النِّْسَوِة ال{ 
  }) ٥٠(نَّ َعِليٌم بِكَْيِدِه

أخرجوا الرجل املعبِّر للرؤيا من السجن وأحضروه يل، فلما جاءه رسول امللك يدعوه قال : وقال امللك ألعوانه
ارجع إىل سيدك امللك، واطلب منه أن يسأل النسوة الاليت جرحن أيديهن عن حقيقة أمرهن : يوسف للرسول
  .اءيت، إن ريب عليم بصنيعهن وأفعاهلن ال خيفى عليه شيء من ذلكلتظهر احلقيقة للجميع، وتتضح بر؛ وشأهنن معي

اْمرَأَُت الَْعزِيزِ الْآنَ قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت 
  ) ٥١(فِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني َحْصَحصَ الَْحقُّ أََنا َراوَْدُتُه َعْن َن

اْمرَأَُت الَْعزِيزِ اآلنَ قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت { 
  }) ٥١(لَِمَن الصَّاِدِقَني  َحْصَحصَ الَْحقُّ أََنا َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه
ما شأنكن حني راودتنَّ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأينت منه ما : قال امللك للنسوة الاليت جرحن أيديهن

اآلن ظهر احلق بعد خفائه، فأنا : معاذ اهللا ما علمنا عليه أدىن شيء َيشينه، عند ذلك قالت امراة العزيز: يريب؟ قلن
  .ه بإغرائه فامتنع، وإنه ملن الصادقني يف كل ما قالهاليت حاولت فتنت

  ) ٥٢(ذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ َوأَنَّ اللََّه لَا َيْهِدي كَْيَد الَْخاِئنَِني 

  }) ٥٢( ذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالْغَْيبِ َوأَنَّ اللََّه ال َيْهِدي كَْيَد الَْخائِنَِني{ 
ذلك القول الذي قلته يف تنزيهه واإلقرار على نفسي ليعلم زوجي أين مل أخنه بالكذب عليه، ومل تقع مين الفاحشة، 

  .وأنين راودته، واعترفت بذلك إلظهار براءيت وبراءته، وأن اهللا ال يوفق أهل اخليانة، وال يرشدهم يف خيانتهم

  ) ٥٣(لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما َرِحَم َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم  َوَما أَُبرِّئُ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس



  }) ٥٣(َوَما أَُبرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس َألمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِال َما َرِحَم َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم { 
النفس لكثرية األمر لصاحبها بعمل املعاصي طلبا مللذاهتا، إال َمن  وما أزكي نفسي وال أبرئها، إن: قالت امرأة العزيز

  .إن اهللا غفور لذنوب َمن تاب ِمن عباده، رحيم هبم. عصمه اهللا

  ) ٥٤( َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِهِ أَسَْتْخِلْصهُ ِلَنفِْسي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِنََّك الَْيْوَم لَدَْيَنا َمِكٌني أَِمٌني

  }) ٥٤( َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِِه أَْسَتخِْلْصُه ِلنَفِْسي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِنََّك الَْيْوَم لََدْيَنا َمِكنيٌ أَِمٌني{ 
جيئوين به أجعله من خلصائي وأهل مشوريت، فلما جاء : حني بلغته براءة يوسف" مصر"وقال امللك احلاكم لـ 

إنك اليوم عندنا عظيم املكانة، ومؤمتن : ف براءته، وعظيم أمانته، وحسن خلقه، قال لهيوسف وكلَّمه امللك، وعر
  .على كل شيء

  ) ٥٥(قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ الْأَْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم 

  }) ٥٥(قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى خََزاِئنِ اَألْرضِ إِنِّي حَِفيظٌ َعِليٌم { 
، فإين خازن أمني، "مصر"اجعلين والًيا على خزائن : العباد، ويقيم العدل بينهم، فقال للملك وأراد يوسف أن ينفع

  .ذو علم وبصرية مبا أتواله

  ) ٥٦(ِسنَِني يُع أَْجَر الُْمْحَوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَتبَوَّأُ ِمْنَها حَْيثُ َيَشاُء ُنصِيُب بَِرحَْمِتَنا َمْن َنَشاُء َولَا ُنِض

 أَْجَر الُْمْحِسنَِني َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفي اَألْرضِ َيَتبَوَّأُ ِمْنَها َحْيثُ َيَشاُء ُنصِيُب بَِرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َوال ُنضِيُع{ 
)٥٦ ({  

يصيب اهللا . هينزل منها أي منزل شاء" مصر"وكما أنعم اهللا على يوسف باخلالص من السجن مكَّن له يف أرض 
  .برمحته من يشاء من عباده املتقني، وال يضيع أجر َمن أحسن شيئًا ِمن العمل الصاحل

  ) ٥٧(َولَأَْجرُ الْآخَِرِة َخْيرٌ ِللَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

  }) ٥٧(َوَألْجُر اآلِخَرةِ َخْيٌر لِلَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ { 
ة عند اهللا أعظم من ثواب الدنيا ألهل اإلميان والتقوى الذين خيافون عقاب اهللا، ويطيعونه يف أمره ولَثواب اآلخر

  .وهنيه

  ) ٥٨(َوَجاَء إِْخَوةُ ُيوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ 

  }) ٥٨(ُه مُْنِكُرونَ َوَجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَ{ 
ليجلبوا منها الطعام، فدخلوا عليه فعرفهم، ؛ -بعد أن حلَّ هبم اجلدب يف أرضهم-" مصر"وقِدَم إخوة يوسف إىل 

  .ومل يعرفوه لطول املدة وتغيُّر هيئته

  ) ٥٩(أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ وَأََنا خَْيُر الْمُْنزِِلَني  َولَمَّا َجهَّزَُهْم بَِجهَازِِهْم قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُْم أَلَا َتَرْونَ



  }) ٥٩(َخْيُر الُْمْنزِِلَني  َولَمَّا جَهََّزُهْم بِجََهازِِهْم قَالَ ائُْتونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُْم أَال َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ وَأََنا{ 
أعطاهم من الطعام ما طلبوا، وكانوا قد أخربوه أن هلم أًخا من أبيهم  وقد أمر يوسف بإكرامهم وحسن ضيافتهم، مث

ائتوين بأخيكم من أبيكم، أمل تروا أين أوفيُت لكم الكيل وأكرمتكم يف : فقال -يريدون شقيقه-مل ُيحضروه معهم 
  الضيافة، وأنا خري املضيفني لكم؟

  ) ٦٠(َولَا َتقَْرُبوِن  فَإِنْ لَْم تَأُْتونِي بِِه فَلَا كَْيلَ لَكُْم ِعْنِدي

  }) ٦٠(فَإِنْ لَْم تَأُْتونِي بِِه فَال كَْيلَ لَكُْم ِعْنِدي َوال َتقَْرُبوِن { 
  .فإن مل تأتوين به فليس لكم عندي طعام أكيله لكم، وال تأتوا إيلَّ

  ) ٦١(قَالُوا سَُنَراوُِد َعْنُه أََباُه َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ 

  }) ٦١(ْنُه أَبَاُه َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ قَالُوا َسنَُراوُِد َع{ 
  .سنبذل جهدنا إلقناع أبيه أن يرسله معنا، ولن نقصِّر يف ذلك: قالوا

  ) ٦٢(َعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َوقَالَ ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعَتُهْم ِفي رِحَالِهِْم لََعلَُّهمْ َيْعرِفُوَنَها إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهلِهِْم لَ

  }) ٦٢(َعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َوقَالَ ِلفِْتَيانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعتَُهْم ِفي رَِحاِلهِْم لََعلَُّهْم َيْعرِفُوَنَها إِذَا اْنقَلَُبوا إِلَى أَْهلِهِْم لَ{ 
يقدِّروا إكرامنا رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إىل أهلهم، و؛ اجعلوا مثن ما أخذوه يف أمتعتهم سًرا: وقال يوسف لغلمانه

  .هلم؛ لريجعوا طمًعا يف عطائنا

  ) ٦٣(لَهُ لََحاِفظُونَ فَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أََباَنا ُمنَِع مِنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنا أَخَاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا 

  }) ٦٣(َع ِمنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنا أَخَاَنا َنكَْتلْ َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ فَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أََباَنا ُمنِ{ 
إنه لن يعطينا مستقَبال إال إذا كان معنا أخونا : فلما رجعوا إىل أبيهم قصُّوا عليه ما كان من إكرام العزيز هلم، وقالوا

  .ونتعهد لك حبفظه الذي أخربناه به، فأرسلْه معنا حنضر الطعام وافًيا،

  ) ٦٤(لرَّاِحِمَني قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِلَّا كََما أَِمنُْتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيرٌ َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم ا

  }) ٦٤(ْيرٌ َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحمُ الرَّاِحِمَني قَالَ َهلْ آمَُنكُْم َعلَْيِه إِال كََما أَِمنُْتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخ{ 
وقد أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، والتزمتم حبفظه فلم تفوا بذلك؟ " بنيامني"كيف آمنكم على : قال هلم أبوهم

 فال أثق بالتزامكم وحفظكم، ولكين أثق حبفظ اهللا، خري احلافظني وأرحم الرامحني، أرجو أن يرمحين فيحفظه ويرده
  .عليَّ

ُردَّْت إِلَْيَنا َوَنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ َولَمَّا فََتُحوا مََتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاعََتُهْم ُردَّْت إِلَيْهِْم قَالُوا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا 
  ) ٦٥(أَخَاَنا َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيِسٌري 



لَْيَنا َوَنِمُري أَْهلََنا فََتحُوا َمَتاَعُهْم َوَجدُوا بَِضاَعَتُهمْ ُردَّتْ إِلَْيهِْم قَالُوا َيا أَبَاَنا َما َنبِْغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا ُردَّتْ إِ َولَمَّا{ 
  }) ٦٥(َوَنْحفَظُ أَخَاَنا َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيِسٌري 

يا أبانا ماذا نطلب أكثر من هذا؟ هذا مثن : مثن بضاعتهم الذي دفعوه قد ُردَّ إليهم قالواوملا فتحوا أوعيتهم وجدوا 
لنجلب طعاًما وفًريا ألهلنا، وحنفظ أخانا، ونزداد ؛ بضاعتنا ردَّه العزيز إلينا، فكن مطمئًنا على أخينا، وأرسله معنا

  .كيل يسري عليهفإن العزيز يكيل لكل واحد حِْملَ بعري، وذلك ؛ ِحْملَ بعري له

ا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم َحتَّى تُْؤُتوِن َمْوِثقًا ِمَن اللَِّه لََتأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ ُيَحاطَ بِكُْم فَلَمَّ
  ) ٦٦(َوِكيلٌ 

ِن َمْوثِقًا ِمَن اللَِّه لَتَأُْتنَّنِي بِِه إِال أَنْ ُيَحاطَ بِكُْم فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُمْ َحتَّى ُتْؤُتو{ 
  }) ٦٦(َنقُولُ َوكِيلٌ 

يعوا لن أتركه يذهب معكم حىت تتعهدوا وحتلفوا يل باهللا أن تردوه إيلَّ، إال أن ُتْغلبوا عليه فال تستط: قال هلم يعقوب
اهللا على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه : ختليصه، فلما أعطَْوه عهد اهللا على ما طلب، قال يعقوب

  .لنا

إِِن الُْحكُْم إِلَّا  لَِّه ِمْن َشْيٍءَوقَالَ َيا بَنِيَّ لَا َتْدُخلُوا ِمْن َبابٍ وَاِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبوَابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي عَْنكُْم ِمَن ال
  ) ٦٧(ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ 

ُحكُْم إِال ِه ِمْن َشْيٍء إِِن الَْوقَالَ َيا َبنِيَّ ال َتْدُخلُوا ِمْن َبابٍ وَاِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبوَابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي عَْنكُْم ِمَن اللَّ{ 
  }) ٦٧(ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ 

فال تدخلوا ِمن باب واحد، ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة، " مصر"يا أبنائي إذا دخلتم أرض : وقال هلم أبوهم
اه اهللا عليكم، فما احلكم إال هللا وحده، عليه حىت ال تصيبكم العني، وإين إذ أوصيكم هبذا ال أدفع عنكم شيئًا قض

  .اعتمدت ووثقت، وعليه وحده يعتمد املؤمنون

سِ َيْعقُوَب قََضاَها َوإِنَُّه لَذُو َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمَرُهمْ أَُبوُهْم َما كَانَ ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِلَّا َحاَجةً ِفي َنفْ
  ) ٦٨(ِلَما َعلَّْمَناُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ ِعلْمٍ 

 َيْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّهُ َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمرَُهْم أَُبوُهْم َما كَانَ ُيغْنِي َعْنُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِال حَاَجةً ِفي َنفْسِ{ 
  }) ٦٨(ُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَنا

وملا دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، ما كان ذلك ليدفع قضاء اهللا عنهم، ولكن كان شفقة يف نفس 
 يعقوب عليهم أن تصيبهم العني، وإن يعقوب لصاحب علمٍ عظيم بأمر دينه علَّمه اهللا له وْحًيا، ولكن أكثر الناس ال

  .ِمن أمر دينه -عليه السالم-يعلمون عواقب األمور ودقائق األشياء، وما يعلمه يعقوب 

  ) ٦٩(َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَلَا َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 



  }) ٦٩(ِه أََخاُه قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَال َتْبتَِئْس بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْي{ 
إين أنا أخوك فال : وملا دخل إخوة يوسف عليه يف منزل ضيافته ومعهم شقيقه، ضم يوسف إليه شقيقه، وقال له سًرا

  .وأمره بكتمان ذلك عنهم. حتزن، وال تغتمَّ مبا صنعوه يب فيما مضى

  ) ٧٠(لَسَارِقُونَ  لَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهْم جََعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَّتَُها الِْعريُ إِنَّكُْمفَ

  }) ٧٠(الِْعُري إِنَّكُْم لَسَارِقُونَ فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهمْ َجَعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَُّتَها { 
فلما جهزَّهم يوسف، ومحَّل إبلهم بالطعام، أمر عماله، فوضعوا اإلناء الذي كان يكيل للناس به يف متاع أخيه 

من حيث ال يشعر أحد، وملا ركبوا ليسريوا نادى مناٍد قائال يا أصحاب هذه العري احملمَّلة بالطعام، إنكم " بنيامني"
  .نلسارقو

  ) ٧١(قَالُوا َوأَقَْبلُوا َعلَيْهِْم َماذَا َتفِْقُدونَ 

  }) ٧١(قَالُوا َوأَقَْبلُوا َعلَْيهِْم َماذَا َتفِْقُدونَ { 
  ما الذي تفقدونه؟: قال أوالد يعقوب مقبلني على املنادي

  ) ٧٢(َزِعيٌم قَالُوا َنفِْقُد صَُواعَ الَْمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ وَأََنا بِهِ 

  }) ٧٢(قَالُوا َنفِْقدُ ُصوَاَع الَْمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ بَِعريٍ َوأََنا بِِه َزِعيٌم { 
نفقد املكيال الذي يكيل امللك به، ومكافأة من حيضره مقدار حِْمل بعري من الطعام، وقال : قال املنادي وَمن حبضرته

  .عام ضامن وكفيلوأنا ِحبْمل البعري من الط: املنادي

  ) ٧٣(قَالُوا تَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفي الْأَْرضِ َوَما كُنَّا َسارِِقَني 

  }) ٧٣(قَالُوا َتاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلُنفِْسَد ِفي اَألْرضِ َوَما كُنَّا سَارِِقَني { 
من أجل اإلفساد فيها، وليس من " مصر"مما شاهدمتوه منا أننا ما جئنا أرض واهللا لقد حتققتم : قال إخوة يوسف

  .صفاتنا أن نكون سارقني

  ) ٧٤(قَالُوا فََما َجَزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاِذبَِني 

  }) ٧٤(قَالُوا فََما جََزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاِذبَِني { 
لسنا : وبة السارق عندكم إن كنتم كاذبني يف قولكمفما عق: قال املكلَّفون بالبحث عن املكيال إلخوة يوسف

  بسارقني؟

  ) ٧٥(قَالُوا جََزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه كَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني 



  }) ٧٥(قَالُوا َجَزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه كَذَِلكَ َنْجزِي الظَّاِلِمَني { 
أي يسلَّم بسرقته إىل َمن سرق منه حىت . جزاء السارق َمن ُوجِد املسروق يف رحله فهو جزاؤه: إخوة يوسف قال

  .جنزي الظاملني بالسرقة، وهذا ديننا وسنتنا يف أهل السرقة -وهو االسترقاق-يكون عبًدا عنده، مثل هذا اجلزاء 

اسَْتْخَرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه كَذَِلَك ِكْدَنا ِليُوُسَف َما كَانَ ِليَأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ الَْمِلكِ  فََبَدأَ بِأَْوعَِيِتهِْم قَْبلَ وَِعاِء أَِخيِه ثُمَّ
  ) ٧٦(إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم 

أَِخيهِ ثُمَّ اسَْتخَْرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه كَذَِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما كَانَ لَِيأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ فََبَدأَ بِأَْوِعَيتِهِْم قَْبلَ وَِعاِء { 
  }) ٧٦(الَْمِلِك إِال أَنْ َيَشاَء اللَُّه َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم 

إحكاًما ملا دبَّره الستبقاء ؛ فسه يفتش أمتعتهم، فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شقيقهورجعوا بإخوة يوسف إليه، فقام بن
أخيه معه، مث انتهى بوعاء أخيه، فاستخرج اإلناء منه، كذلك يسَّرنا ليوسف هذا التدبري الذي توصَّل به ألخذ أخيه، 

سارق، إال أن مشيئة اهللا اقتضت ألنه ليس من دينه أن يتملك ال؛ "مصر"وما كان له أن يأخذ أخاه يف حكم َمِلك 
نرفع منازل َمن نشاء يف الدنيا على غريه كما . هذا التدبري واالحتكام إىل شريعة إخوة يوسف القاضية برِقِّ السارق

  .وفوق كل ذي علمٍ من هو أعلم منه، حىت ينتهي العلم إىل اهللا تعاىل عامل الغيب والشهادة. رفعنا منزلة يوسف

ًنا وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما رِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ فَأََسرََّها ُيوُسُف ِفي نَفِْسِه وَلَْم ُيْبِدَها لَُهْم قَالَ أَْنُتمْ َشرٌّ َمكَاقَالُوا إِنْ َيْس
  ) ٧٧(َتِصفُونَ 

َنفِْسِه وَلَْم يُْبِدَها لَُهْم قَالَ أَنُْتْم َشرٌّ َمكَاًنا وَاللَُّه أَْعلَمُ قَالُوا إِنْ َيسْرِْق فَقَْد َسَرقَ أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ فَأََسرََّها يُوُسُف ِفي { 
  }) ٧٧(بَِما َتِصفُونَ 

فأخفى يوسف يف ) يقصدون يوسف عليه السالم(إنْ سرق هذا فقد سرق أخ شقيق له من قبل : قال إخوة يوسف
حيث دبَّرمت يل ما كان منكم، واهللا أعلم مبا تصفون  نفسه ما مسعه، وحدَّث نفسه قائال أنتم أسوأ منزلة ممن ذكرمت،

  .من الكذب واالفتراء

  ) ٧٨( قَالُوا َيا أَيَُّها الْعَزِيُز إِنَّ لَُه أًَبا شَْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنُه إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني

  }) ٧٨(ْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحدََنا َمكَاَنهُ إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني قَالُوا َيا أَيَُّها الَْعزِيُز إِنَّ لَُه أًَبا َش{ 
يا أيها العزيز إن له والًدا كبًريا يف السن حيبه وال يطيق بُعده، فُخذْ أحدنا بدال : قالوا مستعطفني ليوفوا بعهد أبيهم

  .ا، إنا نراك من احملسنني يف معاملتك لنا ولغرين"بنيامني"من 

  ) ٧٩(قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ إِلَّا َمْن َوَجْدَنا مََتاَعَنا ِعْنَدُه إِنَّا إِذًا لَظَاِلُمونَ 

  }) ٧٩(قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ نَأُْخذَ إِال َمْن َوَجدَْنا َمَتاَعَنا ِعْنَدهُ إِنَّا إِذًا لَظَاِلُمونَ { 
، فإننا إن -كما حكمتم أنتم-أن نأخذ أحًدا غري الذي وجدنا املكيال عنده  نعتصم باهللا ونستجري به: قال يوسف

  .فعلنا ما تطلبون نكون يف عداد الظاملني



ِمْن قَْبلُ َما فَرَّطُْتمْ ْوِثقًا ِمَن اللَِّه َوفَلَمَّا اْسَتْيأَسُوا ِمْنُه َخلَصُوا َنجِيا قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم َم
  ) ٨٠(ِفي ُيوُسَف فَلَْن أَْبَرحَ الْأَْرَض حَتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَوْ َيْحكُمَ اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 

ْد أََخذَ َعلَْيكُْم َمْوِثقًا ِمَن اللَِّه َوِمْن قَْبلُ َما فَلَمَّا اْسَتيْأَُسوا ِمْنُه خَلَُصوا َنجِيا قَالَ كَبُِريُهْم أَلَمْ َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَ{ 
  }) ٨٠(َني فَرَّطُْتْم ِفي يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح اَألْرَض َحتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَْو َيْحكَُم اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيرُ الَْحاِكِم

أمل : وأخذوا يتشاورون فيما بينهم، قال كبريهم يف السنفلما يئسوا من إجابته إياهم ِلَما طلبوه انفردوا عن الناس، 
تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم العهد املؤكد لتردُّنَّ أخاكم إال أن ُتغلبوا، ومن قبل هذا كان تقصريكم يف يوسف 

ن حىت يأذن يل أيب يف مفارقتها، أو يقضي يل ريب باخلروج منها، وأمتك" مصر"لذلك لن أفارق أرض ؛ وغدركم به
  .ِمن أَْخِذ أخي، واهللا خُري َمن َحكََم، وأعدل َمن فََصلَ بني الناس

  ) ٨١(َغْيبِ َحاِفِظَني اْرجُِعوا إِلَى أَبِيكُْم فَقُولُوا َيا أَبَاَنا إِنَّ اْبَنكَ سََرَق َوَما شَهِْدَنا إِلَّا بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللْ

  }) ٨١(َيا أَبَاَنا إِنَّ ابَْنَك سََرَق َوَما شَهِدَْنا إِال بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني  اْرجُِعوا إِلَى أَبِيكُْم فَقُولُوا{ 
قد سرق، وما شهدنا بذلك إال بعد أن " بنيامني"إن ابنك : ارجعوا أنتم إىل أبيكم، وأخربوه مبا جرى، وقولوا له

  .وما كان عندنا علم الغيب أنه سيسرق حني عاهدناك على ردِّه َتَيقَّنَّا، فقد رأينا املكيال يف رحله،

  ) ٨٢(َواسْأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها وَالِْعَري الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

  }) ٨٢(نَّا لََصاِدقُونَ َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها َوالِْعَري الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها وَإِ{ 
  .، وَمن كان معنا يف القافلة اليت كنا فيها، وإننا صادقون فيما أخربناك به"مصر"أهل  -يا أبانا-واسأل 

  ) ٨٣(يُم الَْحكِيُم الَْعِل قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجمِيلٌ َعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَنِي بِهِْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو

  }) ٨٣(الَْعِليمُ الَْحِكيُم  قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُْم أَْمًرا فَصَْبٌر َجِميلٌ َعَسى اللَُّه أَنْ َيأِْتَينِي بِهِمْ َجِميًعا إِنَُّه ُهَو{ 
ة دبَّرمتوها كما فعلتم ِمن قبل مع بل زَيََّنت لكم أنفسكم األمَّارة بالسوء مكيد: وملا رجعوا وأخربوا أباهم قال هلم

وهم يوسف وشقيقه -يوسف، فصربي صرب مجيل ال جزع فيه وال شكوى معه، عسى اهللا أن يردَّ إيلَّ أبنائي الثالثة 
  .إنه هو العليم حبايل، احلكيم يف تدبريه -وأخوهم الكبري املتخلف من أجل أخيه

  ) ٨٤(ُيوُسَف َوابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَِظيٌم َوَتوَلَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا أَسَفَى َعلَى 

  }) ٨٤(َوَتوَلَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا أََسفَى َعلَى يُوُسَف َواْبَيضَّْت َعيَْناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَِظيٌم { 
ْت عيناه، بذهاب سوادمها يا حسرتا على يوسف وابيضَّ: وأعرض يعقوب عنهم، وقد ضاق صدره مبا قالوه، وقال

  .ِمن شدة احلزن فهو ممتلئ القلب حزنًا، ولكنه شديد الكتمان له

  ) ٨٥(قَالُوا تَاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر يُوُسَف حَتَّى َتكُونَ حََرًضا أَوْ َتكُونَ ِمَن الَْهاِلِكَني 



  }) ٨٥(ا أَْو َتكُونَ ِمَن الْهَاِلِكَني قَالُوا َتاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر ُيوُسفَ َحتَّى َتكُونَ َحَرًض{ 
تاهللا ما تزال تتذكر يوسف، ويشتدُّ حزنك عليه حىت ُتْشرِف على اهلالك أو هتلك فعال فخفف عن : قال بنوه
  .نفسك

  ) ٨٦(قَالَ إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

  }) ٨٦(إِنََّما أَْشكُو بَثِّي َوحُْزنِي إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ  قَالَ{ 
ال أظهر مهِّي وحزين إال هللا وحده، فهو كاشف الضرِّ والبالء، وأعلم من رمحة اهللا وفرجه ما : قال يعقوب جميًبا هلم

  .ال تعلمونه

ُرونَ ِمْن ُيوُسَف وَأَِخيِه َولَا َتيْأَُسوا ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِنَّهُ لَا َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفَيا بَنِيَّ اذَْهبُوا فََتَحسَّسُوا 
)٨٧ (  

ْن َرْوحِ اللَِّه إِال الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ َيا بَنِيَّ اذَْهُبوا فََتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوال َتيْأَُسوا ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِنَُّه ال َييْئَُس ِم{ 
)٨٧ ({  

فاستقصوا أخبار يوسف وأخيه، وال تقطعوا رجاءكم من رمحة اهللا، إنه ال " مصر"يا أبنائي عودوا إىل : قال يعقوب
  .يقطع الرجاء من رمحة اهللا إال اجلاحدون لقدرته، الكافرون به

َنا إِنَّ اللَّهَ أَيَُّها الَْعزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة ُمْزجَاٍة فَأَْوِف لََنا الْكَْيلَ َوَتَصدَّْق َعلَْيفَلَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا َيا 
  ) ٨٨(َيْجزِي الْمَُتَصدِِّقَني 

الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة مُْزَجاٍة فَأَْوِف لََنا الْكَْيلَ َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا إِنَّ  فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا َيا أَيَُّها الْعَزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا{ 
  }) ٨٨(اللََّه َيْجزِي الُْمَتَصدِِّقَني 

يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا القحط واجلدب، وجئناك بثمن : ، فلما دخلوا على يوسف قالوا"مصر"فذهبوا إىل 
ما كنت تعطينا من قبل بالثمن اجليد، وتصدَّْق علينا بقبض هذه الدراهم املزجاة وجتوَّز فيها،  رديء قليل، فأعطنا به

  .إن اهللا تعاىل يثيب املتفضِّلني على أهل احلاجة بأمواهلم

  ) ٨٩(قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم َما فََعلُْتْم بُِيوُسَف وَأَِخيِه إِذْ أَْنُتْم َجاِهلُونَ 

  }) ٨٩(َما فََعلُْتْم بِيُوُسَف َوأَِخيِه إِذْ أَنُْتْم َجاِهلُونَ  قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم{ 
هل تذكرون الذي فعلتموه بيوسف وأخيه من األذى يف حال : فلما مسع مقالتهم رقَّ هلم، وعرَّفهم بنفسه وقال

  َجْهلكم بعاقبة ما تفعلون؟

أَِخي قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوَيصْبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ  قَالُوا أَإِنََّك لَأَْنَت يُوُسُف قَالَ أََنا ُيوُسُف وََهذَا
  ) ٩٠(الُْمْحِسنَِني 



إِنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجرَ ْر فَقَالُوا أَئِنََّك َألْنَت يُوُسُف قَالَ أََنا ُيوُسُف وََهذَا أَِخي قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوَيصْبِ{ 
  }) ٩٠(الُْمْحِسنَِني 

نعم أنا يوسف، وهذا شقيقي، قد تفضَّل اهللا علينا، فجمع بيننا بعد الفرقة، إنه من : أإنَّك ألنت يوسف؟ قال: قالوا
  .يتق اهللا، ويصرب على احملن، فإن اهللا ال يذهب ثواب إحسانه، وإمنا جيزيه أحسن اجلزاء

  ) ٩١(للَِّه لَقَْد آثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِنْ كُنَّا لََخاِطِئَني قَالُوا تَا

  }) ٩١(قَالُوا َتاللَِّه لَقَْد آثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِنْ كُنَّا لََخاِطِئَني { 
  .ا بك وبأخيكتاهللا لقد فَضَّلك اهللا علينا وأعزَّك بالعلم واحللم والفضل، وإن كنا خلاطئني مبا فعلناه عمًد: قالوا

  ) ٩٢(قَالَ لَا تَثْرِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 

  }) ٩٢(قَالَ ال تَثْرِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني { 
  .فر اهللا لكم، وهو أرحم الرامحني ملن تاب من ذنبه وأناب إىل طاعتهال تأنيب عليكم اليوم، يغ: قال هلم يوسف

  ) ٩٣(اذَْهبُوا بِقَِميِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت َبِصًريا َوأْتُونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني 

  }) ٩٣(َوأْتُونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني اذَْهبُوا بِقَمِيِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي َيأْتِ َبصًِريا { 
عودوا إىل أبيكم ومعكم قميصي هذا فاطرحوه : وملا سأهلم عن أبيه أخربوه بذهاب بصره من البكاء عليه، فقال هلم

  .على وجه أيب َيُعْد إليه بصره، مث أحضروا إيلَّ مجيع أهلكم

  ) ٩٤(أَجِدُ رِيَح يُوُسَف لَْولَا أَنْ ُتفَنُِّدوِن َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ أَُبوُهْم إِنِّي لَ

  }) ٩٤(َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ أَُبوُهْم إِنِّي َألجُِد رِيَح يُوُسَف لَْوال أَنْ ُتفَنُِّدوِن { 
إين ألجد ريح يوسف لوال أن : ، ومعهم القميص قال يعقوب ملن حضره"مصر"وملا خرجت القافلة من أرض 

  . وتسخروا مين، وتزعموا أن هذا الكالم صدر مين من غري شعورتسفهوين

  ) ٩٥(قَالُوا تَاللَِّه إِنََّك لَِفي َضلَاِلَك الْقَِدميِ 

  }) ٩٥(قَالُوا َتاللَِّه إِنََّك لَِفي َضالِلَك الْقَِدميِ { 
  .تاهللا إنك ال تزال يف خطئك القدمي ِمن حب يوسف، وأنك ال تنساه: قال احلاضرون عنده

  ) ٩٦(للَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشريُ أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَارَْتدَّ َبِصًريا قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم ِمَن ا

  }) ٩٦(لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ  فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشُري أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَاْرَتدَّ َبصًِريا قَالَ أَلَْم أَقُلْ{ 
فلما أن جاء من ُيبشِّر يعقوب بأن يوسف حيٌّ، وطرح قميص يوسف على وجهه فعاد يعقوب مبصًرا، وعمَّه 

  أملْ أخربكم أين أعلم من اهللا ما ال تعلمونه من فضل اهللا ورمحته وكرمه؟: السرور فقال ملن عنده



  ) ٩٧(َيا أَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني  قَالُوا

  }) ٩٧(قَالُوا َيا أََباَنا اْسَتغِْفْر لََنا ذُُنوبََنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني { 
  .يقهيا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا، إنا كنا خاطئني فيما فعلناه بيوسف وشق: قال بنوه

  ) ٩٨(قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُمْ رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ الرَّحِيُم 

  }) ٩٨(قَالَ َسْوفَ أَْسَتغِْفُر لَكُْم رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم { 
  .هبم سوف أسأل ريب أن يغفر لكم ذنوبكم، إنه هو الغفور لذنوب عباده التائبني، الرحيم: قال يعقوب

  ) ٩٩(فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَبََوْيِه َوقَالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني 

  }) ٩٩(فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني { 
ادخلوا : قاصدين يوسف، فلما وصلوا إليه ضمَّ يوسف إليه أبويه، وقال هلم" مصر"ه إىل وخرج يعقوب وأهل

  .مبشيئة اهللا، وأنتم آمنون من اجلهد والقحط، ومن كل مكروه" مصر"

لُ قَْد َجَعلََها رَبِّي َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن بِي َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّوا لَهُ ُسجًَّدا َوقَالَ َيا أََبِت َهذَا َتأْوِيلُ رُْؤَياَي ِمْن قَْب
إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ِلَما َيَشاُء إِنَّهُ  إِذْ أَْخَرجَنِي ِمَن السِّْجنِ َوَجاَء بِكُْم ِمَن الَْبْدوِ ِمْن بَْعِد أَنْ نََزغَ الشَّْيطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن إِْخوَِتي

  ) ١٠٠(ُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم 

لََها َربِّي حَقًّا َوقَْد أَْحَسَن َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّوا لَُه ُسجًَّدا َوقَالَ َيا أََبِت َهذَا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاَي ِمْن قَْبلُ قَْد َجَع {
ْيطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن إِْخوَِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ِلَما َيَشاُء بِي إِذْ أَخَْرجَنِي ِمَن السِّْجنِ َوَجاَء بِكُْم ِمَن الَْبْدوِ ِمْن َبْعدِ أَنْ نََزغَ الشَّ

  }) ١٠٠(إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْحكِيُم 
إكراًما هلما، وحيَّاه أبواه وإخوته األحد عشر بالسجود له حتية وتكرًميا، ال ؛ وأْجلَسَ أباه وأمه على سرير ملكه جبانبه

: وقال يوسف ألبيه. سًدا لذريعة الشرك باهللا؛ ئًزا يف شريعتهم، وقد َحُرم يف شريعتناعبادة وخضوعًا، وكان ذلك جا
هذا السجود هو تفسري رؤياي اليت قصصتها عليك من قبل يف صغري، قد جعلها ريب صدقًا، وقد تفضَّل عليَّ حني 

إن ريب . خوة بيين وبني إخويتأخرجين من السجن، وجاء بكم إيلَّ من البادية، من بعد أن أفسد الشيطان رابطة األ
  .لطيف التدبري ملا يشاء، إنه هو العليم مبصاحل عباده، احلكيم يف أقواله وأفعاله

آِخَرةِ يِّي ِفي الدُّنَْيا َوالَْربِّ قَْد آتَْيَتنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْنَت َوِل
  ) ١٠١(َتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني 

ي ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرةِ َربِّ قَْد آَتْيتَنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأْوِيلِ اَألَحاِديِث فَاِطرَ السََّماوَاِت َواَألْرضِ أَْنَت َولِيِّ{ 
  }) ١٠١(نِي بِالصَّاِلِحَني َتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلْحِقْ

، وعلَّمتين من تفسري الرؤى وغري ذلك من العلم، يا خالق "مصر"مث دعا يوسف ربه قائال ربِّ قد أعطيتين من ملك 



السموات واألرض ومبدعهما، أنت متويل مجيع شأين يف الدنيا واآلخرة، توفين إليك مسلًما، وأحلقين بعبادك 
  .ار واألصفياء األخيارالصاحلني من األنبياء األبر

  ) ١٠٢(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمكُُرونَ 

  }) ١٠٢(مْ َيْمكُُرونَ ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُه{ 
وحًيا، وما كنت حاضًرا مع إخوة  -أيها الرسول-ذلك املذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب خنربك به 
  .وهذا يدل على صدقك، وأن اهللا يُوِحي إليك. يوسف حني دبَّروا له اإللقاء يف البئر، واحتالوا عليه وعلى أبيه

  ) ١٠٣(ْصَت بُِمْؤِمنَِني َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَْو َحَر

  }) ١٠٣(َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَوْ حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني { 
مبصدِّقيك وال متبعيك، ولو حََرْصَت على إمياهنم، فال حتزن على  -أيها الرسول-وما أكثُر املشركني من قومك 

  .ذلك

  ) ١٠٤(كْرٌ ِللَْعالَِمَني َوَما َتسْأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ ُهَو إِلَّا ِذ

  }) ١٠٤(َوَما َتسْأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ ُهَو إِال ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني { 
وما تطلب من قومك أجرة على إرشادهم لإلميان، إن الذي أُرسلَت به من القرآن واهلدى عظة للناس أمجعني 

  .يتذكرون به ويهتدون

  ) ١٠٥(ي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِف

  }) ١٠٥(َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ { 
ات واألرض، كالشمس والقمر واجلبال وكثري من الدالئل الدالة على وحدانية اهللا وقدرته منتشرة يف السمو

  .واألشجار، يشاهدوهنا وهم عنها معرضون، ال يفكرون فيها وال يعتربون

  ) ١٠٦(َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهمْ بِاللَِّه إِلَّا َوُهْم ُمْشرِكُونَ 

  }) ١٠٦(َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَرُُهْم بِاللَِّه إِال َوُهْم ُمْشرِكُونَ { 
ء املعرضون عن آيات اهللا بأن اهللا خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء ومستحق للعبادة وحده إال وهم وما ُيِقرُّ هؤال

  .تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا. مشركون يف عبادهتم األوثان واألصنام

  ) ١٠٧(وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ  أَفَأَِمُنوا أَنْ َتأِْتَيُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَابِ اللَِّه أَْو تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً



  }) ١٠٧(أَفَأَِمنُوا أَنْ تَأِْتيَُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَابِ اللَِّه أَْو َتأْتَِيُهُم السَّاَعةُ بَْغَتةً َوُهْم ال َيْشُعُرونَ { 
ال يشعرون وال فهل عندهم ما جيعلهم آمنني أن ينزل هبم عذاب من اهللا يُعمُّهم، أو أن تأتيهم القيامة فجأة، وهم 

  .ُيِحسُّون بذلك

  ) ١٠٨(ْشرِِكَني قُلْ َهِذِه سَبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريةٍ أََنا َوَمنِ اتََّبَعنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْم

  }) ١٠٨(ي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريٍة أََنا َوَمنِ اتََّبعَنِ{ 
هذه طريقيت، أدعو إىل عبادة اهللا وحده، على حجة من اهللا ويقني، أنا ومن اقتدى يب، : -أيها الرسول-قل هلم 

  .وأنزِّه اهللا سبحانه وتعاىل عن الشركاء، ولسُت من املشركني مع اهللا غريه

اِقَبةُ الَِّذيَن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َع َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن
  ) ١٠٩(ِمْن قَْبِلهِْم َولَدَاُر الْآِخَرِة خَْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

اِقَبةُ ِمْن قَْبِلَك إِال رَِجاال ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََينْظُُروا كَْيَف كَانَ َع َوَما أَْرَسلَْنا{ 
  }) ١٠٩(الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولََداُر اآلِخَرِة خَْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَال َتْعِقلُونَ 

للناس إال رجاال منهم ننزل عليهم وحينا، وهم من أهل احلاضرة، فهم أقدر  -أيها الرسول-وما أرسلنا من قبلك 
على فهم الدعوة والرسالة، يصدقهم املهتدون للحق، ويكذهبم الضالون عنه، أفلم ميشوا يف األرض، فيعاينوا كيف 

ضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا كان مآل املكذبني السابقني وما حلَّ هبم من اهلالك؟ ولَثواب الدار اآلخرة أف
  أفال تتفكرون فتعتربوا؟. وخافوا رهبم

َبأُْسَنا َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمنيَ  َحتَّى إِذَا اْستَْيأَسَ الرُُّسلُ وَظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا َجاءَُهْم َنْصُرَنا فَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َولَا ُيَردُّ
)١١٠ (  

نِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمنيَ ا اْسَتيْئََس الرُُّسلُ َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبوا َجاءَُهْم َنْصُرَنا فَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َوال ُيَردُّ َبأُْسَنا َعحَتَّى إِذَ{ 
)١١٠ ({  

ها، النصر على مكذبيك، فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجال حلكمة نعلم -أيها الرسول-وال تستعجل 
حىت إذا يئس الرسل من قومهم، وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم وال أمل يف إمياهنم، جاءهم نصرنا عند شدة الكرب، 

ويف هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه . فننجي من نشاء من الرسل وأتباعهم، وال ُيَردُّ عذابنا عمَّن أجرم وجترَّأ على اهللا
  .وسلم

 ْبَرةٌ ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفْتََرى َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيٍءلَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِع
  ) ١١١(َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

تََرى َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيءٍ لَقَْد كَانَ ِفي قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ُألوِلي اَأللَْبابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفْ{ 
  }) ١١١(َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

ما كان هذا القرآن . لقد كان يف نبأ املرسلني الذي قصصناه عليك وما حلَّ باملكذبني عظة ألهل العقول السليمة



نزلناه مصدقًا ملا سبقه من الكتب السماوية، وبياًنا لكل ما حيتاج إليه العباد من حتليل حديثًا مكذوًبا خمتلَقًا، ولكن أ
وحترمي، وحمبوب ومكروه وغري ذلك، وإرشاًدا من الضالل، ورمحة ألهل اإلميان هتتدي به قلوهبم، فيعملون مبا فيه 

  .من األوامر والنواهي

  }سورة الرعد { 

  ) ١(الَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ املر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َو

  }) ١(املر ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ َوالَِّذي أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال ُيْؤِمُنونَ { 
  .املقطَّعة يف أول سورة البقرة سبق الكالم على احلروف) املر(

: هو احلق، ال كما يقول املشركون -أيها الرسول-هذه آيات القرآن الرفيعة القدر، وهذا القرآن املنزل عليك 
  .إنك تأيت به ِمن عند نفسك، ومع هذا فأكثر الناس ال يصدِّقون به وال يعملون

َتَرْوَنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي ِلأََجلٍ ُمَسمى  اللَُّه الَِّذي َرفَعَ السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد
  ) ٢(ُيَدبُِّر الْأَْمَر يُفَصِّلُ الْآيَاِت لََعلَّكُْم بِِلقَاِء رَبِّكُْم ُتوِقُنونَ 

َنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِي َألَجلٍ اللَُّه الَِّذي َرفََع السََّماوَاِت بِغَْيرِ َعَمٍد َتَرْو{ 
  }) ٢(ُمَسمى ُيَدبُِّر اَألْمَر يُفَصِّلُ اآلَياتِ لََعلَّكُمْ بِِلقَاِء َربِّكُْم ُتوِقُنونَ 

على العرش  -أي عال وارتفع- استوى اهللا تعاىل هو الذي رفع السموات السبع بقدرته من غري عمد كما تروهنا، مث
يدبِّر . استواء يليق جبالله وعظمته، وذلَّل الشمس والقمر ملنافع العباد، كلٌّ منهما يدور يف فلكه إىل يوم القيامة

لتوقنوا باهللا واملعاد إليه، ؛ سبحانه أمور الدنيا واآلخرة، يوضح لكم اآليات الدالة على قدرته وأنه ال إله إال هو
  .دقوا بوعده ووعيده وُتْخلصوا العبادة له وحدهفتص

ْينِ ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر إِنَّ َوُهَو الَِّذي َمدَّ الْأَْرَض َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي َوأَْنَهاًرا َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت َجَعلَ ِفيَها َزْوَجْينِ اثَْن
  ) ٣(ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

ْينِ ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَألْرَض َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي وَأَْنهَاًرا َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت جََعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْن{ 
  }) ٣(إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

ة، وهيأها ملعاشكم، وجعل فيها جباال تُثبُِّتها وأهناًرا لشربكم ومنافعكم، وهو سبحانه الذي جعل األرض متسعة ممتد
وجعل فيها من كل الثمرات صنفني اثنني، فكان منها األبيض واألسود واحللو واحلامض، وجعل الليل يغطي النهار 

  .بظلمته، إن يف ذلك كله لَعظات لقوم يتفكرون فيها، فيتعظون

َجاوِرَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعَنابٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِصنَْوانٌ َوغَْيُر ِصنَْواٍن ُيْسقَى بَِماٍء وَاِحٍد َوُنفَضِّلُ َوِفي الْأَْرضِ ِقطٌَع مَُت
  ) ٤(َبْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 



اٌت ِمْن أَْعَنابٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِصنَْوانٌ َوغَْيُر ِصْنَواٍن ُيْسقَى بَِماٍء َواِحٍد َوُنفَضِّلُ َوِفي اَألْرضِ ِقطٌَع ُمَتَجاوِرَاٌت َوَجنَّ{ 
  }) ٤(َبْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفي اُألكُلِ إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

الناس، ومنها سَبِخة ِملْحة ال ُتنبت شيئًا، ويف  ويف األرض قطع جياور بعضها بعًضا، منها ما هو طيِّب ُينبُت ما ينفع
األرض الطيبة بساتني من أعناب، وجعل فيها زروًعا خمتلفة وخنيال جمتمًعا يف منبت واحد، وغري جمتمع فيه، كل ذلك 

يف تربة واحدة، ويشرب من ماء واحد، ولكنه خيتلف يف الثمار واحلجم والطعم وغري ذلك، فهذا حلو وهذا 
  .عضها أفضل من بعض يف األكل، إن يف ذلك لَعالمات ملن كان له قلب يعقل عن اهللا تعاىل أمره وهنيهحامض، وب

َناِقهِمْ هِْم َوأُولَِئكَ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَوإِنْ َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَإِذَا كُنَّا تَُراًبا أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّ
  ) ٥(َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

هِْم وَأُولَِئَك األَغْاللُ ِفي َوإِنْ تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهمْ أَِئذَا كُنَّا ُترَاًبا أَِئنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَرُوا بَِربِّ{ 
  }) ٥(ْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ أَْعَناِقهِْم َوأُولَِئَك أَ

أإذا متنا وكنا ترابا : من عدم إمياهنم بعد هذه األدلة فالعجب األشدُّ من قول الكفار -أيها الرسول-وإن تعجب 
ُنبعث من جديد؟ أولئك هم اجلاحدون برهبم الذي أوجدهم من العدم، وأولئك تكون السالسل من النار يف أعناقهم 

  .القيامة، وأولئك يدخلون النار، وال خيرجون منها أبًدايوم 

َرةٍ ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ رَبَّكَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِف
  ) ٦(لََشِديدُ الِْعقَابِ 

 ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ َيْسَتْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الْمَثُالُت َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغفَِرٍةَو{ 
  }) ٦(رَبََّك لََشدِيُد الْعِقَابِ 

ن الذي يرجى به األمان واحلسنات، وقد مضت ويستعجلك املكذِّبون بالعقوبة اليت مل أعاجلهم هبا قبل اإلميا
لَذو مغفرة لذنوبِ َمن تاب ِمن  -أيها الرسول-عقوبات املكذبني ِمن قبلهم، فكيف ال يعتربون هبم؟ وإن ربك 

ذنوبه من الناس على ظلمهم، يفتح هلم باب املغفرة، ويدعوهم إليها، وهم يظلمون أنفسهم بعصياهنم رهبم، وإن 
  .على َمن أصرَّ على الكفر والضالل ومعصية اهللا ربك لشديد العقاب

  ) ٧(َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد 

  }) ٧(أَْنَت ُمْنِذٌر وَِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد  َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما{ 
فما  -أيها الرسول-هال جاءته معجزة حمسوسة كعصا موسى وناقة صاحل، وليس ذلك بيدك ": مكة"ويقول كفار 

  .ولكل أمة رسول يرشدهم إىل اهللا تعاىل. أنت إال مبلِّغ هلم، وخموِّف ِمن بأس اهللا

  ) ٨(أُْنثَى َوَما َتغِيُض الْأَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ 



  }) ٨(اللَُّه َيْعلَُم َما َتحِْملُ كُلُّ أُْنثَى َوَما َتِغيضُ اَألْرَحاُم َوَما تَْزَداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ { 
يف بطنها، أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما تنقصه األرحام، فيسقط اهللا تعاىل يعلم ما حتمل كلُّ أنثى 

  .وكل شيء مقدَّر عند اهللا مبقدار من النقصان أو الزيادة ال يتجاوزه. أو يولد قبل تسعة أشهر، وما يزيد محله عليها

  ) ٩(َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ الْكَبُِري الُْمَتَعالِ 

  }) ٩(لْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الْكَبُِري الُْمَتعَالِ َعاِلمُ ا{ 
اهللا عامل مبا خفي عن األبصار، ومبا هو مشاَهد، الكبري يف ذاته وأمسائه وصفاته، املتعال على مجيع خلقه بذاته وقدرته 

  .وقهره

  ) ١٠(اللَّْيلِ َوسَارٌِب بِالنََّهارِ َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن جََهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِ

  }) ١٠(َسَواٌء مِْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِاللَّْيلِ َوسَارِبٌ بِالنَّهَارِ { 
الليل، ومن  يستوي يف علمه تعاىل َمن أخفى القول منكم وَمن جهر به، ويستوي عنده َمن استتر بأعماله يف ظلمة

  .جهر هبا يف وضح النهار

ْومٍ حَتَّى ُيَغيِّرُوا َما بِأَْنفُِسهِْم وَإِذَا أََرادَ لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا يَُغيُِّر َما بِقَ
  ) ١١(لَُه َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ  اللَُّه بِقَْومٍ ُسوًءا فَلَا َمَردَّ

مٍ حَتَّى ُيغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسهِْم وَإِذَا لَُه ُمَعقِّبَاٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما بِقَْو{ 
  }) ١١(ا فَال َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ أََراَد اللَُّه بِقَْومٍ ُسوًء

هللا تعاىل مالئكة يتعاقبون على اإلنسان من بني يديه ومن خلفه، حيفظونه بأمر اهللا وحيصون ما يصدر عنه من خري أو 
وإذا أراد اهللا جبماعةٍ . عصوهإن اهللا سبحانه وتعاىل ال يغيِّر نعمة أنعمها على قوم إال إذا غيَّروا ما أمرهم به ف. شر

  .بالًء فال مفرَّ منه، وليس هلم ِمن دون اهللا ِمن وال يتوىل أمورهم، فيجلب هلم احملبوب، ويدفع عنهم املكروه

  ) ١٢(ُهَو الَِّذي ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشئُ السَّحَاَب الثِّقَالَ 

  }) ١٢(َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشئُ السََّحاَب الثِّقَالَ  ُهَو الَِّذي يُرِيكُُم الْبَْرَق{ 
فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق  -وهو النور الالمع من خالل السحاب-هو الذي يريكم من آياته الربق 

  .احملرقة، وتطمعون أن ينزل معه املطر، وبقدرته سبحانه يوجد السحاب احملمَّل باملاء الكثري ملنافعكم

اِدلُونَ ِفي اللَِّه َوُهوَ سَبُِّح الرَّْعُد بَِحْمِدِه َوالَْملَاِئكَةُ ِمْن ِخيفَِتِه وَُيْرِسلُ الصََّواِعَق فَُيِصيُب بَِها َمْن َيَشاُء َوُهْم ُيَجَوُي
  ) ١٣(َشِديُد الِْمحَالِ 

الصََّواِعَق فَُيِصيُب بَِها َمْن َيَشاُء َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفي اللَِّه َوُهَو َوُيَسبِّحُ الرَّْعُد بَِحْمِدِه وَالَْمالِئكَةُ ِمْن ِخيفَِتِه َوُيْرِسلُ { 
  }) ١٣(َشِديُد الِْمحَالِ 



ويسبِّح الرعد حبمد اهللا تسبيًحا يدل على خضوعه لربه، وتنزِّه املالئكة رهبا ِمن خوفها من اهللا، ويرسل اهللا الصواعق 
الكفار جيادلون يف وحدانية اهللا وقدرته على البعث، وهو شديد احلول املهلكة فيهلك هبا َمن يشاء من خلقه، و

  .والقوة والبطش مبن عصاه

ِلِغِه الَْماِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو بِبَا لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيسَْتجِيُبونَ لَُهْم بَِشْيٍء إِلَّا كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى
  ) ١٤(َوَما ُدَعاُء الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

َماِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ال َيسَْتجِيُبونَ لَُهمْ بَِشْيٍء إِال كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى الْ{ 
  }) ١٤(رِيَن إِال ِفي َضاللٍ بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاُء الْكَاِف

، فال ُيعبد وال ُيدعى إال هو، واآلهلة اليت يعبدوهنا من دون )ال إله إال اهللا ( هللا سبحانه وتعاىل وحده دعوة التوحيد
ليصل إىل فمه فال يصل إليه، ؛ اهللا ال جتيب دعاء َمن دعاها، وحاهلم معها كحال عطشان ميد يده إىل املاء من بعيد

  .الكافرين هلا إال غاية يف البعد عن الصواب إلشراكهم باهللا غريه وما سؤال

  ) ١٥(َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوِظلَالُُهمْ بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ 

  }) ١٥(اللُُهمْ بِالُْغُدوِّ َواآلصَالِ َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها وَِظ{ 
وهللا وحده يسجد خاضًعا منقاًدا كُلُّ َمن يف السموات واألرض، فيسجد وخيضع له املؤمنون طوًعا واختياًرا، وخيضع 

ألهنم يستكربون عن عبادته، وحاهلم وفطرهتم تكذِّهبم يف ذلك، وتنقاد لعظمته ظالل ؛ له الكافرون رغًما عنهم
  .ت، فتتحرك بإرادته أول النهار وآخرهاملخلوقا

ِسهِْم َنفًْعا َولَا َضرا قُلْ َهلْ قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء لَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُ
ظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلِْقِه فََتَشاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِْم َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْستَوِي ال

  ) ١٦(قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 

ْن ُدونِِه أَْولَِياَء ال َيْمِلكُونَ َألْنفُسِهِْم َنفًْعا َوال ضَرا قُلْ َهلْ قُلْ َمْن َربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم ِم{ 
ِه فََتَشاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِمْ َيْستَوِي اَألْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْسَتوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلِْق

  }) ١٦(خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر  قُلِ اللَُّه
اهللا هو اخلالق املدبر هلما، وأنتم : َمن خالق السَّموات واألرض ومدبِّرمها؟ قل: للمشركني -أيها الرسول-قل 

أو ضرها أجعلتم غريه معبودين لكم، وهم ال َيقْدرون على نفع أنفسهم : تقرون بذلك، مث قل هلم ملزًما باحلجة
وهو -هل يستوي عندكم الكافر : -أيها الرسول-فضال عن نفعكم أو ضركم، وتركتم عبادة مالكها؟ قل هلم 

وهو كالنور؟ أم أن -واإلميان  -وهو كالظلمات-واملؤمن وهو كالبصري؟ أم هل يستوي عندكم الكفر  -كاألعمى
عليهم َخلْق الشركاء خبلق اهللا، فاعتقدوا استحقاقهم أولياءهم الذين جعلوهم شركاء هللا خيلقون مثل َخلْقه، فتشابه 

اهللا تعاىل خالق كل كائن من العدم، وهو املستحق للعبادة وحده، وهو الواحد : -أيها الرسول-للعبادة؟ قل هلم 
  .القهار الذي يستحق األلوهية والعبادة، ال األصنام واألوثان اليت ال تضرُّ وال تنفع



َغاَء ِحلَْيٍة أَوْ َماًء فََسالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبًدا رَابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبِت أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء
َوأَمَّا َما َيْنفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي الْأَْرضِ  َمَتاعٍ َزَبٌد ِمثْلُُه كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب ُجفَاًء

  ) ١٧(كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ 

اَء ِحلَْيٍة أَوْ لَْيِه ِفي النَّارِ اْبِتَغأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَْوِدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ زََبًدا َرابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َع{ 
ْنفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي اَألْرضِ َمَتاعٍ َزَبٌد ِمثْلُُه كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب ُجفَاًء َوأَمَّا َما َي

  كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه اَألمْثَالَ
)١٧ ({  

والباطل مباء أنزله من السماء، فَجَرت به أودية األرض بقدر صغرها وكربها،  مث ضرب اهللا سبحانه مثال للحق
هو املعادن يوِقدون عليها النار لصهرها طلًبا للزينة : وضرب مثال آخر. فحمل السيل غثاء طافًيا فوقه ال نفع فيه

ها مما ال فائدة فيه كالذي كان كما يف الذهب والفضة، أو طلًبا ملنافع ينتفعون هبا كما يف النحاس، فيخرج منها خبث
فالباطل كغثاء املاء يتالشى أو ُيرْمى إذ ال فائدة منه، واحلق كاملاء : مع املاء، مبثل هذا يضرب اهللا املثل للحق والباطل

ليتضح احلق ؛ الصايف، واملعادن النقية تبقى يف األرض لالنتفاع هبا، كما بيَّن لكم هذه األمثال، كذلك يضرهبا للناس
  .ن الباطل واهلدى من الضاللم

ا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتَدْوا بِِه أُولَِئَك ِللَِّذيَن اسَْتَجابُوا لَِربِّهُِم الُْحْسَنى َوالَِّذيَن لَمْ َيسَْتجِيُبوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًع
  ) ١٨(الِْمَهاُد  لَُهْم ُسوُء الِْحسَابِ َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس

ا َوِمثْلَُه َمَعُه الفَْتدَْوا بِهِ ِللَِّذيَن اسَْتجَاُبوا ِلَربِّهُِم الُْحسَْنى َوالَِّذيَن لَْم َيسَْتجِيبُوا لَُه لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميًع{ 
  }) ١٨(اُد أُولَِئَك لَُهْم ُسوُء الِْحَسابِ َوَمأَْواُهمْ َجهَنَُّم َوبِئَْس الْمَِه

للمؤمنني الذين أطاعوا اهللا ورسوله اجلنة، والذين مل يطيعوا وكفروا به هلم النار، ولو كانوا ميلكون كل ما يف األرض 
وِضْعفه معه لبذلوه فداء ألنفسهم من عذاب اهللا يوم القيامة، ولن ُيَتقبل منهم، أولئك حياَسبون على كل ما أسلفوه 

  .امهم جهنم تكون هلم فراًشا، وبئس الفراش الذي مهدوه ألنفسهممن عمل سيِّئ، ومسكنهم ومق

الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه َولَا ) ١٩(بِ أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَا
  ) ٢٠( َيْنقُُضونَ الِْميثَاَق

  أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو اَأللَْبابِ{ 
  }) ٢٠(الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه َوال َينْقُُضونَ الْمِيثَاَق ) ١٩(

ند اهللا هو احلق فيؤمن به، كاألعمى عن احلق الذي مل يؤمن؟ إمنا من ع -أيها الرسول-هل الذي يعلم أن ما جاءك 
يتعظ أصحاب العقول السليمة الذين يوفون بعهد اهللا الذي أمرهم به، وال ينكثون العهد املؤكد الذي عاهدوا اهللا 

  .عليه

  ) ٢١(َخافُونَ ُسوَء الِْحسَابِ َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ ُيوَصلَ وََيْخَشْونَ رَبَُّهْم وََي



  }) ٢١(َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوَيْخَشْونَ َربَُّهْم َوَيَخافُونَ ُسوَء الِْحسَابِ { 
وهم الذين َيِصلون ما أمرهم اهللا بوصله كاألرحام واحملتاجني، ويراقبون رهبم، وخيشون أن حياسبهم على كل 

  .هبم، وال يغفر هلم منها شيئًاذنو

 َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ أُولَِئكَ َوالَِّذيَن صََبُروا اْبِتَغاَء َوْجهِ َربِّهِْم َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا َوَعلَانَِيةً
  ) ٢٢(لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ 

الَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ رُوا اْبِتَغاَء َوْجِه رَبِّهِْم َوأَقَامُوا الصَّالةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا وََعالنَِيةً َوَيْدَرُءونَ بَِوالَِّذينَ َصَب{ 
  }) ٢٢(أُولَِئَك لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ 

م، وأدَّوا الصالة على أمتِّ وجوهها، وأدَّوا وهم الذين صربوا على األذى وعلى الطاعة، وعن املعصية طلًبا لرضا رهب
من أمواهلم زكاهتم املفروضة، والنفقات املستحبة يف اخلفاء والعلن، ويدفعون باحلسنة السيئة فتمحوها، أولئك 

  .املوصوفون هبذه الصفات هلم العاقبة احملمودة يف اآلخرة

  ) ٢٣(هِْم وَأَْزوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ بَابٍ َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها َوَمْن صَلََح ِمْن آَباِئ

) ٢٣(لَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئهِْم وَأَْزوَاجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم وَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َع{ 
{  

تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها ال يزولون عنها، ومعهم الصاحلون من اآلباء والزوجات والذريات من 
  .لتهنئتهم بدخول اجلنة؛ الذكور واإلنات، وتدخل املالئكة عليهم من كل باب

  ) ٢٤(َسلَاٌم َعلَْيكُْم بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ 

  }) ٢٤(كُْم بَِما َصَبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ َسالٌم َعلَْي{ 
  .َسِلْمتم من كل سوء بسبب صربكم على طاعة اهللا، فنِْعَم عاقبة الدار اجلنة: تقول املالئكة هلم

لَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنةُ َوالَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَنْ يُوَص
  ) ٢٥(َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

 ِفي اَألْرضِ أُولَِئَك لَُهُم َوالَِّذيَن َيْنقُُضونَ َعْهدَ اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِهِ أَنْ يُوَصلَ َويُفِْسُدونَ{ 
  }) ٢٥(َنةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ اللَّْع

أما األشقياء فقد ُوِصفوا بضد صفات املؤمنني، فهم الذين ال يوفون بعهد اهللا بإفراده سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه 
على أنفسهم، وهم الذين يقطعون ما أمرهم اهللا بوصله ِمن صلة األرحام وغريها، ويفسدون يف األرض بعمل 

املوصوفون هبذه الصفات القبيحة هلم الطرد من رمحة اهللا، وهلم ما يسوءهم من العذاب الشديد يف  املعاصي، أولئك
  .الدار اآلخرة

  ) ٢٦(َرِة إِلَّا َمتَاٌع اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر َوفَرُِحوا بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَما الْحََياةُ الدُّْنَيا ِفي الْآِخ



  }) ٢٦(َرِة إِال َمتَاٌع اللَُّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َوفَرِحُوا بِالْحََياِة الدُّْنَيا َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا ِفي اآلِخ{ 
يا، وما اهللا وحده يوسِّع الرزق ملن يشاء من عباده، ويضيِّق على َمن يشاء منهم، وفرح الكفار بالسَّعة يف احلياة الدن

  .هذه احلياة الدنيا بالنسبة لآلخرة إال شيء قليل يتمتع به، ُسرعان ما يزول

  ) ٢٧(لَْيِه َمْن أََناَب َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء وََيْهِدي إِ

  }) ٢٧(فَُروا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمْن أََناَب َوَيقُولُ الَِّذيَن كَ{ 
إن اهللا يضل َمن يشاء : قل هلم. هال أُنزل على حممد معجزة حمسوسة كمعجزة موسى وعيسى: ويقول الكفار عناًدا

  .ال تنفعه املعجزات، ويهدي إىل دينه احلق َمن رجع إليه وطلب رضوانهمن املعاندين عن اهلداية و

  ) ٢٨(الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوبُُهْم بِذِكْرِ اللَِّه أَلَا بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 

  }) ٢٨(للَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه أَال بِِذكْرِ ا{ 
  .ويهدي الذين تسكن قلوهبم بتوحيد اهللا وذكره فتطمئن، أال بطاعة اهللا وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس

  ) ٢٩(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ 

  }) ٢٩(ِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن مَآبٍ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحا{ 
الذين صدَّقوا باهللا ورسوله، وعملوا األعمال الصاحلات هلم فرح وقرة عني، وحال طيبة، ومرجع حسن إىل جنة اهللا 

  .ورضوانه

ْيَنا إِلَْيَك وَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو رَبِّي لَا كَذَِلَك أَْرَسلَْناَك ِفي أُمٍَّة قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم ِلَتْتلَُو َعلَْيهُِم الَِّذي أَْوَح
  ) ٣٠(إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِ 

َوُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو َربِّي  كَذَِلَك أَْرَسلْنَاَك ِفي أُمٍَّة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم لَِتْتلَُو َعلَْيهُِم الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك{ 
  }) ٣٠(ال إِلََه إِال ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِ 

لتتلو على هذه األمة ؛ يف أمة قد مضت ِمن قبلها أمم املرسلني -أيها الرسول-كما أرسلنا املرسلني قبلك أرسلناك 
الرمحن الذي مل تتخذوه إهلًا :  -أيها الرسول-حود بوحدانية الرمحن، قل هلم القرآن املنزل عليك، وحال قومك اجل

  .واحًدا هو ريب وحده ال معبود حبق سواه، عليه اعتمدت ووثقت، وإليه مرجعي وإنابيت

َبلْ ِللَِّه الْأَْمُر َجِميًعا أَفَلَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ  َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرتْ بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه الْأَْرُض أَْو كُلِّمَ بِِه الْمَْوَتى
لُّ قَرِيًبا ِمْن َدارِِهْم حَتَّى يَأِْتيَ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميًعا وَلَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ُتِصيبُُهْم بَِما َصَنُعوا قَارَِعةٌ أَْو َتُح

  ) ٣١(ِه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميعَاَد َوْعُد اللَّ

ُر َجِميًعا أَفَلَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرْت بِِه الْجَِبالُ أَْو قُطَِّعْت بِهِ اَألْرضُ أَْو كُلَِّم بِِه الْمَْوَتى َبلْ ِللَِّه اَألْم{ 
تَّى النَّاَس َجِميًعا َوال يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ُتِصيبُُهْم بَِما َصَنُعوا قَارَِعةٌ أَْو َتُحلُّ قَرِيًبا ِمْن َدارِِهْم َح أَنْ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى



  }) ٣١(َيأِْتَي َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه ال ُيْخِلُف الِْميَعاَد 
: ت حمسوسة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقول هلمعلى الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزا -تعاىل-يردُّ اهللا 

كما -ولو أن مثة قرآًنا يقرأ، فتزول به اجلبال عن أماكنها، أو تتشقق به األرض أهنارًا، أو حييا به املوتى وُتكَلَّم 
عجزات بل هللا وحده األمر كله يف امل. لكان هذا القرآن هو املتصف بذلك دون غريه، وملا آمنوا به -طلبوا منك
أفلم يعلم املؤمنون أن اهللا لو يشاء آلمن أهل األرض كلهم من غري معجزة؟ وال يزال الكفار تنزل هبم . وغريها

مصيبة بسبب كفرهم كالقتل واألسر يف غزوات املسلمني، أو تنزل تلك املصيبة قريًبا من دارهم، حىت يأيت وعد اهللا 
  .بالنصر عليهم، إن اهللا ال خيلف امليعاد

  ) ٣٢(قَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن كَفَرُوا ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ َولَ

  }) ٣٢(َولَقَدِ اسُْتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن كَفَُروا ثُمَّ أََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ { 
فلقد َسخَِرْت أمم من قبلك برسلهم، فال حتزن فقد أمهلتُ  -أيها الرسول-نوا قد سخروا من دعوتك وإذا كا

  .الذين كفروا، مث أخذتُهم بعقايب، وكان عقاًبا شديًدا

وَنُه بَِما لَا َيعْلَُم ِفي الْأَْرضِ أَْم بِظَاِهرٍ أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء قُلْ َسمُّوُهْم أَْم ُتَنبِّئُ
  ) ٣٣(َهاٍد ِمَن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا َمكُْرُهْم َوُصدُّوا َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن 

لُوا ِللَِّه ُشَركَاَء قُلْ َسمُّوُهْم أَْم ُتَنبِّئُوَنُه بَِما ال َيْعلَُم ِفي اَألْرضِ أَْم أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَع{ 
  }) ٣٣(لَُه ِمْن َهاٍد بِظَاِهرٍ ِمَن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا َمكُْرُهْم َوُصدُّوا َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما 

من -على كل نفس ُيحصي عليها ما تعمل، أحق أن يعبد، أم هذه املخلوقات العاجزة؟ وهم أفمن هو قائم 
اذكروا أمساءهم وصفاهتم، ولن جيدوا من : -أيها الرسول-جعلوا هللا شركاء ِمن َخلْقه يعبدوهنم، قل هلم  -جهلهم

تسموهنم شركاء بظاهر من اللفظ من  صفاهتم ما جيعلهم أهال للعبادة، أم ختربون اهللا بشركاء يف أرضه ال يعلمهم، أم
وَمن مل يوفِّقه اهللا هلدايته . بل حسَّن الشيطان للكفار قوهلم الباطل وصدَّهم عن سبيل اهللا. غري أن يكون هلم حقيقة

  .فليس له أحد يهديه، ويوفقه إىل احلق والرشاد

  ) ٣٤(قُّ َوَما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ لَُهْم َعذَاٌب ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَاُب الْآِخَرةِ أََش

  }) ٣٤(لَُهْم َعذَاٌب ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب اآلِخَرةِ أََشقُّ َوَما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ { 
يف اآلخرة أثقل  هلؤالء الكفار الصادين عن سبيل اهللا عذاب شاق يف احلياة الدنيا بالقتل واألسر واخلزي، ولَعذاهبم

  .وأشد، وليس هلم مانع مينعهم من عذاب اهللا

ى الَِّذيَن اتَّقَْوا َوُعقَْبى الْكَاِفرِينَ َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلَُّها ِتلَْك ُعقَْب
  ) ٣٥(النَّاُر 

تَّقَْوا َوُعقَْبى الْكَاِفرِينَ نَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلَُّها ِتلَْك ُعقَْبى الَِّذيَن اَمثَلُ الَْج{ 
  }) ٣٥(النَّاُر 



، مثرها ال ينقطع، وظلها ال صفة اجلنة اليت وعد اهللا هبا الذين خيشونه أهنا جتري من حتت أشجارها وقصورها األهنار
يزول وال ينقص، تلك املثوبة باجلنة عاقبة الذين خافوا اهللا، فاجتنبوا معاصيه وأدَّوا فرائضه، وعاقبة الكافرين باهللا 

  .النار

َضُه قُلْ إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه َولَا أُشْرَِك َوالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَفَْرُحونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوِمَن الْأَحْزَابِ َمْن ُيْنِكُر بَْع
  ) ٣٦(بِِه إِلَْيهِ أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ 

عُْبَد اللََّه َوال ا أُمِْرُت أَنْ أََوالَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيفَْرُحونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوِمَن اَألْحزَابِ َمْن ُيْنِكرُ َبْعَضُه قُلْ إِنََّم{ 
  }) ٣٦(أُشْرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو وَإِلَْيِه مَآبِ 

والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى َمن آمن منهم بك كعبد اهللا بن سالم والنجاشي، يستبشرون 
، "جنران"أُْسقفَي بالقرآن املنزل عليك ملوافقته ما عندهم، ومن املتحزبني على الكفر ضدك، كالسَّيد والعاقب، 

إمنا أمرين اهللا أن أعبده وحده، وال أشرك به شيئًا، إىل : وكعب بن األشرف، َمن ينكر بعض املنزل عليك، قل هلم
  .عبادته أدعو الناس، وإليه مرجعي ومآيب

  ) ٣٧(ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َواقٍ َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه ُحكًْما عََربِيا وَلَِئنِ اتََّبْعتَ أَْهَواَءُهمْ َبْعَدَما َجاَءَك 

) ٣٧(اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َواقٍ َوكَذَِلَك أَْنزَلَْناُه ُحكًْما َعَربِيا َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ َما لََك ِمَن { 
{  

لتحكم به، ولئن اتبعت ؛ القرآن بلغة العرب -أيها الرسول-األنبياء بلساهنم أنزلنا إليك وكما أنزلنا الكتب على 
  .ليس لك ناصر ينصرك ومينعك من عذابه -بعد احلق الذي جاءك من اهللا-أهواء املشركني يف عبادة غري اهللا 

رِّيَّةً َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآَيٍة إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتابٌ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُ
)٣٨ (  

ِه ِلكُلِّ أََجلٍ ٍة إِال بِإِذْنِ اللََّولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسال ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزوَاًجا َوذُرِّيَّةً َوَما كَانَ لَِرُسولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآَي{ 
  }) ٣٨(ِكَتاٌب 

تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسال من البشر وجعلنا هلم أزواًجا وذرية، وإذا  -أيها الرسول-ما لك : وإذا قالوا
. لو كان رسوال ألتى مبا طلبنا من املعجزات، فليس يف ُوْسع رسولٍ أن يأيت مبعجزٍة أرادها قومه إال بإذن اهللا: قالوا
  .أمر قضاه اهللا كتاب وأجل قد كتبه اهللا عنده، ال يتقدم وال يتأخرلكل 

  ) ٣٩(َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َويُثْبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ الِْكتَابِ 

  }) ٣٩(َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َوعِْنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ { 
  .ما يشاء منها حلكمة يعلمها، وعنده أمُّ الكتاب، وهو اللوح احملفوظ ميحو اهللا ما يشاء من األحكام وغريها، وُيبْقي

  ) ٤٠(َوإِنْ َما ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب 



  }) ٤٠(َوفََّينََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب َوإِنْ َما نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَت{ 
بعض العقاب الذي توعَّْدنا به أعداءك من اخلزي والنَّكال يف الدنيا فذلك املعجَّل هلم،  -أيها الرسول-وإن أريناك 

  .زاءوإن توفيناك قبل أن ترى ذلك، فما عليك إال تبليغ الدعوة، وعلينا احلساب واجل

  ) ٤١(رِيعُ الِْحسَابِ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها َواللَُّه َيْحكُُم لَا ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه َوُهَو َس

  }) ٤١(ِلُحكِْمِه َوُهَو َسرِيعُ الِْحسَابِ  أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا نَأِْتي اَألْرَض َنْنقُصَُها ِمْن أَطَْراِفَها َواللَُّه َيْحكُُم ال ُمَعقَِّب{ 
أومل يبصر هؤالء الكفار أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها، وذلك بفتح املسلمني بالد املشركني وإحلاقها ببالد 

فإن كل آت ؛ املسلمني؟ واهللا سبحانه حيكم ال معقِّب حلكمه وقضائه، وهو سريع احلساب، فال يستعجلوا بالعذاب
  .قريب

  ) ٤٢(اُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ َوقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميًعا َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ َوَسَيْعلَُم الْكُفَّ

  }) ٤٢(لُّ نَفْسٍ َوَسَيْعلَمُ الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ َوقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميًعا َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُ{ 
ولقد دبَّر الذين من قبلهم املكايد لرسلهم، كما فعل هؤالء معك، فلله املكر مجيًعا، فيبطل مكرهم، ويعيده عليهم 

إذا قدموا على -وسيعلم الكفار . باخليبة والندم، يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خري أو شر فتجازى عليه
  .ويف هذا هتديد ووعيد للكافرين. ملن تكون العاقبة احملمودة بعد هذه الدنيا؟ إهنا ألتباع الرسل -رهبم

  ) ٤٣(تَابِ َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْسَت ُمْرَسلًا قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْك

  }) ٤٣(ولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْسَت مُْرَسال قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْينِي َوَبيَْنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْكتَابِ َوَيقُ{ 
كفى باهللا شهيًدا بصدقي وكذبكم، وكَفَْت : ما أرسلك اهللا، قل هلم -يا حممد-: ويقول الذين كفروا لنيب اهللا
اب من اليهود والنصارى ممن آمن برساليت، وما جئُت به من عند اهللا، واتبع احلق فصرَّح شهادة َمن عنده علم الكت
  }سورة إبراهيم { . بتلك الشهادة، ومل يكتمها

اللَِّه الَِّذي لَهُ ) ١(الَْحمِيِد  زِيزِالر ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخرِجَ النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَراطِ الَْع
  ) ٢(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وََوْيلٌ لِلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد 

اللَِّه الَِّذي ) ١(زِيزِ الَْحِميِد الر ِكَتاٌب أَنَْزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتخْرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ َربِّهِْم إِلَى ِصرَاِط الَْع{ 
  }) ٢(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ وََوْيلٌ ِللْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد 

  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) الر ( 
بإذن رهبم -الضالل والغيِّ إىل اهلدى والنور  لُتخرج به البشر من -أيها الرسول-هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك 

إىل اإلسالم الذي هو طريق اهللا الغالب احملمود يف كل حال، اهللا الذي له ما يف السموات وما يف  -وتوفيقه إياهم
وسوف يصيب الذين مل يؤمنوا باهللا ومل . األرض، خلقًا وملكًا وتصرُّفًا، فهو الذي جيب أن تكون العبادة له وحده

  .بعوا رسله يوم القيامة هالك وعذاب شديديت



  ) ٣(ِئَك ِفي َضلَالٍ بَِعيٍد الَِّذيَن َيْسَتِحبُّونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وََيْبُغونََها ِعَوًجا أُولَ

  }) ٣(ِة وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا أُولَِئَك ِفي َضاللٍ َبعِيٍد الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى اآلِخَر{ 
وهؤالء الذين أعرضوا ومل يؤمنوا باهللا ويتبعوا رسله هم الذين خيتارون احلياة الدنيا الفانية، ويتركون اآلخرة الباقية، 

ا معوًجا ليوافق أهواءهم، أولئك املوصوفون هبذه الصفات يف ومينعون الناس عن اتباع دين اهللا، ويريدونه طريقً
  .ضالل عن احلق بعيد عن كل أسباب اهلداية

  ) ٤(اُء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَش

  }) ٤(ُء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِال بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشا{ 
 من يشاء عن اهلدى، ليوضِّح هلم شريعة اهللا، فيضل اهللا؛ إال بلُغة قومه -أيها النيب-وما أرسلنا ِمن رسولٍ قبلك 

  .ويهدي من يشاء إىل احلق، وهو العزيز يف ملكه، احلكيم الذي يضع األمور يف مواضعها َوفْق احلكمة

لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ  ِه إِنَّ ِفي ذَِلَكَولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَّ
  ) ٥(َشكُورٍ 

ِه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلكُلِّ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياِتَنا أَنْ أَخْرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّْرُهمْ بِأَيَّامِ اللَّ{ 
  }) ٥(َصبَّارٍ َشكُورٍ 

ائيل وأيدناه باملعجزات الدالة على صدقه، وأمرناه بأن يدعوهم إىل اإلميان؛ ولقد أرسلنا موسى إىل بين إسر
ليخرجهم من الضالل إىل اهلدى، ويذكِّرهم بنعم اهللا ونقمه يف أيامه، إن يف هذا التذكري هبا لَدالالت لكل صبَّار 

عمه، وخصَّهم بذلك؛ ألهنم هم على طاعة اهللا، وعن حمارمه، وعلى أقداره، شكور قائم حبقوق اهللا، يشكر اهللا على ن
  .الذين يعتربون هبا، وال َيْغفُلون عنها

 الَْعذَابِ وَُيذَبُِّحونَ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء
  ) ٦(كُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن رَبِّكُْم َعظِيٌم أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَء

 الَْعذَابِ َوُيذَبُِّحونَ َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُمْ ُسوَء{ 
  }) ٦(ِفي ذَِلكُْم َبالٌء ِمْن رَبِّكُْم َعِظيٌم أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َو

اذكروا نعمة اهللا عليكم حني أجناكم من فرعون : لقومك قصة موسى حني قال لبين إسرائيل -أيها الرسول-واذكر 
وأتباعه يذيقونكم أشد العذاب، ويذبِّحون أبناءكم الذكور، حىت ال يأيت منهم من يستويل على ُملْك فرعون، 

  .إلناث على قيد احلياة ذليالت، ويف ذلكم البالء واإلجناء اختبار لكم من ربكم عظيمويبقون ا

  ) ٧(َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبُّكُْم لَِئْن َشكَْرُتمْ لَأَزِيَدنَّكُْم َولَِئْن كَفَرُْتْم إِنَّ َعذَابِي لََشدِيٌد 



  }) ٧(لَِئْن كَفَْرُتْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئْن َشكَرُْتْم َألزِيَدنَّكُْم َو{ 
لئن شكرمتوه على نعمه ليزيدنكم من فضله، ولئن : واذكروا حني أعلم ربكم إعالًما مؤكًَّدا: وقال هلم موسى

  .جحدمت نعمة اهللا ليعذبنَّكم عذاًبا شديًدا

  ) ٨(ًعا فَإِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َحِميٌد َوقَالَ ُموَسى إِنْ َتكْفُرُوا أَْنُتْم َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِمي

  }) ٨(َوقَالَ ُموَسى إِنْ َتكْفُُروا أَنُْتْم َوَمْن ِفي اَألْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لَغَنِيٌّ َحِميٌد { 
د فإن اهللا لغين عن خلقه، مستحق للحم؛ إن تكفروا باهللا أنتم ومجيع أهل األرض فلن تضروا اهللا شيئًا: وقال هلم

  .والثناء، حممود يف كل حال

 إِلَّا اللَُّه َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاتِ أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعدِِهْم لَا َيْعلَمُُهْم
  ) ٩(وا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه وَإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا إِلَْيِه مُرِيبٍ فََردُّوا أَْيدَِيُهْم ِفي أَفَْواِههِْم َوقَالُ

ُهمْ ُرُسلُُهْم إِال اللَُّه َجاَءْت أَلَْم يَأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ال َيْعلَُمُهْم{ 
  }) ٩(كٍّ ِممَّا َتْدُعونََنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ بِالَْبيِّنَاِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْواهِهِْم َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه وَإِنَّا لَِفي َش

وم صاحل، واألمم اليت بعدهم، ال حيصي خرب األمم اليت سبقتكم، قوم نوح وقوم هود وق -يا أمَّة حممد-أمل يأتكم 
عددهم إال اهللا، جاءهتم رسلهم بالرباهني الواضحات، فعضُّوا أيديهم غيظًا واستنكافًا عن قَبول اإلميان، وقالوا 

  .إنا ال نصدِّق مبا جئتمونا به، وإنا لفي شكٍّ مما تدعوننا إليه من اإلميان والتوحيد موجب للريبة: لرسلهم

لَى أََجلٍ ُمَسمى لُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخَِّركُْم إِقَالَْت ُرُس
  ) ١٠(ُتوَنا بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ قَالُوا إِنْ أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا تُرِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيعُْبُد آَباؤَُنا فَأْ

خَِّركُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى قَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم َوُيَؤ{ 
  }) ١٠(دُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأُْتوَنا بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ قَالُوا إِنْ أَنُْتْم إِال َبَشٌر ِمثْلَُنا ُترِيُدونَ أَنْ َتُص

ريب، وهو خالق السموات واألرض، ومنشئهما من العدم على غري  -وحده-أيف اهللا وعبادته : قالت هلم رسلهم
ل قدَّره، وهو هناية ليغفر لكم ذنوبكم، ويؤخر بقاءكم يف الدنيا إىل أج؛ مثال سابق، وهو يدعوكم إىل اإلميان

ما نراكم إال بشًرا صفاتكم كصفاتنا، ال فضل لكم علينا يؤهلكم : آجالكم، فال يعذبكم يف الدنيا؟ فقالوا لرسلهم
تريدون أن متنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونا من األصنام واألوثان، فأتونا حبجة ظاهرة تشهد . أن تكونوا رسال 

  .على صحة ما تقولون

انَ لََنا أَنْ َنأْتَِيكُمْ بُِسلْطَانٍ ْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما كَقَالَ
  ) ١١(إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

ا أَنْ َنأِْتَيكُْم ْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِال َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما كَانَ لََنقَالَْت لَُه{ 
  }) ١١(بُِسلْطَاٍن إِال بِإِذْنِ اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

حقًا ما حنن إال بشر مثلكم كما قلتم، ولكن اهللا يتفضل بإنعامه على َمن : أقوامهم قالوا هلم وملا مسع الرسل ما قاله



يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته، وما طلبتم من الربهان املبني، فال ميكن لنا وال نستطيع أن نأتيكم به إال بإذن اهللا 
  .وتوفيقه، وعلى اهللا وحده يعتمد املؤمنون يف كل أمورهم

  ) ١٢(لَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ ا لََنا أَلَّا َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه فََوَم

  }) ١٢(َما آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ  َوَما لََنا أَال َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا وَلََنصْبَِرنَّ َعلَى{ 
وكيف ال نعتمد على اهللا، وهو الذي أرشدنا إىل طريق النجاة من عذابه باتباع أحكام دينه؟ ولنصربنَّ على إيذائكم 

  .زمية أعدائهملنا بالكالم السيئ وغريه، وعلى اهللا وحده جيب أن يعتمد املؤمنون يف نصرهم، وه

  ) ١٣( َربُُّهمْ لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِلُرُسلِهِْم لَُنخْرِجَنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَيْهِْم

) ١٣(َنا أَْو لَتَُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَْيهِْم َربُُّهْم لَُنهِْلكَنَّ الظَّاِلِمَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لُِرُسِلهِْم لَُنْخرِجَنَّكُْم ِمْن أَْرِض{ 
{  

لنطردنكم من بالدنا حىت تعودوا إىل ديننا، فأوحى اهللا إىل رسله : وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا هلم
  .أنه سيهلك اجلاحدين الذين كفروا به وبرسله

  ) ١٤(ْسِكنَنَّكُُم الْأَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوخَاَف َوِعيِد َولَُن

  }) ١٤(َولَُنْسكَِننَّكُُم اَألْرَض ِمْن َبْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن خَاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد { 
هالكهم، ذلك اإلهالك للكفار، وإسكان ولنجعلن العاقبة احلسنة للرسل وأتباعهم بإسكاهنم أرض الكافرين بعد إ

  .املؤمنني أرضهم أمر مؤكد ملن خاف مقامه بني يديَّ يوم القيامة، وخشي وعيدي وعذايب

  ) ١٥(َواْسَتفَْتحُوا َوخَاَب كُلُّ جَبَّارٍ َعنِيٍد 

  }) ١٥(َواْسَتفَْتُحوا َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد { 
على أعدائهم واحلكم بينهم، فاستجاب هلم، وهلك كل متكرب ال يقبل احلق وال  وجلأ الرسل إىل رهبم وسألوه النصر

  .ُيذْعن له، وال يقر بتوحيد اهللا وإخالص العبادة له

  ) ١٦(ِمْن َوَراِئِه جََهنَُّم وَُيْسقَى ِمْن َماٍء َصدِيٍد 

  }) ١٦(ِمْن َوَراِئهِ َجهَنَُّم َوُيسْقَى ِمْن َماٍء َصدِيٍد { 
  .وُيسقى فيها من القيح والدم الذي َيْخرج من أجسام أهل النار؛ ا الكافر جهنم َيلْقى عذاهباوِمن أمام هذ

  ) ١٧(غَِليظٌ َيَتَجرَُّعُه َولَا َيكَاُد ُيِسيُغُه َويَأِْتيِه الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بِمَيٍِّت َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب 

  }) ١٧(ُيِسيُغُه وََيأِْتيهِ الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ يََتَجرَُّعُه َوال َيكَاُد { 
لقذارته ؛ حياول املتكرب ابتالع القيح والدم وغري ذلك مما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة، فال يستطيع أن يبتلعه



د من كل نوع ومن كل عضو من جسده، وما هو مبيت فيستريح، وله من وحرارته، ومرارته، ويأتيه العذاب الشدي
  .بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤمل

ا كََسُبوا َعلَى َشْيٍء ذَِلكَ َمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِهِ الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف لَا َيقِْدُرونَ ِممَّ
  ) ١٨(لَالُ الَْبِعيُد ُهَو الضَّ

ا كََسُبوا َعلَى َشْيٍء ذَِلَك َمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرمَاٍد اشَْتدَّتْ بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصفٍ ال َيقِْدُرونَ ِممَّ{ 
  }) ١٨(ُهَو الضَّاللُ الْبَِعيُد 

ألرحام كصفة رماد اشتدت به الريح يف يوم ذي ريح شديدة، فلم تترك صفة أعمال الكفار يف الدنيا كالرب وصلة ا
له أثًرا، فكذلك أعماهلم ال جيدون منها ما ينفعهم عند اهللا، فقد أذهبها الكفر كما أذهبت الريح الرماد، ذلك 

  .السعي والعمل على غري أساس، هو الضالل البعيد عن الطريق املستقيم

  ) ١٩(لََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم وََيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخ

  }) ١٩(أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد { 
أن اهللا أوجد السموات واألرض على الوجه الصحيح الدال على  -راد عموم الناسوامل-أمل تعلم أيها املخاطب 

حكمته، وأنه مل خيلقهما عبثًا، بل لالستدالل هبما على وحدانيته، وكمال قدرته، فيعبدوه وحده، وال يشركوا به 
  .شيئًا؟ إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غريكم يطيعون اهللا 

  ) ٢٠(زِيزٍ َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِع

  }) ٢٠(َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بِعَزِيزٍ { 
  .وما إهالككم واإلتيان بغريكم مبمتنع على اهللا، بل هو سهل يسري

ْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن َشْيٍء قَالُوا ونَ َعنَّا ِمَوَبَرزُوا ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتبًَعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُن
  ) ٢١(لَْو َهدَاَنا اللَُّه لََهَدْيَناكُْم سََواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَمْ َصبَْرَنا َما لََنا ِمْن َمِحيصٍ 

فََهلْ أَنُْتْم ُمْغُنونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن َشْيٍء  َوبََرُزوا ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا{ 
  }) ٢١(قَالُوا لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهدَْيَناكُمْ َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبرَْنا َما لََنا ِمْن َمحِيصٍ 
: ليحكم بينهم، فيقول األتباع لقادهتم؛ وخرجت اخلالئق من قبورهم، وظهروا كلهم يوم القيامة هللا الواحد القهار

دافعون عنا من عذاب اهللا شيئًا كما كنتم َتِعدوننا؟  -اليوم-إنَّا كنَّا لكم يف الدنيا أتباعًا، نأمتر بأمركم، فهل أنتم 
لو هدانا اهللا إىل اإلميان ألرشدناكم إليه، ولكنه مل يوفقنا، فضللنا وأضللناكم، يستوي علينا : فيقول الرؤساء

  .وعليكم اجلََزع والصرب عليه، فليس لنا مهرب من العذاب وال منجى



انَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَ
ا بُْتْم ِلي فَلَا َتلُوُمونِي َولُومُوا أَنْفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما أَْنُتمْ بُِمصْرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرُت بَِمأَنْ َدَعْوُتكُْم فَاسَْتَج

  ) ٢٢(أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 

اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعدُْتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن  َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي اَألْمُر إِنَّ{ 
فَْرتُ بَِما ُمْصرِِخيَّ إِنِّي كَإِال أَنْ َدَعوُْتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَال َتلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما أَنُْتْم بِ

  }) ٢٢(أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 
إن اهللا وعدكم : -بعد أن قضى اهللا األمر وحاسب َخلْقه، ودخل أهلُ اجلنة اجلنةَ وأهلُ النارِ الناَر-وقال الشيطان 

ْعثَ وال جزاء، فأخلفتكم وعدي، وما كان يل عليكم من وعًدا حقًا بالبعث واجلزاء، ووعدتكم وعًدا باطال أنه ال َب
قوة أقهركم هبا على اتباعي، وال كانت معي حجة، ولكن دعوتكم إىل الكفر والضالل فاتبعتموين، فال تلوموين 

يكًا مع ولوموا أنفسكم، فالذنب ذنبكم، ما أنا مبغيثكم وال أنتم مبغيثيَّ من عذاب اهللا، إين تربَّأت ِمن َجْعِلكم يل شر
  .هلم عذاب مؤمل موجع -يف إعراضهم عن احلق واتباعهم الباطل-إن الظاملني . اهللا يف طاعته يف الدنيا

ا َسلَامٌ َربِّهِْم َتِحيَّتُُهْم ِفيَه َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن
)٢٣ (  

َربِّهِْم َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها بِإِذْنِ { 
  }) ٢٣(َسالٌم 

شجارها وقصورها األهنار، ال خيرجون وأُدخل الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتت أ
  .ُيَحيَّْون فيها بسالم من اهللا ومالئكته واملؤمنني -بإذن رهبم وحوله وقوته-منها أبًدا 

  ) ٢٤( أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَلًا كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجََرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء

  }) ٢٤(لَْم َتَر كَْيفَ ضََرَب اللَُّه مَثَال كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجََرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء أَ{ 
بشجرة عظيمة، وهي النخلة، أصلها ) ال إله إال اهللا ( كيف ضرب اهللا مثال لكلمة التوحيد -أيها الرسول-أمل تعلم 

  ها مرتفع علوا حنو السماء؟متمكن يف األرض، وأعال

  ) ٢٥(ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن َربَِّها َوَيضْرُِب اللَُّه الْأَمْثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ 

  }) ٢٥(َتذَكَُّرونَ ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذْنِ َربَِّها َوَيْضرُِب اللَُّه األَْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َي{ 
تعطي مثارها كل وقت بإذن رهبا، وكذلك شجرة اإلميان أصلها ثابت يف قلب املؤمن علًما واعتقاًدا، وفرعها من 

ليتذكروا ؛ ويضرب اهللا األمثال للناس. األعمال الصاحلة واألخالق املرضية ُيرفع إىل اهللا وينال ثوابه يف كل وقت
  .ويتعظوا، فيعتربوا

  ) ٢٦(كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرةٍ َخبِيثَةٍ اجُْتثَّْت ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍ َوَمثَلُ 



  }) ٢٦(َوَمثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجُتثَّْت ِمْن فَْوقِ اَألْرضِ َما لََها ِمْن قَرَارٍ { 
يثة املأكل واملطعم، وهي شجرة احلنظل، اقتلعت من أعلى كشجرة خب -وهي كلمة الكفر-ومثل كلمة خبيثة 

األرض؛ ألن عروقها قريبة من سطح األرض ما هلا أصل ثابت، وال فرع صاعد، وكذلك الكافر ال ثبات له وال 
  .خري فيه، وال ُيْرفَع له عمل صاحل إىل اهللا

  ) ٢٧(حََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشاُء ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْ

) ٢٧(ُه َما َيَشاُء ِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّا{ 
{  

يثبِّت اهللا الذين آمنوا بالقول احلق الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا، وما جاء به من 
الدين احلق يثبتهم اهللا به يف احلياة الدنيا، وعند مماهتم باخلامتة احلسنة، ويف القرب عند سؤال املَلَكني هبدايتهم إىل 

صحيح، ويضل اهللا الظاملني عن الصواب يف الدنيا واآلخرة، ويفعل اهللا ما يشاء من توفيق أهل اإلميان اجلواب ال
  .وِخذْالن أهل الكفر والطغيان

  ) ٢٩(بِئْسَ الْقََراُر جََهنََّم َيْصلَْوَنَها َو) ٢٨(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا َوأََحلُّوا قَْومَُهْم دَاَر الَْبوَارِ 

  }) ٢٩(َجَهنَّمَ َيْصلَوَْنَها َوبِئَْس الْقَرَاُر ) ٢٨(أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا وَأََحلُّوا قَْوَمُهْم َداَر الَْبوَارِ { 
لذين استبدلوا الكفر باهللا بدال عن إىل حال املكذبني من كفار قريش ا -واملراد العموم-أمل تنظر أيها املخاطب 

شكره على نعمة األمن باحلرم وبعثة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم فيهم؟ وقد أنزلوا أتباعهم دار اهلالك حني 
فقُِتلوا وصار مصريهم دار البوار، وهي جهنم، يدخلوهنا ويقاسون حرها، وقَُبَح املستقر " بدر"َتسببوا بإخراجهم إىل 

  .مستقرهم

  ) ٣٠(َجَعلُوا ِللَِّه أَْندَاًدا ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّعُوا فَإِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النَّارِ َو

  }) ٣٠(َوَجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداًدا ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصريَكُْم إِلَى النَّارِ { 
استمتعوا يف احلياة : -أيها الرسول-قل هلم . لُيبْعدوا الناس عن دينه؛ كاء عبدوهم معهوجعل هؤالء الكفار هللا شر

  .فإهنا سريعة الزوال، وإن مردَّكم ومرجعكم إىل عذاب جهنم؛ الدنيا

ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه َولَا ِخلَالٌ قُلْ ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً 
)٣١ (  

يَأِْتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال  قُلْ ِلِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعالنَِيةً ِمْن قَْبلِ أَنْ{ 
  }) ٣١(ِخاللٌ 

يؤدوا الصالة حبدودها، وخيرجوا بعض ما أعطيناهم من املال يف وجوه : لعبادي الذين آمنوا -ا الرسولأيه-قل 
  .اخلري الواجبة واملستحبة مسرِّين ذلك ومعلنني، من قبل أن يأيت يوم القيامة الذي ال ينفع فيه فداء وال صداقة



ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثَّمََراتِ رِْزقًا لَكُْم َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك  اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض وَأَنَْزلَ
  ) ٣٢(ِلَتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُمُ الْأَْنهَاَر 

أَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَكُْم َوَسخََّر لَكُُم الْفُلْكَ اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَ{ 
  ِلَتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُمُ اَألْنَهاَر

)٣٢ ({  
اهللا تعاىل الذي خلق السموات واألرض وأوجدمها من العدم، وأنزل املطر من السحاب فأحيا به األرض بعد موهتا، 

لتسري يف البحر بأمره ملنافعكم، وذلَّل لكم األهنار لسقياكم وسقيا ؛ كم منها أرزاقكم، وذلَّل لكم السفنوأخرج ل
  .دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم

  ) ٣٣(َوَسخََّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َداِئَبْينِ َوَسخَّرَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر 

  }) ٣٣(الْقََمَر َداِئَبْينِ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َوَسخََّر لَكُُم الشَّْمَس َو{ 
لتسكنوا فيه ؛ لتتحقق املصاحل هبما، وذلَّل لكم الليل؛ وذلَّل اهللا لكم الشمس والقمر ال يَفُْتران عن حركتهما

  .لتبتغوا من فضله، وتدبِّروا معايشكم؛ وتسترحيوا، والنهار

  ) ٣٤(سَأَلُْتُموُه َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ الْإِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر  َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما

  }) ٣٤(َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسأَلُْتُموُه َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه ال ُتْحُصوَها إِنَّ اِإلْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر { 
لكثرهتا ؛ ما طلبتموه، وإن تعدُّوا نَِعم اهللا عليكم ال تطيقوا عدها وال إحصاءها وال القيام بشكرهاوأعطاكم من كل 

  .إن اإلنسان لَكثري الظلم لنفسه، كثري اجلحود لنعم ربه. وتنوُّعها

  ) ٣٥(َد الْأَْصَناَم َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمًنا وَاْجنُْبنِي وََبنِيَّ أَنْ نَْعُب

  َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا الَْبلََد آِمًنا َواجُْنْبنِي َوَبنِيَّ أَنْ َنعُْبَد اَألْصَناَم{ 
)٣٥ ({  

رب : -" مكة"وادي " هاَجر"بعد أن أسكن ابنه إمساعيل وأمه -حني قال إبراهيم داعًيا ربه  -أيها الرسول-واذكر 
  .بلَد أمنٍ يأمن كل َمن فيها، وأبِعدين وأبنائي عن عبادة األصنام "مكة"اجعل 

  ) ٣٦( َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّاسِ فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه مِنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم

  }) ٣٦(َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُورٌ َرحِيٌم  َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّاسِ فََمْن{ 
ربِّ إن األصنام تسبَّبتْ يف إبعاد كثري من الناس عن طريق احلق، فمن اقتدى يب يف التوحيد فهو على ديين وُسنَّيت، 

  .تعفو عمن تشاء منهم رحيم هبم، -بفضلك-وَمن خالفين فيما دون الشرك، فإنك غفور لذنوب املذنبني 



لَاةَ فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي َربََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بِوَاٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْندَ َبيِْتَك الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِليُِقيُموا الصَّ
  ) ٣٧(ُرونَ إِلَيْهِْم وَاْرُزقُْهْم ِمَن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيْشكُ

الةَ فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ رَبََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْنَد َبيِْتَك الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّ{ 
  }) ٣٧(َتْهوِي إِلَيْهِْم َواْرُزقُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت لََعلَُّهْم َيْشكُُرونَ 

لكي يؤدوا ؛ ربنا إين أسكنت من ذرييت بواٍد ليس فيه زرع وال ماء جبوار بيتك احملرم، ربنا إنين فعلت ذلك بأمرك
لكي ؛ الصالة حبدودها، فاجعل قلوب بعض خلقك َتنزع إليهم وحتنُّ، وارزقهم يف هذا املكان من أنواع الثمار

  .فاستجاب اهللا دعاءه. يشكروا لك على عظيم نعمك

  ) ٣٨( بََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِءَر

  }) ٣٨(اِء رَبََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنخِْفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّم{ 
  .وما يغيب عن علم اهللا شيء من الكائنات يف األرض وال يف السماء. ربنا إنك تعلم كل ما خنفيه وما نظهره

  ) ٣٩(الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهبَ ِلي َعلَى الْكَِبرِ إِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاقَ إِنَّ رَبِّي لََسمِيُع الدَُّعاِء 

  }) ٣٩(َهَب ِلي َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق إِنَّ َربِّي لََسِميُع الدَُّعاِء الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َو{ 
احلمد هللا الذي رزقين على ِكَبر سين ولديَّ إمساعيل وإسحاق بعد دعائي أن : ُيثْين إبراهيم على اهللا تعاىل، فيقول

  .وته ومل خييِّب رجائييهب يل من الصاحلني، إن ريب لسميع الدعاء ممن دعاه، وقد دع

  ) ٤٠(َربِّ اْجَعلْنِي ُمقِيَم الصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء 

  }) ٤٠(َربِّ اْجَعلْنِي ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء { 
جعل من ذرييت َمن حيافظ عليها، ربنا واستجب دعائي رب اجعلين مداوًما على أداء الصالة على أمت وجوهها، وا

  .وتقبَّل عباديت

  ) ٤١(َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحسَاُب 

  }) ٤١(رَبََّنا اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحَساُب { 
واغفر ) وهذا قبل أن يتبيَّن له أن والده عدو هللا ( قع مين مما ال يسلم منه البشر واغفر لوالديَّ، ربنا اغفر يل ما و

  .للمؤمنني مجيًعا يوم يقوم الناس للحساب واجلزاء

  ) ٤٢(أَْبصَاُر َولَا َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفلًا َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما يَُؤخُِّرُهمْ ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه الْ

  َوال َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفال َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما يَُؤخُِّرُهمْ ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه األَْبصَاُر{ 
)٤٢ ({  

من التكذيب بك وبغريك من الرسل، وإيذاء املؤمنني : أن اهللا غافل عما يعمله الظاملون -أيها الرسول-وال حتسنب 



ويف هذا تسلية . ِمن هول ما تراه؛ ذلك من املعاصي، إمنا يؤخُِّر عقاهبم ليوم شديد ترتفع فيه عيوهنم وال َتْغَمض وغري
  .لرسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٤٣(ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُءوسِهِْم لَا َيرَْتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئدَُتُهْم َهَواٌء 

  }) ٤٣( ُمقْنِِعي ُرءُوِسهِمْ ال يَْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم هََواٌء ُمْهِطِعَني{ 
يوم يقوم الظاملون من قبورهم مسرعني إلجابة الداعي رافعي رؤوسهم ال يبصرون شيئًا هلول املوقف، وقلوهبم خالية 

  .لكثرة اخلوف والوجل من هول ما ترى؛ ليس فيها شيء

 َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ أَوَلَْم النَّاَس َيْوَم يَأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا رَبََّنا أَخِّرَْنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعوََتَكَوأَْنِذرِ 
  ) ٤٤(َتكُوُنوا أَقْسَْمُتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ 

لَ أََولَمْ تِيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا أَخِّْرَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعوََتَك َونَتَّبِعِ الرُُّسَوأَْنِذرِ النَّاسَ َيْوَم َيأْ{ 
  }) ٤٤(َتكُوُنوا أَقْسَْمُتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ 

اهللا يوم القيامة، وعند ذلك يقول الذين ظلموا أنفسهم الناس الذين أرسلُتَك إليهم عذاب  -أيها الرسول-وأنذر 
أمل تقسموا يف حياتكم أنه ال زوال : فيقال هلم توبيًخا. ربنا أَْمهِلْنا إىل وقت قريب نؤمن بك ونصدق رسلك: بالكفر

  لكم عن احلياة الدنيا إىل اآلخرة، فلم تصدِّقوا هبذا البعث؟

  ) ٤٥(لَُموا أَنْفُسَُهْم َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوضََرْبَنا لَكُُم الْأَْمثَالَ َوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَ

  ْمثَالََوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َوتََبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوَضرَْبَنا لَكُُم اَأل{ 
)٤٥ ({  

ما  -مبا رأيتم وأُخربمت-اكن الكافرين السابقني الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصاحل، وعلمتم وحللتم يف مس
  أنزلناه هبم من اهلالك، وضربنا لكم األمثال يف القرآن، فلم تعتربوا؟

  ) ٤٦(الُ َوقَْد َمكَُروا َمكَْرُهْم َوِعْندَ اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه الْجَِب

  }) ٤٦(َوقَْد َمكَرُوا َمكْرَُهْم َوِعْنَد اللَِّه َمكُْرُهْم َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ { 
وقد دبَّر املشركون الشرَّ للرسول صلى اهللا عليه وسلم بقتله، وعند اهللا مكرهم فهو حميط به، وقد عاد مكرهم 

  .منه اجلبال وال غريها لضعفه وَوَهنه، ومل يضرُّوا اهللا شيئًا، وإمنا ضرُّوا أنفسهمعليهم، وما كان مكرهم لتزول 

  ) ٤٧(فَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ 

  }) ٤٧(اْنِتقَامٍ  فَال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو{ 
إن اهللا عزيز ال ميتنع عليه . أن اهللا خيلف رسله ما وعدهم به من النصر وإهالك مكذبيهم -أيها الرسول-فال حتسنب 



  .شيء، منتقم من أعدائه أشد انتقام
  .واخلطاب وإن كان خاصا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فهو موجَّه لعموم األمة

  ) ٤٨(ُض غَْيَر الْأَْرضِ وَالسََّماَواُت وََبَرزُوا ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْر

  }) ٤٨(َيْوَم تَُبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَألْرضِ وَالسََّماَواُت وََبَرزُوا ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ { 
ألرض بأرض أخرى بيضاء نقيَّة كالفضة، وكذلك تَُبدَّل وانتقام اهللا تعاىل ِمن أعدائه يف يوم القيامة يوم تَُبدَّل هذه ا

السموات بغريها، وخترج اخلالئق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء اهللا الواحد القهار، املتفرد بعظمته وأمسائه وصفاته 
  .وأفعاله وقهره لكل شيء

  ) ٤٩(َوَتَرى الُْمْجرِِمَني َيْوَمِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد 

  َتَرى الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي اَألْصفَاِدَو{ 
)٤٩ ({  

اجملرمني يوم القيامة مقيدين بالقيود، قد قُرِنت أيديهم وأرجلهم بالسالسل، وهم يف ذُلٍّ  -أيها الرسول-وُتْبِصُر 
  .وهوان

  ) ٥٠(َسرَابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى ُوُجوَهُهمُ النَّاُر 

  }) ٥٠(َرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوهَُهُم النَّاُر َس{ 
  .ثياهبم من القَِطران الشديد االشتعال، وتلفح وجوههم النار فتحرقها

  ) ٥١(ِلَيْجزَِي اللَُّه كُلَّ نَفْسٍ َما كََسَبْت إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

  }) ٥١(َبْت إِنَّ اللََّه َسرِيعُ الِْحَسابِ لَِيْجزِيَ اللَُّه كُلَّ نَفْسٍ َما كََس{ 
جزاء هلم مبا كسبوا من اآلثام يف الدنيا، واهللا جيازي كل إنسان مبا عمل ِمن خري أو شر، إن اهللا ؛ فََعل اهللا ذلك هبم
  .سريع احلساب

  ) ٥٢(ٌد وَِلَيذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ َهذَا َبلَاغٌ ِللنَّاسِ َولُِيْنذَُروا بِِه َوِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِح

  َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ وَِلُيْنذَُروا بِِه َوِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد َوِلَيذَّكََّر أُولُو اَأللْبَابِ{ 
)٥٢ ({  

ي يوقنوا أن اهللا هو لنصحهم وختويفهم، ولك؛ بالغ وإعالم للناس -أيها الرسول-هذا القرآن الذي أنزلناه إليك 
  .اإلله الواحد، فيعبدوه وحده ال شريك له، وليتعظ به أصحاب العقول السليمة

  }سورة احلجر { 



  ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ 

  }) ١(الر ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ { 
  .أول سورة البقرةسبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف ) الر ( 

تلك اآليات العظيمة هي آيات الكتاب العزيز املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهي آيات قرآن موضِّح 
  .فالكتاب هو القرآن مجع اهللا له بني االمسني. للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدلِّه على املقصود

  ) ٢(ِلِمَني ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَانُوا ُمْس

  }) ٢(ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَانُوا ُمْسِلِمَني { 
  .سيتمىن الكفار حني يرون خروج عصاة املؤمنني من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا كما خرجوا

  ) ٣(ذَْرُهْم َيأْكُلُوا َوَيَتَمتَّعُوا َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فَسَْوَف َيْعلَُمونَ 

  }) ٣(ذَرُْهْم َيأْكُلُوا َوَيَتَمتَُّعوا َوُيلْهِهُِم األََملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ { 
الكفار يأكلوا، ويستمتعوا بدنياهم، ويشغلهم الطمع فيها عن طاعة اهللا، فسوف يعلمون  -أيها الرسول-اترك 

  .عاقبة أمرهم اخلاسرة يف الدنيا واآلخرة

  ) ٤(إِلَّا َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة 

  }) ٤(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِال َولََها ِكَتاٌب َمْعلُوٌم { 
فإنا ال ُنْهلك قرية إال وإلهالكها أجل مقدَّر، ال ُنْهلكهم  -أيها الرسول-وإذا طلبوا نزول العذاب هبم تكذيًبا لك 

  .حىت يبلغوه، مثل َمن سبقهم

  ) ٥(ُق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ َما َتْسبِ

  }) ٥(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْسَتأِْخُرونَ { 
  .ال تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه، وال تتقدم عليه، فتنقص منه

  ) ٧(لَْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَاِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٦(َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ 

  }) ٧(لَْو َما تَأِْتيَنا بِالَْمالِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٦(َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنَّكَ لََمْجُنونٌ { 
يا أيها الذي نُزِّل عليه القرآن إنك لذاهب العقل، هال تأتينا : ى اهللا عليه وسلم استهزاًءوقال املكذبون حملمد صل

  .لتشهد أن اهللا أرسلك؛ -إن كنت صادقًا-باملالئكة 

  ) ٨(َما ُنَنزِّلُ الَْملَاِئكَةَ إِلَّا بِالَْحقِّ َوَما كَانُوا إِذًا ُمْنظَرِيَن 



  }) ٨(الَْحقِّ َوَما كَاُنوا إِذًا ُمْنظَرِيَن َما ُننَزِّلُ الَْمالِئكَةَ إِال بِ{ 
إننا ال ننزل املالئكة إال بالعذاب الذي ال إمهال فيه ملن مل يؤمن، وما كانوا حني تنزل املالئكة : وردَّ اهللا عليهم

  .بالعذاب بُِمْمهلني

  ) ٩(إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ 

  }) ٩(ْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ إِنَّا َن{ 
إنَّا حنن نزَّلنا القرآن على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وإنَّا نتعهد حبفظه ِمن أن يُزاد فيه أو ُينْقَص منه، أو يضيع 

  .منه شيء

  ) ١١(ا يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ َوَم) ١٠(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ الْأَوَِّلَني 

  َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ اَألوَّلَِني{ 
  }) ١١(َوَما َيأِْتيهِْم ِمْن َرُسولٍ إِال كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ١٠(

ويف . األولني، فما من رسولٍ جاءهم إال كانوا منه يسخرونرسال يف ِفَرق  -أيها الرسول-ولقد أرسلنا من قبلك 
  .فكما فََعل بك هؤالء املشركون فكذلك فُِعلَ مبن قبلك من الرسل. هذا تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٣(َني لَا ُيؤِْمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ الْأَوَِّل) ١٢(كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني 

  ال ُيْؤِمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ األَوَّلَِني) ١٢(كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني { 
)١٣ ({  

كما أدخلنا الكفر يف قلوب األمم السابقة باالستهزاء بالرسل وتكذيبهم، كذلك نفعل ذلك يف قلوب مشركي 
ذيب رسوله، ال ُيَصدِّقون بالذكر الذي أُنزل إليك، وقد مضت سنَّة األولني قومك الذين أجرموا بالكفر باهللا وتك

  .بإهالك الكفار، وهؤالء ِمثْلهم، َسُيْهلك املستمرون منهم على الكفر والتكذيب

ْت أَْبَصاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّر) ١٤(َولَْو فََتْحَنا َعلَيْهِْم َباًبا ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه َيْعُرُجونَ 
)١٥ (  

لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبصَاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ ) ١٤(َولَْو فََتْحَنا َعلَْيهِْم بَاًبا ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه َيْعُرُجونَ { 
)١٥ ({  

لسماء فاستمروا صاعدين فيه حىت يشاهدوا ما يف السماء من عجائب ملكوت باًبا من ا" مكة"ولو فتحنا على كفار 
  .ُسِحَرْت أبصارنا، حىت رأينا ما مل نَر، وما حنن إال مسحورون يف عقولنا من حممد: اهللا، ملا صدَّقوا، ولقالوا

  ) ١٦(َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن 



  }) ١٦(قَدْ َجَعلَْنا ِفي السََّماِء ُبرُوًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاظِرِيَن َولَ{ 
أنا جعلنا يف السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيها، ويستدل بذلك على الطرقات واألوقات : ومن أدلة قدرتنا

  .يعتربونواِخلْصب واجلَْدب، وَزيَّنَّا هذه السماء بالنجوم ملن ينظرون إليها، ويتأملون ف

  ) ١٧(َوَحِفظَْناَها ِمْن كُلِّ َشيْطَاٍن َرجِيمٍ 

  }) ١٧(َوَحِفظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َرجِيمٍ { 
  .كي ال يصل إليها؛ وحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم مطرود من رمحة اهللا

  ) ١٨(إِلَّا َمنِ اْستََرَق السَّْمَع فَأَْتَبَعُه ِشَهاٌب ُمبٌِني 

  }) ١٨(نِ اْستََرَق السَّْمَع فَأَْتَبَعهُ ِشهَاٌب ُمبٌِني إِال َم{ 
وقد ُيلْقي . إال من اختلس السمع ِمن كالم أهل املأل األعلى يف بعض األوقات، فأدركه وحلقه كوكب مضيء حيرقه

  .الشيطان إىل وليه بعض ما استرقَه قبل أن حيرقه الشهاب

  ) ١٩(يَها َروَاِسَي وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن َوالْأَْرَض َمَددَْناَها وَأَلْقَْيَنا ِف

  }) ١٩(َواَألْرَض َمدَْدَناَها وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن { 
النبات ما هو مقدَّر معلوم مما حيتاج  واألرض مددناها متسعة، وألقينا فيها جباال تثبتها، وأنبتنا فيها من كل أنواع

  .إليه العباد

  ) ٢٠(َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَسُْتْم لَُه بِرَازِِقَني 

  }) ٢٠(َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمعَايَِش َوَمْن لَْسُتْم لَهُ بِرَازِِقَني { 
ة، ومن أنواع املكاسب وغريها، وخلقنا لكم من الذرية وجعلنا لكم فيها ما به تعيشون من احلَْرث، ومن املاشي

  .واخلدم والدوابِّ ما تنتفعون به، وليس رزقهم عليكم، وإمنا هو على اهللا رب العاملني تفضال منه وتكرمًا

  ) ٢١(َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا عِْنَدَنا َخزَاِئُنُه َوَما نَُنزِّلُُه إِلَّا بِقََدرٍ َمْعلُومٍ 

  }) ٢١(ِمْن َشْيٍء إِال ِعْنَدَنا َخزَاِئُنُه َوَما ُنَنزِّلُُه إِال بِقََدرٍ َمْعلُومٍ َوإِنْ { 
وما من شيء من منافع العباد إال عندنا خزائنه من مجيع الصنوف، وما ننزله إال مبقدار حمدد كما نشاء وكما نريد، 

  .عة، وحكمته البالغةفاخلزائن بيد اهللا يعطي من يشاء ومينع من يشاء، حبسب رمحته الواس

  ) ٢٢(َوأَْرَسلَْنا الرِّيَاَح لََواِقَح فَأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَما أَنُْتْم لَُه بِخَازِنَِني 



  }) ٢٢(ْم لَُه بِخَازِنَِني َوأَْرَسلَْنا الرَِّياَح لََواِقَح فَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْسقَيَْناكُُموُه َوَما أَْنُت{ 
وأرسلنا الرياح وسخرناها ُتلَقِّح السحاب، وحتمل املطر واخلري والنفع، فأنزلنا من السحاب ماء أعددناه لشرابكم 

  .وأرضكم ومواشيكم، وما أنتم بقادرين على خزنه وادِّخاره، ولكن خنزنه لكم رمحة بكم، وإحساًنا إليكم

  ) ٢٣(َوإِنَّا لََنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت َوَنْحُن الْوَارِثُونَ 

  }) ٢٣(َوإِنَّا لََنْحُن ُنْحيِي َوُنمِيُت وََنْحُن الَْوارِثُونَ { 
وإنَّا لنحن حنيي َمن كان ميًتا خبلقه من العدم، ومنيت من كان حًيا بعد انقضاء أجله، وحنن الوارثون األرض وَمن 

  .عليها

  ) ٢٤(َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمسَْتأْخِرِيَن َولَقَْد 

  }) ٢٤(َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِْخرِيَن { 
  .ولقد علمنا َمن هلك منكم ِمن لدن آدم، وَمن هو حيٌّ، وَمن سيأيت إىل يوم القيامة

  ) ٢٥(إِنَّ رَبََّك ُهَو َيْحُشرُُهْم إِنَّهُ َحكِيٌم َعِليٌم َو

  }) ٢٥(َوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْحُشُرُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم { 
  .وإن ربك هو حيشرهم للحساب واجلزاء، إنه حكيم يف تدبريه، عليم ال خيفى عليه شيء

  ) ٢٦(ْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن صَلَْصالٍ ِم

  }) ٢٦(َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن { 
؛ ولقد خلقنا آدم ِمن طني يابس إذا ُنِقر عليه ُسمع له صوت، وهذا الطني اليابس من طني أسود متغيِّر لونه ورحيه

  .ِمن طول مكثه

  ) ٢٧(لُ ِمْن َنارِ السَُّمومِ َوالَْجانَّ َخلَقْنَاُه ِمْن قَْب

  }) ٢٧(َوالَْجانَّ َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ ِمْن َنارِ السَُّمومِ { 
  .وخلقنا أبا اجلن، وهو إبليس ِمن قَْبل خلق آدم من نار شديدة احلرارة ال دخان هلا

  ) ٢٨(َحَمإٍ َمْسُنوٍن  َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن

  }) ٢٨(َوإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن { 
إين خالق إنساًنا من طني يابس، وهذا الطني اليابس من طني أسود : حني قال ربك للمالئكة -أيها النيب-واذكر 

  .متغيِّر اللون



  ) ٢٩(ْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن فَإِذَا َسوَّ

  }) ٢٩(فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه سَاجِِديَن { 
  .فإذا سوَّيته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح، فُخرُّوا له ساجدين سجود حتية وتكرمي، ال سجود عبادة

  ) ٣١(إِلَّا إِْبلِيَس أََبى أَنْ َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن ) ٣٠(الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ فََسَجَد 

  }) ٣١(إِال إِْبلِيَس أََبى أَنْ َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن ) ٣٠(فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { 
مل ميتنع منهم أحد، لكن إبليس امتنع أن يسجد آلدم مع املالئكة فسجد املالئكة كلهم أمجعون كما أمرهم رهبم 

  .الساجدين

  ) ٣٢(قَالَ َيا إِْبِليُس َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمعَ السَّاجِِديَن 

  }) ٣٢(قَالَ َيا إِْبِليُس َما لََك أَال َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن { 
  ما لك أال تسجد مع املالئكة؟: قال اهللا إلبليس

  ) ٣٣(الَ لَْم أَكُْن ِلأَْسُجدَ ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن قَ

  }) ٣٣(قَالَ لَْم أَكُْن َألْسُجَد ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن { 
  .يابس كان طيًنا أسود متغريًا ال يليق يب أن أسجد إلنسان أَوجْدَتُه من طني: قال إبليس مظهًرا كربه وحسده

  ) ٣٥(َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٣٤(قَالَ فَاْخُرْج مِْنَها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 

  }) ٣٥(َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٣٤(قَالَ فَاخُْرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم { 
فاخرج من اجلنة، فإنك مطرود من كل خري، وإن عليك اللعنة والبعد من رمحيت إىل يوم ُيْبَعث : لهقال اهللا تعاىل 

  .الناس للحساب واجلزاء

  ) ٣٦(قَالَ َربِّ فَأَنِْظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ 

  }) ٣٦(قَالَ َربِّ فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ { 
  .دنيا إىل اليوم الذي َتْبَعث فيه عبادك، وهو يوم القيامةرب أخِّرين يف ال: قال إبليس

  ) ٣٨(إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ) ٣٧(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنْظَرِيَن 

  }) ٣٨(إِلَى َيْومِ الَْوقْتِ الَْمْعلُومِ ) ٣٧(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن { 
هالكهم إىل اليوم الذي ميوت فيه كل اخللق بعد النفخة األوىل، ال إىل يوم البعث، وإمنا فإنك ممن أخَّْرُت : قال اهللا له

  .أُجيَب إىل ذلك استدراًجا له وإمهاال وفتنة للثقلني



  ) ٤٠(ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني إِلَّا ِعَباَدَك ) ٣٩(قَالَ َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَُزيَِّننَّ لَُهْم ِفي الْأَْرضِ َولَأُغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني 

  }) ٤٠(إِال ِعَباَدَك ِمْنُهمُ الُْمْخلَِصَني ) ٣٩(قَالَ َربِّ بَِما أَغَْويَْتنِي ُألزَيَِّننَّ لَُهْم ِفي اَألْرضِ َوُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني { 
رض، وألضلنهم أمجعني عن طريق ربِّ بسبب ما أغويتين وأضللتين ألحسَِّننَّ لذرية آدم معاصيك يف األ: قال إبليس

  .اهلدى، إال عبادك الذين هديتهم فأخلصوا لك العبادة وحدك دون سائر خلقك

  ) ٤٢(إِنَّ ِعَباِدي لَْيسَ لََك َعلَْيهِمْ ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن ) ٤١(قَالَ َهذَا ِصرَاطٌ َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم 

  }) ٤٢(إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ إِال َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن ) ٤١(َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم  قَالَ َهذَا صَِراطٌ{ 
إن عبادي الذين أخلصوا يل ال أجعل لك سلطاًنا . هذا طريق مستقيم معتدل موصل إيلَّ وإىل دار كراميت: قال اهللا

املستقيم، لكن سلطانك على َمنِ اتبعك ِمَن الضالني املشركني الذين رضوا على قلوهبم تضلُّهم به عن الصراط 
  .بواليتك وطاعتك بدال من طاعيت

  ) ٤٤(لََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ ِلكُلِّ َبابٍ ِمنُْهْم ُجْزٌء َمقُْسوٌم ) ٤٣(َوإِنَّ َجهَنََّم لََمْوِعدُُهْم أَْجَمِعَني 

  }) ٤٤(لََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ ِلكُلِّ بَابٍ ِمْنُهمْ ُجْزٌء َمقُْسوٌم ) ٤٣(ْجَمِعَني َوإِنَّ جََهنََّم لََمْوِعدُُهْم أَ{ 
وإن النار الشديدة لَموعدُ إبليس وأتباعه أمجعني، هلا سبعة أبواب كل باب أسفل من اآلخر، لكل بابٍ ِمن أتباع 

  .إبليس قسم ونصيب حبسب أعماهلم

َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِخَْواًنا َعلَى ُسُررٍ ) ٤٦(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ آِمنَِني ) ٤٥(ُعُيوٍن إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َو
  ) ٤٨(لَا يََمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمخَْرجَِني ) ٤٧(ُمَتقَابِِلَني 

َوَنَزعَْنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخوَاًنا َعلَى ) ٤٦(اْدُخلُوَها بَِسالمٍ آِمنَِني ) ٤٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { 
  }) ٤٨(ال َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمْخَرجَِني ) ٤٧(ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني 

ادخلوا هذه اجلنات ساملني من : ر جارية يقال هلمإن الذين اتقوا اهللا بامتثال ما أمر واجتناب ما هنى يف بساتني وأهنا
ونزعنا ما يف قلوهبم من حقد وعداوة، يعيشون يف اجلنة إخواًنا متحابني، جيلسون . كل سوء آمنني من كل عذاب

  .على أسرَّة عظيمة، تتقابل وجوههم تواصال وحتابًبا، ال يصيبهم فيها تعب وال إعياء، وهم باقون فيها أبًدا

  ) ٥١(َوَنبِّئُْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم ) ٥٠(َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب الْأَِليُم ) ٤٩(َباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم َنبِّئْ ِع

  َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَابُ اَألِليُم) ٤٩(نَبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُورُ الرَّحِيُم { 
  }) ٥١(ئُْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم َوَنبِّ) ٥٠(

عبادي أين أنا الغفور للمؤمنني التائبني، الرحيم هبم، وأن عذايب هو العذاب املؤمل املوجع لغري  -أيها الرسول-أخرب 
  .عن ضيوف إبراهيم من املالئكة الذين بشَّروه بالولد، وهبالك قوم لوط -أيها الرسول-وأخربهم . التائبني

  ) ٥٢(لُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ إِذْ َدَخ



  }) ٥٢(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالًما قَالَ إِنَّا مِْنكُْم َوجِلُونَ { 
  .إنا منكم فزعون: فرد عليهم السالم، مث قدَّم هلم الطعام فلم يأكلوا، قال؛ سالًما: حني دخلوا عليه فقالوا

  ) ٥٣(الُوا لَا َتْوَجلْ إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغلَامٍ َعِليمٍ قَ

  }) ٥٣(قَالُوا ال َتْوَجلْ إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغالمٍ َعِليمٍ { 
  .ال تفزع إنَّا جئنا نبشرك بولد كثري العلم بالدين، هو إسحاق: قالت املالئكة له

  ) ٥٤(ُر فَبَِم تَُبشُِّرونَ قَالَ أََبشَّْرُتمُونِي َعلَى أَنْ َمسَّنَِي الِْكَب

  }) ٥٤(قَالَ أََبشَّْرُتُمونِي َعلَى أَنْ َمسَّنِيَ الِْكَبُر فَبِمَ ُتَبشُِّرونَ { 
  أبشَّرمتوين بالولد، وأنا كبري وزوجيت كذلك، فبأي أعجوبة تبشِّرونين؟: قال إبراهيم متعجًبا

  ) ٥٥(انِِطَني قَالُوا َبشَّرَْناَك بِالَْحقِّ فَلَا َتكُْن ِمَن الْقَ

  }) ٥٥(قَالُوا َبشَّْرَناَك بِالَْحقِّ فَال َتكُْن ِمَن الْقَانِِطَني { 
  .بشَّرناك باحلق الذي أعلَمنا به اهللا، فال تكن من اليائسني أن يولد لك: قالوا

  ) ٥٧(أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ قَالَ فََما َخطُْبكُْم ) ٥٦(قَالَ َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِلَّا الضَّالُّونَ 

  }) ٥٧(قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ ) ٥٦(قَالَ َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِّهِ إِال الضَّالُّونَ { 
-فما األمر اخلطري الذي جئتم من أجله : قال. ال ييئس من رمحة ربه إال اخلاطئون املنصرفون عن طريق احلق: قال

  من عند اهللا؟ -أيها املرسلون

إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَنا إِنََّها لَِمَن الَْغابِرِيَن ) ٥٩(إِلَّا آلَ لُوٍط إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم أَْجَمِعَني ) ٥٨(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني 
)٦٠ (  

إِال اْمرَأََتُه قَدَّْرَنا إِنََّها لَِمَن ) ٥٩(إِال آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم أَْجَمِعَني ) ٥٨(َني قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِم{ 
  }) ٦٠(الْغَابِرِيَن 

إن اهللا أرسلنا إلهالك قوم لوط املشركني الضالني إال لوطًا وأهله املؤمنني به، فلن هنلكهم وسننجيهم أمجعني، : قالوا
  .ة قضينا بأمر اهللا بإهالكها مع الباقني يف العذابلكن زوجته الكافر

  ) ٦٢(قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٦١(فَلَمَّا َجاَء آلَ لُوٍط الُْمْرَسلُونَ 

  }) ٦٢(قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٦١(فَلَمَّا َجاَء آلَ لُوٍط الْمُْرَسلُونَ { 
  .إنكم قوم غري معروفني يل: وط، قال هلمفلما وصل املالئكة املرسلون إىل ل



فَأَْسرِ بِأَهِْلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ وَاتَّبِعْ ) ٦٤(َوأَتَْيَناَك بِالَْحقِّ َوإِنَّا لَصَاِدقُونَ ) ٦٣(قَالُوا َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنوا ِفيِه َيْمَتُرونَ 
  ) ٦٥(ضُوا َحْيثُ ُتْؤَمُرونَ أَْدبَاَرُهْم َولَا َيلَْتِفْت مِْنكُْم أََحٌد َواْم

فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ ) ٦٤(وَأََتْيَناكَ بِالَْحقِّ وَإِنَّا لََصاِدقُونَ ) ٦٣(قَالُوا َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنوا ِفيِه َيمَْتُرونَ { 
  }) ٦٥(حَْيثُ ُتْؤَمُرونَ َواتَّبِْع أَدَْبارَُهْم َوال َيلَْتِفْت مِْنكُمْ أََحٌد َواْمضُوا 

ال َتَخْف، فإنَّا جئنا بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك وال ُيَصدِّقون، وجئناك باحلق من عند اهللا، وإنا : قالوا
لئال يتخلف منهم ؛ لصادقون، فاخرج ِمن بينهم ومعك أهلك املؤمنون، بعد مرور جزء من الليل، وسر أنت وراءهم

  .لتكونوا يف مكان أمني؛ روا أن يلتفت منكم أحد، وأسرعوا إىل حيث أمركم اهللاأحد فيناله العذاب، واحذ

  ) ٦٦(َوقََضْيَنا إِلَْيِه ذَِلَك الْأَْمَر أَنَّ َدابَِر هَُؤلَاِء َمقْطُوٌع ُمْصبِِحَني 

  }) ٦٦(َوقََضْيَنا إِلَْيِه ذَِلَك اَألْمَر أَنَّ َدابَِر َهُؤالِء َمقْطُوٌع ُمْصبِِحَني { 
  .وحينا إىل لوط أن قومك مستأَصلون باهلالك عن آخرهم عند طلوع الصبحوأ

  ) ٦٧(َوَجاَء أَْهلُ الَْمِديَنِة َيْستَْبِشُرونَ 

  }) ٦٧(َوَجاَء أَْهلُ الَْمِديَنةِ َيسَْتْبِشُرونَ { 
ذوهم ليأخ؛ وجاء أهل مدينة لوط إىل لوط حني علموا مبن عنده من الضيوف، وهم فرحون يستبشرون بضيوفه

  .ويفعلوا هبم الفاحشة

  ) ٦٩(وَاتَّقُوا اللََّه َولَا ُتْخُزوِن ) ٦٨(قَالَ إِنَّ َهُؤلَاِء َضْيِفي فَلَا َتفَْضُحوِن 

  }) ٦٩(وَاتَّقُوا اللََّه َوال ُتْخُزوِن ) ٦٨(قَالَ إِنَّ َهُؤالءِ َضْيِفي فَال َتفَْضُحوِن { 
ال تفضحوين، وخافوا عقاب اهللا، وال تتعرضوا هلم، فتوقعوين يف إن هؤالء ضيفي وهم يف محاييت ف: قال هلم لوط

  .الذل واهلوان بإيذائكم لضيويف

  ) ٧٠(قَالُوا أََولَْم َنْنَهَك َعنِ الَْعالَِمَني 

  }) ٧٠(قَالُوا أَوَلَْم َننَْهَك َعنِ الَْعالَِمَني { 
  د منهم الفاحشة؟ألنَّا نري؛ أومل َنْنَهكَ أن تضيِّف أحدا من العاملني: قال قومه

  ) ٧١(قَالَ َهُؤلَاِء َبنَاِتي إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني 

  }) ٧١(قَالَ َهُؤالِء َبنَاِتي إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني { 
هؤالء نساؤكم بنايت فتزوَّجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم، ومساهن بناته؛ ألن نيب األمة مبنزلة : قال لوط هلم

  .ما حرَّم اهللا عليكم من إتيان الرجالاألب هلم، وال تفعلوا 



  ) ٧٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني ) ٧٢(لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسكْرَِتهِْم َيْعَمُهونَ 

  }) ٧٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني ) ٧٢(لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ { 
مبن يشاء ومبا يشاء، أما املخلوق فال جيوز له القسم إال باهللا، وقد أقسم اهللا تعاىل حبياة حممد صلى اهللا يقسم اخلالق 

إن قوم لوط يف غفلة شديدة يترددون ويتمادون، حىت حلَّْت هبم صاعقة العذاب وقت . عليه وسلم تشريفًا له
  .شروق الشمس

  ) ٧٤(ا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ فََجَعلَْنا َعاِليََها َساِفلََها َوأَْمطَْرَن

  }) ٧٤(فََجَعلَْنا َعالَِيَها َساِفلََها َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ { 
  .فقلبنا قُراهم فجعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من طني متصلب متني

  ) ٧٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(وَإِنََّها لَبَِسبِيلٍ ُمِقيمٍ ) ٧٥(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِللُْمَتَوسِِّمَني 

  }) ٧٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ ُمِقيمٍ ) ٧٥(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِللُْمتََوسِِّمَني { 
إن يف إهالكنا . عتربين، وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها املسافرون املارُّون هباإن فيما أصاهبم لَعظاٍت للناظرين امل

  .هلم لَداللةً بيِّنةً للمصدقني العاملني بشرع اهللا

  ) ٧٩(فَاْنَتقَْمَنا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ ) ٧٨(َوإِنْ كَانَ أَْصحَاُب الْأَْيكَِة لَظَاِلِمَني 

  }) ٧٩(فَاْنَتقَْمَنا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ ) ٧٨(أَْصَحاُب األَْيكَِة لَظَاِلِمَني  َوإِنْ كَانَ{ 
ظاملني ألنفسهم لكفرهم باهللا ورسوهلم الكرمي، فانتقمنا  -وهم قوم شعيب-وقد كان أصحاب املدينة امللتفة الشجر 

وشعيب لفي طريق واضح ميرُّ هبما الناس يف سفرهم  منهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة، وإن مساكن قوم لوط
  .فيعتربون

  ) ٨٠(َولَقَْد كَذََّب أَْصَحاُب الِْحْجرِ الْمُْرَسِلَني 

  }) ٨٠(َولَقَْد كَذََّب أَْصحَاُب الِْحْجرِ الُْمْرَسِلَني { 
ألن من ؛ كل املرسلنيصاحلًا عليه السالم، وهم مثود فكانوا بذلك مكذبني ل" وادي اِحلْجر"ولقد كذَّب سكان 

  .ألهنم على دين واحد؛ كذَّب نبًيا فقد كذَّب األنبياء كلهم

  ) ٨١(َوآَتْيَناُهْم آَياِتَنا فَكَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني 

  }) ٨١(َوآَتْيَناُهْم آيَاِتَنا فَكَاُنوا َعنَْها ُمْعرِِضَني { 
من احلق، ومن مجلتها الناقة، فلم يعتربوا هبا، وكانوا  وآتينا قوم صاحل آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صاحل

  .عنها مبتعدين معرضني



  ) ٨٢(َوكَاُنوا َيْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا آِمنَِني 

  }) ٨٢(َوكَانُوا يَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا آِمنَِني { 
  .أن تسقط عليهم أو خترب وكانوا ينحتون اجلبال، فيتخذون منها بيوًتا، وهم آمنون من

  ) ٨٤(فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ ) ٨٣(فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمصْبِِحَني 

  }) ٨٤(فََما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ٨٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمصْبِِحَني { 
رين، فما دفع عنهم عذاَب اهللا األموالُ واحلصونُ يف اجلبال، وال ما فأخذهتم صاعقة العذاب وقت الصباح مبك

  .أُعطوه من قوة وجاه

  ) ٨٥( الَْجِميلَ َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَْح

  }) ٨٥(اِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِال بِالَْحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ آلِتَيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَْح الَْجمِيلَ َوَما َخلَقَْنا السََّماَو{ 
وما خلَقْنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق دالتني على كمال خالقهما واقتداره، وأنه الذي ال تنبغي العبادة 

أيها -لتوفَّى كل نفس مبا عملت، فاعف ؛ اعة اليت تقوم فيها القيامة آلتية ال حمالةوإن الس. إال له وحده ال شريك له
  .عن املشركني، واصفح عنهم وجتاوز عما يفعلونه -الرسول

  ) ٨٦(إِنَّ رَبََّك ُهَو الَْخلَّاُق الَْعلِيُم 

  }) ٨٦(إِنَّ َربََّك ُهَو الَْخالُق الَْعِليُم { 
  .، العليم به، فال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، وال خيفى عليهإنَّ ربك هو اخلالَّق لكل شيء

  ) ٨٧(َولَقَْد آتَْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي وَالْقُْرآنَ الَْعِظيَم 

  }) ٨٧(َولَقَْد آَتْيَناكَ َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي َوالْقُْرآنَ الَْعظِيَم { 
  .، وهي سبع آيات تكرر يف كل صالة، وآتيناك القرآن العظيمفاحتة القرآن -أيها النيب-ولقد آتيناك 

  ) ٨٨(ِمنَِني لَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواًجا ِمْنُهْم وَلَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَاْخِفضْ َجَناَحَك ِللُْمْؤ

  }) ٨٨(ا ِمْنُهْم َوال َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَاْخِفْض َجَناَحَك ِللُْمْؤِمنَِني ال َتُمدَّنَّ َعيَْنْيَك إِلَى َما َمتَّعَْنا بِِه أَزَْواًج{ 
ال تنظر بعينيك وتتمنَّ ما َمتَّْعنا به أصنافًا من الكفار ِمن ُمَتع الدنيا، وال حتزن على كفرهم، وتواَضعْ للمؤمنني باهللا 

  .ورسوله

  ) ٩٠(َما أَنَْزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني كَ) ٨٩(َوقُلْ إِنِّي أََنا النَّذِيُر الُْمبُِني 



  }) ٩٠(كََما أَْنَزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني ) ٨٩(َوقُلْ إِنِّي أََنا النَِّذيُر الُْمبُِني { 
 إين أنا املنذر املوضِّح ملا يهتدي به الناس إىل اإلميان باهللا رب العاملني، ومنذركم أن يصيبكم العذاب، كما أنزله: وقل

  .اهللا على الذين قسَّموا القرآن، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه اآلخر من اليهود والنصارى وغريهم

  ) ٩١(الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني 

  }) ٩١(الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني { 
كََهانة، ومنهم من يقول غري سحر، ومنهم من يقول : وهم الذين جعلوا القرآن أقساًما وأجزاء، فمنهم من يقول

  .ليصدوا الناس عن اهلدى؛ ذلك، يصرِّفونه حبسب أهوائهم

  ) ٩٣(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٩٢(فََوَربِّكَ لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني 

  }) ٩٣(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٩٢(فََورَبَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني { 
هم يوم القيامة ولنجزينهم أمجعني، عن تقسيمهم للقرآن بافتراءاهتم، وحتريفه وتبديله، وغري ذلك مما فوربك لنحاسبنَّ

ويف هذا ترهيب وزجر هلم من اإلقامة على هذه األفعال . كانوا يعملونه من عبادة األوثان، ومن املعاصي واآلثام
  .القبيحة

  ) ٩٤(ِكَني فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِ

  }) ٩٤(فَاْصَدعْ بَِما ُتْؤَمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني { 
  .فاجهر بدعوة احلق اليت أمرك اهللا هبا، وال تبال باملشركني، فقد برَّأك اهللا ممَّا يقولون

  ) ٩٦(فَسَْوَف َيْعلَُمونَ  الَِّذيَن َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر) ٩٥(إِنَّا كَفَيَْناَك الُْمْستَْهزِِئَني 

  }) ٩٦(الَِّذيَن َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ٩٥(إِنَّا كَفَْيَناَك الُْمسَْتْهزِِئَني { 
مون إنَّا كَفَيْناك املستهزئني الساخرين من زعماء قريش، الذين اختذوا شريكًا مع اهللا من األوثان وغريها، فسوف يعل

  .عاقبة عملهم يف الدنيا واآلخرة

  ) ٩٧(َولَقَْد َنْعلَمُ أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ 

  }) ٩٧(َولَقَدْ َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُركَ بَِما َيقُولُونَ { 
  .بسبب ما يقوله املشركون فيك ويف دعوتك؛ -أيها الرسول-ولقد نعلم بانقباض صدرك 

  ) ٩٨(بَِحْمدِ رَبَِّك َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن فََسبِّْح 



  }) ٩٨(فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن { 
فافزع إىل ربك عند ضيق صدرك، وسَبِّح حبمده شاكًرا له مثنيا عليه، وكن من املصلِّني هللا العابدين له، فإن ذلك 

  .يكفيك ما أمهَّك

  ) ٩٩(ى َيأْتَِيَك الَْيِقُني َواْعُبْد َربََّك َحتَّ

  }) ٩٩(َواْعُبدْ رَبََّك حَتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني { 
وامتثل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر ربه، . واستِمرَّ يف عبادة ربك مدة حياتك حىت يأتيك اليقني، وهو املوت

  }لنحل سورة ا{ . فلم يزل دائًبا يف عبادة اهللا، حىت أتاه اليقني من ربه

  ) ١(أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعجِلُوهُ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  }) ١(أََتى أَْمرُ اللَِّه فَال َتْستَْعجِلُوُه سُْبحَاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
تنزَّه اهللا . ذاب استهزاء بوعيد الرسول لكمفال تستعجلوا الع -أيها الكفار-قَُرب قيام الساعة وقضاء اهللا بعذابكم 
  .سبحانه وتعاىل عن الشرك والشركاء

  ) ٢(أََنا فَاتَّقُوِن  ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذرُوا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا

  }) ٢(وحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُروا أَنَُّه ال إِلََه إِال أََنا فَاتَّقُوِن ُينَزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِالرُّ{ 
بأن خوِّفوا الناس من الشرك، وأنه ال معبود : ينزِّل اهللا املالئكة بالوحي ِمن أمره على َمن يشاء من عباده املرسلني

  .ئضي وإفرادي بالعبادة واإلخالصحبق إال أنا، فاتقون بأداء فرا

  ) ٣(َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  }) ٣(َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
-وأنه وحده املستحق للعبادة، تنزَّه ليستِدل هبما العباد على عظمة خالقهما، ؛ خلق اهللا السموات واألرض باحلق

  .وتعاظم عن شركهم -سبحانه

  ) ٤(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبٌِني 

  }) ٤(َخلََق اِإلْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني { 
يد اخلصومة واجلدال لربه يف إنكار البعث، وغري ذلك، َخلَق اإلنسان من ماء مهني فإذا به َيقْوى ويغترُّ، فيصبح شد

  .، ونسي اهللا الذي خلقه من العدم"َمن ُيْحيِ الِْعظَاَم َوِهَي َرمِيٌم: "كقوله

  ) ٥(َوالْأَْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ 



  }) ٥(ٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َواَألْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْف{ 
وجعل يف أصوافها وأوبارها الدفء، ومنافع أُخر يف  -أيها الناس-واألنعاَم من اإلبل والبقر والغنم خلقها اهللا لكم 

  .ألباهنا وجلودها وركوهبا، ومنها ما تأكلون

  ) ٦(َولَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحنيَ َتسَْرُحونَ 

  }) ٦(َولَكُْم ِفيَها َجمَالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ { 
  .ولكم فيها زينة ُتْدخل السرور عليكم عندما َتُردُّوهنا إىل منازهلا يف املساء، وعندما ُتخْرجوهنا للمرعى يف الصباح

  ) ٧(ِشقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم َوَتحِْملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَمْ َتكُوُنوا َباِلِغيهِ إِلَّا بِ

  }) ٧(وََتْحِملُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى َبلٍَد لَْم َتكُونُوا َبالِِغيِه إِال بِِشقِّ اَألنْفُسِ إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم { 
ني الوصول إليه إال جبهد شديد من أنفسكم وحتمل هذه األنعام ما ثَقُل من أمتعتكم إىل بلد بعيد، مل تكونوا مستطيع

  .ومشقة عظيمة، إن ربكم لَرؤوف رحيم بكم، حيث سخَّر لكم ما حتتاجون إليه، فله احلمد وله الشكر

  ) ٨(َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما لَا َتْعلَُمونَ 

  }) ٨(الَْحِمَري لَِتْركَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما ال َتْعلَُمونَ َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َو{ 
وخيلق لكم من وسائل ؛ لكي تركبوها، ولتكون َمجاال لكم ومنظًرا حسًنا؛ وخلق لكم اخليل والبغال واحلمري
  .لتزدادوا إمياًنا به وشكرا له؛ الركوب وغريها ما ال ِعلَْم لكم به

  ) ٩(السَّبِيلِ َوِمنَْها َجاِئٌر َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني  َوَعلَى اللَِّه قَْصُد

  }) ٩(َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمْنَها جَاِئٌر َولَوْ َشاَء لََهَداكُمْ أَْجَمِعَني { 
ىل اهلداية، وهو كل ما وعلى اهللا بيان الطريق املستقيم ِلهدايتكم، وهو اإلسالم، ومن الطرق ما هو مائل ال يُوصل إ

  .ولو شاء اهللا هدايتكم هلداكم مجيًعا لإلميان. خالف اإلسالم من امللل والنحل

  ) ١٠(ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ 

  }) ١٠(ْنُه شََراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِم{ 
هو الذي أنزل لكم من السحاب مطًرا، فجعل لكم منه ماًء تشربونه، وأخرج لكم به شجًرا َتْرَعْون فيه دواّبكم، 

  .ويعود عليكم َدرُّها ونفْعُها

  ) ١١(اَب َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ ُيْنبُِت لَكُمْ بِِه الزَّْرَع وَالزَّْيُتونَ َوالنَِّخيلَ وَالْأَْعَن



  }) ١١(قَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ ُينْبُِت لَكُْم بِِه الزَّْرَع وَالزَّْيُتونَ وَالنَّخِيلَ َواَألْعنَاَب َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِل{ 
رض هبذا املاء الواحد الزروع املختلفة، وُيخرج به الزيتون والنخيل واألعناب، وُيخرج به كل ُيخرج لكم من األ

  .إن يف ذلك اإلخراج لداللةً واضحة لقوم يتأملون، فيعتربون. أنواع الثمار والفواكه

  ) ١٢(بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ  َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت

  }) ١٢(ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ  َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراتٌ بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت{ 
عاشكم، وسخَّر لكم الشمس ضياء، والقمر نوًرا وملعرفة السنني واحلساب، وسخَّر لكم الليل لراحتكم، والنهار مل

وغري ذلك من املنافع، والنجوم يف السماء مذلالت لكم بأمر اهللا ملعرفة األوقات، ونضج الثمار والزروع، واالهتداء 
  .ينهإن يف ذلك التسخري لَدالئلَ واضحةً لقوم سيعقلون عن اهللا حججه وبراه. هبا يف الظلمات

  ) ١٣(َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لِقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 

  }) ١٣(َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي اَألْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ { 
إن يف ذلك اخلَلْق . ض من الدوابِّ والثمار واملعادن، وغري ذلك مما ختتلف ألوانه ومنافعهوسخَّر ما خلقه لكم يف األر

واختالف األلوان واملنافع لَعربةً لقوم يتعظون، ويعلمون أنَّ يف تسخري هذه األشياء عالماٍت على وحدانية اهللا تعاىل 
  .وإفراده بالعبادة

ْن وا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتسَْتخْرُِجوا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوتََرى الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمَوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُ
  ) ١٤(فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

وا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوَتَرى الْفُلَْك َموَاِخَر ِفيِه َوِلتَْبَتُغوا َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر لَِتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتْسَتْخرُِج{ 
  }) ١٤(ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
لتأكلوا مما تصطادون من مسكه حلًما طرًيا، وتستخرجوا منه زينة َتلَْبسوهنا كاللؤلؤ ؛ وهو الذي سخَّر لكم البحر

لتطلبوا رزق اهللا بالتجارة والربح فيها، ؛ ن العظيمة تشق وجه املاء تذهب وجتيء، وتركبوهناواملرجان، وترى السف
  .ولعلكم تشكرون هللا تعاىل على عظيم إنعامه عليكم، فال تعبدون غريه

  ) ١٥(َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسيَ أَنْ َتِميدَ بِكُْم َوأَْنَهاًرا َوُسُبلًا لَعَلَّكُْم َتْهَتُدونَ 

  }) ١٥(َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِكُْم وَأَْنَهاًرا َوسُُبال لَعَلَّكُْم َتْهَتُدونَ { 
لتهتدوا هبا يف ؛ لتشربوا منها، وجعل فيها طرقًا؛ وأرسى يف األرض جباال تثبتها حىت ال متيل بكم، وجعل فيها أهنارًا

  .الوصول إىل األماكن اليت تقصدوهنا

  ) ١٦(لَاَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم يَْهَتُدونَ َوَع



  }) ١٦(َوَعالمَاٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَتُدونَ { 
  .وجعل يف األرض معامل تستدلُّون هبا على الطرق هنارًا، كما جعل النجوم لالهتداء هبا ليال

  ) ١٧(أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  }) ١٧(َمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق أَفَال َتذَكَُّرونَ أَفَ{ 
أجتعلون اهللا الذي خيلق كل هذه األشياء وغريها يف استحقاق العبادة كاآلهلة املزعومة اليت ال ختلق شيئًا؟ أفال 

  تتذكرون عظمة اهللا، فتفردوه بالعبادة؟

  ) ١٨(اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم  َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ

  }) ١٨(َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم { 
إن اهللا لَغفور لكم رحيم بكم؛ إذ يتجاوز عن . لكثرهتا وتنوعها؛ وإن حتاولوا َحْصرَ نَِعم اهللا عليكم ال َتفُوا َحبْصرها

  .ر النعم، وال يقطعها عنكم لتفريطكم، وال يعاجلكم بالعقوبةتقصريكم يف أداء شك

  ) ١٩(َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ 

  }) ١٩(َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ { 
  .وسيجازيكم عليهاواهللا سبحانه يعلم كل أعمالكم، سواء ما ختفونه منها يف نفوسكم وما تظهرونه لغريكم، 

  ) ٢٠(َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ 

  }) ٢٠(َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْخلُقُونَ َشْيئًا وَُهْم ُيْخلَقُونَ { 
  خملوقات صنعها الكفار بأيديهم، فكيف يعبدوهنا؟ واآلهلة اليت يعبدها املشركون ال ختلق شيئًا وإن َصُغر، فهي

  ) ٢١(أَْموَاٌت غَْيُر أَحَْياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ 

  }) ٢١(أَْموَاٌت غَْيُر أَْحَياٍء َوَما َيشُْعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ { 
ه عابديها، وهي معهم لُيلقى هبم مجيًعا يف النار هم مجيًعا مجادات ال حياة فيها وال تشعر بالوقت الذي يبعث اهللا في

  .يوم القيامة

  ) ٢٢(إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فَالَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ َوُهْم ُمْسَتكْبُِرونَ 

  }) ٢٢(ُمْنكَِرةٌ َوُهْم ُمسَْتكْبُِرونَ  إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة قُلُوبُُهْم{ 
لعدم ؛ إهلكم املستحق وحده للعبادة هو اهللا اإلله الواحد، فالذين ال يؤمنون بالبعث قلوهبم جاحدة وحدانيته سبحانه

  .خوفهم من عقابه، فهم متكربون عن قبول احلق، وعبادة اهللا وحده



  ) ٢٣(ونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمسَْتكْبِرِيَن لَا َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّ

  }) ٢٣(ال َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمسَْتكْبِرِيَن { 
جازيهم على ذلك، إنه عز وجل ال حقًا أنَّ اهللا يعلم ما خيفونه ِمن عقائد وأقوال وأفعال، وما يظهرونه منها، وسي

  .حيب املستكربين عن عبادته واالنقياد له، وسيجازيهم على ذلك

  ) ٢٤(َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َماذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطريُ الْأَوَِّلَني 

  َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َماذَا أَْنَزلَ َربُّكُْم قَالُوا أَسَاِطُري األَوَّلَِني{ 
)٢٤ ({  

ما أتى إال بقصص : وإذا ُسِئل هؤالء املشركون عمَّا نزل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم قالوا كذًبا وزوًرا
  .السابقني وأباطيلهم

  ) ٢٥(َء َما َيزُِرونَ ِلَيْحِملُوا أَْوَزارَُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذيَن ُيِضلُّونَُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ أَلَا َسا

  }) ٢٥(َما َيزُِرونَ  لَِيْحِملُوا أَْوزَاَرُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ أَال َساَء{ 
ا من آثام الذين كذبوا وَيْحملو -ال ُيْغفَر هلم منها شيء -ستكون عاقبتهم أن حيملوا آثامهم كاملة يوم القيامة 

  .أال قَُبَح ما حيملونه من آثام. ليبعدوهم عن اإلسالم من غري نقص من آثامهم؛ عليهم

ِمْن َحْيثُ لَا هِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتى اللَُّه بُْنَياَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَيْهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِق
  ) ٢٦(َيْشُعُرونَ 

هِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتى اللَُّه ُبْنيَاَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِق{ 
  }) ٢٦(َيْشُعُرونَ 

ملشركني املكايد لرسلهم، وما جاءوا به من دعوة احلق، فأتى اهللا بنياهنم من أساسه قد دبَّر الكفار من قَْبل هؤالء ا
وقاعدته، فسقط عليهم السقف ِمن فوقهم، وأتاهم اهلالك ِمن مأمنهم، من حيث ال حيتسبون وال يتوقعون أنه يأتيهم 

  .منه

ِذيَن كُنُْتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم إِنَّ الِْخْزَي الَْيْوَم ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيخْزِيهِْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَّ
نَّ اللََّه الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُسِهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِ) ٢٧(َوالسُّوَء َعلَى الْكَافِرِيَن 
  ) ٢٨(َعِليٌم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

ُتوا الِْعلَْم إِنَّ الِْخْزَي الَْيْومَ ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ ُيْخزِيهِْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُو{ 
 الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنْفُِسهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِنَّ )٢٧(َوالسُّوَء َعلَى الْكَافِرِيَن 

  }) ٢٨(اللََّه َعِليٌم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 
ليدفعوا ؛  عبدمتوها من دوينأين شركائي من اآلهلة اليت: مث يوم القيامة يفضحهم اهللا بالعذاب ويذلُّهم به، ويقول



إن الذل يف هذا اليوم : عنكم العذاب، وقد كنتم حتاربون األنبياء واملؤمنني وتعادوهنم ألجلهم؟ قال العلماء الربانيون
والعذاب على الكافرين باهللا ورسله، الذين تقبض املالئكة أرواحهم يف حال ظلمهم ألنفسهم بالكفر، فاستْسلَموا 

: ما كنا نعمل شيئًا من املعاصي، فيقال هلم: رأوا املوت، وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون اهللا، وقالواألمر اهللا حني 
  .كَذَبْتم، قد كنتم تعملوهنا، إن اهللا عليم بأعمالكم كلها، وسيجازيكم عليها

  ) ٢٩( فَاْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن

  }) ٢٩(فَاْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن { 
فادخلوا أبواب جهنم، ال خترجون منها أبًدا، فلبئست مقًرا للذين تكبَّروا عن اإلميان باهللا وعن عبادته وحده 

  .وطاعته

 لَ رَبُّكُْم قَالُوا َخْيًرا لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا ِفي َهِذهِ الدُّْنَيا َحَسَنةٌ َولََداُر الْآِخَرةِ َخْيٌر وَلَنِْعَم دَاُرَوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَْز
  ) ٣٠(الُْمتَِّقَني 

دُّْنَيا َحَسَنةٌ َولََدارُ اآلِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم دَارُ َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُْم قَالُوا َخيًْرا ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه ال{ 
  }) ٣٠(الُْمتَِّقَني 

أنزل اهللا عليه : ما الذي أنزل اهللا على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ قالوا: وإذا قيل للمؤمنني اخلائفني من اهللا
عباد اهللا إىل اإلميان والعمل الصاحل، َمكُْرَمة كبرية من  للذين آمنوا باهللا ورسوله يف هذه الدنيا، وَدَعْوا. اخلري واهلدى

النصر هلم يف الدنيا، وَسَعة الرزق، ولَدار اآلخرة هلم خري وأعظم مما أُوتوه يف الدنيا، ولَنِْعم داُر املتقني اخلائفني من 
  .اهللا اآلخرةُ

الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهمُ ) ٣١(لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ كَذَِلَك َيجْزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني  َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر
  ) ٣٢(الَْملَاِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

الَِّذيَن ) ٣١(ْحِتَها اَألْنَهارُ لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ كَذَِلكَ َيْجزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َتْجرِي ِمْن َت{ 
  }) ٣٢(َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسالٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

، ال خيرجون منها أبًدا، جتري من حتت أشجارها وقصورها األهنار، هلم فيها كل ما جنات إقامة هلم، يستقرون فيها
تشتهيه أنفسهم، مبثل هذا اجلزاء الطيب جيزي اهللا أهل خشيته وتقواه الذين تقبض املالئكةُ أرواَحهم، وقلوُبهم 

ة، ادخلوا اجلنة مبا كنتم سالم عليكم، حتية خاصة لكم وسالمة من كل آف: طاهرة من الكفر، تقول املالئكة هلم
  .تعملون من اإلميان باهللا واالنقياد ألمره

ْم َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه وَلَِكْن كَاُنوا َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ أَْمُر َربَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ
  ) ٣٣(ونَ أَْنفَُسُهْم َيظِْلُم

َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه وَلَِكْن كَاُنوا َهلْ َينْظُُرونَ إِال أَنْ تَأِْتيَُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ أَْمُر َربَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم { 
  }) ٣٣(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 



قبض أرواحهم وهم على الكفر، أو يأيت أمر اهللا بعذاب عاجل يهلكهم، لت؛ ما ينتظر املشركون إال أن تأتيهم املالئكة
كما كذَّب هؤالء كذَّب الكفار ِمن قبلهم، فأهلكهم اهللا، وما ظلمهم اهللا بإهالكهم، وإنزال العذاب هبم، ولكنهم 

  .هم الذين كانوا يظلمون أنفسهم مبا جعلهم أهال للعذاب

  ) ٣٤(ا َوَحاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ فَأََصاَبُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُو

  }) ٣٤(فَأَصَابَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ { 
  .فنزلت هبم عقوبة ذنوهبم اليت عملوها، وأحاط هبم العذاب الذي كانوا يسخرون منه

ذَِلَك لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا آَباُؤَنا وَلَا َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء كََوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا 
  ) ٣٥(فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

َك ْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء كَذَِلَوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَ{ 
  }) ٣٥(فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِال الَْبالغُ الُْمبُِني 

ه ما عبدنا أحًدا غريه، ال حنن وال آباؤنا ِمن قبلنا، وال َحرََّمنا شيئًا مل لو شاء اهللا أن نعبده وحد: وقال املشركون
فإن اهللا أمرهم وهناهم ومكَّنهم من القيام ؛ حيرمه، مبثل هذا االحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون، وهم كاذبون

القدر من أبطل الباطل من بعد مبا كلَّفهم به، وجعل هلم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعاهلم، فاحتجاجهم بالقضاء و
  .إنذار الرسل هلم، فليس على الرسل املنِذرين هلم إال التبليغ الواضح ملا كُلِّفوا به

ْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ َوِمْنُهْم َمْن َحقََّولَقَْد َبعَثَْنا ِفي كُلِّ أُمَّةٍ َرسُولًا أَِن اعُْبُدوا اللََّه َواْجَتنِبُوا الطَّاغُوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه 
  ) ٣٦(فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

َعلَْيِه ِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َولَقَدْ َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرسُوال أَِن اعُْبُدوا اللََّه وَاْجَتنِبُوا الطَّاغُوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َو{ 
  }) ٣٦(الضَّاللَةُ فَِسُريوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

ولقد بعثنا يف كل أمة سبقَْت رسوال آمًرا هلم بعبادة اهللا وطاعته وحده وتَْرِك عبادة غريه من الشياطني واألوثان 
فكان منهم َمن هدى اهللا، فاتبع املرسلني، ومنهم املعاند الذي اتبع واألموات وغري ذلك مما يتخذ من دون اهللا ولًيا، 
فامشوا يف األرض، وأبصروا بأعينكم كيف كان مآل هؤالء . سبيل الغيِّ، فوجبت عليه الضاللة، فلم يوفقه اهللا

  لتعتربوا؟؛ املكذبني، وماذا حلَّ هبم ِمن دمار

  ) ٣٧(ا َيْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن إِنْ َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه لَ

  }) ٣٧(إِنْ َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن { 
يس هلم من دون أقصى جهدك هلداية هؤالء املشركني فاعلم أن اهللا ال يهدي َمن يضلُّ، ول -أيها الرسول-إن تبذل 

  .اهللا أحد ينصرهم، ومينع عنهم عذابه

  ) ٣٨( النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَا َيبَْعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا وَلَِكنَّ أَكْثََر



  }) ٣٨(َيْبَعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم ال { 
وحلف هؤالء املشركون باهللا أمياًنا مغلَّظة أن اهللا ال يبعث َمن ميوت بعدما َبِلَي وتفرَّق، بلى سيبعثهم اهللا حتًما، وعًدا 

  .ال يعلمون قدرة اهللا على البعث، فينكرونهعليه حقًا، ولكن أكثر الناس 

  ) ٣٩(ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَرُوا أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِذبَِني 

  }) ٣٩(اِذبَِني ِليَُبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا كَ{ 
ليبني هلم حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه، ويعلم الكفار املنكرون له أهنم على باطل، وأهنم ؛ يبعث اهللا مجيع العباد

  .كاذبون حني حلفوا أنْ ال بعث

  ) ٤٠(إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  }) ٤٠(َنا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ إِنََّما قَوْلُ{ 
  .، فإذا هو كائن موجود"كن: "إنَّ أمر البعث يسري علينا، فإنَّا إذا أردنا شيئًا فإمنا نقول له

  ) ٤١(َسَنةً َولَأَْجُر الْآِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّنَْيا َح

  }) ٤١(َبرُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن هَاَجُروا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوَألْجُر اآلخَِرِة أَكْ{ 
ن أجل اهللا، فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم، لنسكننهم يف الدنيا داًرا حسنة، وألجر والذين تركوا ديارهم ِم

لو كان املتخلفون عن اهلجرة يعلمون علم يقني ما عند اهللا من األجر والثواب . ألن ثواهبم فيها اجلنة؛ اآلخرة أكرب
  .للمهاجرين يف سبيله، ما ختلَّف منهم أحد عن ذلك

  ) ٤٢(َعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ الَِّذيَن صََبُروا َو

  }) ٤٢(الَِّذينَ َصَبرُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ { 
هؤالء املهاجرون يف سبيل اهللا هم الذين صربوا على أوامر اهللا وعن نواهيه وعلى أقداره املؤملة، وعلى رهبم وحده 

  .يعتمدون، فاستحقوا هذه املنزلة العظيمة

  ) ٤٣(لَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ َوَما أَْرَس

  }) ٤٣(َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِال رَِجاال ُنوِحي إِلَْيهِْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ { 
يا -إال رسال من الرجال ال من املالئكة، نوحي إليهم، وإن كنتم  -أيها الرسول-لنا يف السابقني قبلك وما أرس

ال تصدقون بذلك فاسألوا أهل الكتب السابقة، خيربوكم أن األنبياء كانوا بشًرا، إن كنتم ال  -مشركي قريش
يكن عند اإلنسان علم منها أن يسأل من  واآلية عامة يف كل مسألة من مسائل الدين، إذا مل. تعلمون أهنم بشر

  .يعلمها من العلماء الراسخني يف العلم 

  ) ٤٤(كَُّرونَ بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم َولََعلَُّهْم َيَتفَ



  }) ٤٤(َنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ بِالَْبيِّنَاِت وَالزُُّبرِ َوأَْنَزلْ{ 
لتوضح ؛ القرآن -أيها الرسول-وأَْرَسلْنا الرسل السابقني بالدالئل الواضحة وبالكتب السماوية، وأنزلنا إليك 

  .تدوا بهللناس ما خفي ِمن معانيه وأحكامه، ولكي يتدبروه ويه

أَْو يَأُْخذَُهْم ) ٤٥(ا َيْشُعُرونَ أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَرُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم الْأَْرَض أَْو َيأِْتَيُهمُ الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَ
  ) ٤٧(إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَ) ٤٦(ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بِمُْعجِزِيَن 

أَْو ) ٤٥(َيْشُعُرونَ  أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَُروا السَّيِّئَاتِ أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهِمُ اَألْرضَ أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال{ 
  }) ٤٧(َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم أَوْ ) ٤٦(َيأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بُِمْعجِزِيَن 

أفأمن الكفار املدبِّرون للمكايد أن خيسف اهللا هبم األرض كما فعل بقارون، أو يأتيهم العذاب من مكان ال ُيِحسُّونه 
بقني اهللا وال فائتيه وال ناجني وال يتوقعونه، أو يأخذهم العذاب، وهم يتقلبون يف أسفارهم وتصرفهم؟ فما هم بسا

ألنه القوي الذي ال يعجزه شيء، أو يأخذهم اهللا بنقص من األموال واألنفس والثمرات، أو يف حال ؛ من عذابه
  .خوفهم من أخذه هلم، فإن ربكم لرؤوف خبلقه، رحيم هبم

  ) ٤٨(َعنِ الَْيِمنيِ وَالشَّمَاِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم َداخُِرونَ  أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه

  }) ٤٨(ُهْم َداِخُرونَ أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيتَفَيَّأُ ِظاللُُه َعنِ الَْيِمنيِ وَالشَّمَاِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َو{ 
إىل ما خلق اهللا من شيء له ظل، كاجلبال واألشجار، متيل ظالهلا تارة مييًنا وتارة  أََعِمَي هؤالء الكفار، فلم ينظروا

  مشاال تبًعا حلركة الشمس هناًرا والقمر ليال كلها خاضعة لعظمة رهبا وجالله، وهي حتت تسخريه وتدبريه وقهره؟

  ) ٤٩(َوالَْملَاِئكَةُ َوُهمْ لَا َيْسَتكْبُِرونَ  َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن دَابٍَّة

  }) ٤٩(َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ ِمْن دَابٍَّة وَالَْمالِئكَةُ َوُهمْ ال َيْسَتكْبُِرونَ { 
ال يستكربون عن  وهللا وحده يسجد كل ما يف السموات وما يف األرض ِمن دابة، واملالئكة يسجدون هللا، وهم

  .وخصَّهم بالذكر بعد العموم لفَْضلهم وشرفهم وكثرة عبادهتم. عبادته

  ) ٥٠(َيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

  }) ٥٠(َيَخافُونَ رَبَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ { 
ويف . فوقهم بالذات والقهر وكمال الصفات، ويفعلون ما ُيؤْمرون به من طاعة اهللا خياف املالئكة رهبم الذي هو

  .إثبات صفة العلو والفوقية هللا على مجيع خلقه، كما يليق جبالله وكماله: اآلية

  ) ٥١( َوقَالَ اللَُّه لَا َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن

  }) ٥١(َوقَالَ اللَُّه ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن { 
  .ال تعبدوا إهلني اثنني، إمنا معبودكم إله واحد، فخافوين دون سواي: وقال اهللا لعباده



  ) ٥٢(يُن َواِصًبا أَفََغْيرَ اللَِّه َتتَّقُونَ َولَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَُه الدِّ

  }) ٥٢(َولَُه َما ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َولَُه الدِّيُن وَاِصًبا أَفَغَْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ { 
أن وهللا كل ما يف السموات واألرض خلقًا وملكًا وعبيًدا، وله وحده العبادة والطاعة واإلخالص دائمًا، أيليق بكم 

  ختافوا غري اهللا وتعبدوه؟

  ) ٥٣(َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأَُرونَ 

  }) ٥٣(َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيهِ َتْجأَُرونَ { 
يٍة، أو صحة جسم، وَسَعة رزقٍ وولد، وغري ذلك، فِمَن اهللا وحده، فهو املُْنِعم هبا عليكم، مث وما بكم ِمن نعمِة هدا

  .إذا نزل بكم السقم والبالء والقحط فإىل اهللا وحده َتِضجُّون بالدعاء 

  ) ٥٤(ثُمَّ إِذَا كََشَف الضُّرَّ َعْنكُمْ إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ 

  }) ٥٤(إِذَا كََشَف الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُْم بَِربِّهِمْ ُيْشرِكُونَ ثُمَّ { 
  .مث إذا كشف عنكم البالء والسقم، إذا مجاعة منكم برهبم املُنِْعم عليهم بالنجاة يتخذون معه الشركاء واألولياء

  ) ٥٥( ِلَيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ

  }) ٥٥(لَِيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ { 
ليجحدوا نعمنا عليهم، ومنها كَْشُف البالء عنهم، فاستمتعوا بدنياكم، ومصريها إىل الزوال، فسوف تعلمون عاقبة 

  .كفركم وعصيانكم

  ) ٥٦(َرَزقَْناُهْم تَاللَِّه لَُتْسأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ َوَيْجَعلُونَ ِلَما لَا َيْعلَُمونَ َنصِيًبا ِممَّا 

  }) ٥٦(وََيْجَعلُونَ ِلَما ال َيْعلَُمونَ َنصِيًبا ِممَّا َرَزقَْناُهْم تَاللَِّه لَُتْسأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم تَفَْتُرونَ { 
هي ال تعلم شيئًا وال تنفع وال تضر، جزًءا من أمواهلم وِمن قبيح أعماهلم أهنم جيعلون لألصنام اليت اختذوها آهلة، و

  .تاهللا لتسألُنَّ يوم القيامة عما كنتم ختتلقونه من الكذب على اهللا. اليت رزقهم اهللا هبا تقرًبا إليها

  ) ٥٧(َوَيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبنَاِت سُْبحَاَنُه َولَُهْم َما َيْشَتُهونَ 

  }) ٥٧(َناِت ُسْبَحاَنُه وَلَُهْم َما َيْشَتُهونَ وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْب{ 
  .املالئكة بنات اهللا، تنزَّه اهللا عن قوهلم، وجيعلون ألنفسهم ما حيبون من البنني: وجيعل الكفار هللا البنات، فيقولون

  ) ٥٨(َوإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهْم بِالْأُْنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَظِيٌم 



  }) ٥٨(ا ُبشَِّر أََحُدُهمْ بِاُألْنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَظِيٌم َوإِذَ{ 
  .كراهية ملا مسع، وامتأل غما وحزًنا؛ وإذا جاء َمن خيرب أحدهم بوالدة أنثى اسودَّ وجهه

  ) ٥٩(سُُّه ِفي التُّرَابِ أَلَا َساَء َما َيْحكُُمونَ َيَتوَاَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِهِ أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُد

  }) ٥٩(ْحكُُمونَ َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التَُّرابِ أَال َساَء َما َي{ 
ن والعار؛ بسبب البنت اليت وُِلدت له، ومتحًريا يف أمر يستخفي ِمن قومه كراهة أن يلقاهم متلبًسا مبا ساءه من احلز

أيبقيها حية على ذلٍّ وهوان، أم يدفنها حية يف التراب؟ أال بئس احلكم الذي حكموه ِمن َجْعل البنات : هذه املولودة
  .هللا والذكور هلم

  ) ٦٠(الْأَْعلَى َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة مَثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الْمَثَلُ 

  }) ٦٠(ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َمثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الْمَثَلُ اَألْعلَى َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
هللا الصفات العليا من للذين ال يؤمنون باآلخرة وال يعملون هلا، الصفة القبيحة من العجز واحلاجة واجلهل والكفر، و

  .الكمال واالستغناء عن خلقه، وهو العزيز يف ملكه، احلكيم يف تدبريه

ى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونََولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاَس بِظُلِْمهِْم َما تََرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة وَلَِكْن ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسم 
  ) ٦١(َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 

 }ى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بِظُلِْمهِْم َما َتَرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخُِّرُهمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسم
  }) ٦١(َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ 

اهللا الناس بكفرهم وافترائهم ما ترك على األرض َمن يتحرَّك، ولكن يبقيهم إىل وقت حمدد هو هناية  ولو يؤاخذ
  .آجاهلم، فإذا جاء أجلهم ال يتأخرون عنه وقًتا يسًريا، وال يتقدمون

  ) ٦٢(ا َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر َوأَنَُّهْم ُمفَْرطُونَ َوَيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلِْسنَُتُهُم الْكَِذَب أَنَّ لَُهمُ الُْحْسَنى لَ

  }) ٦٢(َر وَأَنَُّهْم ُمفَْرطُونَ وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلْسَِنُتُهمُ الْكَِذَب أَنَّ لَُهُم الُْحسَْنى ال َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّا{ 
إن هلم حسن العاقبة، حقًا أن : رهونه ألنفسهم من البنات، وتقول ألسنتهم كذًباأهنم جيعلون هللا ما يك: ومن قبائحهم

  .هلم النار، وأهنم فيها َمْتروكون َمْنسيون

  ) ٦٣(ذَاٌب أَِليٌم َم َولَُهْم َعَتاللَِّه لَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فَُهَو َولِيُُّهُم الَْيْو

  }) ٦٣(َم وَلَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم تَاللَِّه لَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْم فَُهَو وَِليُُّهمُ الَْيْو{ 
ا عملوه من الكفر والتكذيب وعبادة فحسَّن هلم الشيطان م -أيها الرسول-تاهللا لقد أرسلنا رسال إىل أمم ِمن قبلك 

  .غري اهللا، فهو متولٍّ إغواءهم يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب أليم موجع

  ) ٦٤(ونَ َوَما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب إِلَّا ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيؤِْمُن



  }) ٦٤(َنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب إِال ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ َوَما أَْنَزلْ{ 
لتقوم احلجة عليهم ؛ إال لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين واألحكام -أيها الرسول-وما أنزلنا عليك القرآن 

  .نببيانك ورشًدا ورمحة لقوم يؤمنو

  ) ٦٥(ونَ َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُع

  }) ٦٥(ْسَمُعونَ َواللَُّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِهِ اَألْرضَ َبْعَد َموِْتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلقَْومٍ َي{ 
واهللا أنزل من السحاب مطرًا، فأخرج به النبات من األرض بعد أن كانت قاحلة يابسة، إن يف إنزال املطر وإنبات 

  .النبات لَدليال على قدرة اهللا على البعث وعلى الوحدانية، لقوم يسمعون، ويتدبرون، ويطيعون اهللا، ويتقونه

  ) ٦٦(ِعْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبًنا خَاِلًصا َسائًِغا ِللشَّارِبَِني َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَ

  }) ٦٦( ا ِللشَّارِبَِنيَوإِنَّ لَكُْم ِفي اَألنَْعامِ لَِعْبَرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبًنا خَاِلًصا سَاِئًغ{ 
لَعظة، فقد شاهدمت أننا نسقيكم من ضروعها لبًنا  -وهي اإلبل والبقر والغنم-يف األنعام  -أيها الناس-وإن لكم 

  .وبني دم خالًصا من كل الشوائب، لذيذًا ال َيَغصُّ به َمن َشرَِبه -وهو ما يف الكَرِش-خارًجا من بني فَْرث 

  ) ٦٧(ابِ َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ َوِمْن ثََمَراِت النَّخِيلِ َوالْأَعَْن

  }) ٦٧(ِقلُونَ َوِمْن ثََمَراتِ النَّخِيلِ وَاَألْعَنابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلقَْومٍ َيْع{ 
وطعاًما  -وهذا قبل حترميها-ا عليكم ما تأخذونه من مثرات النخيل واألعناب، فتجعلونه مخًرا ُمْسِكًرا وِمن نَِعمن

  .إن فيما ذكر لَدليال على قدرة اهللا ِلقومٍ يعقلون الرباهني فيعتربون هبا. طيًبا

  ) ٦٨(الشََّجرِ َوِممَّا يَْعرُِشونَ َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن 

  }) ٦٨(َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِشونَ { 
وت النحل بأن اجعلي لك بيوًتا يف اجلبال، ويف الشجر، وفيما يبين الناس من البي -أيها النيب-وألَْهَم ربك 
  .والسُّقُف

ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي  ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت فَاْسلُِكي سُُبلَ رَبِِّك ذُلُلًا َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها شََراٌب ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه
  ) ٦٩(ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

فَاْسلُِكي سُُبلَ َربِِّك ذُلُال َيْخُرُج ِمْن ُبطُونَِها شََراٌب ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه ِفيِه شِفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي  ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت{ 
  }) ٦٩(ذَِلَك آلَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

، وقد جعلها لطلب الرزق يف اجلبال وخالل الشجر؛ مث كُلي ِمن كل مثرة تشتهينها، فاسلكي طرق ربك مذللة لك
خيرج من بطون النحل عسل خمتلف األلوان ِمن بياض وصفرة . سهلة عليِك، ال تضلي يف الَعْود إليها وإن بَُعَدْت



إن فيما يصنعه النحل لَداللة قوية على قدرة خالقها لقوم . ومحرة وغري ذلك، فيه شفاء للناس من األمراض
  .يتفكرون، فيعتربون

  ) ٧٠(ٌم قَِديٌر َيَتَوفَّاكُْم َومِْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْي لَا َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِلي َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ

  }) ٧٠(بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم قَدِيٌر َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَيْ ال َيْعلََم { 
واهللا سجانه وتعاىل خلقكم مث مييتكم يف هناية أعماركم، ومنكم َمن يصري إىل أردأ العمر وهو اهلرم، كما كان يف 

ردَّ اإلنسان إىل طفولته ال يعلم شيئًا مما كان يعلمه، إن اهللا عليم قدير، أحاط علمه وقدرته بكل شيء، فاهللا الذي 
  .هذه احلالة قادر على أن مييته، مث يبعثه

مَاُنُهْم فَُهْم ِفيِه سََواٌء َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْي
  ) ٧١(أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ 

مَانُُهْم فَُهْم ِفيِه َسَواءٌ َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْي {
  }) ٧١(أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ 

ق، فمنكم غين ومنكم فقري، ومنكم مالك ومنكم واهللا فَضَّل بعضكم على بعض فيما أعطاكم يف الدنيا من الرز
مملوك، فال يعطي املالكون مملوكيهم مما أعطاهم اهللا ما يصريون به شركاء هلم متساوين معهم يف املال، فإذا مل يرضوا 

بذلك ألنفسهم، فلماذا رضوا أن جيعلوا هللا شركاء من عبيده؟ إن هذا لَمن أعظم الظلم واجلحود ِلنعم اهللا عز 
  .وجل

الطَّيِّبَاِت أَفَبِالْبَاِطلِ ُيؤِْمُنونَ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوحَفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمَن 
  ) ٧٢(َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ 

 أَْزوَاًجا َوجََعلَ لَكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوَحفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباتِ أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم{ 
  }) ٧٢(َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ 

نسلهنَّ األحفاد، لتستريح نفوسكم معهن، وجعل لكم منهن األبناء وِمن ؛ واهللا سبحانه جعل ِمن جنسكم أزواجا
أفبالباطل من ألوهية شركائهم يؤمنون، وبنعم . ورزقكم من األطعمة الطيبة من الثمار واحلبوب واللحوم وغري ذلك

  اهللا اليت ال حتصى جيحدون، وال يشكرون له بإفراده جل وعال بالعبادة؟

  ) ٧٣(السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َشْيئًا َولَا َيْستَِطيُعونَ َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهْم رِْزقًا ِمَن 

  }) ٧٣(َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْمِلُك لَُهْم رِْزقًا ِمَن السََّماَواِت وَاَألْرضِ َشْيئًا َوال َيْسَتِطيُعونَ { 
ء كاملطر، وال من األرض كالزرع، فهم ال ويعبد املشركون أصناًما ال متلك أن تعطيهم شيئًا من الرزق من السما

  .ألهنم ال يقدرون؛ ميلكون شيئًا، وال يتأتى منهم أن ميلكوه

  ) ٧٤(فَلَا َتْضرِبُوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 



  }) ٧٤(ُتْم ال َتْعلَُمونَ فَال َتْضرِبُوا ِللَِّه اَألْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَْن{ 
هللا أشباًها مماثلني له ِمن َخلْقه تشركوهنم معه يف  -أيها الناس-وإذا َعِلمتم أن األصنام واألوثان ال تنفع، فال جتعلوا 

  .إن اهللا يعلم ما تفعلون، وأنتم غافلون ال تعلمون خطأكم وسوء عاقبتكم. العبادة

ونَ وكًا لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْهًرا َهلْ َيْسَتُوضََرَب اللَُّه َمثَلًا َعْبًدا َمْملُ
  ) ٧٥(الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

َوَمْن َرَزقَْناُه مِنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْهًرا َهلْ ضََرَب اللَُّه َمثَال َعْبًدا َمْملُوكًا ال َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء { 
  }) ٧٥(َيْسَتُوونَ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ 

ر حًرا، رجال مملوكًا عاجًزا عن التصرف ال ميلك شيئًا، ورجال آخ: ضرب اهللا مثال بيَّن فيه فساد عقيدة أهل الشرك
له مال حالل رَزقَه اهللا به، ميلك التصرف فيه، ويعطي منه يف اخلفاء والعلن، فهل يقول عاقل بالتساوي بني 

الرجلني؟ فكذلك اهللا اخلالق املالك املتصرف ال يستوي مع خلقه وعبيده، فكيف ُتَسوُّون بينهما؟ احلمد هللا وحده، 
  . ال يعلمون أن احلمد والنعمة هللا، وأنه وحده املستحق للعبادةفهو املستحق للحمد والثناء، بل أكثر املشركني

جِّْههُ لَا يَأِْت بَِخْيرٍ َهلْ َيْستَوِي َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْولَاهُ أَْيَنَما ُيَو
  ) ٧٦(َعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالْ

ْهُه ال َيأِْت بِخَْيرٍ َهلْ َوضََرَب اللَُّه َمثَال َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَمُ ال َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْوالُه أَْيَنَما يَُوجِّ{ 
  }) ٧٦(ى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ َيْستَوِي ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَ

أحدمها أخرس أصم ال َيفَْهم وال ُيفْهِم، ال يقدر على منفعة نفسه أو : وضرب اهللا مثال آخر لبطالن الشرك رجلني
غريه، وهو عبء ثقيل على َمن َيلي أمره ويعوله، إذا أرسله ألمر يقضيه ال ينجح، وال يعود عليه خبري، ورجل آخر 

نفسه وغريه، يأمر باإلنصاف، وهو على طريق واضح ال عوج فيه، فهل يستوي الرجالن يف  سليم احلواس، ينفع
  نظر العقالء؟ فكيف ُتَسوُّون بني الصنم األبكم األصمِّ وبني اهللا القادر املنعم بكل خري؟

  ) ٧٧(أَْو ُهَو أَقَْربُ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ

) ٧٧(لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوِللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِال كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْربُ إِنَّ اللََّه َع{ 
{  

غاب يف السموات واألرض، وما شأن القيامة يف سرعة جميئها إال كنظرة سريعة بالبصر، وهللا سبحانه وتعاىل ِعلُْم ما 
  .إن اهللا على كل شيء قدير. بل هو أسرع من ذلك

  ) ٧٨(َعلَّكُْم َتْشكُُرونَ ِئَدةَ لََواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم لَا َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفْ

) ٧٨(ةَ لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ َواللَُّه أَخَْرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ ال َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع َواَألْبَصاَر وَاَألفِْئَد{ 
{  



ون شيئًا مما حولكم، وجعل لكم وسائل واهللا سبحانه وتعاىل أخرجكم ِمن بطون أمهاتكم بعد مدة احلمل، ال تدرك
  .لعلكم تشكرون هللا تعاىل على تلك النعم، وتفردونه عز وجل بالعبادة؛ اإلدراك من السمع والبصر والقلوب

  ) ٧٩(ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ أَلَْم َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخََّراٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت 

  }) ٧٩(ْومٍ ُيؤِْمُنونَ أَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخََّراٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِال اللَُّه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَ{ 
؟ ما ميسكهن عن الوقوع إال هو أمل ينظر املشركون إىل الطري مذلالت للطريان يف اهلواء بني السماء واألرض بأمر اهللا

إن يف ذلك التذليل واإلمساك لَدالالت لقوم يؤمنون مبا يرونه من األدلة على . سبحانه مبا َخلَقه هلا، وأقدرها عليه
  .قدرة اهللا

ِخفُّوَنَها َيْوَم ظَعْنِكُْم َوَيْوَم إِقَاَمِتكُْم َوِمْن َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَنَْعامِ ُبُيوًتا َتْسَت
  ) ٨٠(أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ 

َها َيْوَم ظَْعنِكُْم َوَيْوَم إِقَاَمِتكُْم َوِمْن َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن ُبيُوِتكُْم َسكًَنا َوجََعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد اَألْنَعامِ ُبيُوًتا َتْسَتِخفُّوَن{ 
  }) ٨٠(أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ 

واهللا سبحانه جعل لكم من بيوتكم راحة واستقراًرا مع أهلكم، وأنتم مقيمون يف احلضر، وجعل لكم يف سفركم 
األنعام، َيِخفُّ عليكم ِحْملها وقت َتْرحالكم، وخيف عليكم َنْصبها وقت إقامتكم بعد خياًما وقباًبا من جلود 

التَّْرحال، وجعل لكم من أصواف الغنم، وأوبار اإلبل، وأشعار املعز أثاثًا لكم من أكسية وألبسة وأغطية وفرش 
  .وزينة، تتمتعون هبا إىل أجل مسمَّى ووقت معلوم

قِيكُمْ مَّا َخلََق ِظلَالًا َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْجِبَالِ أَكْنَاًنا َوجََعلَ لَكُْم سَرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ َوَسرَابِيلَ َتَواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِم
  ) ٨١(َبأَْسكُْم كَذَِلكَ ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ 

ال َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْجِبَالِ أَكْنَاًنا َوجََعلَ لَكُْم َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ َوسََرابِيلَ َتقِيكُمْ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظال{ 
  }) ٨١(َبأَْسكُْم كَذَِلكَ ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ 

 اجلبال من املغارات والكهوف أماكن تلجؤون واهللا جعل لكم ما تستظلُّون به من األشجار وغريها، وجعل لكم يف
إليها عند احلاجة، وجعل لكم ثياًبا من القطن والصوف وغريمها، حتفظكم من احلر والربد، وجعل لكم من احلديد ما 

؛ يردُّ عنكم الطعن واألذى يف حروبكم، كما أنعم اهللا عليكم هبذه النعم يتمُّ نعمته عليكم ببيان الدين احلق
  .ا ألمر اهللا وحده، وال تشركوا به شيئًا يف عبادتهلتستسلمو

  ) ٨٢(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

  }) ٨٢(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ الُْمبُِني { 
البالغ الواضح ملا أُْرِسلَْت به، بعدما رأوا من اآليات فال حتزن، فما عليك إال  -أيها الرسول-فإن أعرضوا عنك 
  .وأما اهلداية فإلينا



  ) ٨٣(َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ يُْنِكرُوَنَها َوأَكْثَُرُهمُ الْكَاِفُرونَ 

  }) ٨٣(َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُيْنِكرُوَنَها َوأَكْثَرُُهُم الْكَاِفُرونَ { 
عليهم بإرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم إليهم، مث جيحدون نبوته، وأكثر قومه  يعرف هؤالء املشركون نعمة اهللا
  .اجلاحدون لنبوته، ال املقرون هبا

  ) ٨٤(َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا ثُمَّ لَا ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُروا َولَا ُهْم ُيْسَتْعتَُبونَ 

  }) ٨٤(مَّةٍ َشهِيًدا ثُمَّ ال ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَرُوا َوال ُهْم ُيْسَتْعَتبُونَ َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن كُلِّ أُ{ 
ما يكون يوم القيامة، حني نبعث من كل أمة رسوهلا شاهًدا على إميان من آمن منها،  -أيها الرسول-واذكر هلم 

 ُيطْلب منهم إرضاُء رهبم بالتوبة والعمل وكُفْر َمن كَفَر، مث ال ُيؤذن للذين كفروا باالعتذار عما وقع منهم، وال
  .الصاحل، فقد مضى أوان ذلك

  ) ٨٥(َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَلَا ُيَخفَُّف َعنُْهْم َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ 

  }) ٨٥( َوإِذَا رَأَى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَال ُيَخفَُّف َعنُْهْم َوال ُهمْ ُيْنظَُرونَ{ 
  .وإذا شاهد الذين كفروا عذاب اهللا يف اآلخرة فال خيفف عنهم منه شيء، وال ُيْمهلون، وال يؤخر عذاهبم

قَْولَ إِنَّكُْم  فَأَلْقَْوا إِلَيْهُِم الَْوإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم قَالُوا َربََّنا َهُؤلَاِء ُشَركَاؤَُنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو ِمْن ُدونَِك
  ) ٨٦(لَكَاِذُبونَ 

 فَأَلْقَْوا إِلَْيهُِم الْقَْولَ إِنَّكُمْ َوإِذَا رَأَى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاءَُهْم قَالُوا َربََّنا هَُؤالِء ُشَركَاُؤَنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعوا ِمْن ُدونَِك{ 
  }) ٨٦(لَكَاِذُبونَ 

ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم ِمن : امة آهلتهم اليت عبدوها مع اهللا، قالواوإذا أبصر املشركون يوم القي
لَكاذبون، حني جعلتمونا شركاء هللا  -أيها املشركون-إنكم : دونك، فنطقَِت اآلهلة بتكذيب َمن عبدوها، وقالت

  .موعبدمتونا معه، فلم نأمركم بذلك، وال زعمنا أننا مستحقون لأللوهية، فاللوم عليك

  ) ٨٧(َوأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيوَْمِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ 

  }) ٨٧(َوأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيْوَمِئذٍ السَّلََم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ { 
كانوا خيتلقونه من األكاذيب، وأن آهلتهم  وأظهر املشركون االستسالم واخلضوع هللا يوم القيامة، وغاب عنهم ما

  .تشفع هلم

  ) ٨٨(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا يُفِْسُدونَ 

  }) ٨٨(ذَابِ بَِما كَانُوا ُيفِْسُدونَ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْع{ 
وكذَّبوك، ومنعوا غريهم عن اإلميان باهللا ورسوله، زدناهم  -أيها الرسول-الذين جحدوا وحدانية اهللا ونبوتك 



وهذا بسبب تعمُّدهم اإلفساد وإضالل العباد بالكفر ؛ عذابا على كفرهم وعذاًبا على صدِّهم الناس عن اتباع احلق
  .واملعصية

َعلَْيكَ الِْكَتابَ ِتْبيَاًنا ِلكُلِّ َيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِيًدا َعلَْيهِْم ِمْن أَْنفُسِهِْم َوجِئَْنا بِكَ َشهِيًدا َعلَى َهُؤلَاِء َونَزَّلَْنا َو
  ) ٨٩(َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

كُلِّ ٍة شَهِيًدا َعلَْيهِْم ِمْن أَْنفُِسهِْم َوجِئَْنا بَِك َشهِيًدا َعلَى َهُؤالِء وََنزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب ِتبَْياًنا ِلَوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمَّ{ 
  }) ٨٩(َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

ا عليهم، هو الرسول الذي بعثه اهللا إليهم حني نبعث يوم القيامة يف كل أمة من األمم شهيًد -أيها الرسول-واذكر 
شهيًدا على أمتك، وقد َنزَّلْنا عليك القرآن توضيًحا لكل أمر  -أيها الرسول-من أنفسهم وبلساهنم، وجئنا بك 

حيتاج إىل بيان، كأحكام احلالل واحلرام، والثواب والعقاب، وغري ذلك، وليكون هداية من الضالل، ورمحة ملن 
  .، وبشارة طيبة للمؤمنني حبسن مصريهمصدَّق وعمل به

ْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالْإِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْب
)٩٠ (  

ِن وَإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َويَْنَهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ َوالَْبْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَاِإلْحَسا{ 
)٩٠ ({  

إن اهللا سبحانه وتعاىل يأمر عباده يف هذا القرآن بالعدل واإلنصاف يف حقه بتوحيده وعدم اإلشراك به، ويف حق 
يأمر باإلحسان يف حقه بعبادته وأداء فرائضه على الوجه املشروع، وإىل اخللق يف عباده بإعطاء كل ذي حق حقه، و

األقوال واألفعال، ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرُّهم، وينهى عن كل ما قَُبَح قوال أو عمال وعما ينكره 
َيِعظكم  -هبذا األمر وهذا النهي-الشرع وال يرضاه من الكفر واملعاصي، وعن ظلم الناس والتعدي عليهم، واهللا 

  .لكي تتذكروا أوامر اهللا وتنتفعوا هبا؛ ويذكِّركم العواقب

َتفَْعلُونَ ْيكُْم كَِفيلًا إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َوأَْوفُوا بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهْدُتْم َولَا َتنْقُُضوا الْأَْيَمانَ َبْعدَ َتْوِكيدَِها َوقَْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَ
)٩١ (  

كُْم كَفِيال إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َوأَْوفُوا بَِعْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهدُْتْم َوال َتنْقُُضوا اَألْيَمانَ َبْعدَ َتْوِكيدَِها َوقَْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْي{ 
  }) ٩١(َتفَْعلُونَ 

أو بينكم وبني الناس فيما ال خيالف  -تعاىل-بني اهللا والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم و
. كتاب اهللا وسنة نبيه، وال ترجعوا يف األميان بعد أن أكَّْدمتوها، وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال وضامًنا حني عاهدمتوه

  .إن اهللا يعلم ما تفعلونه، وسيجزيكم عليه

ِد قُوٍَّة أَْنكَاثًا تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُمْ أَنْ َتكُونَ أُمَّةٌ ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما َولَا َتكُوُنوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن َبْع
  ) ٩٢(َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَيَُبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 



أَْرَبى ِمْن أُمَّةٍ ِتي نَقََضْت غَْزلََها ِمْن بَْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثًا تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخال َبيَْنكُمْ أَنْ َتكُونَ أُمَّةٌ ِهَي َوال َتكُونُوا كَالَّ{ 
  }) ٩٢( إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه وَلَُيَبيَِّننَّ لَكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

وال ترجعوا يف عهودكم، فيكون َمثَلكم مثل امرأة غزلت غَْزال وأحكمته، مث نقضته، جتعلون أميانكم اليت حلفتموها 
عند التعاهد خديعة ملن عاهدمتوه، وتنقضون عهدكم إذا وجدمت مجاعة أكثر ماال ومنفعة من الذين عاهدمتوهم، إمنا 

لعهود وما هناكم عنه ِمن نقضها، وليبيِّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون خيتربكم اهللا مبا أمركم به من الوفاء با
  .يف الدنيا من اإلميان باهللا ونبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٩٣(مَّا كُْنُتمْ َتْعَملُونَ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء َولَُتْسأَلُنَّ َع

  }) ٩٣(ا كُْنُتْم َتْعَملُونَ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجعَلَكُْم أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء وَلَُتسْأَلُنَّ َعمَّ{ 
ميان، وألزمكم به، ولكنه سبحانه ُيضلُّ ولو شاء اهللا لوفَّقكم كلكم، فجعلكم على ملة واحدة، وهي اإلسالم واإل

َمن يشاء ممن علم منه إيثار الضالل، فال يهديه عدال منه، ويهدي َمن يشاء ِممَّن علم منه إيثار احلق، فيوفقه فضال 
منه، وليسألنَّكم اهللا مجيًعا يوم القيامة عما كنتم تعملون يف الدنيا فيما أمركم به، وهناكم عنه، وسيجازيكم على 

  .ذلك

ْن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَاٌب َعِظيمٌ َولَا تَتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُْم فَتَزِلَّ قََدٌم َبْعَد ثُُبوِتَها َوَتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَددُْتْم َع
)٩٤ (  

ثُُبوتَِها َوَتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَددُْتْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَابٌ َوال تَتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخال َبيَْنكُْم فَتَزِلَّ قََدٌم َبْعَد { 
  }) ٩٤(َعِظيٌم 

وال جتعلوا من األميان اليت حتلفوهنا خديعة ملن حلفتم هلم، فتهلكوا بعد أن كنتم آمنني، كمن زلقت قدمه بعد ثبوهتا، 
سببتم فيه ِمن َمْنع غريكم عن هذا الدين ملا رأوه منكم من الغدر، مبا ت؛ وتذوقوا ما يسوؤكم من العذاب يف الدنيا

  .ولكم يف اآلخرة عذاب عظيم

  ) ٩٥(َولَا َتْشَتُروا بَِعْهدِ اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا إِنََّما ِعْندَ اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 

  }) ٩٥(ا قَلِيال إِنََّما ِعْندَ اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ َوال َتْشَترُوا بِعَْهِد اللَِّه ثََمًن{ 
لتستبدلوا مكانه عرًضا قليال من متاع الدنيا، إن ما عند اهللا من الثواب على الوفاء أفضل ؛ وال تنقضوا عهد اهللا

  .ني خْيَري الدنيا واآلخرةلكم من هذا الثمن القليل، إن كنتم من أهل العلم، فتدبَّروا الفرق ب

  ) ٩٦(لُونَ َما ِعْنَدكُْم َينْفَُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاقٍ َولََنجْزَِينَّ الَِّذيَن صََبُروا أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَم

  }) ٩٦(َرُهْم بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َما ِعْنَدكُْم َيْنفَُد َوَما ِعْندَ اللَِّه بَاقٍ َولََنجْزَِينَّ الَِّذينَ َصَبرُوا أَْج{ 
ولُنِثينبَّ الذين حتمَّلوا مشاق . ما عندكم من حطام الدنيا يذهب، وما عند اهللا لكم من الرزق والثواب ال يزول

  .ثواهبم بأحسن أعماهلم، فنعطيهم على أدناها، كما نعطيهم على أعالها تفضُّال -ومنها الوفاء بالعهد-التكاليف 



  ) ٩٧(ْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً َولََنْجزَِينَُّهمْ أَْجرَُه

َياةً طَيَِّبةً َولََنجْزَِينَُّهْم أَْجَرُهمْ بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َح{ 
)٩٧ ({  

َمن عمل عمال صاحلًا ذكًرا كان أم أنثى، وهو مؤمن باهللا ورسوله، فلنحيينه يف الدنيا حياة سعيدة مطمئنة، ولو كان 
  .الدنياقليل املال، ولنجزينَّهم يف اآلخرة ثواهبم بأحسن ما عملوا يف 

  ) ٩٨(فَإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 

  }) ٩٨(فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ { 
ان املطرود من رمحة اهللا قائال أعوذ أن تقرأ شيئًا من القرآن فاستعذ باهللا ِمن شرِّ الشيط -أيها املؤمن-فإذا أردت 

  .باهللا من الشيطان الرجيم

إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهْم بِهِ ) ٩٩(إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
  ) ١٠٠(ُمْشرِكُونَ 

إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه وَالَِّذيَن ُهْم بِِه ) ٩٩(لَْيسَ لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ إِنَّهُ { 
  }) ١٠٠(ُمْشرِكُونَ 

إمنا تسلُّطه على الذين جعلوه . إن الشيطان ليس له تسلُّطٌ على املؤمنني باهللا ورسوله، وعلى رهبم وحده يعتمدون
  .مشركون باهللا تعاىل -بسبب طاعته-ُمعيًنا هلم وأطاعوه، والذين هم 

  ) ١٠١(لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَُرُهْم 

  }) ١٠١( لَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَُرُهمْ ال َيْعلَُمونََوإِذَا َبدَّ{ 
: وإذا بدَّلنا آية بآية أخرى، واهللا اخلالق أعلم مبصلحة َخلْقه مبا ينزله من األحكام يف األوقات املختلفة، قال الكفار

بل أكثرهم ال . وحممد صلى اهللا عليه وسلم ليس كما يزعمون. كاذب خمَتِلق على اهللا ما مل َيقُلْه -يا حممد-ت إمنا أن
  .ِعلْم هلم برهبم وال بشرعه وأحكامه

  ) ١٠٢( قُلْ َنزَّلَهُ ُروُح الْقُُدسِ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبِّتَ الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني

  }) ١٠٢(قُلْ نَزَّلَُه ُروحُ الْقُُدسِ ِمْن َربَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني { 
تثبيًتا للمؤمنني، ؛ ليس القرآن خمتلَقًا ِمن عندي، بل نَزَّله جربيل ِمن ربك بالصدق والعدل: -أيها الرسول-قل هلم 

  .الضالل، وبشارة طيبة ملن أسلموا وخضعوا هللا رب العاملني وهداية من

  ) ١٠٣(َسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني َولَقَْد َنْعلَمُ أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيهِ أَْعَجِميٌّ وََهذَا ِل



  }) ١٠٣(نََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَسانٌ عََربِيٌّ ُمبٌِني َولَقَدْ َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِ{ 
فإن لسان الذي نسبوا إليه ؛ كذبوا. إن النيب يتلقى القرآن ِمن بشر ِمن بين آدم: ولقد نعلم أن املشركني يقولون

  .مي ال ُيفصح، والقرآن عريب غاية يف الوضوح والبيانتعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم أعج

  ) ١٠٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه لَا يَْهِديهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  }) ١٠٤(إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه ال يَْهِديهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم { 
  .إن الكفار الذين ال يصدقون بالقرآن ال يوفقهم اهللا إلصابة احلق، وهلم يف اآلخرة عذاب مؤمل موجع

  ) ١٠٥(إِنََّما َيفَْترِي الْكَِذَب الَِّذيَن لَا ُيْؤمُِنونَ بِآَياتِ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ 

  }) ١٠٥(ِمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ إِنََّما َيفَْترِي الْكَِذَب الَِّذيَن ال ُيْؤ{ 
أما حممد صلى اهللا عليه وسلم . إمنا خيتلق الكذَب َمن ال يؤمن باهللا وآياته، وأولئك هم الكاذبون يف قوهلم ذلك

  .املؤمن بربه اخلاضع له فمحال أن يكذب على اهللا، ويقول عليه ما مل يقله

فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن اللَِّه ِه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن َولَِكْن َمْن شََرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا َمْن كَفََر بِاللَّ
َرِة َوأَنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن ذَِلَك بِأَنَُّهمُ اسَْتَحبُّوا الْحََياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخ) ١٠٦(َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

)١٠٧ (  

كُفْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إَِميانِِه إِال َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن َولَِكْن َمْن شََرَح بِالْ{ 
ذَِلَك بِأَنَُّهُم اْسَتَحبُّوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى اآلِخَرِة َوأَنَّ اللََّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِينَ ) ١٠٦(َعِظيٌم  اللَِّه َولَُهْم َعذَاٌب

)١٠٧ ({  
إمنا يفتري الكذب َمن نطق بكلمة الكفر وارتدَّ بعد إميانه، فعليهم غضب من اهللا، إال َمن أُرغم على النطق بالكفر، 

ق به خوفًا من اهلالك وقلبه ثابت على اإلميان، فال لوم عليه، لكن من نطق بالكفر واطمأن قلبه إليه، فعليهم فنط
وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها، وتفضيلهم إياها على اآلخرة ؛ غضب شديد من اهللا، وهلم عذاب عظيم

  .وثواهبا، وأن اهللا ال يهدي الكافرين، وال يوفقهم للحق والصواب

  ) ١٠٨(أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمعِهِْم وَأَْبصَارِِهْم َوأُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ 

  }) ١٠٨(أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمِعهِْم َوأَْبَصارِِهْم َوأُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ { 
ين ختم اهللا على قلوهبم بالكفر وإيثار الدنيا على اآلخرة، فال يصل إليها نور اهلداية، وأصم مسعهم عن أولئك هم الذ

آيات اهللا فال يسمعوهنا مساع تدبُّر، وأعمى أبصارهم، فال يرون الرباهني الدالة على ألوهية اهللا، وأولئك هم 
  .الغافلون عمَّا أعدَّ اهللا هلم من العذاب

  ) ١٠٩(ُهْم ِفي الْآخَِرِة ُهُم الْخَاِسُرونَ لَا َجَرَم أَنَّ



  }) ١٠٩(ال َجَرَم أَنَُّهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ الْخَاِسُرونَ { 
  .حقًا إهنم يف اآلخرة هم اخلاسرون اهلالكون، الذين صرفوا حياهتم إىل ما فيه عذاهبم وهالكهم

  ) ١١٠(ِتنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبرُوا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرحِيٌم ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن هَاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُ

  }) ١١٠(فُورٌ َرحِيٌم ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َهاَجرُوا ِمْن َبْعِد َما فُِتُنوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبرُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعدَِها لََغ{ 
الذين عذَّهبم املشركون، حىت وافقوهم على ما هم عليه ظاهرًا، ففتنوهم بالتلفظ " مكة"فني يف مث إن ربك للمستضع

، مث جاهدوا يف سبيل اهللا، وصربوا "املدينة"مبا يرضيهم، وقلوهبم مطمئنة باإلميان، وملَّا أمكنهم اخلالص هاجروا إىل 
  .م هبم لَغفور هلم، رحي -من بعد توبتهم-على مشاق التكاليف، إن ربك 

  ) ١١١(َيْوَم َتأِْتي كُلُّ نَفْسٍ ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

  }) ١١١(َيْوَم تَأِْتي كُلُّ َنفْسٍ ُتجَاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ { 
بيوم القيامة حني تأيت كل نفس ختاصم عن ذاهتا، وتعتذر بكل املعاذير، ويويف اهللا كل  -أيها الرسول- وذكرهم

  .نفس جزاء ما َعِملَْته من غري ظلم هلا، فال يزيدهم يف العقاب، وال ينقصهم من الثواب

قَُها رَغًَدا ِمْن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِأَْنُعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاسَ َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً َيأِْتيَها رِْز
  ) ١١٢(الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ 

ٍن فَكَفََرْت بِأَنُْعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه لَِباسَ َوضََرَب اللَُّه َمثَال قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً يَأِْتيَها رِْزقَُها رَغًَدا ِمْن كُلِّ َمكَا{ 
  }) ١١٢(الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ 

كانت يف أمان من االعتداء، واطمئنان ِمن ضيق العيش، يأتيها رزقها هنيئًا سهال من " مكة"وضرب اهللا مثال بلدة 
هم، وأشركوا به، ومل يشكروا له، فعاقبهم اهللا باجلوع، واخلوف من سرايا رسول كل جهة، فجحد أهلُها نَِعَم اهللا علي

  .وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم الباطل؛ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجيوشه، اليت كانت ختيفهم

  ) ١١٣(َولَقَْد َجاءَُهْم َرسُولٌ ِمنُْهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهُم الَْعذَاُب وَُهْم ظَاِلُمونَ 

  }) ١١٣(لَقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ مِْنُهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهمُ الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ َو{ 
رسوال منهم، هو النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، فلم " مكة"ولقد أرسل اهللا إىل أهل 

وهم " بدر"دائد واجلوع واخلوف، وقَْتل عظمائهم يف يقبلوا ما جاءهم به، ومل يصدقوه، فأخذهم العذاب من الش
  .ظاملون ألنفسهم بالشرك باهللا، والصدِّ عن سبيله

  ) ١١٤(فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواْشكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ 



  }) ١١٤(َحالال طَيًِّبا َواْشكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ فَكُلُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه { 
مما رزقكم اهللا، وجعله لكم حالال مستطاًبا، واشكروا نعمة اهللا عليكم باالعتراف هبا  -أيها املؤمنون-فكلوا 

  .ه، تعبدونه وحده ال شريك لهوَصْرفها يف طاعة اهللا، إن كنتم حقًّا منقادين ألمره سامعني مطيعني ل

ْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدََّم وَلَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَ
)١١٥ (  

فُوٌر وَالدََّم وَلَْحمَ الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيرَ بَاغٍ َوال َعاٍد فَإِنَّ اللََّه غَ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ{ 
  }) ١١٥(َرحِيٌم 

، لكن إمنا حرَّم اهللا عليكم امليتة من احليوان، والدم املسفوح من الذبيح عند ذحبه، وحلم اخلنزير، وما ذبح لغري اهللا
َمن أجلأته ضرورة اخلوف من املوت إىل أَكْلِ شيء ِمن هذه احملرمات وهو غري ظامل، وال متجاوزٍ حدَّ الضرورة، فإن 

  .اهللا غفور له، رحيم به، ال يعاقبه على ما فعل

َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ إِنَّ الَِّذيَن يَفَْتُرونَ َعلَى اللَّهِ َولَا َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحلَالٌ َوَهذَا حََراٌم ِلَتفَْتُروا 
  ) ١١٦(الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ 

الَِّذيَن يَفَْتُرونَ َعلَى َوال َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحاللٌ َوَهذَا حََراٌم ِلَتفَْتُروا َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ إِنَّ { 
  }) ١١٦(لَِّه الْكَِذَب ال ُيفِْلُحونَ ال

؛ هذا حالل ِلما حرَّمه اهللا، وهذا حرام ِلما أَحلَّه اهللا: للكذب الذي تصفه ألسنتكم -أيها املشركون-وال تقولوا 
 لتختلقوا على اهللا الكذب بنسبة التحليل والتحرمي إليه، إن الذين خيتلقون على اهللا الكذب ال يفوزون خبري يف الدنيا

  .وال يف اآلخرة

  ) ١١٧(َمَتاٌع قَِليلٌ وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  }) ١١٧(َمتَاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم { 
  .متاعهم يف الدنيا متاع زائل ضئيل، وهلم يف اآلخرة عذاب موجع

  ) ١١٨(ْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهْم َيظِْلُمونَ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوَما ظَلَ

  }) ١١٨(ِلُمونَ َوَعلَى الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظْ{ 
قبل، وهو كل ذي ظُفُر، وشحوم البقر والغنم، إال ما َحَملَْته ِمن  -أيها الرسول-وعلى اليهود َحرَّمنا ما أخربناك به 

ظهورها أو أمعاؤها أو كان خمتلطًا بعظم، وما ظلمناهم بتحرمي ذلك عليهم، ولكن كانوا ظاملني ألنفسهم بالكفر 
  .والبغي، فاستحقوا التحرمي عقوبة هلم

  ) ١١٩(ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعدَِها لََغفُورٌ َرحِيٌم  ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة



) ١١٩( َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحوا إِنَّ رَبََّك ِمْن{ 
{  

فكل عاص هللا خمطئًا أو متعمًدا فهو -مث إن ربك للذين فعلوا املعاصي يف حال جهلهم لعاقبتها وإجياهبا لسخط اهللا 
، مث رجعوا إىل اهللا عمَّا كانوا عليه من الذنوب، وأصلحوا نفوسهم -جاهل هبذا االعتبار وإن كان عاملًا بالتحرمي

  .لَغفور هلم، رحيم هبم -إصالحهمِمن بعد توبتهم و-وأعماهلم، إن ربك 

َشاكًِرا لِأَْنُعِمِه اجَْتَباُه َوَهَداُه إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ١٢٠(إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا وَلَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  ) ١٢٢(آخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني َوآَتْينَاُه ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َوإِنَُّه ِفي الْ) ١٢١(

َشاِكًرا َألْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إِلَى صَِراطٍ ) ١٢٠(إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا َولَمْ َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني { 
  }) ١٢٢(ِفي اآلِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني  َوآَتْينَاُه ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوإِنَُّه) ١٢١(ُمْسَتِقيمٍ 

إن إبراهيم كان إماًما يف اخلري، وكان طائعا خاضًعا هللا، ال مييل عن دين اإلسالم موحًِّدا هللا غري مشرك به، وكان 
نعمة حسنة شاكًرا لنعم اهللا عليه، اختاره اهللا لرسالته، وأرشده إىل الطريق املستقيم، وهو اإلسالم، وآتيناه يف الدنيا 

  .من الثناء عليه يف اآلخِرين والقدوة به، والولد الصاحل، وإنه عند اهللا يف اآلخرة ملن الصاحلني أصحاب املنازل العالية

  ) ١٢٣(ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  }) ١٢٣(لَْيَك أَنِ اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبرَاِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ أَْوحَْيَنا إِ{ 
أن اتبع دين اإلسالم كما اتبعه إبراهيم، وأن استقم عليه، وال َتِحْد عنه، فإن  -أيها الرسول-مث أوحينا إليك 

  .إبراهيم مل يكن من املشركني مع اهللا غريه

  ) ١٢٤(فُونَ ْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلإِنََّما جُِعلَ السَّ

  }) ١٢٤(ِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنََّما ُجِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ َربَّكَ لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَم{ 
إمنا جعل اهللا تعظيم يوم السبت بالتفرغ للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على نبيهم، واختاروه بدل يوم 

لى لَيحكم بني املختلفني يوم القيامة فيما اختلفوا فيه ع -أيها الرسول-فإن ربك . اجلمعة الذي أُِمروا بتعظيمه
  .نبيهم، وجيازي كال مبا يستحقه

 أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ رَبََّك ُهَو
  ) ١٢٥(َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

َضلَّ َعْن  لِ رَبَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوجَاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْناْدُع إِلَى َسبِي{ 
  }) ١٢٥(َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن 

ريقة احلكيمة اليت أوحاها اهللا إليك يف أنت وَمنِ اتبعك إىل دين ربك وطريقه املستقيم، بالط -أيها الرسول-ادُع 
الكتاب والسنة، وخاِطب الناس باألسلوب املناسب هلم، وانصح هلم نصًحا حسًنا، يرغبهم يف اخلري، وينفرهم من 



فما عليك إال البالغ، وقد بلَّْغَت، أما هدايتهم فعلى اهللا . الشر، وجادهلم بأحسن طرق اجملادلة من الرفق واللني
  .أعلم مبن ضلَّ عن سبيله، وهو أعلم باملهتدينوحده، فهو 

  ) ١٢٦(َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه وَلَِئْن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر ِللصَّابِرِيَن 

  }) ١٢٦(ِللصَّابِرِيَن  َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتمْ بِِه َولَِئْن َصَبرُْتْم لَُهَو َخْيٌر{ 
القصاص ممن اعتدوا عليكم، فال تزيدوا عما فعلوه بكم، ولئن صربمت هلو خري لكم يف  -أيها املؤمنون-وإن أردمت 

  .الدنيا بالنصر، ويف اآلخرة باألجر العظيم

  ) ١٢٧(قٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ َواْصبِْر َوَما صَْبُرَك إِلَّا بِاللَِّه َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَلَا َتُك ِفي َضْي

  }) ١٢٧(وَاْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِال بِاللَِّه َوال َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوال َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ { 
على ما أصابك ِمن أذى يف اهللا حىت يأتيك الفرج، وما صربك إال باهللا، فهو الذي يعينك  -أيها الرسول-واصرب 

فإن ذلك عائد ؛ ، وال حتزن على َمن خالفك ومل يستجب لدعوتك، وال تغتم ِمن مكرهم وكيدهمعليه ويثبتك
  .عليهم بالشر والوبال

  ) ١٢٨(إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ 

  }) ١٢٨(إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا وَالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ { 
إن اهللا سبحانه وتعاىل مع الذين اتقوه بامتثال ما أمر واجتناب ما هنى بالنصر والتأييد، ومع الذين حيسنون أداء 

  .فرائضه والقيام حبقوقه ولزوم طاعته، بعونه وتوفيقه ونصره

  }سورة اإلسراء { 

ى الَْمْسجِِد الْأَقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْولَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسجِِد الْحََرامِ إِلَ
  ) ١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

َيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَّهُ هُ ِلنُرِسُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيال ِمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ إِلَى الَْمْسجِِد اَألقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْولَ{ 
  }) ١(ُهَو السَِّميعُ الَْبِصُري 

ميجِّد اهللا نفسه ويعظم شأنه، لقدرته على ما ال يقدر عليه أحد سواه، ال إله غريه، وال رب سواه، فهو الذي أسرى 
إىل " مكة"م بـ بعبده حممد صلى اهللا عليه وسلم زمًنا من الليل جبسده وروحه، يقظة ال مناًما، من املسجد احلرا

الذي بارك اهللا حوله يف الزروع والثمار وغري ذلك، وجعله حمال لكثري من " بيت املقدس"املسجد األقصى بـ 
إن اهللا سبحانه وتعاىل هو السميع جلميع األصوات، البصري بكل . األنبياء؛ ليشاهد عجائب قدرة اهللا وأدلة وحدانيته

  .نيا واآلخرةُمْبَصر، فيعطي كُال ما يستحقه يف الد

  ) ٢(َوآَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ أَلَّا تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوِكيلًا 



  }) ٢(َوآَتْيَنا مُوَسى الِْكَتاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ أَال َتتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوكِيال { 
 حممًدا صلى اهللا عليه وسلم باإلسراء، كَرَّم موسى عليه السالم بإعطائه التوراة، وجعلها بياًنا للحق وكما كرَّم اهللا

  .وإرشاًدا لبين إسرائيل، متضمنة هنيهم عن اختاذ غري اهللا تعاىل ولًيا أو معبوًدا يفوضون إليه أمورهم

  ) ٣(كُوًرا ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع نُوحٍ إِنَُّه كَانَ َعْبًدا َش

  }) ٣(ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ َعْبًدا َشكُوًرا { 
يا ساللة الذين أجنيناهم وَحَملْناهم مع نوح يف السفينة ال تشركوا باهللا يف عبادته، وكونوا شاكرين لنعمه، مقتدين 

  .وارحهبنوح عليه السالم؛ إنه كان عبًدا شكوًرا هللا بقلبه ولسانه وج

  ) ٤(َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ ِفي الْكَِتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َمرََّتْينِ وَلََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِريا 

  }) ٤(ًريا َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ ِفي الِْكَتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي اَألْرضِ َمرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبِ{ 
وما وااله " بيت املقدس"وأخربنا بين إسرائيل يف التوراة اليت أُنزلت عليهم بأنه ال بد أن يقع منهم إفساد مرتني يف 

  .بالظلم، وقَْتل األنبياء والتكرب والطغيان والعدوان

  ) ٥(دِيٍد فََجاسُوا ِخلَالَ الدَِّيارِ َوكَانَ َوْعًدا َمفْعُولًا فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُولَاُهَما َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََنا أُوِلي بَأْسٍ َش

  }) ٥(َوْعًدا َمفْعُوال  فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُوالُهَما َبعَثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََنا أُوِلي بَأْسٍ َشدِيٍد فَجَاُسوا ِخاللَ الدَِّيارِ َوكَانَ{ 
ا عليهم عباًدا لنا ذوي شجاعة وقوة شديدة، يغلبوهنم ويقتلوهنم ويشردوهنم، فإذا وقع منهم اإلفساد األول َسلَّطْن

  .فطافوا بني ديارهم مفسدين، وكان ذلك وعًدا ال بدَّ ِمن وقوعه؛ لوجود سببه منهم

  ) ٦(نَِفًريا  ثُمَّ رََدْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَيْهِْم َوأَْمَدْدَناكُْم بِأَمَْوالٍ وََبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر

  }) ٦(ثُمَّ َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِْم َوأَْمَددَْناكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنِفًريا { 
الغلبة والظهور على أعدائكم الذين ُسلِّطوا عليكم، وأكثرنا أرزاقكم وأوالدكم،  -يا بين إسرائيل-مث َرَدْدنا لكم 

  .يناكم وجعلناكم أكثر عدًدا من عدوكم؛ وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم هللاوقَوَّ

ْم َوِلَيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما إِنْ أَْحَسنُْتْم أَْحَسنُْتْم لِأَْنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُ
  ) ٧(ِليَُتبُِّروا َما َعلَْوا تَْتبًِريا َدَخلُوُه أَوَّلَ مَرٍَّة َو

َولَِيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما  إِنْ أَْحسَْنُتْم أَْحسَْنُتْم َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآلخَِرِة ِلَيُسوءُوا ُوُجوَهكُْم{ 
  }) ٧(ا تَْتبًِريا َدَخلُوُه أَوَّلَ مَرٍَّة َوِليَُتبُِّروا َما َعلَْو

إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحسنتم ألنفسكم؛ ألن ثواب ذلك عائد إليكم، وإن أسأمت فعقاب ذلك عائد 
عليكم، فإذا حان موعد اإلفساد الثاين َسلَّطْنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم، فتظهر آثار اإلهانة 



فيخرِّبوه، كما خرَّبوه أول مرة، وليدمروا كل ما وقع حتت " بيت املقدس"م واملذلة على وجوهكم، وليدخلوا عليك
  .أيديهم تدمًريا كامال

  ) ٨(َعَسى رَبُّكُْم أَنْ يَْرَحَمكُْم َوإِنْ ُعدُْتْم ُعْدَنا َوَجَعلَْنا َجهَنََّم ِللْكَاِفرِيَن َحِصًريا 

  }) ٨(َنا َوَجَعلَْنا َجَهنَّمَ ِللْكَاِفرِيَن َحصًِريا َعَسى َربُّكُْم أَنْ َيْرَحَمكُْم َوإِنْ ُعْدُتْم ُعْد{ 
أن يرمحكم بعد انتقامه إن تبتم وأصلحتم، وإن عدمت إىل اإلفساد والظلم ُعْدنا إىل  -يا بين إسرائيل-عسى ربكم 

ا، حتذير ويف هذه اآلية وما قبله. وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة سجًنا ال خروج منه أبدا. عقابكم ومذلَّتكم
  .هلذه األمة من العمل باملعاصي؛ لئال يصيبها مثل ما أصاب بين إسرائيل، فسنن اهللا واحدة ال تبدل وال تغري

َوأَنَّ الَِّذيَن لَا ) ٩( ُهْم أَْجًرا كَبًِرياإِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم َويَُبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَ
  ) ١٠(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة أَعَْتدَْنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

الَِّذينَ وَأَنَّ ) ٩(ُهْم أَجًْرا كَبًِريا إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم َوُيَبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَ{ 
  }) ١٠(ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

إن هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا حممد يرشد الناس إىل أحسن الطرق، وهي ملة اإلسالم، ويبشر املؤمنني 
يًما، وأن الذين ال يصدقون بالدار اآلخرة الذين يعملون مبا أمرهم اهللا به، وينتهون عمَّا هناهم عنه، بأن هلم ثواًبا عظ

  .وما فيها من اجلزاء أعددنا هلم عذاًبا موجًعا يف النار

  ) ١١(َوَيْدُع الْإِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ َعُجولًا 

  }) ١١(انُ َعُجوال َوَيْدُع اإلِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالَْخْيرِ َوكَانَ اِإلْنَس{ 
ويدعو اإلنسان أحياًنا على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، وذلك عند الغضب، مثل ما يدعو باخلري، وهذا من جهل 
اإلنسان وعجلته، ومن رمحة اهللا به أنه يستجيب له يف دعائه باخلري دون الشر؛ ألنه يعلم منه عدم القصد إىل إرادة 

  .الذلك، وكان اإلنسان بطبعه عجو

فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم وَِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنِنيَ  َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر آَيَتْينِ فََمحَْوَنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النَّهَارِ ُمْبصَِرةً ِلَتْبَتغُوا
  ) ١٢(َوالِْحسَاَب َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناُه تَفِْصيلًا 

ْن رَبِّكُْم َوِلَتْعلَُموا َعَددَ ا اللَّْيلَ وَالنََّهاَر آَيَتْينِ فََمَحْوَنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النَّهَارِ ُمْبِصَرةً لَِتْبَتُغوا فَْضال ِمَوَجَعلَْن{ 
  }) ١٢(السِّنَِني َوالِْحَساَب وَكُلَّ َشْيٍء فَصَّلْنَاُه َتفِْصيال 

وجعلنا عالمة  -وهي القمر- دالَّتني على وحدانيتنا وقدرتنا، فَمَحْونا عالمة الليل وجعلنا الليل والنهار عالمتني
مضيئة؛ ليبصر اإلنسان يف ضوء النهار كيف يتصرف يف شؤون معاشه، وخيلد يف الليل إىل  -وهي الشمس-النهار 

واأليام، فريتبون عليها ما عدد السنني وحساب األشهر  -من تعاقب الليل والنهار-السكن والراحة، وليعلم الناس 
  .وكل شيء بيَّناه تبييًنا كافيًا. يشاؤون من مصاحلهم



  ) ١٣(َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمنَاُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم الْقَِياَمِة ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوًرا 

  }) ١٣(ِقِه وَُنخْرُِج لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِكتَاًبا َيلْقَاُه مَْنُشوًرا َوكُلَّ إِْنَسانٍ أَلْزَْمَناُه طَاِئَرُه ِفي ُعُن{ 
وكل إنسان جيعل اهللا ما عمله ِمن خري أو شر مالزًما له، فال حياَسب بعمل غريه، وال حياَسب غريه بعمله، وخيرج اهللا 

  .له يوم القيامة كتاًبا قد ُسجِّلت فيه أعماله يراه مفتوحًا

  ) ١٤(تَاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحسِيًبا اقَْرأْ ِك

  }) ١٤(اقَْرأْ كَِتاَبَك كَفَى بِنَفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا { 
اقرأ كتاب أعمالك، فيقرأ، وإن مل يكن يعرف القراءة يف الدنيا، تكفيك نفسك اليوم حمصية عليك عملك، : يقال له

حاِسْب نفسك، كفى هبا حسيًبا : وهذا من أعظم العدل واإلنصاف أن يقال للعبد. فتعرف ما عليها من جزاء
  .عليك

َوَما كُنَّا مَُعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ  َمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى
  ) ١٥(َرسُولًا 

َوَما كُنَّا مَُعذِّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوال تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى { 
  }) ١٥(َرسُوال 

تبع طريق الباطل فإمنا يعود عقاب ذلك من اهتدى فاتبع طريق احلق فإمنا يعود ثواب ذلك عليه وحده، ومن حاد وا
وال يعذب اهللا أحًدا إال بعد إقامة احلجة عليه بإرسال . عليه وحده، وال حتمل نفس مذنبة إمث نفس مذنبة أخرى

  .الرسل وإنزال الكتب

  ) ١٦(ا الْقَْولُ فََدمَّْرَناَها َتْدمًِريا َوإِذَا أَرَْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَه

  }) ١٦(َتْدِمًريا  َوإِذَا أََرْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمرَْنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّْرَناَها{ 
يده وتصديق رسله، وغريهم تبع هلم، فعصَوا أمر وإذا أردنا إهالك أهل قرية لظلمهم أَمَْرنا مترفيهم بطاعة اهللا وتوح

  .رهبم وكذَّبوا رسله، فحقَّ عليهم القول بالعذاب الذي ال مردَّ له، فاستأصلناهم باهلالك التام

  ) ١٧(َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمْن َبْعِد نُوحٍ َوكَفَى بَِربِّكَ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا 

  }) ١٧(ْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمْن َبْعدِ ُنوحٍ َوكَفَى بِرَبَِّك بِذُنُوبِ ِعَباِدِه خَبًِريا َبِصًريا َوكَ{ 
أنه عامل جبميع أعمال  -أيها الرسول-وكفى بربك . وكثريا أهلكنا من األمم املكذبة رسلها ِمن بعد نيب اهللا نوح

  .عباده، ال ختفى عليه خافية

  ) ١٨(حُوًرا رِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه جََهنََّم َيْصلَاَها َمذُْموًما َمْدَمْن كَانَ ُي



  }) ١٨(ْصالَها َمذُْموًما َمْدحُوًرا َمْن كَانَ ُيرِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَهُ َجهَنََّم َي{ 
من كان طلبه الدنيا العاجلة، وسعى هلا وحدها، ومل يصدِّق باآلخرة، ومل يعمل هلا، عجَّل اهللا له فيها ما يشاؤه اللّه 
 ويريده مما كتبه له يف اللوح احملفوظ، مث جيعل اهللا له يف اآلخرة جهنم، يدخلها ملوًما مطروًدا من رمحته عز وجل؛

  .وذلك بسبب إرادته الدنيا وسعيه هلا دون اآلخرة

  ) ١٩(َوَمْن أََراَد الْآِخَرةَ َوَسَعى لََها َسعَْيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسعُْيُهْم َمْشكُوًرا 

  }) ١٩(ْشكُوًرا َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرةَ َوَسَعى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهْم َم{ 
وَمن قصد بعمله الصاحل ثواب الدار اآلخرة الباقية، وسعى هلا بطاعة اهللا تعاىل، وهو مؤمن باهللا وثوابه وعظيم 

  .جزائه، فأولئك كان عملهم مقبوال ُمدَّخًرا هلم عند رهبم، وسيثابون عليه

  ) ٢٠(انَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا كُلًّا ُنِمدُّ َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما كَ

  }) ٢٠(كُال نُِمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا { 
كل فريق من العاملني للدنيا الفانية، والعاملني لآلخرة الباقية نزيده ِمن رزقنا، فنرزق املؤمنني والكافرين يف الدنيا؛ 

  .ن الرزق ِمن عطاء ربك تفضال منه، وما كان عطاء ربك ممنوعا من أحد مؤمًنا كان أم كافًرافإ

  ) ٢١(اْنظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َولَلْآِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفِْضيلًا 

  }) ٢١(َرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفْضِيال انْظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ وَلَآلِخ{ 
يف كيفية تفضيل اهللا بعض الناس على بعض يف الدنيا يف الرزق والعمل، ولَآلخرة أكُرب  -أيها الرسول-تأمل 

  .درجات للمؤمنني وأكرب تفضيال

  ) ٢٢(لَا َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتقُْعَد َمذُْموًما َمْخذُولًا 

  }) ٢٢(ال َتْجَعلْ َمعَ اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتقُْعَد َمذُْموًما َمْخذُوال { 
  .مع اهللا شريكًا له يف عبادته، فتبوء باملذمة واِخلذْالن -أيها اإلنسان-ال جتعل 

نَّ ِعْنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكلَاُهَما فَلَا َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ َولَا َوقََضى َربَُّك أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا إِيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساًنا إِمَّا َيْبلَُغ
  ) ٢٣(َتْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما قَْولًا كَرًِميا 

ُدُهَما أَْو ِكالُهَما فَال تَقُلْ لَُهَما أُفٍّ َوال َوقََضى َربُّكَ أَال تَْعُبدُوا إِال إِيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساًنا إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعْنَدَك الْكَِبَر أََح{ 
  }) ٢٣(َتْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما قَْوال كَرًِميا 

وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعاىل وحده بالعبادة، وأمر باإلحسان إىل األب واألم،  -أيها اإلنسان-وأََمر ربك 
ئًا تراه من أحدمها أو منهما، وال تسمعهما قوال سيئًا، حىت وال وخباصة حالةُ الشيخوخة، فال تضجر وال تستثقل شي



 -دائما-التأفيف الذي هو أدىن مراتب القول السيئ، وال يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق هبما، وقل هلما 
  .قوال ليًنا لطيفًا

  ) ٢٤(َما كََما َربَّيَانِي َصغًِريا َواخِْفْض لَُهَما جََناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُه

  }) ٢٤(َواخِْفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُلْ َربِّي اْرحَْمُهَما كََما َربَّيَانِي َصِغًريا { 
صربا وكُْن ألمك وأبيك ذليال متواضًعا رمحة هبما، واطلب من ربك أن يرمحهما برمحته الواسعة أحياًء وأمواًتا، كما 

  .على تربيتك طفال ضعيف احلول والقوة

  ) ٢٥(رَبُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُْم إِنْ َتكُوُنوا َصاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ِللْأَوَّابَِني غَفُوًرا 

  }) ٢٥(فُوًرا رَبُّكُمْ أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُمْ إِنْ َتكُوُنوا صَاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ِلألَوَّابَِني غَ{ 
إن تكن إرادتكم ومقاصدكم مرضاة اهللا وما يقربكم إليه، . أعلم مبا يف ضمائركم من خري وشر -أيها الناس-ربكم 

للراجعني إليه يف مجيع األوقات غفوًرا، فَمن َعِلَم اهللا أنه ليس يف قلبه إال اإلنابة إليه وحمبته،  -سبحانه-فإنه كان 
  .يعرض من صغائر الذنوب، مما هو من مقتضى الطبائع البشرية فإنه يعفو عنه، ويغفر له ما

  ) ٢٦(َوآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ َولَا تَُبذِّْر َتْبِذيًرا 

  }) ٢٦(َوآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ َوال تَُبذِّرْ َتْبِذيًرا { 
إىل كل َمن له صلة قرابة بك، وأعطه حقه من اإلحسان والرب، وأعط املسكني احملتاج واملسافر املنقطع عن  وأحِسْن

  .أهله وماله، وال تنفق مالك يف غري طاعة اهللا، أو على وجه اإلسراف والتبذير

  ) ٢٧(كَفُوًرا  إِنَّ الْمَُبذِّرِيَن كَاُنوا إِخَْوانَ الشَّيَاِطنيِ َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِلَربِِّه

  }) ٢٧(إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن كَانُوا إِْخَوانَ الشََّياِطنيِ َوكَانَ الشَّيْطَانُ لَِربِِّه كَفُوًرا { 
إن املسرفني واملنفقني أمواهلم يف معاصي اهللا هم أشباه الشياطني يف الشر والفساد واملعصية، وكان الشيطان كثري 

  .الكفران شديَد اجلحود لنعمة ربه

  ) ٢٨(َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها فَقُلْ لَُهْم قَوْلًا َمْيسُوًرا 

  }) ٢٨(َوإِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم اْبتَِغاَء َرْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تَْرُجوَها فَقُلْ لَُهْم قَْوال َمْيسُوًرا { 
ذين أُِمْرت بإعطائهم؛ لعدم وجود ما تعطيهم منه طلًبا لرزق تنتظره من عند ربك، وإن أعرضت عن إعطاء هؤالء ال

  .فقل هلم قوال ليًِّنا لطيفًا، كالدعاء هلم بالغىن وسعة الرزق، وِعدْهم بأن اهللا إذا أيسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه

  ) ٢٩(ا كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحُسوًرا َولَا َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َولَا تَْبُسطَْه



  }) ٢٩(َوال َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعُنِقَك َوال تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحُسوًرا { 
تسرف يف اإلنفاق، فتعطي وال متسك يدك عن اإلنفاق يف سبيل اخلري، مضيِّقًا على نفسك وأهلك واحملتاجني، وال 
  .فوق طاقتك، فتقعد ملوًما يلومك الناس ويذمونك، نادًما على تبذيرك وضياع مالك

  ) ٣٠(إِنَّ رَبََّك يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدهِ َخبًِريا َبصًِريا 

  }) ٣٠(َوَيقِْدُر إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا  إِنَّ َربََّك َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء{ 
إنه هو املطَِّلع . إن ربك يوسِّع الرزق على بعض الناس، ويضيِّقه على بعضهم، َوفْق علمه وحكمته سبحانه وتعاىل

  .على خفايا عباده، ال يغيب عن علمه شيء من أحواهلم

  ) ٣١(إِْملَاقٍ َنْحُن نَْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُْم إِنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا  َولَا َتقُْتلُوا أَْولَاَدكُْم َخْشَيةَ

  }) ٣١(َوال َتقُْتلُوا أَْوالَدكُْم َخْشَيةَ إِْمالقٍ َنْحُن َنْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا { 
هو الرزاق  -سبحانه-أوالدكم خوفًا من الفقر؛ فإنه  -أيها الناس-ال تقتلوا وإذا علمتم أن الرزق بيد اهللا سبحانه ف

  .لعباده، يرزق األبناء كما يرزق اآلباء، إنَّ قَْتلَ األوالد ذنب عظيم

  ) ٣٢(َولَا َتقَْرُبوا الزَِّنا إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيلًا 

  }) ٣٢(ِحَشةً َوَساَء َسبِيال َوال َتقَْرُبوا الزَِّنا إِنَُّه كَانَ فَا{ 
  .وال تقربوا الزىن ودواعيه؛ كي ال تقعوا فيه، إنه كان فعال بالغ القبح، وبئس الطريق طريقه

ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ  لْطَاًنا فَلَاَولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُس
  ) ٣٣(َمْنُصوًرا 

اًنا فَال ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَ{ 
  }) ٣٣(َمْنُصوًرا 
ومن قُِتل . وا النفس اليت حرم اهللا قَْتلها إال باحلق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاين احملصن أو قتل املرتدوال تقتل

بغري حق شرعي فقد جعلنا لويل أمره ِمن وارث أو حاكم حجة يف طلب قَْتل قاتله أو الدية، وال يصح لويل أمر 
اثنني أو مجاعة، أو ُيمَثِّل بالقاتل، إن اهللا معني ويلَّ املقتول املقتول أن جياوز حدَّ اهللا يف القصاص كأن يقتل بالواحد 

  .على القاتل حىت يتمكن ِمن قَْتله قصاًصا

  ) ٣٤(ْهَد كَانَ َمْسئُولًا َولَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْع

  }) ٣٤( كَانَ َمْسئُوال َوال َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِال بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الْعَْهَد{ 
وال تتصرَّفوا يف أموال األطفال الذين مات آباؤهم، وصاروا يف كفالتكم، إال بالطريقة اليت هي أحسن هلم، وهي 



. التثمري والتنمية، حىت يبلغ الطفل اليتيم سنَّ البلوغ، وحسن التصرف يف املال، وأمتوا الوفاء بكل عهد التزمتم به
  .إن العهد يسأل اهللا عنه صاحبه يوم القيامة، فيثيبه إذا أمته ووفَّاه، ويعاقبه إذا خان فيه

  ) ٣٥(الُْمْسَتقِيمِ ذَِلَك َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيلًا  َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذَا ِكلُْتْم َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ

  }) ٣٥(َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذَا ِكلُْتْم َوزِنُوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ذَِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيال { 
الكيل والوزن خري لكم يف الدنيا، وأمتوا الكيل، وال تنقصوه إذا ِكلْتم لغريكم، وزِنوا بامليزان السوي، إن العدل يف 

  .وأحسن عاقبة عند اهللا يف اآلخرة

  ) ٣٦(َولَا َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُولًا 

  }) ٣٦(َصَر وَالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُوال َوال َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع وَالَْب{ 
إن اإلنسان مسؤول عما استعَمل فيه مسعه وبصره وفؤاده، . ما ال تعلم، بل تأكَّد وتثبَّت -أيها اإلنسان-وال تتبع 

  .فإذا استعَملها يف اخلري نال الثواب، وإذا استعملها يف الشر نال العقاب

  ) ٣٧(ي الْأَْرضِ مََرًحا إِنَّكَ لَْن َتْخرَِق الْأَْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُولًا َولَا َتْمشِ ِف

  }) ٣٧(َوال َتْمشِ ِفي اَألْرضِ مََرًحا إِنَّكَ لَْن َتخْرَِق اَألْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُوال { 
  .شي عليها، ولن تبلغ اجلبال طوال خيالء وتكًرباوال متش يف األرض خمتاال متكربا؛ فإنك لن َتخْرِق األرض بامل

  ) ٣٨(كُلُّ ذَِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْندَ رَبَِّك َمكُْروًها 

  }) ٣٨(كُلُّ ذَِلَك كَانَ سَيِّئُُه ِعْنَد رَبَِّك َمكْرُوًها { 
  .مجيع ما تقدَّم ِذكُْره من أوامر ونواٍه، يكره اهللا سيِّئَه، وال يرضاه لعباده

  ) ٣٩(ْدحُوًرا ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك رَبَُّك ِمَن الِْحكَْمِة وَلَا َتجَْعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَُتلْقَى ِفي جََهنََّم َملُوًما َمذَِلَك 

  }) ٣٩(َهنََّم َملُوًما َمْدُحوًرا ذَِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن الِْحكَْمِة َوال َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَُتلْقَى ِفي َج{ 
ذلك الذي بيَّناه ووضَّحناه من هذه األحكام اجلليلة، من األمر مبحاسن األعمال، والنهي عن أراذل األخالق مما 

مع اهللا تعاىل شريكًا له يف عبادته، فُتقْذف يف نار جهنم تلومك  -أيها اإلنسان-وال جتعل . أوحيناه إليك أيها النيب
  .لناس، وتكون مطروًدا مبعًدا من كل خرينفسك وا

  ) ٤٠(أَفَأَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِالَْبنَِني وَاتََّخذَ ِمَن الَْملَاِئكَِة إَِناثًا إِنَّكُْم لََتقُولُونَ قَْولًا َعِظيًما 

  }) ٤٠(قُولُونَ قَْوال َعِظيًما أَفَأَْصفَاكُمْ رَبُّكُْم بِالَْبنَِني َواتََّخذَ ِمَن الَْمالِئكَِة إِنَاثًا إِنَّكُمْ لََت{ 
بإعطائكم البنني، واختذ لنفسه املالئكة بنات؟ إن قولكم هذا بالغ القبح  -أيها املشركون-أفخصَّكم ربكم 

  .والبشاعة، ال يليق باهللا سبحانه وتعاىل



  ) ٤١(ًرا َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِلَيذَّكَُّروا َوَما َيزِيُدُهْم إِلَّا ُنفُو

  }) ٤١(َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن لَِيذَّكَّرُوا َوَما َيزِيدُُهْم إِال ُنفُوًرا { 
ولقد وضَّْحنا ونوَّْعنا يف هذا القرآن األحكام واألمثال واملواعظ؛ ليتعظ الناس ويتدبروا ما ينفعهم فيأخذوه، وما 

  .الظاملني إال تباعًدا عن احلق، وغفلة عن النظر واالعتباريضرهم فيَدعوه، وما يزيد البيان والتوضيح 

  ) ٤٢(قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذًا لَاْبَتغَْوا إِلَى ِذي الْعَْرشِ سَبِيلًا 

  }) ٤٢(قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذًا الْبَتغَْوا إِلَى ِذي الْعَْرشِ سَبِيال { 
لو أن مع اهللا آهلة أخرى، إذًا لطلَبتْ تلك اآلهلة طريقًا إىل مغالبة اهللا ذي العرش : للمشركني -أيها الرسول-قل 

  .العظيم

  ) ٤٣(سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُوا كَبًِريا 

  }) ٤٣(سُْبحَاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُوا كَبًِريا { 
  .زَّه اهللا وتقدَّس َعمَّا يقوله املشركون وتعاىل علًوا كبريًاتن

ا َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم إِنَُّه كَانَ ُتسَبُِّح لَُه السََّماَواتُ السَّْبُع وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن لَ
  ) ٤٤(َحِليًما غَفُوًرا 

قَُهونَ َتْسبِيحَُهْم إِنَّهُ َسبِّحُ لَُه السََّماوَاُت السَّْبُع َواَألْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِال ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن ال َتفُْت{ 
  }) ٤٤(كَانَ َحِليًما غَفُوًرا 

قات، وكل شيء يف هذا الوجود ينزه السموات السبع واألرضون، وَمن فيهن ِمن مجيع املخلو -سبحانه-ُتسَبِّح له 
إنه سبحانه كان حليًما . ذلك -أيها الناس-اهللا تعاىل تنزيًها مقروًنا بالثناء واحلمد له سبحانه، ولكن ال تدركون 

  .بعباده ال يعاجل َمن عصاه بالعقوبة، غفوًرا هلم

  ) ٤٥(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ ِحَجاًبا َمْسُتوًرا  َوإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن لَا

  }) ٤٥(َوإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ َجَعلَْنا َبيَْنَك َوَبْيَن الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة ِحجَاًبا َمْستُوًرا { 
ًبا ساتًرا حيجب عقوهلم وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤالء املشركون، جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجا

  .عن فَْهمِ القرآن؛ عقاًبا هلم على كفرهم وإنكارهم

َدُه َولَّْوا َعلَى أَْدبَارِِهمْ ُنفُوًرا َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا وَإِذَا ذَكَْرَت رَبََّك ِفي الْقُْرآِن َوْح
)٤٦ (  

لَّْوا َعلَى أَْدَبارِِهمْ َنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَهُوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا ذَكَْرَت َربََّك ِفي الْقُْرآِن َوْحَدُه َوَوَجَعلْ{ 
  }) ٤٦(ُنفُوًرا 



، وإذا ذَكَْرتَ ربك وجعلنا على قلوب املشركني أغطية؛ لئال يفهموا القرآن، وجعلنا يف آذاهنم صمًما؛ لئال يسمعوه
يف القرآن داعًيا لتوحيده ناهًيا عن الشرك به رجعوا على أعقاهبم نافرين من قولك؛ استكباًرا واستعظاًما من أن 

  .يوحِّدوا اهللا تعاىل يف عبادته

  ) ٤٧(الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسُحوًرا  َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِهِ إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُولُ

بُِعونَ إِال َرُجال َمْسُحوًرا َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُولُ الظَّاِلُمونَ إِنْ تَتَّ{ 
)٤٧ ({  

ساء قريش، إذ يستمعون إليك، ومقاصدهم سيئة، فليس استماعهم ألجل االسترشاد حنن أعلم بالذي يستمعه رؤ
  .ما تتبعون إال رجال أصابه السحر فاختلط عقله: وقَبول احلق، ونعلم َتناجيهم حني يقولون

  ) ٤٨(اْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَْمثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا 

  }) ٤٨(َف ضََرُبوا لََك اَألْمثَالَ فََضلُّوا فَال َيْسَتِطيُعونَ َسبِيال انْظُْر كَْي{ 
فجاروا واحنرفوا، ومل يهتدوا إىل طريق احلق !! إن حممًدا ساحر شاعر جمنون: متعجًبا من قوهلم -أيها الرسول-تفكر 

  .والصواب

  ) ٤٩(ونَ َخلْقًا َجِديًدا َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبعُوثُ

  }) ٤٩(َوقَالُوا أَِئذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَِئنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْقًا َجدِيًدا { 
أِئنا ملبعوثون يوم القيامة بعثًا : وقال املشركون منكرين أن ُيْخلَقوا َخلْقًا جديًدا بعد أن تبلى عظامهم، وتصري فُتاًتا

  جديًدا؟

  ) ٥٠(وا ِحجَاَرةً أَْو َحدِيًدا قُلْ كُوُن

  }) ٥٠(قُلْ كُوُنوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديًدا { 
فإن  -إن قََدْرمت على ذلك-كونوا حجارة أو حديًدا يف الشدة والقوة : على جهة التعجيز -أيها الرسول-قل هلم 

  .اهللا يُعيدكم كما بدأكم، وذلك هيِّن عليه يسري

ِفي ُصدُورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمْن ُيعِيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطََركُْم أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُينِْغُضونَ إِلَْيكَ ُرُءوسَُهْم  أَْو َخلْقًا ِممَّا َيكُْبُر
  ) ٥١(َوَيقُولُونَ مََتى ُهَو قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَرِيًبا 

ِعيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطََركُمْ أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُيْنِغُضونَ إِلَْيَك ُرُءوَسُهمْ أَْو َخلْقًا ِممَّا َيكُْبُر ِفي ُصُدورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمْن ُي{ 
  }) ٥١(َوَيقُولُونَ مََتى ُهَو قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَرِيًبا 

عليهم  أو كونوا خلقًا َيْعظُم وُيْسَتبَْعد يف عقولكم قبوله للبعث، فاهللا تعاىل قادر على إعادتكم وبعثكم، وحني تقوم
يعيدكم : َمن يردُّنا إىل احلياة بعد املوت؟ قل هلم: -منكرين-احلجة يف قدرة اهللا على البعث واإلحياء فسيقولون 



ويرجعكم اهللا الذي أنشأكم من العدم أول مرة، وعند مساعهم هذا الرد فسَيُهزُّون رؤوسهم ساخرين متعجبني 
  .قريب؛ فإن كل آٍت قريب هو: مىت يقع هذا البعث؟ قل: -مستبعدين-ويقولون 

  ) ٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا 

  }) ٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتسَْتجِيُبونَ بِحَْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِال قَِليال { 
فتستجيبون ألمر اهللا، وتنقادون له، وله احلمد على كل حال، وتظنون  يوم يناديكم خالقكم للخروج من قبوركم،

  .أنكم ما أقمتم يف الدنيا إال زمًنا قليال؛ لطول لبثكم يف اآلخرة -هلول يوم القيامة-

  ) ٥٣(انَ ِللْإِْنَساِن َعدُوا ُمبِيًنا َوقُلْ ِلِعَباِدي َيقُولُوا الَِّتي ِهيَ أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيطَانَ َينَْزغُ َبيَْنُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَ

  }) ٥٣( َعدُوا ُمبِيًنا َوقُلْ ِلِعبَاِدي َيقُولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّيْطَانَ َينَْزغُ َبْينَُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِلِإلْنَساِن{ 
الطيب؛ فإهنم إن مل يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم وقل لعبادي املؤمنني يقولوا يف ختاطبهم وحتاورهم الكالم احلسن 

  .إن الشيطان كان لإلنسان عدًوا ظاهر العداوة. العداوة والفساد واخلصام

  ) ٥٤(رَبُّكُْم أَْعلَُم بِكُمْ إِنْ َيَشأْ يَْرَحْمكُمْ أَْو إِنْ َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَيْهِْم َوِكيلًا 

  }) ٥٤(أَْعلَُم بِكُْم إِنْ َيَشأْ يَْرَحْمكُْم أَْو إِنْ َيَشأْ يَُعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوكِيال  رَبُّكُْم{ 
إن يشأ يرمحكم، فيوفقكم لإلميان، أو إن يشأ ميتكم على الكفر، فيعذبكم، وما  -أيها الناس-ربكم أعلم بكم 

ر أمرهم وجتازيهم على أفعاهلم، وإمنا مهمتك تبليغ ما أُْرسلَت به، وبيان عليهم وكيال تدبِّ -أيها الرسول-أرسلناك 
  .الصراط املستقيم

  ) ٥٥(وَد َزُبوًرا َورَبَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعضَ النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ َوآَتْيَنا َداُو

  }) ٥٥(َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َولَقَْد فَضَّلَْنا بَْعَض النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ وَآَتْيَنا َداُوَد َزُبوًرا َورَبَُّك أَْعلَُم بِ{ 
ولقد فَضَّلْنا بعض النبيني على بعض بالفضائل وكثرة األتباع . أعلم َمبن يف السموات واألرض -أيها النيب-وربك 

  .لزبوروإنزال الكتب، وأعطينا داود ا

  ) ٥٦(قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ عَْنكُْم َولَا َتحْوِيلًا 

  }) ٥٦(قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَال َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم َوال َتحْوِيال { 
إن هذه املعبودات اليت تنادوهنا لكشف الضرِّ عنكم ال متلك ذلك، وال تقدر : قومك ملشركي -أيها الرسول-قل 

وهذه اآلية . على حتويله عنكم إىل غريكم، وال تقدر على حتويله من حال إىل حال، فالقادر على ذلك هو اهللا وحده
 وغريهم، بلفظ االستغاثة أو الدعاء أو عامة يف كل ما ُيدْعى من دون اهللا، ميًتا كان أو غائبًا، من األنبياء والصاحلني

  .غريمها، فال معبود حبق إال اهللا



َعذَاَبُه إِنَّ َعذَابَ رَبَِّك كَانَ  أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى رَبِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ
  ) ٥٧(َمْحذُوًرا 

ذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب رَبَِّك كَانَ لَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى َربِّهِمُ الَْوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَقَْرُب َويَْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ َعأُو{ 
  }) ٥٧(َمْحذُوًرا 

يف القرب من رهبم مبا يقدرون  أولئك الذين يدعوهم املشركون من األنبياء والصاحلني واملالئكة مع اهللا، يتنافسون
عليه من األعمال الصاحلة، ويأُملون رمحته وخيافون عذابه، إن عذاب ربك هو ما ينبغي أن حيذره العباد، وخيافوا 

  .منه

  ) ٥٨(ذَِلَك ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوًرا َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الْقَِياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاًبا َشدِيًدا كَانَ 

  }) ٥٨(ي الِْكَتابِ َمْسطُوًرا َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِال َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاًبا َشدِيًدا كَانَ ذَِلَك ِف{ 
وسينزل هبا عقابه باهلالك يف الدنيا قبل يوم القيامة أو  ويتوعَّد اهللا الكفار بأنه ما من قريٍة كافرة مكذبة للرسل إال

  .بالعذاب الشديد ألهلها، كتاب كتبه اهللا وقضاء أبرمه ال بد ِمن وقوعه، وهو مسطور يف اللوح احملفوظ

اقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَُموا بَِها َوَما نُْرِسلُ بِالْآَياِت إِلَّا َوَما َمَنَعَنا أَنْ نُْرِسلَ بِالْآَياِت إِلَّا أَنْ كَذََّب بَِها الْأَوَّلُونَ َوآتَْيَنا ثَُموَد النَّ
  ) ٥٩(َتخْوِيفًا 

ُموا بَِها َوَما ُنْرِسلُ بِاآلَياِت إِال َوَما َمَنَعَنا أَنْ ُنْرِسلَ بِاآليَاِت إِال أَنْ كَذََّب بَِها اَألوَّلُونَ وَآَتْيَنا ثَمُوَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَ{ 
  }) ٥٩(خْوِيفًا َت

وما منَعنا من إنزال املعجزات اليت سأهلا املشركون إال تكذيب َمن سبقهم من األمم، فقد أجاهبم اهللا إىل ما طلبوا 
وما إرسالنا . معجزة واضحة وهي الناقة، فكفروا هبا فأهلكناهم -وهم قوم صاحل-وأعطينا مثود . فكذَّبوا وهلكوا

  .ت اليت جعلناها على أيديهم إال ختويف للعباد؛ ليعتربوا ويتذكرواالرسل باآليات والعرب واملعجزا

وَالشَّجََرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآنِ  َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ رَبََّك أَحَاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أَرَْيَناَك إِلَّا ِفْتَنةً ِللنَّاسِ
  ) ٦٠(زِيُدُهْم إِلَّا طُغَْياًنا كَبًِريا َوُنَخوِّفُُهْم فََما َي

الشَّجََرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآنِ َوإِذْ قُلَْنا لَكَ إِنَّ رَبََّك أََحاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أََرْينَاَك إِال ِفْتَنةً ِللنَّاسِ َو{ 
  }) ٦٠(يَاًنا كَبًِريا َوُنَخوِّفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِال طُْغ

وما جعلنا الرؤيا اليت أريناكها ِعياًنا ليلة . إن ربك أحاط بالناس علًما وقدرة: حني قلنا لك -أيها الرسول-واذكر 
اإلسراء واملعراج من عجائب املخلوقات إال اختباًرا للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهم، وما جعلنا شجرة الزقوم 

وخنوِّف املشركني بأنواع العذاب واآليات، وال يزيدهم التخويف .  القرآن إال ابتالء للناسامللعونة اليت ذكرت يف
  .إال متادًيا يف الكفر والضالل

  ) ٦١(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس قَالَ أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيًنا 



  }) ٦١(ِللَْمالِئكَِة اْسُجدُوا آلَدَم فََسَجدُوا إِال إِْبلِيَس قَالَ أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت طِيًنا َوإِذْ قُلَْنا { 
اسجدوا آلدم حتية وتكرًميا، فسجدوا مجيًعا إال إبليس، استكرب وامتنع عن السجود قائال : واذكر قولنا للمالئكة

  املخلوق من الطني؟ أأسجد هلذا الضعيف،: على سبيل اإلنكار واالستكبار

  ) ٦٢(إِلَّا قَِليلًا قَالَ أََرأَيَْتَك َهذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَأَْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه 

  }) ٦٢(َياَمِة َألْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إِال قَِليال قَالَ أَرَأَْيَتَك َهذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْق{ 
أرأيت هذا املخلوق الذي ميزته عليَّ؟ لئن أبقيتين حًيا إىل يوم القيامة : وقال إبليس جراءة على اهللا وكفًرا به

  .ألستولنيَّ على ذريته باإلغواء واإلفساد، إال املخلصني منهم يف اإلميان، وهم قليل

  ) ٦٣(فََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجهَنََّم جََزاُؤكُْم َجَزاًء َمْوفُوًرا قَالَ اذَْهْب 

  }) ٦٣(قَالَ اذَْهْب فََمْن َتبَِعَك ِمْنُهْم فَإِنَّ جََهنََّم َجَزاؤُكُْم جََزاًء َمْوفُوًرا { 
قابك وعقاهبم وافر يف نار اذهب فَمن تبعك ِمن ذرية آدم، فأطاعك، فإن ع: قال اهللا تعاىل مهدًدا إبليس وأتباعه

  .جهنم

وَالْأَْولَاِد َوِعْدُهْم َوَما  َواْستَفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمْنُهمْ بِصَْوِتَك وَأَْجِلْب َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوَشارِكُْهْم ِفي الْأَمَْوالِ
  ) ٦٤(َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا 

ُهْم َوَما اْسَتطَْعَت ِمنُْهْم بَِصوِْتَك َوأَْجِلْب َعلَْيهِمْ بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوشَارِكُْهْم ِفي اَألمَْوالِ وَاَألْوالِد َوِعْدَواْسَتفْزِْز َمنِ { 
  }) ٦٤(َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِال غُُروًرا 

كل ما تقدر عليه ِمن جنودك واسَتْخِفف كل َمن تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إىل معصييت، وامجع عليهم 
من كل راكب وراجل، واجعل لنفسك ِشْركة يف أمواهلم بأن يكسبوها من احلرام، وِشْركة يف األوالد بتزيني الزىن 
واملعاصي، وخمالفة أوامر اهللا حىت يكثر الفجور والفساد، وِعدْ أتباعك ِمن ذرية آدم الوعود الكاذبة، فكل وعود 

  .الشيطان باطلة وغرور

  ) ٦٥(نَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ َوكَفَى بِرَبَِّك َوِكيلًا إِ

  }) ٦٥(إِنَّ ِعَباِدي لَْيسَ لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ َوكَفَى بَِربَِّك َوكِيال { 
ا وحافظًا عاصًم -أيها النيب-إن عبادي املؤمنني املخلصني الذين أطاعوين ليس لك قدرة على إغوائهم، وكفى بربك 

  .للمؤمنني ِمن كيد الشيطان وغروره

  ) ٦٦(رَبُّكُُم الَِّذي ُيْزجِي لَكُُم الْفُلَْك ِفي الَْبْحرِ ِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 



  }) ٦٦(كَانَ بِكُْم َرِحيًما  رَبُّكُمُ الَِّذي يُْزجِي لَكُُم الْفُلَْك ِفي الَْبْحرِ ِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه{ 
إن اهللا سبحانه . هو الذي ُيَسيِّر لكم السفن يف البحر؛ لتطلبوا رزق اهللا يف أسفاركم وجتاراتكم -أيها الناس-ربكم 

  .كان رحيًما بعباده

  ) ٦٧(إِلَى الَْبرِّ أَعَْرضُْتْم َوكَانَ الْإِْنَسانُ كَفُوًرا  َوإِذَا َمسَّكُمُ الضُّرُّ ِفي الَْبْحرِ َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِلَّا إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم

  }) ٦٧(كَانَ اإلِْنَسانُ كَفُوًرا َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبْحرِ َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِال إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَْعَرْضُتْم َو{ 
أشرفتم على الغرق واهلالك، غاب عن عقولكم الذين تعبدوهنم من اآلهلة،  وإذا أصابتكم شدة يف البحر حىت

وتذكَّرمت اهللا القدير وحده؛ ليغيثكم وينقذكم، فأخلصتم له يف طلب العون واإلغاثة، فأغاثكم وجنَّاكم، فلمَّا جناكم 
كان اإلنسان جحوًدا و. إىل الرب أعرضتم عن اإلميان واإلخالص والعمل الصاحل، وهذا من جهل اإلنسان وكفره

  .لنعم اهللا عزَّ وجل

  ) ٦٨(أَفَأَِمْنُتمْ أَنْ َيْخِسَف بِكُمْ َجانَِب الَْبرِّ أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاصًِبا ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َوِكيلًا 

  }) ٦٨(ثُمَّ ال َتجِدُوا لَكُْم َوكِيال أَفَأَِمنُْتْم أَنْ َيْخِسفَ بِكُْم جَانَِب الَْبرِّ أَوْ ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ َحاِصًبا { 
عن عذاب اهللا، فأمنتم أن تنهار بكم األرض خسفًا، أو ُيْمطركم اهللا حبجارة من السماء  -أيها الناس-أغَفَلْتم 

  فتقتلكم، مث ال جتدوا أحًدا حيفظكم ِمن عذابه؟

لَْيكُْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُْم بَِما كَفَرُْتْم ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َعلَْيَنا بِهِ أَْم أَِمْنُتمْ أَنْ ُيعِيَدكُْم ِفيِه تَاَرةً أُْخَرى فَيُْرِسلَ َع
  ) ٦٩(َتبِيًعا 

مَّ ال َتجُِدوا لَكُْم َعلَْيَنا بِهِ ْرُتْم ثُأَْم أَِمنُْتْم أَنْ ُيعِيَدكُْم ِفيِه َتاَرةً أُخَْرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاصِفًا ِمَن الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُْم بَِما كَفَ{ 
  }) ٦٩(َتبِيًعا 

ربكم، وقد كفرمت به أن يعيدكم يف البحر مرة أخرى، فريسل عليكم رًحيا شديدة، تكسِّر  -أيها الناس-أم أمنتم 
  ذرة؟ كل ما أتت عليه، فيغرقكم بسبب كفركم، مث ال جتدوا لكم علينا أي تبعة ومطالبة؛ فإن اهللا مل يظلمكم مثقال

َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلَقَْنا َتفِْضيلًا َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم 
)٧٠ (  

َرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلَقَْنا َتفْضِيال َولَقَْد كَرَّْمَنا بَنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َو{ 
)٧٠ ({  

ولقد كرَّمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال الرسل، وَسخَّرنا هلم مجيع ما يف الكون، وَسخَّرنا هلم الدواب يف الرب والسفن 
  .ملشارب، وفضَّلناهم على كثري من املخلوقات تفضيال عظيًمايف البحر حلملهم، ورزقناهم من طيبات املطاعم وا

  ) ٧١(لَُمونَ فَِتيلًا َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بَِيمِينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرُءونَ ِكَتاَبُهْم وَلَا ُيظْ



  }) ٧١(أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه فَأُولَِئكَ َيقَْرُءونَ ِكَتاَبُهْم َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيال  َيْوَم َنْدعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِمامِهِْم فََمْن{ 
يوم البعث مبشًرا وخموفًا، حني يدعو اهللا عز وجل كل مجاعة من الناس مع إمامهم الذي  -أيها الرسول-اذكر 

اب أعماله بيمينه، فهؤالء يقرؤون كتاب حسناهتم كانوا يقتدون به يف الدنيا، فمن كان منهم صاحلًا، وأُعطي كت
  .فرحني مستبشرين، وال ُينْقَصون من ثواب أعماهلم الصاحلة شيئًا، وإن كان مقداَر اخليط الذي يكون يف َشقِّ النواة

  ) ٧٢(َوَمْن كَانَ ِفي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي الْآِخَرةِ أَْعَمى وَأََضلُّ َسبِيلًا 

  }) ٧٢(ِفي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيال َوَمْن كَانَ { 
ومن كان يف هذه الدنيا أعمى القلب عن دالئل قدرة اهللا فلم يؤمن مبا جاء به الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .فهو يف يوم القيامة أشدُّ عمى عن سلوك طريق اجلنة، وأضل طريقًا عن اهلداية والرشاد

  ) ٧٣(ا َوإِنْ كَاُدوا لََيفِْتنُوَنَك َعنِ الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلَتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذًا لَاتََّخذُوكَ َخِليلً

  }) ٧٣(ِليال َوإِنْ كَادُوا لََيفِْتنُوَنَك َعنِ الَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك ِلَتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذًا التََّخذُوَك َخ{ 
عن القرآن الذي أنزله اهللا إليك؛ لتختلق علينا غري ما أوحينا  -أيها الرسول-ولقد قارب املشركون أن يصرفوك 

  .إليك، ولو فعلت ما أرادوه الختذوك حبيًبا خالًصا

  ) ٧٤(َولَْولَا أَنْ ثَبَّتَْناَك لَقَْد ِكْدَت َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليلًا 

  }) ٧٤(ال أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكْدتَ َتْركَُن إِلَْيهِمْ َشْيئًا قَِليال َولَْو{ 
ولوال أن ثبَّتناك على احلق، وعصمناك عن موافقتهم، لَقارْبَت أن متيل إليهم ميال قليال من كثرة املعاجلة ورغبتك يف 

  .هدايتهم

  ) ٧٥(ثُمَّ لَا َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنصًِريا  إِذًا لَأَذَقَْناكَ ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت

  }) ٧٥(إِذًا َألذَقْنَاَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْممَاِت ثُمَّ ال َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنصًِريا { 
يف الدنيا إىل هؤالء املشركني ركوًنا قليال فيما سألوك، إذًا ألذقناك ِمثْلَي عذاب احلياة  -أيها الرسول-ولو َركَنت 

ومثْلَي عذاب املمات يف اآلخرة؛ وذلك لكمال نعمة اهللا عليك وكمال معرفتك، مث ال جتد أحًدا ينصرك ويدفع 
  .عنك عذابنا

  ) ٧٦(َوإِنْ كَاُدوا لََيْستَِفزُّوَنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيْخرِجُوَك ِمْنَها َوإِذًا لَا َيلَْبثُونَ ِخلَافََك إِلَّا قَِليلًا 

  }) ٧٦(كَادُوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَألْرضِ لُِيْخرِجُوَك ِمْنَها وَإِذًا ال َيلَْبثُونَ ِخالفََك إِال قَِليال  َوإِنْ{ 
بإزعاجهم إيَّاك، ولو أخرجوك منها مل ميكثوا فيها بعدك إال زمًنا قليال " مكة"ولقد قارب الكفار أن خيرجوك من 

  .حىت حتل هبم العقوبة العاجلة

  ) ٧٧(َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلَنا َولَا َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتحْوِيلًا  ُسنَّةَ



  }) ٧٧(ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلَنا َوال َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتحْوِيال { 
لسنتنا تغيريًا، فال خلف يف  -أيها الرسول-د تلك سنة اهللا تعاىل يف إهالك األمة اليت ُتخرج رسوهلا من بينها، ولن جت

  .وعدنا

  ) ٧٨(أَِقمِ الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا 

  }) ٧٨(ْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَ{ 
أقم الصالة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهرية إىل وقت ظلمة الليل، ويدخل يف هذا صالة الظهر والعصر 
  .واملغرب والعشاء، وأقم صالة الفجر، وأَِطلِ القراءة فيها؛ إن صالة الفجر حتضرها مالئكة الليل ومالئكة النهار

  ) ٧٩(َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّْد بِهِ َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبعَثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا 

  }) ٧٩(َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا { 
لقرآن يف صالة الليل؛ لتكون صالة الليل زيادة لك يف علو القدر من نومك بعض الليل، فاقرأ ا -أيها النيب-وقم 

ورفع الدرجات، عسى أن يبعثك اهللا شافًعا للناس يوم القيامة؛ لريمحهم اهللا مما يكونون فيه، وتقوم مقاًما حيمدك فيه 
  .األولون واآلخرون

  ) ٨٠(قٍ وَاْجَعلْ ِلي ِمْن لَُدْنَك ُسلْطَاًنا َنِصًريا َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِي ُمْخَرجَ ِصْد

  }) ٨٠(َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ وَأَْخرِْجنِي ُمْخَرجَ ِصْدقٍ وَاْجَعلْ ِلي ِمْن لَُدْنكَ ُسلْطَاًنا َنصًِريا { 
، واجعل يل ِمن لدنك حجة ربِّ أدخلين فيما هو خري يل مدخل صدق، وأخرجين مما هو شر يل خمرج صدق: وقل

  .ثابتة، تنصرين هبا على مجيع َمن خالفين

  ) ٨١(َوقُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا 

  }) ٨١(َوقُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الْبَاِطلُ إِنَّ الْبَاِطلَ كَانَ َزُهوقًا { 
ء اإلسالم وذهب الشرك، إن الباطل ال بقاء له وال ثبات، واحلق هو الثابت جا: للمشركني -أيها الرسول-وقل 

  .الباقي الذي ال يزول

  ) ٨٢(َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني وَلَا يَزِيُد الظَّاِلِمَني إِلَّا َخسَاًرا 

  }) ٨٢(ٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َوال يَزِيُد الظَّاِلِمَني إِال َخسَاًرا َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَا{ 
وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب ِمَن األمراض، كالشك والنفاق واجلهالة، وما يشفي األبدان 

لقرآن الكفار عند مساعه إال كفًرا بُرقْيتها به، وما يكون سبًبا للفوز برمحة اهللا مبا فيه من اإلميان، وال يزيد هذا ا
  .وضالال؛ لتكذيبهم به وعدم إمياهنم

  ) ٨٣(َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوًسا 



  }) ٨٣(ا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوًسا َوإِذَا أَْنَعمَْنا َعلَى اإلِْنَساِن أَعَْرَض وََنأَى بِجَانِبِِه َوإِذَ{ 
وإذا أنعمنا على اإلنسان من حيث هو مبال وعافية وحنومها، تولَّى وتباعد عن طاعة ربه، وإذا أصابته شدة ِمن فقر 

  .أو مرض كان قنوطًا؛ ألنه ال يثق بفضل اهللا تعاىل، إال من عصم اهللا يف حاليت سرَّائه وضرَّائه

  ) ٨٤(َعلَى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيلًا  قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ

  }) ٨٤(قُلْ كُلٌّ َيعَْملُ َعلَى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيال { 
هو أهدى طريقًا كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من األحوال، فربكم أعلم مبن : للناس -أيها الرسول-قل 

  .إىل احلق

  ) ٨٥(َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِلَّا قَِليلًا 

  } )٨٥(َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي َوَما أُوتِيُتْم ِمَن الْعِلْمِ إِال قَِليال { 
ويسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنًتا، فأجبهم بأن حقيقة الروح وأحواهلا من األمور اليت استأثر اهللا بعلمها، وما 

  .أُعطيتم أنتم ومجيع الناس من العلم إال شيئًا قليال

  ) ٨٦(َنا َوِكيلًا َولَِئْن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ لَا َتجِدُ لََك بِِه َعلَْي

  }) ٨٦(َولَِئْن شِئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي أَْوحَْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ ال َتجُِد لَكَ بِِه َعلَْيَنا َوِكيال { 
ولئن شئنا َمْحَو القرآن من قلبك لَقَدْرنا على ذلك، مث ال جتد لنفسك ناصًرا مينعنا من فعل ذلك، أو يرد عليك 

  .القرآن

  ) ٨٧(ْحَمةً ِمْن َربِّكَ إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك كَبًِريا إِلَّا َر

  }) ٨٧(إِال َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك كَبًِريا { 
لكنَّ اهللا رمحك، فأثبت ذلك يف قلبك، إن فضله كان عليك عظيًما؛ فقد أعطاك هذا القرآن العظيم، واملقام احملمود، 

  .مما مل يؤته أحًدا من العاملني وغري ذلك

  ) ٨٨(انَ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ ظَهًِريا قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت الْإِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأُْتوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآِن لَا يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَ

ُتوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ ظَهًِريا قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت اإلِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأْ{ 
)٨٨ ({  
لو اتفقت اإلنس واجلن على حماولة اإلتيان مبثل هذا القرآن املعجز ال يستطيعون اإلتيان به، ولو تعاونوا : قل

  .وتظاهروا على ذلك

  ) ٨٩(ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ 



  }) ٨٩(َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِال كُفُوًرا { 
ثل ينبغي االعتبار به؛ احتجاًجا بذلك عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به، ولقد بيَّنَّا وَنوَّعنا للناس يف هذا القرآن من كل م

  .فأىب أكثر الناس إال جحوًدا للحق وإنكاًرا حلجج اهللا وأدلته

  ) ٩٠(َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا 

  }) ٩٠(ا ِمَن اَألْرضِ َيْنُبوًعا َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََن{ 
 -أيها الرسول-لن نصدقك : وملا أعجز القرآن املشركني وغلبهم أخذوا يطلبون معجزات َوفْق أهوائهم فقالوا

  .عيًنا جارية" مكة"ونعمل مبا تقول حىت تفجر لنا من أرض 

  ) ٩١(َر ِخلَالََها تَفْجًِريا أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوِعَنبٍ فَُتفَجِّرَ الْأَْنهَا

  }) ٩١(أَْو َتكُونَ لَكَ َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوِعَنبٍ فَُتفَجَِّر اَألْنهَاَر ِخاللََها تَفْجًِريا { 
  .أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل واألعناب، وجتعل األهنار جتري يف وسطها بغزارة

  ) ٩٢(لَْيَنا ِكَسفًا أَوْ َتأِْتَي بِاللَِّه َوالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا أَْو ُتْسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َع

  }) ٩٢(أَْو ُتْسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَْو تَأِْتَي بِاللَِّه َوالَْمالِئكَِة قَبِيال { 
  .فنشاهدهم مقابلة وِعياًناأو تسقط السماء علينا قطًعا كما َزَعْمَت، أو تأيت لنا باهللا ومالئكته، 

اًبا َنقَْرُؤُه قُلْ سُْبَحانَ َربِّي أَْو َيكُونَ لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرفٍ أَْو َتْرقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكَت
  ) ٩٣(َهلْ كُْنُت إِلَّا َبَشًرا َرُسولًا 

ُسْبَحانَ رَبِّي ٌت ِمْن ُزخُْرٍف أَْو َترْقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرقِيَِّك َحتَّى ُتنَزِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاًبا َنقَْرُؤُه قُلْ أَْو َيكُونَ لَكَ َبْي{ 
  }) ٩٣(َهلْ كُْنُت إِال َبَشًرا َرُسوال 

تعود، ومعك كتاب من  أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد يف درج إىل السماء، ولن نصدِّقك يف صعودك حىت
هل أنا !! سبحان ريب: متعجًبا ِمن تعنُّت هؤالء الكفار -أيها الرسول-قل . اهللا منشور نقرأ فيه أنك رسول اهللا حقا

  إال عبد من عباده مبلِّغ رسالته؟ فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟

  ) ٩٤(ا أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا َرُسولًا َوَما َمَنَع النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى إِلَّ

  }) ٩٤(َوَما َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاَءُهُم الُْهَدى إِال أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا َرُسوال { 
: د اهللا، إال قوهلم جهال وإنكارًاوما منع الكفاَر من اإلميان باهللا ورسوله وطاعتهما، حني جاءهم البيان الكايف من عن

  أبعث اهللا رسوال من جنس البشر؟

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي



  



مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
لعلماء: املؤلف  لشريف-جمموعة من ا ا ملصحف  طباعة ا ل فهد   جممع امللك 

  ) ٩٥(قُلْ لَْو كَانَ ِفي الْأَْرضِ َملَاِئكَةٌ َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لَنَزَّلَْنا َعلَيْهِْم ِمَن السََّماِء َملَكًا َرُسولًا 

  }) ٩٥(َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لَنَزَّلَْنا َعلَيْهِْم ِمَن السََّماِء َملَكًا َرُسوال  قُلْ لَْو كَانَ ِفي اَألْرضِ َمالِئكَةٌ{ 
لو كان يف األرض مالئكة ميشون : ردا على املشركني إنكارهم أن يكون الرسول من البشر -أيها الرسول-قل 

لرسول إليهم ينبغي أن يكون من عليها مطمئنني، ألرسلنا إليهم رسوال من جنسهم، ولكنَّ أهل األرض بشر، فا
  .جنسهم؛ ليمكنهم خماطبته وفَْهم كالمه

  ) ٩٦(قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبصًِريا 

  }) ٩٦(ِصًريا قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْينِي َوَبيَْنكُْم إِنَُّه كَانَ بِِعبَاِدِه َخبًِريا َب{ 
إنه سبحانه خبري بأحوال عباده، بصري بأعماهلم، . كفى باهللا شهيًدا بيين وبينكم على ِصْدقي وحقيقة نبوَّيت: قل هلم

  .وسيجازيهم عليها

مْ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَُهْم أَْوِلَياَء ِمْن ُدونِِه وََنْحُشُرُه
  ) ٩٧(َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهمْ َسِعًريا 

ْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوهِهِْم ُعْمًيا َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَُهْم أَْوِلَياَء ِمْن ُدونِِه وََنْحُشرُُهْم َي{ 
  }) ٩٧(َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهمْ َسِعًريا 

ومن يهده اهللا فهو املهتدي إىل احلق، ومن يضلله فيخذلْه وَيِكلْه إىل نفسه فال هادي له من دون اهللا، وهؤالء 
م القيامة، وحيشرهم على وجوههم، وهم ال يرون وال ينطقون وال يسمعون، مصريهم إىل نار الضُّالل يبعثهم اهللا يو

  .جهنم امللتهبة، كلما سكن هليبها، ومخدت نارها، زدناهم ناًرا ملتهبة متأججة

  ) ٩٨(ا لََمْبعُوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا ذَِلَك َجَزاؤُُهْم بِأَنَُّهْم كَفَرُوا بِآيَاِتَنا َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّ

  }) ٩٨(قًا َجدِيًدا ذَِلَك جََزاُؤُهْم بِأَنَُّهْم كَفَُروا بِآَياتَِنا َوقَالُوا أَِئذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَِئنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْ{ 
، وتكذيبهم رسله الذين َدَعْوهم هذا الذي ُوِصف من العذاب عقاب للمشركني؛ بسبب كفرهم بآيات اهللا وحججه

أإذا متنا وِصْرنا عظاًما بالية وأجزاًء متفتتة ُنبعث بعد : -إذا أُمروا بالتصديق بالبعث  -إىل عبادته، وقوهلم استنكاًرا 
  ذلك َخلْقًا جديًدا؟

نْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوجََعلَ لَُهْم أََجلًا لَا رَْيَب ِفيِه فَأََبى أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض قَاِدٌر َعلَى أَ
  ) ٩٩(الظَّاِلُمونَ إِلَّا كُفُوًرا 



ِه فَأََبى أََجال ال َرْيَب ِفي أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوجََعلَ لَُهْم{ 
  }) ٩٩(الظَّاِلُمونَ إِال كُفُوًرا 

أَغَفَل هؤالء املشركون، فلم يتبصروا ويعلموا أن اهللا الذي خلق السموات واألرض وما فيهن من املخلوقات على 
، ال غري مثال سابق، قادر على أن خيلق أمثاهلم بعد فنائهم؟ وقد جعل اهللا هلؤالء املشركني وقًتا حمدًدا ملوهتم وعذاهبم

  .شك أنه آتيهم، ومع وضوح احلق ودالئله أىب الكافرون إال جحوًدا لدين اهللا عزَّ وجلَّ

  ) ١٠٠(وًرا قُلْ لَْو أَْنُتْم َتْمِلكُونَ َخزَاِئَن َرْحَمِة َربِّي إِذًا لَأَْمَسكُْتمْ َخْشَيةَ الْإِْنفَاقِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ قَُت

  }) ١٠٠(خََزاِئَن َرْحَمِة رَبِّي إِذًا َألْمَسكُْتمْ َخْشَيةَ اِإلْنفَاقِ َوكَانَ اِإلْنَسانُ قَتُوًرا  قُلْ لَْو أَْنُتمْ َتْمِلكُونَ{ 
لو كنتم متلكون خزائن رمحة ريب اليت ال تنفد وال تبيد إذًا لبخلتم هبا، فلم : هلؤالء املشركني  -أيها الرسول-قل 

  .ومن شأن اإلنسان أنه خبيل مبا يف يده إال َمن عصم اهللا باإلميان. قراءتعطوا منها غريكم خوفًا ِمن نفادها فتصبحوا ف

لَأَظُنَُّك َيا مُوَسى َمْسحُوًرا َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياتٍ َبيِّنَاٍت فَاسْأَلْ بَنِي إِْسرَاِئيلَ إِذْ َجاَءُهْم فَقَالَ لَُه ِفْرَعْونُ إِنِّي 
)١٠١ (  

ى َمْسحُوًرا وَسى ِتْسَع آيَاٍت َبيَِّناٍت فَاسْأَلْ بَنِي إِْسرَائِيلَ إِذْ َجاَءُهْم فَقَالَ لَُه ِفْرَعْونُ إِنِّي ألَظُنَُّك َيا ُموَسَولَقَْد آَتْيَنا ُم{ 
)١٠١ ({  

العصا واليد والسنون ونقص الثمرات : ولقد آتينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على ِصْدق نبوته وهي
اليهود سؤال تقرير حني جاء موسى أسالفهم  -أيها الرسول-اد والقمل والضفادع والدم، فاسأل والطوفان واجلر

ساحرا، خمدوًعا مغلوًبا على عقلك مبا تأتيه من  -يا موسى-إين ألظنك : مبعجزاته الواضحات، فقال فرعون ملوسى
  .غرائب األفعال

  ) ١٠٢(بُّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َبَصاِئَر َوإِنِّي لَأَظُنُّكَ َيا ِفْرَعْونُ َمثُْبوًرا قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَْزلَ َهُؤلَاِء إِلَّا َر

  }) ١٠٢(َمثْبُوًرا قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َما أَْنَزلَ َهُؤالِء إِال َربُّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َبَصاِئَر َوإِنِّي َألظُنَُّك َيا ِفْرَعْونُ { 
أنه ما أنزل تلك املعجزات التسع الشاهدة على صدق نبويت إال رب  -يا فرعون-لقد تيقَّنتَ  :فردَّ عليه موسى

السموات واألرض؛ لتكون دالالت َيستِدل هبا أولو البصائر على وحدانية اهللا تعاىل يف ربوبيته وألوهيته، وإين لعلى 
  .هالك ملعون مغلوب -يا فرعون-يقني أنك 

  ) ١٠٣(ُهْم ِمَن الْأَْرضِ فَأَغَْرقَْناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا فَأََراَد أَنْ َيْستَِفزَّ

  }) ١٠٣(فَأَرَاَد أَنْ َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن اَألْرضِ فَأَغَْرقَْناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا { 
حر عقاًبا ، فأغرقناه وَمن معه ِمن جندٍ يف الب"مصر"فأراد فرعون أن يزعج موسى وخيرجه مع بين إسرائيل ِمن أرض 

  .هلم

  ) ١٠٤(َوقُلَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلَبنِي إِسَْراِئيلَ اْسكُُنوا الْأَْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرةِ جِئَْنا بِكُمْ لَِفيفًا 



  }) ١٠٤(ِفيفًا َوقُلَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ اْسكُنُوا اَألْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة جِئَْنا بِكُْم لَ{ 
، فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم مجيًعا ِمن "الشام"اسكنوا أرض : وقلنا من بعد هالك فرعون وجنده لبين إسرائيل

  .قبوركم إىل موقف احلساب

  ) ١٠٥(َوبِالَْحقِّ أَْنَزلَْناُه َوبِالَْحقِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا 

  }) ١٠٥(َحقِّ أَنَْزلَْناُه وَبِالَْحقِّ نََزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِال ُمَبشًِّرا وََنذِيًرا َوبِالْ{ 
وباحلق أنزلنا هذا القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم ألْمرِ العباد وهنيهم وثواهبم وعقاهبم، وبالصدق والعدل 

إال مبشًرا باجلنة ملن أطاع، وخموفًا بالنار ملن عصى  -ولأيها الرس-وما أرسلناك . واحلفظ من التغيري والتبديل نزل
  .وكفر

  ) ١٠٦(َوقُْرآًنا فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َونَزَّلْنَاُه َتنْزِيلًا 

  }) ١٠٦(َوقُْرآًنا فََرقَْناُه ِلَتقْرَأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َوَنزَّلَْناُه تَْنزِيال { 
قرآًنا بيَّناه وأحكمناه وفَصَّلناه فارقًا بني اهلدى والضالل واحلق والباطل؛ لتقرأه على  -أيها الرسول-وأنزلنا إليك 

  .الناس يف تؤدة ومتهُّل، ونَزَّلْناه مفرَّقًا، شيئًا بعد شيء، على حسب احلوادث ومقتضيات األحوال

  ) ١٠٧(ِذيَن أُوُتوا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن ُسجًَّدا قُلْ آِمُنوا بِِه أَْو لَا ُتْؤِمنُوا إِنَّ الَّ

  }) ١٠٧(ذْقَاِن ُسجًَّدا قُلْ آِمُنوا بِِه أَْو ال ُتْؤِمنُوا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم ِمْن قَْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِلَأل{ 
آِمنوا بالقرآن أو ال تؤمنوا؛ فإن إميانكم ال يزيده كماال وتكذيبكم ال يُلِْحق به : هلؤالء املكذبني -أيها الرسول-قل 
إن العلماء الذين أوتوا الكتب السابقة ِمن قبل القرآن، وعرفوا حقيقة الوحي، إذا قرئ عليهم القرآن . نقًصا

  .اىلخيشعون، فيسجدون على وجوههم هللا سبحانه وتع

  ) ١٠٨(َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َربَِّنا إِنْ كَانَ َوْعُد رَبَِّنا لََمفُْعولًا 

  }) ١٠٨(َوَيقُولُونَ سُْبَحانَ َربَِّنا إِنْ كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفْعُوال { 
، ما كان وعد اهللا تنزيًها لربنا وتربئة له مما يصفه املشركون به: ويقول هؤالء الذين أوتوا العلم عند مساع القرآن

  .تعاىل من ثواب وعقاب إال واقًعا حقًا 

  ) ١٠٩(َوَيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن يَْبكُونَ َويَزِيدُُهْم ُخُشوًعا 

  }) ١٠٩(وََيِخرُّونَ ِلَألذْقَاِن َيْبكُونَ وََيزِيُدُهْم ُخُشوًعا { 
م مساع القرآن ومواعظه خضوًعا ألمر ويقع هؤالء ساجدين على وجوههم، يبكون تأثًرا مبواعظ القرآن، ويزيده

  .اهللا وعظيم قدرته



لَا ُتَخاِفتْ بَِها وَاْبَتغِ َبْيَن قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى َولَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َو
  ) ١١٠(ذَِلَك َسبِيلًا 

اْبَتغِ َبْينَ َه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما َتْدعُوا فَلَُه اَألْسَماُء الُْحْسَنى َوال َتْجَهْر بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفْت بَِها َوقُلِ اْدُعوا اللَّ{ 
  }) ١١٠(ذَِلَك َسبِيال 

أو ادعوا يا اهللا يا رمحن، ادعوا اهللا، : ملشركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك -أيها الرسول-قل 
وال جتهر بالقراءة يف صالتك، . الرمحن، فبأي أمسائه دعومتوه فإنكم تدعون رًبا واحًدا؛ ألن أمساءه كلها حسىن

  .فيسمعك املشركون، وال ُتِسرَّ هبا فال يسمعك أصحابك، وكن وسطًا بني اجلهر واهلمس

  ) ١١١(كُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك َولَمْ َيكُْن لَُه وَِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َوكَبِّْرهُ َتكْبًِريا َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيتَِّخذْ وَلًَدا وَلَْم َي

كْبًِريا َن الذُّلِّ َوكَبِّْرُه َتَوقُلِ الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي لَْم يَتَِّخذْ وَلًَدا َولَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك وَلَْم َيكُْن لَُه َوِليٌّ ِم{ 
)١١١ ({  

احلمد هللا الذي له الكمال والثناء، الذي تنزَّه عن الولد والشريك يف ألوهيته، وال يكون له :  -أيها الرسول-وقل 
سبحانه ويلٌّ ِمن خلقه فهو الغين القوي، وهم الفقراء احملتاجون إليه، وعظِّمه تعظيًما تاًما بالثناء عليه وعبادته وحده 

  }سورة الكهف { . ص الدين كله لهال شريك له، وإخال

  ) ١(الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه الْكَِتاَب وَلَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا 

  }) ١(الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدهِ الِْكتَاَب َولَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا { 
ها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، الذي تفضَّل فأنزل الثناء على اهللا بصفاته اليت كلُّ

  .على عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم القرآن، ومل جيعل فيه شيئًا من امليل عن احلق

َماِكِثَني ِفيِه أََبًدا ) ٢(لُونَ الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهمْ أَجًْرا َحَسًنا قَيًِّما ِلُيْنِذَر بَأًْسا َشِديًدا ِمْن لَُدْنُه َويَُبشَِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَم
)٣ (  

َماِكِثَني ِفيِه ) ٢( أَْجًرا َحَسًنا قَيًِّما ِلُيْنِذَر بَأًْسا َشدِيًدا ِمْن لَُدْنُه َويَُبشَِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم{ 
  }) ٣(ا أََبًد

جعله اهللا كتاًبا مستقيًما، ال اختالف فيه وال تناقض؛ لينذر الكافرين من عذاب شديد من عنده، ويبشر املصدقني 
باهللا ورسوله الذين يعملون األعمال الصاحلات، بأن هلم ثواًبا جزيال هو اجلنة، يقيمون يف هذا النعيم ال يفارقونه 

  .أبًدا

  ) ٤(اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا َوُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا 

  }) ٤(َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا { 
  .اختذ اهللا ولدا: وينذر به املشركني الذين قالوا



  ) ٥(ِذًبا َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َولَا ِلآبَائِهِْم كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم إِنْ َيقُولُونَ إِلَّا كَ

  }) ٥(َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َوال آلبَاِئهِْم كَبَُرْت كَِلَمةً َتخُْرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم إِنْ َيقُولُونَ إِال كَِذًبا { 
ليس عند هؤالء املشركني شيء من العلم على ما َيدَّعونه هللا من اختاذ الولد، كما مل يكن عند أسالفهم الذين 

  .مت هذه املقالة الشنيعة اليت خترج من أفواههم، ما يقولون إال قوال كاذبًاقلَّدوهم، َعظُ

  ) ٦(فَلََعلََّك َباِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفًا 

  }) ٦(ِث أََسفًا فَلََعلََّك َباِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهمْ إِنْ لَمْ ُيْؤِمُنوا بَِهذَا الَْحدِي{ 
ُمْهِلك نفسك غما وحزًنا على أثر تولِّي قومك وإعراضهم عنك، إن مل يصدِّقوا هبذا القرآن  -أيها الرسول-فلعلك 

  .ويعملوا به

  ) ٧(إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها لَِنْبلَُوُهْم أَيُُّهمْ أَْحَسُن َعَملًا 

  }) ٧(َعلَى اَألْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهمْ أَْحَسُن َعَمال  إِنَّا َجَعلَْنا َما{ 
أيُّهم أحسن عمال بطاعتنا، وأيهم : إنَّا جعلنا ما على وجه األرض من املخلوقات َجماال هلا، ومنفعة ألهلها؛ لنختربهم

  .أسوأ عمال باملعاصي، وجنزي كال مبا يستحق

  ) ٨(لَْيَها َصعِيًدا ُجُرًزا َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َع

  }) ٨(َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيًدا جُُرًزا { 
  .وإنَّا جلاعلون ما على األرض من تلك الزينة عند انقضاء الدنيا تراًبا، ال نبات فيه

  ) ٩( أَْم َحِسْبتَ أَنَّ أَْصَحاَب الْكَْهِف َوالرَِّقيمِ كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا

  }) ٩(أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحابَ الْكَْهِف وَالرَِّقيمِ كَاُنوا ِمْن آيَاِتَنا َعَجًبا { 
أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي كُتِبت فيه أمساؤهم من آياتنا عجيبة وغريبة؛ فإن  -أيها الرسول-ال تظن 

  .خلق السموات واألرض وما فيهما أعجب من ذلك

  ) ١٠(َيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آتَِنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوهَيِّئْ لََنا ِمْن أَمْرَِنا َرَشًدا إِذْ أََوى الِْفْت

  }) ١٠(ا إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آِتَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشًد{ 
حني جلأ الشبَّان املؤمنون إىل الكهف؛ خشية من فتنة قومهم هلم، وإرغامهم على عبادة  -أيها الرسول- اذكر

ربنا أعطنا ِمن عندك رمحة، تثبتنا هبا، وحتفظنا من الشر، ويسِّر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا : األصنام، فقالوا
  .إىل العمل الذي حتب، فنكون راشدين غري ضالني

  ) ١١(َنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعَدًدا فََضَرْب



  }) ١١(فََضرَْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعدًَدا { 
  .فألقينا عليهم النوم العميق، فبقوا يف الكهف سنني كثرية

  ) ١٢(َمًدا ثُمَّ َبعَثَْناُهمْ ِلَنْعلََم أَيُّ الْحِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أَ

  }) ١٢(ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ِلَنْعلَمَ أَيُّ الِْحْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا { 
مث أيقظناهم ِمن نومهم؛ لُنظهر للناس ما علمناه يف األزل؛ فتتميَّز أي الطائفتني املتنازعتني يف مدة لبثهم أضبط يف 

  ة طويلة؟اإلحصاء، وهل لبثوا يوًما أو بعض يوم، أو مد

  ) ١٣(َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا بَِربِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى 

  }) ١٣(َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نََبأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا بِرَبِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى { 
إن أصحاب الكهف ُشبَّان صدَّقوا رهبم وامتثلوا أمره، وزِْدناهم . خربهم بالصدق -لرسولأيها ا-حنن نقصُّ عليك 

  .هدى وثباًتا على احلق

  ) ١٤(طَطًا ًها لَقَْد قُلَْنا إِذًا َشَوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم إِذْ قَاُموا فَقَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلَ

) ١٤(ا لَقَْد قُلَْنا إِذًا َشطَطًا َوَربَطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم إِذْ قَامُوا فَقَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواَألْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلًَه{ 
{  

هو يلومهم على َتْرِك عبادة األصنام وقوَّينا قلوهبم باإلميان، وشددنا عزميتهم به، حني قاموا بني يدي امللك الكافر، و
ربنا الذي نعبده هو رب السموات واألرض، لن نعبد غريه من اآلهلة، لو قلنا غري هذا لكُنَّا قد قلنا قوال : فقالوا له

  .جائًرا بعيًدا عن احلق

  ) ١٥(اٍن َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَذًِبا َهُؤلَاِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْولَا َيأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَ

  }) ١٥(َتَرى َعلَى اللَِّه كَذًِبا َهُؤالِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْوال يَأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افْ{ 
هؤالء قومنا اختذوا هلم آهلة غري اهللا، فهال أتَْوا على عبادهتم هلا بدليل واضح، فال أحد أشد : مث قال بعضهم لبعض

  .ظلًما ممن اختلق على اهللا الكذب بنسبة الشريك إليه يف عبادته

ْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيهَيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمرِكُْم ِمْرفَقًا َوإِِذ اْعتََزلُْتُموُهْم َوَما يَْعُبُدونَ إِلَّا اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهفِ َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُ
)١٦ (  

يَُهيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمرِكُْم ِمْرفَقًا َوإِِذ اعَْتَزلُْتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ إِال اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهِف َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َو{ 
)١٦ ({  

رقتم قومكم بدينكم، وتركتم ما يعبدون من اآلهلة إال عبادة اهللا، فاجلؤوا إىل الكهف يف اجلبل لعبادة ربكم وحني فا



وحده، َيْبسطْ لكم ربكم من رمحته ما يستركم به يف الدارين، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به يف حياتكم من 
  .أسباب العيش

ُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبْت تَقْرُِضُهْم ذَاَت الشِّمَالِ َوُهْم ِفي فَْجَوٍة ِمْنهُ َوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََعْت َتَزاَو
  ) ١٧(ذَِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َمْن َيْهدِ اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمْن ُيضِْللْ فَلَْن َتجَِد لَُه وَِليا ُمْرِشًدا 

ِمْنُه إِذَا طَلََعْت تََزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبتْ َتقْرُِضُهْم ذَاتَ الشَِّمالِ َوُهْم ِفي فَْجَوٍة  َوَتَرى الشَّْمَس{ 
  }) ١٧(ذَِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َمْن َيْهدِ اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمْن ُيضِْللْ فَلَْن َتجَِد لَُه وَِليا ُمْرِشًدا 

الشمس إذا طلعت من املشرق متيل عن  -أيها املشاهد هلم-وترى . فلما فعلوا ذلك ألقى اهللا عليهم النوم وَحفِظهم
مكاهنم إىل جهة اليمني، وإذا غربت تتركهم إىل جهة اليسار، وهم يف متسع من الكهف، فال تؤذيهم حرارة 

من يوفقه اهللا لالهتداء بآياته . لفتية من دالئل قدرة اهللالشمس وال ينقطع عنهم اهلواء، ذلك الذي فعلناه هبؤالء ا
  .فهو املوفَّق إىل احلق، ومن مل يوفقه لذلك فلن جتد له معيًنا يرشده إلصابة احلق؛ ألن التوفيق واِخلذْالن بيد اهللا وحده

شِّمَالِ َوكَلُْبُهمْ َباِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَْوصِيِد لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِمْ َوَتْحَسبُُهْم أَيْقَاظًا َوُهمْ ُرقُوٌد َوُنقَلِّبُُهْم ذَاتَ الَْيِمنيِ وَذَاَت ال
  ) ١٨(لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفرَاًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهمْ ُرْعًبا 

بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَْوصِيِد لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِمْ وََتْحسَُبُهْم أَْيقَاظًا وَُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلِّبُُهْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوذَاَت الشَِّمالِ َوكَلْبُُهْم { 
  }) ١٨(لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفرَاًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهمْ ُرْعًبا 

أهل الكهف أيقاظًا، وهم يف الواقع نيام، ونتعهدهم بالرعاية، فُنقَلِّبهم حال نومهم مرة للجنب  -أيها الناظر-وتظن 
يسر؛ لئال تأكلهم األرض، وكلبهم الذي صاَحبهم مادٌّ ذراعيه بفناء الكهف، لو عاينتهم األمين ومرة للجنب األ

  .ألدبرت عنهم هارًبا، ولَُمِلئَْت نفسك منهم فزًعا

َض َيْومٍ قَالُوا رَبُّكُْم أَْعلَمُ بَِما لَبِثُْتمْ َوكَذَِلَك َبَعثَْناُهْم لَِيَتَساَءلُوا بَْيَنُهْم قَالَ قَاِئلٌ مِْنُهْم كَمْ لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْع
ِمْنُه َولَْيَتلَطَّْف َولَا ُيْشِعَرنَّ بِكُمْ أََحًدا فَاْبَعثُوا أََحدَكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَْزكَى طََعاًما فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ 

)١٩ (  

الُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتمْ عَثَْناُهْم ِلَيَتَساَءلُوا َبْينَُهْم قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم كَْم لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ قََوكَذَِلَك َب{ 
كَى طََعاًما فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمْنُه َولَْيَتلَطَّْف َوال ُيْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًدا فَاْبَعثُوا أََحدَكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَْز

)١٩ ({  
: وكما أمنناهم وحفظناهم هذه املدة الطويلة أيقظناهم ِمن نومهم على هيئتهم دون تغيُّر؛ لكي يسأل بعضهم بعًضا

فَوِّضوا : أو بعض يوم، وقال آخرون التبس عليهم األمرمكثنا يوما : كم من الوقت مكثنا نائمني هنا؟ فقال بعضهم
أيَّ : ِعلْم ذلك هللا، فربكم أعلم بالوقت الذي مكثتموه، فأرِسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إىل مدينتنا فلينظر
رنا، أهل املدينة أحلُّ وأطيب طعاًما؟ فليأتكم بقوت منه، وليتلطف يف شرائه مع البائع حىت ال ننكشف، ويظهر أم

  .وال ُيْعِلَمنَّ بكم أحًدا من الناس



  ) ٢٠(إِنَُّهْم إِنْ َيظَْهُروا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَْو يُِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن ُتفِْلُحوا إِذًا أََبًدا 

  }) ٢٠(ُتفِْلحُوا إِذًا أََبًدا  إِنَُّهْم إِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَْو ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن{ 
إن قومكم إن يطَّلعوا عليكم يرمجوكم باحلجارة، فيقتلوكم، أو يردوكم إىل دينهم، فتصريوا كفاًرا، ولن تفوزوا 

  .أبًدا -إن فعلتم ذلك-مبطلبكم ِمن دخول اجلنة 

َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا رَْيَب ِفيَها إِذْ َيَتنَاَزُعونَ َبْينَُهْم أَْمرَُهْم فَقَالُوا اْبُنوا َوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ 
  ) ٢١( َعلَْيهِْم ُبْنيَاًنا َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم َمْسجًِدا

 فَقَالُوا اْبُنوا لَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ ال َرْيَب ِفيَها إِذْ َيَتنَاَزُعونَ َبيَْنُهْم أَْمَرُهْمَوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َع{ 
  }) ٢١(هِْم َمْسجًِدا َعلَْيهِْم ُبْنيَاًنا َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْي

وكما أمنناهم سنني كثرية، وأيقظناهم بعدها، أطْلَعنا عليهم أهل ذلك الزمان، بعد أن كشف البائع نوع الدراهم 
اليت جاء هبا مبعوثهم؛ ليعلم الناس أنَّ َوْعدَ اهللا بالبعث حق، وأن القيامة آتية ال شك فيها، إذ يتنازع املطَِّلعون على 

فِمن ُمثْبٍِت هلا وِمن ُمْنِكر، فجعل اهللا إطْالعهم على أصحاب الكهف حجة : أمر القيامة أصحاب الكهف يف
ابنوا على باب الكهف بناًء : وبعد أن انكشف أمرهم، وماتوا قال فريق من املطَِّلعني عليهم. للمؤمنني على الكافرين

لنتخذنَّ على مكاهنم مسجًدا : لنفوذ فيهمحيجبهم، واتركوهم وشأهنم، رهبم أعلم حباهلم، وقال أصحاب الكلمة وا
وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد، ولعن َمن فََعلَ ذلك يف . للعبادة

آخر وصاياه ألمته، كما أنه هنى عن البناء على القبور مطلقًا، وعن جتصيصها والكتابة عليها؛ ألن ذلك من الغلو 
  .قد يؤدي إىل عبادة َمن فيها الذي

ْبَعةٌ وَثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم قُلْ َربِّي َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ َرابِعُُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدُسُهْم كَلْبُُهْم َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َس
  ) ٢٢(لَا ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا مَِراًء ظَاِهًرا وَلَا َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمنُْهْم أََحًدا أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم َما َيْعلَُمُهْم إِلَّا قَِليلٌ فَ

ْبَعةٌ َوثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم قُلْ َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ َرابُِعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدسُُهْم كَلُْبُهْم َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َس{ 
  }) ٢٢( ِمنُْهْم أََحًدا رَبِّي أَْعلَُم بِِعدَّتِهِْم َما َيْعلَُمُهْم إِال قَِليلٌ فَال ُتمَارِ ِفيهِْم إِال ِمَراًء ظَاهًِرا َوال َتْسَتفِْت ِفيهِْم

هم مخسة، سادسهم : هم ثالثةٌ، رابعهم كلبهم، ويقول فريق آخر: سيقول بعض اخلائضني يف شأهنم من أهل الكتاب
أيها -هم سبعة، وثامنهم كلبهم، قل : ، وكالم الفريقني قول بالظن من غري دليل، وتقول مجاعة ثالثةكلبهم
فال جتادل أهل الكتاب يف عددهم إال جداال . ريب هو األعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إال قليل من خلقه: -الرسول

وال تسأهلم عن عددهم وأحواهلم؛ فإهنم ال ظاهًرا ال عمق فيه، بأن تَقُصَّ عليهم ما أخربك به الوحي فحسب، 
  .يعلمون ذلك

إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ َيْهِدَينِ رَبِّي ) ٢٣(َولَا َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا 
  ) ٢٤(ِلأَقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا 



إِال أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ َيْهِدَينِ رَبِّي ) ٢٣(نَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا َوال َتقُولَ{ 
  }) ٢٤(َألقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا 

واذكر . إن شاء اهللا: شيئة، فتقولإين فاعل ذلك الشيء غًدا إال أن ُتَعلِّق قولك بامل: وال تقولنَّ لشيء تعزم على فعله
عسى أن : فإن ِذكَْر اهللا ُيذِهب النسيان، وقل؛ إن شاء اهللا، وكلما نسيت فاذكر اهللا: ربك عند النسيان بقول

  .يهديين ريب ألقرب الطرق املوصلة إىل اهلدى والرشاد

  ) ٢٥(َولَبِثُوا ِفي كَهِْفهِْم ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسنَِني َواْزَدادُوا ِتْسًعا 

  }) ٢٥(َولَبِثُوا ِفي كَْهفِهِْم ثَالثَ ِمائَةٍ ِسنَِني وَاْزدَاُدوا ِتْسًعا { 
  .ومكث الشُّبَّان نياًما يف كهفهم ثالمثائة سنة وتسع سنني

ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َولَا ُيْشرُِك ِفي ُحكِْمِه  قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَُه غَْيُب السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ أَْبِصرْ بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن
  ) ٢٦(أََحًدا 

ْن وَِليٍّ َوال ُيْشرُِك ِفي قُلِ اللَُّه أَْعلَمُ بَِما لَبِثُوا لَُه غَْيُب السََّماَواِت وَاَألْرضِ أَْبِصْر بِِه وَأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِم{ 
  }) ٢٦(ُحكِْمِه أََحًدا 
عن مدة لبثهم يف الكهف، وليس عندك علم يف ذلك وتوقيف من اهللا، فال تتقدم فيه  -أيها الرسول-وإذا ُسئلت 
تعجب من كمال بصره : اهللا أعلم مبدة لبثهم، له غيب السموات واألرض، أَْبِصرْ به وأمسع، أي: بشيء، بل قل

 حكمه وقضائه وتشريعه، ليس للخلق أحد غريه يتوىل أمورهم، وليس له شريك يف. ومسعه وإحاطته بكل شيء
  .سبحانه وتعاىل

  ) ٢٧(َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا 

  }) ٢٧(ْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك ال مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِم{ 
ما أوحاه اهللا إليك من القرآن، فإنه الكتاب الذي ال مبدِّل لكلماته لصدقها وعدهلا، ولن جتد  -أيها الرسول-واتل 

  .من دون ربك ملجأً تلجأ إليه، وال معاذًا تعوذ به

َعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه وَلَا َتْعُد َعيَْناَك َعْنُهْم ُترِيُد زِيَنةَ الْحََياِة الدُّْنَيا َولَا َواْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِالَْغدَاِة َوالْ
  ) ٢٨(ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهوَاُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًا 

ْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َوال تَْعُد َعْيَناَك َعْنُهمْ ُترِيُد زِيَنةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا وَاْصبِْر نَفَْسَك َمعَ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّه{ 
  }) ٢٨(َوال ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع هََواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُرُطًا 

ِمن فقراء املؤمنني الذين يعبدون رهبم وحده، ويدعونه يف الصباح واملساء، مع أصحابك  -أيها النيب-واصرب نفسك 
يريدون بذلك وجهه، واجلس معهم وخالطهم، وال تصرف نظرك عنهم إىل غريهم من الكفار إلرادة التمتع بزينة 

أمره يف مجيع أعماله احلياة الدنيا، وال ُتِطْع من جعلنا قلبه غافال عن ذكرنا، وآثََر هواه على طاعة مواله، وصار 
  .ضياًعا وهالكًا



َحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني نَاًرا أَ
  ) ٢٩(بِئَْس الشَّرَاُب َوَساَءْت مُْرَتفَقًا  ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهلِ َيشْوِي الُْوُجوَه

حَاطَ بِهِْم سَُراِدقَُها َوإِنْ َيْسَتغِيثُوا َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن رَبِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَعَْتدَْنا ِللظَّاِلِمَني نَاًرا أَ{ 
  }) ٢٩(وِي الُْوُجوَه بِئَْس الشَّرَاُب َوَساَءْت مُْرَتفَقًا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهلِ َيْش

ما جئتكم به هو احلق من ربكم، فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به، فليفعل فهو خري له، : وقل هلؤالء الغافلني
وإن يستغث  إنا أعتدنا للكافرين ناًرا شديدة أحاط هبم سورها،. ومن أراد أن جيحد فليفعل، فما ظَلَم إال نفسه

. هؤالء الكفار يف النار بطلب املاء ِمن شدة العطش، ُيؤَت هلم مباء كالزيت الَعِكر شديد احلرارة يشوي وجوههم
ويف هذا وعيد وهتديد شديد ملن . قَُبح هذا الشراب الذي ال يروي ظمأهم بل يزيده، وقَُبَحتْ النار منزال هلم ومقاًما

  .مد صلى اهللا عليه وسلم، ومل يعمل مبقتضاهاأعرض عن احلق، فلم يؤمن برسالة حم

  ) ٣٠(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَملًا 

  }) ٣٠(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت إِنَّا ال ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمال { 
ين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا األعمال الصاحلات هلم أعظم املثوبة، إنا ال نضيع أجورهم، وال ننقصها على ما إن الذ

  .أحسنوه من العمل

ا ُخْضًرا ِمْن سُْنُدسٍ ونَ ِثَياًبأُولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم الْأَنَْهاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلَْبُس
  ) ٣١(َوإِْستَبَْرقٍ ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك نِْعَم الثَّوَاُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقًا 

ِثيَاًبا ُخْضًرا ِمْن ونَ أُولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتجْرِي ِمْن َتحِْتهُِم األَْنَهارُ ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلَْبُس{ 
  }) ٣١(ُسْنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ مُتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى اَألرَاِئِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت مُْرَتفَقًا 

أولئك الذين آمنوا هلم جنات يقيمون فيها دائًما، جتري من حتت غرفهم ومنازهلم األهنار العذبة، ُيَحلَّون فيها بأساور 
َبسون ثياًبا ذات لون أخضر نسجت من رقيق احلرير وغليظه، يتكئون فيها على األسِرَّة املزدانة الذهب، وَيلْ

  .بالستائر اجلميلة، نِْعَم الثواب ثواهبم، وَحُسنتِ اجلنة منزال ومكاًنا هلم

  ) ٣٢(فَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا بَْيَنُهَما َزْرًعا َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا َرُجلَْينِ َجَعلَْنا لِأََحِدِهَما جَنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَ

  }) ٣٢(ْيَنُهَما َزْرًعا وَاْضرِبْ لَُهْم مَثَال َرُجلَْينِ َجَعلَْنا َألَحِدِهَما َجنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا َب{ 
أحدمها مؤمن، واآلخر كافر، وقد جعلنا : ألمم السابقةلكفار قومك مثال رجلني من ا -أيها الرسول-واضرب 

  .للكافر حديقتني من أعناب، وأحطنامها بنخل كثري، وأنبتنا وسطهما زروًعا خمتلفة نافعة

  ) ٣٣(ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ آَتتْ أُكُلََها وَلَْم َتظِْلْم ِمْنُه شَْيئًا َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما نََهًرا 

  }) ٣٣(نََّتْينِ آَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلْم ِمْنُه َشْيئًا َوفَجَّْرَنا ِخاللَُهَما نََهًرا ِكلَْتا الَْج{ 
  .وقد أمثرت كل واحدة من احلديقتني مثرها، ومل ُتنِْقص منه شيئًا، وشققنا بينهما هنًرا لسقيهما بسهولة ويسر



  ) ٣٤(ُه أََنا أَكْثَُر ِمْنَك مَالًا َوأََعزُّ نَفًَرا َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِر

  }) ٣٤(َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ ِلصَاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا أَكْثَُر مِْنَك َماال َوأََعزُّ َنفًَرا { 
أنا أكثر : ور ميلؤهوكان لصاحب احلديقتني مثر وأموال أخرى، فقال لصاحبه املؤمن، وهو حياوره يف احلديث، والغر

  .منك ماال وأعز أنصاًرا وأعواًنا

َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً وَلَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي ) ٣٥(َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه أََبًدا 
  ) ٣٦(لَأَجَِدنَّ َخيًْرا ِمْنَها ُمْنقَلًَبا 

َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي ) ٣٥(َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلمٌ ِلَنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذهِ أََبًدا { 
  }) ٣٦(َألجَِدنَّ َخيًْرا ِمْنَها ُمْنقَلًَبا 

ما أعتقد أن َتْهِلك : وشكه يف قيام الساعة، فأعجبته مثارها وقالودخل حديقته، وهو ظامل لنفسه بالكفر بالبعث، 
وُرجعُت إىل  -كما تزعم أيها املؤمن-هذه احلديقة مدى احلياة، وما أعتقد أن القيامة واقعة، وإن فُرَِض وقوعها 

  .ريب ألجدنَّ عنده أفضل من هذه احلديقة مرجًعا ومرًدا؛ لكراميت ومنزليت عنده

  ) ٣٧(ُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ سَوَّاَك َرُجلًا قَالَ لَُه صَاِح

  }) ٣٧(قَالَ لَهُ َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َسوَّاَك َرُجال { 
كيف تكفر باهللا الذي خلقك ِمن تراب، مث ِمن نطفة األبوين، مث َسوَّاك : ه صاحبه املؤمن، وهو حياوره واعظًا لهقال ل

  .بشًرا معتدل القامة واخلَلْق؟ ويف هذه احملاورة دليل على أن القادر على ابتداء اخللق، قادر على إعادهتم

  ) ٣٨(ي أََحًدا لَِكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي َولَا أُْشرِكُ بِرَبِّ

  }) ٣٨(لَِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي َوال أُشْرُِك بَِربِّي أََحًدا { 
املنعم املتفضل هو اهللا ريب وحده، وال أشرك يف عباديت له : لكن أنا ال أقول مبقالتك الدالة على كفرك، وإمنا أقول

  .أحًدا غريه

فََعَسى َربِّي أَنْ ُيْؤِتَينِ ) ٣٩(اللَُّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ مِْنَك َمالًا َووَلًَدا  َولَْولَا إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء
ا فَلَْن َتْستَِطيَع لَهُ أَْو ُيصْبَِح َماُؤَها غَْوًر) ٤٠(َخيًْرا ِمْن َجنَِّتَك وَُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السََّماِء فَُتصْبِحَ َصِعيًدا َزلَقًا 

  ) ٤١(طَلًَبا 

فََعَسى رَبِّي أَنْ ) ٣٩(َولًَدا َولَْوال إِذْ َدَخلْتَ َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه ال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه إِنْ َتَرنِ أََنا أَقَلَّ ِمْنَك مَاال َو{ 
أَْو ُيصْبَِح َماُؤَها غَْوًرا فَلَْن ) ٤٠(ُحْسبَاًنا ِمَن السََّماِء فَُتصْبَِح َصعِيًدا َزلَقًا ُيْؤِتَينِ خَْيًرا ِمْن َجنَِّتَك َويُْرِسلَ َعلَْيَها 

  }) ٤١(َتْسَتطِيَع لَُه طَلًَبا 
إن . هذا ما شاء اهللا يل، ال قوة يل على حتصيله إال باهللا: وهال حني دَخلْتَ حديقتك فأعجبتك َحِمدت اهللا، وقلت

ال وأوالدًا، فعسى ريب أن يعطيين أفضل من حديقتك، ويسلبك النعمة بكفرك، ويرسل على كنت تراين أقل منك ما



حديقتك عذابا من السماء، فتصبح أرًضا ملساء جرداء ال تثبت عليها قدم، وال ينبت فيها نبات، أو يصري ماؤها 
  .الذي ُتسقى منه غائًرا يف األرض، فال تقدر على إخراجه

 بَِربِّي أََحًدا أَْصَبحَ ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ َيا لَْيتَنِي لَْم أُْشرِْكَوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَ
)٤٢ (  

وشَِها َوَيقُولُ َيا لَْيَتنِي لَْم أُْشرِْك بِرَبِّي أََحدًا َوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَصَْبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهيَ َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُر{ 
)٤٢ ({  

وحتَقََّق ما قاله املؤمن، ووقع الدمار باحلديقة، فهلك كل ما فيها، فصار الكافر ُيقَلِّب كفيه حسرةً وندامة على ما 
. وقدرته فلم أشرك به أحًدا يا ليتين عرفت نَِعَم اهللا: أنفق فيها، وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض، ويقول

  .وهذا ندم منه حني ال ينفعه الندم

  ) ٤٣(َولَْم َتكُْن لَُه ِفئَةٌ َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمنَْتِصًرا 

  }) ٤٣(َولَمْ َتكُْن لَُه ِفئَةٌ يَْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمْنَتصًِرا { 
  .ة ممن افتخر هبم مينعونه ِمن عقاب اهللا النازل به، وما كان ممتنًعا بنفسه وقوتهومل تكن له مجاع

  ) ٤٤(ُهَناِلكَ الَْولَاَيةُ ِللَِّه الَْحقِّ ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا 

  }) ٤٤(ُهَناِلَك الَْوالَيةُ ِللَِّه الَْحقِّ ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا { 
  .ذه الشدائد تكون الوالية والنصرة هللا احلق، هو خري جزاًء، وخري عاقبة ملن توالهم من عباده املؤمننييف مثل ه

َوكَانَ  َبَح َهِشيًما َتذُْروُه الرِّيَاُحَواْضرِْب لَُهْم مَثَلَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ فَأَْص
  ) ٤٥(اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدًرا 

َح َهِشيًما َتذُْروُه الرَِّياحُ وَاْضرِبْ لَُهْم مَثَلَ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت اَألْرضِ فَأَصَْب{ 
  }) ٤٥(ِدًرا َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْت
صفة الدنيا اليت اغترُّوا هبا يف هبجتها وسرعة زواهلا، فهي  -وخباصة ذوو الكِْبر منهم -واضرب أيها الرسول للناس 

كماء أنزله اهللا من السماء فخرج به النبات بإذنه، وصار ُمْخضرا، وما هي إال مدة يسرية حىت صار هذا النبات 
  .ذا قدرة عظيمة على كل شيء: وكان اهللا على كل شيء مقتدًرا، أي. كل جهة يابًسا متكسًرا تنسفه الرياح إىل

  ) ٤٦(لًا الَْمالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ الْحََياِة الدُّْنَيا وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ ثَوَاًبا َوَخْيرٌ أََم

  }) ٤٦(ا َوالَْباقَِياُت الصَّاِلحَاُت َخْيٌر ِعْندَ رَبَِّك ثَوَاًبا َوَخْيٌر أََمال الْمَالُ وَالَْبُنونَ زِيَنةُ الَْحَياِة الدُّْنَي{ 
وخباصة التسبيُح والتحميد والتكبري -األموال واألوالد َجمال وقوة يف هذه الدنيا الفانية، واألعمال الصاحلة 



ة أفضل ما يرجو اإلنسان من الثواب عند أفضل أجًرا عند ربك من املال والبنني، وهذه األعمال الصاحل -والتهليل
  .ربه، فينال هبا يف اآلخرة ما كان يأُمله يف الدنيا

  ) ٤٧(َوَيْوَم ُنَسيِّرُ الْجِبَالَ َوتََرى الْأَْرَض بَارَِزةً َوَحشَْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر مِْنُهْم أََحًدا 

  }) ٤٧(ةً َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهمْ أََحًدا َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجَِبالَ وََتَرى اَألْرَض بَارَِز{ 
واذكر هلم يوم ُنزيل اجلبال عن أماكنها، وتبصر األرض ظاهرة، ليس عليها ما يسترها مما كان عليها من املخلوقات، 

  .ومجعنا األولني واآلخِرين ملوقف احلساب، فلم نترك منهم أحدًا

  ) ٤٨(ا لَقَْد جِئُْتمُوَنا كََما َخلَقَْناكُمْ أَوَّلَ َمرَّةٍ َبلْ َزَعمُْتْم أَلَّْن َنجَْعلَ لَكُْم َمْوِعًدا َوُعرُِضوا َعلَى َربِّكَ َصفًّ

  }) ٤٨(ْم َمْوِعًدا َوُعرِضُوا َعلَى رَبَِّك َصفًّا لَقَْد جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّْن َنجَْعلَ لَكُ{ 
وُعرِضوا مجيًعا على ربك مصطَفِّني ال ُيحجب منهم أحد، لقد بعثناكم، وجئتم إلينا فرادى ال مال معكم وال ولد، 

  .كما خلقناكم أول مرة، بل ظننتم أن لن جنعل لكم موعًدا نبعثكم فيه، وجنازيكم على أعمالكم

ا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكتَابِ لَا ُيغَاِدرُ َصِغَريةً َولَا كَبَِريةً إِلَّا َوُوِضَع الِْكَتاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّ
  ) ٤٩(أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا حَاضًِرا َولَا َيظِْلمُ رَبَُّك أََحًدا 

ِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلَتََنا َمالِ َهذَا الِْكتَابِ ال يَُغاِدرُ َصِغَريةً َوال كَبَِريةً َوُوِضعَ الِْكتَاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفي{ 
  }) ٤٩(إِال أَْحَصاَها َوَوَجدُوا َما َعِملُوا حَاِضًرا َوال َيظِْلُم َربَُّك أََحًدا 

سبب ما قدموه من جرائمهم، وُوِضع كتاب أعمال كل واحد يف ميينه أو يف مشاله، فتبصر العصاة خائفني مما فيه ب
ووجدوا كل ما ! ما هلذا الكتاب مل يترك صغرية ِمن أفعالنا وال كبرية إال أثبتها؟! يا هالكنا: ويقولون حني يعاينونه

  .وال يظلم ربك أحًدا مثقال ذرة، فال ُينقَص طائع من ثوابه، وال ُيزاد عاص يف عقابه. عملوه يف الدنيا حاضًرا مثبًتا

ذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَْوِلَياَء ِمْن َنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه أَفَتَتَِّخَوإِذْ قُلْ
  ) ٥٠(ُدونِي وَُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبدَلًا 

يََّتُه أَوِْلَياَء ِئكَِة اْسُجدُوا آلَدَم فََسَجدُوا إِال إِْبلِيَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِّهِ أَفََتتَِّخذُوَنُه وَذُرَِّوإِذْ قُلَْنا ِللَْمال{ 
  }) ٥٠(ِمْن ُدونِي َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدال 
ية له ال عبادة، وأمرنا إبليس مبا أُِمروا به، فسجد املالئكة مجيعًا، لكن واذكر حني أمرنا املالئكة بالسجود آلدم، حت

وذريته أعواًنا  -أيها الناس-أفتجعلونه . إبليس الذي كان من اجلن خرج عن طاعة ربه، ومل يسجد ِكًربا وحسًدا
  .ن طاعة الرمحنلكم تطيعوهنم وتتركون طاعيت، وهم ألد أعدائكم؟ قَُبَحْت طاعة الظاملني للشيطان بدال ع

  ) ٥١(َما أَشَْهْدتُُهْم َخلَْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َولَا َخلَْق أَْنفُِسهِْم َوَما كُْنُت مُتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضًدا 



  }) ٥١( َعُضًدا َما أَْشَهْدُتُهمْ َخلَْق السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوال َخلَْق أَْنفُِسهِْم َوَما كُْنُت مُتَِّخذَ الُْمِضلَِّني{ 
َخلَْق السموات واألرض، فأستعني هبم على خلقهما، وال أشهدتُ  -الذين أطعتموهم-ما أحضرُت إبليس وذريته 

بعضهم على َخلْق بعض، بل تفردُت خبلق مجيع ذلك، بغري معني وال ظهري، وما كنت متخذ املضلِّني من الشياطني 
  وتتخذوهنم أولياء من دوين، وأنا خالق كل شيء؟فكيف تصرفون إليهم حقي، . وغريهم أعواًنا

  ) ٥٢(بِقًا َوَيْوَم َيقُولُ نَاُدوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيْسَتجِيُبوا لَُهْم َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم َمْو

  }) ٥٢(لَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَجَعلَْنا َبْينَُهْم َمْوبِقًا َوَيْوَم َيقُولُ َنادُوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَ{ 
نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون أهنم شركاء يل يف العبادة؛ : واذكر هلم إذ يقول اهللا للمشركني يوم القيامة

  .جهنم يهلكون فيه مجيًعا لينصروكم اليوم مين، فاستغاثوا هبم فلم يغيثوهم، وجعلنا بني العابدين واملعبودين مهلكًا يف

  ) ٥٣(َوَرأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها َولَْم َيجُِدوا َعْنَها َمْصرِفًا 

  }) ٥٣(َورَأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها َولَمْ َيجُِدوا َعنَْها َمْصرِفًا { 
  .لنار، فأيقنوا أهنم واقعون فيها ال حمالة، ومل جيدوا عنها معدال لالنصراف عنها إىل غريهاوشاهد اجملرمون ا

  ) ٥٤(َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َوكَانَ الْإِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجدَلًا 

  }) ٥٤(اسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َوكَانَ اإلِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدال َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّ{ 
وكان اإلنسان أكثر . ولقد وضَّحنا ونوَّعنا يف هذا القرآن للناس أنواًعا كثرية من األمثال؛ ليتعظوا هبا ويؤمنوا

  .املخلوقات خصومة وجدال

  ) ٥٥(لُْهَدى َوَيْسَتغِْفُروا َربَُّهْم إِلَّا أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ الْأَوَِّلنيَ أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبلًا َوَما َمَنَع النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاءَُهُم ا

نيَ أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبال ِلَوَما َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاَءُهُم الُْهَدى َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّهْم إِال أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ اَألوَّ{ 
)٥٥ ({  

، واستغفار رهبم طالبني  -حني جاءهم الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ومعه القرآن-وما منع الناس من اإلميان 
عفوه عنهم، إال حتدِّيهم للرسول، وطلبهم أن تصيبهم سنة اهللا يف إهالك السابقني عليهم، أو يصيبهم عذاب اهللا 

  .اًناِعي

الَْحقَّ وَاتََّخذُوا آَياِتي َوَما  َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَرُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضوا بِِه
  ) ٥٦(أُْنِذرُوا ُهُزًوا 

وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُروا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِِه الَْحقَّ وَاتََّخذُوا آَياِتي َوَما  َوَما نُْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن{ 
  }) ٥٦(أُْنِذرُوا ُهُزًوا 

وما نبعث الرسل إىل الناس إال ليكونوا مبشرين باجلنة ألهل اإلميان والعمل الصاحل، وخموِّفني بالنار ألهل الكفر 



ليزيلوا بباطلهم احلق الذي جاءهم به ؛ خياصم الذين كفروا رسلهم بالباطل تعنًتاوالعصيان، ومع وضوح احلق 
  .الرسول، واختذوا كتايب وحججي وما ُخّوفوا به من العذاب سخرية واستهزاء

َنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها وََنِسَي َما قَدََّمْت َيَداُه إِنَّا َجَعلْ
  ) ٥٧(آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذًا أََبًدا 

لَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآَياِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعنَْها َوَنِسَي َما قَدََّمْت َيَداهُ إِنَّا َجَع{ 
  }) ٥٧(آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذًا أََبًدا 

وال أحد أشد ظلًما ممن ُوِعظ بآيات ربه الواضحة، فانصرف عنها إىل باطله، ونسي ما قدَّمته يداه من األفعال 
حة فلم يرجع عنها، إنَّا جعلنا على قلوهبم أغطية، فلم يفهموا القرآن، ومل يدركوا ما فيه من اخلري، وجعلنا يف القبي

  .آذاهنم ما يشبه الصمم، فلم يسمعوه ومل ينتفعوا به، وإن َتْدعُهم إىل اإلميان فلن يستجيبوا لك، ولن يهتدوا إليه أبدًا

  ) ٥٨(لَْو يَُؤاِخذُُهمْ بَِما كََسبُوا لََعجَّلَ لَُهُم الَْعذَابَ َبلْ لَُهْم َمْوِعٌد لَْن َيجُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئلًا َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة 

ُدوا ِمْن ُدونِِه مَْوِئال َيجَِورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَْو ُيؤَاِخذُُهْم بَِما كََسبُوا لََعجَّلَ لَُهمُ الَْعذَاَب َبلْ لَُهْم َمْوِعدٌ لَْن { 
)٥٨ ({  

وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابوا، ذو الرمحة هبم، لو يعاقب هؤالء املعرضني عن آياته مبا كسبوا من الذنوب 
واآلثام لعجَّل هلم العذاب، ولكنه تعاىل حليم ال يعجل بالعقوبة، بل هلم موعد جيازون فيه بأعماهلم، ال مندوحة هلم 

  .يدعنه وال حم

  ) ٥٩(َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهمْ لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمْهِلِكهِْم َمْوِعًدا 

  }) ٥٩(َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمهِْلِكهِْم َمْوِعًدا { 
ها حني ظلم أهلها بالكفر، وجعلنا أهلكنا -كقرى قوم هود وصاحل ولوط وشعيب-وتلك القرى القريبة منكم 

  .هلالكهم ميقاًتا وأجال حني بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم اهللا به

  ) ٦٠(َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفَتَاُه لَا أَْبَرحُ َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْينِ أَْو أَْمِضَي حُقًُبا 

  }) ٦٠(ْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْينِ أَْو أَْمِضيَ ُحقًُبا َوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلفََتاُه ال أَبَْرُح حَتَّى أَ{ 
ال أزال أتابع السري حىت أصل إىل ملتقى البحرين، أو أسري زمًنا : واذكر حني قال موسى خلادمه يوشع بن نون

  .طويال حىت أصل إىل العبد الصاحل؛ ألتعلم منه ما ليس عندي من العلم

  ) ٦١(هَِما َنِسَيا حُوَتُهَما فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ سََرًبا فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِ



  }) ٦١(فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِهَِما َنِسَيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َسَرًبا { 
الذي أُمر موسى بأخذه معه قوًتا هلما،  وَجدَّا يف السَّْير، فلما وصال ملتقى البحرين جلسا عند صخرة، ونسيا حوهتما

  .ومحله يوشع يف ِمكَْتل، فإذا احلوت يصبح حيا وينحدر يف البحر، ويتخذ له فيه طريقًا مفتوًحا

  ) ٦٢(فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاُه آِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنصًَبا 

  }) ٦٢(ِلفََتاُه آِتَنا غََداَءَنا لَقَدْ لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنَصًبا  فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ{ 
أحضر إلينا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا : فلما فارقا املكان الذي نسيا فيه احلوت وشعر موسى باجلوع، قال خلادمه

  .هذا تعًبا

ي َنسِيُت الْحُوَت َوَما أَْنَسانِيُه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه َواتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ قَالَ أََرأَْيتَ إِذْ أََوْيَنا إِلَى الصَّْخَرِة فَإِنِّ
  ) ٦٣(َعَجًبا 

اتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ ُه َوقَالَ أَرَأَْيَت إِذْ أََوْيَنا إِلَى الصَّْخَرِة فَإِنِّي َنِسيُت الْحُوَت َوَما أَْنسَانِيُه إِال الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُر{ 
  }) ٦٣(َعَجًبا 

أتذكر حني جلأنا إىل الصخرة اليت استرحنا عندها؟ فإين نسيت أن أخربك ما كان من احلوت، وما : قال له خادمه
أنساين أن أذكر ذلك لك إال الشيطان، فإن احلوت امليت دبَّْت فيه احلياة، وقفز يف البحر، واختذ له فيه طريقًا، 

  .كان أمره مما ُيْعَجُب منهو

  ) ٦٤(قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ فَاْرَتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصًصا 

  }) ٦٤(قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا نَْبغِ فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصًصا { 
يقصان آثار مشيهما حىت  ما حصل هو ما كنا نطلبه، فإنه عالمة يل على مكان العبد الصاحل، فرجعا: قال موسى

  .انتهيا إىل الصخرة

  ) ٦٥(فََوَجَدا عَْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما 

  }) ٦٥(لًْما فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَبادَِنا آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْندَِنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِع{ 
، آتيناه رمحة من  -وهو نيب من أنبياء اهللا توفاه اهللا-فوجدا هناك عبًدا صاحلًا من عبادنا هو اخلَِضر عليه السالم 

  .عندنا، وَعلَّْمناه ِمن لدنَّا علًما عظيًما

  ) ٦٦(قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا 

  }) ٦٦(قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا { 
  أتأذن يل أن أتبعك؛ لتعلمين من العلم الذي علمك اهللا إياه ما أسترشد به وأنتفع؟: فسلَّم عليه موسى، وقال له

  ) ٦٧(قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبًْرا 



  }) ٦٧(إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبًرا قَالَ { 
  .لن تطيق أن تصرب على اتباعي ومالزميت -يا موسى-إنك : قال له اخلَِضر

  ) ٦٨(َوكَْيَف َتصْبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه خُْبًرا 

  }) ٦٨(َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِهِ ُخبًْرا { 
  سأفعله من أمور ختفى عليك مما علمنيه اهللا تعاىل؟وكيف لك الصرب على ما 

  ) ٦٩(قَالَ سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه َصابًِرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا 

  }) ٦٩(قَالَ سََتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه صَابًِرا َوال أَْعِصي لََك أَْمًرا { 
  .اه منك، وال أخالف لك أمًرا تأمرين بهستجدين إن شاء اهللا صابًرا على ما أر: قال له موسى

  ) ٧٠(قَالَ فَإِِن اتََّبعَْتنِي فَلَا َتسْأَلْنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكًْرا 

  }) ٧٠(قَالَ فَإِِن اتَّبَْعَتنِي فَال َتْسأَلْنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكًْرا { 
فإنْ صاَحبتين فال تسألين عن شيء تنكره، حىت أبيِّن لك من أمره ما خفي عليك دون سؤال : له فوافق اخلَِضر وقال

  .منك

  ) ٧١(مًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكَبا ِفي السَّفِيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلتُْغرِقَ أَْهلََها لَقَدْ جِئَْت َشْيئًا إِ

  }) ٧١(ا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتغْرَِق أَْهلََها لَقَْد جِئْتَ َشْيئًا إِْمًرا فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَ{ 
فانطلقا ميشيان على الساحل، فمرت هبما سفينة، فطلبا من أهلها أن يركبا معهم، فلما ركبا قَلََع اخلَِضر لوًحا من 

  .َرقَْت السفينة؛ لُتغرِق أهلَها، وقد محلونا بغري أجر؟ لقد فعلت أمًرا منكًراأََخ: السفينة فخرقها، فقال له موسى

  ) ٧٢(قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنَّكَ لَْن َتْستَِطيَع َمِعيَ َصبًْرا 

  }) ٧٢(قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبًْرا { 
  .لن تستطيع الصرب على صحبيت إنك: لقد قلت لك من أول األمر: قال له اخلَِضر

  ) ٧٣(قَالَ لَا تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َولَا ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسًْرا 

  }) ٧٣(قَالَ ال تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َوال ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسًْرا { 
  .ةً يف تعلُّمي منك، وعاملين بيسر ورفقال تؤاخذين بنسياين شرطك عليَّ، وال تكلفين مشق: قال موسى معتذًرا

  ) ٧٤(ا ُنكًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقَيا غُلَاًما فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفًْسا زَِكيَّةً بَِغْيرِ نَفْسٍ لَقَْد جِئْتَ َشْيئً



  }) ٧٤(ا َزِكيَّةً بَِغْيرِ َنفْسٍ لَقَْد جِئَْت َشيْئًا ُنكًْرا فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَِقَيا غُالًما فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفًْس{ 
فقبل اخلَِضر عذره، مث خرجا من السفينة، فبينما مها ميشيان على الساحل إذ أبصرا غالًما يلعب مع الغلمان، فقتله 

نفًسا، حىت تستحق القتل كيف قتلت نفًسا طاهرة مل تبلغ حدَّ التكليف، ومل تقتل : اخلَضِر، فأنكر موسى عليه وقال
  .هبا؟ لقد فََعلَْت أمًرا منكًرا عظيًما

  ) ٧٥(قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََك إِنََّك لَْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا 

  }) ٧٥(قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكَ إِنََّك لَْن َتْستَِطيَع َمِعيَ َصبًْرا { 
  لن تستطيع معي صًربا على ما ترى من أفعايل مما مل حتط به ُخْبًرا؟ أمل أقل لك إنك: قال اخلَِضر ملوسى معاتًبا ومذكًرا

  ) ٧٦(قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء بَْعَدَها فَلَا ُتصَاِحبْنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذًْرا 

  }) ٧٦(نِّي ُعذًْرا قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَال ُتَصاِحبْنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُد{ 
إن سألتك عن شيء بعد هذه املرة فاتركين وال تصاحبين، قد بلغَت العذر يف شأين ومل تقصر؛ حيث : قال موسى له

  .أخربَتين أين لن أستطيع معك صًربا

َما فََوَجَدا ِفيَها جِدَاًرا يُرِيُد أَنْ َينْقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَْو فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيةٍ اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُه
  ) ٧٧(ِشئَْت لَاتََّخذَْت َعلَْيِه أَجًْرا 

ُد أَنْ َيْنقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَوْ اًرا ُيرِيفَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأَبَْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جَِد{ 
  }) ٧٧(ِشئَْت التََّخذَْت َعلَْيِه أَْجًرا 

فذهب موسى واخلَِضر حىت أتيا أهل قرية، فطلبا منهم طعاًما على سبيل الضيافة، فامتنع أهل القرية عن ضيافتهما، 
لو شئت ألخذت : ر مستوًيا، قال له موسىفوجدا فيها حائطًا مائال يوشك أن يسقط، فعدَّل اخلَِضر َمْيلَه حىت صا

  .على هذا العمل أجًرا تصرفه يف حتصيل طعامنا حيث مل يضيفونا

  ) ٧٨(قَالَ َهذَا ِفرَاُق َبْينِي َوَبيْنَِك َسأَُنبِّئُكَ بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصبًْرا 

  }) ٧٨(بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه صَْبًرا  قَالَ َهذَا ِفرَاُق َبيْنِي َوَبيْنَِك سَأَُنبِّئَُك{ 
هذا وقت الفراق بيين وبينك، سأخربك مبا أنكرت عليَّ من أفعايل اليت فعلتها، واليت مل تستطع : قال اخلَِضر ملوسى

  .صًربا على ترك السؤال عنها واإلنكار عليَّ فيها

  ) ٧٩(ْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأَرَْدُت أَنْ أَِعيبََها َوكَانَ َوَراءَُهْم َمِلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَْصًبا أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنتْ ِلَمَساِكَني َي

َسِفيَنٍة غَْصًبا  أُْخذُ كُلَّأَمَّا السَّفِيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكنيَ َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأَرَْدُت أَنْ أَعِيَبَها َوكَانَ َوَراَءُهْم َمِلٌك َي{ 
)٧٩ ({  



أما السفينة اليت خرقتها فإهنا كانت ألناس مساكني يعملون يف البحر عليها سعًيا وراء الرزق، فأردت أن أعيبها 
  .بذلك اخلرق؛ ألن أمامهم ملكًا يأخذ كل سفينة صاحلة غصًبا من أصحاهبا

  ) ٨٠(َنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاًنا َوكُفًْرا َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ أََبوَاُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشي

  }) ٨٠(َوأَمَّا الُْغالُم فَكَانَ أَبََواُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُغَْياًنا َوكُفًْرا { 
ًيا لَحمل والديه وأما الغالم الذي قتلته فكان يف علم اهللا كافًرا، وكان أبوه وأمه مؤِمَنْين، فخشينا لو بقي الغالم ح

  .على الكفر والطغيان؛ ألجل حمبتهما إياه أو للحاجة إليه

  ) ٨١(فَأََرْدَنا أَنْ يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنهُ َزكَاةً َوأَقَْرَب ُرْحًما 

  }) ٨١(فَأَرَْدَنا أَنْ يُْبدِلَُهَما رَبُُّهَما َخيًْرا ِمْنُه َزكَاةً َوأَقَْرَب ُرْحًما { 
  .ردنا أن يُْبِدل اهللا أبويه مبن هو خري منه صالًحا وديًنا وبًرا هبمافأ

ِلًحا فَأَرَاَد رَبَُّك أَنْ َيْبلَُغا َوأَمَّا الْجِدَاُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ يَِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَْنزٌ لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما صَا
  ) ٨٢(َجا كَْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه َصبًْرا أَُشدَُّهَما َوَيسَْتخْرِ

ا فَأََراَد َربَُّك أَنْ َيْبلَُغا ًحَوأَمَّا الْجَِداُر فَكَانَ لُِغالَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما صَاِل{ 
  }) ٨٢(ْع َعلَْيِه َصبًْرا أَُشدَُّهَما َوَيسَْتخْرَِجا كَْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِط

 القرية اليت فيها اجلدار، وكان حتته كنز هلما وأما احلائط الذي عدَّلُت َمْيلَه حىت استوى فإنه كان لغالمني يتيمني يف
من الذهب والفضة، وكان أبومها رجال صاحلًا، فأراد ربك أن يكَبرا ويبلغا قوهتما، ويستخرجا كنزمها رمحة من 

ربك هبما، وما فعلُت يا موسى مجيع الذي رأيَتين فعلُته عن أمري ومن تلقاء نفسي، وإمنا فعلته عن أمر اهللا، ذلك 
  .ي َبيَّْنُت لك أسبابه هو عاقبة األمور اليت مل تستطع صًربا على ترك السؤال عنها واإلنكار عليَّ فيهاالذ

  ) ٨٣(َوَيسْأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكًْرا 

  }) ٨٣(ُه ِذكًْرا َوَيْسأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْن{ 
سأقصُّ عليكم : هؤالء املشركون من قومك عن خرب ذي القرنني امللك الصاحل، قل هلم -أيها الرسول-ويسألك 

  .منه ِذكًْرا تتذكرونه، وتعتربون به

  ) ٨٤(إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرضِ َوآَتْيَناُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسَبًبا 

  }) ٨٤(ي اَألْرضِ وَآَتْيَناُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسبًَبا إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِف{ 
إنا مكَّنَّا له يف األرض، وآتيناه من كل شيء أسباًبا وطرقًا، يتوصل هبا إىل ما يريد ِمن فَْتح املدائن وقهر األعداء 

  .وغري ذلك

  ) ٨٥(فَأَْتَبَع سََبًبا 



  }) ٨٥(فَأَْتَبعَ َسَبًبا { 
  .رق جبد واجتهادفأخذ بتلك األسباب والط

ْرَنْينِ إِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب َوإِمَّا أَنْ َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمغْرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما قُلَْنا َيا ذَا الْقَ
  ) ٨٦(َتتَِّخذَ ِفيهِمْ ُحسًْنا 

مَّا سِ َوَجَدَها َتغُْرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْندََها قَْوًما قُلَْنا َيا ذَا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب َوإِحَتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرَِب الشَّْم{ 
  }) ٨٦(أَنْ تَتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسًنا 

 أسود، حىت إذا وصل ذو القرنني إىل مغرب الشمس وجدها يف مرأى العني كأهنا تغرب يف عني حارة ذات طني
يا ذا القرنني إما أن تعذهبم بالقتل أو غريه، إن مل يقروا بتوحيد اهللا، وإما أن حتسن : قلنا. ووجد عند مغرهبا قوًما

  .إليهم، فتعلمهم اهلدى وتبصرهم الرشاد

  ) ٨٧(ًرا قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف ُنَعذُِّبُه ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاًبا ُنكْ

  }) ٨٧(قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذُِّبهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاًبا ُنكًْرا { 
أمَّا َمن ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوف نعذبه يف الدنيا، مث يرجع إىل ربه، فيعذبه عذاًبا عظيًما : قال ذو القرنني
  .يف نار جهنم

  ) ٨٨(ا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُه َجَزاًء الُْحْسَنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَمْرَِنا ُيْسًرا َوأَمَّ

  }) ٨٨(َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُه َجَزاًء الُْحْسَنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيسًْرا { 
وعمل بطاعته فله اجلنة ثواًبا من اهللا، وسنحسن إليه، ونلني له يف القول  وأما َمن آمن منهم بربه فصدَّق به ووحَّده

  .ونيسِّر له املعاملة

  ) ٨٩(ثُمَّ أَْتَبَع َسَبًبا 

  }) ٨٩(ثُمَّ أَتَْبَع َسَبًبا { 
  .مث رجع ذو القرنني إىل املشرق متبًعا األسباب اليت أعطاه اهللا إياها

  ) ٩٠(َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستًْرا  َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ

  }) ٩٠(حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجَدَها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنْجَعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستًْرا { 
  .هلم بناء يسترهم، وال شجر يظلهم من الشمسحىت إذا وصل إىل مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس 

  ) ٩١(كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه ُخْبًرا 



  }) ٩١(كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيهِ ُخبًْرا { 
  .كذلك وقد أحاط ِعلُْمنا مبا عنده من اخلري واألسباب العظيمة، حيثما توجَّه وسار

  ) ٩٢(ثُمَّ أَْتَبَع َسَبًبا 

  }) ٩٢(ثُمَّ أَتَْبَع َسَبًبا { 
  .مث سار ذو القرنني آخذًا بالطرق واألسباب اليت منحناها إياه

  ) ٩٣(َحتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد ِمْن ُدونِهَِما قَْوًما لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولًا 

  }) ٩٣(ِمْن ُدونِهَِما قَْوًما ال َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوال  حَتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد{ 
  .حىت إذا وصل إىل ما بني اجلبلني احلاجزين ملا وراءمها، وجد من دوهنما قوًما، ال يكادون يعرفون كالم غريهم

لْ َنجَْعلُ لَكَ َخْرًجا َعلَى أَنْ َتجَْعلَ َبْيَنَنا وََبْينَُهْم َسدا قَالُوا َيا ذَا الْقَرَْنْينِ إِنَّ َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ُمفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ فََه
)٩٤ (  

ْجَعلَ َبْيَنَنا َوَبْينَُهْم قَالُوا َيا ذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج ُمفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ فََهلْ َنجَْعلُ لََك خَْرًجا َعلَى أَنْ َت{ 
  }) ٩٤(َسدا 
مفسدون يف األرض بإهالك احلرث  -ومها أمَّتان عظيمتان من بين آدم-إنَّ يأجوج ومأجوج : ا يا ذا القرننيقالو

  والنسل، فهل جنعل لك أجرًا، وجنمع لك ماال على أن جتعل بيننا وبينهم حاجًزا حيول بيننا وبينهم؟

  ) ٩٥(جَْعلْ َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم َرْدًما قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنونِي بِقُوَّةٍ أَ

  }) ٩٥(قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوٍَّة أَجَْعلْ بَْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم َرْدًما { 
وبينهم ما أعطانيه ريب من امللك والتمكني خري يل ِمن مالكم، فأعينوين بقوة منكم أجعل بينكم : قال ذو القرنني

  .سًدا

  ) ٩٦(أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطًْرا  آُتونِي ُزَبرَ الَْحِديدِ َحتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ قَالَ اْنفُخُوا حَتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاًرا قَالَ آتُونِي

َحتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاًرا قَالَ آُتونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطًْرا آُتونِي ُزَبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ قَالَ انْفُُخوا { 
)٩٦ ({  

أجِّجوا النار، حىت إذا صار : أعطوين قطع احلديد، حىت إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانيب اجلبلني، قال للعمال
  .أعطوين حناًسا أُفرغه عليه: احلديد كله ناًرا، قال

  ) ٩٧(ظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاعُوا لَُه َنقًْبا فََما اْسطَاُعوا أَنْ َي



  }) ٩٧(فََما اْسطَاُعوا أَنْ َيظَْهرُوُه َوَما اْستَطَاُعوا لَُه نَقًْبا { 
فما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد؛ الرتفاعه ومالسته، وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لبعد 

  .عرضه وقوته

  ) ٩٨(ْن َربِّي فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي حَقًّا قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِم

  }) ٩٨(قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن رَبِّي فَإِذَا َجاَء َوْعُد رَبِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد رَبِّي َحقًّا { 
أجوج ومأجوج رمحة من ريب بالناس، فإذا جاء وعد ريب خبروج هذا الذي بنيته حاجًزا عن فساد ي: قال ذو القرنني

  .يأجوج ومأجوج جعله دكاء منهدًما مستوًيا باألرض، وكان وعد ريب حقًّا

  ) ٩٩(َوَتَركَْنا بَْعضَُهْم َيْومَِئٍذ َيُموُج ِفي بَْعضٍ َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمْعَناُهْم َجْمًعا 

  }) ٩٩(َمِئٍذ َيمُوُج ِفي َبْعضٍ َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمْعَناُهْم َجْمًعا َوَتَركَْنا َبْعَضُهْم َيْو{ 
للبعث، " القرن"ميوج بعضهم يف بعض خمتلطني؛ لكثرهتم، ونفخ يف  -يوم يأتيهم َوْعُدنا-وتركنا يأجوج ومأجوج 

  .فجمعنا اخللق مجيًعا للحساب واجلزاء

  ) ١٠٠(فِرِيَن َعْرًضا َوَعَرْضَنا َجَهنَّمَ َيْوَمِئذٍ ِللْكَا

  }) ١٠٠(َوَعَرضَْنا َجهَنََّم َيْومَِئٍذ ِللْكَافِرِيَن َعْرًضا { 
  .وعرضنا جهنم للكافرين، وأبرزناها هلم لنريهم سوء عاقبتهم

  ) ١٠١(الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا 

  }) ١٠١(كَاَنْت أَْعيُُنُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا ال َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا  الَِّذيَن{ 
الذين كانت أعينهم يف الدنيا يف غطاء عن ذكري فال تبصر آيايت، وكانوا ال يطيقون مساع حججي املوصلة إىل 

  .اإلميان يب وبرسويل

  ) ١٠٢(ِعَباِدي ِمْن ُدونِي أَْوِلَياَء إِنَّا أَعَْتْدَنا َجَهنَّمَ ِللْكَافِرِيَن ُنزُلًا  أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ يَتَِّخذُوا

  }) ١٠٢(ُزال أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ يَتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدونِي أَْولَِياَء إِنَّا أَعَْتدَْنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن ُن{ 
  .يتخذوا عبادي آهلة من غريي؛ ليكونوا أولياء هلم؟ إنا أعتدنا نار جهنم للكافرين منزال أفظن الذين كفروا يب أن

  ) ١٠٣(قُلْ َهلْ ُننَبِّئُكُْم بِالْأَْخَسرِيَن أَْعمَالًا 

  }) ١٠٣(قُلْ َهلْ نَُنبِّئُكُْم بِاَألْخسَرِيَن أَْعَماال { 
  أعماال؟ هل ُنخربكم بأخسر الناس: للناس حمذًرا -أيها الرسول-قل 



  ) ١٠٤(الَِّذيَن َضلَّ َسعُْيُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا وَُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا 

  }) ١٠٤(الَِّذينَ َضلَّ سَْعُيُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصنًْعا { 
وهم مشركو قومك وغريهم ممن ضلَّ سواء السبيل، فلم يكن على هدى -حلياة الدنيا إهنم الذين ضلَّ عملهم يف ا

  .وهم يظنون أهنم حمسنون يف أعماهلم -وال صواب

  ) ١٠٥(َوْزًنا  أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم َولِقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَلَا ُنِقيمُ لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة

  }) ١٠٥(َوزًْنا أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت َربِّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعمَالُُهْم فَال ُنقِيُم لَُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة { 
أولئك األخسرون أعماال هم الذين جحدوا بآيات رهبم وكذَّبوا هبا، وأنكروا لقاءه يوم القيامة، فبطلت أعماهلم؛ 

  .فرهم، فال نقيم هلم يوم القيامة قدًرابسبب ك

  ) ١٠٦(ذَِلَك َجَزاؤُُهْم َجهَنَُّم بَِما كَفَرُوا َواتََّخذُوا آيَاِتي َوُرُسِلي ُهزًُوا 

  }) ١٠٦(ذَِلَك جََزاُؤُهْم َجَهنَّمُ بَِما كَفَُروا وَاتََّخذُوا آَياِتي َوُرُسِلي ُهُزًوا { 
نار جهنم؛ بسبب كفرهم باهللا واختاذهم آياته وحجج رسله استهزاءً  ذلك املذكور ِمن حبوط أعماهلم جزاؤهم

  .وسخرية

  ) ١٠٧(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم جَنَّاُت الِْفْردَْوسِ ُنُزلًا 

  }) ١٠٧(ْوسِ ُنُزال إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّاتُ الْفِْرَد{ 
  .إن الذين آمنوا يب، وصدَّقوا رسلي، وعملوا الصاحلات، هلم أعلى اجلنة وأفضلها منزال

  ) ١٠٨(َخاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ َعْنَها حَِولًا 

  }) ١٠٨(خَاِلِديَن ِفيَها ال َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوال { 
  .رغبتهم فيها وحبهم هلاخالدين فيها أبًدا، ال يريدون عنها حتوُّال؛ ل

  ) ١٠٩(بِِمثِْلِه َمدًَدا  قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتْنفََد كَِلَماتُ رَبِّي َولَْو جِئَْنا

  }) ١٠٩(أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت رَبِّي َولَْو جِئَْنا بِِمثِْلِه َمدًَدا  قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفدَ الَْبْحُر قَْبلَ{ 
لو كان ماء البحر حًربا لألقالم اليت يكتب هبا كالم اهللا، لنِفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات : -أيها الرسول-قل 

حقيقة كما يليق جبالله  -تعاىل-هللا  ويف اآلية إثبات صفة الكالم. اهللا، ولو جئنا مبثل البحر حباًرا أخرى مدًدا له
  .وكماله

فَلَْيْعَملْ َعَملًا صَاِلًحا َولَا ُيْشرِكْ قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه 
  ) ١١٠(بِِعَباَدةِ َربِِّه أََحًدا 



َملْ َعَمال صَاِلًحا َوال ُيْشرِكْ نََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعقُلْ إِ{ 
  }) ١١٠(بِِعَباَدةِ َربِِّه أََحًدا 

إيلَّ من ريب أمنا إهلكم إله واحد، فَمن كان خياف إمنا أنا بشر مثلكم يوحى : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
  .عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه، فليعمل عمال صاحلًا لربه موافقًا لشرعه، وال يشرك يف العبادة معه أحًدا غريه

  }سورة مرمي { 

  ) ١(كهيعص 

  }) ١(كهيعص { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) كهيعص(

  ) ٢(كُْر َرْحَمتِ رَبَِّك َعْبَدُه َزكَرِيَّا ِذ

  }) ٢(ِذكُْر َرْحَمِة رَبَِّك َعْبَدُه زَكَرِيَّا { 
  .هذا ِذكْر رمحة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك، فإن يف ذلك عربة للمعتربين

  ) ٣(إِذْ َناَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفيا 

  }) ٣(إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء َخِفيا { 
  .ليكون أكمل وأمت إخالًصا هللا، وأرجى لإلجابة؛ إذ دعا ربه سرًا

  ) ٤(قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم مِنِّي َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيًبا وَلَْم أَكُْن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقيا 

  }) ٤(لَمْ أَكُْن بُِدعَاِئَك َربِّ َشِقيا قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم مِنِّي وَاْشتََعلَ الرَّأُْس َشيًْبا َو{ 
  .رب إين كَبِْرُت، وضعف عظمي، وانتشر الشيب يف رأسي، ومل أكن من قبل حمروًما من إجابة الدعاء: قال

  ) ٥(َوإِنِّي ِخفُْت الَْموَاِلَي ِمْن َورَاِئي َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َولِيا 

  }) ٥(إِنِّي ِخفْتُ الَْموَاِلَي ِمْن َوَراِئي َوكَاَنتِ اْمرَأَِتي َعاِقًرا فََهبْ ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِليا َو{ 
وإين خفت أقاريب وعصبيت ِمن بعد مويت أن ال يقوموا بدينك حق القيام، وال يدعوا عبادك إليك، وكانت زوجيت 

  .ومعيًنا عاقًرا ال تلد، فارزقين ِمن عندك ولًدا وارثًا

  ) ٦(َيرِثُنِي َويَرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا 

  }) ٦(يَرِثُنِي َوَيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا { 
  .يرث نبوَّيت ونبوة آل يعقوب، واجعل هذا الولد مرضًيا منك ومن عبادك



  ) ٧(لَامٍ اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميا َيا َزكَرِيَّا إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغ

  }) ٧(َيا زَكَرِيَّا إِنَّا ُنَبشُِّرَك بُِغالمٍ اْسُمُه َيحَْيى لَْم َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميا { 
  .قبله هبذا االسم يا زكريا إنَّا نبشرك بإجابة دعائك، قد وهبنا لك غالًما امسه حيىي، مل ُنَسمِّ أحًدا

  ) ٨(قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتيا 

  }) ٨(قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعتِيا { 
ربِّ كيف يكون يل غالم، وكانت امرأيت عاقًرا ال تلد، وأنا قد بلغت النهاية يف الكرب ورقة : ا متعجًباقال زكري
  العظم؟

  ) ٩(قَالَ كَذَِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ َولَمْ َتُك َشْيئًا 

  }) ٩(ٌن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ وَلَْم َتكُ َشْيئًا قَالَ كَذَِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيِّ{ 
هكذا األمر كما تقول ِمن كون امرأتك عاقًرا، وبلوغك من الكرب عتًيا، : قال املَلَك جميًبا زكريا عمَّا تعجَّب منه

كريا ما هو أعجب مما سأل َخلُْق حيىي على هذه الكيفية أمر سهل هيِّن عليَّ، مث ذكر اهللا سبحانه لز: ولكنَّ ربك قال
  .وقد خلقتك أنت من قبل حيىي، ومل تُك شيئًا مذكوًرا وال موجودًا: عنه فقال

  ) ١٠(قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتكَ أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيا 

  }) ١٠(النَّاسَ ثَالثَ لَيَالٍ سَوِيا  قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آيَُتَك أَال ُتكَلَِّم{ 
عالمتك أن ال تقدر على : ربِّ اجعل يل عالمة على حتقُّق ما َبشََّرْتين به املالئكة، قال: قال زكريا زيادة يف اطمئنانه

  .كالم الناس مدة ثالث ليال وأيامها، وأنت صحيح معاىف

  ) ١١(ى إِلَيْهِْم أَنْ سَبِّحُوا ُبكَْرةً َوَعِشيا فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمحَْرابِ فَأَْوَح

  }) ١١(فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْحرَابِ فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَنْ سَبُِّحوا ُبكَْرةً َوَعِشيا { 
 صباًحا ومساًء أن سَبِّحوا اهللا: فخرج زكريا على قومه ِمن مصاله، وهو املكان الذي ُبشِّر فيه بالولد، فأشار إليهم

  .شكًرا له تعاىل

  ) ١٢(َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب بِقُوٍَّة َوآَتيَْناُه الُْحكْمَ َصبِيا 

  }) ١٢(َيا َيحَْيى ُخذِ الِْكتَاَب بِقُوٍَّة َوآتَْيَناُه الُْحكَْم صَبِيا { 
يا حيىي خذ التوراة جبد : اة جبدٍّ واجتهاد بقولهفلما ولد حيىي، وبلغ مبلًغا يفهم فيه اخلطاب، أمره اللَّه أن يأخذ التور

  .واجتهاد حبفظ ألفاظها، وفهم معانيها، والعمل هبا، وأعطيناه احلكمة وحسن الفهم، وهو صغري السن

  ) ١٣(َوَحَناًنا ِمْن لَدُنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ تَِقيا 



  }) ١٣(َوَحنَاًنا ِمْن لَُدنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ َتِقيا { 
  .وآتيناه رمحة وحمبة من عندنا وطهارة من الذنوب، وكان خائفًا مطيًعا هللا تعاىل، مؤدًيا فرائضه، جمتنًبا حمارمه

  ) ١٤(َوَبرا بَِواِلَدْيِه َولَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعِصيا 

  }) ١٤(َوبَرا بِوَاِلَدْيِه وَلَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعِصيا { 
  .طيًعا هلما، ومل يكن متكًربا عن طاعة ربه، وال عن طاعة والديه، وال عاصًيا لربه، وال لوالديهوكان بارا بوالديه م

  ) ١٥(َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيبَْعثُ َحيا 

  }) ١٥(َوَسالٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيبَْعثُ َحيا { 
  .سالم من اهللا على حيىي وأمان له يوم ُوِلد، ويوم ميوت، ويوم ُيبعث ِمن قربه حًياو

  ) ١٦(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ مَْرَيَم إِِذ اْنَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاًنا َشْرِقيا 

 }١٦(ا َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ َمْرَيمَ إِِذ اْنتََبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاًنا َشْرِقي ({  
  .يف هذا القرآن خرب مرمي إذ تباعدت عن أهلها، فاختذت هلا مكاًنا مما يلي الشرق عنهم -أيها الرسول  -واذكر 

  ) ١٧(فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِْم ِحجَاًبا فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها رُوَحَنا فََتَمثَّلَ لََها َبشًَرا َسوِيا 

  }) ١٧(جَاًبا فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروحََنا فََتَمثَّلَ لََها َبشًَرا سَوِيا فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِْم ِح{ 
فجعلت ِمن دون أهلها ستًرا يسترها عنهم وعن الناس، فأرسلنا إليها امللَك جربيل، فتمثَّل هلا يف صورة إنسان تام 

  .اخلَلْق

  ) ١٨(ِقيا قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنَك إِنْ كُْنَت َت

  }) ١٨(قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنَك إِنْ كُْنَت َتِقيا { 
  .إين أستجري بالرمحن منك أن تنالين بسوء إن كنت ممن يتقي اهللا: قالت مرمي له

  ) ١٩(قَالَ إِنََّما أََنا َرُسولُ رَبِِّك ِلأََهَب لَِك غُلَاًما َزِكيا 

  }) ١٩(ا َرسُولُ رَبِِّك َألَهبَ لَِك غُالًما َزِكيا قَالَ إِنََّما أََن{ 
  .إمنا أنا رسول ربك بعثين إليك؛ ألهب لك غالًما طاهًرا من الذنوب: قال هلا املَلَك

  ) ٢٠(قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َولَْم يَْمَسسْنِي َبَشٌر وَلَْم أَُك بَِغيا 

  }) ٢٠(ٌم َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر وَلَْم أَكُ َبِغيا قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُال{ 
  كيف يكون يل غالم، ومل ميسسين بشر بنكاحٍ حالل، ومل أُك زانية؟: قالت مرمي للَملَك



  ) ٢١(ضِيا قَالَ كَذَِلِك قَالَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه آَيةً ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَمًْرا َمقْ

  }) ٢١( قَالَ كَذَِلِك قَالَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعلَُه آَيةً ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَْمًرا مَقِْضيا{ 
؛ لاألمر عليَّ سه: هكذا األمر كما تصفني من أنه مل ميسسك بشر، ومل تكوين َبِغيا، ولكن ربك قال: قال هلا املَلَك

وليكون هذا الغالم عالمة للناس تدل على قدرة اهللا تعاىل، ورمحة منَّا به وبوالدته وبالناس، وكان وجود عيسى على 
  .هذه احلالة قضاء سابقًا مقدًَّرا، مسطوًرا يف اللوح احملفوظ، فال بد ِمن نفوذه

  ) ٢٢(فََحَملَْتُه فَاْنَتَبذَْت بِِه َمكَاًنا قَصِيا 

  }) ٢٢(فَاْنتََبذَْت بِِه َمكَاًنا قَِصيا  فََحَملَْتُه{ 
فحملت مرمي بالغالم بعد أن نفخ جربيل يف َجْيب قميصها، فوصلت النفخة إىل َرِحِمها، فوقع احلمل بسبب ذلك، 

  .فتباعدت به إىل مكان بعيد عن الناس

  ) ٢٣(قَْبلَ َهذَا َوكُْنتُ َنسًْيا َمْنِسيا  فَأََجاَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَتْ َيا لَيَْتنِي ِمتُّ

  }) ٢٣(فَأََجاَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت َيا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُْنُت َنْسًيا َمْنِسيا { 
ئًا ال ُيْعَرف، وال ُيذْكَر، وال يا ليتين متُّ قبل هذا اليوم، وكنت شي: فأجلأها طَلُْق احلمل إىل جذع النخلة فقالت

  ُيْدَرى َمن أنا؟

  ) ٢٤(فََناَداَها ِمْن َتْحِتَها أَلَّا َتحَْزنِي قَدْ َجَعلَ َربُّكِ َتْحَتِك َسرِيا 

  }) ٢٤(فََناَداَها ِمْن َتْحتَِها أَال َتْحزَنِي قَْد َجَعلَ رَبُِّك َتْحَتكِ َسرِيا { 
  .َتحزين، قد جعل ربك حتتك َجْدول ماءأن ال : فناداها جربيل أو عيسى

  ) ٢٥(َوُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبا َجنِيا 

  }) ٢٥(َوُهزِّي إِلَْيكِ بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبا َجنِيا { 
  .ِمن ساعتهوَحرِّكي جذع النخلة ُتَساِقطْ عليك رطًبا غَضا جُنَِي 

  ) ٢٦(لَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِْنِسيا فَكُِلي َواشَْربِي َوقَرِّي َعيًْنا فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحًدا فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصْوًما فَ

ا فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصْوًما فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِْنِسيا فَكُِلي وَاْشرَبِي َوقَرِّي َعْيًنا فَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحًد{ 
)٢٦ ({  

إين : فكلي من الرطب، واشريب من املاء وطييب نفًسا باملولود، فإن رأيت من الناس أحًدا فسألك عن أمرك فقويل له
والسكوت كان تعبًدا يف شرعهم، دون شريعة . لناسأَْوجَْبُت على نفسي هللا سكوتًا، فلن أكلم اليوم أحًدا من ا

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم



  ) ٢٧(فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا َيا مَْرَيمُ لَقَْد جِئِْت َشيْئًا فَرِيا 

  } )٢٧(فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا َيا َمرَْيُم لَقَدْ جِئِْت َشْيئًا فَرِيا { 
يا مرمي لقد جئت أمًرا عظيًما : فأتت مرمي قومها حتمل مولودها من املكان البعيد، فلما رأوها كذلك قالوا هلا

  .مفترى

  ) ٢٨(َيا أُْخَت َهاُرونَ َما كَانَ أَُبوِك امَْرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك بَِغيا 

  }) ٢٨(َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبِغيا  َيا أُْخَت َهارُونَ َما كَانَ أَُبوكِ اْمَرأَ َسْوٍء{ 
  .يا أخت الرجل الصاحل هارون ما كان أبوك رجل سوء يأيت الفواحش، وما كانت أمك امرأة سوء تأيت البِغاء

  ) ٢٩(فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الْمَْهِد َصبِيا 

  }) ٢٩(ْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِيا فَأَشَاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَ{ 
كيف نكلم َمن ال يزال يف مهده طفال : فأشارت مرمي إىل مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه، فقالوا منكرين عليها

  رضيًعا؟

  ) ٣٠(قَالَ إِنِّي َعْبُد اللَِّه آَتانَِي الِْكتَاَب َوَجَعلَنِي َنبِيا 

  }) ٣٠(ْبُد اللَِّه آَتانَِي الْكَِتاَب َوَجَعلَنِي نَبِيا قَالَ إِنِّي َع{ 
  .إين عبد اهللا، قضى بإعطائي الكتاب، وهو اإلجنيل، وجعلين نبًيا: قال عيسى وهو يف مهده يرضع

  ) ٣١(َوَجَعلَنِي ُمبَاَركًا أَْيَن َما كُْنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّلَاِة وَالزَّكَاِة َما ُدْمُت َحيا 

  }) ٣١(َوَجَعلَنِي ُمبَاَركًا أَْيَن َما كُْنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّالِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت حَيا { 
  .وجعلين عظيم اخلري والنفع حيثما ُوجِْدُت، وأوصاين باحملافظة على الصالة وإيتاء الزكاة ما بقيت حًيا

  ) ٣٢(يا َوَبرا بَِواِلَدِتي وَلَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاًرا َشِق

  }) ٣٢(َوبَرا بِوَاِلَدِتي َولَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاًرا شَِقيا { 
  .وجعلين بارا بوالديت، ومل جيعلين متكًربا وال شقيًا، عاصًيا لريب

  ) ٣٣(َوالسَّلَاُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم أَمُوُت َوَيْوَم أُْبَعثُ َحيا 

  }) ٣٣(ْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ حَيا َوالسَّالُم َعلَيَّ َي{ 
  .والسالمة واألمان عليَّ من اهللا يوم ُوِلْدُت، ويوم أموت، ويوم أُبعث حًيا يوم القيامة

  ) ٣٤(ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ 



  }) ٣٤(قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيمَْتُرونَ ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم { 
صفَته وخَربه هو عيسى ابن مرمي، ِمن غري شك وال مرية، بل هو قولُ  -أيها الرسول  -ذلك الذي قصصنا عليك 

  .احلق الذي شك فيه اليهود والنصارى

  ) ٣٥(ا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ َما كَانَ ِللَِّه أَنْ َيتَِّخذَ ِمْن َولٍَد ُسْبَحاَنُه إِذَا قََضى أَْمًر

  }) ٣٥(َما كَانَ ِللَِّه أَنْ يَتَِّخذَ ِمْن َولَدٍ سُْبَحاَنهُ إِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ { 
، إذا قضى أمًرا من األمور ما كان هللا تعاىل وال يليق به أن يتخذ ِمن عباده وَخلْقه ولدًا، تنزَّه وتقدَّس عن ذلك

  .، فيكون كما شاءه وأراده"كن: "وأراده، صغًريا أو كبًريا، مل ميتنع عليه، وإمنا يقول له

  ) ٣٦(َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم 

  }) ٣٦(ْستَِقيٌم َوإِنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه َهذَا صَِراطٌ ُم{ 
وإن اهللا الذي أدعوكم إليه هو وحده ريب وربكم فاعبدوه وحده ال شريك له، فأنا وأنتم سواء : وقال عيسى لقومه

  .يف العبودية واخلضوع له، هذا هو الطريق الذي ال اعوجاج فيه

  ) ٣٧(َهِد َيْومٍ َعِظيمٍ فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْش

  }) ٣٧(فَاْخَتلََف اَألحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَهدِ َيْومٍ َعِظيمٍ { 
فاختلفت الِفَرق من أهل الكتاب فيما بينهم يف أمر عيسى عليه السالم، فمنهم غال فيه وهم النصارى، فمنهم من 

، ومنهم جاٍف عنه -تعاىل اهللا عما يقولون  -ثالث ثالثة : هو ابن اهللا، ومنهم من قال: من قالهو اهللا، ومنهم : قال
ابن يوسف النجار، فهالك للذين كفروا ِمن شهود يوم عظيم اهلول، وهو يوم : ساحر، وقالوا: وهم اليهود، قالوا

  .القيامة

  ) ٣٨(اِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم َيأْتُوَنَنا لَِكنِ الظَّ

  }) ٣٨(أَْسِمعْ بِهِْم َوأَْبِصْر َيْوَم يَأُْتوَنَنا لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ { 
ذه الدنيا لكنِ الظاملون اليوم يف ه!! ما أشدَّ مسعَهم وبصرهم يوم القيامة، يوم َيقُْدمون على اهللا، حني ال ينفعهم ذلك

  .يف ذهابٍ بيِّنٍ عن احلق

  ) ٣٩(َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلٍَة َوُهْم لَا ُيؤِْمُنونَ 

  }) ٣٩(َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الَْحْسَرةِ إِذْ قُِضيَ اَألْمُر وَُهْم ِفي غَفْلٍَة َوُهْم ال ُيْؤِمُنونَ { 
الناس يوم الندامة حني ُيقضى األمر، وُيَجاُء باملوت كأنَّه كبش أملح، فُيذَْبح، وُيفصل بني  -ها الرسول أي -وأنذر 

اخللق، فيصري أهل اإلميان إىل اجلنة، وأهل الكفر إىل النار، وهم اليوم يف هذه الدنيا يف غفلة عمَّا أُنذروا به، فهم ال 
  .يصدقون، وال يعملون العمل الصاحل



  ) ٤٠(َنْحُن نَرِثُ الْأَْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا يُْرَجُعونَ إِنَّا 

  }) ٤٠(إِنَّا َنْحُن َنرِثُ اَألْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا يُْرَجُعونَ { 
ى إنا حنن الوارثون لألرض وَمن عليها بفنائهم وبقائنا بعدهم وُحكْمنا فيهم، وإلينا مصريهم وحساهبم، فنجازيهم عل

  .أعماهلم

  ) ٤١(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِبَْراِهيمَ إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا 

  }) ٤١(َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْبَراهِيَم إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا { 
، وِمن أرفع إنه كان عظيم الصدق -عليه السالم  -لقومك يف هذا القرآن قصة إبراهيم  -أيها الرسول  -واذكر 

  .أنبياء اهللا تعاىل منزلة

  ) ٤٢(إِذْ قَالَ لِأَبِيِه َيا أََبتِ ِلَم تَْعُبُد َما لَا َيْسَمُع وَلَا يُْبِصُر َولَا يُْغنِي َعْنكَ َشْيئًا 

  }) ٤٢(إِذْ قَالَ َألبِيِه َيا أََبِت ِلمَ َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبِصُر َوال ُيغْنِي َعْنَك شَْيئًا { 
  يا أبت ألي شيء تعبد من األصنام ما ال يسمع وال يبصر، وال يدفع عنك شيئًا من دون اهللا؟: إذ قال ألبيه آزر

  ) ٤٣(َيا أََبِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَْم يَأِْتَك فَاتَّبِعْنِي أَْهِدَك صَِراطًا َسوِيا 

  }) ٤٣(َن الِْعلْمِ َما لَمْ َيأِْتَك فَاتَّبِعْنِي أَْهِدَك ِصَراطًا َسوِيا َيا أََبِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِم{ 
يا أبت، إن اهللا أعطاين من العلم ما مل يعطك، فاقبل مين، واتبعين إىل ما أدعوك إليه، أرشدك إىل الطريق السوي 

  .الذي ال تضلُّ فيه

  ) ٤٤(نَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيا َيا أََبِت لَا تَْعُبِد الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَا

  }) ٤٤(َيا أََبِت ال تَْعُبِد الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيا { 
  .إن الشيطان كان للرمحن خمالفًا مستكًربا عن طاعة اهللا؛ يا أبت، ال تطع الشيطان فتعبد هذه األصنام

  ) ٤٥(َمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َوِليا َيا أََبِت إِنِّي أََخاُف أَنْ َي

  }) ٤٥(َيا أََبِت إِنِّي أََخافُ أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن وَِليا { 
  .ريًنا يف الناريا أبت، إين أخاف أن متوت على كفرك، فيَمسَّك عذاب من الرمحن، فتكون للشيطان ق

  ) ٤٦(قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َيا إِبَْراهِيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه لَأَْرُجَمنََّك َواْهجُْرنِي َمِليا 



  }) ٤٦(قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َيا إِْبَراِهيُم لَِئْن لَْم تَْنَتِه َألْرُجَمنََّك َواْهُجرْنِي َمِليا { 
أمعرض أنت عن عبادة آهليت يا إبراهيم؟ لئن مل تنته عن َسبِّها ألقتلنَّك رمًيا باحلجارة، واذهب : قال أبو إبراهيم البنه

  .عين فال تلقين، وال تكلمين زماًنا طويال من الدهر

  ) ٤٧(قَالَ َسلَاٌم َعلَْيَك َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِّي إِنَُّه كَانَ بِي َحفِيا 

  }) ٤٧(الٌم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك رَبِّي إِنَُّه كَانَ بِي حَِفيا قَالَ َس{ 
إن ريب كان . سالم عليك مين فال ينالك مين ما تكره، وسوف أدعو اهللا لك باهلداية واملغفرة: قال إبراهيم ألبيه

  .رحيًما رؤوفًا حبايل جييبين إذا دعوته

  ) ٤٨(ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َربِّي َعَسى أَلَّا أَكُونَ بُِدَعاِء َربِّي َشِقيا َوأَْعَتزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمْن 

  }) ٤٨(َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َربِّي َعَسى أَال أَكُونَ بُِدَعاِء رَبِّي َشِقيا { 
  .ريب خملًصا، عسى أن ال أشقى بدعاء ريب، فال يعطيين ما أسأله وأفارقكم وآهلتكم اليت تعبدوهنا من دون اهللا، وأدعو

  ) ٤٩(فَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما يَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُلًّا َجَعلَْنا َنبِيا 

  }) ٤٩(ْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب وَكُال َجَعلَْنا نَبِيا فَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَه{ 
  .إسحاق، ويعقوب بن إسحاق، وجعلنامها نبيَّني: فلما فارقهم وآهلتهم اليت يعبدوهنا من دون اهللا رزقناه من الولد

   )٥٠(َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِليا 

  }) ٥٠(َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحَمتَِنا َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِليا { 
  .ووهبنا هلم مجيعا من رمحتنا فضال ال حيصى، وجعلنا هلم ذكًرا حسنًا، وثناًء مجيال باقًيا يف الناس

  ) ٥١(ا نَبِيا َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرسُولً

  }) ٥١(َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمخْلًَصا َوكَانَ َرُسوال نَبِيا { 
إنه كان مصطفى خمتاًرا، وكان رسوال نبًيا ِمن  -عليه السالم  -يف القرآن قصة موسى  -أيها الرسول  -واذكر 

  .أويل العزم من الرسل

  ) ٥٢(الطُّورِ الْأَْيَمنِ َوقَرَّبَْناُه َنجِيا  َوَنادَْيَناُه ِمْن جَانِبِ

  }) ٥٢(َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه َنجِيا { 
ويف هذا إثبات صفة . اليمىن من موسى، وقرَّبناه فشرَّفناه مبناجاتنا له" سيناء"ونادينا موسى من ناحية جبل طور 

  .كما يليق جبالله وكماله - تعاىل -الكالم هللا 



  ) ٥٣(َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحَمتَِنا أَخَاُه َهاُرونَ َنبِيا 

  }) ٥٣(َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحمَِتَنا أََخاُه َهاُرونَ َنبِيا { 
  .ووهبنا ملوسى من رمحتنا أخاه هارون نبًيا يؤيده ويؤازره

  ) ٥٤(إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرسُولًا َنبِيا َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِْسَماِعيلَ 

  }) ٥٤(َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْسَماعِيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرُسوال َنبِيا { 
يَِعد شيئًا إال وفَّى يف هذا القرآن خرب إمساعيل عليه السالم، إنه كان صادقًا يف وعده فلم  -أيها الرسول  -واذكر 

  .به، وكان رسوال نبًيا

  ) ٥٥(َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيا 

  }) ٥٥(َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّالِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ِعْنَد َربِِّه مَْرِضيا { 
  .ة وإيتاء الزكاة، وكان عند ربه عز وجل مرضًيا عنهوكان يأمر أهله بإقام الصال

  ) ٥٦(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا 

  }) ٥٦(َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا نَبِيا { 
م، إنه كان عظيم الصدق يف قوله وعمله، نبًيا يف هذا القرآن خرب إدريس عليه السال -أيها الرسول  -واذكر 

  .يوحى إليه

  ) ٥٧(َوَرفَْعَناُه َمكَاًنا َعِليا 

  }) ٥٧(َوَرفَْعَناُه َمكَاًنا َعِليا { 
  .ورفَْعنا ِذكْره يف العاملني، ومنزلته بني املقربني، فكان عايل الذكر، عايل املنزلة

َوِممَّْن ْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن ذُرِّيَّةِ إِبَْراهِيَم َوإِْسرَائِيلَ أُولَِئَك الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَ
  ) ٥٨(َهَدْيَنا َواجَْتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا وَُبِكيا 

َراِهيَم وَإِسَْرائِيلَ َوِممَّْن يَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن ذُرِّيَِّة إِْبأُولَِئَك الَِّذ{ 
  }) ٥٨( َهَدْيَنا َواجَْتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا وَُبِكيا

هؤالء الذين قصصُت عليك خربهم أيها الرسول، هم الذين أنعم اهللا عليهم بفضله وتوفيقه، فجعلهم أنبياء من ذرية 
آدم، وِمن ذرية َمن محلنا مع نوح يف السفينة، ومن ذرية إبراهيم، ومن ذرية يعقوب، وممَّن هدينا لإلميان واصطفينا 

يات الرمحن املتضمنة لتوحيده وحججه خرُّوا ساجدين هللا خضوًعا، واستكانة، للرسالة والنُبوَّة، إذا تتلى عليهم آ
  .وبكَْوا من خشيته سبحانه وتعاىل



  ) ٥٩(فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّلَاةَ َواتََّبُعوا الشََّهوَاِت فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا 

  }) ٥٩(ا الصَّالةَ وَاتََّبُعوا الشََّهوَاِت فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا فََخلََف ِمْن َبْعِدِهمْ َخلٌْف أََضاعُو{ 
فأتى ِمن بعد هؤالء املنَعم عليهم أتباع َسْوء تركوا الصالة كلها، أو فوتوا وقتها، أو تركوا أركاهنا وواجباهتا، 

  .واتبعوا ما يوافق شهواهتم ويالئمها، فسوف يلقون شًرا وضالال وخيبة يف جهنم

  ) ٦٠(ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َشيْئًا إِلَّ

  }) ٦٠(إِال َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َوال ُيظْلَُمونَ َشيْئًا { 
عمل صاحلًا تصديقًا لتوبته، فأولئك يقبل اهللا توبتهم، ويدخلون اجلنة مع لكن َمن تاب منهم ِمن ذنبه وآمن بربه و

  .املؤمنني وال ُينقَصون شيئًا من أعماهلم الصاحلة

  ) ٦١(َجنَّاِت َعْدنٍ الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدهُ بِالْغَْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيا 

  }) ٦١(لرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِالَْغْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيا َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد ا{ 
جنات خلد وإقامة دائمة، وهي اليت وعد الرمحن هبا عباده بالغيب فآَمنوا هبا ومل يروها، إن وعد اهللا لعباده هبذه اجلنة 

  .آٍت ال حمالة

  ) ٦٢(رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيا  لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا إِلَّا َسلَاًما َولَُهْم

  }) ٦٢(ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا إِال َسالًما وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيا { 
ال يسمع أهل اجلنة فيها كالًما باطال لكن يسمعون سالما حتية هلم، وهلم رزقهم فيها من الطعام والشراب دائًما، 

  .ؤوا بكرة وعشيًاكلما شا

  ) ٦٣(ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي نُورِثُ ِمْن ِعَباِدَنا َمْن كَانَ َتِقيا 

  }) ٦٣(ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي نُورِثُ ِمْن ِعَباِدَنا َمْن كَانَ َتِقيا { 
  .وامرنا واجتناب نواهيناتلك اجلنة املوصوفة بتلك الصفات، هي اليت نورثها ونعطيها عبادنا املتقني لنا، بامتثال أ

  ) ٦٤(َنِسيا َوَما َنَتنَزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربِّكَ لَُه َما َبْيَن أَْيدِيَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذَِلَك َوَما كَانَ َربُّكَ 

  }) ٦٤(ْيَن ذَِلَك َوَما كَانَ َربُّكَ َنسِيا َوَما َنَتنَزَّلُ إِال بِأَْمرِ رَبَِّك لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َب{ 
من السماء إىل األرض إال بأمر ربك لنا، له ما بني أيدينا مما  -حنن املالئكة  -وما نتنزل : حملمد -يا جربيل  -وقل 

ن واملكان، يستقبل من أمر اآلخرة، وما خلفنا مما مضى من الدنيا، وما بني الدنيا واآلخرة، فله األمر كله يف الزما
  .وما كان ربك ناسًيا لشيء من األشياء

  ) ٦٥(َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَاْعُبْدُه وَاْصطَبِْر لِِعَباَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِميا 



  }) ٦٥(َهلْ َتْعلَمُ لَُه َسِميا  َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَاعُْبْدُه وَاْصطَبِرْ ِلِعَباَدِتِه{ 
واصرب  -أيها النيب  -فهو اهللا رب السموات واألرض وما بينهما، ومالك ذلك كله وخالقه ومدبره، فاعبده وحده 

  .على طاعته أنت وَمن تبعك، ليس كمثله شيء يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله

  ) ٦٦(فَ أُخَْرُج حَيا َوَيقُولُ الْإِْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْو

  }) ٦٦(َوَيقُولُ اِإلْنَسانُ أَِئذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرجُ َحيا { 
  !أإذا ما ِمتُّ وفَنِيُت لسوف أُخَرج من قربي حًيا؟: ويقول اإلنسان الكافر منكًرا للبعث بعد املوت

  ) ٦٧(لَْم َيُك شَْيئًا أََولَا َيذْكُُر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ َو

  }) ٦٧(أََوال َيذْكُرُ اِإلْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ َولَْم َيُك شَْيئًا { 
  كيف نسي هذا اإلنسان الكافر نفسه؟ أوال َيذْكُر أنا خلقناه أول مرة، ومل يُك شيئًا موجوًدا؟

  ) ٦٨(ُنْحضَِرنَُّهمْ َحْولَ َجَهنَّمَ جِِثيا فََوَربِّكَ لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِطنيَ ثُمَّ لَ

  }) ٦٨(فََورَبَِّك لََنْحُشَرنَُّهْم وَالشَّيَاِطَني ثُمَّ لَُنْحضَِرنَُّهْم َحْولَ َجهَنََّم جِثِيا { 
م لنجمعن هؤالء املنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطني، مث لنأتني هبم أمجعني حول جهن -أيها الرسول  -فوربك 

  .لشدة ما هم فيه من اهلول، ال يقدرون على القيام؛ باركني على ُركَبهم

  ) ٦٩(ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتيا 

  }) ٦٩(ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتيا { 
  .نأخذنَّ ِمن كل طائفة أشدَّهم مترًدا وعصياًنا هللا، فنبدأ بعذاهبممث ل

  ) ٧٠(ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهْم أَْولَى بَِها ِصلِيا 

  }) ٧٠(ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِليا { 
  .ة حرهامث لنحن أعلم بالذين هم أَْوىل بدخول النار ومقاسا

  ) ٧١(َوإِنْ ِمْنكُمْ إِلَّا َوارِدَُها كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتًما َمقْضِيا 

  }) ٧١(َوإِنْ ِمْنكُْم إِال َوارُِدَها كَانَ َعلَى رَبَِّك َحْتًما َمقِْضيا { 
سب عمله، أحد إال وارد النار باملرور على الصراط املنصوب على منت جهنم، كل حب -أيها الناس  -وما منكم 

  .وحكم أنه ال بد من وقوعه ال حمالة -سبحانه  -كان ذلك أمًرا حمتوًما، قضى اهللا 

  ) ٧٢(ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا 



  }) ٧٢(ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا { 
الذين اتقوا رهبم بطاعته والبعد عن معصيته، ونترك الظاملني ألنفسهم بالكفر باهللا يف النار باركني على  مث ننجي
  .ُركَبهم

  ) ٧٣( ًما َوأَْحَسُن َنِدياَوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ خَْيٌر َمقَا

  }) ٧٣(ًما وَأَْحَسُن َنِديا َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر َمقَا{ 
ا ومنكم أفضل منزال أيُّ الفريقني منَّ: وإذا تتلى على الناس آياتنا املنزالت الواضحات قال الكفار باهللا للمؤمنني به

  وأحسن جملًسا؟

  ) ٧٤(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا َورِئًْيا 

  }) ٧٤(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا َورِئًْيا { 
  .نوا أحسن متاًعا منهم وأمجل منظًرامن األمم كا -أيها الرسول  -وكثًريا أهلكنا قبل كفار قومك 

إِمَّا السَّاَعةَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو قُلْ َمْن كَانَ ِفي الضَّلَالَِة فَلَْيْمُددْ لَُه الرَّْحَمُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َو
  ) ٧٥(َشرٌّ َمكَاًنا وَأَْضَعُف جُْنًدا 

اَعةَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن كَانَ ِفي الضَّاللَِة فَلَْيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّا السَّ قُلْ َمْن{ 
  }) ٧٥(ُهَو َشرٌّ َمكَاًنا وَأَْضَعُف جُْنًدا 

يق اهلدى، فاهللا ميهله وميلي له يف ضالله، حىت إذا من كان ضاال عن احلق غري متبع طر: هلم -أيها الرسول  -قل 
َمن هو شر  -حينئذ  -إما العذاب العاجل يف الدنيا، وإما قيام الساعة، فسيعلم : ما توعَّده اهللا به -يقينا  -رأى 

  .مكاًنا ومستقًرا، وأضعف قوة وجنًدا

  ) ٧٦(اِلحَاُت خَْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََواًبا َوَخْيٌر َمرَدا َوَيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدْوا ُهًدى َوالَْباِقَياتُ الصَّ

  }) ٧٦(َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدْوا ُهًدى وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ ثَوَاًبا َوخَْيٌر َمَردا { 
واألعمالُ . دد هلم من اإلميان بفرائض اهللا، والعمل هباويزيد اهللا عباده الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم مبا يتج

  .الباقيات الصاحلات خري ثواًبا عند اهللا يف اآلخرة، وخري مرجًعا وعاقبة

  ) ٧٧(أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآَياتَِنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا وََولًَدا 

  }) ٧٧(ألُوَتَينَّ َماال وََولًَدا أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآيَاِتَنا َوقَالَ { 
: وأمثاله؟ إذ كفر بآيات اهللا وكذَّب هبا وقال" العاص بن وائل"وعجبت من هذا الكافر  -أيها الرسول  -أَعِلْمت 

  .ألعطنيَّ يف اآلخرة أمواال وأوالًدا

  ) ٧٨(أَطَّلََع الَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا 



  }) ٧٨(لَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعْندَ الرَّْحَمنِ َعْهًدا أَطَّلََع ا{ 
  أطَّلَع الغيب، فرأى أن له ماال وولًدا، أم له عند اهللا عهد بذلك؟

  ) ٧٩(كَلَّا َسَنكُْتُب َما يَقُولُ َونَُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمدا 

  }) ٧٩(َمدا كَال َسَنكُْتُب َما َيقُولُ َونَُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ { 
ليس األمر كما يزعم ذلك الكافر، فال علم له وال عهد عنده، سنكتب ما يقول ِمن كذب وافتراء على اهللا، ونزيده 

  .يف اآلخرة من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغيِّ والضالل

  ) ٨٠(َوَنرِثُُه َما َيقُولُ َويَأِْتيَنا فَرًْدا 

  }) ٨٠(تِيَنا فَْرًدا َونَرِثُُه َما َيقُولُ وََيأْ{ 
  .ونرثه مالَه وولده، ويأتينا يوم القيامة فرًدا وحده، ال مال معه وال ولد

  ) ٨١(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لَِيكُوُنوا لَُهْم ِعزا 

  }) ٨١(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً ِلَيكُوُنوا لَُهْم عِزا { 
  .لتنصرهم، ويعتزوا هبا؛ هلة يعبدوهنا من دون اهللاواختذ املشركون آ

  ) ٨٢(كَلَّا َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدِتهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضدا 

  }) ٨٢(كَال َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدتِهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضدا { 
اآلهلة يف اآلخرة بعبادهتم هلا، وتكون عليهم  ليس األمر كما يزعمون، لن تكون هلم اآلهلة عًزا، بل ستكفر هذه

  .أعواًنا يف خصومتهم وتكذيبهم خبالف ما ظنوه فيها

  ) ٨٣(أَلَْم َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَافِرِيَن َتُؤزُُّهْم أَزا 

  }) ٨٣(ُهْم أَزا أَلَْم َترَ أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن تَُؤزُّ{ 
  لتغويهم، وتدفعهم عن الطاعة إىل املعصية؟؛ أنَّا سلَّطْنا الشياطني على الكافرين باهللا ورسله -أيها الرسول  -أمل تر 

  ) ٨٤(فَلَا َتْعَجلْ َعلَْيهِمْ إِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعدا 

  }) ٨٤(فَال تَْعَجلْ َعلَيْهِْم إِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعدا { 
بطلب العذاب على هؤالء الكافرين، إمنا حنصي أعمارهم وأعماهلم إحصاًء ال تفريط  -أيها الرسول  -فال تستعجل 
  .فيه وال تأخري

  ) ٨٦(َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرًْدا ) ٨٥(َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفًْدا 



  }) ٨٦(وََنُسوقُ الُْمْجرِِمَني إِلَى َجَهنََّم وِْرًدا ) ٨٥(لُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفًْدا َيْوَم َنْحُشرُ ا{ 
  .ونسوق الكافرين باهللا سوقًا شديًدا إىل النار مشاة ِعطاًشا. يوم جنمع املتقني إىل رهبم الرحيم هبم وفوًدا مكرمني

  ) ٨٧(ذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا لَا َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمنِ اتََّخ

  }) ٨٧(ال َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِال َمنِ اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا { 
  .ال ميلك هؤالء الكفار الشفاعة ألحد، إمنا ميلكها َمنِ اختذ عند الرمحن عهًدا بذلك، وهم املؤمنون باهللا ورسله

  ) ٨٨(وَلًَدا  َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن

  }) ٨٨(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولًَدا { 
  .اختذ الرمحن ولدًا: وقال هؤالء الكفار

  ) ٨٩(لَقَْد جِئُْتْم َشْيئًا إِدا 

  }) ٨٩(لَقَدْ جِئُْتْم َشْيئًا إِدا { 
  .هبذه املقالة شيئا عظيًما منكًرا -أيها القائلون  -لقد جئتم 

  ) ٩١(أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولًَدا ) ٩٠(اُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوَتْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ الْجِبَالُ َهدا َتكَادُ السََّماَو

  }) ٩١(أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولًَدا ) ٩٠(َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوتَْنَشقُّ اَألْرُض َوَتِخرُّ الْجِبَالُ َهدا { 
تكاد السموات يتشقَّقَْن ِمن فظاعة ذلكم القول، وتتصدع األرض، وتسقط اجلبال سقوطًا شديًدا غضًبا هللا ِلنِسَْبِتهم 

  .تعاىل اهللا عن ذلك علًوا كبريًا. له الولد

  ) ٩٢(َوَما َيْنَبِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا 

  }) ٩٢(ذَ وَلًَدا َوَما َيْنبَِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ َيتَِّخ{ 
ألن اختاذ الولد يدل على النقص واحلاجة، واهللا هو الغين ؛ وما يصلح للرمحن، وال يليق بعظمته، أن يتخذ ولدًا

  .احلميد املربأ عن كل النقائص

  ) ٩٣(إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ َعْبًدا 

  }) ٩٣(السََّماوَاِت وَاَألْرضِ إِال آِتي الرَّْحَمنِ َعْبًدا  إِنْ كُلُّ َمْن ِفي{ 
ما كل َمن يف السموات من املالئكة، وَمن يف األرض من اإلنس واجلن، إال سيأيت ربه يوم القيامة عبًدا ذليال خاضًعا 

  .مقًرا له بالعبودية

  ) ٩٤(لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدا 



  }) ٩٤(َوَعدَُّهْم َعدا  لَقَدْ أَْحَصاُهْم{ 
  .لقد أحصى اهللا سبحانه وتعاىل َخلْقَه كلهم، وعلم عددهم، فال خيفى عليه أحد منهم

  ) ٩٥(َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَْرًدا 

  }) ٩٥(َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَرًْدا { 
  .وحده، ال مال له وال ولد معهوسوف يأيت كل فرد من اخللق ربه يوم القيامة 

  ) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودا 

  }) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت سََيْجَعلُ لَُهمُ الرَّْحَمُن ُودا { 
  .لوا الصاحلات َوفْق شرعه، سيجعل هلم الرمحن حمبة ومودة يف قلوب عبادهإن الذين آمنوا باهللا واتََّبعوا رسله وعم

  ) ٩٧(فَإِنََّما َيسَّْرَناهُ بِِلَسانَِك لُِتَبشِّرَ بِِه الُْمتَِّقَني وَُتْنِذَر بِِه قَْوًما لُدا 

  }) ٩٧(قَْوًما لُدا  فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانَِك ِلُتَبشَِّر بِِه الُْمتَِّقَني َوتُْنِذَر بِِه{ 
فإمنا يسَّرنا هذا القرآن بلسانك العريب أيها الرسول؛ لتبشر به املتقني من أتباعك، وختوِّف به املكذبني شديدي 

  .اخلصومة بالباطل

  ) ٩٨(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع لَُهْم رِكًْزا 

  }) ٩٨(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمنُْهْم ِمْن أََحدٍ أَْو َتْسَمعُ لَُهْم رِكًْزا { 
من األمم السابقة قبل قومك، ما ترى منهم أحًدا وما تسمع هلم صوًتا، فكذلك  -أيها الرسول  -وكثًريا أهلكنا 

{ . ويف هذا هتديد ووعيد بإهالك املكذبني املعاندين. قني من قبلهمالكفار من قومك، هنلكهم كما أهلكنا الساب
  }سورة طه 

  ) ١(طه 

  }) ١(طه { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) طه(

  ) ٢(َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى 

  }) ٢(َما أَْنَزلَْنا َعلَْيكَ الْقُْرآنَ ِلَتشْقَى { 
  .لتشقى مبا ال طاقة لك به من العمل؛ القرآن -أيها الرسول  -أنزلنا عليك  ما

  ) ٣(إِلَّا َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى 



  }) ٣(إِال َتذْكَِرةً ِلَمْن َيْخَشى { 
  .ليتذكر به َمن خياف عقاب اهللا، فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب احملارم؛ لكن أنزلناه موعظة

  ) ٤(لََق الْأَْرَض َوالسََّماوَاِت الْعُلَى َتْنزِيلًا ِممَّْن َخ

  }) ٤(َتنْزِيال ِممَّْن َخلََق اَألْرَض َوالسََّماوَاِت الُْعال { 
  .هذا القرآن تنزيل من اهللا الذي خلق األرض والسموات العلى

  ) ٥(الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى 

  }) ٥(الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى { 
  .رمحن على العرش استوى أي ارتفع وعال استواء يليق جبالله وعظمتهال

  ) ٦(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى 

  }) ٦(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى { 
  .السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت األرض، َخلْقًا وُملْكًا وتدبريًا له ما يف

  ) ٧(َوإِنْ َتْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَُّه َيْعلَُم السِّرَّ َوأَخْفَى 

  }) ٧(َوإِنْ َتْجَهرْ بِالْقَْولِ فَإِنَُّه َيْعلَمُ السِّرَّ وَأَْخفَى { 
لنه أو ختفه، فإن اهللا ال خيفى عليه شيء، يعلم السر وما هو أخفى من السر بالقول، فتع -أيها الرسول  -وإن جتهر 

  .مما حتدِّث به نفسك

  ) ٨(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى 

  }) ٨(اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو لَُه اَألْسَماُء الُْحْسَنى { 
  .ه األمساء الكاملة يف احلسناهللا الذي ال معبود حبق إال هو، له وحد

  ) ٩(َوَهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى 

  }) ٩(َوَهلْ أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى { 
  خرب موسى بن عمران عليه السالم؟ -أيها الرسول  -وهل أتاك 

  ) ١٠(َبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى النَّارِ ُهًدى إِذْ رَأَى نَاًرا فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آتِيكُْم ِمنَْها بِقَ



  }) ١٠(ارِ ُهًدى إِذْ َرأَى َناًرا فَقَالَ َألْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت َناًرا لََعلِّي آتِيكُْم مِْنَها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى النَّ{ 
علي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون هبا، انتظروا لقد أبصرت ناًرا، ل: حني رأى يف الليل ناًرا موقدة فقال ألهله

  .وتوقدون هبا ناًرا أخرى، أو أجد عندها هادًيا يدلنا على الطريق

  ) ١٢(إِنِّي أََنا رَبَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنََّك بِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ طًُوى ) ١١(فَلَمَّا أََتاَها ُنوِديَ َيا ُموَسى 

  }) ١٢(إِنِّي أََنا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنَّكَ بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى ) ١١(ا ُموَسى فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي َي{ 
الذي باركته، " طوى"يا موسى، إين أنا ربك فاخلع نعليك، إنك اآلن بوادي : فلما أتى موسى تلك النار ناداه اهللا

  .وذلك استعداًدا ملناجاة ربه

  ) ١٣(ْسَتِمْع ِلَما يُوَحى َوأََنا اْختَْرُتَك فَا

  }) ١٣(َوأََنا اْخَترُْتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى { 
  .وإين اخترتك يا موسى لرساليت، فاستمع ملا يوحى إليك مين

  ) ١٤(إِنَّنِي أََنا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاْعُبْدنِي َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ِلِذكْرِي 

  }) ١٤(ال إِلَهَ إِال أََنا فَاْعُبْدنِي َوأَِقمِ الصَّالةَ ِلِذكْرِي  إِنَّنِي أََنا اللَُّه{ 
  .إنين أنا اهللا ال معبود حبق إال أنا، ال شريك يل، فاعبدين وحدي، وأقم الصالة لتذكرين فيها

  ) ١٥(إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُخِْفيَها ِلُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتْسَعى 

  }) ١٥(لسَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتسَْعى إِنَّ ا{ 
؛ إن الساعة اليت ُيبعث فيها الناس آتية ال بد من وقوعها، أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها أحد من املخلوقني

  .لكي ُتجزى كل نفس مبا عملت يف الدنيا من خري أو شر

  ) ١٦(ْنَها َمْن لَا ُيْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواُه فََترَْدى فَلَا َيُصدَّنََّك َع

  }) ١٦(فَال َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن ال ُيْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواُه فََترَْدى { 
، عن اإلميان هبا واالستعداد هلا َمن ال يصدق بوقوعها وال يعمل هلا، واتبع هوى نفسه -يا موسى  -فال يصرفنَّك 

  .فكذَّب هبا، فتهلك

  ) ١٧(َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى 

  }) ١٧(َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك َيا ُموَسى { 
  وما هذه اليت يف ميينك يا موسى؟



  ) ١٨(قَالَ ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي وَِلَي ِفيَها مَآرُِب أُخَْرى 

  }) ١٨(َي َعصَاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي َوِلَي ِفيَها َمآرُِب أُْخَرى قَالَ ِه{ 
لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه، ويل فيها منافع ؛ هي عصاي أعتمد عليها يف املشي، وأهزُّ هبا الشجر: قال موسى

  .أخرى

  ) ١٩(قَالَ أَلْقَِها َيا ُموَسى 

  }) ١٩(َها َيا مُوَسى قَالَ أَلِْق{ 
  .ألق عصاك: قال اهللا ملوسى

  ) ٢٠(فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتْسَعى 

  }) ٢٠(فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتسَْعى { 
  .فألقاها موسى على األرض، فانقلبت بإذن اهللا حية تسعى، فرأى موسى أمًرا عظيًما ووىل هارًبا

وَاْضُمْم َيَدَك إِلَى َجَناِحَك َتْخُرجْ َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى ) ٢١(َخْف َسُنعِيُدَها ِسَريتََها الْأُولَى قَالَ ُخذَْها َولَا َت
)٢٢ (  

  قَالَ ُخذَْها َوال َتَخْف َسنُِعيُدَها ِسَريتََها األُولَى{ 
  }) ٢٢(غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى  َواضُْمْم َيَدَك إِلَى جََناِحَك َتْخُرجْ َبْيَضاَء ِمْن) ٢١(

واضمم يدك إىل جنبك . خذ احلية، وال َتَخْف منها، سوف نعيدها عًصا كما كانت يف حالتها األوىل: قال اهللا ملوسى
  .لتكون لك عالمة أخرى؛ حتت الَعُضد خترج بيضاء كالثلج من غري برص

  ) ٢٣(ِلُنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الْكُبَْرى 

  }) ٢٣(َك ِمْن آيَاِتَنا الْكُْبَرى ِلنُرَِي{ 
  .من أدلتنا الكربى ما يدلُّ على قدرتنا، وعظيم سلطاننا، وصحة رسالتك -يا موسى  -لكي نريك ؛ فعلنا ذلك

  ) ٢٤(اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 

  }) ٢٤(اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى { 
  .إنه قد جتاوز قدره ومترَّد على ربه، فادعه إىل توحيد اهللا وعبادته؛ إىل فرعون -يا موسى  -اذهب 

َواجَْعلْ ) ٢٨(َيفْقَهُوا قَْوِلي ) ٢٧(وَاْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلَسانِي ) ٢٦(َوَيسِّرْ ِلي أَمْرِي ) ٢٥(قَالَ َربِّ اشَْرْح ِلي َصْدرِي 
كَْي ُنسَبَِّحَك كَثًِريا ) ٣٢(وَأَْشرِكُْه ِفي أَمْرِي ) ٣١(ْد بِِه أَْزرِي اْشُد) ٣٠(َهاُرونَ أَِخي ) ٢٩(ِلي َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي 

  ) ٣٥(إِنََّك كُْنَت بَِنا َبصًِريا ) ٣٤(َوَنذْكَُرَك كَِثًريا ) ٣٣(



) ٢٨(ُهوا قَوِْلي َيفْقَ) ٢٧(َواْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلَسانِي ) ٢٦(َوَيسِّْر ِلي أَْمرِي ) ٢٥(قَالَ َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدرِي { 
كَيْ ُنسَبَِّحكَ ) ٣٢(وَأَْشرِكُْه ِفي أَْمرِي ) ٣١(اْشُدْد بِهِ أَْزرِي ) ٣٠(َهاُرونَ أَِخي ) ٢٩(َواجَْعلْ ِلي َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي 

  }) ٣٥(إِنََّك كُْنَت بَِنا َبصًِريا ) ٣٤(وََنذْكَُرَك كَثًِريا ) ٣٣(كَِثًريا 
واجعل يل معينا . ليفهموا كالمي؛ ، وَسهِّل يل أمري، وأطلق لساين بفصيح املنطقرب وسِّع يل صدري: قال موسى

كي ننزهك بالتسبيح ؛ قَوِّين به وشدَّ به ظهري، وأشركه معي يف النبوة وتبليغ الرسالة. من أهلي، هارون أخي
  .إنك كنت بنا بصًريا، ال خيفى عليك شيء من أفعالنا. كثًريا، ونذكرك كثريا فنحمدك

  ) ٣٦(الَ قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك َيا مُوَسى قَ

  }) ٣٦(قَالَ قَْد أُوِتيَت سُْؤلََك َيا ُموَسى { 
  .قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى: قال اهللا

  ) ٣٧(َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك مَرَّةً أُخَْرى 

  }) ٣٧(َولَقَْد مََننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُْخَرى { 
  .قبل هذه النعمة نعمة أخرى، حني كنت رضيًعا، فأجنيناك ِمن بطش فرعون -موسى يا  -ولقد أنعمنا عليك 

أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّاُبوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ يَأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي ) ٣٨(إِذْ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمَِّك َما يُوَحى 
  ) ٣٩(قَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِنِّي َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي َوَعُدوٌّ لَُه َوأَلْ

أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّابُوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ َيأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي ) ٣٨(إِذْ أَْوَحيَْنا إِلَى أُمَِّك َما ُيوَحى { 
  }) ٣٩(ُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِنِّي َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي َوَعُدوٌّ لَُه َوأَلْقَْي

أن ضعي ابنك موسى بعد والدته يف التابوت، مث اطرحيه يف النيل، فسوف يلقيه النيل على : وذلك حني أهلْمنا أمَّك
ترىب على عيين وألقيت عليك حمبة مين فصرت بذلك حمبوًبا بني العباد، وِل. الساحل، فيأخذه فرعون عدوي وعدوه

  .كما يليق جبالله وكماله -سبحانه وتعاىل  -ويف اآلية إثبات صفة العني هللا . ويف حفظي

جَّيَْناكَ ا َتْحَزنَ َوقََتلَْت َنفًْسا فََنإِذْ َتْمِشي أُْخُتَك فََتقُولُ َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى َمْن َيكْفُلُُه فََرَجْعَناَك إِلَى أُمَِّك كَيْ َتقَرَّ َعْيُنَها وَلَ
  ) ٤٠(ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُتُوًنا فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َيا مُوَسى 

 َتْحَزنَ َوقََتلَْت َنفًْسا إِذْ تَْمِشي أُخُْتَك فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى َمْن َيكْفُلُُه فََرَجْعنَاَك إِلَى أُمَِّك كَْي َتقَرَّ َعْينَُها َوال{ 
  }) ٤٠(ى فََنجَّْينَاَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُُتوًنا فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َيا ُموَس

ناك إىل هل أدلكم على من يكفُله، ويرضعه لكم؟ فردد: ومننَّا عليك حني متشي أختك تتبعك مث تقول ملن أخذوك
أمِّك بعد ما صرَت يف أيدي فرعون؛ كي تطيب نفسها بسالمتك من الغرق والقتل، وال حتزن على فَقْدك، وقتلت 

، "مدين"الرجل القبطي خطأ فنجيناك من غَمِّ ِفْعلك وخوف القتل، وابتليناك ابتالء، فخرجت خائفًا إىل أهل 
قدَّرناه إلرسالك جميئًا موافقًا لقدر اهللا وإرادته، واألمر كله يف املوعد الذي " مدين"فمكثت سنني فيهم، مث جئت من 

  .هللا تبارك وتعاىل



  ) ٤١(َواصْطََنْعُتَك ِلَنفِْسي 

  }) ٤١(وَاْصطََنعُْتَك ِلنَفِْسي { 
  .هذه النعم اجتباء مين لك، واختياًرا لرساليت، والبالغ عين، والقيام بأمري وهنيي -يا موسى  -وأنعمُت عليك 

فَقُولَا لَُه قَْولًا لَيًِّنا لََعلَُّه يََتذَكَّرُ ) ٤٣(اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ٤٢(أَْنَت وَأَُخوَك بِآيَاِتي َولَا تَنَِيا ِفي ِذكْرِي  اذَْهْب
  ) ٤٤(أَْو َيْخَشى 

فَقُوال لَُه قَْوال لَيًِّنا لََعلَُّه ) ٤٣(ى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى اذْهََبا إِلَ) ٤٢(اذَْهبْ أَْنَت َوأَُخوكَ بِآَياِتي َوال َتنَِيا ِفي ِذكْرِي { 
  }) ٤٤(َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى 

أنت وأخوك هارون بآيايت الدالة على ألوهييت وكمال قدريت وصدق رسالتك، وال َتْضُعفا عن  -يا موسى  -اذهب 
لعله يتذكر أو خياف ؛ يف الكفر والظلم، فقوال له قوال لطيفًاإنه قد جاوز احلد ؛ اذهبا مًعا إىل فرعون. مداومة ذكري

  .ربه

  ) ٤٥(قَالَا رَبََّنا إِنََّنا َنَخافُ أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ أَنْ َيطَْغى 

  }) ٤٥(قَاال َربََّنا إِنََّنا َنخَاُف أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَْو أَنْ َيطَْغى { 
  .اف أن يعاجلنا بالعقوبة، أو أن يتمرد على احلق فال يقبلهربنا إننا خن: قال موسى وهارون

فَأِْتَياُه فَقُولَا إِنَّا َرسُولَا َربَِّك فَأَْرِسلْ َمعََنا بَنِي إِْسرَاِئيلَ َولَا ُتَعذِّبُْهْم قَْد ) ٤٦(قَالَ لَا َتَخافَا إِنَّنِي مََعكَُما أَْسَمُع َوأََرى 
  ) ٤٨(إِنَّا قَدْ أُوِحَي إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوَتوَلَّى ) ٤٧(السَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى جِئَْناكَ بِآَيٍة ِمْن َربَِّك َو

ي إِسَْراِئيلَ َوال ُتَعذِّْبُهْم قَدْ فَأِْتيَاُه فَقُوال إِنَّا َرسُوال رَبَِّك فَأَْرِسلْ َمَعَنا َبنِ) ٤٦(قَالَ ال َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما أَْسَمُع َوأََرى { 
) ٤٨(إِنَّا قَْد أُوِحيَ إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوتََولَّى ) ٤٧(جِئَْناكَ بِآَيٍة ِمْن َربَِّك َوالسَّالُم َعلَى َمنِ اتََّبعَ الُْهَدى 

{  
إننا : ع كالمكما وأرى أفعالكما، فاذهبا إليه وقوال لهفإنين معكما أمس؛ ال ختافا من فرعون: قال اهللا ملوسى وهارون

رسوالن إليك من ربك أن أطلق بين إسرائيل، وال تكلِّفهم ما ال يطيقون من األعمال، قد أتيناك بداللة معجزة من 
به إن ربك قد أوحى إلينا أن عذا. ربك تدل على صدقنا يف دعوتنا، والسالمة من عذاب اهللا تعاىل ملن اتبع هداه

  .على َمن كذَّب وأعرض عن دعوته وشريعته

  ) ٤٩(قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى 

  }) ٤٩(قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا مُوَسى { 
  فَمن ربكما يا موسى؟: قال فرعون هلما

  ) ٥٠(قَالَ َربَُّنا الَِّذي أَعْطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى 



  }) ٥٠(ي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى قَالَ َربَُّنا الَِّذ{ 
ربنا الذي أعطى كل شيء َخلْقَه الالئق به على حسن صنعه، مث هدى كل خملوق إىل االنتفاع مبا : قال له موسى
  .خلقه اهللا له

  ) ٥١(قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن الْأُولَى 

  قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن اُألولَى{ 
)٥١ ({  

  فما شأن األمم السابقة؟ وما خرب القرون املاضية، فقد سبقونا إىل اإلنكار والكفر؟: قال فرعون ملوسى

  ) ٥٢(قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي ِفي ِكتَابٍ لَا َيِضلُّ رَبِّي َولَا َيْنَسى 

  } )٥٢(قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ ال َيِضلُّ َربِّي َوال َيْنَسى { 
ِعلُْم تلك القرون فيما فََعلَت من ذلك عند ريب يف اللوح احملفوظ، وال ِعلَْم يل به، ال يضل ريب : قال موسى لفرعون

  .يف أفعاله وأحكامه، وال ينسى شيئًا ممَّا علمه منها

  ) ٥٣(َماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا بِِه أَْزوَاًجا ِمْن َنبَاٍت شَتَّى الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهًدا َوَسلَكَ لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا وَأَنَْزلَ ِمَن السَّ

وَاًجا ِمْن َنبَاٍت شَتَّى الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض مَْهًدا َوسَلََك لَكُْم ِفيَها سُُبال وَأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا بِِه أَْز{ 
)٥٣ ({  

رة لالنتفاع هبا، وجعل لكم فيها طرقًا كثرية، وأنزل من السماء مطًرا، فأخرج به هو الذي جعل لكم األرض ميسَّ
  .أنواًعا خمتلفة من النبات

  ) ٥٤(كُلُوا َواْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلأُوِلي النَُّهى 

  }) ٥٤(َهى كُلُوا َواْرعَْوا أَنَْعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ألُوِلي النُّ{ 
إن يف كل ما ذُكر لَعالمات على قدرة . من طيبات ما أنبتنا لكم، وارعوا حيواناتكم وهبائمكم -أيها الناس  -كلوا 

  .اهللا، ودعوة لوحدانيته وإفراده بالعبادة، لذوي العقول السليمة

  ) ٥٥(َرى ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنعِيُدكُْم َوِمنَْها ُنْخرُِجكُمْ َتاَرةً أُْخ

  }) ٥٥(ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها نُِعيدُكُْم َوِمْنَها ُنخْرُِجكُْم تَاَرةً أُْخَرى { 
، وفيها نعيدكم بعد املوت، ومنها خنرجكم أحياء مرة أخرى للحساب -أيها الناس  -من األرض َخلَقْناكم 

  .واجلزاء

  ) ٥٦(أََبى َولَقَْد أََريَْناُه آيَاِتَنا كُلََّها فَكَذََّب َو



  }) ٥٦(َولَقَدْ أََرْيَناُه آَياتَِنا كُلََّها فَكَذََّب َوأََبى { 
ولقد أرينا فرعون أدلتنا وحججنا مجيعها، الدالة على ألوهيتنا وقدرتنا وِصْدقِ رسالة موسى فكذَّب هبا، وامتنع عن 

  .قَبول احلق

  ) ٥٧(َيا ُموَسى  قَالَ أَجِئَْتَنا ِلُتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك

  }) ٥٧(قَالَ أَجِئَْتَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا ُموَسى { 
  لتخرجنا من ديارنا بسحرك هذا؟ -يا موسى  -هل جئتنا : قال فرعون

  ) ٥٨(َولَا أَْنَت َمكَاًنا ُسًوى  فَلََنأِْتَينَّكَ بِِسْحرٍ ِمثِْلِه فَاْجَعلْ َبْينََنا َوَبيَْنَك َمْوِعًدا لَا ُنْخِلفُُه َنْحُن

  }) ٥٨(فَلََنأِْتيَنََّك بِِسْحرٍ ِمثِْلِه فَاجَْعلْ بَْيَنَنا َوبَْيَنَك َمْوِعًدا ال ُنْخِلفُُه َنْحُن َوال أَْنَت َمكَاًنا ُسًوى { 
يف مكان مستوٍ فسوف نأتيك بسحر مثل سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعًدا حمددًا، ال خنلفه حنن وال ختلفه أنت، 

  .معتدل بيننا وبينك

  ) ٥٩(قَالَ َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى 

  }) ٥٩(قَالَ َمْوِعُدكُمْ َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى { 
  .من كل فج وناحية وقت الضحىموعدكم لالجتماع يوم العيد، حني يتزيَّن الناس، وجيتمعون : قال موسى لفرعون

  ) ٦٠(فََتَولَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدهُ ثُمَّ أََتى 

  }) ٦٠(فََتَولَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى { 
  .فأدبر فرعون معرًضا عما أتاه به موسى من احلق، فجمع سحرته، مث جاء بعد ذلك ملوعد االجتماع

  ) ٦١(يْلَكُْم لَا َتفَْترُوا َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ َوقَْد خَاَب َمنِ افَْتَرى قَالَ لَُهْم مُوَسى َو

  }) ٦١(قَالَ لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُمْ ال َتفَْترُوا َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَُيْسحَِتكُْم بَِعذَابٍ َوقَْد خَاَب َمنِ افَْتَرى { 
احذروا، ال ختتلقوا على اهللا الكذب، فيستأصلكم بعذاب ِمن عنده وُيبيدكم، : همقال موسى لسحرة فرعون يعظ

  .وقد خسر من اختلق على اهللا كذًبا

رِِهَما قَالُوا إِنْ َهذَاِن لََساِحَراِن ُيرِيَداِن أَنْ ُيْخرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْح) ٦٢(فََتَناَزُعوا أَْمَرُهْم َبْينَُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى 
  ) ٦٤(فَأَْجِمُعوا كَْيَدكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا َوقَْد أَفْلَحَ الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى ) ٦٣(َوَيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى 

أَنْ ُيْخرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُمْ  قَالُوا إِنْ َهذَانِ لَسَاِحَرانِ ُيرِيَداِن) ٦٢(فََتَناَزعُوا أَْمرَُهْم َبْينَُهْم وَأََسرُّوا النَّْجَوى { 
  }) ٦٤(فَأَْجِمُعوا كَْيدَكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا َوقَْد أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتعْلَى ) ٦٣(بِِسْحرِِهَما وََيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُمُ الُْمثْلَى 

ن يريدان أن خيرجاكم من بالدكم إن موسى وهارون ساحرا: فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وحتادثوا سًرا، قالوا



بسحرمها، ويذهبا بطريقة السحر العظيمة اليت أنتم عليها، فأحكموا كيدكم، واعزموا عليه من غري اختالف بينكم، 
لَتبَْهروا األبصار، وتغلبوا سحر موسى وأخيه، وقد ظفر ؛ مث ائتوا صفًا واحًدا، وألقوا ما يف أيديكم مرة واحدة

  .ال على صاحبه، فغلبه وقهرهحباجته اليوم َمن ع

  ) ٦٥(قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى 

  }) ٦٥(قَالُوا َيا ُموَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى { 
  .ن نبدأ حنن فنلقي ما معنايا موسى إما أن تلقي عصاك أوال وإما أ: قال السحرة

  ) ٦٧(فَأَْوَجَس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى ) ٦٦(قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَِبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتْسَعى 

فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى ) ٦٦(ِمْن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى  قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا ِحَبالُُهْم َوِعصِيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه{ 
)٦٧ ({  

بل ألقُوا أنتم ما معكم أوال فألقَوا حباهلم وعصيَّهم، فتخيل موسى ِمن قوة سحرهم أهنا حيات : قال هلم موسى
  .تسعى، فشعر موسى يف نفسه باخلوف

  ) ٦٨(أَْعلَى قُلَْنا لَا َتَخْف إِنََّك أَْنتَ الْ

  قُلَْنا ال َتَخفْ إِنََّك أَْنَت اَألْعلَى{ 
)٦٨ ({  

ال َتَخْف من شيء، فإنك أنت األعلى على هؤالء السحرة وعلى فرعون وجنوده، : قال اهللا ملوسى حينئذ
  .وستغلبهم

  ) ٦٩(ُيفِْلحُ السَّاِحرُ َحْيثُ أََتى َوأَلْقِ َما ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنعُوا إِنََّما َصَنعُوا كَْيُد سَاِحرٍ وَلَا 

  }) ٦٩(َوأَلْقِ َما ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنُعوا إِنََّما َصَنعُوا كَْيدُ َساِحرٍ َوال ُيفِْلحُ السَّاِحُر َحْيثُ أََتى { 
ِسْحرٍ، وال يظفر وألق عصاك اليت يف ميينك تبتلع حباهلم وعصيهم، فما عملوه أمامك ما هو إال مكر ساحرٍ وختييل 

  .الساحر بسحره أين كان

  ) ٧٠(فَأُلِْقَي السََّحَرةُ ُسجًَّدا قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى 

  }) ٧٠(فَأُلِْقيَ السََّحَرةُ ُسجًَّدا قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى { 
فألقى السحرة أنفسهم على األرض . عليهم فألقى موسى عصاه، فبلعت ما صنعوا، فظهر احلق وقامت احلجة

  .آمنا برب هارون وموسى، لو كان هذا سحًرا ما غُِلْبنا: ساجدين وقالوا

اٍف وَلَأَُصلَِّبنَّكُْم ْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَقَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُ
  ) ٧١(ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ وَلََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا َوأَبْقَى 



الفٍ  َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخقَالَ آَمْنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم{ 
  }) ٧١(َوُألَصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ وَلََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا َوأَبْقَى 

أصدَّقتم مبوسى، واتبعتموه، وأقررمت له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لَعظيمكم الذي : قال فرعون للسحرة
أرجلكم خمالفًا بينها، يًدا من جهة ورِْجال من اجلهة األخرى، فلذلك تابعتموه، فألقطعنَّ أيديكم و؛ َعلَّمكم السحر

أنا أو رب موسى أشد عذاًبا من : على جذوع النخل، ولتعلمنَّ أيها السحرة أينا -بربط أجسادكم  -وألصلبنَّكم 
  اآلخر، وأدوم له؟

  ) ٧٢(َنا فَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ إِنََّما تَقِْضي َهِذِه الْحََياةَ الدُّْنَيا قَالُوا لَْن نُْؤِثَرَك َعلَى َما َجاءََنا ِمَن الْبَيَِّناِت وَالَِّذي فَطََر

  }) ٧٢(ِذِه الَْحَياةَ الدُّْنَيا قَالُوا لَْن ُنْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالَِّذي فَطَرََنا فَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ إِنََّما َتقِْضي َه{ 
لن نفضلك، فنطيعك، ونتبع دينك، على ما جاءنا به موسى من البينات الدالة على صدقه : رعونقال السحرة لف

ووجوب متابعته وطاعة ربه، ولن نُفَضِّل ربوبيتك املزعومة على ربوبية اِهللا الذي خلقنا، فافعل ما أنت فاعل بنا، إمنا 
  .نتٍه بانتهائهاسلطانك يف هذه احلياة الدنيا، وما تفعله بنا، ما هو إال عذاب م

  ) ٧٣( إِنَّا آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيْغِفرَ لََنا َخطَايَاَنا َوَما أَكَْرهَْتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ وَاللَُّه َخْيٌر وَأَْبقَى

  }) ٧٣(ُه َخْيٌر َوأَبْقَى إِنَّا آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيغِْفَر لََنا َخطَايَاَنا َوَما أَكَْرْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ َواللَّ{ 
ليعفو ربُّنا عن ذنوبنا، وما أكرهتنا عليه ِمن عمل السحر يف معارضة ؛ إنَّا آمنا بربنا وصدَّقْنا رسوله وعملنا مبا جاء به

  .جزاء ملن أطاعه، وأبقى عذاًبا ملن عصاه وخالف أمره -يا فرعون  -واهللا خري لنا منك . موسى

  ) ٧٤(ُه ُمْجرًِما فَإِنَّ لَُه جََهنََّم لَا َيُموُت ِفيَها وَلَا َيْحَيى إِنَُّه َمْن َيأْتِ َربَّ

  }) ٧٤(إِنَُّه َمْن يَأِْت َربَُّه ُمْجرًِما فَإِنَّ لَُه َجَهنَّمَ ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيا { 
  .حييا حياة يتلذذ هبا إنه من يأت ربه كافًرا به فإن له نار جهنم ُيَعذَّب هبا، ال ميوت فيها فيستريح، وال

جَنَّاُت َعْدٍن َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهارُ ) ٧٥(َوَمْن َيأِْتِه ُمْؤِمًنا قَْد َعِملَ الصَّاِلَحاِت فَأُولَِئَك لَُهُم الدََّرجَاُت الُْعلَى 
  ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّى 

  ْد َعِملَ الصَّاِلَحاِت فَأُولَِئكَ لَُهمُ الدََّرَجاُت الُْعالَوَمْن َيأِْتِه ُمْؤِمًنا قَ{ 
  }) ٧٦(َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّى ) ٧٥(

ة الدائمة، جتري من حتت ومن يأت ربه مؤمًنا به قد عمل األعمال الصاحلة فله املنازل العالية يف جنات اإلقام
أشجارها األهنار ماكثني فيها أبًدا، وذلك النعيم املقيم ثواب من اهللا ملن طهَّر نفسه من الدنس واخلبث والشرك، 

  .وعبد اهللا وحده فأطاعه واجتنب معاصيه، ولقي ربه ال يشرك بعبادته أحًدا من خلقه

  ) ٧٧(َباِدي فَاضْرِْب لَُهْم طَرِيقًا ِفي الَْبْحرِ يََبًسا لَا َتخَاُف َدَركًا َولَا َتْخَشى َولَقَْد أَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِع



  }) ٧٧(ال َتْخَشى َولَقَدْ أَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِعَِباِدي فَاْضرِبْ لَُهْم طَرِيقًا ِفي الَْبْحرِ َيَبًسا ال َتَخاُف َدرَكًا َو{ 
، فاتِِّخذْ هلم يف البحر طريقًا يابًسا، ال "مصر"أن اخُرج ليال بعبادي من بين إسرائيل من : موسى ولقد أوحينا إىل

  .ختاف من فرعون وجنوده أن يلحقوكم فيدركوكم، وال ختشى يف البحر غرقًا

  ) ٧٨(فَأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغِشيَُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشَيُهْم 

  }) ٧٨(عَُهْم ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغِشيَُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشيَُهْم فَأَْتَب{ 
فأسرى موسى ببين إسرائيل، وعرب هبم طريقًا يف البحر، فأتبعهم فرعون جبنوده، فغمرهم من املاء ما ال يعلم كنهه إال 

  .اهللا، فغرقوا مجيًعا وجنا موسى وقومه

  ) ٧٩(َوَما َهَدى َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه 

  }) ٧٩(وَأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى { 
  .وأضلَّ فرعون قومه مبا زيَّنه هلم من الكفر والتكذيب، وما سلك هبم طريق اهلداية

  ) ٨٠(َنزَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ قَدْ أَْنَجيَْناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َوَواَعْدَناكُْم جَانَِب الطُّورِ الْأَْيَمَن َو

  }) ٨٠(كُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ قَْد أَْنجَْيَناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم وََواَعدَْناكُْم َجانِبَ الطُّورِ اَألْيَمَن َوَنزَّلَْنا َعلَْي{ 
فرعون، وَجَعلْنا موعدكم جبانب جبل الطور األمين إلنزال التوراة يا بين إسرائيل اذكروا حني أجنيناكم ِمن عدوكم 

  .عليكم، ونزلنا عليكم يف التيه ما تأكلونه، مما يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل، والطري الذي يشبه السَُّماَنى

  ) ٨١(َمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَقَْد َهَوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم وَلَا َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي َو

  }) ٨١(قَْد َهَوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوال َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَ{ 
ينزل بكم غضيب، وَمن ينزل به غضيب فقد هلك كلوا من رزقنا الطيب، وال تعتدوا فيه بأن يظلم بعضكم بعًضا، ف

  .وخسر

  ) ٨٢(َوإِنِّي لََغفَّارٌ ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى 

  }) ٨٢(َوإِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلًحا ثُمَّ اهَْتَدى { 
  .ل األعمال الصاحلة، مث اهتدى إىل احلق واستقام عليهوإين لَغفار ملن تاب من ذنبه وكفره، وآمن يب وعم

  ) ٨٣(َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى 

  }) ٨٣(َوَما أَْعجَلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى { 
  فسبقَتهم إىل جانب الطور األمين، وخلَّفتَهم وراءك؟ -يا موسى  -وأيُّ شيء أعجلك عن قومك 



  ) ٨٤(َعلَى أَثَرِي وََعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ ِلتَْرَضى قَالَ ُهْم أُولَاِء 

  }) ٨٤(قَالَ ُهْم أُوالِء َعلَى أَثَرِي وََعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لَِتْرَضى { 
  .لتزداد عين رضا -يا ريب  -إهنم خلفي سوف يلحقون يب، وسبقُتهم إليك : قال

  ) ٨٥(َوأََضلَُّهُم السَّامِرِيُّ  قَالَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك

  }) ٨٥(قَالَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك وَأََضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ { 
  .فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل، وإن السامري قد أضلهم: قال اهللا ملوسى

 سِفًا قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم َيِعدْكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسًنا أَفَطَالَ َعلَْيكُمُ الْعَْهُد أَْم أََردُْتْم أَنْ َيِحلَّفََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَ
  ) ٨٦(َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن رَبِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِدي 

مِ أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحسًَنا أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الَْعْهُد أَْم أَرَْدُتْم أَنْ فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ َيا قَْو{ 
  }) ٨٦(َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن َربِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِدي 

ا بإنزال التوراة؟ أفطال يا قوم أمل َيِعْدكم ربكم وعًدا حسًن: فرجع موسى إىل قومه غضبان عليهم حزيًنا، وقال هلم
عليكم العهد واستبطأمت الوعد، أم أردمت أن تفعلوا فعال حيل عليكم بسببه غضب من ربكم، فأخلفتم موعدي 

  وعبدمت العجل، وتركتم االلتزام بأوامري؟

  ) ٨٧(ْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِلَك أَلْقَى السَّاِمرِيُّ قَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملْكَِنا َولَِكنَّا ُحمِّلَْنا أَْوزَاًرا ِمْن زِيَنِة الْقَ

  }) ٨٧(َك أَلْقَى السَّاِمرِيُّ قَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدكَ بَِملِْكَنا وَلَِكنَّا ُحمِّلَْنا أَْوَزاًرا ِمْن زِيَنِة الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِل{ 
ارنا، ولكنَّا ُحمِّلنا أثقاال ِمن حليِّ قوم فرعون، فألقيناها يف حفرة فيها نار يا موسى ما أخلفنا موعدك باختي: قالوا

  .بأمر السامري، فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جربيل عليه السالم

  ) ٨٨( فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه خَُواٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم وَإِلَُه ُموَسى فََنِسَي

  }) ٨٨(فَأَخَْرَج لَُهْم ِعْجال َجَسًدا لَهُ ُخوَاٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم وَإِلَُه ُموَسى فََنِسَي { 
هذا هو : فصنع السامري لبين إسرائيل من الذهب عجال جسًدا خيور خوار البقر، فقال املفتونون به منهم لآلخرين

  .إهلكم وإله موسى، نسيه وغَفَل عنه

  ) ٨٩(ا َيَرْونَ أَلَّا يَْرجُِع إِلَْيهِْم قَوْلًا َولَا َيْمِلُك لَُهمْ َضرا َولَا َنفًْعا أَفَلَ

  }) ٨٩(أَفَال َيَرْونَ أَال يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْوال َوال َيْمِلُك لَُهْم َضرا َوال َنفًْعا { 
م جوابًا، وال يقدر على دفع ضرٍّ عنهم، وال جلب أفال يرى الذين عبدوا العجل أنه ال يكلمهم ابتداء، وال يردُّ عليه

  نفع هلم؟



  ) ٩٠(أَِطيُعوا أَْمرِي َولَقَْد قَالَ لَُهْم هَاُرونُ ِمْن قَْبلُ َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتمْ بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن فَاتَّبُِعونِي َو

  }) ٩٠(ْومِ إِنََّما فُِتنُْتْم بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن فَاتَّبِعُونِي َوأَِطيعُوا أَْمرِي َولَقَْد قَالَ لَُهْم َهاُرونُ ِمْن قَْبلُ َيا قَ{ 
يا قوم إمنا اخُتربمت هبذا العجل؛ ليظهر املؤمن منكم من : ولقد قال هارون لبين إسرائيل من قبل رجوع موسى إليهم

  .عوكم إليه من عبادة اهللا، وأطيعوا أمري يف اتباع شرعهالكافر، وإن ربكم الرمحن ال غريه فاتبعوين فيما أد

  ) ٩١(قَالُوا لَْن نَْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيَنا ُموَسى 

  }) ٩١(قَالُوا لَْن َنْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني حَتَّى يَْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى { 
  .على عبادة العجل حىت يرجع إلينا موسى لن نزال مقيمني: قال ُعبَّاد العجل منهم

  ) ٩٣(أَلَّا َتتَّبَِعنِ أَفََعصَْيَت أَْمرِي ) ٩٢(قَالَ َيا َهاُرونُ َما َمنََعَك إِذْ َرأَْيَتُهمْ َضلُّوا 

  }) ٩٣(أَال َتتَّبَِعنِ أَفََعصَْيَت أَْمرِي ) ٩٢(قَالَ َيا هَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ رَأَْيتَُهْم َضلُّوا { 
أيُّ شيء منعك حني رأيتهم ضلُّوا عن دينهم أن ال تتبعين، فتلحق يب وتتركهم؟ أفعصيت : قال موسى ألخيه هارون

  أمري فيما أمرتك به من خالفيت واإلصالح بعدي؟

  ) ٩٤(إِسَْرائِيلَ وَلَْم َتْرقُْب قَوِْلي  قَالَ َيْبَنُؤمَّ لَا َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َولَا بَِرأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي

  }) ٩٤(وَلَْم َتْرقُْب قَوِْلي قَالَ َيا اْبَن أُمَّ ال تَأُْخذْ بِِلْحيَِتي َوال بِرَأِْسي إِنِّي َخشِيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي إِسَْراِئيلَ { 
يا ابن أمي ال متسك بلحييت وال بشعر رأسي، إين : ونمث أخذ موسى بلحية هارون ورأسه جيرُّه إليه، فقال له هار

  .فرَّقت بني بين إسرائيل، ومل حتفظ وصييت حبسن رعايتهم: أن تقول -إن تركتهم وحلقت بك  -خفُت 

  ) ٩٥(قَالَ فََما َخطُْبَك َيا َساِمرِيُّ 

  }) ٩٥(قَالَ فََما َخطُْبَك َيا َسامِرِيُّ { 
  سامري؟ وما الذي دعاك إىل ما فعلته؟فما شأنك يا : قال موسى للسامري

  ) ٩٦(فِْسي قَالَ َبصُْرُت بَِما لَْم يَْبُصرُوا بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَّسُولِ فََنَبذُْتَها وَكَذَِلَك َسوَّلَْت ِلي َن

  }) ٩٦(ولِ فَنََبذْتَُها َوكَذَِلَك سَوَّلَْت ِلي َنفِْسي قَالَ َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصرُوا بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَُّس{ 
على فرس، وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون  -وهو جربيل عليه السالم  -رأيت ما مل يروه : قال السامري

وجنوده، فأخذُت بكفي ترابا من أثر حافر فرس جربيل، فألقيته على احلليِّ الذي صنعت منه العجل، فكان عجال 
  .ا له خوار؛ بالء وفتنة، وكذلك زيَّنت يل نفسي األمَّارة بالسوء هذا الصنيعجسًد

لَهِكَ الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحَياِة أَنْ َتقُولَ لَا ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن ُتْخلَفَُه َواْنظُْر إِلَى إِ
  ) ٩٧(ثُمَّ لََنْنسِفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفًا  َعاِكفًا لَُنَحرِّقَنَُّه



لَهَِك الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحيَاِة أَنْ َتقُولَ ال ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن ُتْخلَفَُه وَاْنظُْر إِلَى إِ{ 
  }) ٩٧(ِفي الَْيمِّ َنْسفًا َعاِكفًا لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لََنْنسِفَنَُّه 

ال أََمسُّ وال أَُمسُّ، وإن لك : فاذهب فإن لك يف حياتك أن تعيش منبوذًا تقول لكل أحد: قال موسى للسامري
موعدا لعذابك وعقابك، لن ُيْخلفك اهللا إياه، وسوف تلقاه، وانظر إىل معبودك الذي أقمت على عبادته لُنحرقنَّه 

  . اليمِّ تذريةبالنار، مث لُنذرينَّه يف

  ) ٩٨(إِنََّما إِلَُهكُُم اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما 

  }) ٩٨(إِنََّما إِلَُهكُمُ اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما { 
  . هو، وسع علمه كل شيءهو اهللا الذي ال معبود حبق إال -أيها الناس  -إمنا إهلكم 

  ) ٩٩(كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْينَاَك ِمْن لَدُنَّا ِذكًْرا 

  }) ٩٩(كَذَِلَك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آتَْيَناَك ِمْن لَُدنَّا ِذكًْرا { 
وقد آتيناك ِمن . أنباء موسى وفرعون وقومهما، خنربك بأنباء السابقني لك -رسول أيها ال -كما قصصنا عليك 

  .عندنا هذا القرآن ذكرى ملن يتذكر

  ) ١٠٠(َمْن أَْعَرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم الِْقَياَمِة وِْزًرا 

  }) ١٠٠(َمْن أَْعَرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم الِْقَياَمِة وِْزًرا { 
  .من أعرض عن هذا القرآن، ومل يصدق به، ومل يعمل مبا فيه، فإنه يأيت ربه يوم القيامة حيمل إمثًا عظيًما

  ) ١٠١(َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِحْملًا 

  }) ١٠١(خَاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ ِحْمال { 
  .، وساءهم ذلك احلمل الثقيل من اآلثام حيث أوردهم النارخالدين يف العذاب

  ) ١٠٢(َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر الُْمْجرِِمنيَ َيْوَمِئذٍ ُزْرقًا 

  }) ١٠٢(َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُزْرقًا { 
من ؛ لبعث، ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم زرق، تغيَّرت ألواهنم وعيوهنملصيحة ا" القرن"يوم َينفُخ امللَُك يف 

  .شدة األحداث واألهوال

  ) ١٠٣(َيَتَخافَُتونَ َبيَْنُهْم إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشًرا 

  }) ١٠٣(يََتَخافَُتونَ َبْيَنُهمْ إِنْ لَبِثُْتْم إِال َعشًْرا { 
  .لبثتم يف احلياة الدنيا إال عشرة أيامما : يتهامسون بينهم، يقول بعضهم لبعض



  ) ١٠٤(َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َيْوًما 

  }) ١٠٤(َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم إِال َيْوًما { 
لِقَصر مدة الدنيا يف ؛ أعلم مبا يقولون وُيِسرُّون حني يقول أعلمهم وأوفاهم عقال ما لبثتم إال يوًما واحدًا حنن

  .أنفسهم يوم القيامة

  ) ١٠٥(َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َيْنسِفَُها َربِّي َنْسفًا 

  }) ١٠٥(ي َنْسفًا َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَْنِسفَُها َربِّ{ 
يزيلها ربِّي عن أماكنها فيجعلها هباء : قومك عن مصري اجلبال يوم القيامة، فقل هلم -أيها الرسول  -ويسألك 

  .منبثًا

  ) ١٠٧(لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَْمًتا ) ١٠٦(فََيذَُرَها قَاًعا صَفَْصفًا 

  }) ١٠٧(يَها ِعَوًجا َوال أَْمًتا ال تََرى ِف) ١٠٦(فََيذَرَُها قَاًعا َصفَْصفًا { 
فيترك األرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء ال نبات فيها، ال يرى الناظر إليها ِمن استوائها مَْيال وال ارتفاًعا وال 

  .اخنفاًضا

  ) ١٠٨(إِلَّا َهْمًسا  َيْوَمِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي لَا ِعَوجَ لَُه َوَخشََعِت الْأَصَْواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع

  }) ١٠٨(َيْومَِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعيَ ال ِعَوَج لَُه َوَخشََعِت اَألصَْواُت ِللرَّْحَمنِ فَال َتْسَمعُ إِال َهْمًسا { 
ألهنا حق وصدق جلميع ؛ يف ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إىل موقف القيامة، ال حميد عن دعوة الداعي

  .األصوات خضوًعا للرمحن، فال تسمع منها إال صوًتا خفًيااخللق، وسكنت 

  ) ١٠٩(َيْوَمِئٍذ لَا َتْنفَعُ الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْولًا 

  }) ١٠٩(َيْومَِئٍذ ال َتنْفَُع الشَّفَاَعةُ إِال َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْوال { 
يف ذلك اليوم ال تنفع الشفاعة أحًدا من اخللق، إال إذا أذن الرمحن للشافع، ورضي عن املشفوع له، وال يكون ذلك 

  .إال للمؤمن املخلص

  ) ١١٠(َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بِِه ِعلًْما 

  }) ١١٠(ُهْم َوال ُيِحيطُونَ بِِه ِعلًْما َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَ{ 
  .يعلم اهللا ما بني أيدي الناس ِمن أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنيا، وال حييط خلقه به علًما سبحانه وتعاىل

  ) ١١١(َوَعَنِت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما 



  }) ١١١(لَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما َوَعَنِت الُْوُجوُه ِل{ 
وخضعت وجوه اخلالئق، وذلَّت خلالقها، الذي له مجيع معاين احلياة الكاملة كما يليق جبالله الذي ال ميوت، القائم 

  .وقد خسر يوم القيامة َمن أشرك مع اهللا أحًدا من خلقه. تدبري كلِّ شيء، املستغين عمَّن سواه على

  ) ١١٢(َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا َيَخاُف ظُلًْما َولَا َهْضًما 

  }) ١١٢(ا َوال َهْضًما َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال َيَخاُف ظُلًْم{ 
  .ومن يعمل صاحلات األعمال وهو مؤمن بربه، فال خياف ظلًما بزيادة سيئاته، وال هضًما بنقص حسناته

  ) ١١٣(كًْرا َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَوْ ُيْحِدثُ لَُهْم ِذ

  }) ١١٣(كًْرا َوكَذَِلَك أَْنزَلَْناُه قُْرآًنا عََربِيا َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيدِ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذ{ 
وكما رغَّبنا أهل اإلميان يف صاحلات األعمال، وحذَّرنا أهل الكفر من املقام على معاصيهم وكفرهم بآياتنا، أنزلنا 

رجاء أن يتقوا رهبم، أو ُيحِدث هلم هذا القرآن ؛ ليفهموه، وفصَّلنا فيه أنواًعا من الوعيد؛ آن باللسان العريبهذا القر
  .تذكرة، فيتعظوا، ويعتربوا

  ) ١١٤(نِي ِعلًْما فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلكُ الَْحقُّ َولَا تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِْد

  }) ١١٤(نِي ِعلًْما فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ َوال تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِْد{ 
تصرف بكل وارتفع، وتقدَّس عن كل نقص، امللك الذي قهر سلطانه كل ملك وجبار، امل -سبحانه  -فتنزَّه اهللا 

مبسابقة جربيل  -أيها الرسول  -وال تعجل . شيء، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق
  .ربِّ زدين علًما إىل ما علمتين: يف َتلَقِّي القرآن قبل أن َيفَْرغ منه، وقل

  ) ١١٥( َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي وَلَْم َنجِدْ لَُه َعْزًما

  }) ١١٥(َولَقَْد عَهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي َولَمْ َنجِْد لَُه َعْزًما { 
إن إبليس عدو لك ولزوجك، فال : ولقد وصينا آدم ِمن قَبلِ أن يأكل من الشجرة، أال يأكل منها، وقلنا له
ان فأطاعه، ونسي آدم الوصية، ومل جند له خيرجنكما من اجلنة، فتشقى أنت وزوجك يف الدنيا، فوسوس إليه الشيط

  .قوة يف العزم حيفظ هبا ما أُمر به

  ) ١١٦(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس أََبى 

  }) ١١٦(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجدُوا آلَدَم فََسَجدُوا إِال إِْبلِيَس أََبى { 
اسجدوا آلدم سجود حتية وإكرام، فأطاعوا، وسجدوا، لكن إبليس : إذ قلنا للمالئكة -أيها الرسول  -ر واذك

  .امتنع من السجود

  ) ١١٧(فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلزَْوجَِك فَلَا ُيْخرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَى 



  }) ١١٧(ا َعُدوٌّ لََك َوِلزَْوجَِك فَال ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَى فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَ{ 
يا آدم إن إبليس هذا عدو لك ولزوجتك، فاحذرا منه، وال تطيعاه مبعصييت، فيخرجكما من اجلنة، فتشقى إذا : فقلنا

  .أُخرجت منها

  ) ١١٨(إِنَّ لََك أَلَّا َتجُوَع ِفيَها َولَا َتْعَرى 

  }) ١١٨(إِنَّ لََك أَال َتجُوَع ِفيَها َوال َتْعَرى  {
  .يف هذه اجلنة أن تأكل فال جتوع، وأن َتلَْبس فال َتْعرى -يا آدم  -إن لك 

  ) ١١٩(َوأَنََّك لَا َتظَْمأُ ِفيَها وَلَا َتْضَحى 

  }) ١١٩(َوأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى { 
  .وال يصيبك حر الشمس وأن لك أال تعطش يف هذه اجلنة

  ) ١٢٠(فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّيْطَانُ قَالَ َيا آَدُم َهلْ أَدُلَُّك َعلَى َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملْكٍ لَا َيْبلَى 

  }) ١٢٠(فََوْسَوسَ إِلَْيهِ الشَّْيطَانُ قَالَ َيا آَدُم َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملٍْك ال َيبْلَى { 
هل أدلك على شجرة، إن أكلت منها ُخلِّدَت فلم متت، وملكت ُملْكًا ال ينقضي : فوسوس الشيطان آلدم وقال له

  وال ينقطع؟

  ) ١٢١( فََغَوى فَأَكَلَا ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه

  }) ١٢١(فََغَوى  فَأَكَال ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه{ 
فأكل آدم وحواء من الشجرة اليت هنامها اهللا عنها، فانكشفت هلما عوراهتما، وكانت مستورةً عن أعينهما، فأخذا 

ليسترا ما انكشف من عوراهتما، وخالف آدم أمر ربه، فغوى ؛ رق أشجار اجلنة ويلصقانه عليهماينزعان من و
  .باألكل من الشجرة اليت هناه اهللا عن االقتراب منها

  ) ١٢٢(ثُمَّ اْجَتبَاُه َربُُّه فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى 

  }) ١٢٢(ثُمَّ اجَْتَباُه َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه َوَهَدى { 
  .صطفى اهللا آدم، وقرَّبه، وقَبِل توبته، وهداه رشدهمث ا

  ) ١٢٣(ا َيِضلُّ َولَا َيْشقَى قَالَ اْهبِطَا ِمنَْها َجِميًعا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَلَ

  }) ١٢٣(ْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَال َيِضلُّ َوال َيْشقَى قَالَ اْهبِطَا مِْنَها َجِميًعا َبْعُضكُْم ِلَب{ 
اهبطا من اجلنة إىل األرض مجيًعا مع إبليس، فأنتما وهو أعداء، فإن يأتكم مين هدى : قال اهللا تعاىل آلدم وحواء

  .يرشد يف الدنيا، ويهتدي، وال يشقى يف اآلخرة بعقاب اهللاوبيان فمن اتبع هداي وبياين وعمل هبما فإنه 



  ) ١٢٤(َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا وََنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَعَْمى 

  }) ١٢٤(أَْعَمى  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا وََنْحشُُرُه َيْوَم الْقَِياَمِة{ 
وإن ظهر أنه من أهل الفضل -ومن تولَّى عن ذكري الذي أذكِّره به فإن له يف احلياة األوىل معيشة ضيِّقة شاقة 

  .، وُيضيَّق قربه عليه ويعذَّب فيه، وحنشره يوم القيامة أعمى عن الرؤية وعن احلجة-واليسار

  ) ١٢٥(ُت َبصًِريا قَالَ َربِّ ِلَم َحَشرَْتنِي أَْعَمى َوقَْد كُْن

  }) ١٢٥(قَالَ َربِّ ِلَم َحشَْرَتنِي أَْعَمى َوقَْد كُْنُت َبِصًريا { 
  ربِّ ِلَم َحَشْرتين أعمى، وقد كنت بصًريا يف الدنيا؟: قال املعرِض عن ذكر اهللا

  ) ١٢٦(قَالَ كَذَِلَك أََتْتَك آيَاُتَنا فََنِسيَتَها وَكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى 

  }) ١٢٦(كَذَِلَك أَتَْتَك آَياُتَنا فََنِسيَتَها َوكَذَِلَك الَْيْوَم تُْنَسى  قَالَ{ 
ألنك أتتك آيايت البينات، فأعرضت عنها، ومل تؤمن هبا، وكما تركَتها يف الدنيا ؛ حشرتك أعمى: قال اهللا تعاىل له

  .فكذلك اليوم ُتترك يف النار

  ) ١٢٧(ِمْن بِآَياتِ َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ َوأَبْقَى َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن أَسَْرَف َولَمْ ُيْؤ

  }) ١٢٧(َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن أَْسَرَف وَلَْم ُيْؤِمْن بِآيَاِت َربِِّه َولََعذَاُب اآلِخَرِة أََشدُّ وَأَْبقَى { 
دنيا، ولَعذاب اآلخرة املعدُّ هلم أشد وهكذا نعاقب َمن أسرف على نفسه فعصى ربه، ومل يؤمن بآياته بعقوبات يف ال

  .ألنه ال ينقطع وال ينقضي؛ أملًا وأدوم وأثبت

  ) ١٢٨(وِلي النَُّهى أَفَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن يَْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلأُ

  }) ١٢٨(أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُرونِ َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِمْ إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ألُوِلي النَُّهى  أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم{ 
على طريق الرشاد كثرة َمن أهلكنا من األمم املكذبة قبلهم وهم ميشون يف  -أيها الرسول  -أفلم يدل قومك 

  .ك األمم وآثار عذاهبم لَعًربا وعظاٍت ألهل العقول الواعيةديارهم، ويرون آثار هالكهم؟ إن يف كثرة تل

  ) ١٢٩(َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاًما وَأََجلٌ ُمسَمى 

  }) ١٢٩(َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاًما وَأََجلٌ ُمَسمى { 
  .ى عنده لالزمهم اهلالك عاجال، ألهنم يستحقونه؛ بسبب كفرهمولوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسم

 فََسبِّْح َوأَطَْراَف النَّهَارِ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ
  ) ١٣٠(لََعلََّك تَْرَضى 



َوأَطَْراَف النََّهارِ لَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ فَسَبِّْح فَاصْبِْر َع{ 
  }) ١٣٠(لََعلََّك تَْرَضى 

 صالة الفجر قبل على ما يقوله املكذبون بك من أوصاف وأباطيل، وسبِّح حبمد ربك يف -أيها الرسول  -فاصرب 
؛ طلوع الشمس، وصالة العصر قبل غروهبا، وصالة العشاء يف ساعات الليل، وصالة الظهر واملغرب أطراف النهار

  .كي تثاب على هذه األعمال مبا َتْرضى به

  ) ١٣١(َيا ِلَنفِْتنَُهْم ِفيِه َورِْزُق َربِّكَ َخْيٌر وَأَْبقَى َولَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواًجا ِمْنُهْم زَْهَرةَ الَْحَياِة الدُّْن

  }) ١٣١(َورِْزُق َربِّكَ َخْيٌر وَأَْبقَى َوال َتُمدَّنَّ َعيَْنْيَك إِلَى َما َمتَّعَْنا بِِه أَزْوَاًجا ِمْنُهمْ َزْهَرةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا ِلَنفْتَِنُهْم ِفيِه { 
؛ ْعنا به هؤالء املشركني وأمثاهلم من أنواع املتع، فإهنا زينة زائلة يف هذه احلياة الدنيا، متعناهم هباوال تنظر إىل ما َمتَّ

  .حيث ال انقطاع له وال نفاد؛ لنبتليهم هبا، ورزق ربك وثوابه خري لك مما متعناهم به وأدوم

  ) ١٣٢(ْزقًا َنْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها لَا َنسْأَلُكَ رِ

  }) ١٣٢(َوأُْمْر أَهْلََك بِالصَّالِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها ال َنسْأَلُكَ رِْزقًا َنْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى { 
والعاقبة الصاحلة .  ، حنن نرزقك ونعطيكأهلك بالصالة، واصطرب على أدائها، ال نسألك ماال -أيها النيب  -َوأُْمْر 

  .يف الدنيا واآلخرة ألهل التقوى

  ) ١٣٣(َوقَالُوا لَْولَا يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه أََولَْم َتأْتِهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحفِ الْأُولَى 

  بَيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحِف األُولَىَوقَالُوا لَْوال يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه أََولَْم َتأْتِهِْم { 
)١٣٣ ({  

هال تأتينا بعالمة من ربك تدلُّ على صدقك، أومل يأهتم هذا القرآن املصدق ملا يف : -أيها الرسول  -وقال مكذبوك 
  الكتب السابقة من احلق؟

  ) ١٣٤(ْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ وََنْخَزى َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا لَْولَا أَ

ى ِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ وََنْخَزَولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُوال فََنتَّبَِع آَيا{ 
)١٣٤ ({  

ربنا هال أرسلت : ولو أنَّا أهلكنا هؤالء املكذبني بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسوال وننزل عليهم كتاًبا لقالوا
  .إلينا رسوال من عندك، فنصدقه، ونتبع آياتك وشرعك، ِمن قبل أن َنذلَّ وَنخزى بعذابك

  ) ١٣٥(أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدى  قُلْ كُلٌّ ُمَترَبٌِّص فََترَبَُّصوا فََسَتْعلَُمونَ َمْن



  }) ١٣٥(قُلْ كُلٌّ ُمتََربٌِّص فَتََربَّصُوا فََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصَحابُ الصِّرَاِط السَّوِيِّ َوَمنِ اهَْتَدى { 
النصر والفالح،  كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان، وملن يكون: هلؤالء املشركني باهللا -أيها الرسول  -قل 

  َمن أهل الطريق املستقيم، وَمن املهتدي للحق منا ومنكم؟: فانتظروا، فستعلمون

  }سورة األنبياء { 

  ) ١(اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ 

  }) ١(اقْتََرَب ِللنَّاسِ ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ { 
حساب الناس على ما قدَّموا من عمل، ومع ذلك فالكفار يعيشون الهني عن هذه احلقيقة، معرضني عن  دنا وقت

  .هذا اإلنذار

  ) ٢(َما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث إِلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهمْ َيلَْعُبونَ 

  }) ٢( اْسَتَمُعوُه َوُهمْ َيلَْعُبونَ َما َيأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن رَبِّهِْم ُمْحَدٍث إِال{ 
  .ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم جمدًِّدا هلم التذكري، إال كان مساعهم له مساع لعب واستهزاء

  ) ٣(َر وَأَْنُتمْ ُتْبِصُرونَ لَاِهَيةً قُلُوُبُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ السِّْح

  }) ٣(ْنُتمْ ُتْبِصُرونَ الِهَيةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهلْ َهذَا إِال َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ السِّْحَر وَأَ{ 
بل إن الظاملني من قريش . ما فيهقلوهبم غافلة عن القرآن الكرمي، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواهتا، ال يعقلون 

وهو إشاعة ما يصدُّون به الناس عن اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم من أنه بشر : اجتمعوا على أمر َخِفيٍّ
مثلهم، ال خيتلف عنهم يف شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف جتيئون إليه وتتبعونه، وأنتم تبصرون أنه 

  بشر مثلكم؟

  ) ٤(ي َيْعلَُم الْقَْولَ ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم قَالَ رَبِّ

  }) ٤(قَالَ َربِّي َيْعلَمُ الْقَْولَ ِفي السََّماِء َواَألْرضِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
يف السماء واألرض، ويعلم ما ريب يعلم القول : رد النيب صلى اهللا عليه وسلم األمَر إىل ربه سبحانه وتعاىل فقال
  .ويف هذا هتديد هلم ووعيد. أسررمتوه من حديثكم، وهو السميع ألقوالكم، العليم بأحوالكم

  ) ٥(َبلْ قَالُوا أَْضَغاثُ أَْحلَامٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ 

  أَْحالمٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأْتَِنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ األَوَّلُونَ َبلْ قَالُوا أَْضغَاثُ{ 
)٥ ({  

إنه اختالق وكذب وليس وحًيا، ومن : إنه أخالط أحالم ال حقيقة هلا، ومن قائل: بل جحد الكفار القرآن فِمن قائل



د منا أن نصدِّقه فليجئنا مبعجزة حمسوسة كناقة صاحل، إن حممًدا شاعر، وهذا الذي جاء به شعر، وإن أرا: قائل
  .وآيات موسى وعيسى، وما جاء به الرسل من قبله

  ) ٦(َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٦(َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهمْ ُيْؤِمُنونَ { 
من قرية طلب أهلها املعجزات ِمن رسوهلم وحتققت، بل كذَّبوا، فأهلكناهم، أفيؤمن " مكة"آمنت قبل كفار  ما

  .إذا حتققت املعجزات اليت طلبوها؟ كال إهنم ال يؤمنون" مكة"كفار

  ) ٧(نُْتْم لَا َتْعلَُمونَ َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رِجَالًا نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُ

  }) ٧(َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِال رِجَاال نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ { 
" مكة"يا كفار  -إال رجاال من البشر نوحي إليهم، ومل نرسل مالئكة، فاسألوا  -أيها الرسول  -وما أرسلنا قبلك 

  .أهل العلم بالكتب املنزلة السابقة، إن كنتم جتهلون ذلك -

  ) ٨(َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا لَا َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَما كَانُوا خَاِلِديَن 

  }) ٨(َوَما َجَعلَْناُهمْ َجَسًدا ال َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَما كَاُنوا خَاِلِديَن { 
ك خارجني عن طباع البشر ال حيتاجون إىل طعام وشراب، وما كانوا خالدين ال وما جعلنا أولئك املرسلني قبل

  .ميوتون

  ) ٩(ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الْوَْعَد فَأَْنَجْيَناُهْم َوَمْن َنَشاُء َوأَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَني 

  }) ٩(ُمْسرِِفَني ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فَأَْنَجيَْناُهْم َوَمْن َنَشاُء َوأَْهلَكَْنا الْ{ 
  .مث أجنزنا لألنبياء وأتباعم ما وعدناهم به من النصر والنجاة، وأهلَكْنا املسرفني على أنفسهم بكفرهم برهبم

  ) ١٠(لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاًبا ِفيِه ِذكُْركُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  }) ١٠(كُمْ أَفَال َتْعِقلُونَ لَقَدْ أَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاًبا ِفيِه ِذكُْر{ 
لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن، فيه عزُّكم وشرفكم يف الدنيا واآلخرة إن تذكرمت به، أفال تعقلون ما فَضَّلْتكم به على 

  غريكم؟

  ) ١١(َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعدََها قَْوًما آَخرِيَن 

  }) ١١(قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً وَأَْنشَأَْنا بَْعَدَها قَْوًما آَخرِيَن َوكَْم { 
وكثري من القرى كان أهلها ظاملني بكفرهم مبا جاءهتم به رسلهم، فأهلكناهم بعذاب أبادهم مجيًعا، وأوجدنا بعدهم 

  .قوًما آخرين سواهم



  ) ١٢(ْنَها َيْركُُضونَ فَلَمَّا أََحسُّوا َبأْسََنا إِذَا ُهْم ِم

  }) ١٢(فَلَمَّا أََحسُّوا َبأَْسَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ { 
  .فلما رأى هؤالء الظاملون عذابنا الشديد نازال هبم، وشاهدوا بوادره، إذا هم من قريتهم يسرعون هاربني

  ) ١٣(كُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ لَا َترْكُُضوا وَاْرجِعُوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِ

  }) ١٣(ال َترْكُُضوا َواْرجُِعوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساكِنِكُْم لَعَلَّكُْم ُتْسأَلُونَ { 
ال هتربوا وارجعوا إىل لذاتكم وتنعُّمكم يف دنياكم امللهية ومساكنكم املشيَّدة، لعلكم ُتسألون : فنودوا يف هذه احلال

  .نياكم شيئًا، وذلك على وجه السخرية واالستهزاء هبممن د

  ) ١٤(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 

  }) ١٤(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني { 
  .يا هالكنا، فقد ظلمنا أنفسنا بكفرنا: فلم يكن هلم من جواب إال اعترافهم جبرمهم وقوهلم

  ) ١٥(تِلَْك َدْعَواُهمْ َحتَّى َجَعلَْناُهْم َحصِيًدا َخاِمِديَن  فََما َزالَْت

  }) ١٥(فََما َزالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم حَتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن { 
َدْعَوَتهم يرددوهنا حىت جعلناهم  -وهي الدعاء على أنفسهم باهلالك، واالعتراف بالظلم  -فما زالت تلك املقالة 

أن تستمروا على تكذيب حممد صلى اهللا  -أيها املخاطبون  -فاحذروا . الزرع احملصود، خامدين ال حياة فيهمك
  .عليه وسلم، فيحلُّ بكم ما َحلَّ باألمم قبلكم

  ) ١٦(َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما لَاِعبَِني 

  }) ١٦(َوَما َبيَْنُهَما الِعبَِني  َوَما َخلَقَْنا السََّماَء وَاَألْرَض{ 
ولتعتربوا بذلك كله،  -أيها الناس  -وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما عبثًا وباطال بل إلقامة احلجة عليكم 

  .فتعلموا أن الذي خلق ذلك ال يشبهه شيء، وال تصلح العبادة إال له

  ) ١٧(ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني  لَْو أَرَْدَنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهًوا لَاتََّخذَْناُه

  }) ١٧(لَْو أََردَْنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهًوا التََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني { 
الستحالة أن ؛ لو أردنا أن نتخذ هلًوا من الولد أو الصاحبة الختذناه من عندنا ال من عندكم، ما كنا فاعلني ذلك

  .ا ولد أو صاحبةيكون لن

  ) ١٨(َبلْ نَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الْبَاِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق وَلَكُُم الْوَْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ 



  }) ١٨(َبلْ َنقِْذفُ بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق َولَكُُم الَْوْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ { 
 -أيها املشركون  -ولكم العذاب يف اآلخرة . ل نقذف باحلق ونبيِّنه، فيدحض الباطل، فإذا هو ذاهب مضمحلب

  .ِمن َوْصفكم ربكم بغري صفته الالئقة به

  ) ١٩(َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَمْن ِعْنَدُه لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َولَا َيسَْتْحِسُرونَ 

  }) ١٩(َولَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ { 
فكيف جيوز . وهللا سبحانه كل َمن يف السموات واألرض، والذين عنده من املالئكة ال يأَنفُون عن عبادته وال ميلُّوهنا

  وخلقه؟ أن يشرك به ما هو عبده

  ) ٢٠(ُيسَبُِّحونَ اللَّْيلَ وَالنََّهاَر لَا َيفُْتُرونَ 

  }) ٢٠(ُيَسبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر ال َيفُْتُرونَ { 
  .يذكرون اهللا وينزِّهونه دائمًا، ال يْضُعفون وال يسأمون

  ) ٢١(أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهْم يُْنِشُرونَ 

  }) ٢١(ذُوا آِلَهةً ِمَن اَألْرضِ ُهْم ُيْنِشُرونَ أَمِ اتََّخ{ 
  كيف يصح للمشركني أن يتخذوا آهلة عاجزة من األرض ال تقدر على إحياء املوتى؟

  ) ٢٢(لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدَتا فَسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ 

  }) ٢٢(َما آِلَهةٌ إِال اللَُّه لَفََسَدَتا فَسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ لَْو كَانَ ِفيهِ{ 
لو كان يف السموات واألرض آهلة غري اهللا سبحانه وتعاىل تدبر شؤوهنما، الختلَّ نظامهما، فتنزَّه اهللا رب العرش، 

  .فتراء وكل نقصوتقدَّس َعمَّا يصفه اجلاحدون الكافرون، من الكذب واال

  ) ٢٣(لَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ وَُهْم ُيسْأَلُونَ 

  }) ٢٣(ال ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُونَ { 
  .إن من دالئل تفرُّده سبحانه باخللق والعبادة أنه ال ُيسأل عن قضائه يف خلقه، ومجيع خلقه ُيسألون عن أفعاهلم

 فَُهمْ ِه آِلَهةً قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَْبِلي َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ الَْحقَّأَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِ
  ) ٢٤(ُمْعرُِضونَ 

قَْبِلي َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ الَْحقَّ فَُهمْ  أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً قُلْ هَاُتوا ُبْرهَاَنكُْم َهذَا ذِكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن{ 
  }) ٢٤(ُمْعرُِضونَ 

هاتوا ما لديكم من : هلم -أيها الرسول  -هل اختذ هؤالء املشركون ِمن غري اهللا آهلة تنفع وتضر وحتيي ومتيت؟ قل 



لسابقة دليل على ما ذهبتم إليه، وما الربهان على ما اختذمتوه آهلة، فليس يف القرآن الذي جئُت به وال يف الكتب ا
  .أشركوا إال جهال وتقليًدا، فهم معرضون عن احلق منكرون له

  ) ٢٥(َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ُنوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاعُْبُدوِن 

  }) ٢٥(إِال ُنوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال إِلََه إِال أََنا فَاْعُبُدوِن  َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ{ 
من رسول إال نوحي إليه أنه ال معبود حبق إال اهللا، فأْخلصوا العبادة له  -أيها الرسول  -وما أرسلنا من قبلك 

  .وحده

  ) ٢٧(لَا َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ ) ٢٦( َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلًَدا ُسْبَحاَنُه َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ

  }) ٢٧(ال َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهمْ بِأَْمرِهِ َيْعَملُونَ ) ٢٦(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولًَدا سُْبَحاَنهُ َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ { 
فاملالئكة عباد اهللا مقربون ؛ تنزَّه اهللا عن ذلك. عمهم أن املالئكة بنات اهللاختذ الرمحن ولًدا بز: وقال املشركون

  .خمصصون بالفضائل، وهم يف حسن طاعتهم ال يتكلمون إال مبا يأمرهم به رهبم، وال يعملون عمال حىت يأذن هلم

  ) ٢٨(اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ 

  }) ٢٨(َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوال َيْشفَُعونَ إِال ِلَمنِ اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ { 
عليهم، وال يتقدمون بالشفاعة إال  وما من أعمال املالئكة عمل سابق أو الحق إال يعلمه اهللا سبحانه وتعاىل، وحيصيه

  .ملن ارتضى اهللا شفاعتهم له، وهم من خوف اهللا حذرون من خمالفة أمره وهنيه

  ) ٢٩(َوَمْن َيقُلْ ِمْنُهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه فَذَِلَك َنجْزِيِه جََهنََّم كَذَِلَك َنجْزِي الظَّاِلِمَني 

  }) ٢٩(ٌه ِمْن ُدونِِه فَذَِلكَ َنْجزِيِه َجَهنََّم كَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني َوَمْن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلَ{ 
فجزاؤه جهنم، مثل ذلك اجلزاء جنزي كل ظامل  -على سبيل الفرض  -ومن يدَّع من املالئكة أنه إله مع اهللا 

  .مشرك

  ) ٣٠(َتا َرْتقًا فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفَلَا ُيؤِْمُنونَ أَوَلَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَاَن

ِمُنونَ لَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفَال ُيْؤأَوَلَْم َيرَ الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماوَاِت َواَألْرَض كَانََتا َرْتقًا فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُ{ 
)٣٠ ({  

أومل يعلم هؤالء الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا ملتصقتني ال فاصل بينهما، فال مطر من السماء وال نبات 
من األرض، ففصلنامها بقدرتنا، وأنزلنا املطر من السماء، وأخرجنا النبات من األرض، وجعلنا من املاء كل شيء 

  وا مبا يشاهدونه، وخيصُّوا اهللا بالعبادة؟حي، أفال يؤمن هؤالء اجلاحدون فيصدق

  ) ٣١(َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفجَاًجا ُسُبلًا لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 



  }) ٣١(َعلَُّهْم َيْهَتُدونَ َوَجَعلَْنا ِفي اَألْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبال لَ{ 
رجاء اهتداء اخللق إىل معايشهم، ؛ وخلقنا يف األرض جباال تثبتها حىت ال تضطرب، وجعلنا فيها طرقًا واسعة

  .وتوحيد خالقهم

  ) ٣٢(َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفًا َمْحفُوظًا َوُهْم َعْن آَياتَِها ُمْعرُِضونَ 

  }) ٣٢(ا َمْحفُوظًا وَُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفً{ 
وجعلنا السماء سقفًا لألرض ال يرفعها عماد، وهي حمفوظة ال تسقط، وال ختترقها الشياطني، والكفار عن االعتبار 

  .، غافلون الهون عن التفكري فيها)الشمس والقمر والنجوم(بآيات السماء

  ) ٣٣(َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ  َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ

  }) ٣٣(َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َوالشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { 
، وخلق الشمس آية للنهار، والقمر ليطلبوا فيه املعايش؛ ليسكن الناس فيه، والنهار؛ واهللا تعاىل هو الذي خلق الليل

  .آية للَّيل، ولكل منهما مدار جيري فيه وََيسَْبح ال حييد عنه

  ) ٣٤(َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ 

  }) ٣٤(الْخَاِلُدونَ َوَما َجَعلَْنا لَِبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم { 
دوام البقاء يف الدنيا، أفإن مت فهم ُيؤمِّلون اخللود بعدك؟ ال يكون  -أيها الرسول  -وما جعلنا لبشر من قبلك 

  .ألنه بشر؛ ويف هذه اآلية دليل على أن اخلضر عليه السالم قد مات. هذا

  ) ٣٥(خَْيرِ ِفْتَنةً َوإِلَْيَنا تُْرَجُعونَ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالْ

  }) ٣٥(كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمَْوِت َوَنْبلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً وَإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ { 
ا وهنًيا، وبتقلب وما وجودها يف احلياة إال ابتالء بالتكاليف أمًر. كل نفس ذائقة املوت ال حمالة مهما ُعمِّرت يف الدنيا

  .للحساب واجلزاء -وحده  -األحوال خًريا وشرًا، مث املآل واملرجع بعد ذلك إىل اهللا 

  ) ٣٦(ْحَمنِ ُهْم كَاِفُرونَ َوإِذَا رَآَك الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم وَُهْم بِِذكْرِ الرَّ

  }) ٣٦(نِ ُهْم كَاِفُرونَ إِذَا َرآَك الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِال ُهُزًوا أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم وَُهْم بِذِكْرِ الرَّْحَمَو{ 
أهذا الرجل الذي يسبُّ : أشاروا إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض -أيها الرسول  -وإذا رآك الكفار 

  .حدوا بالرمحن ونعمه، ومبا أنزله من القرآن واهلدىآهلتكم؟ وج

  ) ٣٧(ُخِلَق الْإِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَلَا َتْستَْعجِلُوِن 



  }) ٣٧(ُخِلَق اِإلْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَال َتْستَْعجِلُوِن { 
وقد استعجلت قريش العذاب واستبطأته، فأنذرهم اهللا بأنه . اُخلق اإلنسان عجوال يبادر األشياء ويستعجل وقوعه

  .سرييهم ما يستعجلونه من العذاب، فال يسألوا اهللا تعجيله وسرعته

  ) ٣٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  }) ٣٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
مىت حصول ما َتِعُدنا به يا حممد، إن كنت أنت وَمن اتبعك من :  -مستعجلني العذاب مستهزئني  -ول الكفار ويق

  الصادقني؟

  ) ٣٩( لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُروا ِحَني لَا َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوهِهُِم النَّاَر وَلَا َعْن ظُُهورِِهْم وَلَا ُهْم يُْنَصُرونَ

  }) ٣٩(الَِّذيَن كَفَُروا ِحنيَ ال َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوهِهُِم النَّاَر َوال َعْن ظُُهورِِهْم َوال ُهْم يُْنَصُرونَ  لَْو َيْعلَُم{ 
لو يعلم هؤالء الكفار ما يالقونه عندما ال يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم النار، وال جيدون هلم ناصًرا 

  .ا استعجلوا عذاهبمينصرهم، ملا أقاموا على كفرهم، ومل

  ) ٤٠(َبلْ َتأِْتيهِْم َبْغَتةً فَتَْبَهتُُهْم فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َردََّها َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ 

  }) ٤٠(َبلْ َتأِْتيهِمْ َبْغَتةً فََتْبَهتُُهْم فَال َيْسَتِطيُعونَ َردََّها َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ { 
عند ذلك، وخيافون خوفًا عظيًما، وال يستطيعون َدفَْع العذاب عن أنفسهم،  ولسوف تأتيهم الساعة فجأة، فيتحيَّرون

  .وال ُيْمهلون الستدراك توبة واعتذار

  ) ٤١(َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 

  }) ٤١(لٍ ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخرُوا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ َولَقَدِ اسُْتْهزَِئ بُِرُس{ 
ولقد استهزئ برسل ِمن قبلك أيها الرسول، فحلَّ بالذين كانوا يستهزئون العذاب الذي كان َمثار سخريتهم 

  .واستهزائهم

  ) ٤٢(الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمْعرُِضونَ  قُلْ َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ِمَن

  }) ٤٢(قُلْ َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمعْرُِضونَ { 
م أو هناركم، يف نومكم أو ال أحد حيفظكم وحيرسكم يف ليلك: هلؤالء املستعجلني بالعذاب -أيها الرسول  -قل 

  .بل هم عن القرآن ومواعظ رهبم الهون غافلون. يقظتكم، ِمن بأس الرمحن إذا نزل بكم

  ) ٤٣(أَْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم ِمْن ُدونَِنا لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر أَنْفُِسهِْم َولَا ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ 



  }) ٤٣(ْم ِمْن ُدونَِنا ال َيْستَِطيُعونَ َنْصَر أَنْفُسِهِْم َوال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ أَْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُه{ 
أَلَُهْم آهلة متنعهم من عذابنا؟ إنَّ آهلتهم ال يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم؟ وهم منا ال 

  .ُيجارون

  ) ٤٤(لَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر أَفَلَا َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ َبلْ َمتَّْعَنا هَُؤلَاِء َوآَباَءُهْم َحتَّى طَا

أَطَْراِفَها أَفَُهُم الْغَاِلُبونَ ْن َبلْ َمتَّْعَنا َهُؤالِء َوآَباَءُهمْ َحتَّى طَالَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر أَفَال َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتي اَألْرَض َنْنقُُصَها ِم{ 
)٤٤ ({  

لقد اغترَّ الكفار وآباؤهم باإلمهال ِلَما رأوه من األموال والبنني وطول األعمار، فأقاموا على كفرهم ال يَْبرحونه، 
ن بأس يف كل وظنوا أهنم ال يُعذَّبون وقد غَفَلوا عن ُسنَّة ماضية، فاهللا ينقص األرض من جوانبها مبا ينزله باملشركني ِم

  اخلروج عن قدرة اهللا، أو االمتناع من املوت؟" مكة"ناحية وِمن هزمية، أيكون بوسع كفار 

  ) ٤٥(قُلْ إِنََّما أُْنِذُركُْم بِالَْوْحيِ وَلَا َيْسَمعُ الصُّمُّ الدَُّعاَء إِذَا َما يُْنذَُرونَ 

  }) ٤٥(مُّ الدَُّعاَء إِذَا َما ُيْنذَُرونَ قُلْ إِنََّما أُْنِذرُكُْم بِالَْوْحيِ َوال َيْسَمُع الصُّ{ 
ما أُخوِّفكم من العذاب إال بوحي من اهللا، وهو القرآن، ولكن الكفار ال : ملن أُرسلَت إليهم -أيها الرسول  -قل 

  .يسمعون ما ُيلقى إليهم مساع تدبر إذا أُنِذورا، فال ينتفعون به

  ) ٤٦(َربِّكَ لََيقُولُنَّ َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني  َولَِئْن َمسَّتُْهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ

  }) ٤٦(َولَِئْن َمسَّْتُهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني { 
بسبب ؛ لى أنفسهم باهلالكلو أصاب الكفاَر نصيب من عذاب اهللا لعلموا عاقبة تكذيبهم، وقابلوا ذلك بالدعاء ع

  .ظلمهم ألنفسهم بعبادهتم غري اهللا

َدلٍ أََتْيَنا بَِها َوكَفَى بَِنا حَاِسبِنيَ َوَنَضعُ الَْموَازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الْقَِياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن خَْر
)٤٧ (  

َوكَفَى بَِنا َن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة فَال ُتظْلَُم َنفْسٌ َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ أََتيَْنا بَِها َوَنَضُع الْمََوازِي{ 
  }) ٤٧(َحاِسبَِني 

لعمل قْدَر ويضع اهللا تعاىل امليزان العادل للحساب يف يوم القيامة، وال يظلم هؤالء وال غريهم شيئًا، وإن كان هذا ا
  .وكفى باهللا حمصًيا أعمال عباده، وجمازًيا هلم عليها. ذرة ِمن خري أو شر اعتربت يف حساب صاحبها

 الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ وَُهْم ِمَن السَّاَعِة) ٤٨(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكًْرا ِللُْمتَِّقَني 
  ) ٤٩(ُمْشِفقُونَ 



الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالْغَْيبِ َوُهْم ِمَن السَّاَعِة ) ٤٨(َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكًْرا ِللُْمتَِّقَني { 
  }) ٤٩(ُمْشِفقُونَ 

فََرقْنا به بني احلق والباطل، ونوًرا  -التوراة وهو  -ولقد آتينا موسى وهارون حجة ونصًرا على عدومها، وكتاًبا 
  .يهتدي به املتقون الذين خيافون عقاب رهبم، وهم من الساعة اليت تقوم فيها القيامة خائفون وجلون

  ) ٥٠(َوَهذَا ِذكٌْر ُمبَاَرٌك أَنَْزلَْناهُ أَفَأَنُْتْم لَُه ُمْنِكُرونَ 

  }) ٥٠(فَأَْنُتْم لَُه مُْنِكُرونَ َوَهذَا ذِكٌْر ُمَباَرٌك أَنَْزلْنَاُه أَ{ 
وهذا القرآن الذي أنزله اهللا على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم ِذكٌْر ملن تذكَّر به، وعمل بأوامره واجتنب 

  نواهيه، كثري اخلري، عظيم النفع، أفتنكرونه وهو يف غاية اجلالء والظهور؟

  ) ٥١(ْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني َولَقَْد آتَْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَ

  }) ٥١(َولَقَْد آَتْيَنا إِبَْراِهيمَ ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني { 
  .ولقد آتينا إبراهيم هداه، الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون، وكنَّا عاملني أنه أهل لذلك

  ) ٥٢(ِه التََّماِثيلُ الَِّتي أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذ

  }) ٥٢(إِذْ قَالَ َألبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّمَاِثيلُ الَِّتي أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ { 
  ما هذه األصنام اليت صنعتموها، مث أقمتم على عبادهتا مالزمني هلا؟: حني قال ألبيه وقومه

  ) ٥٣(ا آَباَءَنا لََها َعابِِديَن قَالُوا َوَجْدَن

  }) ٥٣(قَالُوا َوَجْدَنا آَباءََنا لََها َعابِِديَن { 
  .وجدنا آباءنا عابدين هلا، وحنن نعبدها اقتداء هبم: قالوا

  ) ٥٤(قَالَ لَقَْد كُنُْتْم أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  }) ٥٤(كُْم ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ قَالَ لَقَْد كُْنُتْم أَنُْتْم َوآَباُؤ{ 
  .لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف عبادتكم هلذه األصنام يف بُْعد واضح بيِّن عن احلق: قال هلم إبراهيم

  ) ٥٥(قَالُوا أَجِئْتََنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن اللَّاِعبَِني 

  }) ٥٥(قَالُوا أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالِعبَِني { 
  أهذا القول الذي جئتنا به حق َوجِدٌّ، أم كالمك لنا كالم العبٍ مستهزئ ال يدري ما يقول؟: قالوا

  ) ٥٦(قَالَ َبلْ رَبُّكُْم َربُّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن 



  }) ٥٦(اِت َواَألْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن قَالَ َبلْ رَبُّكُمْ َربُّ السََّماَو{ 
بل ربكم الذي أدعوكم إىل عبادته هو رب السموات واألرض الذي : قال هلم إبراهيم عليه الصالة والسالم
  .خلقهنَّ، وأنا من الشاهدين على ذلك

  ) ٥٧(َد أَنْ ُتَولُّوا ُمدْبِرِيَن َوَتاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم َبْع

  }) ٥٧(َوتَاللَِّه َألِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم َبْعدَ أَنْ ُتَولُّوا ُمْدبِرِيَن { 
  .وتاهللا ألمكرنَّ بأصنامكم وأكسِّرها بعد أن تتولَّوا عنها ذاهبني

  ) ٥٨(ونَ فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا إِلَّا كَبًِريا لَُهمْ لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرجُِع

  }) ٥٨(فََجَعلَُهمْ ُجذَاذًا إِال كَبًِريا لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه َيْرجُِعونَ { 
كي يرجع القوم إليه ويسألوه، فيتبني عجزهم ؛ فحطم إبراهيم األصنام وجعلها قطًعا صغرية، وترك كبريها

  .وضالهلم، وتقوم احلجة عليهم

  ) ٥٩(إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني  قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهِتَنا

  }) ٥٩(قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلهَِتَنا إِنَّهُ لَِمَن الظَّاِلِمَني { 
َمن فعل هذا بآهلتنا؟ إنه لظامل يف اجترائه على اآلهلة : ورجع القوم، ورأوا أصنامهم حمطمة مهانة، فسأل بعضهم بعًضا

  .املستحقة للتعظيم والتوقري

  ) ٦٠(ا َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهْم ُيقَالُ لَُه إِبَْراِهيُم قَالُو

  }) ٦٠(قَالُوا َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهمْ ُيقَالُ لَُه إِْبَراهِيُم { 
  .مسعنا فىت يقال له إبراهيم، يذكر األصنام بسوء: قال َمن مسع إبراهيم حيلف بأنه سيكيد أصنامهم

  ) ٦١(ْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيشَْهُدونَ قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَ

  }) ٦١(قَالُوا فَأُْتوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيشَْهُدونَ { 
  .ليكون ذلك حجة عليه؛ كي يشهدوا على اعترافه مبا قال؛ فَأْتوا بإبراهيم على مرأى من الناس: قال رؤساؤهم

  ) ٦٢(بِآِلهَِتَنا َيا إِبَْراِهيُم  قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا

  }) ٦٢(قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآلَِهِتَنا َيا إِبَْراهِيُم { 
  .أأنت الذي كسَّْرَت آهلتنا؟ يعنون أصنامهم: وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين

  ) ٦٣( قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاسْأَلُوُهْم إِنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ



  }) ٦٣(قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاسْأَلُوُهْم إِنْ كَانُوا َيْنِطقُونَ { 
بل الذي كسَّرها هذا : فقال حمتًجا عليهم معرًِّضا بغباوهتم. ومتَّ إلبراهيم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم
  .ت تتكلم أو ُتحري جواًباالصنم الكبري، فاسألوا آهلتكم املزعومة عن ذلك، إن كان

  ) ٦٤(فََرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَْنُتُم الظَّاِلُمونَ 

  }) ٦٤(فََرَجُعوا إِلَى أَنْفُسِهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَْنُتمُ الظَّاِلُمونَ { 
عن نفسها شيئًا أو أن جتيب سائلها؟  كيف يعبدوهنا، وهي عاجزة عن أن تدفع؛ فأُسِقط يف أيديهم، وبدا هلم ضالهلم
  .وأقرُّوا على أنفسهم بالظلم والشرك

  ) ٦٥(ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُءوسِهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤلَاِء َيْنِطقُونَ 

  }) ٦٥(ثُمَّ ُنِكُسوا َعلَى ُرُءوِسهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء َيْنِطقُونَ { 
نادهم بعد إفحامهم، فانقلبوا إىل الباطل، واحتجُّوا على إبراهيم مبا هو حجة له عليهم، وُسرعان ما عاد إليهم ع

  كيف نسأهلا، وقد علمَت أهنا ال تنطق؟: فقالوا

ُدوِن اللَِّه أَفَلَا َتْعِقلُونَ  أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمْن) ٦٦(قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعكُْم شَْيئًا َولَا َيُضرُّكُْم 
)٦٧ (  

أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَال َتْعِقلُونَ ) ٦٦(قَالَ أَفََتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعكُْم َشْيئًا َوال َيُضرُّكُْم { 
)٦٧ ({  

ون أصناًما ال تنفع إذا ُعبدت، وال تضرُّ إذا ُتركت؟ قبًحا لكم كيف تعبد: قال إبراهيم حمقًِّرا لشأن األصنام
  وآلهلتكم اليت تعبدوهنا من دون اهللا تعاىل، أفال تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟

  ) ٦٩(ا َعلَى إِبَْراِهيَم قُلَْنا َيا َناُر كُونِي بَْرًدا َوَسلَاًم) ٦٨(قَالُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا آِلهََتكُْم إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني 

  }) ٦٩(قُلَْنا َيا نَاُر كُونِي َبرًْدا َوَسالًما َعلَى إِبَْراهِيَم ) ٦٨(قَالُوا َحرِّقُوُه وَاْنُصرُوا آِلهََتكُمْ إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني { 
غضًبا آلهلتكم إن كنتم ؛ َحرِّقوا إبراهيم بالنار: ملا بطلت حجتهم وظهر احلق عدلوا إىل استعمال سلطاهنم، وقالوا

كوين برًدا وسالًما على إبراهيم، فلم : فأْشَعلوا ناًرا عظيمة وألقوه فيها، فانتصر اهللا لرسوله وقال للنار. ناصرين هلا
  .َيَنلْه فيها أذى، ومل يصبه مكروه

  ) ٧٠(َوأََراُدوا بِِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهمُ الْأَْخسَرِيَن 

  ا فََجَعلَْناُهُم اَألْخَسرِيَنَوأََرادُوا بِِه كَْيًد{ 
)٧٠ ({  

  .وأراد القوم بإبراهيم اهلالك فأبطل اهللا كيدهم، وجعلهم املغلوبني األسفلني



  ) ٧١(َوَنجَّْيَناُه َولُوطًا إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها ِللْعَالَِمَني 

  }) ٧١(َنا ِفيَها ِللَْعالَِمَني وََنجَّْينَاُه َولُوطًا إِلَى اَألْرضِ الَِّتي بَاَركْ{ 
اليت باركنا فيها بكثرة اخلريات، " الشام"، وأخرجنامها إىل أرض "العراق"وجنينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من 

  .وفيها أكثر األنبياء عليهم الصالة والسالم

  ) ٧٢(َني َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُلًّا َجَعلَْنا َصاِلِح

  }) ٧٢(َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ َناِفلَةً َوكُال َجَعلَْنا َصاِلِحَني { 
وأنعم اهللا على إبراهيم، فوهب له ابنه إسحاق حني دعاه، ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على ذلك، وكلٌّ من 

  .إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله اهللا صاحلًا مطيًعا له

  ) ٧٣(َوكَانُوا لََنا عَابِِديَن  اُهْم أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَمْرَِنا َوأَْوَحْيَنا إِلَْيهِْم ِفْعلَ الَْخيَْراِت َوإِقَاَم الصَّلَاِة َوإِيَتاَء الزَّكَاِةَوَجَعلَْن

  }) ٧٣(إِقَاَم الصَّالِة َوإِيَتاَء الزَّكَاِة َوكَانُوا لََنا َعابِِديَن َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَْمرَِنا َوأَْوحَْيَنا إِلَْيهِْم فِْعلَ الَْخيْرَاِت َو{ 
وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة للناس يدعوهنم إىل عبادته وطاعته بإذنه تعاىل، وأوحينا إليهم ِفْعلَ اخلريات 

لذلك، وكانوا منقادين مطيعني هللا من العمل بشرائع األنبياء، وإقام الصالة على وجهها، وإيتاء الزكاة، فامتثلوا 
  .وحده دون سواه

  ) ٧٤(قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني  َولُوطًا آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوَنجَّيَْناُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتْعَملُ الَْخبَاِئثَ إِنَُّهْم كَاُنوا

  }) ٧٤(ُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتعَْملُ الْخََباِئثَ إِنَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني َولُوطًا آَتْيَناهُ ُحكًْما َوِعلًْما َوَنجَّْيَنا{ 
اليت كان يعمل أهلها " سدوم"وآتينا لوطًا النبوة وفصل القضاء بني اخلصوم وعلًما بأمر اهللا ودينه، وجنيناه من قريته 

  .نكرات اليت يأتوهنا أهل سوء وقُْبح، خارجني عن طاعة اهللاإهنم كانوا بسبب اخلبائث وامل. اخلبائث

  ) ٧٥(َوأَْدَخلْنَاُه ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني 

  }) ٧٥(َوأَْدَخلَْناُه ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني { 
  .نه كان من الذين يعملون بطاعة اهللاأل؛ وأمتَّ اهللا عليه النعمة فأدخله يف رمحته بإجنائه ممَّا حلَّ بقومه

  ) ٧٦(َوُنوًحا إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتَجْبَنا لَُه فََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ 

  }) ٧٦(َوُنوًحا إِذْ نَاَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتَجبَْنا لَُه فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ { 
نوحا حني نادى ربه ِمن قبلك وِمن قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له دعاءه، فنجيناه وأهله  -أيها الرسول  -واذكر 

  .املؤمنني به من الغم الشديد

  ) ٧٧(َني َوَنصَْرَناُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا إِنَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِع



  }) ٧٧(َوَنَصْرنَاُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني { 
  .ونصرناه ِمن كيد القوم الذين كذَّبوا بآياتنا الدالة على صدقه، إهنم كانوا أهل قُْبح، فأغرقناهم بالطوفان أمجعني

  ) ٧٨(اُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الَْحْرثِ إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن َوَد

  }) ٧٨(َوَداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الْحَْرِث إِذْ نَفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن { 
نيب اهللا داود وابنه سليمان، إذ حيكمان يف قضية عَرَضها خصمان، َعَدت غنم أحدمها على  -أيها الرسول  -واذكر 

زرع اآلخر، وانتشرت فيه ليال فأتلفت الزرع، فحكم داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملْكًا مبا أتلفته، 
  .نافقيمتهما سواء، وكنَّا حلكمهم شاهدين مل َيِغْب ع

  ) ٧٩(َوكُنَّا فَاِعِلَني  فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ َوكُلًّا آَتْيَنا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوَد الْجِبَالَ ُيسَبِّْحَن َوالطَّْيَر

  }) ٧٩(ُيسَبِّْحَن َوالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني  فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ َوكُال آَتْيَنا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسخَّْرَنا َمَع َداُوَد الْجَِبالَ{ 
فَفَهَّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفني مع العدل، فحكم على صاحب الغنم بإصالح الزرع التالف يف فترة يستفيد 

 ملساواة؛ فيها صاحب الزرع مبنافع الغنم من لنب وصوف وحنومها، مث تعود الغنم إىل صاحبها والزرع إىل صاحبه
قيمة ما تلف من الزرع ملنفعة الغنم، وكال من داود وسليمان أعطيناه حكًما وعلًما، ومننَّا على داود بتطويع اجلبال 

  .تسبِّح معه إذا سبَّح، وكذلك الطري تسبِّح، وكنا فاعلني ذلك

  ) ٨٠(اِكُرونَ َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُْم ِلُتْحصَِنكُْم ِمْن َبأِْسكُْم فََهلْ أَْنُتْم َش

  }) ٨٠(َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لُِتْحصَِنكُْم ِمْن بَأِْسكُْم فََهلْ أَنُْتْم َشاِكُرونَ { 
لتحمي ؛ واختصَّ اهللا داود عليه السالم بأن علَّمه صناعة الدروع يعملها ِحلَقًا متشابكة، تسهِّل حركة اجلسم

  ، فهل أنتم شاكرون نعمة اهللا عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟احملاربني ِمن َوقْع السالح فيهم

  ) ٨١(ِمَني َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِل

  }) ٨١(إِلَى اَألْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح َعاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِهِ { 
اليت " الشام"بـ " بيت املقدس"وسخَّرنا لسليمان الريح شديدة اهلبوب حتمله وَمن معه، جتري بأمره إىل أرض 

  .باركنا فيها باخلريات الكثرية، وقد أحاط علمنا جبميع األشياء

  ) ٨٢(اِطنيِ َمْن َيُغوُصونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَملًا ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهمْ َحاِفِظَني َوِمَن الشََّي

  }) ٨٢(َوِمَن الشََّياِطنيِ َمْن َيُغوصُونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَمال ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظَني { 
ما يَْعجِز عنه غريهم، فكانوا يغوصون يف البحر يستخرجون وسخَّرنا لسليمان من الشياطني شياطني يستخدمهم في

له الآللئ واجلواهر، وكانوا يعملون كذلك يف صناعة ما يريده منهم، ال يقدرون على االمتناع مما يريده منهم، 
  .حفظهم اهللا له بقوته وعزه سبحانه وتعاىل



  ) ٨٣(ْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَ

  }) ٨٣(َوأَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحمُ الرَّاِحِمَني { 
عبدنا أيوب، إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم يف جسده، وفقد أهله وماله وولده، فصرب  -أيها الرسول  -واذكر 

  .ين قد أصابين الضر، وأنت أرحم الرامحني، فاكشفه عينواحتسب، ونادى ربه عز وجل أ

  ) ٨٤(َرى ِللَْعابِِديَن فَاْسَتَجْبَنا لَُه فَكََشفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْينَاُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهمْ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكْ

  }) ٨٤(َوآَتيَْناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْندَِنا َوِذكَْرى ِللْعَابِِديَن فَاسَْتَجْبَنا لَُه فَكََشفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ { 
فاستجبنا له دعاءه، ورفعنا عنه البالء، ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفًا، فََعلْنا به ذلك رمحة منَّا، 

  .به، عابد لهوليكون قدوة لكل صابر على البالء، راجٍ رمحة ر

  ) ٨٥(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن 

  }) ٨٥(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس وَذَا الِْكفْلِ كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن { 
، وعلى واذكر إمساعيل وإدريس وذا الكفل، كل هؤالء من الصابرين على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل، وعن معاصيه

  .أقداره، فاستحقوا الذكر بالثناء اجلميل

  ) ٨٦(َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني 

  }) ٨٦(َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني { 
  .مره بهوأدخلناهم يف رمحتنا، إهنم ممن صلح باطنه وظاهره، فأطاع اهللا وعمل مبا أ

ْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغَاضًِبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَ
  ) ٨٧(الظَّاِلِمَني 

َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ ال إِلَهَ إِال أَْنَت ُسْبحَاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمَغاِضًبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر { 
  }) ٨٧(الظَّاِلِمَني 

واذكر قصة صاحب احلوت، وهو يونس بن َمتَّى عليه السالم، أرسله اهللا إىل قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فتوعَّدهم 
أمره اهللا، وخرج ِمن بينهم غاضًبا عليهم، ضائقًا صدره بعصياهنم، وظن بالعذاب فلم ينيبوا، ومل يصرب عليهم كما 

أن اهللا لن يضيِّق عليه ويؤاخذه هبذه املخالفة، فابتاله اهللا بشدة الضيق واحلبس، والتقمه احلوت يف البحر، فنادى ربه 
ال إله إال أنت سبحانك، : ائاللتركه الصرب على قومه، ق؛ يف ظلمات الليل والبحر وبطن احلوت تائًبا معترفًا بظلمه

  .إين كنت من الظاملني

  ) ٨٨(فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنجَّْيَناُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلَك ُنْنجِي الُْمْؤِمنَِني 



  }) ٨٨(فَاسَْتَجْبَنا لَُه وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلكَ نُْنجِي الُْمْؤِمنَِني { 
  .ناه ِمن غَم هذه الشدة، وكذلك ننجي املصدِّقني العاملني بشرعنافاستجبنا له دعاءه، وخلَّص

  ) ٨٩(َوَزكَرِيَّا إِذْ نَاَدى َربَُّه َربِّ لَا َتذَرْنِي فَْرًدا َوأَْنتَ َخْيُر الْوَارِِثَني 

  }) ٨٩(َوَزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه َربِّ ال َتذَْرنِي فَرًْدا َوأَْنَت َخْيرُ الَْوارِِثَني { 
قصة عبد اهللا زكريا حني دعا ربه أن يرزقه الذرية ملا كَبِرت سنُّه قائال رب ال تتركين  -أيها الرسول  -واذكر 

  .وحيًدا ال عقب يل، هب يل وارثًا يقوم بأمر الدين يف الناس من بعدي، وأنت خري الباقني وخري َمن خلفين خبري

أَْصلَحَْنا لَُه َزْوَجهُ إِنَُّهْم كَانُوا ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت وََيْدُعوَنَنا َرغًَبا َوَرهًَبا َوكَانُوا لََنا فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوهَْبَنا لَُه َيحَْيى َو
  ) ٩٠(َخاِشِعَني 

يَْراِت َوَيْدُعوَنَنا َرغًَبا َورََهًبا َوكَانُوا فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَهُ َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه إِنَُّهْم كَاُنوا ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخ{ 
  }) ٩٠(لََنا خَاِشِعَني 

فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكرب ابنه حيىي، وجعلنا زوجته صاحلة يف أخالقها وصاحلة للحمل والوالدة بعد 
ائفني من عقوبتنا، وكانوا لنا أن كانت عاقرًا، إهنم كانوا يبادرون إىل كل خري، ويدعوننا راغبني فيما عندنا، خ

  .خاضعني متواضعني

  ) ٩١(َوالَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها َوابَْنَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 

  }) ٩١(َيةً ِللَْعالَِمَني َوالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرجََها فََنفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها وَاْبَنَها آ{ 
قصة مرمي ابنة عمران اليت حفظت فرجها من احلرام، ومل تأِت فاحشة يف حياهتا، فأرسل  -أيها الرسول  -واذكر 

اهللا إليها جربيل عليه السالم، فنفخ يف جيب قميصها، فوصلت النفخة إىل رمحها، فخلق اهللا بذلك النفخ املسيح 
من غري زوج، فكانت هي وابنها بذلك عالمة على قدرة اهللا، وعربة للخلق إىل قيام  عيسى عليه السالم، فحملت به

  .الساعة

  ) ٩٢(إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِن 

  }) ٩٢(إِنَّ َهِذهِ أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َوأََنا رَبُّكُْم فَاْعُبُدوِن { 
نبياء مجيًعا دينهم واحد، اإلسالم، وهو االستسالم هللا بالطاعة وإفراده بالعبادة، واهللا سبحانه وتعاىل رب هؤالء األ

  .وحده ال شريك له -أيها الناس  -اخللق فاعبدوه 

  ) ٩٣(َوَتقَطَُّعوا أَْمَرُهْم بَْيَنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَ 



  }) ٩٣(لٌّ إِلَيَْنا رَاجُِعونَ َوَتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم كُ{ 
لكن الناس اختلفوا على رسلهم، وتفرَّق كثري من أتباعهم يف الدين شيًعا وأحزاًبا، فعبدوا املخلوقني واألهواء، 

  .وكلهم راجعون إلينا وحماسبون على ما فعلوا

  ) ٩٤(َوإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ  فََمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه

  }) ٩٤(فََمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَال كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه وَإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ { 
فمن التزم اإلميان باهللا ورسله، وعمل ما يستطيع من صاحل األعمال طاعةً هللا وعبادة له فال يضيع اهللا عمله وال 

  .ل يضاعفه كله أضعافًا كثرية، وسيجد ما عمله يف كتابه يوم ُيبْعث بعد موتهيبطله، ب

  ) ٩٥(َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهمْ لَا يَْرجُِعونَ 

  }) ٩٥(َوحََراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم ال َيْرجُِعونَ { 
ليستدركوا ما ؛ ب كفرهم وظلمهم، رجوعهم إىل الدنيا قبل يوم القيامةوممتنع على أهل القرى اليت أهلكناها بسب

  .فرطوا فيه

َواقَْتَربَ الَْوْعدُ الَْحقُّ فَإِذَا ِهيَ َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر ) ٩٦(َحتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج وَُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ يَْنِسلُونَ 
  ) ٩٧(ا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني الَِّذيَن كَفَُروا َيا َوْيلََن

َواقْتََرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهَي شَاِخَصةٌ ) ٩٦(حَتَّى إِذَا فُِتَحتْ َيأْجُوُج َوَمأْجُوُج َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ يَْنِسلُونَ { 
  }) ٩٧(كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني  أَْبَصاُر الَِّذيَن كَفَُروا َيا َوْيلََنا قَْد

فإذا فُِتح سد يأجوج ومأجوج، وانطلقوا من مرتفعات األرض وانتشروا يف جنباهتا مسرعني، دنا يوم القيامة وبَدتْ 
يا ويلنا : حسرة أهواله فإذا أبصار الكفار ِمن شدة الفزع مفتوحة ال تكاد َتطْرِف، يدعون على أنفسهم بالويل يف

  .قد كنا الهني غافلني عن هذا اليوم وعن اإلعداد له، وكنا بذلك ظاملني

  ) ٩٨(إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم أَْنُتمْ لََها وَارُِدونَ 

  }) ٩٨(َها َوارُِدونَ إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ أَنُْتْم لَ{ 
وما كنتم تعبدون من دون اهللا من األصنام وَمن رضي بعبادتكم إياه من اجلن واإلنس، وقود  -أيها الكفار  -إنكم 

  .جهنم وحطبها، أنتم وهم فيها داخلون

  ) ٩٩(لَْو كَانَ َهُؤلَاِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها َخاِلُدونَ 

  }) ٩٩(ِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها َخاِلُدونَ لَْو كَانَ َهُؤال{ 
لو كان هؤالء الذين عبدمتوهم من دون اهللا تعاىل آهلة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم أيها املشركون، إنَّ 

  .كال من العابدين واملعبودين خالدون يف نار جهنم



  ) ١٠٠(ْسَمُعونَ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها لَا َي

  }) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمُعونَ { 
  .من هول عذاهبم؛ هلؤالء املعذبني يف النار آالم ينبئ عنها زفريهم الذي تتردد فيه أنفاسهم، وهم يف النار ال يسمعون

  ) ١٠١(ُمبَْعُدونَ إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها 

  }) ١٠١(إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ { 
إن الذين سبقت هلم منا سابقة السعادة احلسنة يف علمنا بكوهنم من أهل اجلنة، أولئك عن النار مبعدون، فال 

  .يدخلوهنا وال يكونون قريًبا منها

  ) ١٠٢(َحسِيَسَها َوُهْم ِفي َما اْشتََهْت أَنْفُسُُهْم خَاِلُدونَ  لَا َيْسَمُعونَ

  }) ١٠٢(ال َيْسَمُعونَ َحسِيَسَها َوُهْم ِفي َما اشَْتَهْت أَْنفُسُُهْم خَاِلُدونَ { 
ال يسمعون صوت هليبها واحتراق األجساد فيها فقد سكنوا منازهلم يف اجلنة، وأصبحوا فيما تشتهيه نفوسهم من 

  .يمها ولذاهتا مقيمني إقامةً دائمةنع

َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ ) ١٠٣(لَا َيْحزُُنُهُم الْفََزُع الْأَكَْبُر َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ َهذَا َيْوُمكُُم الَِّذي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ 
  ) ١٠٤(ًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنعِيُدُه َوْع

َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ ) ١٠٣(ال َيحُْزُنُهمُ الْفََزُع اَألكَْبُر َوَتَتلَقَّاُهُم الَْمالِئكَةُ َهذَا َيوُْمكُمُ الَِّذي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ { 
  }) ١٠٤(عِيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُن

هذا يومكم الذي ُوِعدُتم فيه الكرامة من اهللا وجزيل : ال خييفهم اهلول العظيم يوم القيامة، بل تبشرهم املالئكة
قنا هلم أول مرة يوم نطوي السماء كما ُتطْوى الصحيفة على ما كُتب فيها، ونبعث فيه اخللق على هيئة َخلْ. الثواب

  .كما ولدهتم أمهاهتم، ذلك وعد اهللا الذي ال يتخلَّف، َوَعْدنا بذلك وعًدا حقًا علينا، إنا كنا فاعلني دائًما ما نَِعُد به

  ) ١٠٥(َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض يَرِثَُها ِعَباِديَ الصَّاِلُحونَ 

  }) ١٠٥(كََتْبَنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ اَألْرَض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ  َولَقَْد{ 
أن األرض يرثها عباد اهللا الصاحلون الذين قاموا مبا : ولقد كتبنا يف الكتب املنزلة من بعد ما كُِتب يف اللوح احملفوظ

  .أمة حممد صلى اهللا عليه وسلمأُمروا به، واجتنبوا ما ُنهوا عنه، وهم 

  ) ١٠٦(إِنَّ ِفي َهذَا لََبلَاغًا ِلقَْومٍ َعابِِديَن 

  }) ١٠٦(إِنَّ ِفي َهذَا لََبالغًا ِلقَْومٍ َعابِِديَن { 
  .إن يف هذا املتلوِّ من املوعظة لَعربة كافية لقوم عابدين اهللا مبا شرعه هلم ورضيه منهم



  ) ١٠٧(ةً ِللْعَالَِمَني َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَم

  }) ١٠٧(َوَما أَْرَسلَْناَك إِال َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني { 
  .إال رمحة جلميع الناس، فمن آمن بك َسِعد وجنا، ومن مل يؤمن خاب وخسر -أيها الرسول  -وما أرسلناك 

  ) ١٠٨(ْم ُمْسِلُمونَ قُلْ إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فََهلْ أَنُْت

  }) ١٠٨(قُلْ إِنََّما ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فََهلْ أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ { 
  .أن إهلكم الذي يستحق العبادة وحده هو اهللا، فأسلموا له، وانقادوا لعبادته: إن الذي أُوحي إيلَّ وُبِعثت به: قل

  ) ١٠٩(آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ  فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ

  }) ١٠٩(فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَنُْتكُْم َعلَى سََواٍء َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب أَْم َبعِيٌد َما ُتوَعُدونَ { 
حاه اهللا تعاىل إيلَّ، فأنا وأنتم مستوون يف العلم ملَّا أبلغكم مجيًعا ما أو: فإن أعرض هؤالء عن اإلسالم فقل هلم

  مىت حيل بكم ما ُوِعدُْتم به من العذاب؟ -بعد ذلك  -أنذرتكم وحذرتكم، ولسُت أعلم 

  ) ١١٠(إِنَُّه َيْعلَمُ الَْجْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيعْلَُم َما َتكُْتُمونَ 

  }) ١١٠(َيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ إِنَّهُ َيْعلَُم الْجَْهَر ِمَن الْقَْولِ َو{ 
  .إن اهللا يعلم ما جتهرون به من أقوالكم، وما تكتمونه يف سرائركم، وسيحاسبكم عليه

  ) ١١١(َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ 

  }) ١١١(َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ { 
لتزدادوا ؛ ست أدري لعل تأخري العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتالء، وأن تتمتعوا يف الدنيا إىل حنيول

  .كفًرا، مث يكون أعظم لعقوبتكم

  ) ١١٢(قَالَ َربِّ اْحكُْم بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ 

  }) ١١٢(قِّ َورَبَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ قَالَ َربِّ اْحكُْم بِالَْح{ 
ونسأل ربنا الرمحن، ونستعني به . ربِّ افصل بيننا وبني قومنا املكذبني بالقضاء احلق: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ونا به من الظهور والغلبة من الشرك والتكذيب واالفتراء عليه، وما تتوعد -أيها الكفار  -على ما َتِصفونه 

  }سورة احلج { 

  ) ١(َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم 



  }) ١(َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم { 
تثال أوامره واجتناب نواهيه، إن ما حيدث عند قيام الساعة من أهوال وحركة يا أيها الناس احذروا عقاب اهللا بام

شديدة لألرض، تتصدع منها كل جوانبها، شيء عظيم، ال يُقْدر قدره وال ُيْبلغ كنهه، وال يعلم كيفيَّته إال رب 
  .العاملني

لُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُ
  ) ٢(َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشدِيٌد 

ُسكَاَرى ى َوَما ُهْم بَِيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرضََعْت َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت حَْملٍ َحْملََها َوَتَرى النَّاسَ ُسكَاَر{ 
  }) ٢(َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشدِيٌد 

يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةُ رضيَعها الذي ألقمته ثديها؛ ِلَما نزل هبا من الكرب، وُتْسقط احلامل محلها من 
الرعب، وتغيب عقول للناس، فهم كالسكارى من شدة اهلول والفزع، وليسوا بسكارى من اخلمر، ولكن شدة 

  .اب أفقدهتم عقوهلم وإدراكهمالعذ

  ) ٣(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد 

  }) ٣(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوَيتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن مَرِيٍد { 
جهال منهم حبقيقة هذه القدرة، ؛ خياصمون ويشككون يف قدرة اهللا على البعثوبعض رؤوس الكفر من الناس 

  .واتباًعا ألئمة الضالل من كل شيطان متمرد على اهللا ورسله

  ) ٤(كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن َتَولَّاُه فَأَنَّهُ ُيِضلُُّه َويَْهِديهِ إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ 

  }) ٤(َتَوالُه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه وََيْهِديِه إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ  كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن{ 
قضى اهللا وقدَّر على هذا الشيطان أنه ُيِضل كل من اتبعه، وال يهديه إىل احلق، بل يسوقه إىل عذاب جهنم املوقدة 

  .جزاء اتباعه إياه

ِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِمَن الَْبْع
وا أَُشدَّكُْم َوِمْنكُْم َمْن ا ثُمَّ ِلَتْبلُُغَوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم ِطفْلً
اِمَدةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء ُيَتَوفَّى َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيلَا َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئًا َوَتَرى الْأَْرَض َه

  ) ٥(هِيجٍ اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَنَْبَتْت ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َب

ْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الْبَْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِم{ 
َشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ ُنْخرُِجكُْم طِفْال ثُمَّ لَِتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم َوِمْنكُْم َمْن َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحامِ َما َن

ْيَها الَْماَء ِمَدةً فَإِذَا أَنَْزلَْنا َعلَُيَتَوفَّى َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيال َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشْيئًا َوَتَرى اَألْرَض َها
  }) ٥(اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَنَْبَتْت ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ 

يا أيها الناس إن كنتم يف شك من أن اهللا ُيحيي املوتى فإنَّا خلقنا أباكم آدم من تراب، مث تناسلت ذريته من نطفة، 



وهي الدم األمحر الغليظ، مث إىل مضغة، وهي هي املينُّ يقذفه الرجل يف رحم املرأة، فيتحول بقدرة اهللا إىل علقة، 
قطعة حلم صغرية قَْدر ما يُْمَضغ، فتكون تارة خملَّقة، أي تامة اخللق تنتهي إىل خروح اجلنني حيًا، وغري تامة اخللق 
خلَّق تارة أخرى، فتسقط لغري متام؛ لنبيِّن لكم متام قدرتنا بتصريف أطوار اخللق، ونبقي يف األرحام ما نشاء، وهو امل

إىل وقت والدته، وتكتمل األطوار بوالدة األجنَّة أطفاال صغاًرا تكَبُر حىت تبلغ األشد، وهو وقت الشباب والقوة 
فال يعلم ؛ واكتمال العقل، وبعض األطفال قد ميوت قبل ذلك، وبعضهم يكَبُر حىت يبلغ سن اهلرم وَضْعف العقل

ترى األرض يابسةً ميتة ال نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها املاء حتركت و. هذا املعمَّر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك
  .بالنبات تتفتح عنه، وارتفعت وزادت الرتوائها، وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات احلسن الذي َيُسرُّ الناظرين

  ) ٦(لِّ َشْيٍء قَِديٌر ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ وَأَنَُّه ُيْحيِي الَْموَْتى وَأَنَُّه َعلَى كُ

  }) ٦(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَُّه ُيحْيِي الَْمْوَتى َوأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 
ذلك املذكور مما تقدَّم من آيات قدرة اهللا تعاىل، فيه داللة قاطعة على أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الرب املعبود حبق، 

  .بغي العبادة إال له، وهو ُيحيي املوتى، وهو قادر على كل شيءالذي ال تن

  ) ٧(َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ لَا َرْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ 

  }) ٧(َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ ال رَْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ { 
  .اعة البعث آتية، ال شك يف ذلك، وأن اهللا يبعث املوتى ِمن قبورهم حلساهبم وجزائهموأن س

ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 
  ) ٩(يقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَابَ الْحَرِيقِ ِخْزٌي وَُنِذ

ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي ) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهًدى َوال ِكتَابٍ ُمنِريٍ { 
  }) ٩(ذَاَب الْحَرِيقِ الدُّْنَيا ِخْزٌي وَُنِذيقُهُ َيْوَم الْقَِياَمِة َع

ومن الكفار َمن جيادل بالباطل يف اهللا وتوحيده واختياره رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإنزاله القرآن، وذلك اجلدال 
بغري علم، وال بيان، وال كتاب من اهللا فيه برهان وحجة واضحة، الوًيا عنقه يف تكرب، معرًضا عن احلق ؛ ليصد 

  .هللا، فسوف يلقى خزًيا يف الدنيا باندحاره وافتضاح أمره، وحنرقه يوم القيامة بالنارغريه عن الدخول يف دين ا

  ) ١٠(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

  }) ١٠(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيدَاَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَالمٍ ِللَْعبِيِد { 
  .ذلك العذاب بسبب ما فََعلَْت من املعاصي واكتسبت من اآلثام، واهللا ال يعذب أحًدا بغري ذنب: ويقال له

َب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر الدُّنَْيا َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلَ
) ١٢(َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّه َوَما لَا َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّلَالُ الَْبعِيُد ) ١١(آخَِرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني َوالْ

  ) ١٣(َيْدُعو لََمْن ضَرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه لَبِئَْس الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشُري 



ى َوْجهِِه َخِسَر الدُّْنَيا النَّاسِ َمْن َيْعُبدُ اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أَصَاَبُه َخْيرٌ اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَ َوِمَن{ 
َما ال َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّاللُ الَْبعِيُد َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّه َو) ١١(َواآلِخَرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني 

  }) ١٣(َيْدُعو لََمْن ضَرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه لَبِئْسَ الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشُري ) ١٢(
ومن الناس َمن يدخل يف اإلسالم على ضعف وشكٍّ، فيعبد اهللا على تردده، كالذي يقف على طرف جبل أو حائط 

ك يف وقفته، ويربط إميانه بدنياه، فإن عاش يف صحة وَسَعة استمر على عبادته، وإن حصل له ابتالء مبكروه ال يتماس
وشدة عزا شؤم ذلك إىل دينه، فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة، فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ ال 

يعبد ذلك اخلاسر من دون . ، وذلك خسران بيِّن واضحيغيِّر كفُره ما قُدِّر له يف دنياه، وخسر اآلخرة بدخوله النار
يدعو َمن ضرُره احملقق أقرب من . اهللا ما ال يضره إن تركه، وال ينفعه إذا عبده، ذلك هو الضالل البعيد عن احلق

  .نفعه، قبح ذلك املعبود نصًريا، وقبح عشريًا

  ) ١٤(َحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِل

  }) ١٤(فَْعلُ َما ُيرِيُد إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر إِنَّ اللََّه َي{ 
خل الذين آمنوا باهللا ورسوله، وثبتوا على ذلك، وعملوا الصاحلات، جنات جتري من حتت أشجارها إن اهللا يد

  .األهنار، إن اهللا يفعل ما يريد من ثواب أهل طاعته تفضال وعقاب أهل معصيته عدال

َببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَْيقْطَْع فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنُصَرهُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة فَلَْيْمُدْد بَِس
  ) ١٥(َيِغيظُ 

نَّ كَْيُدهُ طَْع فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبَمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنصَُرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ ِلَيقْ{ 
  }) ١٥(َما َيِغيظُ 

من كان يعتقد أن اهللا تعاىل لن يؤيد رسوله حممًدا بالنصر يف الدنيا بإظهار دينه، ويف اآلخرة بإعالء درجته، وعذابِ 
 هل ُيذِْهنبَّ ذلك ما جيد يف: َمن كذَّبه، فلَْيمُدْد حبال إىل سقف بيته وليخنق به نفسه، مث ليقطع ذلك احلبل، مث لينظر

  .نفسه من الغيظ؟ فإن اهللا تعاىل ناصٌر نبيه حممًدا صلى اهللا عليه وسلم ال حمالة

  ) ١٦(َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه آيَاٍت َبيِّنَاٍت َوأَنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن ُيرِيُد 

  }) ١٦(َوكَذَِلَك أَْنزَلَْناُه آيَاٍت بَيَِّناٍت َوأَنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن يُرِيُد { 
ا أقام اهللا احلجة من دالئل قدرته على الكافرين بالبعث أنزل القرآن، آياته واضحة يف لفظها ومعناها، يهدي هبا وكم

  .اهللا َمن أراد هدايته؛ ألنه ال هادي سواه

إِنَّ اللََّه يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالصَّابِِئَني َوالنَّصَاَرى وَالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَْشَركُوا 
  ) ١٧(اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

ِقَياَمِة إِنَّ فِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الْإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا وَالصَّابِِئَني وَالنََّصاَرى َوالَْمجُوَس َوالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه َي{ 
  }) ١٧(اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 



قوم باقون على فطرهتم وال دين :(إن الذين آمنوا باهللا ورسوله حممٍد صلى اهللا عليه وسلم واليهود والصابئني وهم
 يفصل بينهم عبدة األوثان، إنَّ اهللا: والذين أشركوا وهم) وهم عبدة النار(والنصارى واجملوس) مقرر هلم يتبعونه

مجيًعا يوم القيامة فيدخل املؤمنني اجلنة، ويدخل الكافرين النار، إن اهللا على كل شيء شهيد، شهد أعمال العباد 
  .كلَّها، وأحصاها وحفظها، وسيجازي كال مبا يستحق جزاء وفاقًا لألعمال اليت عملوها

اِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ وَالشََّجُر َوالدَّوَابُّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماَو
  ) ١٨(َعلُ َما َيَشاُء َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفْ

َوالشََّجُر  َترَ أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ أَلَْم{ 
  }) ١٨(رِمٍ إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء َوالدَّوَابُّ َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْ

أن اهللا سبحانه يسجد له خاضًعا منقاًدا َمن يف السموات من املالئكة وَمن يف األرض من  -أيها النيب -أمل تعلم
املخلوقات والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب؟ وهللا يسجد طاعة واختياًرا كثري من الناس، وهم 

إن اهللا يفعل يف . نون، وكثري من الناس حق عليه العذاب فهو مهني، وأيُّ إنسان يهنه اهللا فليس له أحد يكرمهاملؤم
  .خلقه ما يشاء َوفَْق حكمته

) ١٩(هُِم الَْحمِيُم وِسَهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصمُوا ِفي َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ِثَياٌب ِمْن نَارٍ ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ ُرُء
كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها ِمْن غَمٍّ أُِعيُدوا ) ٢١(َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد ) ٢٠(ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد 

  ) ٢٢(ِفيَها َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ 

) ١٩(هِْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهمْ ِثيَاٌب ِمْن َنارٍ ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ ُرُءوسِهُِم الَْحمِيُم َهذَانِ َخْصَماِن اخَْتَصُموا ِفي َربِّ{ 
ِعيُدوا كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها ِمْن غَمٍّ أُ) ٢١(َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد ) ٢٠(ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد 

  }) ٢٢(ِفيَها َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ 
أهل اإلميان وأهل الكفر، كل يدَّعي أنه حمقٌّ، فالذين كفروا حييط هبم العذاب يف هيئة : هذان فريقان اختلفوا يف رهبم

َينزِل إىل ثياب ُجعلت هلم من نار َيلَْبسوهنا، فتشوي أجسادهم، وُيصبُّ على رؤوسهم املاء املتناهي يف حره، و
أجوافهم فيذيب ما فيها، حىت ينفُذ إىل جلودهم فيشويها فتسقط، وتضرهبم املالئكة على رؤوسهم مبطارق من 

ذوقوا عذاب النار : أعيدوا للعذاب فيها، وقيل هلم -لشدة غمِّهم وكرهبم-كلما حاولوا اخلروج من النار . حديد
  .احملرق

وا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُن
  ) ٢٣(َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر 

َتْحتَِها اَألْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن { 
  }) ٢٣(َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر 

إن اهللا تعاىل يدخل أهل اإلميان والعمل الصاحل جنات نعيمها دائم، جتري ِمن حتت أشجارها األهنار، ُيَزيَّنون فيها 
  .املعتاد يف اجلنة احلرير رجاال ونساًءبأساور الذهب وباللؤلؤ، ولباسهم 



  ) ٢٤(َوُهُدوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهدُوا إِلَى ِصرَاِط الَْحمِيِد 

  }) ٢٤(َوُهُدوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهُدوا إِلَى صَِراِط الْحَِميِد { 
يد وَحْمد اهللا والثناء عليه، ويف اآلخرة إىل محده على من كلمة التوح: لقد هداهم اهللا يف الدنيا إىل طيب القول

  .حسن العاقبة، كما هداهم من قبل إىل طريق اإلسالم احملمود املوصل إىل اجلنة

ُف ِفيِه َوالْبَاِد َوَمْن ُيرِدْ َعاِكإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواًء الْ
  ) ٢٥(ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 

ُيرِدْ َعاِكُف ِفيِه َوالَْباِد َوَمْن إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَالَْمْسجِِد الْحََرامِ الَِّذي َجَعلَْناهُ ِللنَّاسِ َسَواًء الْ{ 
  }) ٢٥(ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 

إن الذين كفروا باهللا، وكذبوا مبا جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومينعون غريهم من الدخول يف دين اهللا، 
الذي جعلناه جلميع  عن املسجد احلرام،" احلديبية"ويصدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني يف عام 

املؤمنني، سواء املقيم فيه والقادم إليه، هلم عذاب أليم موجع، ومن يرد يف املسجد احلرام املْيلَ عن احلق ظلًما فَيْعصِ 
  .اهللا فيه، ُنِذقْه ِمن عذاب أليم موجع

  ) ٢٦(هِّرْ َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئِمَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد َوإِذْ َبوَّأَْنا ِلإِبَْراهِيَم َمكَانَ الَْبْيتِ أَنْ لَا ُتْشرِكْ بِي شَْيئًا َوطَ

  }) ٢٦(َني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد َوإِذْ بَوَّأَْنا إلِْبَراهِيَم َمكَانَ الْبَْيِت أَنْ ال ُتْشرِكْ بِي شَْيئًا َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئِم{ 
مكان البيت، وهيَّأناه له وقد كان غري معروف، وأمرناه ببنائه  -عليه السالم -إذ َبيَّنا إلبراهيم  -أيها النيب -واذكر

على تقوى من اهللا وتوحيده وتطهريه من الكفر والبدع والنجاسات ؛ ليكون رحاًبا للطائفني به، والقائمني املصلني 
  .عنده

ِلَيشَْهُدوا مََناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُروا ) ٢٧(لًا َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ يَأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ يَأُْتوَك رِجَا
  ) ٢٨(ِئسَ الْفَِقَري اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَكُلُوا ِمْنَها َوأَطِْعُموا الْبَا

ِلَيْشَهدُوا َمَناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُروا ) ٢٧(َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َيأْتُوَك رَِجاال َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ يَأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ { 
  }) ٢٨(ِمْنَها وَأَطِْعُموا الْبَاِئَس الْفَِقَري اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة اَألْنَعامِ فَكُلُوا 

الناس بوجوب احلج عليهم يأتوك على خمتلف أحواهلم مشاةً وركباًنا على كل ضامر من  -يا إبراهيم -وأعِلْم
: ليحضروا منافع هلم من؛ ، يأتني من كل طريق بعيد)اخلفيف اللحم من السَّْير واألعمال ال من اهلُزال:(اإلبل، وهو

غفرة ذنوهبم، وثواب أداء نسكهم وطاعتهم، وتكَسُّبِهم يف جتاراهتم، وغري ذلك؛ وليذكروا اسم اهللا على ذَْبح ما م
شكًرا هللا على نعمه، وهم ؛ عاشر ذي احلجة وثالثة أيام بعده: يتقربون به من اإلبل والبقر والغنم يف أيام معيَّنة هي

  .ا، وُيطعموا منها الفقري الذي اشتد فقرهمأمورون أن يأكلوا ِمن هذه الذبائح استحباًب

  ) ٢٩(ثُمَّ لْيَقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم وَلَْيطَّوَّفُوا بِالْبَْيِت الَْعِتيقِ 



  }) ٢٩(ثُمَّ لَْيقْضُوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ { 
ما بقي عليهم من النُُّسك، بإحالهلم وخروجهم من إحرامهم، وذلك بإزالة ما تراكم ِمن وسخ يف مث ليكمل احلجاج 

أبداهنم، وقص أظفارهم، وحلق شعرهم، وليوفوا مبا أوجبوه على أنفسهم من احلج والعمرة واهلدايا، وليطوفوا 
  .كعبةبالبيت العتيق القدمي، الذي أعتقه اهللا ِمن تسلُّط اجلبارين عليه، وهو ال

ى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ ُحُرمَاِت اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُه ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّتْ لَكُُم الْأَْنَعاُم إِلَّا َما ُيْتلَ
  ) ٣٠(الْأَْوثَاِن وَاْجَتنِبُوا قَْولَ الزُّورِ 

ِمَن اللَِّه فَُهَو َخْيٌر لَُه ِعْنَد َربِِّه وَأُِحلَّْت لَكُُم اَألْنَعاُم إِال َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس  ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم ُحُرمَاِت{ 
  }) ٣٠(األَْوثَاِن َواْجَتنِبُوا قَْولَ الزُّورِ 

وجبه اهللا عليكم فعظِّموه، ومن ذلك الذي أمر اهللا به ِمن قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت، هو ما أ
وأحلَّ اهللا لكم أَكْلَ . يعظم حرمات اهللا، ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة هللا، فهو خري له يف الدنيا واآلخرة

األنعام إال ما حرَّمه فيما يتلى عليكم يف القرآن من امليتة وغريها فاجتنبوه، ويف ذلك إبطال ما كانت العرب حترِّمه 
  .األنعام، وابتِعدوا عن القذارة اليت هي األوثان، وعن الكذب الذي هو االفتراء على اهللامن بعض 

أَْو َتهْوِي بِِه الرِّيُح ِفي َمكَانٍ  ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُُه الطَّْيُر
  ) ٣١( َسِحيقٍ

أَْو َتْهوِي بِِه الرِّيُح ِفي َمكَانٍ  ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكنيَ بِِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُُه الطَّْيُر{ 
  }) ٣١(َسِحيقٍ 

الطاعة، معرضني عما سواه بنبذ الشرك، مستقيمني هللا على إخالص العمل له، مقبلني عليه بعبادته وحده وإفراده ب
يف ُبْعده عن اهلدى، ويف هالكه وسقوطه من رفيع اإلميان بل حضيض الكفر،  -فإنَّه من يشرك باهللا شيئًا، فمثله

فإما أن ختطفه الطري فتقطع أعضاءه، وإما أن : كمثل َمن سقط من السماء -وختطُّف الشياطني له من كل جانب
  .ن الريح، فتقذفه يف مكان بعيدتأخذه عاصفة شديدة م

  ) ٣٢(ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ 

  }) ٣٢(ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم َشعَاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ { 
ل أمر اهللا وُيَعظِّم معامل الدين، ومنها أعمال احلج ومن ميتث. ذلك ما أمر اهللا به ِمن توحيده وإخالص العبادة له

وأماكنه، والذبائح اليت ُتذَْبح فيه، وذلك باستحساهنا واستسماهنا، فهذا التعظيم ِمن أفعال أصحاب القلوب املتصفة 
  .بتقوى اهللا وخشيته

  ) ٣٣(الَْعِتيقِ  لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت



  }) ٣٣(لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ { 
لكم يف هذه اهلدايا منافع تنتفعون هبا من الصوف واللنب والركوب، وغري ذلك مما ال يضرها إىل وقت ذحبها عند 

  .البيت العتيق، وهو احلرم كله

اِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا وََبشِّرِ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ِلَيذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَإِلَُهكُْم إِلٌَه َو َوِلكُلِّ
  ) ٣٤(الُْمْخبِِتَني 

َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة اَألْنَعامِ فَإِلَُهكُمْ إِلٌَه وَاِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا وََبشِّرِ َوِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكًا لَِيذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَى { 
  }) ٣٤(الُْمْخبِِتَني 

ولكل مجاعة مؤمنة سلفت، جعلنا هلا مناسك ِمَن الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك ليذكروا اسم اهللا تعاىل عند ذبح ما 
 -وبشِّر . إله واحد هو اهللا فانقادوا ألمره وأمر رسوله -أيها الناس-فإهلكم . رزقهم ِمن هذه األنعام ويشكروا له

  .املتواضعني اخلاضعني لرهبم خبَريي الدنيا واآلخرة -أيها النيب

  ) ٣٥(ا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم وَالصَّابِرِيَن َعلَى َما أَصَابَُهْم َوالُْمِقيِمي الصَّلَاِة َوِممَّ

  }) ٣٥(َزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوالصَّابِرِيَن َعلَى َما أََصابَُهْم وَالُْمِقيِمي الصَّالِة َوِممَّا َر{ 
خافوا عقابه، وَحِذروا خمالفته، وإذا أصاهبم بأس هؤالء املتواضعون اخلاشعون ِمن صفاهتم أهنم إذا ذُِكر اهللا وحده 

وشدة صربوا على ذلك مؤملني الثواب من اهللا عز وجل، وأدَّْوا الصالة تامة، وهم مع ذلك ينفقون مما رزقهم اهللا 
  .يف الواجب عليهم ِمن زكاة ونفقة عيال، وَمن َوَجَبْت عليهم نفقته، ويف سبيل اهللا، والنفقات املستحبة

َبتْ ُجُنوُبَها فَكُلُوا ِمْنَها ْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها خَْيٌر فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها صََوافَّ فَإِذَا َوَجَوالُْب
   )٣٦(َوأَطِْعُموا الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ كَذَِلَك َسخَّْرَناَها لَكُمْ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

ذَا َوجََبْت ُجنُوُبَها فَكُلُوا َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها َخْيٌر فَاذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصَوافَّ فَإِ{ 
  }) ٣٦(ُرونَ ِمْنَها َوأَطِْعُموا الْقَانَِع وَالُْمْعَترَّ كَذَِلكَ َسخَّْرَناَها لَكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُ

خري يف منافعها من -أيها املتقربون  -وجعلنا لكم َنْحَر الُبْدن من شعائر الدين وأعالمه؛ لتتقربوا هبا إىل اهللا، لكم فيها
وتُْنَحر اإلبل واقفة قد صُفَّْت ثالث من قوائمها . بسم اهللا: األكل والصدقة والثواب واألجر، فقولوا عند ذحبها

-إذا سقطت على األرض جنوهبا فقد حلَّ أكلها، فليأكل منها مقربوها تعبًدا وُيطِْعُموا منها القانع وقُيِّدت الرابعة، ف
واملعترَّ الذي يسأل حلاجته، هكذا سخَّر اهللا الُبْدن لكم، لعلكم تشكرون اهللا على  -وهو الفقري الذي مل يسأل تعففًا

  .تسخريها لكم

رِ ِدَماُؤَها وَلَِكْن َينَالُُه التَّقَْوى ِمْنكُْم كَذَِلَك َسخَّرََها لَكُْم لُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وََبشِّلَْن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها وَلَا 
  ) ٣٧(الُْمْحِسنَِني 

ا لَكُْم لُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وََبشِّرِ لَْن َينَالَ اللََّه لُُحومَُها َوال ِدَماُؤَها وَلَِكْن َينَالُُه التَّقَْوى مِْنكُْم كَذَِلَك َسخََّرَه{ 
  }) ٣٧(الُْمْحِسنَِني 



لن ينال اَهللا ِمن حلوم هذه الذبائح وال من دمائها شيء، ولكن يناله اإلخالص فيها، وأن يكون القصد هبا وجه اهللا 
. لى ما هداكم من احلق، فإنه أهلٌ لذلك؛ لتعظموا اهللا، وتشكروا له ع-أيها املتقربون-وحده، كذلك ذللها لكم 

  .احملسنني بعبادة اهللا وحده واحملسنني إىل خلقه بكل خري وفالح -أيها النيب -وبشِّر

  ) ٣٨(إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ 

  }) ٣٨(يَن آَمنُوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذ{ 
ألنه عز وجل ال حيب كل خوَّان ألمانة ربه، جحود ؛ إن اهللا تعاىل يدفع عن املؤمنني عدوان الكفار، وكيد األشرار

  .لنعمته

  ) ٣٩(ْصرِِهْم لَقَِديٌر أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َن

  }) ٣٩(أُِذنَ لِلَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر { 
كان املسلمون يف أول أمرهم ممنوعني من قتال الكفار، مأمورين بالصرب على أذاهم، فلما بلغ أذى املشركني مداه (

أَِذنَ اهللا للمسلمني يف ) ، وأصبح لإلسالم قوة"املدينة"مهاجًرا إىل " مكة"ه وسلم من وخرج النيب صلى اهللا علي
  .القتال؛ بسبب ما وقع عليهم من الظلم والعدوان، وإن اهللا تعاىل قادر على نصرهم وإذالل عدوِّهم

اللَُّه َولَْولَا َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَُهدَِّمتْ َصَواِمُع َوبَِيعٌ  الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم بِغَْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ َيقُولُوا َربَُّنا
  ) ٤٠( َعزِيٌز َوَصلَوَاٌت َوَمَساجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثًريا وَلََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَْنُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ

ُهدَِّمتْ َصَواِمُع ا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ إِال أَنْ َيقُولُوا َربَُّنا اللَُّه َولَْوال َدفْعُ اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَالَِّذيَن أُخْرُِجو{ 
  }) ٤٠(إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز  َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثًريا َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه
ولوال ما شرعه اهللا . ربنا اهللا وحده: الذين أُجلئوا إىل اخلروج من ديارهم، ال لشيء فعلوه إال ألهنم أسلموا وقالوا

ع من َدفْع الظلم والباطل بالقتال لَُهزِم احلقُّ يف كل أمة وخلربت األرض، وُهدِّمت فيها أماكن العبادة من صوام
. الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد املسلمني اليت يصلُّون فيها، ويذكرون اسم اهللا فيها كثريًا

إن اهللا لَقوي ال يغالَب، عزيز ال يرام، قد قهر اخلالئق . ومن اجتهد يف نصرة دين اهللا، فإن اهللا ناصره على عدوه
  .وأخذ بنواصيهم

ةُ الْأُُمورِ ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْوا َعنِ الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَب الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم
)٤١ (  

َوَنهَْوا َعنِ الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ اُألُمورِ  الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ أَقَاُموا الصَّالةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعرُوِف{ 
)٤١ ({  

الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إنْ مكَّنَّاهم يف األرض، واستخلفناهم فيها بإظهارهم على عدوهم، أقاموا الصالة 
ِمن حقوقه وحقوق عباده،  بأدائها يف أوقاهتا حبدودها، وأخرجوا زكاة أمواهلم إىل أهلها، وأمروا بكل ما أمر اهللا به

  .وهللا وحده مصري األمور كلها، والعاقبة للتقوى. وَنَهْوا عن كل ما هنى اهللا عنه ورسوله



َوأَْصحَاُب َمْدَيَن ) ٤٣(َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط ) ٤٢(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد 
  ) ٤٤(كُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ َو

وَأَْصَحاُب َمْدَيَن ) ٤٣(َوقَْوُم إِْبَراهِيَم َوقَْوُم لُوٍط ) ٤٢(َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد { 
  }) ٤٤(ى فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ َوكُذَِّب ُموَس

فقد سبقهم يف تكذيب رسلهم قوم نوح، وعاد، ومثود، وقوم إبراهيم، وقوم  -أيها الرسول -وإن يكذبك قومك
م بالعقوبة، بل الذين كذبوا شعيًبا، وكذَّب فرعون وقومه موسى، فلم أعاجل هذه األم" مدين"لوط، وأصحاب 

أمهلتها، مث أخذُت كال منهم بالعذاب، فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم، وتبديل ما كان هبم ِمن نعمة 
  بالعذاب واهلالك؟

  ) ٤٥(ِشيٍد فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها وَِهَي ظَاِلَمةٌ فَهِيَ َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َم

  }) ٤٥(يٍد فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ فَهَِي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها وَبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َمِش{ 
وقصورها  فكثًريا من القرى الظاملة بكفرها أهلكنا أهلها، فديارهم مهدَّمة َخلَْت ِمن سكاهنا، وآبارها ال ُيستقى منها،

  .العالية املزخرفة مل تدفع عن أهلها سوء العذاب

َمى الْأَْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْع
  ) ٤٦(الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 

ى اَألْبَصاُر وَلَِكْن َتْعَمى أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها ال َتعَْم{ 
  }) ٤٦(الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 

، فيتفكروا بعقوهلم، فيعتربوا، ويسمعوا أخبارهم أفلم َيِسر املكذبون من قريش يف األرض ليشاهدوا آثار املهلكني
  .مساع تدبُّر فيتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصر، وإمنا العمى املُْهِلك هو عمى البصرية عن إدراك احلق واالعتبار

  ) ٤٧(ِف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعْندَ رَبَِّك كَأَلْ

  }) ٤٧(ونَ َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما عِْنَد رَبَِّك كَأَلْفِ َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّ{ 
على الكفر، ولن  بالعذاب الذي أنذرهتم به ملَّا أصروا -لشدة جهلهم-كفار قريش  -أيها الرسول -ويستعجلك

وإن يوًما من ". بدر"خيلف اهللا ما وعدهم به من العذاب فال بدَّ من وقوعه، وقد عجَّل هلم يف الدينا ذلك يف يوم 
  .كألف سنة مما َتُعدُّون من سين الدنيا -وهو يوم القيامة -األيام عند اهللا 

  ) ٤٨(مَّ أََخذُْتَها وَإِلَيَّ الَْمِصُري َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْملَْيُت لََها َوِهَي ظَاِلَمةٌ ثُ

  }) ٤٨(َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْملَْيُت لََها َوِهَي ظَاِلَمةٌ ثُمَّ أََخذُْتَها وَإِلَيَّ الَْمِصُري { 
ذايب وكثري من القرى كانت ظاملة بإصرار أهلها على الكفر، فأمهلتهم ومل أعاجلهم بالعقوبة فاغتروا، مث أَخذُْتهم بع

  .يف الدنيا، وإيلَّ مرجعهم بعد هالكهم، فأعذهبم مبا يستحقون



) ٥٠(فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي ) ٤٩(قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني 
  ) ٥١(اجِزِيَن أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا ُمَع

) ٥٠(فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي ) ٤٩(قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني { 
  }) ٥١(َك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئ

فالذين آمنوا باهللا ورسوله، واستقر . يا أيها الناس ما أنا إال منذر لكم مبلِّغ عن اهللا رسالته:  -أيها الرسول  -قل 
ذلك يف قلوهبم، وعملوا األعمال الصاحلة، هلم عند اهللا عفو عن ذنوهبم ومغفرة يستر هبا ما صدر عنهم من معصية، 

والذين اجتهدوا يف الكيد إلبطال آيات القرآن بالتكذيب مشاقني مغالبني، أولئك . ال ينقطع وهو اجلنة ورزق حسن
  .هم أهل النار املوقدة، يدخلوهنا ويبقون فيها أبًدا

يَِّتِه فَيَْنَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِ
  ) ٥٢(اللَُّه آيَاِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

ا ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُخ اللَُّه َمَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍّ إِال إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فَيَْنَس{ 
  }) ٥٢(ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

من رسول وال نيب إال إذا قرأ كتاب اهللا ألقى الشيطان يف قراءته الوساوس  -أيها الرسول  -وما أرسلنا من قبلك
يد الشيطان، فيزيل وساوسه، ويثبت آياته والشبهات؛ ليصدَّ الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه، لكن اهللا يبطل ك

  .واهللا عليم مبا كان ويكون، ال ختفى عليه خافية، حكيم يف تقديره وأمره. الواضحات

  ) ٥٣(بَِعيٍد   لَِفي ِشقَاقٍِلَيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً ِللَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني

  }) ٥٣( لَِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد لَِيْجَعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً ِللَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم وَإِنَّ الظَّاِلِمَني{ 
ولقساة القلوب من املشركني  وما كان هذا الفعل ِمَن الشيطان إال ليجعله اهللا اختباًرا للذين يف قلوهبم شك ونفاق،

وإن الظاملني ِمن هؤالء وأولئك يف عداوة شديدة هللا ورسوله وخالٍف للحق بعيد عن . الذين ال يؤثُِّر فيهم زجر
  .الصواب

إِنَّ اللََّه لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى ِصرَاٍط َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَُيْؤِمنُوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوُبُهْم َو
  ) ٥٤(ُمْسَتِقيمٍ 

اللََّه لََهادِ الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى صَِراطٍ َوِلَيْعلَمَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَُيْؤِمُنوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم َوإِنَّ { 
  }) ٥٤(يمٍ ُمْسَتِق

وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بني احلق والباطل أن القرآن الكرمي هو احلق النازل من عند اهللا عليك أيها 
وإن اهللا هلادي الذين آمنوا به . الرسول، ال شبهة فيه، وال سبيل للشيطان إليه، فيزداد به إمياهنم، وختضع له قلوهبم

  .ح، وهو اإلسالم ينقذهم به من الضاللوبرسوله إىل طريق احلق الواض

  ) ٥٥(َعِقيمٍ  َولَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ َبْغَتةً أَْو َيأْتَِيُهْم َعذَاُب َيْومٍ



  }) ٥٥(َعةُ َبْغَتةً أَوْ َيأِْتَيُهْم َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ َوال يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه حَتَّى تَأِْتيَُهُم السَّا{ 
وال يزال الكافرون املكذبون يف شك مما جئتهم به من القرآن إىل أن تأتيهم الساعة فجأة، وهم على تكذيبهم، أو 

  .يأتيهم عذاب يوم ال خري فيه، وهو يوم القيامة

َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا ) ٥٦(ْم فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ الُْملُْك َيْومَِئٍذ ِللَِّه َيْحكُُم بَْيَنُه
  ) ٥٧(بِآَياتَِنا فَأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 

وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ) ٥٦(ِت ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ الُْملْكُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه َيْحكُُم َبْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَا{ 
  }) ٥٧(بِآَياتَِنا فَأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 

فالذين آمنوا باهللا ورسوله . املُلك والسلطان يف هذا اليوم هللا وحده، وهو سبحانه يقضي بني املؤمنني والكافرين
والذين جحدوا وحدانية اهللا وكذبوا رسوله وأنكروا آيات . يم الدائم يف اجلناتوعملوا األعمال الصاحلة، هلم النع

  .القرآن، فأولئك هلم عذاب خيزيهم ويهينهم يف جهنم

  ) ٥٨(َخْيرُ الرَّازِِقَني َه لَُهَو َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماُتوا لَيَْرُزقَنَُّهمُ اللَُّه رِْزقًا َحسًَنا َوإِنَّ اللَّ

  }) ٥٨(َه لَُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني َوالَِّذيَن هَاَجُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماتُوا لَيَْرُزقَنَُّهُم اللَُّه رِْزقًا َحَسًنا َوإِنَّ اللَّ{ 
م وهو جياهد الكفار، ومن مات منهم ِمن غري والذين خرجوا من ديارهم طلًبا لرضا اهللا، ونصرة لدينه، من قُتل منه

  .قتال، لَريزقَنَّهم اهللا اجلنة ونعيمها الذي ال ينقطع وال يزول، وإن اهللا سبحانه وتعاىل هلو خري الرازقني

  ) ٥٩(لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخلًا َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌم 

  }) ٥٩(ْرَضْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليمٌ َحِليٌم لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخال َي{ 
وإن اهللا لَعليم مبن خيرج يف سبيله، ومن خيرج طلًبا للدنيا، حليم عمن . لُيدخلنَّهم اهللا املُْدخل الذي حيبونه وهو اجلنة

  .عصاه، فال يعاجلهم بالعقوبة

  ) ٦٠(َعلَْيِه لَيَْنصَُرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر  ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغَي

  }) ٦٠( ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه لََيْنُصَرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر{ 
ة، ومن اعُتِدي عليه وظُلم فقد أُِذن له أن يقابل اجلاين مبثل ذلك األمر الذي قصصنا عليك من إدخال املهاجرين اجلن

إذ ال جيوز أن ُيعَْتدى ؛ فعلته، وال حرج عليه، فإذا عاد اجلاين إىل إيذائه وبغى، فإن اهللا ينصر املظلوم املعتدى عليه
  .ويغفر ذنوهبم إن اهللا لعفٌو غفور، يعفو عن املذنبني فال يعاجلهم بالعقوبة،. عليه بسبب انتصافه لنفسه

  ) ٦١(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري 

  }) ٦١(يٌع َبِصٌري ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِم{ 
ذلك الذي شرع لكم تلك األحكام العادلة هو احلق، وهو القادر على ما يشاء، وِمن قدرته أنه يدخل ما ينقص من 



ساعات الليل يف ساعات النهار، ويدخل ما انتقص من ساعات النهار يف ساعات الليل، وأن اهللا مسيع لكل صوت، 
  .بصري بكل فعل، ال خيفى عليه شيء

  ) ٦٢( َك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الْعَِليُّ الْكَبُِريذَِل

  }) ٦٢(لْكَبُِري ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ ا{ 
ذلك بأن اهللا هو اإلله احلق الذي ال تنبغي العبادة إال له، وأن ما يعبده املشركون من دونه من األصنام واألنداد هو 
الباطل الذي ال ينفع وال يضرُّ، وأن اهللا هو العليُّ على خلقه ذاًتا وقدًرا وقهرًا، املتعايل عن األشباه واألنداد، الكبري 

  .ائه فهو أكرب من كلِّ شيءيف ذاته وأمس

  ) ٦٣(أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتْصبِحُ الْأَْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري 

  }) ٦٣(لَِطيٌف َخبٌِري  أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتصْبُِح اَألْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه{ 
أن اهللا أنزل من السماء مطرًا، فتصبح األرض خمضرة مبا ينبت فيها من النبات؟ إن اهللا لطيف  -أيها النيب -أمل تَر

  .بعباده باستخراج النبات من األرض بذلك املاء، خبري مبصاحلهم

  ) ٦٤(ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَ

  }) ٦٤(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد { 
إن اهللا هلو الغين . هللا سبحانه وتعاىل ما يف السموات واألرض خلقًا وملكًا وعبودية، كلٌّ حمتاج إىل تدبريه وإفضاله

  .إىل شيء، احملمود يف كل حال الذي ال حيتاج

أَنْ َتقََع َعلَى الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ وَالْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوُيْمِسكُ السََّماَء
  ) ٦٥(إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرءُوٌف َرحِيٌم 

َتقََع َعلَى اَألْرضِ إِال  ْم َترَ أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ َوالْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِأَمْرِِه َوُيْمِسُك السََّماَء أَنْأَلَ{ 
  }) ٦٥(بِإِذْنِهِ إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم 

من الدواب والبهائم والزروع والثمار واجلماد لركوبكم وطعامكم وكل  أمل تر أن اهللا تعاىل ذلَّل لكم ما يف األرض
منافعكم، كما ذلَّل لكم السفن جتري يف البحر بقدرته وأمره فتحملكم مع أمتعتكم إىل حيث تشاؤون من البالد 

ه بذلك؟ واألماكن، وهو الذي ميسك السماء فيحفظها؛ حىت ال تقع على األرض فيهلك َمن عليها إال بإذنه سبحان
  .إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم فيما سخر هلم من هذه األشياء وغريها؛ تفضال منه عليهم

  ) ٦٦(َوُهَو الَِّذي أَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيْحيِيكُْم إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر 



  }) ٦٦(اإلِْنَسانَ لَكَفُوٌر َوُهَو الَِّذي أَْحَياكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم إِنَّ { 
وهو اهللا تعاىل الذي أحياكم بأن أوجدكم من العدم، مث مييتكم عند انقضاء أعماركم، مث حيييكم بالبعث حملاسبتكم 

  .إن اإلنسان لَجحود ملا ظهر من اآليات الدالة على قدرة اهللا ووحدانيته. على أعمالكم

  ) ٦٧(َناِسكُوُه فَلَا ُينَازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنََّك لَعَلَى ُهًدى ُمْسَتِقيمٍ ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ُهْم 

  }) ٦٧(ًدى ُمْسَتِقيمٍ ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكًا ُهْم نَاِسكُوُه فَال ُينَازُِعنََّك ِفي اَألْمرِ َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنَّكَ لََعلَى ُه{ 
مشركو  -أيها الرسول -لكل أمة من األمم املاضية جعلنا شريعة وعبادة أمرناهم هبا، فهم عاملون هبا، فال ينازعنك

قريش يف شريعتك، وما أمرك اهللا به يف املناسك وأنواع العبادات كلها، وادع إىل توحيد ربك وإخالص العبادة له 
  .واتباع أمره، إنك لعلى دين قومي، ال اعوجاج فيه

  ) ٦٨(َوإِنْ َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

  }) ٦٨(َوإِنْ جَاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ { 
اهللا أعلم مبا تعملونه من الكفر : وإن أصرُّوا على جمادلتك بالباطل فيما تدعوهم إليه فال جتادهلم، بل قل هلم

  .اندون مكابرونوالتكذيب، فهم مع

  ) ٦٩(اللَُّه َيْحكُُم َبيَْنكُمْ َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

  }) ٦٩(اللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ { 
ويف هذه اآلية أدب حسن يف الرد . اختالفهم يف الديناهللا تعاىل حيكم بني املسلمني والكافرين يوم القيامة يف أمر 

  .على َمن جادل تعنًتا واستكبارًا

  ) ٧٠(ٌري أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِس

  }) ٧٠(َما ِفي السََّماِء وَاَألْرضِ إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري  أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم{ 
أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض علماً كامال قد أثبته يف اللوح احملفوظ؟ إن ذلك العلم أمر  -أيها النيب -أمل تعلم

  .سهل على اهللا، الذي ال يعجزه شيء

  ) ٧١(ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ  َوَيْعُبُدونَ

  }) ٧١(ِصريٍ َن َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَما لَْيسَ لَُهْم بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن{ 
ويصر كفار قريش على الشرك باهللا مع ظهور بطالن ما هم عليه، فهم يعبدون آهلة، مل َينْزِل يف كتاب ِمن كتب اهللا 

. برهان بأهنا تصلح للعبادة، وال علم هلم فيما اختلقوه، وافتروه على اهللا، وإمنا هو أمر اتبعوا فيه آباءَهم بال دليل
  .آلخرة فليس للمشركني ناصر ينصرهم، أو يدفع عنهم العذابفإذا جاء وقت احلساب يف ا



ِذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آَياتَِنا قُلْ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َتْعرُِف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَُروا الُْمْنكَرَ َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَّ
  ) ٧٢(ِلكُمُ النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُوا َوبِئَْس الَْمِصُري أَفَأَُنبِّئُكُمْ بَِشرٍّ ِمْن ذَ

ِذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آَياِتَنا قُلْ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت تَْعرُِف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَُروا الُْمْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَّ{ 
  }) ٧٢(َنبِّئُكُمْ بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُمُ النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُوا َوبِئَْس الَْمِصُري أَفَأُ

وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤالء املشركني ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم، يكادون يبطشون 
أفال أخربكم مبا هو أشد كراهة : -أيها الرسول-قل هلم . تهباملؤمنني الذين يدعوهنم إىل اهللا تعاىل، ويتلون عليهم آيا

  .إليكم من مساع احلق ورؤية الداعني إليه؟ النار أعدَّها اهللا للكافرين يف اآلخرة، وبئس املكان الذي يصريون إليه

للَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاًبا َولَوِ اْجَتَمعُوا لَُه َوإِنْ َيْسلُْبُهمُ َيا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن ا
  ) ٧٣(الذُّبَاُب َشيْئًا لَا َيْسَتنِْقذُوُه ِمْنُه َضُعفَ الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب 

للَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذَُباًبا َولَوِ اْجَتَمُعوا لَُه َوإِنْ َيْسلُبُْهُم َيا أَيَُّها النَّاسُ ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمعُوا لَُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن ا{ 
  }) ٧٣(الذُّبَاُب َشيْئًا ال َيْسَتْنِقذُوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب 

قدر جمتمعة على إن األصنام واألنداد اليت تعبدوهنا من دون اهللا لن ت: يا أيها الناس ُضرِب مثل فاستمعوا له وتدبروه
َخلْق ذبابة واحدة، فكيف خبلق ما هو أكرب؟ وال تقدر أن تستخلص ما يسلبه الذباب منها، فهل بعد ذلك ِمن 

َضُعَف الطالب الذي هو املعبود من دون اهللا أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، وَضُعفَ : َعْجز؟ فهما ضعيفان مًعا
  ذه األصنام واألنداد آهلة، وهي هبذا اهلوان؟املطلوب الذي هو الذباب، فكيف تُتَّخذ ه

  ) ٧٤(َما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ عَزِيٌز 

  }) ٧٤(َما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز { 
وهو القوي الذي خلق كل شيء، العزيز الذي ال هؤالء املشركون مل يعظِّموا اهللا حق تعظيمه، إذ جعلوا له شركاء، 

  .يغالَب

َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه ) ٧٥(اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري 
  ) ٧٦(ُتْرَجُع الْأُمُوُر 

َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه ) ٧٥(ي ِمَن الَْمالِئكَِة ُرُسال َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري اللَُّه َيْصطَِف{ 
  }) ٧٦(ُتْرَجُع اُألمُوُر 

الته إىل اخللق، إن اهللا مسيع اهللا سبحانه وتعاىل خيتار من املالئكة رسال إىل أنبيائه، وخيتار من الناس رسال لتبليغ رسا
وهو سبحانه يعلم ما بني أيدي مالئكته ورسله . ألقوال عباده، بصري جبميع األشياء، ومبن خيتاره للرسالة ِمن خلقه

  .وإىل اهللا وحده ترجع األمور. من قبل أن خيلقهم، ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم

َوَجاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ ) ٧٧(ُجُدوا َواْعُبدُوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا الْخَْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَعُوا وَاْس
ْبلُ َوِفي َهذَا لُْمْسِلِمَني ِمْن قَجَِهاِدِه ُهَو اْجتََباكُْم َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراهِيَم ُهَو َسمَّاكُُم ا



َتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْولَاكُْم ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيًدا َعلَْيكُْم َوَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َواْع
  ) ٧٨(فَنِْعَم الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ) ٧٧(اْركَُعوا َواْسُجدُوا َواعُْبُدوا َربَّكُْم َوافَْعلُوا الَْخْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ 
ِلِمَني ِمْن قَْبلُ َوِفي َهذَا لُْمْسجَِهاِدِه ُهَو اْجتََباكُْم َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراهِيَم ُهَو َسمَّاكُُم ا

ِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالكُمْ ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيًدا َعلَْيكُْم َوَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َواعَْت
  }) ٧٨(فَنِْعَم الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

وا باهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم اركعوا واسجدوا يف صالتكم، واعبدوا ربكم وحده ال يا أيها الذين آمن
لتفلحوا، وجاهدوا أنفسكم، وقوموا قياًما تاما بأمر اهللا، وادعوا اخللق إىل سبيله، ؛ شريك له، وافعلوا اخلري

مسلمني له قلوبكم وجوارحكم، هو وجاهدوا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، خملصني فيه النية هللا عز وجل، 
اصطفاكم حلمل هذا الدين، وقد منَّ عليكم بأن جعل شريعتكم مسحة، ليس فيها تضييق وال تشديد يف تكاليفها 

وأحكامها، كما كان يف بعض األمم قبلكم، هذه امللة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم، وقد َسمَّاكم اهللا املسلمني ِمن 
ليكون خامت الرسل حممد صلى اهللا ؛ ة السابقة، ويف هذا القرآن، وقد اختصَّكم هبذا االختيار قبلُ يف الكتب املنزل

عليه وسلم شاهًدا عليكم بأنه بلَّغكم رسالة ربه، وتكونوا شهداء على األمم أن رسلهم قد بلَّغتهم مبا أخربكم اهللا به 
افظوا على معامل دين اهللا بأداء الصالة بأركاهنا يف كتابه، فعليكم أن تعرفوا هلذه النعمة قدرها، فتشكروها، وحت

وشروطها، وإخراج الزكاة املفروضة، وأن تلجؤوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وتتوكلوا عليه، فهو نِْعمَ املوىل ملن تواله، 
  .ونعم النصري ملن استنصره

  }سورة املؤمنون { 

  ) ١(قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 

  }) ١(ُمْؤِمُنونَ قَْد أَفْلََح الْ{ 
  .قد فاز املصدِّقون باهللا وبرسوله العاملون بشرعه

  ) ٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاتِهِْم خَاِشُعونَ 

  }) ٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِهِْم خَاِشُعونَ { 
  .الذين من صفاهتم أهنم يف صالهتم خاشعون، َتفُْرغُ هلا قلوهبم، وتسكن جوارحهم

  ) ٣(نِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ َوالَِّذيَن ُهْم َع

  }) ٣(َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمعْرُِضونَ { 
  .والذين هم تاركون لكل ما ال خري فيه من األقوال واألفعال

  ) ٤(َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ 



  }) ٤(َوالَِّذيَن ُهمْ ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ { 
  .سهم وأمواهلم بأداء زكاة أمواهلم على اختالف أجناسهاوالذين هم ُمطَهِّرون لنفو

  ) ٥(َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ 

  }) ٥(َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ { 
  .والذين هم لفروجهم حافظون مما حرَّم اهللا من الزىن واللواط وكل الفواحش

  ) ٦(لَكَْت أَْيمَانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِمْ أَْو َما َم

  }) ٦(إِال َعلَى أَْزوَاجِهِْم أْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني { 
اىل ألن اهللا تع؛ إال على زوجاهتم أو ما ملكت أمياهنم من اإلماء، فال لوم عليهم وال حرج يف مجاعهن واالستمتاع هبن

  .أحلَّهن

  ) ٧(فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 

  }) ٧(فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ { 
  .فمن طلب التمتع بغري زوجته أو أَمِته فهو من اجملاوزين احلالل إىل احلرام، وقد عرَّض نفسه لعقاب اهللا وسخطه

  ) ٨(ِذيَن ُهْم ِلأََمانَاتِهِْم َوَعْهِدِهمْ َراُعونَ َوالَّ

  }) ٨(َوالَِّذيَن ُهمْ َألَمانَاتِهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ { 
  .والذين هم حافظون لكل ما اؤمتنوا عليه، موفُّون بكل عهودهم

  ) ٩(َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَوَاتِهِْم ُيَحاِفظُونَ 

  }) ٩(َصلََواِتهِْم ُيَحاِفظُونَ  َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى{ 
  .والذين هم يداومون على أداء صالهتم يف أوقاهتا على هيئتها املشروعة، الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٠(أُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ 

  }) ١٠(أُولَِئَك ُهمُ الَْوارِثُونَ { 
  .هؤالء املؤمنون هم الوارثون اجلنة

  ) ١١(رِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الَِّذيَن َي

  }) ١١(الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { 
  .الذين يرثون أعلى منازل اجلنة وأوسطها، هم فيها خالدون، ال ينقطع نعيمهم وال يزول



  ) ١٢(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطنيٍ 

  }) ١٢(َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ { 
  .ولقد خلقنا آدم من طني مأخوذ من مجيع األرض

  ) ١٣(ثُمَّ َجَعلْنَاُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ 

  }) ١٣(ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ { 
  .ي مين الرجال خترج من أصالهبم، فتستقر متمكنة يف أرحام النساءه: مث خلقنا بنيه متناسلني ِمن نطفة

لَْحًما ثُمَّ أَْنَشأْنَاُه َخلْقًا آَخَر فََتبَاَركَ  ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكَسَْوَنا الِْعظَاَم
  ) ١٤(الْخَاِلِقَني  اللَُّه أَْحَسُن

لَْحًما ثُمَّ أَْنَشأَْناُه َخلْقًا آَخرَ  ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكََسْوَنا الِْعظَاَم{ 
  }) ١٤(فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني 

قطعة حلم قَْدر ما يُْمضغ، فخلقنا : دًما أمحر، فخلقنا العلقة بعد أربعني يوًما مضغة أي: ة علقة أيمث خلقنا النطف
املضغة اللينة عظاًما، فكسونا العظام حلًما، مث أنشأناه خلقًا آخر بنفخ الروح فيه، فتبارك اهللا، الذي أحسن كل شيء 

  .خلقه

  ) ١٥(ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلكَ لََميُِّتونَ 

  }) ١٥(ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذَِلَك لََميُِّتونَ { 
  .مث إنكم أيها البشر بعد أطوار احلياة وانقضاء األعمار لَميتون

  ) ١٦(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتبَْعثُونَ 

  }) ١٦(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُونَ { 
  .دنيا ُتْبعثون يوم القيامة أحياء من قبوركم للحساب واجلزاءمث إنكم بعد املوت وانقضاء ال

  ) ١٧(َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طَرَاِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

  }) ١٧(َولَقَدْ َخلَقَْنا فَْوقَكُْم سَْبَع طَرَاِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني { 
  .فوقكم سبع مسوات بعضها فوق بعض، وما كنا عن اخللق غافلني، فال ُنْغِفلُ خملوقًا، وال ننساهولقد خلقنا 

  ) ١٨(َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ لَقَاِدُرونَ 



  }) ١٨(فَأَْسكَنَّاُه ِفي اَألْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ  َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ{ 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة اخلالئق، وجعلنا األرض مستقًرا هلذا املاء، وإنا على ذَهاب باملاء املستقر 

  .ويف هذا هتديد ووعيد للظاملني. لَقادرون

  ) ١٩(ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ َومِْنَها َتأْكُلُونَ فَأَْنشَأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت 

  }) ١٩(فَأَْنشَأَْنا لَكُمْ بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَثَِريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ { 
  .ب، لكم فيها فواكه كثرية األنواع واألشكال، ومنها تأكلونفأنشأنا هبذا املاء لكم بساتني النخيل واألعنا

  ) ٢٠(َوَشَجَرةً َتخُْرُج ِمْن طُورِ َسْيَناَء َتْنُبُت بِالدُّْهنِ َوِصْبغٍ لِلْآِكِلَني 

  }) ٢٠(َوَشَجَرةً َتخُْرُج ِمْن طُورِ َسيَْناَء َتْنُبتُ بِالدُّْهنِ َوصِْبغٍ ِلآلِكِلَني { 
  .، يعصر منها الزيت، فيدَّهن ويؤتدم به"سيناء"ة الزيتون اليت خترج حول جبل طور وأنشأنا لكم به شجر

  ) ٢١(أْكُلُونَ َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَِعْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع كَثَِريةٌ َوِمْنَها َت

  }) ٢١(َرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع كَِثَريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َوإِنَّ لَكُْم ِفي اَألنَْعامِ لَِعْب{ 
يف اإلبل والبقر والغنم لَعربة تعتربون خبلقها، نسقيكم مما يف بطوهنا من اللنب، ولكم فيها  -أيها الناس -وإن لكم

  .منها تأكلونمنافع أخرى كثرية كالصوف واجللود، وحنومها، و

  ) ٢٢(َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

  }) ٢٢(َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ { 
  .وعلى اإلبل والسفن يف الرب والبحر ُتْحَملون

  ) ٢٣(ٍه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلَ

  }) ٢٣(ونَ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ أَفَال َتتَّقُ{ 
إله يستحق العبادة غريه جل  اعبدوا اهللا وحده، ليس لكم من: ولقد أرسلنا نوًحا إىل قومه، بدعوة التوحيد فقال هلم

  وعال، فأخلصوا له العبادة، أفال ختشون عذابه؟

ْو َشاَء اللَُّه لَأَْنَزلَ َملَاِئكَةً َما َسِمْعَنا فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُرِيدُ أَنْ َيتَفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَ
  ) ٢٥(إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُوا بِِه َحتَّى ِحنيٍ ) ٢٤(ا ِفي آبَاِئَنا الْأَوَِّلَني بَِهذَ

نَْزلَ َمالِئكَةً َما َشاَء اللَُّه َأل فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِال َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُرِيدُ أَنْ َيتَفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَْو{ 
  }) ٢٥(إِنْ ُهَو إِال َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُوا بِِه َحتَّى ِحنيٍ ) ٢٤(َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آبَاِئَنا األَوَِّلَني 

إنه إنسان مثلكم ال يتميَّز عنكم بشيء، وال يريد بقوله إال رئاسة وفضال : فكذَّبه أشراف قومه، وقالوا لعامتهم



وما . ، ولو شاء اهللا أن يرسل إلينا رسوال ألرسله من املالئكة، ما مسعنا مبثل هذا فيَمن سبقنا من آباء وأجدادعليكم
  .نوح إال رجل به َمسٌّ من اجلنون، فانتظروا حىت يُفيق، فيترك دعوته، أو ميوت، فتسترحيوا منه

  ) ٢٦(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 

  }) ٢٦(صُْرنِي بَِما كَذَُّبوِن قَالَ َربِّ اْن{ 
  .بسبب تكذيبهم إياي فيما بلَّغتهم من رسالتك؛ رب انصرين على قومي: قال نوح

نِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْي فَأَْوَحْيَنا إِلَْيِه أَنِ اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا َوَوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء أَْمُرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاسْلُْك
  ) ٢٧(َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ ِمْنُهْم َولَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

وُر فَاْسلُْك ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَكَ فَأَْوَحيَْنا إِلَْيهِ أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَعُْينَِنا َوَوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّ{ 
  }) ٢٧(إِال َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ مِْنُهْم َوال ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

ءتنا، فإذا جاء أمرنا بعذاب فأوحينا إليه أن اصنع السفينة مبرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا، وأنت يف حفظنا وكال
عالمة على جميء العذاب،  -وهو املكان الذي خيبز فيه-قومك بالغرق، وبدأ الطوفان، فنبع املاء بقوة من التنور 

ليبقى النسل، وأدخل أهلك إال َمنِ استحق العذاب لكفره ؛ فأدِخلْ يف السفينة من كل األحياء ذكًرا وأنثى
ويف هذه اآلية إثبات صفة العني هللا سبحانه . اة قومك الظاملني، فإهنم مغرقون ال حمالةكزوجتك وابنك، وال تسألين جن

  .مبا يليق به تعاىل دون تشبيه وال تكييف

  ) ٢٨(َني فَإِذَا اْسَتَوْيتَ أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِم

  }) ٢٨(َني فَإِذَا اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِم{ 
  .احلمد هللا الذي جنَّانا من القوم الكافرين: فإذا علوت السفينة مستقًرا عليها أنت ومن معك آمنني من الغرق، فقل

  ) ٢٩(أَنْزِلْنِي مُْنَزلًا ُمبَاَركًا وَأَْنَت َخْيُر الْمُْنزِِلَني  َوقُلْ َربِّ

  }) ٢٩(َوقُلْ َربِّ أَنْزِلْنِي ُمْنَزال مَُباَركًا وَأَْنَت َخْيُر الُْمْنزِِلَني { 
زلوا أن ويف هذا تعليم من اهللا عز وجل لعباده إذا ن. رب يسِّر يل النزول املبارك اآلمن، وأنت خري املنزلني: وقل

  .يقولوا هذا

  ) ٣٠(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني 

  }) ٣٠(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني { 
إن يف إجناء املؤمنني وإهالك الكافرين لَدالالت واضحات على صدق رسل اهللا فيما جاؤوا به من اهللا، وإن كنا 

  .م بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة هبمملختربين األم

  ) ٣١(ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قَْرًنا آَخرِيَن 



  }) ٣١(ثُمَّ أَْنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَرًْنا آَخرِيَن { 
  .مث أنشأنا من بعد قوم نوح جيال آخر هم قوم عاد

  ) ٣٢(ُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرسُولًا ِمنُْهْم أَِن اعُْب

  }) ٣٢(فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرُسوال ِمنُْهْم أَِن اعُْبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَال َتتَّقُونَ { 
وحده ليس لكم معبود حبق غريه، أفال ختافون  اعبدوا اهللا: فأرسلنا فيهم رسوال منهم هو هود عليه السالم، فقال هلم

  عقابه إذا عبدمت غريه؟

ا َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء الْآِخَرِة وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَي
  ) ٣٣(ْنُه َوَيشَْرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ َتأْكُلُونَ ِم

َما َهذَا إِال َبَشٌر ِمثْلُكُْم َيأْكُلُ  َوقَالَ الَْمُأل ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء اآلِخَرِة وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{ 
  }) ٣٣(َتشَْرُبونَ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيشَْرُب ِممَّا 

وقال األشراف والوجهاء من قومه الذين كفروا باهللا، وأنكروا احلياة اآلخرة، وأطغاهم ما أُنعم به عليهم يف الدنيا 
ما هذا الذي يدعوكم إىل توحيد اهللا تعاىل إال بشر مثلكم يأكل من جنس طعامكم، ويشرب من : من ترف العيش
  .جنس شرابكم

  ) ٣٤(َبَشًرا ِمثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذًا لََخاِسُرونَ َولَِئْن أَطَعُْتْم 

  }) ٣٤(َولَِئْن أَطَْعُتْم َبشًَرا ِمثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذًا لَخَاِسُرونَ { 
  .ولئن اتبعتم فرًدا مثلكم إنكم إذًا خلاسرون بترككم آهلتكم واتباعكم إياه

  ) ٣٥(ا َوِعظَاًما أَنَّكُْم ُمْخَرُجونَ أَيَِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُنُْتْم تَُراًب

  }) ٣٥(أَيَِعُدكُمْ أَنَّكُْم إِذَا مِتُّْم َوكُْنُتْم ُترَاًبا َوِعظَاًما أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ { 
  كيف ُتَصدِّقون ما َيِعُدكم به من أنكم إذا متُّم، وصرمت تراًبا وعظاًما مفتتة، ُتخَْرجون من قبوركم أحياء؟

  ) ٣٦(يَْهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ َهْيَهاَت َه

  }) ٣٦(َهْيهَاَت َهْيَهاتَ ِلَما ُتوَعُدونَ { 
  .بعيد حقًا ما توعدون به أيها القوم من أنكم بعد موتكم ُتخَْرجون أحياء من قبوركم

  ) ٣٧(إِنْ ِهَي إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَني 

  }) ٣٧(َي إِال َحيَاُتَنا الدُّنَْيا َنُموُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَني إِنْ ِه{ 
  .ما حياتنا إال يف هذه الدنيا، ميوت اآلباء منا وحييا األبناء، وما حنن مبخرجني أحياء مرة أخرى



  ) ٣٨(نَِني إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِم

  }) ٣٨(إِنْ ُهَو إِال َرُجلٌ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني { 
  .وما هذا الداعي لكم إىل اإلميان إال رجل اختلق على اهللا كذًبا، ولسنا مبصدقني ما قاله لنا

  ) ٣٩(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 

  }) ٣٩(ْنصُْرنِي بَِما كَذَُّبوِن قَالَ َربِّ ا{ 
  .فدعا رسوهلم ربه قائال رب انصرين عليهم بسبب تكذيبهم يل

  ) ٤٠(قَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيصْبُِحنَّ َناِدِمَني 

  }) ٤٠(قَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيصْبُِحنَّ نَاِدِمَني { 
  .د زمن قريب سيصري هؤالء املكذبون نادمنيبع: عمَّا قليل ليصبُحنَّ نادمني، أي: وقال اهللا جميًبا لدعوته

  ) ٤١(فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء فَُبْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  }) ٤١(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء فَُبْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني { 
ثوا أن جاءهتم صيحة شديدة مع ريح، أهلكهم اهللا هبا، فماتوا مجيًعا، وأصبحوا كغثاء السيل الذي يطفو على ومل يلب

املاء، فهالكًا هلؤالء الظاملني وبُْعًدا هلم من رمحة اهللا، فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهلم، فيحل هبم ما حل 
  .بسابقيهم

  ) ٤٢(ا آَخرِيَن ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قُُروًن

  }) ٤٢(ثُمَّ أَْنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم قُُروًنا آَخرِيَن { 
لوط وشعيب وأيوب ويونس صلوات اهللا وسالمه : مث أنشأنا من بعد هؤالء املكذبني أًمما وخالئق آخرين كأقوام

  .عليهم أمجعني

  ) ٤٣(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ 

  }) ٤٣(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْسَتأِْخُرونَ { 
  .ما تتقدم أي أمة من هذه األمم املكذبة الوقت احملدد هلالكها، وال تتأخر عنه

َوَجَعلَْناُهْم أََحادِيثَ فَُبْعًدا ِلقَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرُسولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا بَْعضَُهْم بَْعًضا 
)٤٤ (  



اُهْم أََحاِديثَ فَُبْعًدا ِلقَْومٍ ال ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتتَْرى كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرُسولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبعَْنا َبْعَضُهْم بَْعًضا َوَجَعلَْن{ 
  }) ٤٤(ُيْؤِمُنونَ 

أرسلنا رسلنا إىل تلك األمم يتبع بعضهم بعضًا، كلما دعا رسول أمته كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعًضا باهلالك مث 
والدمار، ومل َيْبَق إال أخبار هالكهم، وجعلناها أحاديث ملن بعدهم، يتخذوهنا عربة، فهالكًا وُسْحقًا لقوم ال يصدقون 

  .الرسل وال يطيعوهنم

  ) ٤٦(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاْسَتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما َعاِلَني ) ٤٥(وَأََخاُه هَاُرونَ بِآيَاِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ ثُمَّ أَْرَسلَْنا مُوَسى 

) ٤٦(وا َوكَاُنوا قَْوًما َعاِلَني إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاْسَتكَْبُر) ٤٥(ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُموَسى َوأَخَاُه َهاُرونَ بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ { 
{  

العصا واليد واجلراد والقُمَّل والضفادع والدم والطوفان : مث أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع وهي
والسنون ونقص من الثمرات، حجةً بيِّنة تقهر القلوب فتنقاد هلا قلوب املؤمنني، وتقوم احلجة على املعاندين، 

وأشراف قومه، فاستكربوا عن اإلميان مبوسى وأخيه، وكانوا قوًما متطاولني على " مصر"عون حاكم أرسلنامها إىل فر
  .الناس قاهرين هلم بالظلم

  ) ٤٧(فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ 

  }) ٤٧(َنا َعابُِدونَ فَقَالُوا أَُنْؤِمُن لَِبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لَ{ 
  أنصدِّق فَْرَدْين مثلنا، وقومهما من بين إسرائيل حتت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟: فقالوا

  ) ٤٨(فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنوا ِمَن الُْمْهلَِكَني 

  }) ٤٨(فَكَذَُّبوُهَما فَكَانُوا ِمَن الُْمْهلَِكَني { 
  . بالغرق يف البحرفكذبومها فيما جاءا به، فكانوا من املهلكني

  ) ٤٩(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب لََعلَُّهمْ َيهَْتُدونَ 

  }) ٤٩(َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب لََعلَُّهْم َيهَْتُدونَ { 
  .ولقد آتينا موسى التوراة؛ ليهتدي هبا قومه إىل احلق

  ) ٥٠(اُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ َوَمِعنيٍ َوَجَعلَْنا اْبَن مَْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَوْيَن

  }) ٥٠(َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَوْيَناُهَما إِلَى َربَْوٍة ذَاِت قََرارٍ َوَمِعنيٍ { 
تفع من وجعلنا عيسى بن مرمي وأمه عالمة دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غري أب، وجعلنا هلما مأوى يف مكان مر

  .األرض، مستوٍ لالستقرار عليه، فيه خصوبة وماء جار ظاهر للعيون

  ) ٥١(َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 



  }) ٥١(بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا صَاِلًحا إِنِّي { 
يا أيها الرسل كلوا من طيب الرزق احلالل، واعملوا األعمال الصاحلة، إين مبا تعملون عليم، ال خيفى عليَّ شيء من 

وأتباعهم، ويف اآلية دليل على أن أكل احلالل عون على  -عليهم السالم -واخلطاب يف اآلية عام للرسل. أعمالكم
  .وأن عاقبة احلرام وخيمة، ومنها رد الدعاءالعمل الصاحل، 

  ) ٥٢(َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاتَّقُوِن 

  }) ٥٢(َوإِنَّ َهِذهِ أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َوأََنا رَبُّكُْم فَاتَّقُوِن { 
  .م، وأنا ربكم فاتقوين بامتثال أوامري واجتناب زواجريدين واحد وهو اإلسال -يا معشر األنبياء -وإنَّ دينكم

  ) ٥٣(فََتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم ُزُبًرا كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ 

  }) ٥٣(فََتقَطَُّعوا أَْمرَُهْم بَْيَنُهْم ُزبًُرا كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ { 
دين إىل أحزاب وشيع، جعلوا دينهم أدياًنا بعدما أُمروا باالجتماع، كل حزب معجب برأيه فتفرَّق األتباع يف ال

  .ويف هذا حتذير من التحزب والتفرق يف الدين. زاعم أنه على احلق وغريه على الباطل

  ) ٥٤(فَذَْرُهْم ِفي غَْمرَِتهِْم حَتَّى ِحنيٍ 

  }) ٥٤(فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرِتهِمْ َحتَّى ِحنيٍ { 
  .يف ضاللتهم وجهلهم باحلق إىل أن ينزل العذاب هبم -أيها الرسول  -فاتركهم 

  ) ٥٦(ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الَْخْيرَاِت َبلْ لَا َيْشُعُرونَ ) ٥٥(أََيْحَسبُونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ وََبنَِني 

  }) ٥٦(ُنسَارِعُ لَُهْم ِفي الَْخيَْراتِ َبلْ ال َيْشُعُرونَ ) ٥٥(نَِني أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ َوَب{ 
أيظن هؤالء الكفار أن ما مندُّهم به من أموال وأوالد يف الدنيا هو تعجيلُ خريٍ هلم يستحقونه؟ إمنا نعجل هلم اخلري 

  .فتنة هلم واستدراًجا، ولكنهم ال ُيِحسُّون بذلك

  ) ٥٧(َخْشَيِة رَبِّهِْم ُمْشِفقُونَ إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن 

  }) ٥٧(إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ { 
  .إنَّ الذين هم من خشية رهبم مشفقون َوجِلون مما خوَّفهم اهللا تعاىل به

  ) ٥٨(َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِت َربِّهِمْ ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٥٨(بِّهِْم ُيْؤِمُنونَ َوالَِّذيَن ُهمْ بِآَياتِ َر{ 
  .والذين هم يصدِّقون بآيات اهللا يف القرآن، ويعملون هبا



  ) ٥٩(َوالَِّذيَن ُهْم بَِربِّهِْم لَا ُيْشرِكُونَ 

  }) ٥٩(َوالَِّذيَن ُهمْ بِرَبِّهِْم ال ُيْشرِكُونَ { 
  .والذين هم خيلصون العبادة هللا وحده، وال يشركون به غريه

  ) ٦٠(ُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم رَاجُِعونَ َوالَِّذيَن يُْؤ

  }) ٦٠(َوالَِّذيَن يُْؤُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَ { 
أال تنجيهم من عذاب رهبم إذا رجعوا إليه والذين جيتهدون يف أعمال اخلري والرب، وقلوهبم خائفة أال تُقبل أعماهلم، و

  .للحساب

  ) ٦١(أُولَِئَك ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوُهْم لََها سَابِقُونَ 

  }) ٦١(أُولَِئَك ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت وَُهْم لََها َسابِقُونَ { 
  .اخلريات سابقون أولئك اجملتهدون يف الطاعة، دأهبم املسارعة إىل كل عمل صاحل، وهم إىل

  ) ٦٢(َولَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسعََها َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

  }) ٦٢(َوال ُنكَلُِّف َنفًْسا إِال ُوْسعََها َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ { 
ادنا إال مبا يسعه العمل به، وأعماهلم مسطورة عندنا يف كتاب إحصاء األعمال الذي ترفعه وال نكلف عبًدا من عب

  .املالئكة ينطق باحلق عليهم، وال ُيظْلم أحد منهم

  ) ٦٣(َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهمْ أَْعَمالٌ ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهْم لََها َعاِملُونَ 

  }) ٦٣(ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهْم أَْعَمالٌ ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهْم لََها َعاِملُونَ َبلْ قُلُوبُُهْم { 
لكن قلوب الكفار يف ضالل غامر عن هذا القرآن وما فيه، وهلم مع شركهم أعمال سيئة، يُْمهلهم اهللا ليعملوها، 

  .فينالوا غضب اهللا وعقابه

  ) ٦٤(الَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيْجأَُرونَ َحتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرفِيهِْم بِ

  }) ٦٤(حَتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِمْ بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيجْأَُرونَ { 
  .حىت إذا أخذنا املترفني وأهل البطر منهم بعذابنا، إذا هم يرفعون أصواهتم يتضرعون مستغيثني

  ) ٦٥(تُْنَصُرونَ لَا َتْجأَرُوا الَْيْوَم إِنَّكُْم ِمنَّا لَا 

  }) ٦٥(ال َتجْأَُروا الَْيْوَم إِنَّكُْم مِنَّا ال تُْنَصُرونَ { 
  .ال تصرخوا، وال تستغيثوا اليوم، إنكم ال تستطيعون نصر أنفسكم، وال ينصركم أحد من عذاب اهللا: فيقال هلم



  ) ٦٦(ْنِكُصونَ قَْد كَاَنْت آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َت

  }) ٦٦(قَْد كَاَنْت آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم تَْنِكُصونَ { 
قد كانت آيات القرآن ُتقرأ عليكم؛ لتؤمنوا هبا، فكنتم تنفرون من مساعها والتصديق هبا، والعمل هبا كما يفعل 

  .الناكص على عقبيه برجوعه إىل الوراء

  ) ٦٧(رِيَن بِِه َساِمًرا تَْهُجُرونَ ُمْسَتكْبِ

  }) ٦٧(ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه َسامًِرا تَْهُجُرونَ { 
حنن أهله ال ُنْغلَب فيه، وتتسامرون : تفعلون ذلك مستكربين على الناس بغري احلق بسبب بيت اهللا احلرام، تقولون

  .حوله بالسيِّئ من القول

  ) ٦٨(َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آَباَءُهمُ الْأَوَِّلَني أَفَلَْم َيدَّبَُّروا الْقَْولَ أَْم 

  }) ٦٨(أَفَلَْم َيدَّبَّرُوا الْقَْولَ أَْم َجاءَُهْم َما لَمْ َيأِْت آَباَءُهُم اَألوَِّلَني { 
ه، أفلم يتفكروا يف القرآن فيعرفوا صدقه، أم منعهم من اإلميان أنه جاءهم رسول وكتاب مل يأت أباءهم األولني مثل

  فأنكروه وأعرضوا عنه؟

  ) ٦٩(أَْم لَْم َيْعرِفُوا َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه مُْنِكُرونَ 

  }) ٦٩(أَْم لَمْ َيْعرِفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَُه مُْنِكُرونَ { 
  أم منعهم من اتباع احلق أن رسوهلم حممًدا صلى اهللا عليه وسلم غري معروف عندهم، فهم منكرون له؟

  ) ٧٠(ونَ بِِه جِنَّةٌ َبلْ َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَرُُهْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ أَْم َيقُولُ

  }) ٧٠(أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ َبلْ َجاءَُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَُرُهْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَ { 
  .، وأكثرهم كارهون للحق حسًدا وبغًيابل أحسبوه جمنوًنا؟ لقد كذَبوا؛ فإمنا جاءهم بالقرآن والتوحيد والدين احلق

ُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمْعرُِضونَ َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَهَْواَءُهْم لَفََسَدِت السََّماوَاُت وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أََتْيَناُهْم بِِذكْرِِهْم فَ
)٧١ (  

َماَواُت وَاَألْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أََتيَْناُهْم بِِذكْرِِهْم فَُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمعْرُِضونَ َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَواَءُهمْ لَفََسَدِت السَّ{ 
)٧١ ({  

ولو شرع اهللا هلم ما يوافق أهواءهم لفسدت السموات واألرض وَمن فيهن، بل أتيناهم مبا فيه عزهم وشرفهم، وهو 
  .القرآن، فهم عنه معرضون

  ) ٧٢(َخْرًجا فَخََراُج َربِّكَ َخْيٌر َوُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني أَْم َتسْأَلُُهمْ 



  }) ٧٢(أَْم َتْسأَلُُهْم خَْرًجا فَخََراجُ رَبَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني { 
اهللا  تسأهلم أجًرا على دعوتك هلم فبخلوا؟ مل تفعل ذلك، فإن ما عند -أيها الرسول  -بل أََمنعهم من اإلميان أنك 

  .من الثواب والعطاء خري، وهو خري الرازقني، فال يَقدر أحد أن يَرزق مثل رزقه سبحانه وتعاىل

  ) ٧٣(َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 

  }) ٧٣(َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ { 
  .قومي، وهو دين اإلسالم لتدعو قومك وغريهم إىل دينٍ -أيها الرسول  -وإنك 

  ) ٧٤(َوإِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َعنِ الصَِّراِط لََناِكُبونَ 

  }) ٧٤(َوإِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َعنِ الصَِّراطِ لََناِكُبونَ { 
  .دين القومي ملائلون إىل غريهوإن الذين ال ُيَصدِّقون بالبعث واحلساب، وال يعملون هلما، عن طريق ال

  ) ٧٥(َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ 

  }) ٧٥(َولَْو َرِحْمَناُهْم وَكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ { 
  .م ما هبم ِمن قحط وجوع لَتمادوا يف الكفر والعناد، يتحيَّرون ويتخبطونولو رمحناهم وكشفنا عنه

  ) ٧٦(َولَقَْد أََخذَْناُهمْ بِالَْعذَابِ فََما اسَْتكَانُوا لَِربِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ 

  }) ٧٦(َولَقَدْ أََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ فََما اْسَتكَاُنوا ِلرَبِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ { 
  .ولقد ابتليناهم بصنوف املصائب فما خضعوا لرهبم، وما دعوه خاشعني عند نزوهلا

  ) ٧٧(َحتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَْيهِْم َباًبا ذَا َعذَابٍ َشدِيٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ 

  }) ٧٧(ْبِلُسونَ حَتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَيْهِْم بَاًبا ذَا َعذَابٍ َشدِيٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُم{ 
حىت إذا فتحنا عليهم باًبا من العذاب الشديد يف اآلخرة، إذا هم فيه آيسون من كل خري، متحريون ال يدرون ما 

  .يصنعون

  ) ٧٨(َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

  }) ٧٨(لَكُمُ السَّْمَع َواَألْبَصاَر وَاَألفِْئَدةَ قَِليال َما َتْشكُُرونَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ { 
وهو الذي أنشأ لكم السمع إلدراك املسموعات، واألبصار إلدراك املرئيات، واألفئدة لتفقهوا هبا، ومع ذلك 

  .فشكركم هلذه النعم املتوالية عليكم قليل ال ُيذْكَر

  ) ٧٩(الْأَْرضِ وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َوُهَو الَِّذي ذَرَأَكُْم ِفي 



  }) ٧٩(َوُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي اَألْرضِ َوإِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ { 
  .وهو الذي خلق مجيع الناس يف األرض، وإليه ُتحشرون بعد موتكم، فيجازيكم مبا عملتم من خري أو شر

  ) ٨٠(ْيلِ َوالنََّهارِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت َولَُه اْخِتلَاُف اللَّ

  }) ٨٠(َوُهَو الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت َولَهُ اخِْتالُف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ أَفَال َتْعِقلُونَ { 
وهو وحده الذي حييي من العدم، ومييت بعد احلياة، وله تعاقب الليل والنهار وتفاوهتما، أفال تعقلون قدرته 

  ؟ووحدانيته

  ) ٨١(َبلْ قَالُوا ِمثْلَ َما قَالَ الْأَوَّلُونَ 

  }) ٨١(َبلْ قَالُوا مِثْلَ َما قَالَ األَوَّلُونَ { 
  .لكن الكفار مل يصدقوا بالبعث، بل ردَّدوا مقولة أسالفهم املنكرين

  ) ٨٢(قَالُوا أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 

  }) ٨٢(لُوا أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَِئنَّا لََمبُْعوثُونَ قَا{ 
  .أإذا متنا وحتللت أجسامنا وعظامنا يف تراب األرض حنيا مرة أُخرى؟ هذا ال يكون وال يُتصور: قالوا

  ) ٨٣(الْأَوَِّلَني  لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري

  }) ٨٣(لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِال أََساِطُري األَوَِّلَني { 
  .لقد قيل هذا الكالم آلبائنا من قبل، كما تقوله لنا يا حممد، فلم نره حقيقة، ما هذا إال أباطيل األولني

  ) ٨٤(يَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِف

  }) ٨٤(قُلْ ِلَمنِ اَألْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ { 
  ملن هذه األرض وَمن فيها إن كان لديكم علم؟: قل هلم

  ) ٨٥(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  }) ٨٥( َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال َتذَكَُّرونَ{ 
  أال يكون لكم يف ذلك تذكُّر بأنه قادر على البعث والنشور؟: سيعترفون حتًما بأهنا هللا، هو خالقها ومالكها، قل هلم

  ) ٨٦(قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ 

  }) ٨٦(َعظِيمِ قُلْ َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الْ{ 
  قل َمن رب السموات السبع ورب العرش العظيم، الذي هو أعظم املخلوقات وأعالها؟



  ) ٨٧(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ 

  }) ٨٧(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال َتتَّقُونَ { 
  ه؟أفال ختافون عذابه إذا عبدمت غري: هو اهللا، فقل هلم: سيقولون حتًما

  ) ٨٨(قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري وَلَا ُيَجاُر َعلَْيِه إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 

  }) ٨٨(قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري َوال ُيَجاُر َعلَْيِه إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ { 
بيده خزائن كل شيء، وَمن جيري َمنِ استجار به، وال يقدر أحد أن ُيجري وحيمي َمن َمن مالك كل شيء وَمن : قل 

  أراد اهللا إهالكه، وال يدفع الشر الذي قدَّره اهللا، إن كنتم تعلمون ذلك؟

  ) ٨٩(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ 

  }) ٨٩(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ { 
كيف تذهب عقولكم وُتْخَدعون وُتْصرفون عن توحيد اهللا وطاعته، وتصديق : بأن ذلك كلَّه هللا، قل هلم: سيجيبون

  أمر البعث والنشور؟

  ) ٩٠(َبلْ أََتْيَناُهْم بِالَْحقِّ َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

  }) ٩٠(َبلْ أَتَْيَناُهمْ بِالَْحقِّ َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ { 
ؤالء املنكرين باحلق فيما أرسلنا به حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، وإهنم لَكاذبون يف شركهم وإنكارهم بل أتينا ه
  .البعث

ِه َعمَّا َعلَى َبْعضٍ سُْبَحانَ اللَّ َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلَهٍ بَِما َخلََق َولََعلَا َبْعضُُهْم
  ) ٩١(َيِصفُونَ 

َعلَى بَْعضٍ سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق َولََعال َبْعُضُهْم { 
  }) ٩١(َيِصفُونَ 

ألنه لو كان مثة أكثر ِمن معبود النفرد كل معبود مبخلوقاته، ؛ خرمل جيعل اهللا لنفسه ولًدا، ومل يكن معه من معبود آ
ولكان بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا، فيختلُّ نظام الكون، تنزَّه اهللا سبحانه وتعاىل وتقدَّس عن وصفهم له بأن له 

  .شريكًا أو ولدًا

   )٩٢(َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فََتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  }) ٩٢(َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة فََتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
  .هو وحده يعلم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه، فتنزَّه اهللا تعاىل عن الشريك الذي يزعمون



  ) ٩٤( َربِّ فَلَا َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني) ٩٣(قُلْ َربِّ إِمَّا ُترَِينِّي َما ُيوَعُدونَ 

  }) ٩٤(َربِّ فَال َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٩٣(قُلْ َربِّ إِمَّا تُرِيَنِّي َما ُيوَعُدونَ { 
ربِّ إما ترينِّي يف هؤالء املشركني ما تَِعُدهم ِمن عذابك فال هتلكين مبا هتلكهم به، وجنين من : -أيها الرسول  -قل 

  .لقوم املشركني الظاملني، ولكن اجعلين ممن رضيَت عنهمعذابك وسخطك، فال جتعلين يف ا

  ) ٩٥(َوإِنَّا َعلَى أَنْ ُنرَِيَك َما َنِعدُُهْم لَقَاِدُرونَ 

  }) ٩٥(َوإِنَّا َعلَى أَنْ ُنرَِيَك َما نَِعُدُهْم لَقَاِدُرونَ { 
  .وإننا لَقادرون على أن نريك ما نَِعُدهم من العذاب

  ) ٩٦(ْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَ

  }) ٩٦(اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ { 
بالقول أو الفعل فال تقابلهم باإلساءة، ولكن ادفع إساءهتم باإلحسان  -أيها الرسول  -إذا أساء إليك أعداؤك 

  .حنن أعلم مبا يصفه هؤالء املشركون من الشرك والتكذيب، وسنجازيهم عليه أسوأ اجلزاء منك إليهم،

  ) ٩٨(َوأَُعوذُ بِكَ َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن ) ٩٧(َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاتِ الشََّياِطنيِ 

  }) ٩٨(بَِك َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن  َوأَُعوذُ) ٩٧(َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمزَاِت الشَّيَاِطنيِ { 
رب أستجري بك من إغواء الشياطني ووسوستها، املغرية على الباطل والفساد والصد عن : -أيها النيب  -وقل 

  .ِمن حضورهم يف شيء من أموري -يا رب -احلق، وأستجري بك
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  ) ٩٩(َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن 

  }) ٩٩(حَتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهمُ الْمَْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن { 
من الكافرين أو املفرطني يف أمره تعاىل، حىت إذا أشرف على املوت، وشاهد ما أُِعدَّ  خيرب اهللا تعاىل عن حال احملتضر

  .رب ردُّوين إىل الدنيا: له من العذاب قال

  ) ١٠٠(نَ ُيْبَعثُولََعلِّي أَْعَملُ َصاِلًحا ِفيَما َترَكُْت كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ 

  }) ١٠٠(بَْعثُونَ لََعلِّي أَْعَملُ صَاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَال إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئهِمْ َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُي{ 
ة هو فإمنا هي كلم. ليس له ذلك، فال جياب إىل ما طلب وال ُيمَْهل. لعلي أستدرك ما ضيَّْعُت من اإلميان والطاعة

قائلها قوال ال ينفعه، وهو فيه غري صادق، فلو ُردَّ إىل الدنيا لعاد إىل ما ُنهي عنه، وسيبقى املتوفَّون يف احلاجز 
  .والَبْرزخ الذي بني الدنيا واآلخرة إىل يوم البعث والنشور

  ) ١٠١(ونَ فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَلَا أَْنسَاَب َبيَْنُهْم َيوَْمِئٍذ َولَا َيَتَساَءلُ

  }) ١٠١(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَال أَْنسَاَب بَْيَنُهمْ َيْوَمِئٍذ َوال َيَتَساَءلُونَ { 
، وُبِعثَ الناس من قبورهم، فال َتفاُخَر باألنساب حينئذ كما "القرن"فإذا كان يوم القيامة، ونفخ املَلَك املكلَّف يف 

  .أحد أحًدا كانوا يفتخرون هبا يف الدنيا، وال يسأل

  ) ١٠٢(فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  }) ١٠٢(فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ { 
  .فمن كثرت حسناته وثَقُلَْت هبا موازين أعماله عند احلساب، فأولئك هم الفائزون باجلنة

  ) ١٠٣(يُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم ِفي َجهَنََّم خَاِلُدونَ َوَمْن َخفَّْت َمَوازِ

  }) ١٠٣(َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم ِفي جََهنََّم خَاِلُدونَ { 
هم الذين خابوا وخسروا أنفسهم، يف نار ومن قَلَّْت حسناته يف امليزان، ورجحت سيئاته، وأعظمها الشرك، فأولئك 

  .جهنم خالدون

  ) ١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوهَُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ 

  }) ١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوَهُهمُ النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ { 
  .َتْحرُق النار وجوههم، وهم فيها عابسون َتقَلََّصْت شفاههم، وبرزت أسناهنم



  ) ١٠٥(َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونَ  أَلَْم

  }) ١٠٥(أَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ { 
  أمل تكن آيات القرآن تتلى عليكم يف الدنيا، فكنتم هبا تكذبون؟: يقال هلم

  ) ١٠٦(ا ِشقْوَُتَنا َوكُنَّا قَْوًما ضَالَِّني قَالُوا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَن

  }) ١٠٦(قَالُوا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوًما َضالَِّني { 
ربنا غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا املقدَّرة علينا يف سابق علمك، وكنا يف : ملا بلَّغتهم رسلهم وأنذرهتم قالوا يوم القيامة

  .ضالني عن اهلدى فعلنا

  ) ١٠٧(َربََّنا أَخْرِْجَنا مِْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ 

  }) ١٠٧(رَبََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ { 
  .ربنا أخرجنا من النار، وأعدنا إىل الدنيا، فإن رجعنا إىل الضالل فإنا ظاملون نستحق العقوبة

  ) ١٠٨(اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّموِن  قَالَ

  }) ١٠٨(قَالَ اْخَسئُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن { 
  .فانقطع عند ذلك دعاؤهم ورجاؤهم. امكثوا يف النار أذالء وال ختاطبوين: قال اهللا عز وجل هلم

  ) ١٠٩(لََنا وَاْرَحمَْنا َوأَْنَت َخْيُر الرَّاِحِمَني  إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر

  }) ١٠٩(إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا وَأَْنَت خَْيُر الرَّاِحِمَني { 
  .نا، وارمحنا، وأنت خري الرامحنيربنا آمنا فاستر ذنوب: َيْدعون -وهم املؤمنون -إنه كان فريق من عبادي

  ) ١١٠(فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِيا َحتَّى أَْنَسْوكُْم ِذكْرِي َوكُْنُتْم مِْنُهْم َتْضَحكُونَ 

  }) ١١٠(فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِيا حَتَّى أَْنَسوْكُْم ِذكْرِي َوكُنُْتْم ِمْنُهمْ َتْضَحكُونَ { 
  .ىت نسيتم ذكر اهللا، فبقيتم على تكذيبكم، وقد كنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاءفاشتغلتم باالستهزاء هبم ح

  ) ١١١(إِنِّي َجزَْيُتُهمُ الَْيْوَم بَِما َصَبرُوا أَنَُّهْم ُهُم الْفَاِئُزونَ 

  }) ١١١(إِنِّي جََزْيتُُهُم الَْيْوَم بَِما صََبُروا أَنَُّهْم ُهُم الْفَاِئُزونَ { 
  .فريق من عبادي املؤمنني الفوز باجلنة؛ بسبب صربهم على األذى وطاعة اهللاإين جزيت هذا ال

  ) ١١٢(قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ َعَددَ ِسنَِني 



  }) ١١٢(قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي اَألْرضِ َعَدَد ِسنَِني { 
  م فيها من طاعة اهللا؟كم بقيتم يف الدنيا من السنني؟ وكم ضيَّعت: وُيسْألُ األشقياء يف النار

  ) ١١٣(قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعضَ َيْومٍ فَاْسأَلِ الَْعادِّيَن 

  }) ١١٣(قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ فَاسْأَلِ الَْعادِّيَن { 
  .يعدُّون الشهور واأليام بقينا فيها يوًما أو بعض يوم، فاسأل احلُسَّاب الذين: قالوا ِلهول املوقف وشدة العذاب

  ) ١١٤(قَالَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا لَْو أَنَّكُْم كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 

  }) ١١٤(قَالَ إِنْ لَبِثُْتمْ إِال قَِليال لَْو أَنَّكُْم كُنُْتْم َتْعلَُمونَ { 
جلنة، لو كان عندكم علم بذلك؛ وذلك ألن مدة ما لبثتم إال وقًتا قليال لو صربمت فيه على طاعة اهللا لفزمت با: قال هلم

  .مكثهم يف الدنيا قليلة جدا بالنسبة إىل طول مدهتم خالدين يف النار

  ) ١١٥(أَفََحِسْبُتمْ أَنََّما َخلَقْنَاكُْم َعَبثًا وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا لَا تُْرَجُعونَ 

  }) ١١٥(إِلَيَْنا ال تُْرَجُعونَ  أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعبَثًا َوأَنَّكُْم{ 
أمنا خلقناكم مهملني، ال أمر وال هني وال ثواب وال عقاب، وأنكم إلينا ال ترجعون يف  -أيها اخللق -أفحسبتم

  اآلخرة للحساب واجلزاء؟

  ) ١١٦(فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلكُ الَْحقُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ 

  }) ١١٦(فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ ال إِلََه إِال ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ { 
فتعاىل اهللا امللك املتصرف يف كل شيء، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، وَتقَدَّس عن 

  .لذي هو أعظم املخلوقاتأن خيلق شيئًا عبثًا أو سفًها، ال إله غريه ربُّ العرشِ الكرميِ، ا

  ) ١١٧(كَاِفُرونَ َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا ُبْرَهانَ لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعْندَ َربِِّه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الْ

  }) ١١٧(َد َربِِّه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر ال ُبْرَهانَ لَُه بِِه فَإِنََّما ِحَساُبُه عِْن{ 
ومن يعبد مع اهللا الواحد إهلًا آخر، ال حجة له على استحقاقه العبادة، فإمنا جزاؤه على عمله السيِّئ عند ربه يف 

  .إنه ال فالح وال جناة للكافرين يوم القيامة. اآلخرة

  ) ١١٨(ُر الرَّاِحِمَني َوقُلْ َربِّ اغِْفْر َواْرَحْم وَأَْنَت َخْي

  }) ١١٨(َوقُلْ َربِّ اغِْفْر َواْرَحْم َوأَْنتَ َخْيُر الرَّاِحِمَني { 
  .ربِّ جتاَوْز عن الذنوب وارحم؛ وأنت خري من رحم ذا ذنب، فقبل توبته ومل يعاقبه على ذنبه: -أيها النيب -وقل



  }سورة النور { 

  ) ١(ْنَزلَْنا ِفيَها آَياتٍ َبيِّنَاٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ ُسوَرةٌ أَنَْزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَ

  }) ١(ُسوَرةٌ أَْنَزلَْناَها َوفََرضَْناَها وَأَْنزَلَْنا ِفيَها آيَاٍت َبيَِّناٍت لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { 
أيها  -ضحات؛ لتتذكرواهذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناها، وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها دالالت وا

  .هبذه اآليات البينات، وتعملوا هبا -املؤمنون

للَِّه إِنْ كُْنُتمْ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد مِْنُهَما ِمائَةَ َجلَْدٍة َولَا َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ ا
  ) ٢(لَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني الْآِخرِ َو

لَِّه إِنْ كُنُْتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجلَْدٍة َوال َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ ال{ 
  }) ٢(َهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالَْيْومِ اآلِخرِ َولَْيْش

الزانية والزاين اللذان مل يسبق هلما الزواج، عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط، وثبت يف السنة مع هذا اجللد 
اآلخر عاملني وال حتملكم الرأفة هبما على ترك العقوبة أو ختفيفها، إن كنتم مصدقني باهللا واليوم . التغريب ملدة عام

  .تشنيًعا وزجًرا وعظة واعتباًرا؛ بأحكام اإلسالم، وليحضر العقوبةَ عدد من املؤمنني

  ) ٣(ِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني الزَّانِي لَا َيْنِكُح إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ لَا َيْنِكحَُها إِلَّا َزانٍ أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَ

  }) ٣(الُْمؤِْمنَِني  انِي ال َيْنِكُح إِال زَانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ ال َيْنِكُحَها إِال َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَىالزَّ{ 
ِقرُّ الزاين ال يرضى إال بنكاح زانية أو مشركة ال ُتِقرُّ حبرمة الزىن، والزانية ال ترضى إال بنكاح زان أو مشرك ال ُي

وهذا دليل صريح . حبرمة الزىن، أما العفيفون والعفيفات فإهنم ال يرضون بذلك، وُحرِّم ذلك النكاح على املؤمنني
  .على حترمي نكاح الزانية حىت تتوب، وكذلك حترمي إنكاح الزاين حىت يتوب

َء فَاْجِلُدوُهمْ ثََمانَِني َجلَْدةً َولَا تَقَْبلُوا لَُهْم َشهَاَدةً أََبًدا َوأُولَِئَك ُهمُ َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَدا
  ) ٤(الْفَاِسقُونَ 

شََهاَدةً أََبًدا َوأُولَِئكَ لُوا لَُهْم َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِنيَ َجلَْدةً َوال َتقَْب{ 
  }) ٤(ُهُم الْفَاِسقُونَ 

والذين يتهمون بالفاحشة أنفًسا عفيفة من النساء والرجال ِمن دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول، فاجلدوهم 
  .بالسوط مثانني جلدة، وال تقبلوا هلم شهادة أبًدا، وأولئك هم اخلارجون عن طاعة اهللا

  ) ٥(اُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم إِلَّا الَِّذيَن َت

  }) ٥(إِال الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم { 
  .لكن َمن تاب وَندم ورجع عن اهتامه وأصلح عمله، فإن اهللا يغفر ذنبه ويرمحه، ويقبل توبته



) ٦(ٍت بِاللَِّه إِنَّهُ لَِمَن الصَّاِدِقَني الَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداَو
  ) ٧(َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني 

ٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهمْ ُشَهَداُء إِال أَْنفُُسُهْم فَشََهاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبعُ َشَهاَدا{ 
  }) ٧(َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَعَْنَت اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني ) ٦(
لذين يرمون زوجاهتم بالزىن، ومل يكن هلم شهداء على اهتامهم هلنَّ إال أنفسهم، فعلى الواحد منهم أن يشهد أمام وا

أشهد باهللا أين صادق فيما رميتها به من الزىن، ويزيد يف الشهادة اخلامسة الدعوة على : القاضي أربع مرات بقوله
  .نفسه باستحقاقه لعنة اهللا إن كان كاذًبا يف قوله

وَالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن ) ٨(َوَيْدَرأُ َعْنَها الَْعذَابَ أَنْ َتْشَهَد أَرَْبَع َشَهادَاٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الْكَاِذبَِني 
  ) ٩(الصَّاِدِقَني 

َوالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ) ٨(بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الْكَاِذبَِني َوَيْدَرأُ َعنَْها الَْعذَاَب أَنْ َتْشَهدَ أَْرَبَع شََهادَاٍت { 
  }) ٩(ِمَن الصَّاِدِقَني 

وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزىن، وهي الرجم حىت املوت، وال يدفع عنها هذه العقوبة إال أن تشهد يف 
ه لكاذب يف اهتامه هلا بالزىن، وتزيد يف الشهادة اخلامسة الدعوة على نفسها مقابل شهادته أربع شهادات باهللا إن

  .باستحقاقها غضب اهللا، إن كان زوجها صادقًا ىف اهتامه هلا، ويف هذه احلال يفرق بينهما

  ) ١٠(َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه تَوَّابٌ َحكِيٌم 

  }) ١٠(ْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َتوَّابٌ َحكِيٌم َولَْوال فَ{ 
هبذا التشريع لألزواج والزوجات، ألحلَّ بالكاذب من املتالعنني ما  -أيها املؤمنون -ولوال تفضُّل اهللا عليكم ورمحته

  .هدعا به على نفسه، وأن اهللا تواب ملن تاب ِمن عباده، حكيم يف شرعه وتدبري

نُْهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الْإِثْمِ إِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم لَا َتْحَسبُوُه شَرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِم
  ) ١١(َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم 

ِإلثْمِ اِإلفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُمْ ال َتْحَسبُوُه شَرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َما اكَْتَسَب ِمَن اإِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِ{ 
  }) ١١(َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم 

 -ضي اهللا عنها بالفاحشة، مجاعة منتسبون إليكم إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب، وهو اهتام أم املؤمنني عائشة ر
ال حتسبوا قوهلم شرا لكم، بل هو خري لكم، ملا تضمن ذلك ِمن تربئة أم املؤمنني ونزاهتها والتنويه  -معشر املسلمني

لكل فرد تكلم باإلفك جزاء فعله من الذنب، . بذكرها، ورفع الدرجات، وتكفري السيئات، ومتحيص املؤمنني
له عذاب عظيم يف اآلخرة، وهو  -لعنه اهللا -حتمَّل معظمه، وهو عبد اهللا بن أُيبِّ ابن سلول كبري املنافقنيوالذي 

  .اخللود يف الدرك األسفل من النار

  ) ١٢(لَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسهِْم خَْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك ُمبٌِني 



  }) ١٢(لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِناُت بِأَْنفُِسهِْم َخْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك ُمبٌِني { 
هذا : هال ظن املؤمنون واملؤمنات بعضهم ببعض خًريا عند مساعهم ذلك اإلفك، وهو السالمة مما رموا به، وقالوا

  .هللا عنهاكذب ظاهر على عائشة رضي ا

  ) ١٣(ونَ لَْولَا َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَْم َيأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك عِْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُب

  }) ١٣(ُهمُ الْكَاِذُبونَ  لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَْم يَأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه{ 
  .هال أتى القاذفون بأربعة شهود عدول على قوهلم، فحني مل يفعلوا ذلك فأولئك هم الكاذبون عند اهللا

  ) ١٤(يٌم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظ

  }) ١٤(ٌم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظي{ 
ولوال فَْضلُ اهللا عليكم ورمحته لكم حبيث مشلكم إحسانه يف دينكم ودنياكم فلم يعجِّل عقوبتكم، وتاب على َمن 

  .كم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيمتاب منكم، ألصاب

  ) ١٥( ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيسَ لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسبُوَنُه َهيًِّنا َوُهَو

  }) ١٥(ا لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسُبوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َم{ 
التكلم بالباطل، : حني تتلقفون اإلفك وتتناقلونه بأفواهكم، وهو قول باطل، وليس عندكم به علم، ومها حمظوران

  .هذا زجر بليغ عن التهاون يف إشاعة الباطل ويف. والقول بال علم، وتظنون ذلك شيئًا هيًِّنا، وهو عند اهللا عظيم

  ) ١٦(َولَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بَِهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم 

  }) ١٦(َك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بَِهذَا ُسْبَحاَن{ 
ِمن قول ذلك على زوجة  -يارب  -ما َيِحلُّ لنا الكالم هبذا الكذب، تنزيًها لك : وهال قلتم عند مساعكم إياه

  .رسولك حممد صلى اهللا عليه وسلم، فهو كذب عظيم يف الوزر واستحقاق الذنب

  ) ١٧(ا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتعُوُدوا ِلِمثِْلِه أََبًد

  }) ١٧(َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني { 
  .يذكِّركم اهللا وينهاكم أن تعودوا أبًدا ملثل هذا الفعل من االهتام الكاذب، إن كنتم مؤمنني به

  ) ١٨(ُه َعِليٌم َحكِيٌم َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآيَاِت وَاللَّ

  }) ١٨(َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم { 
  .ويبني اهللا لكم اآليات املشتملة على األحكام الشرعية واملواعظ، واهللا عليم بأفعالكم، حكيم يف شرعه وتدبريه



ي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشِيَع الْفَاِحَشةُ ِف
)١٩ (  

ُه َيْعلَُم َوأَْنُتْم ال وَاللَّإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة { 
  }) ١٩(َتْعلَُمونَ 

إن الذين حيبون شيوع الفاحشة يف املسلمني من قَذْف بالزىن أو أي قول سيِّئ هلم عذاب أليم يف الدنيا بإقامة احلد 
لم يعلم كذهبم، ويع -وحده -عليهم، وغريه من الباليا الدنيوية، وهلم يف اآلخرة عذاب النار إن مل يتوبوا، واهللا

  .مصاحل عباده، وعواقب األمور، وأنتم ال تعلمون ذلك

  ) ٢٠(َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرحِيٌم 

  }) ٢٠(َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوٌف َرحِيٌم { 
ع يف حديث اإلفك ورمحته هبم، وأن اهللا يرحم عباده املؤمنني رمحة واسعة يف عاجلهم ولوال فَْضلُ اهللا على َمن وق

  .وآجلهم، ملا بيَّن هذه األحكام واملواعظ، ولَعاجل َمن خالف أمره بالعقوبة

اِن فَإِنَُّه َيأُْمرُ بِالْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ َولَْولَا فَْضلُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَّبُِعوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن َوَمْن َيتَّبِْع ُخطُوَاِت الشَّيْطَ
  ) ٢١(يٌع َعِليٌم اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما زَكَى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا وَلَِكنَّ اللََّه ُيزَكِّي َمْن َيَشاُء وَاللَُّه َسِم

وا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يَتَّبِْع ُخطَُواِت الشَّيْطَاِن فَإِنَُّه َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ َولَْوال َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَّبُِع{ 
  }) ٢١(يٌع َعِليٌم ُه َسِمفَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَا ِمْنكُْم ِمْن أََحدٍ أََبًدا وَلَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء وَاللَّ

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تسلكوا طرق الشيطان، وَمن يسلك طرق الشيطان فإنه يأمره 
 -بقبيح األفعال ومنكراهتا، ولوال فَْضلُ اهللا على املؤمنني ورمحته هبم ما طَُهَر منهم أحد أبًدا ِمن دنس ذنبه، ولكن اهللا

  .واهللا مسيع ألقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم. اءيطهر من يش -بفضله

بِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَحُوا َولَا يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي َس
  ) ٢٢(كُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم أَلَا ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَ

يلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم وَالسََّعِة أَنْ ُيْؤتُوا أُوِلي الْقُرَْبى وَالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي سَبِ{ 
  }) ٢٢(ُه غَفُوٌر َرحِيٌم َولَْيصْفَحُوا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَّ

وال حيلف أهل الفضل يف الدين والسََّعة يف املال على ترك صلة أقربائهم الفقراء واحملتاجني واملهاجرين، ومنعهم 
أال حتبون أن يتجاوز اهللا عنكم؟ فتجاوزوا . النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه، ولْيتجاوزوا عن إساءهتم، وال يعاقبوهم

  .ويف هذا احلثُّ على العفو والصفح، ولو قوبل باإلساءة. ده، رحيم هبمواهللا غفور لعبا. عنهم

  ) ٢٣(ِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َع



  }) ٢٣(تِ الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفال{ 
إن الذين يقذفون بالزىن العفيفات الغافالت املؤمنات الاليت مل خيطر ذلك بقلوهبن، مطرودون من رمحة اهللا يف الدنيا 

كفر من سبَّ، أو اهتم زوجة من زوجات النيب ويف هذه اآلية دليل على . واآلخرة، وهلم عذاب عظيم يف نار جهنم
  .صلى اهللا عليه وسلم بسوء

  ) ٢٤(َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهمْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  }) ٢٤(َيْعَملُونَ َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم َوأَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم بَِما كَانُوا { 
  .ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم مبا نطقت، وتتكلم أيديهم وأرجلهم مبا عملت

  ) ٢٥(َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني 

  }) ٢٥(ُهمُ الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني َيْومَِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه دِيَن{ 
يف هذا اليوم يوفيهم اهللا جزاءهم كامال على أعماهلم بالعدل، ويعلمون يف ذلك املوقف العظيم أن اهللا هو احلق املبني 

  .ل ذرةالذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، الذي ال يظلم أحًدا مثقا

لَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهمْ الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّباتِ أُو
  ) ٢٦(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

لِلَْخبِيثَاِت وَالطَّيَِّباُت ِللطَّيِّبَِني َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّبَاِت أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهْم  الْخَبِيثَاُت ِللْخَبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ{ 
  }) ٢٦(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

ء كل خبيث من الرجال والنساء واألقوال واألفعال مناسب للخبيث وموافق له، وكل طيِّب من الرجال والنسا
واألقوال واألفعال مناسب للطيب وموافق له، والطيبون والطيبات مربؤون مما يرميهم به اخلبيثون من السوء، هلم 

  .من اهللا مغفرة تستغرق الذنوب، ورزق كرمي يف اجلنة

لُِّموا َعلَى أَْهِلَها ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبُيوًتا غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا وَُتَس
)٢٧ (  

ذَِلكُْم َخْيرٌ لَكُْم لََعلَّكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبيُوًتا غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها { 
  }) ٢٧(َتذَكَُّرونَ 

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تدخلوا بيوًتا غري بيوتكم حىت تستأذنوا أهلها يف الدخول 
 -السالم عليكم أأدخل؟ ذلكم االستئذان خري لكم ؛ لعلكم تتذكرون: وتسلموا عليهم وصيغة ذلك من السنة

  .أوامر اهللا، فتطيعوه -بفعلكم له

ُه بَِما ِفيَها أََحًدا فَلَا َتْدُخلُوَها حَتَّى ُيؤْذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُمُ اْرجُِعوا فَاْرجُِعوا ُهَو أَْزكَى لَكُْم َواللَّفَإِنْ لَْم َتجِدُوا 
  ) ٢٨(َتْعَملُونَ َعِليٌم 



ُم اْرجُِعوا فَاْرجِعُوا ُهَو أَزْكَى لَكُْم وَاللَُّه بَِما فَإِنْ لَْم َتجُِدوا ِفيَها أََحًدا فَال َتْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُ{ 
  }) ٢٨(َتْعَملُونَ َعِليٌم 

ارجعوا : فإن مل جتدوا يف بيوت اآلخرين أحًدا فال تدخلوها حىت يوجد َمن يأذن لكم، فإن مل يأذن، بل قال لكم
واهللا مبا تعملون . اال يكره اطالع أحد عليهافارجعوا، وال تُلحُّوا، فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم؛ ألن لإلنسان أحو

  .عليم، فيجازي كل عامل بعمله

  ) ٢٩(َوَما َتكُْتُمونَ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبيُوًتا غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع لَكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ 

  }) ٢٩(ُخلُوا ُبيُوًتا غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها مََتاعٌ لَكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتْد{ 
لكن ال حرج عليكم أن تدخلوا بغري استئذان بيوًتا ليست خمصصة لسكىن أناس بذاهتم، بل ليتمتع هبا َمن حيتاج 

يل يف طرق املسافرين وغريها من املرافق، ففيها منافع وحاجة ملن يدخلها، ويف إليها كالبيوت املَُعدَّة صدقة البن السب
  .واهللا يعلم أحوالكم الظاهرة واخلفية. االستئذان مشقة

  ) ٣٠(ُعونَ َيْصَنقُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبِريٌ بَِما 

  }) ٣٠(َيْصَنُعونَ قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم وََيْحفَظُوا فُرُوَجُهْم ذَِلكَ أَزْكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما { 
وجهم عمَّا َحرَّم للمؤمنني َيُغضُّوا ِمن أبصارهم عمَّا ال حيلُّ هلم من النساء والعورات، وحيفظوا فر -أيها النيب  -قل 

إن اهللا خبري مبا يصنعون فيما يأمرهم به . اهللا من الزىن واللواط، وكشف العورات، وحنو ذلك، ذلك أطهر هلم
  .وينهاهم عنه

 مِْنَها َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ وَلَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر
نَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِي ُجُيوبِهِنَّ َولَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِ

جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِسَاِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الْإِْرَبِة ِمَن الرِّإِخَْوانِهِنَّ أَْو 
 ِمْن زِينَِتهِنَّ َوُتوبُوا إِلَى اللَِّه َجِميًعا أَيُّهَ الُْمْؤِمُنونَ لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني

  ) ٣١(لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

بُِخُمرِِهنَّ نَْها َولَْيْضرِْبَن َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناتِ َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوال يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِال َما ظََهَر ِم{ 
ِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبعُولَِتهِنَّ أَْو إِْخوَانِهِنَّ أَوْ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ َوال ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِال ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آبَاِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبعُولَِتهِنَّ أَْو أَْبنَا

سَاِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي اِإلْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ َبنِي إِْخوَانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِ
إِلَى اللَِّه َجِميًعا أَيَُّها   َوُتوبُواالَِّذيَن لَمْ َيظَْهرُوا َعلَى َعْوَراتِ النَِّساِء َوال َيضْرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن زِيَنِتهِنَّ

  }) ٣١(الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عمَّا ال حيلُّ هلن من العورات، وحيفظن فروجهن عمَّا َحرَّم اهللا، وال ُيظهرن 

لُْبسها، إذا مل يكن يف ذلك ما يدعو إىل زينتهن للرجال، بل جيتهدن يف إخفائها إال الثياب الظاهرة اليت جرت العادة ب
الفتنة هبا، وليلقني بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهن، وال ُيظْهِْرنَ الزينة 

وبعضها، كالوجه، والعنق، واليدين، والساعدين يباح . اخلفية إال ألزواجهن ؛ إذ يرون منهن ما ال يرى غريهم



آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخواهنن أو أبناء إخواهنن أو أبناء أخواهتن أو نسائهن  رؤيته آلبائهن أو
املسلمات دون الكافرات، أو ما ملكن ِمَن العبيد، أو التابعني من الرجال الذين ال غرض وال حاجة هلم يف النساء، 

و األطفال الصغار الذين ليس هلم علم بأمور عورات مثل الُبلْه الذين يتبعون غريهم للطعام والشراب فحسب، أ
النساء، ومل توجد فيهم الشهوة بعد، وال يضرب النساء عند َسْيرهن بأرجلهن لُيْسِمْعن صوت ما خفي من زينتهن 

إىل طاعة اهللا فيما أمركم به من هذه الصفات اجلميلة واألخالق  -أيها املؤمنون -كاخللخال وحنوه، وارجعوا
  .واتركوا ما كان عليه أهل اجلاهلية من األخالق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا خبريي الدنيا واآلخرة احلميدة،

َعِليٌم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َوأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْم إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه 
)٣٢ (  

ْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ َوأَْنِكُحوا األََياَمى مِْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْم إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه ِم{ 
)٣٢ ({  

ِمن عبيدكم وجواريكم، إن يكن الراغب َمن ال زوج له من األحرار واحلرائر والصاحلني  -أيها املؤمنون -وزوِّجوا
  .واهللا واسع كثري اخلري عظيم الفضل، عليم بأحوال عباده. يف الزواج للعفة فقًريا يغنه اهللا من واسع رزقه

تَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهمْ َولَْيْسَتْعِففِ الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ نِكَاًحا َحتَّى ُيْغنِيَُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْك
 إِنْ أََرْدنَ َتَحصًُّنا ِلَتْبَتغُوا إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيًْرا َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم وَلَا ُتكْرُِهوا فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء

  ) ٣٣(رِْهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرِحيٌم َعَرَض الْحََياِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْ

ِممَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ  َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيجُِدونَ نِكَاًحا حَتَّى ُيْغنَِيُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب{ 
ْدنَ َتَحصًُّنا ْمُتْم ِفيهِْم َخْيًرا َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم َوال ُتكْرُِهوا فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرفَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِل

  }) ٣٣(َرِحيٌم ِلَتْبَتغُوا َعَرَض الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر 
والذين ال يستطيعون الزواج لفقرهم أو غريه فليطلبوا العفة عمَّا َحرََّم اهللا حىت يغنيهم اهللا من فضله، وييسر هلم 

والذين يريدون أن يتحرروا من العبيد واإلماء مبكاتبة أسيادهم على بعض املال يؤدونه إليهم، فعلى . الزواج
ِمن رشد وقدرة على الكسب وصالح يف الدين، وعليهم أن : علموا فيهم خًريامالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن 

وال جيوز لكم إكراه جواريكم على الزىن طلًبا للمال، . يعطوهم شيئًا من املال أو أن حيطوا عنهم مما كُوتبوا عليه
ومن يكرههنَّ على . قبيحوكيف يقع منكم ذلك وهن ُيرِْدن العفة وأنتم تأبوهنا؟ ويف هذا غاية التشنيع لفعلهم ال
  .الزىن فإن اهللا تعاىل من بعد إكراههن غفور هلن رحيم هبن، واإلمث على َمن أكْرههن

  ) ٣٤(َني َولَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت َوَمثَلًا ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّق

  }) ٣٤(َنا إِلَْيكُْم آَياٍت ُمَبيَِّناٍت َومَثَال ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني َولَقَدْ أَنَْزلْ{ 
آيات القرآن دالالت واضحات على احلق، ومثال من أخبار األمم السابقة املؤمنني  -أيها الناس -ولقد أنزلنا إليكم

  .م ما يكون مثال وعربة لكم، وموعظة يتعظ هبا من يتقي اهللا وَيْحذَُر عذابهمنهم والكافرين، وما جرى هلم وعليه



أَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َمثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَ
ِدي اللَُّه ةٍ َزْيتُوَنٍة لَا َشْرِقيٍَّة َولَا غَرْبِيٍَّة َيكَاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعلَى ُنورٍ َيْهُيوقَُد ِمْن َشجََرٍة ُمَباَركَ

  ) ٣٥(ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

ٌب ُدرِّيٌّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ مَثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَأَنََّها كَْوكَ اللَُّه نُوُر{ 
َتْمَسْسُه نَاٌر ُنوٌر َعلَى نُورٍ يَْهِدي اللَُّه ُيوقَُد ِمْن َشجََرٍة ُمَباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيٍَّة َيكَادُ َزيُْتَها ُيِضيُء َولَْو لَْم 

  }) ٣٥(ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللَُّه اَألمْثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
نور، وحجابه نور، به استنارت  -سبحانه -اهللا نور السموات واألرض يدبر األمر فيهما ويهدي أهلهما، فهو

ات واألرض وما فيهما، وكتاب اهللا وهدايته نور منه سبحانه، فلوال نوره تعاىل لتراكمت الظلمات بعضها السمو
مثل نوره الذي يهدي إليه، وهو اإلميان والقرآن يف قلب املؤمن كمشكاة، وهي الكُوَّة يف احلائط غري . فوق بعض

 -لصفائها-ق، وذلك املصباح يف زجاجة، كأهنا النافذة، فيها مصباح، حيث جتمع الكوَّة نور املصباح فال يتفر
كوكب مضيء كالدُّر، يوقَد املصباح من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، ال شرقية فقط، فال تصيبها 

الشمس آخر النهار، وال غربية فقط فال تصيبها الشمس أول النهار، بل هي متوسطة يف مكان من األرض ال إىل 
يضيء من نفسه قبل أن متسه النار، فإذا َمسَّْته النار أضاء إضاءة  -لصفائه-يكاد زيتها  الشرق وال إىل الغرب،

. بليغة، نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، فذلك مثل اهلدى يضيء يف قلب املؤمن
واهللا بكل شيء . عنه أمثاله وحكمهواهللا يهدي ويوفق التباع القرآن َمن يشاء، ويضرب األمثال للناس؛ ليعقلوا 

  .عليم، ال خيفى عليه شيء

  ) ٣٦(ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ 

  }) ٣٦(ُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَاآلَصالِ ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبِّحُ لَ{ 
هذا النور املضيء يف مساجد أََمَر اهللا أن ُيْرفع شأهنا وبناؤها، وُيذْكر فيها امسه بتالوة كتابه والتسبيح والتهليل، وغري 

  .ذلك من أنواع الذكر، ُيصلِّي فيها هللا يف الصباح واملساء

ْبصَارُ َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ َيْوًما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَالْأَرِجَالٌ لَا ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ وَلَا 
)٣٧ (  

نَ َيْوًما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوبُ رَِجالٌ ال ُتلْهِيهِمْ ِتَجاَرةٌ َوال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّالِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُو{ 
  }) ٣٧(َواَألْبصَاُر 

رجال ال تشغلهم جتارة وال بيع عن ِذكْرِ اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة ملستحقيها، خيافون يوم القيامة الذي 
  مصري تكون؟تتقلب فيه القلوب بني الرجاء يف النجاة واخلوف من اهلالك، وتتقلب فيه األبصار تنظر إىل أي 

  ) ٣٨(ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَيزِيدَُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 



  }) ٣٨(سَابٍ لَِيجْزَِيُهمُ اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِح{ 
واهللا يرزق َمن يشاء بغري حساب، بل . ليعطيهم اهللا ثواب أحسن أعماهلم، ويزيدهم من فضله مبضاعفة حسناهتم

  .يعطيه ِمَن األجر ما ال يبلغه عمله، وبال عدٍّ وال كيل

إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدُه َشْيئًا وََوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فََوفَّاُه  َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى
  ) ٣٩(ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 

اللََّه ِعْنَدُه فََوفَّاهُ َوَوَجدَ  َوالَِّذيَن كَفَرُوا أَْعَمالُُهْم كَسََرابٍ بِِقيَعٍة َيْحَسُبهُ الظَّْمآنُ َماًء َحتَّى إِذَا َجاَءهُ لَْم َيجِْدُه شَْيئًا{ 
  }) ٣٩(ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 

والذين كفروا برهبم وكذَّبوا رسله، أعماهلم اليت ظنوها نافعة هلم يف اآلخرة، كصلة األرحام وفك األسرى وغريها، 
فالكافر . فإذا أتاه مل جيده ماء كسراب، وهو ما يشاَهد كاملاء على األرض املستوية يف الظهرية، يظنه العطشان ماء،

يظن أن أعماله تنفعه، فإذا كان يوم القيامة مل جيد هلا ثوابًا، ووجد اهللا سبحانه وتعاىل له باملرصاد فوفَّاه جزاء عمله 
  .واهللا سريع احلساب، فال يستبطئ اجلاهلون ذلك الوعد، فإنه ال بدَّ ِمن إتيانه. كامال

لَمْ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوقَ َبْعضٍ إِذَا أَخَْرَج َيَدهُ  أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ
  ) ٤٠(َيكَْد َيَراَها َوَمْن لَْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن ُنورٍ 

ْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَا أَخَْرَج َيَدهُ أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ َي{  ْغشَاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَ
  }) ٤٠(لَْم َيكَْد َيَراَها َوَمْن لَْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن ُنورٍ 
ن فوق املوج موج آخر، وِمن فوقه سحاب كثيف، أو تكون أعماهلم مثل ظلمات يف حبر عميق يعلوه موج، م

ظلمات شديدة بعضها فوق بعض، إذا أخرج الناظر يده مل يقارب رؤيتها من شدة الظلمات، فالكفار تراكمت 
ومن مل جيعل اهللا له نوًرا من كتابه وسنة نبيه يهتدي به فما له ِمن . عليهم ظلمات الشرك والضالل وفساد األعمال

  .هاد

يَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما َر أَنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصلَاَتُه َوَتسْبِأَلَْم َت
  ) ٤١(َيفَْعلُونَ 

ْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالَتُه َوَتسْبِيَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه ُيسَبُِّح لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوالطَّ{ 
  }) ٤١(َيفَْعلُونَ 
أن اهللا ُيسَبِّح له َمن يف السموات واألرض من املخلوقات، والطري صافات أجنحتها يف  -أيها النيب  -أمل تعلم 

وهو سبحانه عليم، ُمطَِّلع على ما يفعله كل . ويسبحه السماء تسبح رهبا؟ كل خملوق قد أرشده اهللا كيف يصلي له
  .عابد ومسبِّح، ال خيفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بذلك

  ) ٤٢(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 



  }) ٤٢(َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري { 
  .وهللا وحده ملك السموات واألرض، له السلطان فيهما، وإليه املرجع يوم القيامة

ِخلَاِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه يُْزجِي َسحَاًبا ثُمَّ ُيَؤلِّفُ َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاًما فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن
  ) ٤٣(َها ِمْن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمْن َيَشاُء وََيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِالْأَْبصَارِ جَِبالٍ ِفي

ِخالِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن  أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه يُْزجِي َسَحاًبا ثُمَّ يَُؤلُِّف َبْيَنهُ ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاًما فَتََرى الَْوْدقَ َيْخُرُج ِمْن{ 
  }) ٤٣(صَارِ جَِبالٍ ِفيَها ِمْن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمْن َيَشاُء وََيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاألَْب

ه، مث جيعله متراكمًا، فينزل ِمن أمل تشاهد أن اهللا سبحانه وتعاىل يسوق السحاب إىل حيث يشاء، مث جيمعه بعد تفرق
بينه املطر؟ وينزل من السحاب الذي يشبه اجلبال يف عظمته بََرًدا، فيصيب به َمن يشاء من عباده ويصرفه عمَّن 
  .يشاء منهم حبسب حكمته وتقديره، يكاد ضوء ذلك الربق يف السحاب ِمن شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه

  ) ٤٤(وَالنََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ  ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ

  }) ٤٤(ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ َوالنََّهارَ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعبَْرةً ُألوِلي األَْبَصارِ { 
فهما طوال وِقَصًرا، إن ومن دالئل قدرة اهللا سبحانه وتعاىل أنه يقلب الليل والنهار مبجيء أحدمها بعد اآلخر، واختال

  .يف ذلك لَداللة يعترب هبا كل َمن له بصرية

ِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َو
  ) ٤٥(إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاُء 

ِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َواللَُّه َخلََق كُلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َو{ 
  }) ٤٥(لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر أَْرَبعٍ َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاُء إِنَّ اللََّه َع

َمن ميشي زحفًا على بطنه : واهللا تعاىل خلق كل ما يِدب على األرض ِمن ماء، فاملاء أصل خلقه، فمن هذه الدواب
واهللا . كاحليَّات وحنوها، ومنهم َمن ميشي على رجلني كاإلنسان، ومنهم من ميشي على أربع كالبهائم وحنوها

  .يشاء، وهو قادر على كل شيءسبحانه وتعاىل خيلق ما 

  ) ٤٦(لَقَْد أَْنزَلَْنا آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  }) ٤٦(لَقَدْ أَنَْزلَْنا آَياٍت ُمَبيَِّناٍت وَاللَُّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ { 
واهللا يهدي ويوفق َمن يشاء ِمن عباده إىل الطريق . المات واضحات مرشدات إىل احلقلقد أنزلنا يف القرآن ع
  .املستقيم، وهو اإلسالم

  ) ٤٧( بِالُْمْؤِمنَِني َوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَّسُولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ َيتََولَّى فَرِيٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك



  }) ٤٧(الُْمؤِْمنَِني قُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ َيتََولَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بَِوَي{ 
 َصدَّقنا باهللا ومبا جاء به الرسول، وأطعنا أمرمها، مث تُْعرُِض طوائف منهم من بعد ذلك فال تقبل: ويقول املنافقون

  .حكم الرسول، وما أولئك باملؤمنني

  ) ٤٨(َوإِذَا ُدعُوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم ُمْعرُِضونَ 

  }) ٤٨(َوإِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْم ُمعْرُِضونَ { 
يف خصوماهتم إىل ما يف كتاب اهللا وإىل رسوله؛ لَيحكُم بينهم، إذا فريق منهم معرض ال يقبل حكم اهللا وإذا ُدعوا 

  .وحكم رسوله، مع أنه احلق الذي ال شك فيه

  ) ٤٩(َوإِنْ َيكُْن لَُهُم الَْحقُّ َيأْتُوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني 

  }) ٤٩(نَِني َوإِنْ َيكُْن لَُهمُ الَْحقُّ َيأْتُوا إِلَْيِه ُمذِْع{ 
وإن يكن احلق يف جانبهم فإهنم يأتون إىل النيب عليه الصالة والسالم طائعني منقادين حلكمه ؛ لعلمهم أنه يقضي 

  .باحلق

  ) ٥٠(ونَ اِلُمأَِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَمِ اْرتَاُبوا أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهُم الظَّ

  }) ٥٠(اِلُمونَ أَِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ أَمِ ارَْتابُوا أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهمُ الظَّ{ 
أن أسََبُب اإلعراض ما يف قلوهبم من مرض النفاق، أم شكُّوا يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، أم السبب خوفهم 

  .يكون حكم اهللا ورسوله جائًرا؟ كال إهنم ال خيافون جورًا، بل السبب أهنم هم الظاملون الفجرة

نَ أَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوإِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ أَنْ َيقُولُوا َسِمْعَنا َو
)٥١ (  

أَطَعَْنا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم أَنْ َيقُولُوا َسِمعَْنا َو{ 
)٥١ ({  

: وحكم رسوله، أن يقبلوا احلكم ويقولواأما املؤمنون حقا فدأهبم إذا دعوا إىل التحاكم يف خصوماهتم إىل كتاب اهللا 
  .مسعنا ما قيل لنا وأطعنا َمن دعانا إىل ذلك، وأولئك هم املفلحون الفائزون مبطلوهبم يف جنات النعيم

  ) ٥٢(َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه وََيْخشَ اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِئُزونَ 

  }) ٥٢(َوَرُسولَُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ  َوَمْن ُيِطعِ اللََّه{ 
ومن يطع اهللا ورسوله يف األمر والنهي، وَيَخْف عواقب العصيان، وْحيذَر عذاب اهللا، فهؤالء هم الفائزون بالنعيم يف 

  .اجلنة

  ) ٥٣(مْ لََيْخُرُجنَّ قُلْ لَا ُتقِْسمُوا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن أَمَْرَتُه



  }) ٥٣(لُونَ لََّه َخبٌِري بَِما َتْعَمَوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن أََمْرتَُهْم لََيخُْرُجنَّ قُلْ ال تُقِْسُموا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ ال{ 
باخلروج للجهاد معك  -أيها الرسول  -لئن أمرتنا : وأقسم املنافقون باهللا تعاىل غاية اجتهادهم يف األميان املغلَّظة

ال حتلفوا كذًبا، فطاعتكم معروفة بأهنا باللسان فحسب، إن اهللا خبري مبا تعملونه، وسيجازيكم : لنخرجن، قل هلم
  .عليه

دُوا َوَما َعلَى َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم َوإِنْ تُِطيُعوُه تَْهَت قُلْ أَِطيعُوا اللََّه
  ) ٥٤(الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم َوإِنْ ُتِطيُعوُه َتْهَتدُوا َوَما َعلَى قُلْ أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّْوا { 
  }) ٥٤(الرَُّسولِ إِال الَْبالغُ الُْمبُِني 

أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول، فإن تعرضوا فإمنا على الرسول ِفْعلُ ما أُمر به من تبليغ : للناس -أيها الرسول  -قل 
لرسالة، وعلى اجلميع ِفْعلُ ما كُلِّفوه من االمتثال، وإن تطيعوه ترشدوا إىل احلق، وليس على الرسول إال أن يبلغ ا

  .رسالة ربه بالغًا بيًنا

ِذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَّ
ي شَْيئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلكَ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمًْنا َيعُْبُدونَنِي لَا ُيْشرِكُونَ بِ

  ) ٥٥(فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 

هِْم َولَُيَمكَِّننَّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي اَألْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِل َوَعَد اللَُّه{ 
ي ال ُيْشرِكُونَ بِي َشيْئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمًْنا َيعُْبُدونَنِ

  }) ٥٥(فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 
وعد اهللا بالنصر الذين آمنوا منكم وعملوا األعمال الصاحلة، بأن يورثهم أرض املشركني، وجيعلهم خلفاء فيها، 

ديًنا عزيًزا  -وهو اإلسالم -م الذي ارتضاه هلممثلما فعل مع أسالفهم من املؤمنني باهللا ورسله، وأن جيعل دينه
مكيًنا، وأن يبدل حاهلم من اخلوف إىل األمن، إذا عبدوا اهللا وحده، واستقاموا على طاعته، ومل يشركوا معه شيئًا، 

ومن كفر بعد ذلك االستخالف واألمن والتمكني والسلطنة التامة، وجحد نَِعم اهللا، فأولئك هم اخلارجون عن 
  .هللاطاعة ا

  ) ٥٦(َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَأَِطيُعوا الرَُّسولَ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 

  }) ٥٦(َوأَِقيُموا الصَّالةَ وَآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { 
  .صلى اهللا عليه وسلم؛ رجاء أن يرمحكم اهللا وأقيموا الصالة تامة، وآتوا الزكاة ملستحقيها، وأطيعوا الرسول

  ) ٥٧(لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا مُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصُري 

  }) ٥٧(ُري ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا مُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِص{ 
ال تظننَّ الذين كفروا معجزين اهللا يف األرض، بل هو قادر على إهالكهم، ومرجعهم يف اآلخرة إىل النار، وقُبح هذا 



  .املرجع واملصري
  .وهو توجيه عام لألمّة، وإن كان اخلطاب فيه للرسول صلى اهللا عليه وسلم

ِذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْنكُْم ثَلَاثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصلَاِة الْفَجْرِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُُم الَّ
ْيهِْم ُجَناٌح بَْعَدُهنَّ لَا َعلََوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصلَاِة الِْعَشاِء ثَلَاثُ َعْورَاٍت لَكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َو

  ) ٥٨(طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 

لُُغوا الْحُلَُم ِمْنكُْم ثَالثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصالةِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْستَأْذِْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم وَالَِّذيَن لَْم َيْب{ 
ْيكُْم َوال َعلَْيهِمْ ُجنَاٌح الْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ثَِياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصالِة الِْعَشاِء ثَالثُ َعْوَراٍت لَكُمْ لَْيَس َعلَ

  }) ٥٨(ُضكُْم َعلَى بَْعضٍ كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآليَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم َبْعَدُهنَّ طَوَّافُونَ َعلَْيكُمْ َبْع
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ُمروا عبيدكم وإماءكم، واألطفال األحرار دون سن االحتالم أن 

قبل صالة الفجر؛ ألنه وقت اخلروج من ثياب النوم  من: يستأذنوا عند الدخول عليكم يف أوقات عوراتكم الثالثة
ولبس ثياب اليقظة، ووقت خلع الثياب للقيلولة يف الظهرية، ومن بعد صالة العشاء؛ ألنه وقت للنوم، وهذه 

األوقات الثالثة عورات لكم، يقل فيها التستر، أما فيما سواها فال حرج إذا دخلوا بغري إذن؛ حلاجتهم يف الدخول 
طوافون عليكم للخدمة، وكما بيَّن اهللا لكم أحكام االستئذان يبيِّن لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع عليكم، 

  .واهللا عليم مبا يصلح خلقه، حكيم يف تدبريه أمورهم. دينه

ْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ مِْنكُُم الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ
)٥٩ (  

ُن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َوإِذَا َبلَغَ اَألطْفَالُ مِْنكُمُ الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا كََما اسَْتأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَِلَك ُيَبيِّ{ 
  }) ٥٩(ٌم َحكِي

وإذا بلغ األطفال منكم سن االحتالم والتكليف باألحكام الشرعية، فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول يف كل 
واهللا عليم مبا يصلح عباده، . األوقات كما يستأذن الكبار، وكما يبيِّن اهللا آداب االستئذان يبيِّن اهللا تعاىل لكم آياته

  .حكيم يف تشريعه

اتٍ بِزِيَنٍة َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن ُد ِمَن النَِّساِء اللَّاِتي لَا يَْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتبَرَِّجَوالْقََواِع
  ) ٦٠(َخْيٌر لَُهنَّ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

ْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتبَرَِّجاتٍ بِزِيَنٍة َوأَنْ َوالْقََواِعُد ِمَن النَِّساِء الالِتي ال َي{ 
  }) ٦٠(َيْسَتْعِففَْن خَْيٌر لَُهنَّ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

لزواج، وال يطمع فيهن والعجائز من النساء الاليت قعدن عن االستمتاع والشهوة لكربهن، فال يطمعن يف الرجال ل
الرجال كذلك، فهؤالء ال حرج عليهن أن يضعن بعض ثياهبن كالرداء الذي يكون فوق الثياب غري مظهرات وال 

  .واهللا مسيع ألقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم. أحسن هلن -ستًرا وتعففًا -متعرضات للزينة، ولُْبسهن هذه الثياب 



لَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َولَا َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم أَوْ لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َو
ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ ْم أَْو ُبُيوِت آَباِئكُْم أَوْ ُبُيوِت أُمََّهاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت إِخَْوانِكُمْ أَْو ُبيُوِت أَخََواِتكُمْ أَْو ُبيُوِت أَْعَماِمكُ
نْ َتأْكُلُوا َجِميًعا أَْو أَْشَتاًتا ُبُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَ

ةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوًتا فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّ
)٦١ (  

ُيوِتكُمْ وا ِمْن ُبلَْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى اَألْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوال َعلَى أَْنفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُ{ 
اِمكُْم أَْو ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ أَْو ُبُيوِت آَباِئكُمْ أَْو ُبيُوِت أُمَّهَاِتكُْم أَْو ُبيُوِت إِْخوَانِكُْم أَْو ُبيُوِت أََخوَاِتكُْم أَْو ُبيُوِت أَْعَم

َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتأْكُلُوا َجِميًعا أَوْ أَشَْتاًتا  ُبُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخاالِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو
نَ ُن اللَُّه لَكُُم اآلَياِت لَعَلَّكُْم َتْعِقلُوفَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوًتا فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيِّ

)٦١ ({  
ليس على أصحاب األعذار من الُعْميان وذوي العرج واملرضى إمث يف ترك األمور الواجبة اليت ال يقدرون على 
 -القيام هبا، كاجلهاد وحنوه، مما يتوقف على بصر األعمى أو سالمة األعرج أو صحة املريض، وليس على أنفسكم

، أو من بيوت آبائكم، أو أمهاتكم، أو إخوانكم، أو حرج يف أن تأكلوا من بيوت أوالدكم -أيها املؤمنون
أخواتكم، أو أعمامكم، أو عماتكم، أو أخوالكم، أو خاالتكم، أو من البيوت اليت ُوكِّلْتم حبفظها يف غيبة أصحاهبا 

غري بإذهنم، أو من بيوت األصدقاء، وال حرج عليكم أن تأكلوا جمتمعني أو متفرقني، فإذا دخلتم بيوًتا مسكونة أو 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أو السالم علينا وعلى : مسكونة فليسلِّم بعضكم على بعض بتحية اإلسالم، وهي

عباد اهللا الصاحلني، إذا مل يوجد أحد، وهذه التحية شرعها اهللا، وهي مباركة ُتْنِمي املودة واحملبة، طيبة حمبوبة 
  .م معامل دينه وآياته؛ لتعقلوها، وتعملوا هباللسامع، ومبثل هذا التبيني يبيِّن اهللا لك

تَّى َيْسَتأِْذُنوُه إِنَّ الَِّذينَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوإِذَا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َح
 بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك ِلَبْعضِ شَأْنِهِْم فَأْذَنْ ِلَمْن ِشئَْت ِمنُْهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه َيْستَأِْذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ

  ) ٦٢(إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

ى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َحتَّى َيْستَأِْذنُوُه إِنَّ الَِّذينَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوإِذَا كَانُوا َمَعُه َعلَ{ 
َمْن ِشئَْت ِمنُْهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه َيْستَأِْذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك ِلَبْعضِ شَأْنِهِْم فَأْذَنْ ِل

  }) ٦٢(لََّه غَفُوٌر َرِحيٌم إِنَّ ال
إمنا املؤمنون حقًا هم الذين صدَّقوا اهللا ورسوله، وعملوا بشرعه، وإذا كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمر 

هم الذين  -أيها النيب  -مجعهم له يف مصلحة املسلمني، مل ينصرف أحد منهم حىت يستأذنه، إن الذين يستأذنونك 
سوله حقًا، فإذا استأذنوك لبعض حاجتهم فَأْذَن ملن شئت ممن طلب اإلذن يف االنصراف لعذر، يؤمنون باهللا ور

  .إن اهللا غفور لذنوب عباده التائبني، رحيم هبم. واطلب هلم املغفرة من اهللا

ِذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْنكُمْ ِلَواذًا فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن لَا َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ َبيَْنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعًضا قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَّ
  ) ٦٣(ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 



ِذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْنكُْم ِلوَاذًا فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ال َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ َبيَْنكُْم كَُدَعاِء َبْعِضكُْم بَْعًضا قَْد َيْعلَمُ اللَُّه الَّ{ 
  }) ٦٣(ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

يا حممد، وال يا حممد بن عبد اهللا، كما يقول ذلك بعضكم : عند ندائكم رسول اهللا -أيها املؤمنون-ال تقولوا 
قد يعلم اهللا املنافقني الذين خيرجون من جملس النيب صلى . يا نيب اهللا، يا رسول اهللا: لبعض، ولكن شرِّفوه، وقولوا

اهللا عليه وسلم خفية بغري إذنه، يلوذ بعضهم ببعض، فلَيْحذَر الذين خيالفون أمر رسول اهللا أن تنزل هبم حمنة وشر، 
  .أو يصيبهم عذاب مؤمل موجع يف اآلخرة

ئُُهْم بَِما َعِملُوا َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ قَْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَنبِّأَلَ
  ) ٦٤(َعِليٌم 

ا أَْنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء أَال إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ قَْد َيْعلَُم َم{ 
  }) ٦٤(َعِليٌم 

أال إن هللا ما يف السموات واألرض خلقًا وملكًا وعبادة، قد أحاط علمه جبميع ما أنتم عليه، ويوم يرجع العباد إليه 
سورة الفرقان { . وجيازيهم عليه، واهللا بكل شيء عليم، ال ختفى عليه أعماهلم وأحواهلميف اآلخرة، خيربهم بعملهم، 

{  

  ) ١(َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيًرا 

  }) ١(َنِذيًرا  َتبَاَرَك الَِّذي نَزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني{ 
َعظَُمْت بركات اهللا، وكثرت خرياته، وكملت أوصافه سبحانه وتعاىل الذي نزَّل القرآن الفارق بني احلق والباطل 

  .على عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ليكون رسوال لإلنس واجلن، خموِّفًا هلم من عذاب اهللا

  ) ٢(ْم يَتَِّخذْ َولًَدا وَلَْم َيكُْن لَهُ َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديًرا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َولَ

ُه تَقِْديًرا َشْيٍء فَقَدََّر الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرضِ َولَْم َيتَِّخذْ وَلًَدا وَلَْم َيكُْن لَُه َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ{ 
)٢ ({  

الذي له ملك السموات واألرض، ومل يتخذ ولًدا، ومل يكن له شريك يف ملكه، وهو الذي خلق كل شيء، فسوَّاه 
  .على ما يناسبه من اخللق َوفْق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل

َولَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُسِهِْم َضرا َولَا َنفًْعا َولَا َيْمِلكُونَ َمْوًتا َولَا َحَياةً َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ 
  ) ٣(َولَا ُنشُوًرا 

ونَ َمْوًتا َوال ا َوال َيْمِلكَُواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً ال َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ َوال َيْمِلكُونَ َألنْفُسِهِْم ضَرا َوال َنفًْع{ 
  }) ٣(َحَياةً َوال ُنشُوًرا 

واختذ مشركو العرب معبودات من دون اهللا ال تستطيع َخلْق شيء، واهللا خلقها وخلقهم، وال متلك لنفسها َدفْعَ 
  .ضر أو جلب نفع، وال تستطيع إماتة حي أو إحياء ميت، أو بعث أحد من األموات حًيا من قربه



  ) ٤(وا إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلًْما َوُزوًرا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُر

  }) ٤(وًرا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِال إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلًْما َوُز{ 
ما هذا القرآن إال كذب وهبتان اختلقه حممد، وأعانه على ذلك أناس آخرون، فقد ارتكبوا : الكافرون باهللاوقال 

  .ظلًما فظيًعا، وأتوا زوًرا شنيعًا؛ فالقرآن ليس مما ميكن لبشر أن خيتلقه

  ) ٥(لًا َوقَالُوا أََساِطُري الْأَوَِّلَني اكْتََتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَِصي

  }) ٥(َوقَالُوا أَسَاِطُري األَوَِّلَني اكَْتَتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً َوأَِصيال { 
  .هو أحاديث األولني املسطرة يف كتبهم، استنسخها حممد، فهي ُتقَْرأ عليه صباًحا ومساء: وقالوا عن القرآن

  ) ٦(َماَواِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما قُلْ أَنَْزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السَّ

  }) ٦(قُلْ أَْنَزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما { 
لسموات واألرض، إنه إن الذي أنزل القرآن هو اهللا الذي أحاط علمه مبا يف ا: هلؤالء الكفار -أيها الرسول  -قل 

  .كان غفوًرا ملن تاب من الذنوب واملعاصي، رحيًما هبم حيث مل يعاجلهم بالعقوبة

هِ أَْو ُيلْقَى إِلَْي) ٧(َعُه َنِذيًرا َوقَالُوا َمالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسَْواقِ لَْولَا أُنْزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َم
  ) ٨(كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمنَْها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسحُوًرا 

أَْو ُيلْقَى إِلَيْهِ ) ٧(ِذيًرا ُه َنَوقَالُوا مَالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َويَْمِشي ِفي اَألسْوَاقِ لَْوال أُنْزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَع{ 
  }) ٨(كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمنَْها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِال َرُجال َمْسحُوًرا 

يف  يأكل الطعام مثلنا، وميشي) يعنون حممًدا صلى اهللا عليه وسلم(ما هلذا الذي يزعم أنه رسول اهللا: وقال املشركون
األسواق لطلب الرزق؟ فهال أرسل اهللا معه َملَكًا يشهد على صدقه، أو يهبط عليه من السماء كنز من مال، أو 

ما تتبعون أيها املؤمنون إال رجال به سحر : تكون له حديقة عظيمة يأكل من مثرها، وقال هؤالء الظاملون املكذبون
  .غلب على عقله

  ) ٩(ْمثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا اْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَ

  }) ٩(انْظُْر كَْيَف ضََرُبوا لََك اَألْمثَالَ فََضلُّوا فَال َيْسَتِطيُعونَ َسبِيال { 
األمثال؛ ليتوصلوا  -لغرابتها-كيف قال املكذبون يف حقك تلك األقوال العجيبة اليت تشبه  -أيها الرسول  -انظر 

  .فَبُعدوا بذلك عن احلق، فال جيدون سبيال إليه؛ ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب واالفتراء إىل تكذيبك؟

  ) ١٠(وًرا َتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيًرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر وََيْجَعلْ لََك قُُص



  }) ١٠(َعلَ لَكَ َخيًْرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اَألنَْهاُر وََيجَْعلْ لََك قُصُوًرا َتبَاَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َج{ 
خًريا مما متنَّوه لك، فجعل لك يف  -أيها الرسول  -َعظَُمْت بركات اهللا، وكَثَُرْت خرياته، الذي إن شاء جعل لك 

  .ك فيها قصوًرا عظيمةالدنيا حدائق كثرية تتخللها األهنار، وجعل ل

  ) ١١(َبلْ كَذَُّبوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسعًِريا 

  }) ١١(َبلْ كَذَّبُوا بِالسَّاَعِة َوأَعَْتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسِعًريا { 
القيامة وما فيه من جزاء، وأعتدنا ملن كذب  وما كذبوك؛ ألنك تأكل الطعام، ومتشي يف األسواق، بل كذَّبوا بيوم

  .بالساعة ناًرا حارة ُتَسعَّر هبم

  ) ١٢(إِذَا َرأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا لََها تََغيُّظًا َوَزِفًريا 

  }) ١٢(إِذَا رَأَتُْهْم ِمْن َمكَاٍن َبِعيدٍ َسِمُعوا لََها َتَغيُّظًا َوَزفًِريا { 
  .الء املكذبني يوم القيامة من مكان بعيد، مسعوا صوت غلياهنا وزفريها، من شدة تغيظها منهمإذا رأت النار هؤ

  ) ١٣(َوإِذَا أُلْقُوا مِْنَها َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني َدعَْوا ُهَناِلَك ثُبُوًرا 

  }) ١٣(ًرا َوإِذَا أُلْقُوا ِمْنَها َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني َدَعْوا ُهنَاِلَك ثُُبو{ 
َدَعْوا على أنفسهم باهلالك  -وقد قُرِنت أيديهم بالسالسل إىل أعناقهم -وإذا أُلقوا يف مكان شديد الضيق من جهنم

  .للخالص منها

  ) ١٤(لَا َتْدعُوا الَْيْوَم ثُُبوًرا وَاِحًدا َواْدُعوا ثُُبوًرا كَِثًريا 

  }) ١٤(ا ثُبُوًرا كَثًِريا ال َتْدُعوا الَْيْوَم ثُبُوًرا وَاِحًدا َواْدعُو{ 
  .فيقال هلم تيئيًسا، ال َتْدعوا اليوم باهلالك مرة واحدة، بل مرات كثرية، فلن يزيدكم ذلك إال غما، فال خالص لكم

  ) ١٥(قُلْ أَذَِلَك خَْيٌر أَْم َجنَّةُ الْخُلِْد الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ كَاَنتْ لَُهمْ َجَزاًء َوَمِصًريا 

  }) ١٥(أَذَِلَك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ الُْخلِْد الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ كَاَنْت لَُهْم جََزاًء َوَمِصًريا  قُلْ{ 
أهذه النار اليت ُوصِفْت لكم خٌري أم جنة النعيم الدائم اليت ُوِعد هبا اخلائفون من عذاب : -أيها الرسول  -قل هلم 

  ال يرجعون إليه يف اآلخرة؟رهبم، كانت هلم ثواًبا على عملهم، ومآ

  ) ١٦(لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ خَاِلِديَن كَانَ َعلَى رَبَِّك َوْعًدا َمْسئُولًا 

  }) ١٦(لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ َخاِلِديَن كَانَ َعلَى رَبَِّك َوْعًدا َمْسئُوال { 
أيها الرسول  -م فيه دائم، كان دخوهلم إياها على ربك هلؤالء املطيعني يف اجلنة ما يشتهون من مالذِّ النعيم، متاعه

  .وعًدا مسؤوال يسأله عباد اهللا املتقون، واهللا ال خيلف وعده -



   )١٧(وا السَّبِيلَ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي َهُؤلَاِء أَْم ُهمْ َضلُّ

  }) ١٧(وا السَّبِيلَ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَنُْتْم أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي هَُؤالِء أَْم ُهْم َضلُّ{ 
ء أأنتم أضللتم عبادي هؤال: ويوم القيامة حيشر اهللا املشركني وما كانوا يعبدونه من دونه، فيقول هلؤالء املعبودين

  عن طريق احلق، وأمرمتوهم بعبادتكم، أم هم ضلوا السبيل، فعبدوكم ِمن تلقاء أنفسهم؟

 حَتَّى َنسُوا الذِّكَْر َوكَاُنوا قَْوًما قَالُوا سُْبحَاَنَك َما كَانَ َيْنَبِغي لََنا أَنْ َنتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء وَلَِكْن َمتَّْعَتُهْم َوآَباَءُهْم
  ) ١٨(ا ُبوًر

 َحتَّى َنُسوا الذِّكَْر َوكَانُوا قَالُوا سُْبَحاَنَك َما كَانَ َيْنبَِغي لََنا أَنْ نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء وَلَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآَباَءُهْم{ 
  }) ١٨(قَْوًما ُبوًرا 

ء، فما يصحُّ أن نَتَِّخذ سواك أولياء نواليهم، ولكن َعمَّا فعل هؤال -يا ربنا -تنزيًها لك: قال املعبودون من دون اهللا
متعَت هؤالء املشركني وآباءهم باملال والعافية يف الدنيا، حىت نسوا ذكرك فأشركوا بك، وكانوا قوًما هلكى غلب 

  .عليهم الشقاء واِخلذْالن 

  ) ١٩(ًرا َوَمْن َيظِْلْم ِمْنكُْم ُنِذقُْه َعذَاًبا كَبًِريا فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفًا َولَا َنْص

  }) ١٩(ًريا فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفًا َوال َنصًْرا َوَمْن َيظِْلْم ِمْنكُْم ُنِذقُْه َعذَاًبا كَبِ{ 
دِّعائكم عليهم، فها أنتم أوالء ال تستطيعون َدفًْعا للعذاب لقد كذَّبكم هؤالء الذين عبدمتوهم يف ا: فيقال للمشركني

  .عن أنفسكم، وال نصًرا هلا، وَمن يشرك باهللا فيظلم نفسه ويعبد غري اهللا، وميت على ذلك، يعذبه اهللا عذاًبا شديدًا

َوَيْمُشونَ ِفي الْأَسْوَاقِ َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم 
  ) ٢٠(َوكَانَ َربُّكَ َبصًِريا 

بَْعضٍ ِفْتَنةً ا بَْعَضكُْم ِلَوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الْمُْرَسِلَني إِال إِنَُّهمْ لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي اَألسْوَاقِ َوَجَعلَْن{ 
  }) ٢٠(أََتْصبُِرونَ َوكَانَ َربَُّك َبصًِريا 

وجعلنا . أحًدا ِمن رسلنا إال كانوا بشًرا، يأكلون الطعام، وميشون يف األسواق -أيها الرسول  -وما أرسلنا قبلك 
هل تصربون، لبعض ابتالء واختباًرا باهلدى والضالل، والغىن والفقر، والصحة واملرض،  -أيها الناس -بعضكم

أيها  -فتقوموا مبا أوجبه اهللا عليكم، وتشكروا له، فيثيبكم موالكم، أو ال تصربون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك 
  .بصًريا مبن جيزع أو يصرب، ومبن يكفر أو يشكر -الرسول 

ْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا ِفي أَْنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُوا كَبًِريا َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَ
)٢١ (  

ا ي أَْنفُسِهِْم َوَعَتْوا ُعُتوا كَبًِريَوقَالَ الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْمالِئكَةُ أَْو نََرى رَبََّنا لَقَِد اسَْتكَْبرُوا ِف{ 
)٢١ ({  



هال أُنزل علينا املالئكة، فُتخْبِرنا بأن حممًدا صادق، أو : وقال الذين ال يؤمِّلون لقاء رهبم بعد موهتم إلنكارهم له
لقد أُعجِبوا بأنفسهم واستعلَْوا حيث اجترؤوا على هذا القول، وجتاوزوا . نرى ربنا ِعياًنا، فيخربنا بصدقه يف رسالته

  .رهماحلدَّ يف طغياهنم وكف

  ) ٢٢(َيْوَم َيَرْونَ الَْملَاِئكَةَ لَا ُبْشَرى َيْومَِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحجًْرا َمْحجُوًرا 

  }) ٢٢(َيْوَم َيَرْونَ الَْمالِئكَةَ ال ُبْشَرى َيْومَِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحجًْرا َمْحجُوًرا { 
 القرب، ويوم القيامة، على غري الصورة اليت اقترحوها ال لتبشرهم باجلنة، يوم يرون املالئكة عند االحتضار، ويف

  .جعل اهللا اجلنة مكاًنا حمرًما عليكم: ولكن لتقول هلم

  ) ٢٣(َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا 

  }) ٢٣(لَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَع{ 
وقَِدْمنا إىل ما عملوه ِمن مظاهر اخلري والرب، فجعلناه باطال مضمحال ال ينفعهم كاهلباء املنثور، وهو ما ُيرى يف ضوء 

اإلميان باهللا، واإلخالص له، : الشمس من خفيف الغبار؛ وذلك أن العمل ال ينفع يف اآلخرة إال إذا توفر يف صاحبه
  .تابعة لرسوله حممد، صلى اهللا عليه وسلموامل

  ) ٢٤(أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْسَتقَرا وَأَْحَسُن َمِقيلًا 

  }) ٢٤(أَْصَحاُب الَْجنَِّة َيْومَِئٍذ َخْيٌر ُمْسَتقَرا َوأَْحَسُن َمِقيال { 
ل يف اجلنة، فراحتهم تامة، ونعيمهم ال يشوبه أصحاب اجلنة يوم القيامة خري مستقًرا من أهل النار وأحسن مناز

  .كدر

  ) ٢٥(َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْملَاِئكَةُ َتنْزِيلًا 

  }) ٢٥(َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َونُزِّلَ الَْمالِئكَةُ تَْنزِيال { 
تتشقق فيه السماء، ويظهر من فتحاهتا السحاب األبيض الرقيق، وينزل ذلك اليوم الذي  -أيها الرسول  -واذكر 

اهللا مالئكة السموات يومئذ، فيحيطون باخلالئق يف احملشر، ويأيت اهللا تبارك وتعاىل لفصل القضاء بني العباد، إتياًنا 
  .يليق جبالله

  ) ٢٦(اِفرِيَن َعسًِريا الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَانَ َيْوًما َعلَى الْكَ

  }) ٢٦(الُْملْكُ َيْوَمِئذٍ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَانَ َيْوًما َعلَى الْكَافِرِيَن َعِسًريا { 
املُلْك احلق يف هذا اليوم للرمحن وحده دون َمن سواه، وكان هذا اليوم صعًبا شديًدا على الكافرين، ملا يناهلم من 

  .العقاب والعذاب األليم



َيا َوْيلََتى لَيَْتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا ) ٢٧(ْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيَتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ سَبِيلًا َوَي
  ) ٢٩(ذُولًا لَقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجاءَنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَساِن َخ) ٢٨(

َيا َوْيلََتى لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُالًنا َخلِيال ) ٢٧(َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيتَنِي اتََّخذُْت َمَع الرَُّسولِ َسبِيال { 
  }) ٢٩(ِإلْنَسانِ َخذُوال لَقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجاءَنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِل) ٢٨(

يوم َيَعضُّ الظامل لنفسه على يديه ندًما وحتسًرا قائال يا ليتين صاحبت رسول اهللا حممًدا  -أيها الرسول  -واذكر 
صلى اهللا عليه وسلم واتبعته يف اختاذ اإلسالم طريقًا إىل اجلنة، ويتحسَّر قائال يا ليتين مل أختذ الكافر فالًنا صديقًا أتبعه 

ويف هذه . وكان الشيطان الرجيم خذوال لإلنسان دائًما. لقد أضلَّين هذا الصديق عن القرآن بعد إذ جاءين. وأوده
  .اآليات التحذير من مصاحبة قرين السوء؛ فإنه قد يكون سبًبا إلدخال قرينه النار

  ) ٣٠(وًرا َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ مَْهُج

  }) ٣٠(َوقَالَ الرَّسُولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ مَْهجُوًرا { 
يا ربِّ إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه، متمادين يف إعراضهم عنه وتَْرِك : وقال الرسول شاكًيا ما صنع قومه

  .ن هجر القرآن فلم يعمل بهويف اآلية ختويف عظيم مل. تدبُّره والعمل به وتبليغه

  ) ٣١(َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُوا ِمَن الُْمْجرِِمَني َوكَفَى بَِربَِّك هَاِدًيا وََنصًِريا 

  }) ٣١(َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدوا ِمَن الُْمْجرِِمَني َوكَفَى بِرَبَِّك َهادًِيا َوَنصًِريا { 
أعداء من جمرمي قومك، جعلنا لكل نيبٍّ من األنبياء عدًوا من جمرمي قومه،  -أيها الرسول  -علنا لك وكما ج

ويف هذا تسلية لنبيه حممد صلى اهللا . وكفى بربك هادًيا ومرشًدا ومعيًنا يعينك على أعدائك. فاصرب كما صربوا
  .عليه وسلم

  ) ٣٢(ِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَرتَّلَْناُه تَْرِتيلًا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا ُنزِّلَ َعلَْي

  }) ٣٢(َناُه َتْرتِيال َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْوال نُزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك ِلُنثَبِّتَ بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّلْ{ 
: قال اهللا سبحانه وتعاىل! هال أنزل القرآن على حممد مجلة واحدة كالتوراة واإلجنيل والزبور: الذين كفروا وقال

  .كذلك أنزلناه مفرقًا؛ لنقوِّي به قلبك وتزداد به طمأنينة، فتعيه وحتمله، وبيَّنَّاه يف تثبت وُمْهلَة

  ) ٣٣(أَْحَسَن تَفِْسًريا َولَا يَأُْتوَنَك بَِمثَلٍ إِلَّا جِئْنَاَك بِالَْحقِّ َو

  }) ٣٣(َوال يَأُْتوَنَك بِمَثَلٍ إِال جِئْنَاَك بِالَْحقِّ وَأَْحَسَن تَفِْسًريا { 
  .املشركون حبجة أو شبهة إال جئناك باجلواب احلق وبأحسن بيان له -أيها الرسول  -وال يأتيك 

  ) ٣٤(لَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا وَأََضلُّ َسبِيلًا الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوِههِْم إِلَى َجهَنََّم أُو



  }) ٣٤(الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى َجهَنََّم أُولَِئكَ َشرٌّ َمكَاًنا وَأََضلُّ َسبِيال { 
  .أولئك الكفار هم الذين ُيسحبون على وجوههم إىل جهنم، وأولئك هم شر الناس منزلة، وأبعدهم طريقًا عن احلق

فَقُلَْنا اذْهََبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَدَمَّْرَناُهْم ) ٣٥(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه َهاُرونَ َوزِيًرا 
  ) ٣٦(َتْدمًِريا 

فَقُلَْنا اذَْهَبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا ) ٣٥(ونَ َوزِيًرا َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه هَاُر{ 
  }) ٣٦(فََدمَّْرَناُهْم َتدِْمًريا 

اذهبا إىل فرعون وقومه الذين كذَّبوا بدالئل : ولقد آتينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون معيًنا له، فقلنا هلما
هبا إليهم، فَدَعواهم إىل اإلميان باهللا وطاعته وعدم اإلشراك به، فكذَّبومها، فأهلكناهم إهالكًا ربوبيتنا وألوهيتنا، فذ

  .عظيًما

  ) ٣٧(ا أَِليًما َوقَْوَم ُنوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َعذَاًب

  }) ٣٧( وحٍ لَمَّا كَذَُّبوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتدَْنا ِللظَّاِلِمَني َعذَاًبا أَِليًماَوقَْوَم ُن{ 
وجعلنا إغراقهم للناس عربة، . ومن كذب رسوال فقد كذب الرسل مجيعًا. وأغرقنا قوم نوح بالطوفان حني كذَّبوه

  .بيلهم يف التكذيب يوم القيامة عذاًبا موجًعاوجعلنا هلم وملن سلك س

  ) ٣٨(َوَعاًدا َوثَُموَد وَأَْصَحابَ الرَّسِّ َوقُُروًنا َبْيَن ذَِلَك كَِثًريا 

  }) ٣٨(َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُُروًنا َبْيَن ذَِلَك كَثًِريا { 
ئر وأًمما كثرية بني قوم نوح وعاد ومثود وأصحاب الرسِّ، ال وأهلكنا عاًدا قوم هود، ومثود قوم صاحل، وأصحاب الب

  .يعلمهم إال اهللا

  ) ٣٩(َوكُلًّا َضَربَْنا لَُه الْأَْمثَالَ َوكُلًّا َتبَّرَْنا َتْتبًِريا 

  }) ٣٩(َوكُال َضرَْبَنا لَُه اَألْمثَالَ َوكُال َتبَّرَْنا َتْتبًِريا { 
نا هلم األدلة، وأزحنا األعذار عنهم، ومع ذلك مل يؤمنوا، فأهلكناهم بالعذاب وكل األمم بيَّنَّا هلم احلجج، ووضَّح

  .إهالكًا

  ) ٤٠(ونَ ُنشُوًرا َولَقَْد أََتْوا َعلَى الْقَْرَيةِ الَِّتي أُْمطَِرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَْم َيكُونُوا َيرَْوَنَها َبلْ كَانُوا لَا َيْرُج

  }) ٤٠(ْرَيِة الَِّتي أُمِْطَرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَمْ َيكُوُنوا َيَرْوَنَها َبلْ كَاُنوا ال َيْرُجونَ ُنشُوًرا َولَقَدْ أَتَْوا َعلَى الْقَ{ 
اليت أُهِلكت باحلجارة من " سدوم"ميرون يف أسفارهم على قرية قوم لوط، وهي قرية " مكة"ولقد كان مشركو 

  .معاًدا يوم القيامة جيازون فيهالسماء، فلم يعتربوا هبا، بل كانوا ال يرجون 



إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهتَِنا لَوْلَا أَنْ صََبْرَنا َعلَْيَها ) ٤١(َوإِذَا َرأَْوَك إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرُسولًا 
  ) ٤٢(لُّ َسبِيلًا َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََض

إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهتَِنا لَْوال أَنْ صََبْرَنا ) ٤١(َوإِذَا َرأَْوَك إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِال ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرسُوال { 
  }) ٤٢(َعلَْيَها َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيال 

أهذا الذي يزعم أن اهللا بعثه رسوال إلينا؟ إنه : استهزؤوا بك قائلني -أيها الرسول  -وإذا رآك هؤالء املكذبون 
قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه، لوال أن ثََبْتنا على عبادهتا، وسوف يعلمون حني يرون ما 

  حممد؟َمن أضل ديًنا أهم أم : يستحقون من العذاب

  ) ٤٣(أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيلًا 

  }) ٤٣(أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهوَاُه أَفَأَْنتَ َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيال { 
  ظًا حىت تردَّه إىل اإلميان؟متعجًبا إىل َمن أطاع هواه كطاعة اهللا، أفأنت تكون عليه حفي -أيها الرسول  -انظر 

  ) ٤٤(أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهْم إِلَّا كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبِيلًا 

  }) ٤٤(أََضلُّ َسبِيال  أَْم َتْحَسبُ أَنَّ أَكْثَرَُهْم َيْسَمُعونَ أَوْ َيْعِقلُونَ إِنْ ُهْم إِال كَاَألْنَعامِ َبلْ ُهْم{ 
أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات اهللا مساع تدبر، أو يفهمون ما فيها؟ ما هم إال كالبهائم يف عدم االنتفاع مبا 

  .يسمعونه، بل هم أضل طريقًا منها

ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبًضا ) ٤٥(الشَّْمَس َعلَْيِه دَِليلًا  أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلَْنا
  ) ٤٦(َيسًِريا 

ثُمَّ قََبْضَناهُ إِلَْيَنا قَْبًضا ) ٤٥(أَلَْم َترَ إِلَى رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه َدلِيال { 
  }) ٤٦(ًريا َيِس

أمل تر كيف مدَّ اهللا الظل من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس؟ ولو شاء جلعله ثابًتا مستقًرا ال تزيله الشمس، مث 
جعلنا الشمس عالمة ُيسَتَدلُّ بأحواهلا على أحواله، مث َتقَلََّص الظل يسًريا يسًريا، فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد 

  .قدرة اهللا وعظمته، وأنه وحده املستحق للعبادة دون سواه وذلك من األدلة على. نقصانه

  ) ٤٧(َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلبَاًسا وَالنَّْوَم سَُباًتا َوجََعلَ النَّهَاَر ُنُشوًرا 

  }) ٤٧(ا َوُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعلَ النََّهارَ ُنشُوًر{ 
واهللا تعاىل هو الذي جعل لكم الليل ساتًرا لكم بظالمه كما يستركم اللباس، وجعل النوم راحة ألبدانكم، وجعل 

  .لكم النهار؛ لتنتشروا يف األرض، وتطلبوا معايشكم



ِلُنْحيَِي بِهِ َبلَْدةً َمْيًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّا ) ٤٨(َماًء طَهُوًرا  َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه وَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء
  ) ٤٩(َخلَقَْنا أَنَْعاًما َوأََناِسيَّ كَِثًريا 

ِه َبلَْدةً مَْيًتا َوُنسِْقَيُه لُِنحْيَِي بِ) ٤٨(َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه وَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوًرا { 
  }) ٤٩(ِممَّا َخلَقَْنا أَْنَعاًما َوأَنَاِسيَّ كَثًِريا 

وهو الذي أرسل الرياح اليت حتمل السحاب، تبشر الناس باملطر رمحة منه، وأنزلنا من السماء ماء ُيَتطَهَّر به ؛ 
موات، وُنْسقي ذلك املاء ِمن َخلِْقنا كثًريا من لنخرج به النبات يف مكان ال نبات فيه ، فيحيا البلد اجلدب بعد 

  .األنعام والناس

  ) ٥٠(َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّروا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا 

  }) ٥٠(َولَقَدْ َصرَّفْنَاُه َبْينَُهْم لَِيذَّكَّرُوا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِال كُفُوًرا { 
ولقد أنزلنا املطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم املطر نعمة اهللا عليهم، فيشكروا له، وليذكر 

لريمحهم ويسقيهم، فأىب أكثر الناس إال جحوًدا لنعمنا  -جل وعال -الذين ُمنعوا منه، فيسارعوا بالتوبة إىل اهللا 
  .مطرنا بَنْوء كذا وكذا: عليهم، كقوهلم

  ) ٥٢(فَلَا ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوَجاِهْدُهْم بِهِ جَِهاًدا كَبًِريا ) ٥١(ئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َنِذيًرا َولَْو ِش

  }) ٥٢(فَال ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن َوَجاِهْدُهمْ بِِه جِهَاًدا كَبًِريا ) ٥١(َولَْو شِئَْنا لََبعَثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيةٍ َنِذيًرا { 
 -أيها الرسول  -شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرًا، يدعوهم إىل اهللا عز وجل، وينذرهم عذابه، ولكنا جعلناك  ولو

مبعوثًا إىل مجيع أهل األرض، وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن، فال تطع الكافرين يف ترك شيء مما أرسلَت به، بل 
  .آن جهاًدا كبًريا، ال خيالطه فتورابذل جهدك يف تبليغ الرسالة، وجاهد الكافرين هبذا القر

  ) ٥٣(ُجوًرا َوُهَو الَِّذي َمَرَج الَْبْحَرْينِ َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوَجَعلَ َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحجًْرا َمْح

  }) ٥٣(جََعلَ َبيَْنُهَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحجُوًرا َوُهَو الَِّذي َمَرجَ الَْبحَْرْينِ َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوَهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج َو{ 
العذب السائغ الشراب، وامللح الشديد امللوحة، وجعل بينهما حاجًزا مينع كل واحٍد : واهللا هو الذي خلط البحرين

  .منهما من إفساد اآلخر، ومانًعا ِمن أن يصل أحدمها إىل اآلخر

  ) ٥٤(َبشًَرا فََجَعلَُه َنسًَبا َوصِْهًرا َوكَانَ َربَُّك قَِديًرا َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء 

  }) ٥٤(َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبشًَرا فََجَعلَُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوكَانَ رَبَُّك قَِديًرا { 
وكان ربك . وقرابة املصاهرة وهو الذي خلق ِمن مينِّ الرجل واملرأة ذرية ذكوًرا وإناثًا، فنشأ من هذا قرابة النسب

  .قديًرا على خلق ما يشاء

  ) ٥٥(َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَعُُهْم َولَا َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهًِريا 



  }) ٥٥(اِفُر َعلَى َربِِّه ظَهًِريا َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَعُُهْم َوال َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَ{ 
ومع كل هذه الدالئل على قدرة اهللا وإنعامه على خلقه َيعبُد الكفار ِمن دون اهللا ما ال ينفعهم إن عبدوه، وال 
  .يضرهم إن تركوا عبادته، وكان الكافر عوًنا للشيطان على ربه بالشرك يف عبادة اهللا، ُمظَاِهًرا له على معصيته

  ) ٥٦(لَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا َوَما أَْرَس

  }) ٥٦(َوَما أَْرَسلَْناَك إِال ُمَبشًِّرا وََنذِيًرا { 
  .إال مبشًرا للمؤمنني باجلنة ومنذًرا للكافرين بالنار -أيها الرسول  -وما أرسلناك 

  ) ٥٧(إِلَى َربِِّه سَبِيلًا قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِلَّا َمْن َشاَء أَنْ َيتَِّخذَ 

  }) ٥٧(قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِال َمْن َشاَء أَنْ يَتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيال { 
ال أطلب منكم على تبليغ الرسالة أيَّ أجر، لكْن من أراد أن يهتدي ويسلك سبيل احلق إىل ربه وينفق يف : قل هلم

  .كم عليه، وإمنا هو خري ألنفسكممرضاته، فلست أُجرب

  ) ٥٨(َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي لَا َيُموُت َوَسبِّحْ بِحَْمِدِه َوكَفَى بِهِ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا 

  }) ٥٨(ا َوَتوَكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي ال َيُموُت َوسَبِّْح بَِحْمِدِه َوكَفَى بِِه بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِري{ 
. وتوكل على اهللا الذي له مجيع معاين احلياة الكاملة كما يليق جبالله الذي ال ميوت، ونزِّهه عن صفات النقصان

  .وكفى باهللا خبًريا بذنوب خلقه، ال خيفى عليه شيء منها، وسيحاسبهم عليها وجيازيهم هبا

  ) ٥٩(ي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَاْسأَلْ بِِه َخبًِريا الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِف

  }) ٥٩(ْسأَلْ بِهِ َخبًِريا الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ الرَّْحَمُن فَا{ 
استواًء يليق  -أي عال وارتفع -السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام، مث استوى على العرش الذي خلق

به خبًريا، يعين بذلك سبحانه نفسه الكرمية، فهو الذي يعلم صفاته  -أيها النيب  -جبالله، هو الرمحن، فاسأل 
  .وله حممد صلى اهللا عليه وسلموال أحد من البشر أعلم باهللا وال أخرب به من عبده ورس. وعظمته وجالله

  ) ٦٠(َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهمْ ُنفُوًرا 

  }) ٦٠(َوَزادَُهْم ُنفُوًرا َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرَنا { 
ما نعرف الرمحن، أنسجد ملا تأمرنا بالسجود له طاعة ألمرك؟ : اسجدوا للرمحن واعبدوه قالوا: وإذا قيل للكافرين

  .وزادهم دعاؤهم إىل السجود للرمحن ُبْعداً عن اإلميان ونفوًرا منه

  ) ٦١(يَها ِسرَاًجا َوقََمًرا ُمنًِريا َتَباَرَك الَِّذي جََعلَ ِفي السََّماِء ُبرُوًجا َوجََعلَ ِف



  }) ٦١(َتبَاَرَك الَِّذي َجَعلَ ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعلَ ِفيَها ِسرَاًجا َوقََمًرا ُمنًِريا { 
َعظَُمْت بركات الرمحن وكثر خريه، الذي جعل يف السماء النجوم الكبار مبنازهلا، وجعل فيها مشًسا تضيء وقمًرا 

  .ينري

  ) ٦٢(الَِّذي َجَعلَ اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر ِخلْفَةً ِلَمْن أَرَاَد أَنْ َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشكُوًرا  َوُهَو

  }) ٦٢(َوُهَو الَِّذي جََعلَ اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً ِلَمْن أََراَد أَنْ َيذَّكََّر أَوْ أََراَد ُشكُوًرا { 
َبْين َيْخلُف أحدمها اآلخر ملن أراد أن يعترب مبا يف ذلك إمياًنا باملدبِّر اخلالق، أو وهو الذي جعل الليل والنهار متعاق

  .أراد أن يشكر هللا تعاىل على نعمه وآالئه

  ) ٦٣(َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ هَْوًنا َوإِذَا َخاطََبُهمُ الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسلَاًما 

  }) ٦٣(اُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى اَألْرضِ هَْوًنا َوإِذَا خَاطَبَُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالًما َوِعَب{ 
وعباد الرمحن الصاحلون ميشون على األرض بسكينة متواضعني، وإذا خاطبهم اجلهلة السفهاء باألذى أجابوهم 

  .ن فيه من اإلمث، ومن مقابلة اجلاهل جبهلهباملعروف من القول، وخاطبوهم خطاًبا َيْسلَمو

  ) ٦٤(َوالَِّذيَن َيبِيُتونَ لَِربِّهِمْ ُسجًَّدا َوِقَياًما 

  }) ٦٤(َوالَِّذيَن َيبِيُتونَ ِلَربِّهِْم ُسجًَّدا َوِقَياًما { 
  .والذين يكثرون من صالة الليل خملصني فيها لرهبم، متذللني له بالسجود والقيام

  ) ٦٦(إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما ) ٦٥(ولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما َوالَِّذيَن َيقُ

  }) ٦٦(ْسَتقَرا َوُمقَاًما إِنََّها َساَءْت ُم) ٦٥(َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اصْرِْف َعنَّا َعذَابَ َجهَنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما { 
إن . والذين هم مع اجتهادهم يف العبادة خيافون اهللا فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم، إن عذاهبا يالزم صاحبه

  .جهنم شر قرار وإقامة

  ) ٦٧(َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا وَلَْم َيقُْترُوا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما 

  }) ٦٧(َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا وَلَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما { 
والذين إذا أنفقوا من أمواهلم مل يتجاوزوا احلد يف العطاء، ومل يضيِّقوا يف النفقة، وكان إنفاقهم وسطًا بني التبذير 

  .والتضييق

َك َيلَْق أَثَاًما لَِّه إِلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ وَلَا يَْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع ال
ِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَع) ٦٩(ُيَضاَعْف لَهُ الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا ) ٦٨(

  ) ٧١(َوَمْن تَاَب َوَعِملَ صَاِلًحا فَإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمَتاًبا ) ٧٠(اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 



قُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ َوال َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلكَ َيلَْق َوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوال َي{ 
 إِال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمال َصاِلًحا فَأُولَِئَك) ٦٩(ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا ) ٦٨(أَثَاًما 

) ٧١(َوَمْن َتاَب َوَعِملَ َصاِلًحا فَإِنَّهُ َيُتوبُ إِلَى اللَِّه َمتَاًبا ) ٧٠(ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاِتهِمْ َحَسنَاٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 
{  

:  مبا حيق قتلها بهوالذين يوحدون اهللا، وال يدعون وال يعبدون إهلًا غريه، وال يقتلون النفس اليت حرَّم اهللا قتلها إال
من كفر بعد إميان، أو زىن بعد زواج، أو قتل نفس عدواًنا، وال يزنون، بل حيفظون فروجهم، إال على أزواجهم أو 

ُيضاَعْف له العذاب يوم القيامة، وَيْخلُْد فيه . ما ملكت أمياهنم، ومن يفعل شيئًا من هذه الكبائر َيلَْق يف اآلخرة عقاًبا
لكن َمن تاب ِمن هذه الذنوب توبة نصوًحا وآمن ). الوعيد باخللود ملن فعلها كلَّها، أو ملن أشرك باهللاو.(ذليال حقًريا

. إمياًنا جازًما مقروًنا بالعمل الصاحل، فأولئك ميحو اهللا عنهم سيئاهتم وجيعل مكاهنا حسنات ؛ بسبب توبتهم وندمهم 
ومن تاب عمَّا ارتكب . إىل التوبة بعد مبارزته بأكرب املعاصي وكان اهللا غفوًرا ملن تاب، رحيًما بعباده حيث دعاهم

  .من الذنوب، وعمل عمال صاحلا فإنه بذلك يرجع إىل اهللا رجوًعا صحيحًا، فيقبل اهللا توبته ويكفر ذنوبه

  ) ٧٢(َوالَِّذيَن لَا َيشَْهُدونَ الزُّوَر وَإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراًما 

  }) ٧٢(ال َيشَْهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراًما  َوالَِّذيَن{ 
والذين ال يشهدون بالكذب وال حيضرون جمالسه، وإذا مروا بأهل الباطل واللغو من غري قصد مرُّوا معرضني 

  .منكرين يتنزهون عنه، وال يرضونه لغريهم

  ) ٧٣(ْم لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما َوُعْمَياًنا َوالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بِآَياتِ َربِّهِ

  }) ٧٣(َوالَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاِت َربِّهِْم لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما َوُعْمَياًنا { 
مل يبصروها،  والذين إذا ُوِعظُوا بآيات القرآن ودالئل وحدانية اهللا مل يتغافلوا عنها، كأهنم صمٌّ مل يسمعوها، وُعْمٌي

  .بل َوَعْتها قلوهبم، وتفتَّحت هلا بصائرهم، فخرُّوا هللا ساجدين مطيعني

  ) ٧٤(َماًما َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ وَاْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إِ

  }) ٧٤(ْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َه{ 
ربنا هب لنا ِمن أزواجنا وذريَّاتنا ما تَقَرُّ به أعيننا، وفيه أنسنا وسرورنا، واجعلنا : والذين يسألون اهللا تعاىل قائلني

  .قدوة ُيقتدى بنا يف اخلري

  ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما ) ٧٥(َك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسلَاًما أُولَِئ

  }) ٧٦(َها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما َخاِلِديَن ِفي) ٧٥(أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبرُوا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسالًما { 
أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرمحن، يثابون أعلى منازل اجلنة ؛ برمحة اهللا وبسبب صربهم على 

ا أبًدا الطاعات، وَسُيلَقَّْون يف اجلنة التحية والتسليم من املالئكة، واحلياة الطيبة والسالمة ِمَن اآلفات، خالدين فيه
  .ِمن غري موت، َحُسَنْت مستقًرا يَِقرُّون فيه ومقاًما يقيمون به، ال يبغون عنها حتوال



  ) ٧٧(قُلْ َما َيْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْولَا ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَذَّْبُتْم فََسْوفَ َيكُونُ ِلَزاًما 

  }) ٧٧(ذَّْبُتْم فَسَْوَف َيكُونُ ِلَزاًما قُلْ َما َيْعَبأُ بِكُمْ رَبِّي لَْوال ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَ{ 
أيها -أخرب اهللا تعاىل أنه ال يبايل وال يعبأ بالناس، لوال دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء املسألة، فقد كَذَّبتم

  .فسوف يكون تكذيبكم ُمفِْضًيا لعذاب يلزمكم لزوم الغرمي لغرميه، ويهلككم يف الدنيا واآلخرة -الكافرون

  }ة الشعراء سور{ 

  ) ١(طسم 

  }) ١(طسم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطعة يف أول سورة البقرة) طسم(

  ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 

  }) ٢(ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ الُْمبِنيِ { 
  .هذه آيات القرآن املوضِّح لكل شيء الفاصل بني اهلدى والضالل

  ) ٣(َك أَلَّا َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني لََعلََّك بَاِخٌع نَفَْس

  }) ٣(لََعلََّك بَاِخٌع نَفَْسكَ أَال َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني { 
من شدة حرصك على هدايتهم ُمهِْلك نفسك ؛ ألهنم مل يصدِّقوا بك ومل يعملوا هبديك ،  -أيها الرسول  -لعلك 

  .فال تفعل ذلك

  ) ٤(َماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السَّ

  }) ٤(إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني { 
هم خاضعة إن نشأ ننزل على املكذبني من قومك من السماء معجزة خموِّفة هلم تلجئهم إىل اإلميان ، فتصري أعناق

  .فإن اإلميان النافع هو اإلميان بالغيب اختياًرا؛ ذليلة ، ولكننا مل نشأ ذلك

  ) ٥(َوَما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِلَّا كَانُوا َعْنُه ُمْعرِِضَني 

  }) ٥(ُمْعرِِضَني َوَما َيأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِال كَانُوا َعْنُه { 
وما جييء هؤالء املشركني املكذبني ِمن ِذكْرٍ من الرمحن ُمْحَدث إنزاله ، شيئًا بعد شيء ، يأمرهم وينهاهم ، 

  .ويذكرهم بالدين احلق إال أعرضوا عنه، ومل يقبلوه

  ) ٦(فَقَْد كَذَُّبوا فََسَيأِْتيهِمْ أَنَْباُء َما كَاُنوا بِهِ َيْستَْهزِئُونَ 



  }) ٦(ْد كَذَّبُوا فََسيَأِْتيهِْم أَْنَباُء َما كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ فَقَ{ 
فقد كذَّبوا بالقرآن واستهزؤوا به، فسيأتيهم أخبار األمر الذي كانوا يستهزئون به ويسخرون منه، وسيحلُّ هبم 

  .العذاب جزاء متردهم على رهبم

َوإِنَّ ) ٨(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني ) ٧(َنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الْأَْرضِ كَْم أَْنبَْت
  ) ٩(رَبََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم 

َوإِنَّ ) ٨(ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني إِنَّ ِفي ) ٧(أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى اَألْرضِ كَمْ أَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ { 
  }) ٩(رَبََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم 

أكذبوا ومل ينظروا إىل األرض اليت أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات، ال يقدر على إنباته إال رب 
وإن . حة على كمال قدرة اهللا، وما كان أكثر القوم مؤمننيالعاملني؟ إن يف إخراج النبات من األرض لَداللة واض

  .ربك هلو العزيز على كل خملوق، الرحيم الذي وسعت رمحته كل شيء

  ) ١١(قَْوَم ِفْرَعْونَ أَلَا َيتَّقُونَ ) ١٠(َوإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

  }) ١١(قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ ) ١٠(ِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني َوإِذْ َناَدى َربَُّك مُوَسى أَ{ 
أال خيافون : أن ائت القوم الظاملني، قوم فرعون، وقل هلم: لقومك إذ نادى ربك موسى -أيها الرسول  -واذكر 

  عقاب اهللا تعاىل، ويتركون ما هم عليه من الكفر والضالل؟

َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنبٌ ) ١٣(وََيِضيُق َصْدرِي وَلَا َيْنطَِلُق ِلسَانِي فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ ) ١٢(اُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن قَالَ َربِّ إِنِّي أََخ
  ) ١٤(فَأََخاُف أَنْ يَقُْتلُوِن 

َولَُهْم َعلَيَّ ) ١٣(أَْرِسلْ إِلَى هَاُرونَ وََيِضيُق َصْدرِي َوال َيْنطَِلُق ِلَسانِي فَ) ١٢(قَالَ َربِّ إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن { 
  }) ١٤(ذَْنٌب فَأَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوِن 

رب إين أخاف أن يكذبوين يف الرسالة، وميأل صدري الغمُّ لتكذيبهم إياي، وال ينطلق لساين بالدعوة : قال موسى
رجل منهم، وهو القبطي، فأخاف أن  وهلم علي ذنب يف قتل. فأرِسلْ جربيل بالوحي إىل أخي هارون ؛ ليعاونين

  .يقتلوين به

أَنْ أَْرِسلْ َمعََنا بَنِي ) ١٦(فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُولَا إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٥(قَالَ كَلَّا فَاذَْهَبا بِآَياِتَنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ 
  ) ١٧(إِسَْراِئيلَ 

أَنْ أَْرِسلْ َمعََنا ) ١٦(فَأْتَِيا ِفْرَعْونَ فَقُوال إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٥(بِآيَاِتَنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ قَالَ كَال فَاذْهََبا { 
  }) ١٧(َبنِي إِسَْرائِيلَ 
نا معكم كال لن يقتلوك، وقد أجبت طلبك يف هارون، فاذهبا باملعجزات الدالة على صدقكما، إ: قال اهللا ملوسى

أن اترك : إنا مرَسالن إليك وإىل قومك من رب العاملني: فأتَِيا فرعون فقوال له. بالعلم واحلفظ والنصرة مستمعون
  .بين إسرائيل ؛ ليذهبوا معنا



  ) ١٩(فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي ) ١٨(قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا وَِليًدا َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني 

) ١٩(َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن الْكَافِرِيَن ) ١٨(قَالَ أَلَْم نُرَبَِّك ِفيَنا َولِيًدا وَلَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني { 
{  

صغًريا، ومكثت يف رعايتنا سنني من ُعُمرك وارتكبت جنايةً بقتلك أمل نَُربِّك يف منازلنا : قال فرعون ملوسى ممتًنا عليه
  رجال من قومي حني ضربته ودفعته، وأنت من اجلاحدين نعميت املنكرين ربوبييت؟

) ٢١(َجَعلَنِي ِمَن الْمُْرَسِلَني فَفََرْرُت ِمْنكُمْ لَمَّا ِخفُْتكُْم فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكًْما َو) ٢٠(قَالَ فََعلُْتَها إِذًا َوأََنا ِمَن الضَّالَِّني 
  ) ٢٢(َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ عَبَّْدَت بَنِي إِْسرَائِيلَ 

ْرَسِلنيَ فَفََرْرُت ِمْنكُْم لَمَّا ِخفُْتكُْم فََوَهَب ِلي َربِّي ُحكًْما َوَجَعلَنِي ِمَن الُْم) ٢٠(قَالَ فََعلُْتَها إِذًا َوأََنا ِمَن الضَّالَِّني { 
  }) ٢٢(َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت َبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٢١(

فعلُت ما ذكرَت قبل أن يوحي اهللا إيل، ويبعثين رسوال فخرجت من بينكم فارا إىل : قال موسى جميًبا لفرعون
. ريب تفضال منه النبوة والعلم، وجعلين من املرسلني، ملَّا خفت أن تقتلوين مبا فعلُت من غري َعْمد، فوهب يل "مدين"

  وتلك التربية يف بيتك َتُعدُّها نعمة منك عليَّ، وقد جعلت بين إسرائيل عبيًدا تذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم؟

  ) ٢٣(قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني 

  }) ٢٣(قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني { 
  وما رب العاملني الذي تدَّعي أنك رسوله؟: ل فرعون ملوسىقا

  ) ٢٤(قَالَ َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني 

  }) ٢٤(قَالَ َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني { 
  .سموات واألرض وما بينهما، إن كنتم موقنني بذلك، فآِمنواهو مالك ومدبر ال: قال موسى

  ) ٢٥(قَالَ ِلَمْن َحْولَُه أَلَا َتْسَتِمُعونَ 

  }) ٢٥(قَالَ ِلَمْن َحْولَهُ أَال َتْسَتِمُعونَ { 
  أال تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب سواي؟: قال فرعون ملن حوله ِمن أشراف قومه

  ) ٢٦(آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني  قَالَ رَبُّكُْم َوَربُّ

  }) ٢٦(قَالَ َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُُم اَألوَِّلَني { 
الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلقكم وخلق آباءكم األولني، فكيف تعبدون َمن هو خملوق : قال موسى

  مثلكم، وله آباء قد فنوا كآبائكم؟



  ) ٢٧(لَْيكُْم لََمْجُنونٌ قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِ

  }) ٢٧(قَالَ إِنَّ َرُسولَكُمُ الَِّذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ { 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون، يتكلم كالًما ال : قال فرعون خلاصته يستثري غضبهم ؛ لتكذيب موسى إياه

  !ُيْعقَل

  ) ٢٨(ْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم َتْعِقلُونَ قَالَ َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ َوَما َب

  }) ٢٨(قَالَ َربُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ َوَما َبيَْنُهَما إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ { 
رب املشرق واملغرب وما بينهما وما يكون فيهما من نور وظلمة، وهذا يستوجب اإلميان به وحده إن : قال موسى

  !ركنتم من أهل العقل والتدب

  ) ٢٩(قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلًَها غَيْرِي لَأَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني 

  }) ٢٩(قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلًَها غَْيرِي َألْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني { 
  .لئن اختذت إهلًا غريي ألسجننك مع َمن سجنت: قال فرعون ملوسى مهدًدا له

  ) ٣٠(ئُْتكَ بَِشْيٍء ُمبِنيٍ قَالَ أََولَْو جِ

  }) ٣٠(قَالَ أََولَْو جِئُْتَك بَِشْيٍء ُمبِنيٍ { 
  أجتعلين من املسجونني، ولو جئتك بربهان قاطع يتبني منه صدقي؟: قال موسى

  ) ٣١(قَالَ فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

  }) ٣١(قَالَ فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني { 
  .فأت به إن كنت من الصادقني يف دعواك: قال فرعون

  ) ٣٣(َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاظِرِيَن ) ٣٢(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبٌِني 

  }) ٣٣(َضاُء ِللنَّاِظرِيَن وََنَزعَ َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْي) ٣٢(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهيَ ثُْعَبانٌ ُمبٌِني { 
فألقى موسى عصاه فتحولت ثعباًنا حقيقًيا، ليس متويًها كما يفعل السحرة، وأخرج يده ِمن جيبه فإذا هي بيضاء 

  .كالثلج من غري برص، َتْبَهر الناظرين

  ) ٣٥(ْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِم) ٣٤(قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَُه إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم 



  }) ٣٥(يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ٣٤(قَالَ ِللَْمِإل حَْولَُه إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم { 
ريد أن خيرجكم بسحره من أرضكم، فأي إن موسى لَساحر ماهر، ي: قال فرعون ألشراف قومه خشية أن يؤمنوا
  شيء تشريون به يف شأنه أتبع رأيكم فيه؟

  ) ٣٧(يَأُْتوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ ) ٣٦(قَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه َواْبَعثْ ِفي الَْمَداِئنِ َحاشِرِيَن 

  }) ٣٧(أُْتوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ َي) ٣٦(قَالُوا أَْرجِْه َوأَخَاُه َوابَْعثْ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاِشرِيَن { 
أخِّر أمر موسى وهارون، وأرِسلْ يف املدائن جنًدا جامعني للسحرة، يأتوك بكلِّ َمن أجاد السحر، : قال له قومه

  .وتفوَّق يف معرفته

  ) ٣٩(ِمُعونَ َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَْنُتْم ُمْجَت) ٣٨(فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ 

  }) ٣٩(َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَنُْتْم ُمْجَتِمُعونَ ) ٣٨(فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ { 
فَُجمع السحرة، وُحدِّد هلم وقت معلوم، هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغاهلم، وجيتمعون 

  .أمال يف أن تكون الغلبة للسحرة؛ وُحثَّ الناس على االجتماع. ىويتزيَّنون؛ وذلك لالجتماع مبوس

  ) ٤٠(لََعلََّنا َنتَّبُِع السََّحَرةَ إِنْ كَاُنوا ُهمُ الْغَاِلبَِني 

  }) ٤٠(لََعلََّنا نَتَّبُِع السََّحَرةَ إِنْ كَانُوا ُهُم الَْغاِلبَِني { 
  .إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة، فنثبت على ديننا

  ) ٤١(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ أَِئنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغالِبَِني 

  }) ٤١(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا لِِفْرَعْونَ أَِئنَّ لََنا َألجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني { 
  أإن لنا ألجًرا ِمن مال أو جاه، إنْ كنا حنن الغالبني ملوسى؟: فلما جاء السحرة فرعون قالوا له

  ) ٤٢(قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم إِذًا لَِمَن الُْمقَرَّبَِني 

  }) ٤٢(قَالَ نََعْم َوإِنَّكُْم إِذًا لَِمَن الُْمقَرَّبَِني { 
  .نعم لكم عندي ما طلبتم ِمن أجر، وإنكم حينئذ ملن املقربني لديَّ: قال فرعون

  ) ٤٣(قَالَ لَُهْم مُوَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ 

  }) ٤٣(قَالَ لَُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما أَْنُتْم ُملْقُونَ { 
  .ألقوا ما تريدون إلقاءه من السحر: قال موسى للسحرة مريًدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحًرا

  ) ٤٤(َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن الَْغاِلُبونَ فَأَلْقَْوا حَِبالَُهْم َوِعِصيَُّهْم 



  }) ٤٤(فَأَلْقَْوا ِحَبالَُهْم َوِعصِيَُّهْم َوقَالُوا بِعِزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن الَْغاِلُبونَ { 
  .إننا لنحن الغالبون: فألقَوا حباهلم وعصيَّهم، وخُيِّل للناس أهنا حيَّات تسعى، وأقسموا بعزة فرعون قائلني

  ) ٤٥(فَأَلْقَى ُموَسى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 

  }) ٤٥(فَأَلْقَى مُوَسى َعصَاُه فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ { 
  .فألقى موسى عصاه، فإذا هي حية عظيمة، تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير

  ) ٤٨(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ ) ٤٧(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٤٦(َساجِِديَن فَأُلِْقَي السََّحَرةُ 

  }) ٤٨(َربِّ مُوَسى َوهَاُرونَ ) ٤٧(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٤٦(فَأُلِْقيَ السََّحَرةُ سَاجِِديَن { 
آمنَّا برب العاملني رب : وا باهللا وسجدوا له، وقالوافلما شاهدوا ذلك، وعلموا أنه ليس من متويه السحرة، آمن

  .موسى وهارون

قَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْن قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُ
  ) ٤٩(كُْم أَْجَمِعَني ِخلَاٍف َولَأَُصلِّبَنَّ

طَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن قَالَ آَمْنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ ُألقَ{ 
  }) ٤٩(ِخالٍف َوُألَصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني 

إنه لكبريكم الذي : آمنتم ملوسى بغري إذن مين، وقال مومهًا أنَّ ِفْعل موسى سحر: مستنكًرا قال فرعون للسحرة
بقطع اليد اليمىن : ألقطعنَّ أيديكم وأرجلكم من خالف: علَّمكم السحر، فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب

  .والرجل اليسرى أو عكس ذلك، وألصلبنَّكم أمجعني

  ) ٥١(إِنَّا َنطَْمُع أَنْ َيغِْفَر لََنا َربَُّنا َخطَايَاَنا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني ) ٥٠(ا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ قَالُوا لَا َضْيرَ إِنَّ

  }) ٥١(كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني  إِنَّا َنطَْمُع أَنْ َيغِْفَر لََنا َربَُّنا َخطَاَياَنا أَنْ) ٥٠(قَالُوا ال ضَْيَر إِنَّا إِلَى رَبَِّنا ُمْنقَِلُبونَ { 
إنا . ال ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، إنا راجعون إىل ربنا فيعطينا النعيم املقيم: قال السحرة لفرعون

  .لكوننا أول املؤمنني يف قومك؛ نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغريه

  ) ٥٢(رِ بِعَِباِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْس

  }) ٥٢(َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ { 
أَنْ ِسْر ليال مبن آمن من بين إسرائيل؛ ألن فرعون وجنوده متبعوكم حىت ال : وأوحى اهللا إىل موسى عليه السالم
  .ريدركوكم قبل وصولكم إىل البح

  ) ٥٣(فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمَداِئنِ حَاشِرِيَن 



  }) ٥٣(فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمَداِئنِ َحاشِرِيَن { 
  .جيمعون جيشه من مدائن مملكته -حني بلغه مسري بين إسرائيل -فأرسل فرعون جنده

  ) ٥٦(َوإِنَّا لََجمِيٌع َحاِذُرونَ ) ٥٥(َغاِئظُونَ َوإِنَُّهْم لََنا لَ) ٥٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ 

  }) ٥٦(َوإِنَّا لََجِميٌع َحاِذُرونَ ) ٥٥(َوإِنَُّهْم لََنا لََغاِئظُونَ ) ٥٤(إِنَّ َهُؤالِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ { 
ئون صدورنا غيظًا؛ حيث إن بين إسرائيل الذين فرُّوا مع موسى لَطائفة حقرية قليلة العدد، وإهنم ملال: قال فرعون

  .خالفوا ديننا، وخرجوا بغري إذننا، وإنا جلميع متيقظون مستعدون هلم

  ) ٥٩(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها َبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٥٨(َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٥٧(فَأَْخَرجَْناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 

  }) ٥٩(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بَنِي إِْسرَاِئيلَ ) ٥٨(َوكُنُوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٥٧(ُيوٍن فَأَخَْرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُع{ 
وكما . ذات البساتني وعيون املاء وخزائن املال واملنازل احلسان" مصر"فأخرج اهللا فرعون وقومه من أرض 

  .أخرجناهم، جعلنا هذه الديار من بعدهم لبين إسرائيل

  ) ٦٠(ُمْشرِِقَني  فَأَْتَبُعوُهْم

  }) ٦٠(فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني { 
  .فلحق فرعون وجنده موسى وَمن معه وقت شروق الشمس

  ) ٦١(فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصَحاُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ 

  }) ٦١(كُونَ فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصحَاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَر{ 
  .إنَّ َجْمَع فرعون ُمْدرِكنا ومهلكنا: فلما رأى كل واحد من الفريقني اآلخر قال أصحاب موسى

  ) ٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ َمِعَي رَبِّي َسيَْهِدينِ 

  }) ٦٢(قَالَ كَال إِنَّ َمِعَي رَبِّي سََيْهِدينِ { 
  .إن معي ريب بالنصر، سيهديين ملا فيه جنايت وجناتكم ؛كال ليس األمر كما ذكرمت فلن ُتْدَركوا: قال موسى هلم

  ) ٦٣(فَأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى أَنِ اْضرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعظِيمِ 

  }) ٦٣(لُّ ِفْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ فَأَْوَحيَْنا إِلَى ُموَسى أَِن اْضرِبْ بَِعصَاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُ{ 
فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب، فانفلق البحر إىل اثين عشر طريقًا بعدد قبائل بين إسرائيل، 

  .فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كاجلبل العظيم

  ) ٦٦(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن ) ٦٥(ُه أَْجَمِعَني وَأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَع) ٦٤(َوأَْزلَفَْنا ثَمَّ الْآَخرِيَن 



  }) ٦٦(ثُمَّ أَغَْرقَْنا اآلخَرِيَن ) ٦٥(وَأَْنَجْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني ) ٦٤(َوأَْزلَفَْنا ثَمَّ اآلَخرِيَن { 
فاستمر البحر على انفالقه حىت عربوا  .وقرَّْبنا هناك فرعون وقومه حىت دخلوا البحر، وأجنينا موسى وَمن معه أمجعني

  .إىل الرب، مث أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعني موسى وقومه

  ) ٦٧(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

  }) ٦٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني { 
إن يف ذلك الذي حدث لَعربة عجيبة دالة على قدرة اهللا، وما صار أكثر أتباع فرعون مؤمنني مع هذه العالمة 

  .الباهرة

  ) ٦٨(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  }) ٦٨(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم { 
  .ك الكافرين املكذبني، وبرمحته جنَّى موسى وَمن معه أمجعنيوإن ربك هلو العزيز الرحيم، بعزته أهل

  ) ٧٠(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ ) ٦٩(َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِبَْراهِيَم 

  }) ٧٠(إِذْ قَالَ َألبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ ) ٦٩(َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِْبَراهِيَم { 
  أي شيء تعبدونه؟: خرب إبراهيم حني قال ألبيه وقومه -أيها الرسول  -اقصص على الكافرين و

  ) ٧١(قَالُوا َنعُْبُد أَْصَناًما فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني 

  }) ٧١(قَالُوا َنْعُبُد أَصَْناًما فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني { 
  .نعبد أصناًما، فَنْعكُف على عبادهتا: قالوا

  ) ٧٣(أَْو َيْنفَُعوَنكُْم أَوْ َيُضرُّونَ ) ٧٢(َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ  قَالَ

  }) ٧٣(أَْو َيْنفَُعوَنكُْم أَْو َيُضرُّونَ ) ٧٢(قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ { 
كم نفًعا إذا عبدمتوهم، أو هل يسمعون دعاءكم إذ تدعوهنم، أو يقدِّمون ل: قال إبراهيم منبًها على فساد مذهبهم
  يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادهتم؟

  ) ٧٤(قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ 

  }) ٧٤(قَالُوا َبلْ َوَجدَْنا آَباَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ { 
  .ما كانوا يفعلونال يكون منهم شيء من ذلك، ولكننا وجدنا آباءنا يعبدوهنم، فقلَّدناهم في: قالوا



الَِّذي ) ٧٧(فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ الْعَالَِمَني ) ٧٦(أَنُْتْم َوآَباُؤكُمُ الْأَقَْدُمونَ ) ٧٥(قَالَ أَفَرَأَْيُتْم َما كُْنُتْم َتعُْبُدونَ 
َوالَِّذي ُيمِيُتنِي ثُمَّ ) ٨٠(ا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ َوإِذَ) ٧٩(وَالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي وََيْسِقنيِ ) ٧٨(َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ 

  ) ٨٢(َوالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفرَ ِلي خَِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ ) ٨١(ُيْحيِنيِ 

الَِّذي ) ٧٧(ِلي إِال َربَّ الْعَالَِمَني  فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ) ٧٦(أَنُْتْم َوآَباؤُكُُم اَألقَْدُمونَ ) ٧٥(قَالَ أَفََرأَيُْتْم َما كُْنُتمْ َتْعُبُدونَ { 
َوالَِّذي ُيمِيُتنِي ثُمَّ ) ٨٠(َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ ) ٧٩(وَالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي وََيْسِقنيِ ) ٧٨(َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ 

  }) ٨٢(الدِّينِ  َوالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفرَ ِلي خَِطيئَِتي َيْوَم) ٨١(ُيْحيِنيِ 
أفأبصرمت بتدبر ما كنتم تعبدون من األصنام اليت ال تسمع وال تنفع وال تضر، أنتم وآباؤكم األقدمون : قال إبراهيم

هو . من قبلكم؟ فإن ما تعبدوهنم من دون اهللا أعداء يل، لكن رب العاملني ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده
 إىل مصاحل الدنيا واآلخرة، وهو الذي ينعم عليَّ بالطعام والشراب، وإذا الذي خلقين يف أحسن صورة فهو يرشدين

أصابين مرض فهو الذي َيْشفيين ويعافيين منه، وهو الذي مييتين يف الدينا بقبض روحي، مث حيييين يوم القيامة، ال 
  .يقدر على ذلك أحد سواه، والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنيب يوم اجلزاء

  ) ٨٣(كًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني َربِّ َهْب ِلي ُح

  }) ٨٣(َربِّ َهبْ ِلي ُحكًْما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني { 
  .ربِّ امنحين العلم والفهم، وأحلقين بالصاحلني، وامجع بيين وبينهم يف اجلنة: قال إبراهيم داعًيا ربه

  ) ٨٤(َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآِخرِيَن 

  }) ٨٤(اجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلِخرِيَن َو{ 
  .واجعل يل ثناء حسًنا وذكًرا مجيال يف الذين يأتون بعدي إىل يوم القيامة

  ) ٨٥(َواْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَّعِيمِ 

  }) ٨٥(َواْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَّةِ النَِّعيمِ { 
  .نعيم اجلنة واجعلين من عبادك الذين تورثهم

  ) ٨٦(َواغِْفْر ِلأَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني 

  }) ٨٦(َواغِْفْر َألبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني { 
وهذا دعاء من إبراهيم عليه السالم أن ينقذ اهللا أباه من الضالل إىل اهلدى، فيغفر له ويتجاوز عنه، كما وعد 

  .ما تبيَّن له أنه مستمر يف الكفر والشرك إىل أن ميوت تربَّأ منه إبراهيم أباه بالدعاء له، فل

  ) ٨٩(إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ ) ٨٨(َيْوَم لَا َيْنفَُع َمالٌ َولَا َبُنونَ ) ٨٧(َولَا ُتْخزِنِي َيْوَم ُيبَْعثُونَ 



  }) ٨٩(إِال َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ ) ٨٨(َمالٌ َوال َبُنونَ  َيْوَم ال َيْنفَُع) ٨٧(َوال ُتخْزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ { 
وال ُتلْحق يب الذل، يوم خيرج الناس من القبور للحساب واجلزاء، يوم ال ينفع املال والبنون أحًدا من العباد، إال َمن 

  .أتى اهللا بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة

  ) ٩٠(ِللُْمتَِّقَني َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ 

  }) ٩٠(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني { 
  .وقُرِّبت اجلنة للذين اجتنبوا الكفر واملعاصي، وأقبلوا على اهللا بالطاعة

  ) ٩١(َوُبرَِّزِت الَْجحِيُم ِللَْغاوِيَن 

  }) ٩١(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِللَْغاوِيَن { 
  .َضلُّوا عن اهلدى، وجترَّؤوا على حمارم اهللا وكذَّبوا رسلهوأُظهرت النار للكافرين الذين 

  ) ٩٣(ِمْن ُدوِن اللَِّه َهلْ يَْنُصرُوَنكُْم أَْو يَْنَتِصُرونَ ) ٩٢(َوِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ 

  }) ٩٣(ُصُروَنكُْم أَوْ َينَْتِصُرونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َهلْ َيْن) ٩٢(َوِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتْم َتعُْبُدونَ { 
أين آهلتكم اليت كنتم تعبدوهنا ِمن دون اهللا، وتزعمون أهنا تشفع لكم اليوم؟ هل ينصرونكم، : وقيل هلم توبيًخا

  .فيدفعون العذاب عنكم، أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ ال شيء من ذلك

  ) ٩٥(َوُجُنوُد إِْبِليَس أَْجَمُعونَ  )٩٤(فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ 

  }) ٩٥(َوُجُنودُ إِْبلِيَس أَْجَمُعونَ ) ٩٤(فَكُْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َوالَْغاُوونَ { 
  .فُجِمعوا وألقُوا يف جهنم، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيَّنوا هلم الشر، مل ُيفِْلت منهم أحد

َوَما أََضلََّنا إِلَّا ) ٩٨(إِذْ ُنَسوِّيكُمْ بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٩٧(تَاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٩٦(ونَ قَالُوا َوُهْم ِفيَها َيْخَتِصُم
  ) ٩٩(الُْمْجرُِمونَ 

َوَما أََضلََّنا ) ٩٨(بَِربِّ الَْعالَِمَني  إِذْ ُنسَوِّيكُْم) ٩٧(َتاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ ) ٩٦(قَالُوا وَُهْم ِفيَها َيْخَتِصُمونَ { 
  }) ٩٩(إِال الُْمْجرُِمونَ 

؛ قالوا معترفني خبطئهم، وهم يتنازعون يف جهنم مع َمن أضلوهم، تاهللا إننا كنا يف الدنيا يف ضالل واضح ال خفاء فيه
ئ إال اجملرمون الذين دعونا إىل عبادة وما أوقعنا يف هذا املصري السيِّ. إذ نسويكم برب العاملني املستحق للعبادة وحده

  .غري اهللا فاتبعناهم

  ) ١٠١(َولَا َصِديقٍ َحمِيمٍ ) ١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني 



  }) ١٠١(َوال َصِديقٍ َحمِيمٍ ) ١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني { 
  .فق علينافال أحَد يشفع لنا، وخيلِّصنا من العذاب، وال َمن َيْصُدق يف مودتنا ويش

  ) ١٠٢(فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

  }) ١٠٢(فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني { 
  .فليت لنا رجعة إىل الدنيا، فنصري من مجلة املؤمنني الناجني

  ) ١٠٤(َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ١٠٣(َني إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنِ

  }) ١٠٤(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ١٠٣(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني { 
وإن ربك هلو العزيز القادر . ا النبأ مؤمننيإن يف نبأ إبراهيم السابق لَعربة ِلمن يعترب، وما صار أكثر الذين مسعوا هذ

  .على االنتقام من املكذبني، الرحيم بعباده املؤمنني

فَاتَّقُوا ) ١٠٧(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٠٥(كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني 
فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعونِ ) ١٠٩(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٠٨(وِن اللََّه َوأَِطيُع

)١١٠ (  

) ١٠٧(ْم َرُسولٌ أَِمٌني إِنِّي لَكُ) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَُهمْ أَُخوُهْم ُنوحٌ أَال َتتَّقُونَ ) ١٠٥(كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني { 
فَاتَّقُوا اللََّه ) ١٠٩(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٠٨(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 

  }) ١١٠(َوأَِطيُعوِن 
إذ قال . ن كل رسول يأمر بتصديق مجيع الرسلأل؛ كَذَّبت قوم نوح رسالة نبيهم، فكانوا هبذا مكذبني جلميع الرسل

أال ختشون اهللا بترك عبادة غريه؟ إين لكم رسول أمني فيما أبلغكم، فاجعلوا اإلميان وقاية لكم من : هلم أخوهم نوح
وما أطلب منكم أجًرا على تبليغ الرسالة، ما أجري إال على . عذاب اهللا وأطيعوين فيما آمركم به من عبادته وحده

  .العاملني، املتصرف يف خلقه، فاحذروا عقابه، وأطيعوين بامتثال أوامره، واجتناب نواهيهرب 

  ) ١١١(قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك وَاتَّبََعَك الْأَرْذَلُونَ 

  }) ١١١(قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك اَألرْذَلُونَ { 
  الناس وأسافلهم؟كيف نصدِّقك ونتبعك، والذين اتبعوك أراذل : قال له قومه

  ) ١١٢(قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  }) ١١٢(قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
واالعتبار باإلميان . لست مكلفًا مبعرفة أعماهلم، إمنا كُلفت أن أدعوهم إىل اإلميان: فأجاهبم نوح عليه السالم بقوله

  .رف والصنائعال باحلسب والنسب واِحل



  ) ١١٣(إِنْ ِحسَابُُهْم إِلَّا َعلَى رَبِّي لَْو َتشُْعُرونَ 

  }) ١١٣(إِنْ ِحَساُبُهْم إِال َعلَى رَبِّي لَْو َتْشُعُرونَ { 
لو كنتم تشعرون بذلك ملا قلتم هذا . ما حساهبم للجزاء على أعماهلم وبواطنهم إال على ريب املطَِّلع على السرائر

  .الكالم

  ) ١١٥(إِنْ أََنا إِلَّا َنذِيٌر ُمبٌِني ) ١١٤(ا أََنا بِطَارِدِ الُْمْؤِمنَِني َوَم

  }) ١١٥(إِنْ أََنا إِال َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١١٤(َوَما أََنا بِطَارِِد الُْمْؤِمنَِني { 
  .ذير بيِّن اإلنذارما أنا إال ن. وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعويت، مهما تكن حاهلم؛ تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا يب

  ) ١١٦(قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا نُوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الْمَْرُجوِمَني 

  }) ١١٦(قَالُوا لَِئْن لَْم َتْنَتِه َيا ُنوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الَْمْرُجوِمَني { 
وتك لتكوننَّ ِمَن املقتولني رمًيا عن دع -يا نوح -لئن مل ترجع: عدل قوم نوح عن احملاورة إىل التهديد، فقالوا له

  .باحلجارة

  ) ١١٨(فَافَْتْح َبيْنِي َوبَْيَنُهْم فَْتًحا وََنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ١١٧(قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن 

  }) ١١٨(ْتًحا َوَنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَافَْتْح َبْينِي َوَبْينَُهْم فَ) ١١٧(قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن { 
رب إن قومي أصروا على تكذييب، فاحكم بيين وبينهم حكًما ُتهلك به َمن : فلما مسع نوح قوهلم هذا دعا ربه بقوله

  .جحد توحيدك وكذَّب رسولك، وجنين وَمن معي من املؤمنني مما تعذب به الكافرين

  ) ١١٩(ْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن فَأَْنجَْيَناُه َوَم

  }) ١١٩(فَأَْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن { 
  .فأجنيناه وَمن معه يف السفينة اململوءة بصنوف املخلوقات اليت محلها معه

  ) ١٢٠(ثُمَّ أَغَْرقَْنا َبْعُد الَْباِقَني 

  }) ١٢٠(َباِقَني ثُمَّ أَغَْرقَْنا َبْعدُ الْ{ 
  .مث أغرقنا بعد إجناء نوح ومن معه الباقني، الذين مل يؤمنوا ِمن قومه وردُّوا عليه النصيحة

  ) ١٢١(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 



  }) ١٢١(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني { 
وح وما كان من إجناء املؤمنني وإهالك املكذبني لَعالمة وعربةً عظيمة ملن بعدهم، وما كان أكثر الذين إن يف نبأ ن

  .مسعوا هذه القصة مؤمنني باهللا وبرسوله وشرعه

  ) ١٢٢(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  }) ١٢٢(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم { 
  .و العزيز يف انتقامه ممن كفر به وخالف أمره، الرحيم بعباده املؤمننيوإن ربك هل

  ) ١٢٣(كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسِلَني 

  }) ١٢٣(كَذََّبْت َعاٌد الْمُْرَسِلَني { 
فكانوا هبذا مكذِّبني جلميع الرسل؛ الحتاد دعوهتم يف أصوهلا  -عليه السالم -كذَّبت قبيلة عاد رسوهلم هودًا

  .وغايتها

َوَما أَْسأَلُكُمْ ) ١٢٦(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٢٥(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٢٤(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَلَا َتتَّقُونَ 
  ) ١٢٧(َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني 

َوَما ) ١٢٦(فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعوِن ) ١٢٥(إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٢٤(ُهوٌد أَال َتتَّقُونَ  إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم{ 
  }) ١٢٧(أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني 

مرَسل إليكم هلدايتكم وإرشادكم، حفيظ على  أال ختشون اهللا فتخلصوا له العبادة؟ إين: إذ قال هلم أخوهم هود
وما أطلب منكم . رسالة اهللا، أبلِّغها لكم كما أمرين ريب، فخافوا عقاب اهللا وأطيعوين فيما جئتكم به من عند اهللا

  .على إرشادكم إىل التوحيد أيَّ نوع من أنواع األجر، ما أجري إال على رب العاملني

وَإِذَا بَطَْشُتمْ َبطَشُْتْم جَبَّارِيَن ) ١٢٩(َوتَتَِّخذُونَ َمَصانَِع لََعلَّكُْم َتْخلُُدونَ ) ١٢٨(َتعَْبثُونَ  أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً
)١٣٠ (  

ُتْم َجبَّارِيَن َوإِذَا َبطَشُْتْم بَطَْش) ١٢٩(وََتتَِّخذُونَ َمصَانَِع لَعَلَّكُْم َتْخلُُدونَ ) ١٢٨(أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَبثُونَ { 
)١٣٠ ({  

أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عالًيا تشرفون منه فتسخرون ِمَن املارة؟ وذلك عبث وإسراف ال يعود عليكم بفائدة 
يف الدين أو الدنيا، وتتخذون قصوًرا منيعة وحصوًنا مشيَّدة، كأنكم ختلدون يف الدنيا وال متوتون، وإذا بطشتم بأحد 

  .ًبا، فعلتم ذلك قاهرين ظاملنيمن اخللق قتال أو ضر

َوَجنَّاٍت َوُعُيونٍ ) ١٣٣(أََمدَّكُْم بِأَنَْعامٍ َوَبنَِني ) ١٣٢(َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ ) ١٣١(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 
)١٣٤ (  



َوَجنَّاٍت ) ١٣٣(أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ َوَبنَِني ) ١٣٢(كُْم بَِما َتْعلَُمونَ َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّ) ١٣١(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن { 
  }) ١٣٤(َوُعُيوٍن 

فخافوا اهللا، وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم، واخشوا اهللا الذي أعطاكم من أنواع النعم ما ال خفاء فيه 
اكم األوالد، وأعطاكم البساتني املثمرة، وفجَّر لكم املاء من من اإلبل والبقر والغنم، وأعط: عليكم، أعطاكم األنعام

  .العيون اجلارية

  ) ١٣٥(إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

  }) ١٣٥(إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ { 
عليه من التكذيب والظلم وكُفْر النِّعم، أن  إين أخاف إن أصررمت على ما أنتم: حمذًرا هلم -عليه السَّالم -قال هود

  .ينزل اهللا بكم عذاًبا يف يوم تعظم شدته من هول عذابه

  ) ١٣٦(قَالُوا سََواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني 

  }) ١٣٦(قَالُوا َسَواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني { 
  .يستوي عندنا تذكريك وختويفك لنا وتركه، فلن نؤمن لك: قالوا له

  ) ١٣٨(َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبَِني ) ١٣٧(إِنْ َهذَا إِلَّا ُخلُُق الْأَوَِّلَني 

  }) ١٣٨(َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبَِني ) ١٣٧(إِنْ َهذَا إِال ُخلُُق اَألوَِّلَني { 
  .دين األولني وعاداهتم، وما حنن مبعذبني على ما نفعل مما َحذَّْرتنا منه من العذابما هذا الذي حنن عليه إال : وقالوا

  ) ١٤٠(َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ١٣٩(فَكَذَّبُوُه فَأَْهلَكَْناُهمْ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

  }) ١٤٠(َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ١٣٩(َناُهْم إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني فَكَذَُّبوُه فَأَْهلَكْ{ 
إن يف ذلك اإلهالك لَعربة ملن بعدهم، وما كان أكثر الذين . فاستَمرُّوا على تكذيبه، فأهلكهم اهللا بريح باردة شديدة

  .وإن ربك هلو العزيز الغالب على ما يريده من إهالك املكذبني، الرحيم باملؤمنني. بك مسعوا قصتهم مؤمنني

  ) ١٤١(كَذََّبْت ثَمُوُد الْمُْرَسِلَني 

  }) ١٤١(كَذََّبْت ثَُموُد الُْمْرَسِلَني { 
ألهنم مجيًعا ؛ لرسلكذَّبت قبيلة مثود أخاهم صاحلًا يف رسالته ودعوته إىل توحيد اهللا، فكانوا هبذا مكذِّبني جلميع ا

  .يدعون إىل توحيد اهللا

َوَما أَْسأَلُكُمْ ) ١٤٤(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٤٣(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٤٢(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهمْ َصاِلٌح أَلَا َتتَّقُونَ 
  ) ١٤٥(َني َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِم



َوَما ) ١٤٤(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٤٣(إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٤٢(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم صَاِلحٌ أَال َتتَّقُونَ { 
  }) ١٤٥(أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني 

أال ختشون عقاب اهللا، فُتفرِدونه بالعبادة؟ إين مرَسل من اهللا إليكم، حفيظ على هذه : صاحلإذ قال هلم أخوهم 
وما أطلب منكم على نصحي . الرسالة كما تلقيتها عن اهللا، فاحذروا عقابه تعاىل، وامتثلوا ما دعوتكم إليه

  .وإرشادي لكم أي جزاء، ما جزائي إال على رب العاملني

َوَتْنِحُتونَ ِمَن ) ١٤٨(َوُزُروعٍ َوَنْخلٍ طَلُْعَها َهِضيٌم ) ١٤٧(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤٦(َهاُهَنا آِمنَِني  أَُتتَْركُونَ ِفي َما
  ) ١٤٩(الْجِبَالِ ُبيُوًتا فَارِِهَني 

َوتَْنِحُتونَ ) ١٤٨(َها َهِضيٌم َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْع) ١٤٧(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤٦(أَُتْتَركُونَ ِفي َما َهاُهَنا آِمنَِني { 
  }) ١٤٩(ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا فَارِِهَني 

أيترككم ربكم فيما أنتم فيه من النعيم مستقرين يف هذه الدنيا آمنني من العذاب والزوال واملوت؟ يف حدائق مثمرة 
  .ماهرين بنحتها، أَشِرين َبطِرين وعيون جارية وزروع كثرية وخنل مثرها يانع لني نضيج، وتنحتون من اجلبال بيوًتا

  ) ١٥٢(الَِّذيَن ُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ وَلَا ُيصِْلُحونَ ) ١٥١(َولَا ُتِطيعُوا أَْمَر الُْمْسرِِفَني ) ١٥٠(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 

) ١٥٢(الَِّذيَن يُفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ َوال ُيصِْلُحونَ ) ١٥١(َوال ُتِطيعُوا أَْمرَ الُْمْسرِِفَني ) ١٥٠(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن { 
{  

فخافوا عقوبة اهللا، واقبلوا نصحي، وال تنقادوا ألمر املسرفني على أنفسهم املتمادين يف معصية اهللا الذين دأبوا على 
  .اإلفساد يف األرض إفساًدا ال إصالح فيه

  ) ١٥٤(َما أَْنتَ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأْتِ بِآَيٍة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٥٣( قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن

  }) ١٥٤(َما أَْنَت إِال َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآَيٍة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٥٣(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن { 
ما أنت إال فرد . ما أنت إال من الذين ُسحروا ِسحًْرا كثريًا، حىت غلب السحر على عقلك: قالت مثود لنبيها صاحل

مماثل لنا يف البشرية من بين آدم، فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت حبجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك، إن 
  .كنت صادقًا يف دعواك أن اهللا أرسلك إلينا

  ) ١٥٦(َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَابُ َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٥٥(َولَكُْم شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ  قَالَ َهِذِه َناقَةٌ لََها شِْرٌب

) ١٥٦(َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَابُ َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٥٥(قَالَ َهِذِه َناقَةٌ لََها ِشْرٌب وَلَكُمْ ِشْربُ َيْومٍ َمْعلُومٍ { 
{  

هذه ناقة اهللا هلا نصيب من املاء يف يوم معلوم، ولكم : -وقد أتاهم بناقة أخرجها اهللا له من الصخرة -قال هلم صاحل
ليس لكم أن تشربوا يف اليوم الذي هو نصيبها، وال هي تشرب يف اليوم الذي هو . نصيب منه يف يوم آخر

حنو ذلك، فيهلككم اهللا بعذابِ يومٍ تعظم شدته؛ بسبب  نصيبكم، وال تنالوها بشيء مما يسوءها كَضْربٍ أو قتل أو
  .ما يقع فيه من اهلول والشدة



  ) ١٥٧(فََعقَُروَها فَأَصَْبُحوا َناِدِمَني 

  }) ١٥٧(فََعقَُروَها فَأَصَْبحُوا َناِدِمَني { 
  .فنحروا الناقة، فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَمَّا أيقنوا بالعذاب، فلم ينفعهم ندمهم

  ) ١٥٨(أََخذَُهمُ الَْعذَاُب إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني فَ

  }) ١٥٨(فَأََخذَُهُم الَْعذَاُب إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني { 
الك مثود لَعربة ملن اعترب هبذا املصري، إن يف إه. فنزل هبم عذاب اهللا الذي توعدهم به صاحل عليه السالم، فأهلكهم

  .وما كان أكثرهم مؤمنني

  ) ١٥٩(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  }) ١٥٩(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم { 
  .وإن ربك هلو العزيز القاهر املنتقم من أعدائه املكذبني، الرحيم مبن آمن من خلقه

  ) ١٦٠(قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني  كَذََّبْت

  }) ١٦٠(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الْمُْرَسِلَني { 
كَذَّبت قوم لوط برسالته، فكانوا هبذا مكذبني لسائر رسل اهللا؛ ألن ما جاؤوا به من التوحيد وأصول الشرائع 

  .واحد

َوَما أَسْأَلُكُْم ) ١٦٣(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٦٢(كُْم َرسُولٌ أَِمٌني إِنِّي لَ) ١٦١(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَ 
  ) ١٦٤(َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَجْرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني 

َوَما ) ١٦٣(اتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن فَ) ١٦٢(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٦١(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوطٌ أَال َتتَّقُونَ { 
  }) ١٦٤(أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني 

أال ختشون عذاب اهللا؟ إين رسول من ربكم، أمني على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا : إذ قال هلم أخوهم لوط
واتبعوين فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعويت هلدايتكم أيَّ أجر، ما أجري عقاب اهللا على تكذيبكم رسوله، 

  .إال على رب العاملني

  ) ١٦٦(َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم َعاُدونَ ) ١٦٥(أَتَأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمَن الْعَالَِمَني 

  }) ١٦٦(وََتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم َربُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ ) ١٦٥(الذُّكَْرانَ ِمَن الْعَالَِمَني أََتأُْتونَ { 
هبذه  -أتنكحون الذكور ِمن بين آدم، وتتركون ما خلق اهللا الستمتاعكم وتناسلكم ِمن أزواجكم؟ بل أنتم قوم 

  .أباحه اهللا لكم من احلالل إىل احلراممتجاوزون ما  -املعصية



  ) ١٦٧(قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرجَِني 

  }) ١٦٧(قَالُوا لَِئْن لَْم َتْنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرجَِني { 
  .تقبيح فعله، لتكونن من املطرودين من بالدنالئن مل تترك يا لوط نَْهَينا عن إتيان الذكور و: قال قوم لوط

  ) ١٦٨(قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَاِلَني 

  }) ١٦٨(قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَاِلَني { 
  .إين ِلعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكور، لَمن املبغضني له بغًضا شديًدا: قال لوط هلم

  ) ١٦٩(ِممَّا َيْعَملُونَ  َربِّ َنجِّنِي َوأَْهِلي

  }) ١٦٩(َربِّ َنجِّنِي َوأَهِْلي ِممَّا َيْعَملُونَ { 
مث دعا لوط ربه حينما يئس من استجابتهم له قائال ربِّ أنقذين وأنقذ أهلي مما يعمله قومي ِمن هذه املعصية القبيحة، 

  .وِمن عقوبتك اليت ستصيبهم

  ) ١٧١(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٧٠(فََنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني 

  }) ١٧١(إِال َعُجوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٧٠(فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني { 
فنجيناه وأهل بيته واملستجيبني لدعوته أمجعني إال عجوًزا من أهله، وهي امرأته، مل تشاركهم يف اإلميان، فكانت من 

  .ب واهلالكالباقني يف العذا

  ) ١٧٣(َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن ) ١٧٢(ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآَخرِيَن 

  }) ١٧٣(َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن ) ١٧٢(ثُمَّ دَمَّْرَنا اآلَخرِيَن { 
إهالك، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كاملطر أهلكتهم، فقَُبَح مطُر من  مث أهلكنا َمن عداهم من الكفرة أشدَّ

  .أنذرهم رسلهم ومل يستجيبوا هلم؛ فقد أُنزل هبم أشدُّ أنواع اهلالك والتدمري

  ) ١٧٤(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

  }) ١٧٤(ثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْ{ 
  .وما كان أكثرهم مؤمنني. إن يف ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لَعربة وموعظة، يتعظ هبا املكذبون

  ) ١٧٥(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  }) ١٧٥(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم { 
  .لذي يقهر املكذبني، الرحيم بعباده املؤمننيوإن ربك هلو العزيز الغالب ا



فَاتَّقُوا ) ١٧٨(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَُهْم شَُعْيٌب أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٧٦(كَذََّب أَْصَحابُ الْأَْيكَةِ الْمُْرَسِلَني 
  ) ١٨٠(إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني  َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ) ١٧٩(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

) ١٧٨(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَُهمْ ُشَعْيٌب أَال َتتَّقُونَ ) ١٧٦(كَذَّبَ أَْصحَاُب األَْيكَِة الْمُْرَسِلَني { 
  }) ١٨٠(ِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِال َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْي) ١٧٩(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 

إذ قال . كذَّب أصحاب األرض ذات الشجر امللتف رسوهلم شعيًبا يف رسالته، فكانوا هبذا مكذِّبني جلميع الرساالت
، حفيظ على ما أال ختشون عقاب اهللا على شرككم ومعاصيكم؟ إين مرَسل إليكم ِمَن اهللا هلدايتكم: هلم شعيب

أوحى اهللا به إيلَّ من الرسالة، فخافوا عقاب اهللا، واتبعوا ما دعوتكم إليه ِمن هداية اهللا؛ لترشدوا، وما أطلب منكم 
  .على دعائي لكم إىل اإلميان باهللا أيَّ جزاء، ما جزائي إال على رب العاملني

َولَا َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياءَُهْم َولَا ) ١٨٢(َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتِقيمِ ) ١٨١(أَْوفُوا الْكَْيلَ َولَا َتكُوُنوا ِمَن الُْمْخسِرِيَن 
  ) ١٨٣(َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ مُفِْسِديَن 

وا النَّاَس أَْشَياءَُهْم َوال تَْبَخُس) ١٨٢(َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ) ١٨١(أَْوفُوا الْكَْيلَ َوال َتكُوُنوا ِمَن الُْمْخِسرِيَن { 
  }) ١٨٣(َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ مُفِْسِديَن 

أمتُّوا الكيل للناس وافًيا هلم، وال تكونوا ممن ُيْنِقصون الناس : -وقد كانوا ُينِْقصون الكيل وامليزان -قال هلم شعيب
حقوقهم يف كيل أو وزن أو غري ذلك، وال  حقوقهم، َوزِنوا بامليزان العدل املستقيم، وال تنقصوا الناس شيئًا ِمن

  .تكثروا يف األرض الفساد، بالشرك والقتل والنهب وختويف الناس وارتكاب املعاصي

  ) ١٨٤(َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني 

  }) ١٨٤(َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم َوالْجِبِلَّةَ األَوَِّلَني { 
  .قوبة اهللا الذي خلقكم وخلق األمم املتقدمة عليكمواحذروا ع

فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ) ١٨٦(َوَما أَْنتَ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني ) ١٨٥(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن 
  ) ١٨٧(ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ) ١٨٦(َوَما أَْنَت إِال َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني ) ١٨٥(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن { 
  }) ١٨٧(ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

ذين أصاهبم السحر إصابة شديدة، فذهب بعقوهلم، وما أنت إال واحد مثلنا يف ِمَن ال -يا شعيب -إمنا أنت: قالوا
فإن كنت صادقًا يف . البشرية، فكيف ختتص دوننا بالرسالة؟ وإن أكرب ظننا أنك من الكاذبني فيما تدَّعيه من الرسالة

  .دعوى النبوة، فادع اهللا أن يسقط علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا

  ) ١٨٨(أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ  قَالَ رَبِّي



  }) ١٨٨(قَالَ َربِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ { 
  .ريب أعلم مبا تعملونه ِمَن الشرك واملعاصي، ومبا تستوجبونه من العقاب: قال هلم شعيب

  ) ١٨٩(فَكَذَّبُوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

  }) ١٨٩(فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { 
فاستَمرُّوا على تكذيبه، فأصاهبم احلر الشديد، وصاروا يبحثون عن مالذ يستظلون به، فأظلتهم سحابة، وجدوا هلا 

  .م ناًرا فأحرقتهم، فكان هالكهم مجيًعا يف يوم شديد اهلولبرًدا ونسيمًا، فلما اجتمعوا حتتها، التهبت عليه

  ) ١٩٠(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

  }) ١٩٠(إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني { 
 مؤاخذة املكذبني، وعربة ملن يعترب، وما كان إن يف ذلك العقاب الذي نزل هبم، لَداللة واضحة على قدرة اهللا يف

  .أكثرهم مؤمنني متعظني بذلك

  ) ١٩١(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  }) ١٩١(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم { 
  .باده املوحدينهلو العزيز يف نقمته ممن انتقم منه من أعدائه، الرحيم بع -أيها الرسول  -وإن ربك 

بِِلَساٍن ) ١٩٤(َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن ) ١٩٣(َنَزلَ بِهِ الرُّوُح الْأَِمُني ) ١٩٢(َوإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَِمَني 
  ) ١٩٥(َعَربِيٍّ ُمبِنيٍ 

بِِلَسانٍ ) ١٩٤(َعلَى قَلْبَِك لَِتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن ) ١٩٣(اَألِمُني  َنَزلَ بِِه الرُّوُح) ١٩٢(َوإِنَّهُ لََتنْزِيلُ َربِّ الْعَالَِمَني { 
  }) ١٩٥(َعَربِيٍّ ُمبِنيٍ 

وإن هذا القرآن الذي ذُِكَرْت فيه هذه القصص الصادقة، لَمنزَّل ِمن خالق اخللق، ومالك األمر كله، نزل به جربيل 
بقلبك حفظًا وفهًما؛ لتكون ِمن رسل اهللا الذين خيوِّفون قومهم  حىت وعيته -أيها الرسول  -األمني، فتاله عليك 

نزل به جربيل عليك بلغة عربية واضحة املعىن، ظاهرة الداللة، . عقاب اهللا، فتنذر هبذا التنزيل اإلنس واجلن أمجعني
  .فيما حيتاجون إليه يف إصالح شؤون دينهم ودنياهم

  ) ١٩٦(َوإِنَُّه لَِفي زُُبرِ الْأَوَِّلَني 

  }) ١٩٦(َوإِنَّهُ لَِفي ُزُبرِ اَألوَِّلَني { 
  .وإنَّ ِذكَْر هذا القرآن لَمثبتٌ يف كتب األنبياء السابقني، قد َبشََّرْت به وَصدَّقَْته

  ) ١٩٧(أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرَائِيلَ 



  }) ١٩٧(ْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِسَْرائِيلَ أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َي{ 
ِعلُْم علماء بين إسرائيل صحة ذلك، وَمن  -يف الداللة على أنك رسول اهللا، وأن القرآن حق -أومل َيكِْف هؤالء

  آمن منهم كعبد اهللا بن سالم؟

كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ ) ١٩٩(كَاُنوا بِِه ُمْؤِمنَِني  فَقََرأَُه َعلَيْهِْم َما) ١٩٨(َولَْو َنزَّلَْناُه َعلَى بَْعضِ الْأَْعَجِمَني 
  ) ٢٠١(لَا ُيْؤِمُنونَ بِِه َحتَّى يََرُوا الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٢٠٠(الُْمْجرِِمَني 

كَذَِلَك سَلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ ) ١٩٩( فَقَرَأَُه َعلَْيهِْم َما كَانُوا بِِه ُمْؤِمنَِني) ١٩٨(َولَْو نَزَّلْنَاُه َعلَى َبْعضِ اَألْعَجِمَني { 
  }) ٢٠١(ال ُيؤِْمُنونَ بِِه حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب األَِليَم ) ٢٠٠(الُْمْجرِِمَني 

ولو َنزَّلنا القرآن على بعض الذين ال يتكلمون بالعربية، فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة، لكفروا به 
كذلك أدخلنا يف قلوب اجملرمني جحود القرآن، وصار متمكًنا فيها؛ وذلك بسبب . اأيًضا، وانتحلوا جلحودهم عذًر

ظلمهم وإجرامهم، فال سبيل إىل أن يتغريوا عمَّا هم عليه من إنكار القرآن، حىت يعاينوا العذاب الشديد الذي 
  .ُوِعدوا به

  ) ٢٠٣(لْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ فََيقُولُوا َه) ٢٠٢(فََيأِْتيَُهْم َبْغَتةً َوُهمْ لَا َيشُْعُرونَ 

  }) ٢٠٣(فََيقُولُوا َهلْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ ) ٢٠٢(فََيأْتَِيُهْم َبْغَتةً وَُهْم ال َيْشُعُرونَ { 
فينزل هبم العذاب فجأة، وهم ال يعلمون قبل ذلك مبجيئه، فيقولون عند مفاجأهتم به حتسًُّرا على ما فاهتم من 

  ؤخَّرون؛ لنتوب إىل اهللا ِمن شركنا، ونستدرك ما فاتنا؟هل حنن ُمْمَهلون ُم: اإلميان

  ) ٢٠٤(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ 

  }) ٢٠٤(أَفَبَِعذَابَِنا َيْسَتْعجِلُونَ { 
  أَغَرَّ هؤالء إمهايل، فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟

  ) ٢٠٦(ُهْم َما كَانُوا ُيوَعُدونَ ثُمَّ َجاَء) ٢٠٥(أَفَرَأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنَِني 

  }) ٢٠٦(ثُمَّ َجاَءُهْم َما كَاُنوا ُيوَعُدونَ ) ٢٠٥(أَفَرَأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنَِني { 
  إن َمتَّعناهم باحلياة سنني طويلة بتأخري آجاهلم، مث نزل هبم العذاب املوعود؟ -أيها الرسول  -أفعلمت 

  ) ٢٠٧(اُنوا ُيَمتَُّعونَ َما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَ

  }) ٢٠٧(َما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَانُوا ُيَمتَُّعونَ { 
  .ما أغىن عنهم متتعهم بطول العمر، وطيب العيش، إذا مل يتوبوا من شركهم؟ فعذاب اهللا واقع هبم عاجال أم آجال

  ) ٢٠٩(َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني ذِكَْرى ) ٢٠٨(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا لََها مُْنِذُرونَ 



  }) ٢٠٩(ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني ) ٢٠٨(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِال لََها مُْنِذُرونَ { 
وما أهلكنا ِمن قرية من القرى يف األمم مجيعًا، إال بعد أن نرسل إليهم رسال ينذروهنم، تذكرة هلم وتنبيًها على ما فيه 

  .ما كنا ظاملني فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها رسوالجناهتم، و

  ) ٢١٢(إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ ) ٢١١(َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ ) ٢١٠(َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني 

  }) ٢١٢(إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعُزولُونَ ) ٢١١(َوَما َيْسَتِطيُعونَ  َوَما َيْنَبِغي لَُهْم) ٢١٠(َوَما َتنَزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني { 
وال يصح منهم ذلك، وما يستطيعونه؛ ألهنم عن  -كما يزعم الكفرة -وما َتَنزَّلَْت بالقرآن على حممد الشياطني

  .استماع القرآن من السماء حمجوبون مرجومون بالشهب

  ) ٢١٣(ًها آَخَر فََتكُونَ ِمَن الْمَُعذَّبَِني فَلَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَ

  }) ٢١٣(فَال َتْدُع َمعَ اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتكُونَ ِمَن الُْمَعذَّبَِني { 
  .فال تعبد مع اهللا معبوًدا غريه، فينزل بك من العذاب ما نزل هبؤالء الذين عبدوا مع اهللا غريه

  ) ٢١٤(َوأَْنِذْر َعشَِريَتَك الْأَقَْربَِني 

  }) ٢١٤(َوأَْنِذْر َعشَِريَتكَ األقَْربَِني { 
  .األقرب فاألقرب ِمن قومك، ِمن عذابنا، أن ينزل هبم -أيها الرسول  -وحذِّر 

  ) ٢١٥(َواخِْفْض َجنَاَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

  } )٢١٥(َواخِْفْض جََناَحَك ِلَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني { 
  .وأَِلْن جانبك وكالمك تواضًعا ورمحة ملن ظهر لك منه إجابة دعوتك

  ) ٢١٦(فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ 

  }) ٢١٦(فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ { 
  .من الشرك والضالل فإن خالفوا أمرك ومل يتبعوك، فتربَّأ من أعماهلم، وما هم عليه

إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ ) ٢١٩(َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن ) ٢١٨(الَِّذي َيرَاَك ِحَني َتقُوُم ) ٢١٧(َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ 
  ) ٢٢٠(الَْعِليُم 

إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ ) ٢١٩(َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن ) ٢١٨(الَِّذي يََراَك ِحَني َتقُوُم ) ٢١٧(لَى الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ َوَتوَكَّلْ َع{ 
  }) ٢٢٠(الَْعِليُم 

وم وفَوِّْض أمرك إىل اهللا العزيز الذي ال يغالَب وال يُقَْهر، الرحيم الذي ال خيذل أولياءه، وهو الذي يراك حني تق



 -للصالة وحدك يف جوف الليل، ويرى تقلُّبك مع الساجدين يف صالهتم معك قائًما وراكًعا وساجًدا وجالسًا، إنه
  .هو السميع لتالوتك وذكرك، العليم بنيتك وعملك -سبحانه

ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ ) ٢٢٢( َتَنزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ) ٢٢١(َهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشََّياِطُني 
)٢٢٣ (  

ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ ) ٢٢٢(َتنَزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ ) ٢٢١(َهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتنَزَّلُ الشََّياِطُني { 
)٢٢٣ ({  

ل الشياطني؟ تتنزل على كل كذَّاب كثري اآلثام من الكهنة، َيسَْترِقُ على َمن تنزَّ -أيها الناس -هل أخربكم
الشياطني السمع، يتخطفونه من املأل األعلى، فيلقونه إىل الكهان، وَمن جرى جمراهم ِمَن الفسقة، وأكثر هؤالء 

  .كاذبون، َيْصُدق أحدهم يف كلمة، فيزيد فيها أكثر ِمن مائة كذبة

  ) ٢٢٦(وَأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ ) ٢٢٥(أَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َوادٍ َيهِيُمونَ ) ٢٢٤(ُهمُ الَْغاُوونَ َوالشَُّعَراُء يَتَّبُِع

) ٢٢٦(ا ال َيفَْعلُونَ َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َم) ٢٢٥(أَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد يَهِيُمونَ ) ٢٢٤(َوالشُّعََراُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ { 
{  

أهنم  -أيها النيب  -أمل تر . والشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب، وجياريهم الضالون الزائغون ِمن أمثاهلم
يذهبون كاهلائم على وجهه، خيوضون يف كل فن ِمن فنون الكذب والزور ومتزيق األعراض والطعن يف األنساب 

  يقولون ما ال يفعلون، يبالغون يف مدح أهل الباطل، وينتقصون أهل احلق؟وجتريح النساء العفائف، وأهنم 

لَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوذَكَرُوا اللََّه كَثًِريا َواْنَتَصرُوا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيْع
  ) ٢٢٧(َيْنقَِلُبونَ 

ُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ إِال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوذَكَرُوا اللََّه كَِثًريا وَاْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيْعلَ{ 
  }) ٢٢٧(ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ 

ات، وأكثروا ِمن ِذكْر اهللا فقالوا الشعر يف استثىن اهللا من الشعراِء الشعراَء الذين اهتَدْوا باإلميان وعملوا الصاحل
والثناء عليه جلَّ ذكره، والدفاع عن رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وتكلموا باحلكمة  -سبحانه -توحيد اهللا 

. واملوعظة واآلداب احلسنة، وانتصروا لإلسالم، يهجون َمن يهجوه أو يهجو رسوله، ردا على الشعراء الكافرين
لذين ظلموا أنفسهم بالشرك واملعاصي، وظلموا غريهم بغمط حقوقهم، أو االعتداء عليهم، أو بالتُّهم وسيعلم ا

  .الباطلة، أي مرجع من مراجع الشر واهلالك يرجعون إليه؟ إنَّه منقلب سوء، نسأل اهللا السالمة والعافية

  }سورة النمل { 

  ) ١(طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ 



  }) ١(طس تِلَْك آَياتُ الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ  {
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) طس(

. هذه آيات القرآن وهي آيات الكتاب العزيز بينة املعىن، واضحة الداللة، على ما فيه من العلوم واحلكم والشرائع
  .فالقرآن هو الكتاب، مجع اهللا له بني االمسني

  ) ٣(الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهمْ ُيوِقُنونَ ) ٢(ُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني 

  }) ٣(ُنونَ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِق) ٢(ُهًدى وَُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني { 
وهي آيات ترشد إىل طريق الفوز يف الدنيا واآلخرة، وتبشر حبسن الثواب للمؤمنني الذين َصدَّقوا هبا، واهتدَْوا 

هبديها، الذين يقيمون الصلوات اخلمس كاملة األركان، مستوفية الشروط، ويؤدون الزكاة املفروضة ملستحقيها، 
  .ثواب وعقاب وهم يوقنون باحلياة اآلخرة، وما فيها ِمن

أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء الَْعذَابِ وَُهْم ِفي الْآِخَرِة ُهمُ ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ َزيَّنَّا لَُهمْ أَْعَمالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ 
  ) ٥(الْأَْخَسُرونَ 

أُولَِئكَ الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء الَْعذَابِ َوُهْم ِفي اآلِخَرةِ ) ٤(ا لَُهْم أَْعمَالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َزيَّنَّ{ 
  }) ٥(ُهُم األْخسَُرونَ 

إن الذين ال ُيَصدِّقون بالدار اآلخرة، وال يعملون هلا حسَّنَّا هلم أعماهلم السيئة، فرأوها حسنة، فهم يترددون فيها 
  .أولئك الذين هلم العذاب السيِّئ يف الدنيا قتال وأَْسًرا وذُال وهزميةً، وهم يف اآلخرة أشد الناس خسراًنا. متحيِّرين

  ) ٦(َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ 

  }) ٦(َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َعِليمٍ { 
  .لتتلقى القرآن من عند اهللا، احلكيم يف خلقه وتدبريه الذي أحاط بكل شيء علًما -أيها الرسول-وإنك 

  ) ٧(طَلُونَ إِذْ قَالَ ُموَسى ِلأَْهِلِه إِنِّي آَنْسُت نَاًرا سَآِتيكُْم ِمْنَها بِخََبرٍ أَْو آتِيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ لَعَلَّكُْم َتْص

  }) ٧(ُت نَاًرا سَآِتيكُْم ِمْنَها بَِخَبرٍ أَْو آتِيكُمْ بِشَِهابٍ قََبسٍ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ إِذْ قَالَ مُوَسى ألْهِلِه إِنِّي آَنْس{ 
إين أبَصْرُت ناًرا سآتيكم منها خبرب يدلنا على ": مصر"إىل " مدين"اذكر قصة موسى حني قال ألهله يف مسريه من 

  .كي تستدفئوا هبا من الربد؛ الطريق، أو آتيكم بشعلة نار

َيا ُموَسى إِنَّهُ أََنا اللَُّه الَْعزِيزُ ) ٨(فَلَمَّا َجاَءَها ُنوِدَي أَنْ بُورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 
وَلَْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى لَا َتَخْف إِنِّي لَا َيَخاُف لََديَّ وَأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبًِرا ) ٩(الَْحِكيُم 

وَأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ) ١١(إِلَّا َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسًنا بَْعَد ُسوٍء فَإِنِّي غَفُورٌ َرحِيٌم ) ١٠(الْمُْرَسلُونَ 
  ) ١٢(إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني ِمْن غَْيرِ ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آَياتٍ 



َيا ُموَسى إِنَُّه أََنا اللَُّه الَْعزِيُز ) ٨(فَلَمَّا َجاَءَها ُنوِدَي أَنْ بُورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحوْلََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { 
فُ لََديَّ قِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبًِرا وَلَْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى ال َتَخْف إِنِّي ال َيَخاوَأَلْ) ٩(الَْحِكيُم 

ِفي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْيَضاَء َوأَْدِخلْ َيَدَك ) ١١(إِال َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسًنا بَْعَد ُسوٍء فَإِنِّي غَفُوٌر َرحِيٌم ) ١٠(الْمُْرَسلُونَ 
  }) ١٢(ِمْن غَْيرِ ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آَياتٍ إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني 

فلما جاء موسى الناَر ناداه اهللا وأخربه أن هذا مكانٌ قدَّسه اهللا وباركه فجعله موضًعا لتكليم موسى وإرساله، وأن 
يا موسى إنه أنا اهللا املستحق . رك َمن يف النار وَمن حوهلا ِمَن املالئكة، وتنزيًها هللا رب اخلالئق عما ال يليق بهاهللا با

وألق عصاك فألقاها فصارت حية، . للعبادة وحدي، العزيز الغالب يف انتقامي من أعدائي، احلكيم يف تدبري خلقي
يا موسى ال َتَخْف، إين : عة ولَّى هارًبا ومل يرجع إليها، فطمأنه اهللا بقولهفلما رآها تتحرك يف خفة َتحَرَُّك احلية السري

ال خياف لديَّ من أرسلتهم برساليت، لكن َمن جتاوز احلدَّ بذنب، مث تاب فبدَّل ُحْسن التوبة بعد قبح الذنب، فإين 
ج بيضاء كالثلج من غري َبَرص يف وأدخل يدك يف جيبك ختر. غفور له رحيم به، فال ييئس أحٌد من رمحة اهللا ومغفرته

العصا، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، واجلراد، والقُمَّل، والضفادع، : مجلة تسع معجزات، وهي مع اليد
  .والدم؛ لتأييدك يف رسالتك إىل فرعون وقومه، إهنم كانوا قوًما خارجني عن أمر اهللا كافرين به

  ) ١٣(َرةً قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آيَاُتَنا مُْبِص

  }) ١٣(فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آَياُتَنا مُْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني { 
  .هذا سحٌر واضٌح بيِّن: فلما جاءهتم هذه املعجزات ظاهرة بيِّنة يبصر هبا َمن نظر إليها حقيقةَ ما دلت عليه، قالوا

  ) ١٤(قََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن َوَجَحُدوا بَِها وَاْسَتْي

  }) ١٤(َوَجَحدُوا بَِها َواسَْتْيقََنْتَها أَنْفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُفِْسِديَن { 
لداللة على صدق موسى يف نبوته وصدق دعوته، وأنكروا بألسنتهم أن تكون وكذَّبوا باملعجزات التسع الواضحة ا

كيف  -أيها الرسول-من عند اهللا، وقد استيقنوها يف قلوهبم اعتداًء على احلق وتكًربا على االعتراف به، فانظر 
  .ملن يعترب كان مصري الذين كفروا بآيات اهللا وأفسدوا يف األرض، إذ أغرقهم اهللا يف البحر؟ ويف ذلك عربة

  ) ١٥(لُْمْؤِمنَِني َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلًْما َوقَالَا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه ا

  }) ١٥(ى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلًْما َوقَاال الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَ{ 
ويف اآلية . ولقد آتينا داود وسليمان علًما فعمال به، وقاال احلمد هللا الذي فضَّلنا هبذا على كثري من عباده املؤمنني

  .دليل على شرف العلم، وارتفاع أهله

  ) ١٦(ْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْضلُ الُْمبُِني َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُووَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّ

) ١٦(ُمبُِني َهذَا لَُهوَ الْفَْضلُ الَْوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُوَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ { 
{  

يا أيها الناس ُعلِّمنا وفُهِّمنا كالم الطري، : وورث سليمان أباه داود يف النبوة والعلم وامللك، وقال سليمان لقومه



وأُعطينا ِمن كل شيء تدعو إليه احلاجة، إن هذا الذي أعطانا اهللا تعاىل إياه هلو الفضل الواضح الذي ُيَميِّزنا على َمن 
  .سوانا

  ) ١٧(ِلُسلَْيَمانَ ُجنُوُدُه ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ َوالطَّْيرِ فَُهْم يُوَزُعونَ َوُحِشَر 

  }) ١٧(َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ وَاإلِْنسِ َوالطَّْيرِ فَُهْم يُوَزُعونَ { 
 يكونوا مهَملني، بل كان على وُجِمع لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري يف مسرية هلم، فهم على كثرهتم مل

  .كي يقفوا مجيًعا منتظمني؛ كل جنس من َيُردُّ أوهلم على آخرهم

 ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم لَا َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى وَاِد النَّْملِ قَالَتْ َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم لَا َيْحِطمَنَّكُْم
ِلَديَّ َوأَنْ فَتََبسَّمَ ضَاِحكًا ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوا) ١٨(ُرونَ َيْشُع

  ) ١٩(أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحَمِتَك ِفي ِعبَاِدَك الصَّاِلِحَني 

َوُجُنوُدُه وَُهْم ال أَتَْوا َعلَى َواِد النَّْملِ قَالَْت َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساكَِنكُْم ال َيْحِطمَنَّكُمْ ُسلَْيَمانُ حَتَّى إِذَا { 
ي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ فَتََبسَّمَ ضَاِحكًا ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّت) ١٨(َيْشُعُرونَ 

  }) ١٩(أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحَمِتَك ِفي ِعبَاِدَك الصَّاِلِحَني 
يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يهلكنَّكم سليمان وجنوده، وهم ال يعلمون : حىت إذا بلغوا وادي النمل قالت منلة

ضاحكًا من قول هذه النملة لفهمها واهتدائها إىل حتذير النمل، واستشعر نعمة اهللا عليه، فتوجَّه إليه  فتبسم. بذلك
ربِّ ألْهِْمين، ووفقين، أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، وأن أعمل عمال صاحلًا ترضاه مين، : داعًيا

  .ن ارتضيت أعماهلموأدخلين برمحتك يف نعيم جنتك مع عبادك الصاحلني الذي

لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشدِيًدا أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي ) ٢٠(َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي لَا أََرى الُْهْدُهدَ أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني 
  ) ٢١(بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

ُألَعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشدِيًدا أَْو ألَذَْبَحنَُّه أَْو لَيَأِْتيَنِّي ) ٢٠(ال أََرى الُْهدُْهَد أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني  َوَتفَقَّدَ الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي{ 
  }) ٢١(بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

يل ما : وتفقد سليمان حال الطري املسخرة له وحال ما غاب منها، وكان عنده هدهد متميز معروف فلم جيده، فقال
ال أرى اهلدهد الذي أعهده؟ أَستَره ساتر عين، أم أنه كان من الغائبني عين، فلم أره لغيبته؟ فلما ظهر أنه غائب 

ألعذبنَّ هذا اهلدهد عذاًبا شديًدا لغيابه تأديًبا له، أو ألذحبنَّه عقوبة على ما فعل حيث أخلَّ مبا ُسخِّر له، أو : قال
  .لغيبتهليأتينِّي حبجة ظاهرة، فيها عذر 

  ) ٢٢(فََمكَثَ غَْيَر َبِعيٍد فَقَالَ أََحطْتُ بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمْن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنيٍ 

  }) ٢٢(فََمكَثَ غَْيَر َبعِيٍد فَقَالَ أَحَطُْت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمْن َسَبإٍ بَِنَبإٍ َيِقنيٍ { 
علمت ما مل تعلمه من : د مث حضر فعاتبه سليمان على مغيبه وختلُّفه، فقال له اهلدهدفمكث اهلدهد زمًنا غري بعي

  .خبرب خطري الشأن، وأنا على يقني منه" اليمن"بـ " سبأ"األمر على وجه اإلحاطة، وجئتك من مدينة 



  ) ٢٣(ِظيٌم إِنِّي َوَجْدُت امَْرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها عَْرٌش َع

  }) ٢٣(إِنِّي َوَجْدُت اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها عَْرٌش َعِظيٌم { 
، وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا، وهلا سرير عظيم القدر، جتلس عليه "سبأ"إين وجدت امرأةً حتكم أهل 

  .إلدارة ملكها

ونَ ونَ ِللشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ فَُهْم لَا يَْهَتُدَوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُد
)٢٤ (  

ْم َعنِ السَّبِيلِ فَُهْم ال َيْهَتُدونَ َوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِلشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّه{ 
)٢٤ ({  

وجدُتها هي وقومها يعبدون الشمس معرضني عن عبادة اهللا، وحسَّن هلم الشيطان أعماهلم السيئة اليت كانوا 
  .يعملوهنا، فصرفهم عن اإلميان باهللا وتوحيده، فهم ال يهتدون إىل اهللا وتوحيده وعبادته وحده

اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٢٥(ِه الَِّذي ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ أَلَّا َيْسُجدُوا ِللَّ
  ) ٢٦(َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ 

اللَُّه ال إِلََه إِال ) ٢٥(َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ أَال َيْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ { 
  }) ٢٦(ُهَو َربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ 
لئال يسجدوا هللا الذي ُيخرج املخبوء املستور يف السموات واألرض من املطر والنبات ؛ حسَّن هلم الشيطان ذلك

  .الذي ال معبود يستحق العبادة سواه، رب العرش العظيماهللا . وغري ذلك، ويعلم ما ُتسرُّون وما تظهرون

اذَْهْب بِِكَتابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَْيهِمْ ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَاْنظُْر َماذَا َيْرجُِعونَ ) ٢٧(قَالَ َسَنْنظُرُ أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني 
)٢٨ (  

اذَْهْب بِِكتَابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم ثُمَّ َتَولَّ َعنُْهْم فَاْنظُْر َماذَا يَْرجُِعونَ ) ٢٧(ْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني قَالَ سََنْنظُُر أََصَدقَْت أَْم كُ{ 
)٢٨ ({  

سنتأمل فيما جئتنا به من اخلرب أصدقت يف ذلك أم كنت من الكاذبني فيه؟ اذهب بكتايب هذا : قال سليمان للهدهد
  .هم إياه، مث تنحَّ عنهم قريًبا منهم حبيث تسمع كالمهم، فتأمل ما يتردد بينهم من الكالمفأعط" سبأ"إىل أهل 

  ) ٢٩(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي 

  }) ٢٩(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمُأل إِنِّي أُلِْقيَ إِلَيَّ ِكَتاٌب كَرٌِمي { 
إين وصل إيلَّ كتاب جليل : ى الكتاب إىل امللكة فقرأته، فجمعت أشراف قومها، ومسعها تقول هلمذهب اهلدهد وألق

  .املقدار من شخص عظيم الشأن



  ) ٣١(أَلَّا َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني ) ٣٠(إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَّهُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ 

  }) ٣١(أَال َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني ) ٣٠(ِمْن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ إِنَُّه { 
أال تتكربوا وال تتعاظموا عما " بسم اهللا الرمحن الرحيم"إنه من سليمان، وإنه مفتتح بـ : مث بيَّنت ما فيه فقالت

  .منقادين هللا بالوحدانية والطاعة مسلمني له دعوتكم إليه، وأقْبِلوا إيلَّ

  ) ٣٢(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ِفي أَمْرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَمًْرا حَتَّى َتْشَهُدوِن 

  }) ٣٢(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمُأل أَفْتُونِي ِفي أَْمرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَمًْرا حَتَّى َتْشَهُدوِن { 
  .يا أيها األشراف أشريوا عليَّ يف هذا األمر، ما كنت ألفصل يف أمر إال مبحضركم ومشورتكم: قالت

  ) ٣٣(قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد وَالْأَْمُر إِلَْيِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأْمُرِيَن 

  }) ٣٣(َشِديٍد وَاَألْمُر إِلَْيِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأُْمرِيَن قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو َبأْسٍ { 
حنن أصحاب قوة يف العدد والُعدَّة وأصحاب النجدة والشجاعة يف شدة احلرب، واألمر موكول : قالوا جميبني هلا

  .إليِك، وأنِت صاحبة الرأي، فتأملي ماذا تأمريننا به؟ فنحن سامعون ألمرك مطيعون لك

وَإِنِّي مُْرِسلَةٌ إِلَْيهِْم بَِهِديٍَّة ) ٣٤(نَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ قَالَْت إِ
  ) ٣٥(فََناِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ 

َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَيْهِْم ) ٣٤(َيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلكَ َيفَْعلُونَ قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْر{ 
  }) ٣٥(بَِهِديٍَّة فََناِظَرةٌ بَِم َيْرجِعُ الْمُْرَسلُونَ 

امللوك إذا دخلوا جبيوشهم قريةً عنوةً  إن: قالت حمذرةً هلم من مواجهة سليمان بالعداوة، ومبيِّنة هلم سوء مغبَّة القتال
وقهًرا خرَّبوها وصيَّروا أعزَّة أهلها أذلة، وقتلوا وأسروا، وهذه عادهتم املستمرة الثابتة حلمل الناس على أن 

  .وإين مرسلة إىل سليمان وقومه هبديَّة مشتملة على نفائس األموال أصانعه هبا، ومنتظرة ما يرجع به الرسل. يهابوهم

  ) ٣٦(ْم تَفَْرُحونَ مَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََما آَتانَِي اللَُّه خَْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتمْ بَِهِديَِّتكُفَلَ

  }) ٣٦(ُتْم بَِهدِيَِّتكُْم َتفَْرُحونَ فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِمدُّوَننِ بَِمالٍ فََما آَتاِن اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْن{ 
أمتدونين مبالٍ تَْرضيةً يل؟ فما : فلمَّا جاء رسول امللكة باهلديَّة إىل سليمان، قال مستنكًرا ذلك متحدثًا بأَنُْعمِ اهللا عليه

دية اليت تُهدى أعطاين اهللا من النبوة وامللك واألموال الكثرية خري وأفضل مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون باهل
  .ألنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة هبا؛ إليكم

  ) ٣٧(ونَ اْرجِْع إِلَْيهِْم فَلَنَأِْتَينَُّهْم بُِجُنوٍد لَا ِقَبلَ لَُهْم بَِها َولَُنخْرَِجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهمْ َصاِغُر



  }) ٣٧(لَُهْم بَِها َولَُنخْرَِجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهمْ َصاِغُرونَ  اْرجِْع إِلَيْهِْم فَلََنأِْتيَنَُّهْم بُِجنُوٍد ال ِقَبلَ{ 
ارجع إليهم، فواهللا لنأتينَّهم جبنود ال طاقة هلم مبقاومتها ومقابلتها، ": سبأ"وقال سليمان عليه السالم لرسول أهل 

  .وحده، ويتركوا عبادة من سواه ولنخرجنَّهم ِمن أرضهم أذلة وهم صاغرون مهانون، إن مل ينقادوا لدين اهللا

  ) ٣٨(قَالَ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَيُّكُْم َيأْتِينِي بِعَْرِشَها قَْبلَ أَنْ يَأُْتونِي ُمْسِلِمَني 

  }) ٣٨(قَالَ َيا أَيَُّها الَْمُأل أَيُّكُمْ َيأْتِينِي بَِعْرشَِها قَْبلَ أَنْ َيأْتُونِي ُمْسِلِمَني { 
أيُّكم يأتيين بسرير ملكها العظيم قبل أن يأتوين منقادين : من َسخَّرهم اهللا له من اجلن واإلنس قال سليمان خماطًبا

  طائعني؟

  ) ٣٩(قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك وَإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني 

  }) ٣٩(أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني  قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ{ 
أنا آتيك به قبل أن تقوم من جملسك هذا، وإين لقويٌّ على َحْمله، أمني على ما فيه، : قال مارد قويٌّ شديد من اجلن

  .آيت به كما هو ال أُنِقص منه شيئًا وال أبدله

ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ  الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكتَابِ أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَرْفَُك فَلَمَّا َرآُه ُمْسَتِقراقَالَ 
  ) ٤٠(كَفََر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي  رَبِّي ِلَيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُرُ ِلَنفِْسِه َوَمْن

قِرا ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ قَالَ الَِّذي عِْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الْكَِتابِ أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا َرآُه ُمْسَت{ 
  }) ٤٠(َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُرُ ِلَنفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي  رَبِّي ِلَيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر

فأذن له . أنا آتيك هبذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا حترَّكَْت للنظر يف شيء: قال الذي عنده علم من الكتاب
هذا ِمن فضل ريب الذي خلقين : لديه ثابًتا عنده قالفلما رآه سليمان حاضًرا . سليمان فدعا اهللا، فأتى بالعرش
أأشكر بذلك اعترافًا بنعمته تعاىل عليَّ أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر هللا على نعمه : وخلق الكون كله؛ ليختربين

لشاكر فإنَّ َنفَْع ذلك يرجع إليه، ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ريب غين عن شكره، كرمي يعم خبريه يف الدنيا ا
  .والكافر، مث حياسبهم وجيازيهم يف اآلخرة

  ) ٤١(قَالَ َنكِّرُوا لََها َعْرَشَها َنْنظُْر أََتهَْتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن لَا يَْهَتُدونَ 

  }) ٤١(قَالَ َنكُِّروا لََها َعْرشََها َنْنظُرْ أَتَْهَتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن ال َيْهَتُدونَ { 
لنرى أهتتدي إىل معرفته أم ؛ غيِّروا سرير ملكها الذي جتلس عليه إىل حال تنكره إذا رأته: ل سليمان ملن عندهقا

  تكون من الذين ال يهتدون؟

  ) ٤٢(فَلَمَّا َجاَءْت ِقيلَ أََهكَذَا َعْرُشِك قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو َوأُوتِيَنا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني 



  }) ٤٢(فَلَمَّا َجاَءْت ِقيلَ أََهكَذَا َعْرُشِك قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو َوأُوِتيَنا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني { 
فظهر لسليمان أهنا . إنه يشبهه: أهكذا عرشك؟ قالت: إىل سليمان يف جملسه قيل هلا" سبأ"فلما جاءت ملكة 

وأوتينا العلم باهللا وبقدرته ِمن : قدرة اهللا وصحة نبوة سليمان عليه السالم، فقالأصابت يف جواهبا، وقد علمت 
  .قبلها، وكنا منقادين ألمر اهللا متبعني لدين االسالم

  ) ٤٣(َوَصدََّها َما كَاَنْت تَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن 

  }) ٤٣(ُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن َوَصدََّها َما كَاَنتْ َتْعُب{ 
وَمَنَعها عن عبادة اهللا وحده ما كانت تعبده ِمن دون اهللا تعاىل، إهنا كانت كافرة ونشأت بني قوم كافرين، 

د الباطلة ُتذهب واستمرت على دينهم، وإال فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به احلق من الباطل، ولكن العقائ
  .بصرية القلب

ِمْن قََوارِيَر قَالَْت َربِّ إِنِّي  ِقيلَ لََها اْدُخِلي الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً َوكََشفَْت َعْن َساقَيَْها قَالَ إِنَّهُ صَْرٌح ُمَمرٌَّد
  ) ٤٤(عَالَِمَني ظَلَْمُت َنفِْسي وَأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الْ

ِمْن قََوارِيَر قَالَْت َربِّ إِنِّي  ِقيلَ لََها اْدُخِلي الصَّْرَح فَلَمَّا َرأَْتُه َحِسَبْتهُ لُجَّةً وَكََشفَْت َعْن َساقَْيَها قَالَ إِنَُّه صَْرٌح ُمَمرٌَّد{ 
  }) ٤٤( ظَلَْمُت َنفِْسي وَأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني

ادخلي القصر، وكان صحنه ِمن زجاج حتته ماء، فلما رأته ظنته ماء تتردد أمواجه، وكشفت عن ساقيها : قيل هلا
فأدركت عظمة ملك سليمان، . إنه صحن أملس من زجاج صاف واملاء حتته: لتخوض املاء، فقال هلا سليمان

تابعة لسليمان داخلة يف دين رب العاملني رب إين ظلمت نفسي مبا كنت عليه من الشرك، وانقدُت م: وقالت
  .أمجعني

  ) ٤٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَانِ َيْخَتِصُمونَ 

  }) ٤٥(ْم فَرِيقَاِن َيْخَتِصُمونَ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم صَاِلًحا أَِن اعُْبُدوا اللََّه فَإِذَا ُه{ 
أن وحِّدوا اهللا، وال جتعلوا معه إهلًا آخر، فلما أتاهم صاحلٌ داعًيا إىل توحيد اهللا : ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلًا
  .أحدمها مؤمن به، واآلخر كافر بدعوته، وكل منهم يزعم أن احلق معه: وعبادته وحده صار قومه فريقني

  ) ٤٦(قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُونَ بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة لَْولَا َتْسَتغِْفُرونَ اللََّه لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ قَالَ َيا 

  }) ٤٦( قَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْستَْعجِلُونَ بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة لَْوال َتْسَتْغِفُرونَ اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ{ 
ِلَم تبادرون الكفر وعمل السيئات الذي جيلب لكم العذاب، وتؤخرون اإلميان وِفْعل : قال صاحل للفريق الكافر

  .احلسنات الذي جيلب لكم الثواب؟ هال تطلبون املغفرة من اهللا ابتداء، وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترمحوا

  ) ٤٧(ْم ِعْنَد اللَِّه َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ قَالُوا اطَّيَّرَْنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَالَ طَاِئرُكُ



  }) ٤٧(قَالُوا اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَالَ طَاِئُركُْم ِعْندَ اللَِّه َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ { 
اهللا ِمن خري أو شر فهو ما أصابكم : َتشاَءْمنا بك ومبن معك ممن دخل يف دينك، قال هلم صاحل: قال قوم صاحل له

  .مقدِّره عليكم وجمازيكم به، بل أنتم قوم ُتْخَتربون بالسراء والضراء واخلري والشر

  ) ٤٨(َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ وَلَا ُيصِْلُحونَ 

  }) ٤٨(ْرضِ َوال ُيصِْلُحونَ َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي اَأل{ 
تسعة رجال، شأهنم اإلفساد يف  -الواقعة يف مشال غرب جزيرة العرب" اِحلجْر"وهي -وكان يف مدينة صاحل 

  .األرض، الذي ال خيالطه شيء من الصالح

  ) ٤٩(هِْدَنا َمْهِلَك أَْهِلِه وَإِنَّا لََصاِدقُونَ قَالُوا َتقَاَسُموا بِاللَِّه لَنَُبيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ ِلَوِليِِّه َما َش

  }) ٤٩(نَّا لَصَاِدقُونَ قَالُوا َتقَاَسمُوا بِاللَِّه لَُنَبيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ لَِوِليِِّه َما شَهِْدَنا َمهِْلَك أَْهِلِه َوإِ{ 
لنأتنيَّ صاحلًا بغتة يف الليل فنقتله : لف كل واحد لآلخرينتقامسوا باهللا بأن حي: قال هؤالء التسعة بعضهم لبعض

  .ما حضرنا قتلهم، وإنا لصادقون فيما قلناه: ونقتل أهله، مث لنقولَنَّ لويلِّ الدم ِمن قرابته

  ) ٥٠(َوَمكَُروا َمكًْرا وََمكَْرَنا َمكًْرا وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

  }) ٥٠(َوُهْم ال َيْشُعُرونَ َوَمكَرُوا َمكًْرا َوَمكَْرَنا َمكًْرا { 
ودبَّروا هذه احليلة إلهالك صاحل وأهله مكًرا منهم، فنصرنا نبينا صاحلًا عليه السالم، وأخذناهم بالعقوبة على ِغرَّة، 

  .وهم ال يتوقعون كيدنا هلم جزاًء على كيدهم

  ) ٥١(َمُهْم أَْجَمِعَني فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّْرَناُهْم َوقَْو

  }) ٥١(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعَني { 
  .نظرة اعتبار إىل عاقبة غَْدر هؤالء الرهط بنبيهم صاحل؟ أنا أهلكناهم وقومهم أمجعني -أيها الرسول-فانظر 

  ) ٥٢(بَِما ظَلَُموا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ  فَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً

  }) ٥٢(فَِتلَْك ُبيُوُتُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ { 
إن يف . همبسبب ظلمهم ألنفسهم بالشرك، وتكذيب نبي؛ فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد، أهلكهم اهللا

  .ذلك التدمري واإلهالك لَعظة لقوم يعلمون ما فعلناه هبم، وهذه سنتنا فيمن يكذب املرسلني

  ) ٥٣(َوأَْنَجْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

  }) ٥٣(َوأَْنجَْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَانُوا َيتَّقُونَ { 
  .واملؤمنني به، الذين كانوا يتقون بإمياهنم عذاب اهللاوأجنينا مما حلَّ بثمود من اهلالك صاحلًا 



أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ) ٥٤(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ 
  ) ٥٥(َتْجَهلُونَ 

أَئِنَّكُمْ لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَنُْتْم ) ٥٤(قَالَ ِلقَْوِمِه أَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َوأَنُْتْم تُْبِصُرونَ  َولُوطًا إِذْ{ 
  }) ٥٥(قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

أإنكم لتأتون الرجال يف أدبارهم  أتأتون الفعلة املتناهية يف القبح، وأنتم تعلمون قبحها؟: واذكر لوطًا إذ قال لقومه
للشهوة عوًضا عن النساء؟ بل أنتم قوم جتهلون حقَّ اهللا عليكم، فخالفتم بذلك أمره، وَعصَْيُتم رسوله بفعلتكم 

  .القبيحة اليت مل يسبقكم هبا أحد من العاملني

  ) ٥٦(ْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَ

  }) ٥٦(فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِال أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهمْ أُنَاٌس يََتطَهَُّرونَ { 
أناس يتنزهون عن إتيان أَْخرجوا آل لوط من قريتكم، إهنم : فما كان لقوم لوط جواب له إال قول بعضهم لبعض

  .قالوا هلم ذلك استهزاًء هبم. الذكران

  ) ٥٧(فَأَْنجَْيَناُه َوأَْهلَُه إِلَّا امَْرأََتُه قَدَّرَْناَها ِمَن الْغَابِرِيَن 

  }) ٥٧(فَأَْنَجْيَناُه َوأَْهلَُه إِال اْمرَأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الْغَابِرِيَن { 
ذاب الذي سيقع بقوم لوط، إال امرأته قدَّرناها من الباقني يف العذاب حىت هتلك مع فأجنينا لوطًا وأهله من الع

  .ألهنا كانت عوًنا لقومها على أفعاهلم القبيحة راضية هبا؛ اهلالكني

  ) ٥٨(َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن 

  }) ٥٨(طَُر الْمُْنذَرِيَن َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فََساَء َم{ 
  .وأمطرنا عليهم من السماء حجارة ِمن طني مهلكة، فقَُبَح مطر املنذَرين، الذين قامت عليهم احلجة

  ) ٥٩(قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى آللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَ 

  }) ٥٩(الٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى آللَُّه خَْيٌر أَْم َما ُيْشرِكُونَ قُلِ الَْحْمدُ ِللَِّه َوَس{ 
الثناء والشكر هللا، وسالم منه، وأََمَنةٌ على عباده الذين ختريهم لرسالته، مث اسأل مشركي : -أيها الرسول-قل 

 ميلك لنفسه وال لغريه نفًعا وال قومك هل اهللا الذي ميلك النفع والضر خري أو الذي يشركون من دونه، ممن ال
  ضًرا؟

َما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْنبِتُوا َشَجَرَها أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا بِهِ َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجٍة 
  ) ٦٠( أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ



ا كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْنبِتُوا أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا بِِه َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجٍة َم{ 
  }) ٦٠(َشَجَرَها أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ 

ات واألرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنبت به حدائق ذات منظر حسن؟ ما كان لكم واسأهلم َمن خلق السمو
إن عبادته سبحانه هي احلق، وعبادة ما سواه هي . أن تنبتوا شجرها، لوال أن اهللا أنزل عليكم املاء من السماء

كون قوم ينحرفون عن طريق أمعبود مع اهللا فعل هذه األفعال حىت يُعبد معه وُيشرك به؟ بل هؤالء املشر. الباطل
  .احلق واإلميان، فيسوون باهللا غريه يف العبادة والتعظيم

ًزا أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا أَمَّْن َجَعلَ الْأَْرَض قَرَاًرا َوَجَعلَ ِخلَالََها أَنَْهاًرا َوَجَعلَ لََها رََواِسَي َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ حَاجِ
  ) ٦١(ُمونَ َيْعلَ

ا أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ أَمَّْن َجَعلَ اَألْرَض قََراًرا َوجََعلَ ِخاللََها أَنَْهاًرا َوَجَعلَ لََها رََواِسَي َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ َحاجًِز{ 
  }) ٦١(أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ 

قًرا وجعل وسطها أهناًرا، وجعل هلا اجلبال ثوابت، أعبادة ما تشركون بربكم خري أم الذي جعل لكم األرض مست
وجعل بني البحرين العذب وامللح حاجًزا حىت ال يُفسد أحدمها اآلخر؟ أمعبود مع اهللا فََعلَ ذلك حىت تشركوه معه 

  .يف عبادتكم؟ بل أكثر هؤالء املشركني ال يعلمون قَْدر عظمة اهللا، فهم يشركون به تقليًدا وظلًما

  ) ٦٢(كَُّرونَ يُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشفُ السُّوَء َوَيْجعَلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِليلًا َما َتذَأَمَّْن ُيجِ

  }) ٦٢(لَِّه قَِليال َما َتذَكَُّرونَ أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء وََيْجَعلُكُمْ ُخلَفَاَء اَألْرضِ أَإِلٌَه َمعَ ال{ 
أعبادة ما تشركون باهللا خري أم الذي جييب املكروب إذا دعاه، ويكشف السوء النازل به، وجيعلكم خلفاء ملن 

سبقكم يف األرض؟ أمعبود مع اهللا ينعم عليكم هذه النعم؟ قليال ما تذكرون وتعتربون، فلذلك أشركتم باهللا غريه يف 
  .عبادته

للَِّه تََعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ ْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَمْن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َمَع اأَمَّ
)٦٣ (  

ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َتَعالَى اللَُّه َعمَّا  أَمَّْن يَْهدِيكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَمْن يُْرِسلُ الرِّيَاَح{ 
  }) ٦٣(ُيْشرِكُونَ 

أعبادة ما تشركون باهللا خري أم الذي يرشدكم يف ظلمات الرب والبحر إذا ضللتم فأظلمت عليكم السبل، والذي 
رض؟ أمعبود مع اهللا يفعل بكم شيئًا من ذلك يرسل الرياح مبشرات مبا يرحم به عباده ِمن غيث حييي موات األ

  .فتدعونه من دونه؟ تنزَّه اهللا وتقدَّس عما يشركون به غريه

  ) ٦٤(ِدِقَني ُبرَْهاَنكُْم إِنْ كُنُْتْم َصا أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ َهاتُوا

ُبْرَهاَنكُْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقنيَ أَمَّْن يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوَمْن َيْرزُقُكُْم ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ هَاُتوا { 
)٦٤ ({  



كم من السماء بإنزال املطر، ومن األرض واسأهلم من الذي ينشئ اخللق مث يفنيه إذا شاء، مث يعيده، وَمن الذي يرزق
هاتوا حجتكم إن كنتم صادقني يف زعمكم أن هللا تعاىل : بإنبات الزرع وغريه؟ أمعبود سوى اهللا يفعل ذلك؟ قل

  .شريكًا يف ملكه وعبادته

َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي الْآخَِرِة ) ٦٥(أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ قُلْ لَا َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ 
  ) ٦٦(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم مِْنَها َعُمونَ 

اَرَك ِعلُْمُهْم ِفي َبلِ ادَّ) ٦٥(قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ الَْغْيَب إِال اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ { 
  }) ٦٦(اآلِخَرِة َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم ِمنَْها َعُمونَ 

ال يعلم أحد يف السموات وال يف األرض ما استأثر اهللا بعلمه من املغيَّبات، وال يدرون مىت : هلم -أيها الرسول-قل 
اآلخرة، فأيقنوا بالدار اآلخرة، وما فيها ِمن أهوال  هم مبعوثون ِمن قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم يف

  .حني عاينوها، وقد كانوا يف الدنيا يف شك منها، بل عميت عنها بصائرهم

  ) ٦٧(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَإِذَا كُنَّا ُترَاًبا َوآَباُؤَنا أَِئنَّا لَُمْخَرُجونَ 

  }) ٦٧(َراًبا َوآَباُؤَنا أَئِنَّا لَُمخَْرُجونَ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَِئذَا كُنَّا ُت{ 
  أحنن وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن صرنا تراًبا؟: وقال الذين جحدوا وحدانية اهللا

  ) ٦٨(لَقَْد ُوِعْدَنا َهذَا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  }) ٦٨(قَْد ُوِعْدَنا َهذَا َنْحُن َوآَباؤَُنا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِال أََساِطُري األَوَِّلَني لَ{ 
لقد ُوعدنا هذا البعث حنن وآباؤنا ِمن قبل، فلم نر لذلك حقيقة ومل نؤمن به، ما هذا الوعد إال مما سطَّره األولون 

  .من األكاذيب يف كتبهم وافتروه

  ) ٦٩(لْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني قُلْ ِسُريوا ِفي ا

  }) ٦٩(قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني { 
سريوا يف األرض، فانظروا إىل ديار َمن كان قبلكم من اجملرمني، كيف كان : هلؤالء املكذبني -أيها الرسول-قل 
  .ة املكذبني للرسل؟ أهلكهم اهللا بتكذيبهم، واهللا فاعل بكم مثلهم إن مل تؤمنواعاقب

  ) ٧٠(َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَلَا َتكُْن ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ 

  }) ٧٠(َوال َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوال َتكُْن ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ { 
  .ك وتكذيبهم لك، وال َيِضقْ صدرك ِمن مكرهم بك، فإن اهللا ناصرك عليهموال حتزن على إعراض املشركني عن

  ) ٧١(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 



  }) ٧١(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
عذاب الذي تَِعُدنا به أنت وأتباعك إن كنتم مىت يكون هذا الوعد بال: -أيها الرسول-ويقول مشركو قومك 
  صادقني فيما تعدوننا به؟

  ) ٧٢(قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ رَِدَف لَكُْم بَْعُض الَِّذي َتْستَْعجِلُونَ 

  }) ٧٢(قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ َرِدَف لَكُْم بَْعُض الَِّذي َتْستَْعجِلُونَ { 
  .اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب اهللاعسى أن يكون قد : -أيها الرسول-قل هلم 

  ) ٧٣(َوإِنَّ رَبََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْشكُُرونَ 

  }) ٧٣(َوإِنَّ َربََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْشكُُرونَ { 
معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به، ولكن أكثرهم ال  بتركه؛ وإنَّ ربك لذو فضل على الناس

  .يشكرون له على ذلك، فيؤمنوا به وخيلصوا له العبادة

  ) ٧٤(َوإِنَّ رَبََّك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ 

  }) ٧٤( َوإِنَّ َربََّك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ{ 
  .وإن ربك لَيعلم ما ختفيه صدور خلقه وما يظهرونه

  ) ٧٥(َوَما ِمْن غَاِئَبٍة ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ 

  }) ٧٥(َوَما ِمْن غَاِئَبٍة ِفي السََّماِء َواَألْرضِ إِال ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ { 
قد أحاط ذلك الكتاب . ماء واألرض إال يف كتاب واضح عند اهللاوما ِمن شيء غائب عن أبصار اخللق يف الس

  .جبميع ما كان وما يكون

  ) ٧٦(إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ يَقُصُّ َعلَى بَنِي إِسَْراِئيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

  }) ٧٦(ي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَكْثَرَ الَِّذ{ 
  .إن هذا القرآن يقصُّ على بين إسرائيل احلق يف أكثر األشياء اليت اختلفوا فيها

  ) ٧٧(َوإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني 

  }) ٧٧(َوإِنَّهُ لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني { 
  .العذاب، ملن صدَّق به واهتدى هبداه وإن هذا القرآن هلداية من الضالل ورمحة من

  ) ٧٨(إِنَّ رَبََّك َيقِْضي بَْيَنُهمْ بُِحكِْمِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْعِليُم 



  }) ٧٨(إِنَّ َربََّك يَقِْضي َبْينَُهْم بُِحكِْمِه َوُهَو الَْعزِيزُ الَْعلِيُم { 
وهو العزيز . فينتقم من املبطل، وجيازي احملسن إن ربك يقضي بني املختلفني من بين إسرائيل وغريهم حبكمه فيهم،

  .الغالب، فال ُيَردُّ قضاؤه، العليم، فال يلتبس عليه حق بباطل

  ) ٧٩(فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ 

  }) ٧٩(فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ { 
  .فإنه كافيك، إنك على احلق الواضح الذي ال شك فيه؛ يف كل أمورك على اهللا، وثق به -سولأيها الر-فاعتمد 

  ) ٨٠(إِنََّك لَا ُتْسِمُع الْمَْوَتى وَلَا ُتْسِمعُ الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمدْبِرِيَن 

  }) ٨٠(َولَّْوا ُمدْبِرِيَن إِنََّك ال ُتْسِمُع الَْمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا { 
ال تقدر أن ُتسمع احلق َمن طبع اهللا على قلبه فأماته، وال ُتسمع دعوتك َمن أصمَّ اهللا مسعه عن  -أيها الرسول-إنك 

مساع احلق عند إدبارهم معرضني عنك، فإن األصم ال يسمع الدعاء إذا كان مقبال، فكيف إذا كان معرًضا عنه 
  مولًيا مدبًرا؟

  ) ٨١(أَْنَت بَِهاِدي الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمعُ إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ َوَما 

  }) ٨١(َوَما أَْنَت بَِهادِ الُْعْميِ َعْن َضاللَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمعُ إِال َمْن ُيْؤِمُن بِآَياِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ { 
هباٍد عن الضاللة َمن أعماه اهللا عن اهلدى والرشاد، وال ميكنك أن ُتسمع إال َمن يصدِّق  -سولأيها الر-وما أنت 

  .بآياتنا، فهم مسلمون مطيعون، مستجيبون ملا دعوهتم إليه

  ) ٨٢(وا بِآيَاِتَنا لَا ُيوِقُنونَ َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِمْ أَخَْرْجَنا لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس كَاُن

  }) ٨٢(ا ال ُيوِقُنونَ َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِْم أَْخَرجَْنا لَُهْم دَابَّةً ِمَن اَألْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس كَاُنوا بِآَياِتَن{ 
هللا وحكمه، حىت صاروا من لتماديهم يف املعاصي والطغيان، وإعراضهم عن شرع ا؛ وإذا وجب العذاب عليهم

، حتدثهم أن "الدابة"شرار خلقه، أخرجنا هلم من األرض يف آخر الزمان عالمة من عالمات الساعة الكربى، وهي 
  .الناس املنكرين للبعث كانوا بالقرآن وحممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه ال يصدقون وال يعملون

  ) ٨٣(ِممَّْن ُيكَذُِّب بِآَياتَِنا فَُهْم ُيوَزُعونَ  َوَيْوَم َنْحُشُر ِمْن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجا

  }) ٨٣(َوَيْوَم َنْحُشُر ِمْن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجا ِممَّْن ُيكَذِّبُ بِآَياِتَنا فَُهْم يُوَزُعونَ { 
م، ليجتمعوا كله؛ ويوم جنمع يوم احلشر من كل أمة مجاعة، ممن يكذب بأدلتنا وحججنا، ُيحَْبس أوهلم على آخرهم

  .مث يساقون إىل احلساب

َوَوقََع الْقَْولُ َعلَيْهِْم بَِما ظَلَُموا ) ٨٤(َحتَّى إِذَا َجاُءوا قَالَ أَكَذَّْبُتْم بِآيَاِتي َولَْم ُتِحيطُوا بَِها ِعلًْما أَمَّاذَا كُنُْتْم َتْعَملُونَ 
  ) ٨٥(فَُهْم لَا َيْنِطقُونَ 



َوَوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِمْ بَِما ) ٨٤(مْ بِآَياِتي وَلَْم ُتِحيطُوا بَِها ِعلًْما أَْم َماذَا كُْنُتمْ َتْعَملُونَ حَتَّى إِذَا َجاُءوا قَالَ أَكَذَّْبُت{ 
  }) ٨٥(ظَلَُموا فَُهْم ال َيْنِطقُونَ 

ي، وباآليات أكذَّبْتم بآيايت اليت أنزلتها على رسل: حىت إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال اهللا
اليت أقمتها داللة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة ومل حتيطوا علًما ببطالهنا، حىت ُتعرضوا عنها وُتكَذِّبوا هبا، 
أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم ال ينطقون حبجة يدفعون هبا 

  .بعن أنفسهم ما حلَّ هبم من سوء العذا

  ) ٨٦(ُنونَ أَلَْم َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ لَِيْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْم

  }) ٨٦(مٍ ُيْؤِمُنونَ أَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَيْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْو{ 
أمل ير هؤالء املكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُّون فيه وينامون، والنهار يبصرون فيه للسعي يف معاشهم؟ إن يف 

  .تصريفهما لَداللة لقوم يؤمنون بكمال قدرة اهللا ووحدانيَّته وعظيم نعمه

  ) ٨٧(َماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتْوُه َداخِرِيَن َوَيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السَّ

  }) ٨٧(اخِرِيَن َوَيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ إِال َمْن َشاَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتْوُه َد{ 
ففزع َمن يف السموات وَمن يف األرض فزًعا شديًدا ِمن هول " القرن"وم َينفخ امللَك يف ي -أيها الرسول-واذكر 

  .النفخة، إال َمنِ استثناه اهللا ممن أكرمه وحفظه من الفزع، وكل املخلوقات يأتون إىل رهبم صاغرين مطيعني

  ) ٨٨(ْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَُّه َخبٌِري بَِما َتفَْعلُونَ َوَتَرى الْجَِبالَ َتْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ ُص

  }) ٨٨(خَبٌِري بَِما َتفَْعلُونَ  َوَتَرى الْجِبَالَ َتْحسَُبَها َجاِمَدةً َوِهيَ َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَُّه{ 
تظنها واقفة مستقرة، وهي تسري سًريا حثيثًا كسري السحاب الذي تسيِّره الرياح، وهذا ِمن صنع اهللا  وترى اجلبال

  .إن اهللا خبري مبا يفعل عباده من خري وشر، وسيجازيهم على ذلك. الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه

  ) ٨٩(ٍذ آِمُنونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيْومَِئ

  }) ٨٩(َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيوَْمِئٍذ آِمُنونَ { 
من جاء بتوحيد اهللا واإلميان به وعبادته وحده، واألعمال الصاحلة يوم القيامة، فله عند اهللا من األجر العظيم ما هو 

  .وم الفزع األكرب آمنونخري منها وأفضل، وهو اجلنة، وهم ي

  ) ٩٠(َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

  }) ٩٠(َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوهُُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِال َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { 
ومن جاء بالشرك واألعمال السيئة املنكرة، فجزاؤهم أن يكبَّهم اهللا على وجوههم يف النار يوم القيامة، ويقال هلم 

  هل جتزون إال ما كنتم تعملون يف الدنيا؟: توبيًخا



َوأَنْ أَْتلُوَ ) ٩١(مِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد َربَّ َهِذِه الَْبلَْدةِ الَِّذي َحرََّمَها َولَُه كُلُّ َشْيٍء َوأُ
  ) ٩٢(الْقُْرآنَ فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمَن الْمُْنِذرِيَن 

َوأَنْ أَْتلَُو ) ٩١(َها َولَُه كُلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني إِنََّما أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبَد َربَّ َهِذهِ الْبَلَْدِة الَِّذي َحرََّم{ 
  }) ٩٢(الْقُْرآنَ فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمَن الْمُْنِذرِيَن 

، الذي َحرَّمها على خلقه أن يسفكوا "مكة"هذه البلدة، وهي إمنا أُمرت أن أعبد رب : للناس -أيها الرسول-قل 
فيها دًما حراًما، أو يظلموا فيها أحدًا، أو يصيدوا صيدها، أو يقطعوا شجرها، وله سبحانه كل شيء، وأُمرت أن 

الناس،  أعبده وحده دون َمن سواه، وأُمرت أن أكون من املنقادين ألمره، املبادرين لطاعته، وأن أتلو القرآن على
إمنا : -أيها الرسول-فمن اهتدى مبا فيه واتبع ما جئت به، فإمنا خري ذلك وجزاؤه لنفسه، ومن ضلَّ عن احلق فقل 

أنا نذير لكم من عذاب اهللا وعقابه إن مل تؤمنوا، فأنا واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم، وليس بيدي من اهلداية 
  .شيء

  ) ٩٣(كُْم آَياِتِه فََتْعرِفُوَنَها َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه سَُيرِي

  }) ٩٣(َوقُلِ الَْحْمدُ ِللَِّه َسيُرِيكُْم آَياِتِه فََتْعرِفُوَنَها َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { 
ويف السماء واألرض، فتعرفوهنا معرفة تدلكم الثناء اجلميل هللا، سرييكم آياته يف أنفسكم : -أيها الرسول-وقل 

  }سورة القصص { . على احلق، وتبيِّن لكم الباطل، وما ربك بغافل عما تعملون، وسيجازيكم على ذلك

  ) ١(طسم 

  }) ١(طسم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) طسم(

  ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 

  }) ٢(َك آيَاُت الْكَِتابِ الُْمبِنيِ ِتلْ{ 
  .، مبيًنا لكل ما حيتاج إليه العباد يف دنياهم وأخراهم-أيها الرسول-هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك 

  ) ٣(َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ 

  }) ٣(وَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ ُم{ 
نقصُّ عليك من خرب موسى وفرعون بالصدق لقوم يؤمنون هبذا القرآن، ويصدِّقون بأنه من عند اهللا، ويعملون 

  .هبديه

ُيذَبُِّح أَْبَناءَُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن  إِنَّ ِفْرَعْونَ َعلَا ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيسَْتْضِعُف طَاِئفَةً ِمْنُهْم
  ) ٤(الُْمفِْسِديَن 



ْحيِي نَِساَءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن إِنَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي اَألْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيسَْتْضِعُف طَاِئفَةً ِمْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبَناءَُهْم َوَيْسَت{ 
  }) ٤(الُْمفِْسِديَن 

إن فرعون تكرب وطغى يف األرض، وجعل أهلها طوائف متفرقة، يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل، يذبِّح 
  .أبناءهم، ويستعبد نساءهم، إنه كان من املفسدين يف األرض

  ) ٥(ِئمَّةً وََنْجَعلَُهمُ الَْوارِِثَني َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ وََنْجَعلَُهمْ أَ

  }) ٥(َونُرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِفي اَألْرضِ وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً وََنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَني { 
وجنعلهم يرثون  ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون يف األرض، وجنعلهم قادةً يف اخلري ودعاةً إليه،

  .األرض بعد هالك فرعون وقومه

  ) ٦(َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم َما كَاُنوا َيْحذَُرونَ 

  }) ٦(نُوا َيْحذَُرونَ َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي اَألْرضِ َونُرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم َما كَا{ 
ومنكن هلم يف األرض، وجنعل فرعون وهامان وجنودمها يرون من هذه الطائفة املستضعفة ما كانوا خيافونه ِمن 

  .هالكهم وذهاب ملكهم، وإخراجهم من ديارهم على يد مولود من بين إسرائيل

لَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َولَا َتَخاِفي َولَا َتحَْزنِي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن َوأَْوحَْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرضِِعيِه فَإِذَا ِخفِْت َع
  ) ٨( فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُوا َوحََزًنا إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما كَانُوا َخاِطِئَني) ٧(الْمُْرَسِلَني 

ي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوهُ َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َوال َتَخاِفي َوال َتحَْزنِ{ 
  }) ٨(ًنا إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما كَاُنوا َخاِطِئَني فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدوا َوَحَز) ٧(ِمَن الُْمْرَسِلَني 

أن أرضعيه مطمئنة، فإذا : وألْهمنا أم موسى حني ولدته وخشيت عليه أن يذحبه فرعون كما يذبح أبناء بين إسرائيل
تلوه، ودون حزن خشيت أن ُيعرف أمره فضعيه يف صندوق وألقيه يف النيل، دون خوف من فرعون وقومه أن يق

فوضعته يف صندوق وألقته يف النيل، فعثر عليه أعوان فرعون . على فراقه، إنا رادُّو ولدك إليك وباعثوه رسوال
إن فرعون وهامان وأعواهنما . وأخذوه، فكانت عاقبةُ ذلك أن جعله اهللا هلم عدوا وحزًنا، فكان إهالكُهم على يده

  .كانوا آمثني مشركني

  ) ٩(ُرونَ َرأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي وَلََك لَا تَقُْتلُوُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَوْ نَتَِّخذَُه َولًَدا َوُهْم لَا َيْشُعَوقَالَِت اْم

  }) ٩(ا َوُهْم ال َيْشُعُرونَ َوقَالَِت اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك ال َتقُْتلُوُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه َولًَد{ 
فقد نصيب منه خًريا أو نتخذه ؛ هذا الطفل سيكون مصدر سرور يل ولك، ال تقتلوه: وقالت امرأة فرعون لفرعون

  .ولدا، وفرعون وآله ال يدركون أن هالكهم على يديه

  ) ١٠(نْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوأَْصَبَح فُؤَاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْولَا أَ



  }) ١٠(ُمْؤِمنَِني وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا إِنْ كَاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوال أَنْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الْ{ 
إال من همِّ موسى وذكره، وقاربت أن ُتظهِر أنه ابنها لوال أن  وأصبح فؤاد أم موسى خالًيا من كل شيء يف الدنيا

  .لتكون من املؤمنني بوعد اهللا املوقنني به؛ ثبتناها، فصربت ومل تُْبِد به

  ) ١١(َوقَالَْت لِأُْخِتِه قُصِّيِه فََبُصَرْت بِِه َعْن ُجُنبٍ وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

  }) ١١(ْت بِِه َعْن ُجُنبٍ وَُهْم ال َيْشُعُرونَ َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه فََبُصَر{ 
اتَّبِعي أثر موسى كيف ُيْصَنع به؟ فتتبعت أثره فأبصرته عن ُبْعد، وقوم : وقالت أم موسى ألخته حني ألقته يف اليم

  .فرعون ال يعرفون أهنا أخته، وأهنا تتبع خربه

  ) ١٢(ْت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه َناِصُحونَ َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الْمَرَاِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَ

  }) ١٢( نَاِصُحونَ َوَحرَّمَْنا َعلَْيِه الَْمرَاِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهمْ لَُه{ 
هل أدلكم على أهل بيت : راضع أن يرتضع منهن ِمن قبل أن نردَّه إىل أمه، فقالت أختهوحرمنا على موسى امل

  .حيسنون تربيته وإرضاعه، وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إىل ذلك

  ) ١٣(ثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ فََرَدْدَناهُ إِلَى أُمِِّه كَْي تَقَرَّ َعْيُنَها َولَا َتْحَزنَ َوِلَتْعلََم أَنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ وَلَِكنَّ أَكْ

  }) ١٣(ْم ال َيْعلَُمونَ فََرَددَْناُه إِلَى أُمِِّه كَيْ َتقَرَّ َعْيُنَها َوال َتْحَزنَ َوِلَتْعلَمَ أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُه{ 
ا سليًما ِمن قتل فرعون، وال حتزنَ على إذ رجع إليه؛ كي تقرَّ عينها به، ووفينا إليها بالوعد؛ فرددنا موسى إىل أمه

إن اهللا ال خيلف وعده، ولكن أكثر . فراقه، ولتعلم أن وعد اهللا حق فيما وعدها ِمن ردِّه إليها وجعله من املرسلني
  .املشركني ال يعلمون أن وعد اهللا حق

  ) ١٤(َنْجزِي الُْمْحِسنَِني  َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى آَتْيَناهُ ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك

  }) ١٤(َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه َواْستََوى آَتيَْناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني { 
وملا بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله، آتيناه حكًما وعلًما يعرف هبما األحكام الشرعية، وكما جزينا موسى على 

  .جنزي َمن أحسن ِمن عبادناطاعته وإحسانه 

ا ِمْن َعُدوِِّه فَاْستََغاثَُه الَِّذي ِمْن َوَدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ يَقَْتِتلَاِن َهذَا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهذَ
  ) ١٥(قََضى َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَانِ إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى فَ

 ا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسَتَغاثَهُ الَِّذيَوَدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقْتَِتالِن َهذَا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهذَ{ 
  }) ١٥(ُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه َع

أحدمها من قوم موسى من بين : ودخل موسى املدينة مستخفًيا وقت غفلة أهلها، فوجد فيها رجلني يقتتالن
ل، واآلخر من قوم فرعون، فطلب الذي من قوم موسى النصر على الذي من عدوه، فضربه موسى ُجبْمع إسرائي



هذا من نزغ الشيطان، بأن هيَّج غضيب، حىت ضربت هذا فهلك، إن الشيطان : كفِّه فمات، قال موسى حني قتله
  .السالم كان قبل النبوة وهذا العمل من موسى عليه. عدو البن آدم، مضل عن سبيل الرشاد، ظاهر العداوة

  ) ١٦(قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي فَاغِْفْر ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ الرَّحِيُم 

  }) ١٦(قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم { 
إن اهللا غفور . مت نفسي بقتل النفس اليت مل تأمرين بقتلها فاغفر يل ذلك الذنب، فغفر اهللا لهرب إين ظل: قال موسى

  .لذنوب عباده، رحيم هبم

  ) ١٧(قَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهًِريا ِللُْمْجرِِمَني 

  }) ١٧(ِللُْمْجرِِمَني  قَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهًِريا{ 
  .ربِّ مبا أنعمت عليَّ بالتوبة واملغفرة والنعم الكثرية، فلن أكون معيًنا ألحد على معصيته وإجرامه: قال موسى

  ) ١٨(َك لََغوِيٌّ ُمبٌِني نَّفَأَصَْبَح ِفي الَْمِديَنةِ َخائِفًا َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ بِالْأَْمسِ َيْسَتْصرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى إِ

  }) ١٨(نََّك لََغوِيٌّ ُمبٌِني فَأَصَْبَح ِفي الَْمِديَنِة خَاِئفًا يََتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذي اسَْتْنصََرُه بِاَألْمسِ َيسَْتْصرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى إِ{ 
أمره وأمر قتيله، فرأى صاحبه باألمس فأصبح موسى يف مدينة فرعون خائفًا يترقب األخبار مما يتحدث به الناس يف 

  .إنك لكثري الغَواية ظاهر الضالل: يقاتل قبطًيا آخر، ويطلب منه النصر، قال له موسى

ْمسِ إِنْ تُرِيُد إِلَّا أَنْ َنفًْسا بِالْأَ فَلَمَّا أَنْ أََراَد أَنْ َيْبِطشَ بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى أَُترِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت
  ) ١٩(َتكُونَ جَبَّاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَما تُرِيُد أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلِحَني 

ْمسِ إِنْ تُرِيدُ إِال َنفًْسا بِاَأل فَلَمَّا أَنْ أََرادَ أَنْ َيبِْطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى أَُترِيُد أَنْ تَقُْتلَنِي كََما قََتلَْت{ 
  }) ١٩(أَنْ َتكُونَ َجبَّاًرا ِفي اَألْرضِ َوَما تُرِيُد أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلِحَني 

أتريد أن تقتلين كما قتلت نفًسا باألمس؟ ما تريد إال أن تكون طاغية : فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي، قال
  .صلحون بني الناسيف األرض، وما تريد أن تكون من الذين ي

إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحنيَ َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َيْسَعى قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الَْملَأَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوَك فَاْخُرجْ 
)٢٠ (  

َمألَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِليَقُْتلُوَك فَاخُْرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحَني َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ َيسَْعى قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الْ{ 
)٢٠ ({  

إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك، ويتشاورون، فاخرج من : وجاء رجل من آخر املدينة يسعى، قال يا موسى
  .هذه املدينة، إين لك من الناصحني املشفقني عليك

  ) ٢١(َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني  فََخَرَج ِمنَْها خَاِئفًا



  }) ٢١(فَخََرَج ِمْنَها خَاِئفًا َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني { 
  .لظاملنيفخرج موسى من مدينة فرعون خائفًا ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه، فدعا اهللا أن ينقذه من القوم ا

  ) ٢٢(َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى َربِّي أَنْ يَْهِديَنِي سََواَء السَّبِيلِ 

  }) ٢٢(َولَمَّا تََوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى رَبِّي أَنْ يَْهدَِينِي سََواَء السَّبِيلِ { 
  ".مدين"عسى ريب أن يرشدين خري طريق إىل : قالوخرج من سلطان فرعون " مدين"وملا قصد موسى بالد 

ِن قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا لَا َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمْن ُدونِهُِم امَْرأََتْينِ َتذُوَدا
  ) ٢٣(ٌخ كَبٌِري َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء وَأَُبوَنا شَْي

 قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا ال َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمْن ُدونِهِمُ اْمرَأَتْينِ َتذُوَداِن{ 
  }) ٢٣(َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء وَأَُبوَنا شَْيٌخ كَبٌِري 

وجد عليه مجاعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دون تلك اجلماعة امرأتني منفردتني " مدين"ل ماء وملا وص
لعجزمها وضعفهما عن مزامحة الرجال، وتنتظران حىت َتْصُدر عنه مواشي ؛ عن الناس، حتبسان غنمهما عن املاء

ال نستطيع : ما شأنكما؟ قالتا: ما، مث قالرقَّ هل -عليه السالم-الناس، مث تسقيان ماشيتهما، فلما رآمها موسى 
  .مزامحة الرجال، وال نسقي حىت يسقي الناس، وأبونا شيخ كبري، ال يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكربه

  ) ٢٤(فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما أَْنزَلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري 

  }) ٢٤(فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما أَنَْزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري { 
رب إين مفتقر إىل ما تسوقه إيلَّ ِمن أي : فسقى موسى للمرأتني ماشيتهما، مث توىل إىل ظل شجرة فاستظلَّ هبا وقال

  .به اجلوع وكان قد اشتد. خري كان، كالطعام

مَّا َجاَءُه َوقَصَّ َعلَْيِه فََجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشي َعلَى اسِْتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك لَِيجْزَِيكَ أَْجَر َما سَقَْيَت لََنا فَلَ
  ) ٢٥(الْقََصَص قَالَ لَا َتَخْف َنَجْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

 َعلَْيِه اُهَما َتْمِشي َعلَى اْسِتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك ِلَيْجزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيتَ لََنا فَلَمَّا َجاَءُه َوقَصَّفََجاَءْتهُ إِْحَد{ 
  }) ٢٥(الْقََصَص قَالَ ال َتَخفْ َنجَْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

إن أيب يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا، فمضى :  حياء، قالتفجاءت إحدى املرأتني اللتني سقى هلما تسري إليه يف
ال َتَخْف جنوت من القوم : موسى معها إىل أبيها، فلما جاء أباها وقصَّ عليه قصصه مع فرعون وقومه، قال له أبوها

  .الظاملني، وهم فرعون وقومه؛ إذ ال سلطان هلم بأرضنا

  ) ٢٦(ُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اسَْتأْجَْرَت الْقَوِيُّ الْأَِمُني قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأْجِْر



  }) ٢٦(قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْستَأْجِْرهُ إِنَّ َخْيَر َمنِ اْسَتأَْجْرَت الْقَوِيُّ اَألِمُني { 
القوي على حفظ إنَّ خري من تستأجره للرعي ؛ يا أبت استأجره لريعى لك ماشيتك: قالت إحدى املرأتني ألبيها

  .ماشيتك، األمني الذي ال ختاف خيانته فيما تأمنه عليه

شًْرا فَِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتيَّ هَاَتْينِ َعلَى أَنْ تَأُْجرَنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َع
  ) ٢٧(دُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجِ

ْشًرا فَِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيدُ قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحكَ إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَنْ تَأْجَُرنِي ثَمَانِيَ ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َع{ 
  }) ٢٧(َء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجِدُنِي إِنْ َشا

إين أريد أن أزوِّجك إحدى ابنيتَّ هاتني، على أن تكون أجًريا يل يف رعي ماشييت مثاين سنني مقابل : قال الشيخ ملوسى
ذلك، فإن أكملت عشر سنني فإحسان من عندك، وما أريد أن أشق عليك جبعلها عشرا، ستجدين إن شاء اهللا من 

  .سن الصحبة والوفاء مبا قلُتالصاحلني يف ح

  ) ٢٨(قَالَ ذَِلكَ َبيْنِي َوَبيَْنَك أَيََّما الْأََجلَْينِ قََضْيُت فَلَا ُعْدَوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ 

  }) ٢٨(َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ قَالَ ذَِلَك َبيْنِي َوبَْيَنَك أَيََّما اَألَجلَْينِ قََضْيُت فَال ُعدَْوانَ َعلَيَّ َواللَُّه { 
ذلك الذي قلته قائم بيين وبينك، أي املدتني أَقِْضها يف العمل أكن قد وفيتك، فال أُطالَب بزيادة عليها، : قال موسى

  .واهللا على ما نقول وكيل حافظ يراقبنا، ويعلم ما تعاقدنا عليه

َس ِمْن جَانِبِ الطُّورِ َناًرا قَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آِتيكُْم ِمْنَها فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه آَن
  ) ٢٩(بِخََبرٍ أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ 

اًرا قَالَ َألْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آِتيكُمْ فَلَمَّا قََضى ُموَسى اَألَجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن َجانِبِ الطُّورِ َن{ 
  }) ٢٩(ِمْنَها بَِخَبرٍ أَوْ َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لََعلَّكُمْ َتْصطَلُونَ 

أبصر " مصر"صاحبه املدة عشر سنني، وهي أكمل املدتني، وسار بأهله إىل  -عليه السالم-فلما وىف نيب اهللا موسى 
لعلي آتيكم منها بنبأ، أو آتيكم بشعلة ؛ متهلوا وانتظروا إين أبصرت ناًرا: نب الطور ناًرا، قال موسى ألهلهمن جا

  .من النار لعلكم تستدفئون هبا

نِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ الَْوادِ الْأَْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الُْمبَاَركَِة ِمَن الشَّجََرِة أَنْ َيا ُموَسى إِ
َتَخْف إِنََّك ِمَن الْآِمنِنيَ  َوأَنْ أَلْقِ َعصَاَك فَلَمَّا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَمْ ُيَعقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َولَا) ٣٠(
)٣١ (  

ِد اَألْيَمنِ ِفي الُْبقَْعةِ الُْمبَاَركَِة ِمَن الشََّجَرِة أَنْ َيا مُوَسى إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطئِ الَْوا{ 
إِنََّك ِمَن اآلِمنَِني َتَخْف َوأَنْ أَلْقِ َعصَاَك فَلَمَّا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَمْ ُيَعقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َوال ) ٣٠(
)٣١ ({  

أن يا موسى إين : فلما أتى موسى النار ناداه اهللا من جانب الوادي األمين ملوسى يف البقعة املباركة من جانب الشجرة



أنا اهللا رب العالني، وأن ألق عصاك، فألقاها موسى، فصارت حية تسعى، فلما رآها موسى تضطرب كأهنا جانٌّ من 
إنك من اآلمنني من كل ؛ يا موسى أقبل إيلَّ وال َتَخْف: رًبا منها، ومل يلتفت من اخلوف، فناداه ربهاحليات ولَّى ها

  .مكروه

اَناِن ِمْن َربَِّك إِلَى اْسلُْك َيَدَك ِفي َجْيبِكَ َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء َواضُْمْم إِلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك بُْرَه
  ) ٣٢(َعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني ِفْر

اَناِن ِمْن َربِّكَ إِلَى اسْلُْك َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانِكَ ُبْرَه{ 
  }) ٣٢(ْوًما فَاِسِقَني ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَانُوا قَ

أدخل يدك يف فتحة قميصك وأخرجها خترج بيضاء كالثلج ِمن غري مرض وال برص، واضمم إليك يدك لتأمن من 
ِمن حتوُّل العصا حية، وجَْعلِ يدك بيضاء تلمع من غري مرض وال برص، : اخلوف، فهاتان اللتان أريُتكَهما يا موسى
  .إن فرعون ومأله كانوا قوًما كافرين. ومهآيتان من ربك إىل فرعون وأشراف ق

وَأَِخي هَاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَساًنا فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدًءا ) ٣٣(قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِمنُْهْم َنفًْسا فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن 
  ) ٣٤(ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبوِن 

وَأَِخي هَاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلسَاًنا فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدًءا ) ٣٣(إِنِّي قََتلُْت ِمْنُهْم نَفًْسا فَأَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوِن  قَالَ َربِّ{ 
  }) ٣٤(ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبوِن 

وأخي هارون هو أفصح مين نطقًا، فأرسله معي ربِّ إين قتلت من قوم فرعون نفًسا فأخاف أن يقتلوين، : قال موسى
  .إين أُرسلت إليهم: عوًنا يصدقين، ويبني هلم عين ما أخاطبهم به، إين أخاف أن يكذبوين يف قويل هلم

  ) ٣٥(اتَّبََعكَُما الَْغاِلُبونَ  قَالَ َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َوَنجَْعلُ لَكَُما ُسلْطَاًنا فَلَا َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآيَاِتَنا أَْنُتَما َوَمنِ

  }) ٣٥(َبَعكَُما الْغَاِلُبونَ قَالَ سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخِيَك وََنْجَعلُ لَكَُما ُسلْطَاًنا فَال َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآيَاِتَنا أَْنُتَما َوَمنِ اتَّ{ 
يا موسى -أنتما . فال يصلون إليكما بسوءسنقوِّيك بأخيك، وجنعل لكما حجة على فرعون وقومه : قال اهللا ملوسى

  .بسبب آياتنا وما دلَّْت عليه من احلق؛ وَمن آمن بكما املنتصرون على فرعون وقومه -وهارون

  ) ٣٦(أَوَِّلَني َنا الْفَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآيَاِتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمفْتًَرى َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آَباِئ

  }) ٣٦(ا األَوَِّلَني فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآَياتَِنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِال ِسْحٌر ُمفْتًَرى َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آَبائَِن{ 
ما هذا : وسىفلما جاء موسى فرعون ومأله بأدلتنا وحججنا شاهدة حبقيقة ما جاء به موسى ِمن عند ربه، قالوا مل

  .الذي جئتنا به إال سحر افتريته كذًبا وباطال وما مسعنا هبذا الذي تدعونا إليه يف أسالفنا الذين مضوا قبلنا

  ) ٣٧(نَ حُ الظَّاِلُموَوقَالَ ُموَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِالُْهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا ُيفِْل



  }) ٣٧(ُح الظَّاِلُمونَ َوقَالَ ُموَسى رَبِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِالُْهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه ال ُيفِْل{ 
يف الدار  ريب أعلم باحملقِّ منَّا الذي جاء بالرشاد من عنده، وَمن الذي له العقىب احملمودة: وقال موسى لفرعون

  .اآلخرة، إنه ال يظفر الظاملون مبطلوهبم

فَاجَْعلْ ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَطَِّلعُ َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ 
  ) ٣٨(ِمَن الْكَاِذبَِني إِلَى إِلَِه ُموَسى وَإِنِّي لَأَظُنُُّه 

اجَْعلْ ِلي صَْرًحا لََعلِّي أَطَِّلُع َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْمُأل َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرِي فَأَْوِقْد ِلي َياَهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَ{ 
  }) ٣٨(إِلَى إِلَِه ُموَسى وَإِنِّي َألظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني 

على  -يا هامان-يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي يستحق العبادة، فأْشِعل يل : وقال فرعون ألشراف قومه
لعلي أنظر إىل معبود موسى الذي يعبده ويدعو إىل عبادته، وإين ألظنه ؛ الطني نارًا، حىت يشتد، واْبنِ يل بناء عالًيا

  .فيما يقول من الكاذبني

  ) ٣٩(َوُجنُوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَيَْنا لَا يُْرَجُعونَ  َواسَْتكَْبَر ُهَو

  }) ٣٩(َواْسَتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهمْ إِلَْيَنا ال يُْرَجُعونَ { 
عن تصديق موسى واتِّباعه على ما دعاهم إليه، وحسبوا أهنم  بغري احلق" مصر"واستعلى فرعون وجنوده يف أرض 

  .بعد مماهتم ال يبعثون

  ) ٤٠(فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني 

  }) ٤٠(َف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَانْظُْر كَْي{ 
كيف كان هناية هؤالء الذين  -أيها الرسول-فأخذنا فرعون وجنوده، فألقيناهم مجيًعا يف البحر وأغرقناهم، فانظر 

  ظلموا أنفسهم، فكفروا برهبم؟

  ) ٤١(ُرونَ َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة لَا يُْنَص

  }) ٤١(َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الْقَِياَمِة ال يُْنَصُرونَ { 
وذلك بسبب ؛ وجعلنا فرعون وقومه قادة إىل النار، َيقتدي هبم أهل الكفر والفسق، ويوم القيامة ال ينصرون

  .كفرهم وتكذيبهم رسول رهبم وإصرارهم على ذلك

  ) ٤٢(َبعَْناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمقُْبوِحَني َوأَْت

  }) ٤٢(َوأَْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمقْبُوِحَني { 
يهم، ويوم القيامة هم من املستقذرة أفعاهلم، املبعدين عن وأتبعنا فرعون وقومه يف هذه الدنيا خزًيا وغضًبا منا عل

  .رمحة اهللا



  ) ٤٣(َعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ الْأُولَى َبَصاِئَر ِللنَّاسِ وَُهًدى َوَرْحَمةً لَ

  }) ٤٣(اَب ِمْن َبْعِد َما أَهْلَكَْنا الْقُُرونَ اُألولَى َبَصاِئرَ ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِت{ 
كقوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وأصحاب -ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا األمم اليت كانت من قبله 

لعلهم ؛ ئيل، يبصرون هبا ما ينفعهم وما يضرهم، وفيها رمحة ملن عمل هبا منهمفيها بصائر لبين إسرا -"مدين"
  .يتذكرون نَِعم اهللا عليهم، فيشكروه عليها، وال يكفروه

  ) ٤٤(َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الْغَْربِيِّ إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن 

  }) ٤٤(انِبِ الَْغرْبِيِّ إِذْ قَضَْيَنا إِلَى ُموَسى األَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن َوَما كُْنَت بَِج{ 
جبانب اجلبل الغريب من موسى إذ كلَّفناه أَْمرنا وَنْهينا، وما كنت من الشاهدين لذلك،  -أيها الرسول-وما كنت 
  .إنه وصل إليك من هذا الطريق: حىت يقال

  ) ٤٥(ا كُنَّا ُمْرِسِلَني َنا قُُروًنا فََتطَاَولَ َعلَيْهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنتَ ثَاوًِيا ِفي أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َولَكِنََّولَِكنَّا أَْنَشأْ

) ٤٥(ْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَنا وَلَِكنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني َولَِكنَّا أَْنشَأَْنا قُُروًنا فََتطَاَولَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنَت ثَاوًِيا ِفي أَْهلِ َم{ 
{  

" مدين"ولكنا خلقنا أًمما من بعد موسى، فمكثوا زمًنا طويال فنسوا عهد اهللا، وتركوا أمره، وما كنت مقيًما يف أهل 
ى وحي، وشاهد على تقرأ عليهم كتابنا، فتعرف قصتهم وخترب هبا، ولكن ذلك اخلرب الذي جئت به عن موس

  .رسالتك

ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَاَديَْنا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ 
)٤٦ (  

َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ َناَدْيَنا وَلَِكْن { 
)٤٦ ({  

جبانب جبل الطور حني نادينا موسى، ومل تشهد شيئًا من ذلك فتعلمه، ولكنا أرسلناك  -أيها الرسول-وما كنت 
لعلهم يتذكرون اخلري الذي جئَت به فيفعلوه، والشرَّ الذي ؛ ك من نذيرلتنذر قوًما مل يأهتم ِمن قبل؛ رمحة من ربك

  .َنهيَت عنه فيجتنبوه

نَِني َنتَّبَِع آَياِتَك َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمَولَْولَا أَنْ ُتصِيَبُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فََيقُولُوا رَبََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُولًا فَ
)٤٧ (  

تَّبَِع آيَاِتَك َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ َولَْوال أَنْ ُتِصيبَُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فََيقُولُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُوال فََن{ 
)٤٧ ({  



ا هال أرسلت إلينا رسوال من قبل، فنتبع ربن: ولوال أن ينزل هبؤالء الكفار عذاب بسبب كفرهم برهبم، فيقولوا
  .آياتك املنزلة يف كتابك، ونكون من املؤمنني بك

 ُموَسى ِمْن قَْبلُ قَالُوا ِسْحَرانِ فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا لَْولَا أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي
  ) ٤٨(ا َوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ َتظَاَهَر

مُوَسى ِمْن قَْبلُ قَالُوا  فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا لَْوال أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي مُوَسى أََولَمْ َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي{ 
  }) ٤٨( ِسْحَراِن َتظَاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ

هال أويت هذا الذي أُرسل إلينا مثل ما أويت موسى من معجزات : فلما جاء حممد هؤالء القوم نذيًرا هلم، قالوا
يف : أومل يكفر اليهود مبا أويت موسى من قبل؟ قالوا: هلم -أيها الرسول-قل ! حسية، وكتابٍ نزل مجلة واحدة

  .حنن بكل منهما كافرون: التوراة والقرآن سحران تعاونا يف سحرمها، وقالوا

  ) ٤٩(قُلْ فَأُْتوا بِِكتَابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 

  }) ٤٩(قُلْ فَأُْتوا بِكَِتابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أقوم من التوراة والقرآن أتبعه، إن كنتم صادقني يف : هلؤالء -الرسولأيها -قل 

  .زعمكم

لَا َيْهِدي  ُهًدى ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه فَإِنْ لَْم َيْسَتجِيُبوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ
  ) ٥٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ُهًدى ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي  فَإِنْ لَْم َيسَْتجِيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَْهَواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممََّن اتََّبَع َهَواهُ بَِغْيرِ{ 
  }) ٥٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

تجيبوا لك باإلتيان بالكتاب، ومل تبق هلم حجة، فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم، وال أحد أكثر ضالال ممن اتبع فإن مل يس
  .إن اهللا ال يوفِّق إلصابة احلق القوم الظاملني الذين خالفوا أمر اهللا، وجتاوزوا حدوده. هواه بغري هدى من اهللا

  ) ٥١(َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم 

  }) ٥١(َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ { 
  .ولقد فصَّلنا وبيَّنا القرآن رمحة بقومك أيها الرسول؛ لعلهم يتذكرون، فيتعظوا به

  ) ٥٢(الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٥٢(يَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ الَِّذ{ 
يؤمنون بالقرآن ومبحمد عليه  -وهم اليهود والنصارى الذين مل يبدِّلوا-الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن 

  .الصالة والسالم



  ) ٥٣(ْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني َوإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِم

  }) ٥٣(َوإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِهِ إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني { 
لنا مبا فيه، إنه احلق من عند ربنا، إنا كنا صدَّقنا به، وعم: وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب، قالوا

  .من قبل نزوله مسلمني موحدين، فدين اهللا واحد، وهو اإلسالم

اللَّْغوَ  َوإِذَا َسِمُعوا) ٥٤(ْنِفقُونَ أُولَِئَك ُيؤَْتْونَ أَجَْرُهْم َمرََّتْينِ بَِما صََبُروا وََيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُي
  ) ٥٥(أَْعَرضُوا َعْنُه َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَا َنْبَتِغي الَْجاِهِلَني 

َوإِذَا َسِمُعوا اللَّْغَو ) ٥٤(ْم ُيْنِفقُونَ أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتْينِ بَِما َصَبُروا َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُه{ 
  }) ٥٥(أَْعَرضُوا َعْنُه َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ َسالٌم َعلَْيكُْم ال َنْبتَِغي الَْجاِهِلَني 

م بالقرآن مبا صربوا، ومن على اإلميان بكتاهبم، وعلى إمياهن: هؤالء الذين تقدََّمْت صفُتهم يُؤَتْون ثواب عملهم مرتني
وإذا مسع هؤالء القوم الباطل من . أوصافهم أهنم يدفعون السيئة باحلسنة، ومما رزقناهم ينفقون يف سبيل اخلري والرب

لنا أعمالنا ال حنيد عنها، ولكم أعمالكم ووزرها عليكم، فنحن ال نشغل أنفسنا بالرد : القول مل ُيْصغوا إليه، وقالوا
وهذا من . ألننا ال نريد طريق اجلاهلني وال حنبها؛ سمعون منَّا إال اخلري، وال خناطبهم مبقتضى جهلكمعليكم، وال ت

  .خري ما يقوله الدعاة إىل اهللا

  ) ٥٦(إِنََّك لَا تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

  }) ٥٦(ِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالْمُْهَتِديَن إِنََّك ال َتْه{ 
ال هتدي هداية توفيق َمن أحببت هدايته، ولكن ذلك بيد اهللا يهدي َمن يشاء أن يهديه  -أيها الرسول-إنك 

  .لإلميان، ويوفقه إليه، وهو أعلم مبن يصلح للهداية فيهديه

رَاُت كُلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن لَُدنَّا الُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أَوَلَْم ُنَمكِّْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا ُيجَْبى إِلَْيهِ ثََمَوقَ
  ) ٥٧(َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

نَُتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم نَُمكِّْن لَُهمْ َحَرًما آِمًنا ُيجَْبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن َوقَالُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعكَ { 
  }) ٥٧(لَُدنَّا َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ ال َيْعلَُمونَ 

ْف من أرضنا بالقتل واألسر وهنب إن نتبع احلق الذي جئتنا به، ونتربأ من األولياء واآلهلة، ُنَتَخطَّ": مكة"وقال كفار 
األموال، أومل جنعلهم متمكنني يف بلد آمن، حرَّمنا على الناس سفك الدماء فيه، ُيجلب إليه مثرات كل شيء رزقًا 

  .ِمن لدنا؟ ولكن أكثر هؤالء املشركني ال يعلمون قَْدر هذه النعم عليهم، فيشكروا َمن أنعم عليهم هبا ويطيعوه

  ) ٥٨(الْوَارِِثَني َنا ِمْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمِعيَشَتَها فَِتلَْك َمَساِكُنُهمْ لَْم ُتْسكَْن ِمْن َبْعدِِهْم إِلَّا قَِليلًا َوكُنَّا َنْحُن َوكَْم أَْهلَكْ



  }) ٥٨(ال قَِليال َوكُنَّا َنْحُن الْوَارِِثَني َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة َبِطَرْت َمعِيَشتََها فَِتلَْك َمَساِكنُُهْم لَْم ُتْسكَْن ِمْن َبْعِدِهْم إِ{ 
وكثري من أهل القرى أهلكناهم حني أَلَْهتهم معيشتهم عن اإلميان بالرسل، فكفروا وطَغوْا، فتلك مساكنهم مل ُتسكن 

  .من بعدهم إال قليال منها، وكنا حنن الوارثني للعباد منيتهم، مث يرجعون إلينا، فنجازيهم بأعماهلم

قَُرى إِلَّا َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ كَانَ َربَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى حَتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الَْوَما 
)٥٩ (  

ْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمهِْلِكي الْقَُرى إِال َوأَْهلَُها َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرسُوال َيْتلُو َعلَ{ 
  }) ٥٩(ظَاِلُمونَ 

رسوال  -"مكة"وهي -يف زمانك حىت يبعث يف أمها " مكة"مهلك القرى اليت حول  -أيها الرسول-وما كان ربك 
 ومعصيته، فهم بذلك مستحقون يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون ألنفسهم بكفرهم باهللا

  .للعقوبة والنكال

  ) ٦٠(لُونَ َوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعْندَ اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى أَفَلَا َتْعِق

  }) ٦٠(ا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى أَفَال َتْعِقلُونَ َوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع الْحََياِة الدُّْنَيا َوزِيَنتَُه{ 
من شيء من األموال واألوالد، فإمنا هو متاع تتمتعون به يف هذه احلياة الدنيا، وزينة  -أيها الناس-وما أُعطيتم 

 -أيها القوم-تكون لكم عقول  ألنه دائم ال نفاد له، أفال؛ ُيتزيَّن هبا، وما عند اهللا ألهل طاعته وواليته خري وأبقى
  تتدبرون هبا، فتعرفون اخلري من الشر؟

  ) ٦١(َياَمِة ِمَن الُْمْحَضرِيَن أَفََمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسًنا فَُهَو لَاِقيِه كََمْن َمتَّْعَناُه َمتَاَع الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْق

  }) ٦١(َسًنا فَُهَو الِقيِه كََمْن َمتَّْعَناُه َمَتاعَ الَْحيَاِة الدُّنَْيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الُْمْحَضرِيَن أَفََمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َح{ 
أفَمن وعدناه ِمن َخلْقنا على طاعته إيانا اجلنة، فهو مالقٍ ما ُوِعَد، وصائر إليه، كمن متعناه يف احلياة الدنيا متاعها، 

وآثر لذة عاجلة على آجلة، مث هو يوم القيامة من احملضرين للحساب واجلزاء؟ ال يستوي الفريقان،  فتمتع به،
  .فليختر العاقل لنفسه ما هو أوىل باالختيار، وهو طاعة اهللا وابتغاء مرضاته

  ) ٦٢(َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 

  }) ٦٢(ْوَم ُينَاِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتمْ َتْزُعُمونَ َوَي{ 
أين شركائي الذين كنتم تزعمون : ويوم ينادي اهللا عز وجل الذين أشركوا به األولياء واألوثان يف الدنيا، فيقول هلم

  أهنم يل شركاء؟

  ) ٦٣(َنا هَُؤلَاِء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََويَْنا َتبَرَّأَْنا إِلَْيَك َما كَانُوا إِيَّاَنا َيْعُبُدونَ قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ َربَّ



) ٦٣(َنا إِلَْيَك َما كَانُوا إِيَّاَنا َيعُْبُدونَ قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ رَبََّنا َهُؤالِء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا َتبَرَّأْ{ 
{  

ربنا هؤالء الذين أضللنا، أضللناهم كما ضللنا، تربأنا إليك ِمن : قال الذين حقَّ عليهم العذاب، وهم دعاة الكفر
  .واليتهم ونصرهتم، ما كانوا إيانا يعبدون، وإمنا كانوا يعبدون الشياطني

  ) ٦٤(ْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعذَابَ لَْو أَنَُّهْم كَانُوا يَْهَتُدونَ َوِقيلَ اْدُعوا ُشَركَاَءكُ

  }) ٦٤( َوِقيلَ اْدعُوا ُشَركَاءَكُْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيْسَتجِيُبوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعذَاَب لَْو أَنَُّهْم كَاُنوا َيهَْتُدونَ{ 
ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدوهنم من دون اهللا، فدعوهم فلم يستجيبوا هلم، : باهللا يوم القيامة وقيل للمشركني

  .وعاينوا العذاب، لو أهنم كانوا يف الدنيا مهتدين للحق ملا ُعذِّبوا

  ) ٦٥(َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ َماذَا أََجبُْتُم الُْمْرَسِلَني 

  }) ٦٥(قُولُ َماذَا أََجْبُتمُ الْمُْرَسِلَني َوَيْوَم ُينَاِديهِْم فََي{ 
  بأيِّ شيء أجبتم املرسلني فيما أرسلناهم به إليكم؟: ويوم ينادي اهللا هؤالء املشركني، فيقول

  ) ٦٦(فََعِمَيْت َعلَْيهُِم الْأَْنَباُء َيْومَِئٍذ فَُهْم لَا َيَتَساَءلُونَ 

  }) ٦٦(ٍذ فَُهْم ال َيَتَساَءلُونَ فََعِمَيْت َعلَْيهُِم اَألْنَباُء َيْومَِئ{ 
  .فخفيت عليهم احلجج، فلم َيْدروا ما حيتجون به، فهم ال يسأل بعضهم بعًضا عما حيتجون به سؤال انتفاع

  ) ٦٧(فَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني 

  }) ٦٧(َعِملَ َصاِلًحا فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني فَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َو{ 
  .فأما من تاب من املشركني، وأخلص هللا العبادة، وعمل مبا أمره اهللا به ورسوله، فهو من الفائزين يف الدارين

  ) ٦٨(َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ  َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما كَانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ سُْبَحانَ اللَِّه

  }) ٦٨(َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيْختَاُر َما كَانَ لَُهُم الْخَِيَرةُ سُْبَحانَ اللَِّه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
شيء، وإمنا وربك خيلق ما يشاء أن خيلقه، ويصطفي لواليته َمن يشاء من خلقه، وليس ألحد من األمر واالختيار 

  .ذلك هللا وحده سبحانه، تعاىل وتنزَّه عن شركهم

  ) ٦٩(َورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ 

  }) ٦٩(َورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ { 
  .وربك يعلم ما ُتخفي صدور خلقه وما يظهرونه



  ) ٧٠(لََه إِلَّا ُهَو لَهُ الَْحْمُد ِفي الْأُولَى وَالْآِخَرِة َولَُه الُْحكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ َوُهَو اللَُّه لَا إِ

  }) ٧٠(َوُهَو اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو لَهُ الَْحْمُد ِفي اُألولَى وَاآلخَِرِة َولَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ { 
سواه، له الثناء اجلميل والشكر يف الدنيا واآلخرة، وله احلكم بني خلقه، وإليه ُتَردُّون وهو اهللا الذي ال معبود حبق 
  .بعد مماتكم للحساب واجلزاء

  ) ٧١(أَفَلَا َتْسَمُعونَ تِيكُمْ بِضَِياٍء قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْ

  }) ٧١(ِتيكُْم بِِضَياٍء أَفَال َتْسَمُعونَ قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسْرَمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأْ{ 
لليل دائًما إىل يوم القيامة، َمن إله غري اهللا يأتيكم إن جعل اهللا عليكم ا -أيها الناس-أخربوين : -أيها الرسول-قل 

  بضياء تستضيئون به؟ أفال تسمعون مساع فهم وقَبول؟

ِفيِه أَفَلَا تُْبِصُرونَ  أْتِيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَقُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َي
)٧٢ (  

أْتِيكُمْ بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفَال قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َي{ 
  }) ٧٢(ُتْبِصُرونَ 
النهار دائًما إىل يوم القيامة، َمن إله غري اهللا يأتيكم بليل تستقرون وهتدؤون  أخربوين إن جعل اهللا عليكم: قل هلم

  فيه؟ أفال ترون بأبصاركم اختالف الليل والنهار؟

   )٧٣(ونَ َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر لَِتْسكُنُوا ِفيِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُر

  }) ٧٣(ونَ َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُر{ 
أن جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما، فجعل هذا الليل ظالًما؛ لتستقروا فيه  -أيها الناس-ومن رمحته بكم 
  .لتطلبوا فيه معايشكم، ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك؛ ، وجعل لكم النهار ضياًءوترتاح أبدانكم

  ) ٧٤(َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 

  }) ٧٤(َوَيْوَم ُينَاِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتمْ َتْزُعُمونَ { 
  أين شركائي الذين كنتم تزعمون يف الدنيا أهنم شركائي؟: ويوم ينادي اهللا هؤالء املشركني، فيقول هلم

  ) ٧٥(ا كَانُوا َيفَْتُرونَ َوَنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا فَقُلَْنا َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَِّه َوَضلَّ َعنُْهْم َم

  }) ٧٥(كَانُوا َيفَْتُرونَ َنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ َشهِيًدا فَقُلَْنا َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَِّه َوَضلَّ َعْنُهْم َما َو{ 
، يشهد على ما جرى يف الدنيا من شركهم وتكذيبهم -وهو نبيُّهم-ونزعنا من كل أمة من األمم املكذبة شهيدا 

هاتوا حجتكم على ما أشركتم مع اهللا، : م، فقلنا لتلك األمم اليت كذبت رسلها وما جاءت به من عند اهللالرسله



فعلموا حينئذ أن احلجة البالغة هللا عليهم، وأن احلق هللا، وذهب عنهم ما كانوا يفترون على رهبم، فلم ينفعهم ذلك، 
  .بل ضرَّهم وأوردهم نار جهنم

إِذْ قَالَ لَُه قَْومُهُ  قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْيَناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبةِ أُوِلي الْقُوَِّة إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن
  ) ٧٦(لَا َتفَْرْح إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْفَرِِحَني 

َغى َعلَْيهِْم َوآَتيَْناُه ِمَن الْكُُنوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة أُوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََب{ 
  }) ٧٦(قَْوُمُه ال َتفَْرْح إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفَرِِحَني 

ْبر والتجرب عليهم، وآتينا قارون من فتجاوز حدَّه يف الِك -عليه الصالة والسالم-إن قارون كان من قوم موسى 
ال تبطر فرًحا : كنوز األموال شيئًا عظيًما، حىت إنَّ مفاحته لَيثقل محلها على العدد الكثري من األقوياء، إذ قال له قومه

  .مبا أنت فيه من املال، إن اهللا ال حيب ِمن خلقه البَِطرين الذين ال يشكرون هللا تعاىل ما أعطاهم

ا َتْبغِ الْفَسَاَد ِفي يَما آَتاَك اللَُّه الدَّارَ الْآخَِرةَ َولَا تَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسْن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َولََوابَْتغِ ِف
  ) ٧٧(الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْمُفِْسِديَن 

َرةَ َوال تَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا وَأَْحِسْن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َوال َتْبغِ الْفََساَد ِفي َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اآلِخ{ 
  }) ٧٧(اَألْرضِ إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

ال تترك حظك من الدنيا، والتمس فيما أتاك اهللا من األموال ثواب الدار اآلخرة، بالعمل فيها بطاعة اهللا يف الدنيا، و
بأن تتمتع فيها باحلالل دون إسراف، وأحسن إىل الناس بالصدقة، كما أحسن اهللا إليك هبذه األموال الكثرية، وال 

  .تلتمس ما حرَّم اهللا عليك من البغي على قومك، إن اهللا ال حيب املفسدين

لَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعا قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أََولَمْ َيْع
  ) ٧٨(َولَا ُيْسأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ 

ْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَرُ َجْمًعا قَالَ إِنََّما أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أَوَلَْم َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَ{ 
  }) ٧٨(َوال ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ 
إمنا أُعطيُت هذه الكنوز مبا عندي من العلم والقدرة، أومل يعلم قارون أن اهللا قد : قال قارون لقومه الذين وعظوه

لعلم اهللا تعاىل ؛ ن قبله من األمم َمن هو أشد منه بطًشا، وأكثر مجًعا لألموال؟ وال ُيسأل عن ذنوهبم اجملرمونأهلك ِم
  .هبا، إمنا ُيسْألون سؤال توبيخ وتقرير، ويعاقبهم اهللا على ما علمه منهم

  ) ٧٩(ْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَاُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّ

اُرونُ إِنَُّه لَذُو َحظٍّ َعِظيمٍ فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن يُرِيُدونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيتَ لََنا مِثْلَ َما أُوِتَي قَ{ 
)٧٩ ({  
رج قارون على قومه يف زينته، مريًدا بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله، وحني رآه الذين يريدون زينة احلياة فخ

  .يا ليت لنا مثل ما أُعطي قارون من املال والزينة واجلاه، إن قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا: الدنيا قالوا



  ) ٨٠(اللَِّه َخْيرٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا الصَّابُِرونَ  َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب

  }) ٨٠(صَّابُِرونَ َوقَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َوْيلَكُمْ ثَوَاُب اللَِّه َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َوال ُيلَقَّاَها إِال ال{ 
ويلكم اتقوا : يا ليت لنا مثل ما أويت قارون: العلم باهللا وشرعه وعرفوا حقائق األمور للذين قالواوقال الذين أوتوا 

اهللا وأطيعوه، ثواُب اهللا ملن آمن به وبرسله، وعمل األعمال الصاحلة، خٌري مما أويت قارون، وال َيَتقَبَّل هذه النصيحة 
  .على طاعة ربه، وجيتنب معاصيه ويوفَّق إليها ويعمل هبا إال َمن جياهد نفسه، ويصرب

  ) ٨١(َتصِرِيَن فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِِه الْأَْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمْن

  }) ٨١(ْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمْنَتصِرِيَن فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِِه اَألْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصُروَنُه ِم{ 
فخسفنا بقارون وبداره األرض، فما كان له من جند ينصرونه من دون اهللا، وما كان ممتنًعا من اهللا إذا أحلَّ به 

  .نقمته

ْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَْولَا أَنْ َمنَّ اللَّهُ َوأَْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ بِالْأَْمسِ َيقُولُونَ وَْيكَأَنَّ اللََّه َي
  ) ٨٢(َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا وَْيكَأَنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ 

ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَْوال أَنْ َمنَّ اللَّهُ وَأَصَْبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنُه بِاَألْمسِ َيقُولُونَ وَْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّ{ 
  }) ٨٢(َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا وَْيكَأَنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ 

إن اهللا يوسِّع الرزق ملن : وصار الذين متنوا حاله باألمس يقولون متوجعني ومعتربين وخائفني من وقوع العذاب هبم
من عباده، ويضيِّق على َمن يشاء منهم، لوال أن اهللا منَّ علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا لَخسف بنا كما فعل يشاء 

  بقارون، أمل تعلم أنه ال يفلح الكافرون، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؟

  ) ٨٣(َولَا فَسَاًدا وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني  ِتلَْك الدَّاُر الْآِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن لَا ُيرِيُدونَ ُعلُوا ِفي الْأَْرضِ

  }) ٨٣(َني ِتلَْك الدَّارُ اآلِخَرةُ َنْجَعلَُها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدونَ ُعلُوا ِفي اَألْرضِ َوال فََساًدا َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّق{ 
وهي -والعاقبة احملمودة . رض وال فساًدا فيهاتلك الدار اآلخرة جنعل نعيمها للذين ال يريدون تكًربا عن احلق يف األ

  .ملن اتقى عذاب اهللا وعمل الطاعات، وترك احملرمات -اجلنة

   )٨٤(ا َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِلَّ

  }) ٨٤(َما كَانُوا َيْعَملُونَ  َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاتِ إِال{ 
ذلك، وذلك من جاء يوم القيامة بإخالص التوحيد هللا وباألعمال الصاحلة َوفْق ما شرع اهللا، فله أجر عظيم خري من 

اخلري هو اجلنة والنعيم الدائم، ومن جاء باألعمال السيئة، فال ُيْجزى الذين عملوا السيئات على أعماهلم إال مبا 
  .كانوا يعملون

  ) ٨٥(َضلَالٍ ُمبِنيٍ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيكَ الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قُلْ َربِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي 



  }) ٨٥(َضاللٍ ُمبِنيٍ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد قُلْ رَبِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي { 
وضع الذي القرآن، وفرض عليك تبليغه والتمسُّك به، ملرجعك إىل امل -أيها الرسول-إن الذي أنزل عليك 

ريب أعلم َمن جاء باهلدى، ومن هو يف ذهابٍ : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-، قل "مكة"خرجت منه، وهو 
  .واضحٍ عن احلق

  ) ٨٦(َوَما كُْنَت َتْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكتَاُب إِلَّا َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ظَهًِريا ِللْكَاِفرِيَن 

  }) ٨٦(ا كُْنَت تَْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيَك الْكَِتاُب إِال َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَال َتكُوَننَّ ظَهًِريا ِللْكَاِفرِيَن َوَم{ 
تؤمِّل نزول القرآن عليك، لكن اهللا سبحانه وتعاىل رمحك فأنزله عليك، فاشكر هللا تعاىل  -أيها الرسول-وما كنت 

  .ا ألهل الشرك والضاللعلى نَِعمه، وال تكوننَّ عوًن

  ) ٨٧(َني َولَا َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه َبْعَد إِذْ أُْنزِلَتْ إِلَْيَك َواْدُع إِلَى َربَِّك َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِك

  }) ٨٧(َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني  َوال َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه َبْعدَ إِذْ أُْنزِلَْت إِلَْيَك َواْدُع إِلَى رَبَِّك َوال{ 
وال يصرفَنَّك هؤالء املشركون عن تبليغ آيات ربك وحججه، بعد أن أنزهلا إليك، وبلِّغ رسالة ربك، وال تكونن 

  .من املشركني يف شيء

  ) ٨٨(َهُه لَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ َولَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا إِلََه إِلَّا ُهَو كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْج

  }) ٨٨(ُعونَ َوال َتْدُع َمعَ اللَِّه إِلًَها آَخَر ال إِلََه إِال ُهَو كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِال َوْجَهُه لَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَج{ 
وفاٍن إال وجهه، له احلكم، وإليه ترجعون من فال معبود حبق إال اهللا، كل شيء هالك ؛ وال تعبد مع اهللا معبوًدا أخر
سورة { . ويف هذه اآلية إثبات صفة الوجه هللا تعاىل كما يليق بكماله وعظمة جالله. بعد موتكم للحساب واجلزاء

  }العنكبوت 

  ) ١(امل 

  }) ١(امل { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة} امل { 

  ) ٢(نْ يُْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا يُفَْتُنونَ أََحِسَب النَّاُس أَ

  }) ٢(أََحِسَب النَّاُس أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيفَْتُنونَ { 
  آمنا، أن اهللا يتركهم بال ابتالء وال اختبار؟: أظَنَّ الناس إذ قالوا

  ) ٣(ِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْب



  }) ٣(َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذينَ َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني { 
، ممن أرسلنا إليهم رسلنا، فليعلمنَّ اهللا علًما ظاهًرا للخلق صدق ولقد فتنَّا الذين من قبلهم من األمم واختربناهم

  .الصادقني يف إمياهنم، وكذب الكاذبني؛ ليميز كلَّ فريق من اآلخر

  ) ٤(أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت أَنْ َيْسبِقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ 

  }) ٤(لسَّيِّئَاِت أَنْ َيْسبِقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ ا{ 
بل أظنَّ الذين يعملون املعاصي ِمن شرك وغريه أن يعجزونا، فيفوتونا بأنفسهم فال نقدر عليهم؟ بئس حكمهم الذي 

  .حيكمون به

  ) ٥(الَْعِليُم َمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه لَآٍت َوُهَو السَِّميُع 

  }) ٥(َمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه آلٍت َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
من كان يرجو لقاء اهللا، ويطمع يف ثوابه، فإن أجل اهللا الذي أجَّله لبعث خلقه للجزاء والعقاب آلٍت قريًبا، وهو 

  .السميع لألقوال، العليم باألفعال

  ) ٦(َمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلَنفِْسهِ إِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَني َو

  }) ٦(َوَمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلنَفِْسِه إِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني { 
طاعة، فإمنا جياهد لنفسه؛ ألنه يفعل ذلك ومن جاهد يف سبيل إعالء كلمة اهللا تعاىل، وجاهد نفسه حبملها على ال

  .إن اهللا لغين عن أعمال مجيع خلقه، له امللك واخللق واألمر. ابتغاء الثواب على جهاده

  ) ٧(لُونَ وا َيْعَمَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنكَفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َولََنجْزَِينَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كَاُن

  }) ٧(وا َيْعَملُونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُنكَفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كَاُن{ 
حلة أحسن ما والذين صدَّقوا اهللا ورسوله، وعملوا الصاحلات لنمحونَّ عنهم خطيئاهتم، ولنثيبنَّهم على أعماهلم الصا

  .كانوا يعملون

ا إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسًنا َوإِنْ َجاَهَداَك لُِتْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَم
  ) ٨(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

ِل{  كُْم بَِما َدْيِه ُحْسًنا َوإِنْ َجاَهَداَك لُِتْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَال ُتِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئَُوَوصَّْيَنا اإلِْنَسانَ بِوَا
  }) ٨(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

ن تشرك على أ -أيها اإلنسان-ووصينا اإلنسان بوالديه أن يربمها، وحيسن إليهما بالقول والعمل، وإن جاهداك 
ويلحق بطلب اإلشراك باهللا، سائر املعاصي، فال طاعة ملخلوق كائًنا من كان يف . معي يف عباديت، فال متتثل أمرمها



إيلَّ مصريكم يوم القيامة، فأخربكم مبا كنتم . معصية اهللا سبحانه، كما ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ئها، وأجازيكم عليهاتعملون يف الدنيا من صاحل األعمال وسي

  ) ٩(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحَني 

  }) ٩(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحَني { 
  .نهم اجلنة يف مجلة عباد اهللا الصاحلنيوالذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا الصاحلات من األعمال، لندخل

 َجاَء َنْصٌر ِمْن َربِّكَ لََيقُولُنَّ إِنَّا َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه جََعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن
  ) ١٠(بَِما ِفي ُصُدورِ الْعَالَِمَني  كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم

 َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لََيقُولُنَّ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن{ 
  }) ١٠(مَ بَِما ِفي ُصُدورِ الَْعالَِمَني إِنَّا كُنَّا مََعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلَ

آمنا باهللا، فإذا آذاه املشركون جزع من عذاهبم وأذاهم، كما جيزع من عذاب اهللا وال يصرب : ومن الناس من يقول
ن ألهل اإلميان به ليقولَنَّ هؤالء املرتدو -أيها الرسول-على األذيَّة منه، فارتدَّ عن إميانه، ولئن جاء نصر من ربك 

ننصركم على أعدائكم، أوليس اهللا بأعلم من كل أحد مبا يف صدور مجيع  -أيها املؤمنون-إنَّا كنا معكم : عن إمياهنم
  خلقه؟

  ) ١١(َولََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا وَلََيْعلََمنَّ الُْمَناِفِقَني 

  }) ١١(لُْمَناِفِقَني َولََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َولََيْعلََمنَّ ا{ 
ليميز كل فريق من ؛ وليعلمنَّ اهللا علًما ظاهًرا للخلق الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، وليعلمنَّ املنافقني

  .اآلخر

 ِمْن َخطَاَياُهْم ِمْن َشْيٍء إِنَُّهْم َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَّبِعُوا سَبِيلََنا َولَْنْحِملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهْم بَِحاِمِلَني
  ) ١٢(لَكَاِذُبونَ 

طَاَياُهْم ِمْن َشْيٍء إِنَُّهمْ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَّبُِعوا َسبِيلََنا وَلَْنحِْملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهمْ بَِحاِمِلَني ِمْن َخ{ 
  }) ١٢(لَكَاِذُبونَ 

: وا وحدانية اهللا من قريش، ومل يؤمنوا بوعيد اهللا ووعده، للذين صدَّقوا اهللا منهم وعملوا بشرعهوقال الذين جحد
اتركوا دين حممد، واتبعوا ديننا، فإنا نتحمل آثام خطاياكم، وليسوا حباملني من آثامهم من شيء، إهنم لكاذبون فيما 

  .قالوا

  ) ١٣(ثْقَالِهِْم َولَُيْسأَلُنَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَانُوا َيفَْتُرونَ َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَالًا َمَع أَ



  }) ١٣(َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاال َمَع أَثْقَالِهِْم َولَُيْسأَلُنَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَانُوا َيفَْتُرونَ { 
ثامها، وأوزار َمن أضلوا وصدُّوا عن سبيل اهللا مع أوزارهم، دون أن وليحملَنَّ هؤالء املشركون أوزار أنفسهم وآ

  .ينقص من أوزار تابعيهم شيء، ولُيسألُنَّ يوم القيامة عما كانوا خيتلقونه من األكاذيب

  ) ١٤(الطُّوفَانُ َوُهْم ظَاِلُمونَ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ إِلَّا خَْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم

  }) ١٤(ْم ظَاِلُمونَ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِال َخْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َوُه{ 
ىل التوحيد وينهاهم عن الشرك، فلم ولقد أرسلنا نوًحا إىل قومه فمكث فيهم ألف سنة إال مخسني عاًما، يدعوهم إ
  .يستجيبوا له، فأهلكهم اهللا بالطوفان، وهم ظاملون ألنفسهم بكفرهم وطغياهنم

  ) ١٥(فَأَْنجَْيَناُه وَأَْصحَاَب السَِّفيَنِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 

  }) ١٥(عَالَِمَني فَأَْنَجْيَناُه َوأَْصحَاَب السَّفِيَنِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللْ{ 
  .فأجنينا نوًحا وَمن تبعه ممن كان معه يف السفينة، وجعلنا ذلك عربة وعظة للعاملني

  ) ١٦(َوإِبَْراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 

  }) ١٦(اْعُبدُوا اللََّه َواتَّقُوُه ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ  َوإِْبَراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه{ 
أن أخلصوا العبادة هللا وحده، واتقوا سخطه بأداء : إبراهيم عليه السالم حني دعا قومه -أيها الرسول-واذكر 

  .ا هو شر لكمفرائضه واجتناب معاصيه، ذلكم خري لكم، إن كنتم تعلمون ما هو خري لكم مم

ْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقًا فَاْبَتغُوا ِعْنَد اللَِّه إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا َوَتْخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َي
   )١٧(الرِّْزَق َواْعُبدُوُه َواْشكُرُوا لَُه إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

ْمِلكُونَ لَكُمْ رِْزقًا فَاْبَتغُوا ِعْندَ إِنََّما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا وََتْخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َي{ 
  }) ١٧(اللَِّه الرِّْزَق َواعُْبُدوُه وَاْشكُرُوا لَُه إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

ِمن دون اهللا إال أصناًما، وتفترون كذًبا بتسميتكم إياها آهلة، إنَّ أوثانكم اليت تعبدوهنا من  -أيها القوم-ون ما تعبد
دون اهللا ال تقدر أن ترزقكم شيئًا، فالتمسوا عند اهللا الرزق ال من عند أوثانكم، وأخلصوا له العبادة والشكر على 

  .م، فيجازيكم على ما عملتمرزقه إياكم، إىل اهللا ُتردُّون من بعد مماتك

  ) ١٨(َوإِنْ ُتكَذِّبُوا فَقَْد كَذَّبَ أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

  }) ١٨(َوإِنْ ُتكَذُِّبوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِال الَْبالغُ الُْمبُِني { 
رسولنا حممًدا صلى اهللا عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة اهللا وحده، فقد كذبت  -أيها الناس -وإن تكذِّبوا 

مجاعات من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه من احلق، فحل هبم سخط اهللا، وما على الرَّسول حممد إال أن يبلغكم عن 
  .اهللا رسالته البالغ الواضح، وقد فََعل



  ) ١٩(َيرَْوا كَْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري أَوَلَْم 

  }) ١٩(أَوَلَْم َيرَْوا كَْيَف يُْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري { 
مث يعيده من بعد فنائه، كما بدأه أول مرة خلقًا جديًدا، ال يتعذر أومل يعلم هؤالء كيف ينشئ اهللا اخللق من العدم، 

  .عليه ذلك؟ إن ذلك على اهللا يسري، كما كان يسًريا عليه إنشاؤه

  ) ٢٠(َشْيٍء قَِديٌر  لَى كُلِّقُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيفَ َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه ُيْنِشئُ النَّْشأَةَ الْآِخَرةَ إِنَّ اللََّه َع

  }) ٢٠(ى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُُروا كَْيفَ َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه يُْنِشئُ النَّْشأَةَ اآلِخَرةَ إِنَّ اللََّه َعلَ{ 
هللا اخللق، ومل يتعذر عليه سريوا يف األرض، فانظروا كيف أنشأ ا: ملنكري البعث بعد املمات -أيها الرسول-قل 

إن اهللا على كل شيء قدير، ال يعجزه شيء . إنشاؤه مبتَدأً؟ فكذلك ال يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة اآلخرة
  .أراده

  ) ٢١(ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َويَْرَحُم َمْن َيَشاُء وَإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ 

  }) ٢١(اُء َوإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َويَْرَحُم َمْن َيَش{ 
يعذب َمن يشاء ِمن خلقه على ما أسلف ِمن جرمه يف أيام حياته، ويرحم َمن يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل 

  .صاحلًا، وإليه ترجعون، فيجازيكم مبا عملتم

  ) ٢٢(وِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ُد

  }) ٢٢(َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ { 
من دون اهللا ِمن ويلٍّ يلي مبعجزي اهللا يف األرض وال يف السماء إن عصيتموه، وما كان لكم  -أيها الناس-وما أنتم 

  .أموركم، وال نصري ينصركم من اهللا إن أراد بكم سوءًا

  ) ٢٣(َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت اللَِّه َوِلقَاِئِه أُولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

  }) ٢٣(ولَِئكَ َيِئسُوا ِمْن َرْحمَِتي َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِت اللَِّه َوِلقَاِئِه أُ{ 
والذين جحدوا ُحجج اهللا وأنكروا أدلته، ولقاءه يوم القيامة، أولئك ليس هلم مطمع يف رمحيت لَمَّا عاينوا ما أُِعدَّ هلم 

  .من العذاب، وأولئك هلم عذاب مؤمل موجع

  ) ٢٤(نَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوهُ أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاهُ اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُوفََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه 

  }) ٢٤(ِلَك آليَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِال أَنْ قَالُوا اقُْتلُوُه أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنجَاُه اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفي ذَ{ 
اقتلوه أو حرِّقوه بالنار، فألقوه فيها، فأجناه اهللا منها، : فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إال أن قال بعضهم لبعض

  .وجعلها عليه برًدا وسالمًا، إن يف إجنائنا إلبراهيم من النار ألدلة وحجًجا لقوم يصدِّقون اهللا ويعملون بشرعه



اَمِة َيكْفُُر َبْعُضكُمْ بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن قَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا َمَودَّةَ بَْينِكُْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا ثُمَّ َيْوَم الْقَِيَو
  ) ٢٥(َبْعُضكُْم بَْعًضا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن َناِصرِيَن 

ِة َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن لَ إِنََّما اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا َمَودَّةَ َبْينِكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمَوقَا{ 
  }) ٢٥(َبْعُضكُْم بَْعًضا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن َناِصرِيَن 

يا قوم إمنا عبدمت من دون اهللا آهلة باطلة، اختذمتوها مودة بينكم يف احلياة الدنيا، تتحابون على : يم لقومهوقال إبراه
عبادهتا، وتتوادون على خدمتها، مث يوم القيامة، يتربأ بعضكم من بعض، ويلعن بعضكم بعًضا، ومصريكم مجيًعا 

  .النار، وليس لكم ناصر مينعكم من دخوهلا

  ) ٢٦(وطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم فَآَمَن لَُه لُ

  }) ٢٦(فَآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمَهاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
، إن اهللا هو "الشام"رض املباركة وهي إين تارك دار قومي إىل األ: وقال إبراهيم. فصدَّق لوطٌ إبراهيَم وتبع ملته

  .العزيز الذي ال ُيغَالَب، احلكيم يف تدبريه

نَْيا َوإِنَُّه ِفي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحنيَ َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النُُّبوَّةَ وَالِْكَتاَب َوآَتْيَناُه أَْجَرُه ِفي الدُّ
)٢٧ (  

ْنَيا وَإِنَُّه ِفي اآلِخَرةِ لَِمَن َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب َوآَتْينَاُه أَْجَرُه ِفي الدُّ{ 
  }) ٢٧(الصَّاِلِحَني 

يته األنبياء والكتب، وأعطيناه ثواب بالئه فينا، ووهبنا له إسحاق ولًدا، ويعقوب من بعده وَلََد َولٍَد، وجعلنا يف ذر
  .يف الدنيا الذكر احلسن والولد الصاحل، وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني

ونَ الرَِّجالَ َوَتقْطَُعونَ أَئِنَّكُْم لََتأُْت) ٢٨(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني 
  ) ٢٩(إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني  السَّبِيلَ َوَتأْتُونَ ِفي َناِديكُُم الْمُْنكََر فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه

أَئِنَّكُمْ لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ ) ٢٨(ةَ َما َسبَقَكُمْ بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الْعَالَِمَني َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُْم لََتأُْتونَ الْفَاِحَش{ 
ابِ اللَِّه إِنْ كُْنَت ِمَن َوَتقْطَُعونَ السَّبِيلَ َوتَأُْتونَ ِفي َناِديكُُم الُْمْنكََر فََما كَانَ جََواَب قَْوِمِه إِال أَنْ قَالُوا ائِْتَنا بَِعذَ

  }) ٢٩(اِدِقَني الصَّ
إنكم لتأتون الفعلة القبيحة، ما تَقَدَّمكم بفعلها أحد من العاملني، أإنكم : لوطًا حني قال لقومه -أيها الرسول-واذكر 

لتأتون الرجال يف أدبارهم، وتقطعون على املسافرين طرقهم بفعلكم اخلبيث، وتأتون يف جمالسكم األعمال املنكرة 
املارة، وإيذائهم مبا ال يليق من األقوال واألفعال؟ ويف هذا إعالم بأنه ال جيوز أن كالسخرية من الناس، وحذف 

جئنا بعذاب اهللا إن : فلم يكن جواب قوم لوط له إال أن قالوا. جيتمع الناس على املنكر مما هنى اهللا ورسوله عنه
  .كنت من الصادقني فيما تقول، واملنجزين ملا َتِعد

  ) ٣٠(َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي 



  }) ٣٠(قَالَ َربِّ اْنصُْرنِي َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن { 
حيث ابتدعوا الفاحشة وأصرُّوا عليها، فاستجاب اهللا ؛ رب انصرين على القوم املفسدين بإنزال العذاب عليهم: قال

  .دعاءه

  ) ٣١(ُبْشَرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذهِ الْقَْرَيِة إِنَّ أَْهلََها كَاُنوا ظَاِلِمَني َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْراِهيَم بِالْ

  }) ٣١(وا ظَاِلِمَني َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْراهِيَم بِالُْبشَْرى قَالُوا إِنَّا ُمهِْلكُو أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيِة إِنَّ أَْهلََها كَاُن{ 
: ت املالئكة إبراهيم باخلرب السارِّ من اهللا بإسحاق، ومن وراء إسحاق ولده يعقوب، قالت املالئكة إلبراهيموملا جاء

  .إنَّ أهلها كانوا ظاملي أنفسهم مبعصيتهم هللا؛ "سدوم"إنا مهلكو أهل قرية قوم لوط، وهي 

  ) ٣٢(َينَُّه َوأَْهلَُه إِلَّا امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطًا قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَُنَنجِّ

  }) ٣٢(غَابِرِيَن قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطًا قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِال امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْ{ 
حنن أعلم مبن فيها، لننجِّينَّه وأهله من : وليس من الظاملني، فقالت املالئكة لهإنَّ فيها لوطًا : قال إبراهيم للمالئكة

  .اهلالك الذي سينزل بأهل قريته إال امرأته كانت من الباقني اهلالكني

نَّا مَُنجُّوَك َوأَْهلَكَ إِلَّا اْمرَأََتكَ َولَمَّا أَنْ َجاَءتْ ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالُوا لَا َتَخْف َولَا َتْحَزنْ إِ
  ) ٣٣(كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 

 َوأَْهلَكَ إِال امَْرأََتكَ َولَمَّا أَنْ َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالُوا ال َتَخْف َوال َتْحَزنْ إِنَّا مَُنجُّوَك{ 
  }) ٣٣(رِيَن كَاَنْت ِمَن الْغَابِ

لعلمه خبث فعل قومه، ؛ ألنه ظنهم ضيوفًا من البشر، وحزن بسبب وجودهم؛ وملا جاءت املالئكة لوطًا ساءه ذلك
ال َتَخْف علينا لن يصل إلينا قومك، وال حتزن مما أخربناك ِمن أنا مهلكوهم، إنَّا منجُّوك من العذاب : وقالوا له

  .أمرأتك، فإهنا هالكة فيمن يهلك ِمن قومهاالنازل بقومك ومنجُّو أهلك معك إال 

  ) ٣٤(إِنَّا ُمنْزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيةِ رِجًْزا ِمَن السََّماِء بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ 

  }) ٣٤(إِنَّا ُمْنزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيِة رِْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ { 
  .بسبب معصيتهم هللا وارتكاهبم الفاحشة؛ إنا منزلون على أهل هذه القرية عذاًبا من السماء

  ) ٣٥(َولَقَْد َترَكَْنا ِمْنَها آَيةً َبيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

  }) ٣٥(َولَقَدْ َتَركَْنا ِمنَْها آَيةً َبيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ { 
  .ط آثاًرا بينة لقوم يعقلون العرب، فينتفعون هباولقد أبقينا ِمن ديار قوم لو

  ) ٣٦(أَْرضِ ُمفِْسِديَن َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َواْرجُوا الَْيْوَم الْآِخَر وَلَا َتْعثَْوا ِفي الْ



  }) ٣٦(اْعُبدُوا اللََّه وَاْرجُوا الَْيْوَم اآلِخَر َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَن َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعيًْبا فَقَالَ َيا قَْومِ { 
يا قوم اعبدوا اهللا وحده، وأخلصوا له العبادة، ما لكم من إله غريه، : أخاهم شعيًبا، فقال هلم" مدين"وأرسلنا إىل 

لفساد واملعاصي، وال تقيموا عليها، ولكن توبوا إىل اهللا وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم اآلخر، وال تكثروا يف األرض ا
  .منها وأنيبوا

  ) ٣٧(فَكَذَّبُوُه فَأََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ فَأَْصَبحُوا ِفي دَارِِهمْ َجاِثِمَني 

  }) ٣٧(فَكَذَُّبوُه فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبُحوا ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني { 
شعيًبا فيما جاءهم به عن اهللا من الرسالة، فأخذهتم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا يف دارهم  "مدين"فكذَّب أهل 
  .َصْرعى هالكني

نَ سَّبِيلِ َوكَاُنوا ُمْسَتْبِصرِيَوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد تََبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِهِْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ ال
)٣٨ (  

سَّبِيلِ َوكَانُوا ُمْستَْبصِرِيَن َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَدْ َتَبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِهِْم َوَزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ ال{ 
)٣٨ ({  

نا هبم مجيعًا، وحسَّن هلم وأهلكنا عاًدا ومثود، وقد تبني لكم من مساكنهم خَراُبها وخالؤها منهم، وحلول نقمت
الشيطان أعماهلم القبيحة، فصدَّهم عن سبيل اهللا وعن طريق اإلميان به وبرسله، وكانوا مستبصرين يف كفرهم 

  .وضالهلم، معجبني به، حيسبون أهنم على هدى وصواب، بينما هم يف الضالل غارقون

  ) ٣٩(َسى بِالَْبيِّنَاِت فَاسَْتكَْبرُوا ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانُوا سَابِِقَني َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاءَُهْم ُمو

  }) ٣٩(ِقَني َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَسى بِالَْبيَِّناِت فَاسَْتكَْبرُوا ِفي اَألْرضِ َوَما كَانُوا سَابِ{ 
اءهم مجيًعا موسى باألدلة الواضحة، فتعاظموا يف األرض، واستكربوا فيها، وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، ولقد ج

  .ومل يكونوا ليفوتوننا، بل كنا مقتدرين عليهم

ِه الْأَْرَض َومِْنُهْم َمْن َمْن َخَسفَْنا بِ فَكُلًّا أََخذَْنا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاصًِبا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمْنُهْم
  ) ٤٠(أَغَْرقَْنا َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلمَُهْم َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

َسفَْنا بِهِ اَألْرَض َومِْنُهْم َمْن ْن َخفَكُال أََخذَْنا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمنُْهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمنُْهْم َم{ 
  }) ٤٠(أَغَْرقَْنا َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلمَُهْم َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

فمنهم الذين أرسلنا عليهم حجارة من طني منضود، وهم قوم : فأخذنا كال من هؤالء املذكورين بعذابنا بسبب ذنبه
ه الصيحة، وهم قوم صاحل وقوم شعيب، ومنهم َمن خسفنا به األرض كقارون، ومنهم َمن لوط، ومنهم َمن أخذت

أغرقنا، وهم قوُم نوح وفرعونُ وقوُمه، ومل يكن اهللا ليهلك هؤالء بذنوب غريهم، فيظلمهم بإهالكه إياهم بغري 
  .استحقاق، ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون بتنعمهم يف نَِعم رهبم وعبادهتم غريه



لََبْيتُ الْعَْنكَبُوِت لَْو كَانُوا  لُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياَء كََمثَلِ الَْعْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوِتَمثَ
  ) ٤١(َيْعلَُمونَ 

ْنكَُبوتِ اتََّخذَْت بَْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبيُوِت لَبَْيُت الَْعْنكَبُوِت لَْو كَاُنوا َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء كََمثَلِ الَْع{ 
  }) ٤١(َيْعلَُمونَ 

مثل الذين جعلوا األوثان من دون اهللا أولياء يرجون نصرها، كمثل العنكبوت اليت عملت بيًتا لنفسها ليحفظها، 
ك هؤالء املشركون مل ُيْغن عنهم أولياؤهم الذين اختذوهم من دون اهللا فلم ُيغن عنها شيئًا عند حاجتها إليه، فكذل

شيئًا، وإن أضعف البيوت لَبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون ذلك ما اختذوهم أولياء، فهم ال ينفعوهنم وال 
  .يضروهنم

  ) ٤٢(َحكِيُم إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو الْعَزِيُز الْ

  }) ٤٢(إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم { 
. إن اهللا يعلم ما يشركون به من األنداد، وأهنا ليست بشيء يف احلقيقة، بل هي جمرد أمساء َسمَّوها، ال تنفع وال تضر

  .، احلكيم يف تدبريه وصنعهوهو العزيز يف انتقامه ممن كفر به

  ) ٤٣(َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها إِلَّا الَْعاِلُمونَ 

  }) ٤٣(َوِتلَْك اَألْمثَالُ َنْضرُِبَها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها إِال الَْعاِلُمونَ { 
  .ا، وما يعقلها إال العاملون باهللا وآياته وشرعهلينتفعوا هبا ويتعلموا منه؛ وهذه األمثال نضرهبا للناس

  ) ٤٤(َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني 

  }) ٤٤(َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت وَاَألْرَض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِللُْمْؤِمنَِني { 
لسموات واألرض بالعدل والقسط، إن يف خلقه ذلك لداللة عظيمة على قدرته، وتفرده باإلهلية، وَخصَّ خلق اهللا ا

  .املؤمنني؛ ألهنم الذين ينتفعون بذلك

ُر اللَِّه أَكَْبُر وَاللَُّه َيْعلَُم َما كْاْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ َتنَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ وَلَِذ
  ) ٤٥(َتْصَنُعونَ 

ُر اللَِّه أَكَْبُر َواللَُّه َيْعلَمُ اْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الْكَِتابِ َوأَِقمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ َتنَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ وَلَِذكْ{ 
  }) ٤٥(َما َتْصَنُعونَ 

ا أُنزل إليك من هذا القرآن، واعمل به، وأدِّ الصالة حبدودها، إن احملافظة على الصالة تنهى صاحبها عن اتل م
وذلك ألن املقيم هلا، املتمم ألركاهنا وشروطها، يستنري قلبه، ويزداد إميانه، وتقوى ؛ الوقوع يف املعاصي واملنكرات

. كر اهللا يف الصالة وغريها أعظم وأكرب وأفضل من كل شيءرغبته يف اخلري، وتقل أو تنعدم رغبته يف الشر، ولَذ
  .واهللا يعلم ما تصنعون ِمن خريٍ وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل اجلزاء وأوفاه



نْزِلَ إِلَْيَنا وَأُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوإِلَُهَنا ِذي أَُولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الْكَِتابِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَّ
  ) ٤٦(َوإِلَُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

زِلَ إِلَْيكُمْ أُْنزِلَ إِلَْيَنا وَأُْنَوال ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الِْكَتابِ إِال بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِال الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي { 
  }) ٤٦(َوإِلَُهَنا َوإِلَُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

اليهوَد والنصارى إال باألسلوب احلسن، والقول اجلميل، والدعوة إىل احلق بأيسر  -أيها املؤمنون-وال جتادلوا 
رب عليكم فجالدوهم بالسيف طريق موصل لذلك، إال الذين حادوا عن وجه احلق وعاندوا وكابروا وأعلنوا احل

آمنا بالقرآن الذي أُنزل إلينا، وآمنا بالتوراة واإلجنيل : حىت يؤمنوا، أو يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون، وقولوا
اللذَْين أُنزال إليكم، وإهلنا وإهلكم واحد ال شريك له يف ألوهيته، وال يف ربوبيته، وال يف أمسائه وصفاته، وحنن له 

  .ذللون بالطاعة فيما أمرنا به، وهنانا عنهخاضعون مت

 بِِه َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا َوكَذَِلَك أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب فَالَِّذيَن آتَْيَناُهُم الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َهُؤلَاِء َمْن ُيْؤِمُن
  ) ٤٧(الْكَاِفُرونَ 

ِتَنا إِال ْيَك الِْكَتاَب فَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َهُؤالِء َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوَما َيْجَحُد بِآيَاَوكَذَِلَك أَْنزَلَْنا إِلَ{ 
  }) ٤٧(الْكَاِفُرونَ 

 الكتب على َمن قبلك من الرسل، أنزلنا إليك هذا الكتاب املصدق للكتب السابقة، -أيها الرسول-وكما أنزلنا 
فالذين آتيناهم الكتاب من بين إسرائيل فعرفوه حق معرفته يؤمنون بالقرآن، وِمن هؤالء العرب من قريش وغريهم 

  .َمن يؤمن به، وال ينكر القرآن أو يتشكك يف دالئله وبراهينه البينة إال الكافرون الذين َدأُْبهم اجلحود والعناد

  ) ٤٨(بٍ َولَا َتُخطُُّه بَِيمِينَِك إِذًا لَاْرَتاَب الُْمْبِطلُونَ َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتا

  }) ٤٨(َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه بَِيِمينِكَ إِذًا الْرَتاَب الُْمْبِطلُونَ { 
ك قبل نزول القرآن عليك، وهم أنك مل تقرأ كتاًبا ومل تكتب حروفًا بيمين -أيها الرسول-من معجزاتك البينة 

تعلَّمه من الكتب : يعرفون ذلك، ولو كنت قارئًا أو كاتًبا من قبل أن يوحى إليك لشك يف ذلك املبطلون، وقالوا
  .السابقة أو استنسخه منها

  ) ٤٩(ا الظَّاِلُمونَ َبلْ ُهَو آيَاٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصدُورِ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َوَما َيْجَحدُ بِآَياتَِنا إِلَّ

  }) ٤٩(َبلْ ُهَو آَياٌت بَيَِّناٌت ِفي ُصدُورِ الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِال الظَّاِلُمونَ { 
بل القرآن آيات بينات واضحة يف الداللة على احلق حيفظه العلماء، وما يكذِّب بآياتنا ويردها إال الظاملون املعاندون 

  .الذين يعلمون احلق وحييدون عنه

  ) ٥٠( َوقَالُوا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنذِيٌر ُمبٌِني



  }) ٥٠(ِه َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني َوقَالُوا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه آَياٌت ِمْن َربِِّه قُلْ إِنََّما اآليَاُت ِعْنَد اللَّ{ 
إن أمر : قل هلم! هال أُنزل على حممد دالئل وحجج من ربه نشاهدها كناقة صاحل، وعصا موسى: وقال املشركون

هذه اآليات هللا، إن شاء أنزهلا، وإن شاء منعها، وإمنا أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه، مبيِّن طريق احلق من 
  .لالباط

  ) ٥١(ُيؤِْمُنونَ أَوَلَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَْنزَلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب ُيتْلَى َعلَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذكَْرى ِلقَْومٍ 

  }) ٥١(ِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ أَوَلَْم َيكِْفهِمْ أَنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب ُيْتلَى َعلَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لََرْحَمةً َو{ 
أنَّا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ إن يف هذا  -أيها الرسول-أومل يكف هؤالء املشركني يف علمهم بصدقك 

  .القرآن لَرمحة للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة، وذكرى يتذكرون مبا فيه من عربة وعظة

َشهِيًدا َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالَِّذيَن آَمُنوا بِالَْباِطلِ َوكَفَُروا بِاللَِّه أُولَِئَك ُهمُ قُلْ كَفَى بِاللَِّه َبْينِي َوَبيَْنكُْم 
  ) ٥٢(الَْخاِسُرونَ 

بِالَْباِطلِ َوكَفَُروا بِاللَِّه أُولَِئَك ُهُم قُلْ كَفَى بِاللَِّه َبيْنِي َوَبيَْنكُمْ َشهِيًدا َيعْلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوالَِّذيَن آَمُنوا { 
  }) ٥٢(الَْخاِسُرونَ 

كفى باهللا بيين وبينكم شاهًدا على صدقي أين رسوله، وعلى تكذيبكم يل وردكم احلق الذي جئُت به من عند : قل
مع هذه -باهللا والذين آمنوا بالباطل وكفروا . اهللا، يعلم ما يف السموات واألرض، فال خيفى عليه شيء فيهما

  .أولئك هم اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة -الدالئل الواضحة

  ) ٥٣(ُعُرونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْولَا أََجلٌ ُمَسمى لََجاَءُهمُ الَْعذَاُب َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْش

  }) ٥٣(لٌ ُمَسمى لََجاَءُهمُ الَْعذَاُب َولَيَأِْتيَنَُّهْم بَْغَتةً َوُهْم ال َيْشُعُرونَ َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْوال أََج{ 
هؤالء املشركون من قومك بالعذاب استهزاء، ولوال أن اهللا جعل لعذاهبم يف الدنيا  -أيها الرسول-ويستعجلك 

  .ة، وهم ال يشعرون به وال ُيِحسُّونوقًتا ال يتقدم وال يتأخر، جلاءهم العذاب حني طلبوه، وليأتينهم فجأ

  ) ٥٤(َيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَافِرِيَن 

  }) ٥٤(َيْسَتْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن { 
ا يف الدنيا وإما يف اآلخرة، وإن عذاب جهنم يف اآلخرة حمليط يستعجلونك بالعذاب يف الدنيا، وهو آتيهم ال حمالة إمَّ

  .هبم، ال مفرَّ هلم منه

  ) ٥٥(َيْوَم َيْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم َوَيقُولُ ذُوقُوا َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 



  }) ٥٥(َتْحتِ أَْرُجِلهِْم َوَيقُولُ ذُوقُوا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ  َيْوَم َيْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن{ 
يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم من فوق رؤوسهم، وِمن حتت أقدامهم، فالنار تغشاهم من سائر جهاهتم، 

  .اجلرائم واآلثام من اإلشراك باهللا، وارتكاب: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه يف الدنيا: ويقول اهللا هلم حينئذ

  ) ٥٦(َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدوِن 

  }) ٥٦(َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدوِن { 
 وحده، فهاجِروا إىل أرض اهللا الواسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم يف ضيق من إظهار اإلميان وعبادة اهللا

  .وأخلصوا العبادة يل وحدي

  ) ٥٧(كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوتِ ثُمَّ إِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ 

  }) ٥٧(كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمَْوِت ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعونَ { 
  .كل نفس حية ذائقة املوت، مث إلينا ترجعون للحساب واجلزاء

اِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلنيَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَِّة غَُرفًا َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر َخ
)٥٨ (  

ِة غَُرفًا َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَّ{ 
)٥٨ ({  

والذين صدَّقوا باهللا ورسوله وعملوا ما أُمروا به من الصاحلات لننزلنَّهم من اجلنة غرفًا عالية جتري من حتتها األهنار، 
  .اعة اهللا هذه الغرف يف جنات النعيمماكثني فيها أبدًا، نِْعَم جزاء العاملني بط

  ) ٥٩(الَِّذيَن صََبُروا َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ 

  }) ٥٩(الَِّذينَ َصَبرُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ { 
هم إن تلك اجلنات املذكورة للمؤمنني الذين صربوا على عبادة اهللا، ومتسكوا بدينهم، وعلى اهللا يعتمدون يف أرزاق

  .وجهاد أعدائهم

  ) ٦٠(َوكَأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة لَا َتحِْملُ رِْزقََها اللَُّه يَْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

  }) ٦٠(َوكَأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة ال َتحِْملُ رِْزقََها اللَُّه َيْرُزقَُها َوإِيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم { 
م من دابة ال تدَّخر غذاءها لغد، كما يفعل ابن آدم، فاهللا سبحانه وتعاىل يرزقها كما يرزقكم، وهو السميع وك

  .ألقوالكم، العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم

  ) ٦١(أَنَّى ُيْؤفَكُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمرَ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَ



  }) ٦١(فَكُونَ َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤ{ 
ل الشمس من الذي خلق السموات واألرض على هذا النظام البديع، وذلَّ: املشركني -أيها الرسول-ولئن سألت 

خلقهن اهللا وحده، فكيف يصرفون عن اإلميان باهللا خالق كل شيء ومدبره، ويعبدون معه غريه؟ : والقمر؟ ليقولُنَّ
  !!فاعجب من إفكهم وكذهبم

  ) ٦٢(اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدرُ لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  }) ٦٢(ُه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم اللَّ{ 
لعلمه مبا يصلح عباده، إن اهللا بكل ؛ اهللا سبحانه وتعاىل يوسع الرزق ملن يشاء من خلقه، ويضيق على آخرين منهم

  .ليه شيءشيء من أحوالكم وأموركم عليم، ال خيفى ع

قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض ِمْن َبْعِد َموِْتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه 
)٦٣ (  

فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض ِمْن َبْعِد َموِْتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء { 
  }) ٦٣(َيْعِقلُونَ 

َمنِ الذي نزَّل من السحاب ماء فأنبت به األرض من بعد جفافها؟ ليقولُنَّ : املشركني -أيها الرسول-ولئن سألت 
احلمد هللا الذي أظهر حجتك عليهم، بل أكثرهم ال يعقلون ما : هو الذي نزَّل ذلك، قلاهللا وحده : لك معترفني

  .ينفعهم وال ما يضرهم، ولو َعقَلوا ما أشركوا مع اهللا غريه

  ) ٦٤(ْعلَُمونَ َوَما َهِذِه الْحََياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر الْآخَِرةَ لَهَِي الَْحيََوانُ لَْو كَانُوا َي

  }) ٦٤(نَ َوَما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِال لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّارَ اآلِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَوانُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمو{ 
مث  بسبب ما فيها من الزينة والشهوات،؛ وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب، تلهو هبا القلوب وتلعب هبا األبدان

تزول سريعًا، وإن الدار اآلخرة هلي احلياة احلقيقية الدائمة اليت ال موت فيها، لو كان الناس يعلمون ذلك ملا آثروا 
  .دار الفناء على دار البقاء

ِلَيكْفُرُوا بَِما آتَْيَناُهمْ ) ٦٥(ْم ُيْشرِكُونَ فَإِذَا َرِكبُوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهمْ إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُه
  ) ٦٦(َوِلَيَتَمتَّعُوا فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

لَِيكْفُُروا بَِما ) ٦٥(كُونَ فَإِذَا رَِكُبوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهمْ ُيْشرِ{ 
  }) ٦٦(َتْيَناُهْم َوِلَيَتَمتَّعُوا فََسْوَف َيْعلَُمونَ آ

فإذا ركب الكفار السفن يف البحر، وخافوا الغرق، وحَّدوا اهللا، وأخلصوا له يف الدعاء حال شدهتم، فلما جنَّاهم إىل 
شركون به ساعة الرب، وزالت عنهم الشدة، عادوا إىل شركهم، إهنم هبذا يتناقضون، يوحِّدون اهللا ساعة الشدة، وي

ليكونَ عاقبته الكفر مبا أنعمنا عليهم يف أنفسهم وأمواهلم، ؛ وِشرْكهم بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر. الرخاء



ويف . وليكملوا متتعهم يف هذه الدنيا، فسوف يعلمون فساد عملهم، وما أعدَّه اهللا هلم من عذاب أليم يوم القيامة
  .ذلك هتديد ووعيد هلم

  ) ٦٧(ِه َيكْفُُرونَ َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ وَبِنِْعَمِة اللَّ أَوَلَْم

  }) ٦٧(ُيؤِْمُنونَ َوبِنِْعَمِة اللَِّه َيكْفُُرونَ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم أَفَبِالْبَاِطلِ { 
هلم َحرًَما آمًنا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأمواهلم، والناُس ِمن حوهلم " مكة"أن اهللا جعل " مكة"أومل يشاهد كفار 

يعبدونه وحده دون خارج احلرم، ُيَتَخطَّفون غري آمنني؟ أفبالشرك يؤمنون، وبنعمة اهللا اليت خصَّهم هبا يكفرون، فال 
  سواه؟

  ) ٦٨(ِللْكَاِفرِيَن َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذَّبَ بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي جََهنََّم َمثًْوى 

  }) ٦٨(َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللْكَافِرِيَن  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِالَْحقِّ لَمَّا{ 
ال أحد أشد ظلًما ممن كذَب على اهللا، فنسب ما هو عليه من الضالل والباطل إىل اهللا، أو كذَّب باحلق الذي بعث 

ذَّب رسوله حممًدا اهللا به رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، إن يف النار ملسكًنا ملن كفر باهللا، وجحد توحيده وك
  .صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٦٩(َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني 

  }) ٦٩(َوالَِّذيَن َجاَهدُوا ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني { 
ين جاهدوا أعداء اهللا، والنفس، والشيطان، وصربوا على الفنت واألذى يف سبيل اهللا، سيهديهم اهللا واملؤمنون الذ

وإن اهللا سبحانه وتعاىل . سبل اخلري، ويثبتهم على الصراط املستقيم، وَمن هذه صفته فهو حمسن إىل نفسه وإىل غريه
  }سورة الروم { . ملع َمن أحسن ِمن َخلِْقه بالنصرة والتأييد واحلفظ واهلداية

  ) ١(امل 

  }) ١(امل { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) امل ( 

ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعدُ ) ٣(ِفي أَْدَنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ) ٢(غُِلَبِت الرُّوُم 
  ) ٥(بَِنْصرِ اللَِّه يَْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ٤(َمِئٍذ يَفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ َوَيْو

َبْعدُ  ِفي بِْضعِ ِسنِنيَ ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن) ٣(ِفي أَدَْنى اَألْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِمْ َسَيْغِلُبونَ ) ٢(غُِلَبِت الرُّوُم { 
  }) ٥(بَِنْصرِ اللَِّه يَْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ٤(َوَيْوَمِئٍذ يَفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ 

، وسوف َيْغِلب الروُم الفرَس يف مدة من الزمن، ال تزيد على "فارس"إىل " الشام"غَلَبت فارُس الروَم يف أدىن أرض 
هللا سبحانه وتعاىل األمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم ينتصر الروم على . ثعشر سنوات وال تنقص عن ثال



واهللا سبحانه وتعاىل ينصر من يشاء، وخيذل من يشاء، وهو . الفرس يفرح املؤمنون بنصر اهللا للروم على الفرس
َس بعد سبع سنني، وفرح وقد حتقق ذلك فَغلََبت الروُم الفر. العزيز الذي ال يغالَب، الرحيم مبن شاء من خلقه

  .لكون الروم أهل كتاب وإن حرَّفوه؛ املسلمون بذلك

َيْعلَُمونَ ظَاهًِرا ِمَن الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ الْآِخَرِة ُهمْ ) ٦(َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
  ) ٧(غَاِفلُونَ 

َيْعلَُمونَ ظَاِهًرا ِمَن الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ اآلِخَرةِ ) ٦(َوْعَد اللَِّه ال ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ  {
  }) ٧(ُهْم غَاِفلُونَ 

ال " مكة"وثنيني، ولكن أكثر كفار وعد اهللا املؤمنني وعًدا جازًما ال يتخلف، بنصر الروم النصارى على الفرس ال
يعلمون أن ما وعد اهللا به حق، وإمنا يعلمون ظواهر الدنيا وزخرفها، وهم عن أمور اآلخرة وما ينفعهم فيها غافلون، 

  .ال يفكرون فيها

ا إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمسَمى َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ أَوَلَْم َيَتفَكَُّروا ِفي أَْنفُِسهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَم
  ) ٨(بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ 

ًريا ِمَن  ُمَسمى َوإِنَّ كَِثأَوَلَْم َيتَفَكَّرُوا ِفي أَنْفُسِهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َواَألْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِال بِالَْحقِّ َوأََجلٍ{ 
  }) ٨(النَّاسِ بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ 

ما خلق اهللا السموات . أومل يتفكر هؤالء املكذِّبون برسل اهللا ولقائه يف خلق اهللا إياهم، وأنه خلقهم، ومل يكونوا شيئًا
ل مسمى تنتهي إليه واألرض وما بينهما إال إلقامة العدل والثواب والعقاب، والداللة على توحيده وقدرته، وأج

جهال منهم بأن معادهم إىل اهللا بعد فنائهم، ؛ وهو يوم القيامة؟ وإن كثًريا من الناس بلقاء رهبم جلاحدون منكرون
  .وغفلةً منهم عن اآلخرة

ِمْنُهْم قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَْرَض َوَعَمُروَها  أَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ
  ) ٩(َسُهْم َيظِْلُمونَ أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَْنفُ

كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً وَأَثَاُروا اَألْرَض َوَعَمُروَها  أَوَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف{ 
  }) ٩(َسُهْم َيظِْلُمونَ أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَْنفُ

أومل َيِسْر هؤالء املكذبون باهللا الغافلون عن اآلخرة يف األرض َسْيرَ تأمل واعتبار، فيشاهدوا كيف كان جزاء األمم 
الذين كذَّبوا برسل اهللا كعاد ومثود؟ وقد كانوا أقوى منهم أجسامًا، وأقدر على التمتع باحلياة حيث حرثوا األرض 

دنياهم، فلم تنفعهم ِعمارهتم وال طول " مكة"َعَمروا دنياهم أكثر مما َعَمر أهل وزرعوها، وبَنْوا القصور وسكنوها، ف
مدهتم، وجاءهتم رسلهم باحلجج الظاهرة والرباهني الساطعة، فكذَّبوهم فأهلكهم اهللا، ومل يظلمهم اهللا بذلك 

  .اإلهالك، وإمنا ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان

  ) ١٠(اُءوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه َوكَاُنوا بَِها َيْسَتهْزِئُونَ ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََس



  }) ١٠(ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساءُوا السُّوَءى أَنْ كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه َوكَانُوا بَِها َيْستَْهزِئُونَ { 
لتكذيبهم باهللا وسخريتهم بآياته اليت أنزهلا ؛ وأ العواقب وأقبحهامث كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أس

  .على رسله

  ) ١١(اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

  }) ١١(اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدهُ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ { 
املخلوقات كلها، وهو القادر وحده على إعادهتا مرة أخرى، مث إليه يرجع مجيع اخللق، اهللا وحده هو املتفرد بإنشاء 

  .فيجازي احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته

  ) ١٢(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ 

  }) ١٢(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيبِْلُس الُْمْجرُِمونَ { 
  .ئس اجملرمون من النجاة من العذاب، وتصيبهم احلَْيرة فتنقطع حجتهمويوم تقوم الساعة يي

  ) ١٣(َولَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ُشرَكَائِهِْم ُشفََعاُء َوكَانُوا بُِشَركَاِئهِْم كَافِرِيَن 

  }) ١٣(َولَمْ َيكُْن لَُهْم ِمْن ُشَركَاِئهِْم ُشفََعاُء َوكَاُنوا بُِشرَكَائِهِْم كَاِفرِيَن { 
يكن للمشركني يف ذلك اليوم من آهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهللا شفعاء، بل إهنا تتربأ منهم، ويتربؤون  ومل
  .فالشفاعة هللا وحده، وال ُتطلَب من غريه. منها

  ) ١٥(اِت فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيْحَبُرونَ فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَح) ١٤(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئذٍ َيَتفَرَّقُونَ 

  }) ١٥(فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيحَْبُرونَ ) ١٤(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ { 
ون باهللا ورسوله، العاملون الصاحلات فهم يف اجلنة، ويوم تقوم الساعة يفترق أهل اإلميان به وأهل الكفر، فأما املؤمن

  .يكرَّمون ويسرُّون وينعَّمون

  ) ١٦(َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوِلقَاِء الْآخَِرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ 

  }) ١٦(اِء اآلخَِرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوِلقَ{ 
جزاء ما ؛ وأما الذين كفروا باهللا وكذَّبوا مبا جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد املوت، فأولئك يف العذاب مقيمون

  .كذَّبوا به يف الدنيا
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مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
لعلماء: املؤلف  لشريف-جمموعة من ا ا ملصحف  طباعة ا ل فهد   جممع امللك 

  ) ١٨(َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَعشِيا َوِحَني ُتظْهِرُونَ ) ١٧(فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ 

َولَهُ الَْحْمُد ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَعشِيا َوِحَني ُتظْهُِرونَ ) ١٧(ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ  فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني{ 
)١٨ ({  

فيا أيها املؤمنون سبِّحوا اهللا ونزِّهوه عن الشريك والصاحبة والولد، َوِصفوه بصفات الكمال بألسنتكم، وحقِّقوا 
احلمد والثناء  -سبحانه-وله . وحني تصبحون، ووقت العشي، ووقت الظهرية ذلك جبوارحكم كلها حني متسون،

  .يف السموات واألرض ويف الليل والنهار

  ) ١٩(ونَ ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ وَُيْحيِي الْأَْرَض َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُج

  }) ١٩(يَّ ِمَن الَْميِِّت وَُيخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن الَْحيِّ وَُيحْيِي اَألْرَض َبْعَد مَْوِتَها َوكَذَِلكَ ُتْخَرُجونَ ُيْخرِجُ الَْح{ 
خيرج اهللا احلي من امليت كاإلنسان من النطفة والطري من البيضة، وخيرج امليت من احلي، كالنطفة من اإلنسان 

من  -أيها الناس-نبات بعد يُْبسها وجفافها، ومثل هذا اإلحياء خترجون وحييي األرض بال. والبيضة من الطري
  .قبوركم أحياء للحساب واجلزاء

  ) ٢٠(َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنُْتْم َبَشٌر َتنَْتِشُرونَ 

  }) ٢٠(َبَشٌر َتْنَتشُِرونَ َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ إِذَا أَْنُتْم { 
ومن آيات اهللا الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب، مث أنتم بشر تتناسلون منتشرين يف 

  .األرض، تبتغون من فضل اهللا

َنكُْم َموَدَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا ِلَتْسكُنُوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبْي
  ) ٢١(َيَتفَكَُّرونَ 

ةً إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْومٍ َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواًجا لَِتْسكُنُوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبْيَنكُْم َمَودَّةً َوَرْحَم{ 
  }) ٢١(ُرونَ َيَتفَكَّ

لتطمئن نفوسكم ؛ أزواًجا -أيها الرجال-ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق ألجلكم من جنسكم 
إليها وتسكن، وجعل بني املرأة وزوجها حمبة وشفقة، إن يف خلق اهللا ذلك آليات دالة على قدرة اهللا ووحدانيته لقوم 

  .يتفكرون، ويتدبرون

  ) ٢٢(لُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِللَْعاِلِمَني َوِمْن آَياِتِه َخ



  }) ٢٢(ِمَني َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِللَْعاِل{ 
َخلُْق السموات وارتفاعها بغري عمد، وَخلُْق األرض مع اتساعها وامتدادها، واختالفُ : ومن دالئل القدرة الربانية

  .لغاتكم وتبايُن ألوانكم، إن يف هذا لَعربة لكل ذي علم وبصرية

  ) ٢٣(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ  َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ وَاْبِتَغاؤُكُْم ِمْن فَْضِلِه

  }) ٢٣(ونَ َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َواْبتَِغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُع{ 
إذ يف النوم حصول الراحة وذهاب التعب، ؛ نهارومن دالئل هذه القدرة أن جعل اهللا النوم راحة لكم يف الليل أو ال

وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق، إن يف ذلك لدالئل على كمال قدرة اهللا ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون 
  .املواعظ مساع تأمل وتفكر واعتبار

ِء َماًء فَُيْحيِي بِهِ الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َوُينَزِّلُ ِمَن السََّما
  ) ٢٤(َيْعِقلُونَ 

اٍت ِلقَْومٍ َها إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيَوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويَُنزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِِه اَألْرَض َبْعَد مَْوِت{ 
  }) ٢٤(َيْعِقلُونَ 

ومن دالئل قدرته سبحانه أن يريكم الربق، فتخافون من الصواعق، وتطمعون يف الغيث، وينزل من السحاب مطًرا 
فيحيي به األرض بعد جدهبا وجفافها، إن يف هذا لدليال على كمال قدرة اهللا وعظيم حكمته وإحسانه لكل َمن لديه 

  .عقل يهتدي به

  ) ٢٥(نَ َياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء َوالْأَْرُض بِأَْمرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرضِ إِذَا أَنُْتْم َتخُْرُجوَوِمْن آ

  }) ٢٥(َتخُْرُجونَ  َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء وَاَألْرُض بِأَْمرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن اَألْرضِ إِذَا أَنُْتْم{ 
ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء واألرض واستقرارمها وثباهتما بأمره، فلم تتزلزال ومل تسقط السماء على 

  .األرض، مث إذا دعاكم اهللا إىل البعث يوم القيامة، إذا أنتم خترجون من القبور مسرعني

  ) ٢٦(لَُه قَانُِتونَ  َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ كُلٌّ

  }) ٢٦(َولَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ { 
وهللا وحده كل َمن يف السموات واألرض من املالئكة واإلنس واجلن واحليوان والنبات واجلماد، كل هؤالء 

  .منقادون ألمره خاضعون لكماله

ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ  َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ
)٢٧ (  



َألْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ اَألْعلَى ِفي السََّماوَاِت وَا{ 
)٢٧ ({  

واهللا وحده الذي يبدأ اخللق من العدم مث يعيده حًيا بعد املوت، وإعادة اخللق حًيا بعد املوت أهون على اهللا من 
وله سبحانه الوصف األعلى يف كل ما يوصف به، ليس كمثله شيء، وهو . ابتداء خلقهم، وكالمها عليه هيِّن

  .وهو العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف أقواله وأفعاله، وتدبري أمور خلقه. ريالسميع البص

نُْتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُوَنُهمْ ضََرَب لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَ
  ) ٢٨(َسكُْم كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ كَِخيفَِتكُْم أَْنفُ

ُتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُوَنُهمْ ضََرَب لَكُْم مَثَال ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَْن{ 
  }) ٢٨(ِلَك ُنفَصِّلُ اآليَاِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم كَذَ

هل لكم من عبيدكم وإمائكم َمن يشارككم يف رزقكم، : من أنفسكم-أيها املشركون -ضرب اهللا مثال لكم 
وترون أنكم وإياهم متساوون فيه، ختافوهنم كما ختافون األحرار الشركاء يف مقامسة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا 

رضون بذلك يف جنب اهللا بأن جتعلوا له شريكًا من خلقه؟ ومبثل هذا البيان نبيِّن الرباهني واحلجج بذلك، فكيف ت
  .ألصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون هبا

  ) ٢٩(يَن َبلِ اتََّبعَ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهَواءَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِ

  }) ٢٩(َن َبلِ اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا أَهَْواَءُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِي{ 
بل اتبع املشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغري علم، فشاركوهم يف اجلهل والضاللة، وال أحد يقدر على هداية َمن 

  .ه اهللا بسبب متاديه يف الكفر والعناد، وليس هلؤالء ِمن أنصار ُيَخلِّصوهنم من عذاب اهللاأضلَّ

اسِ الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ حَنِيفًا ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك
  ) ٣٠(لَا َيْعلَُمونَ 

الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثَرَ فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفًا ِفطَْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها ال تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك { 
  }) ٣٠(النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ 

وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه اهللا لك، وهو اإلسالم الذي فطر  -أيها الرسول أنت ومن اتبعك-فأقم 
اهللا الناس عليه، فبقاؤكم عليه، ومتسككم به، متسك بفطرة اهللا من اإلميان باهللا وحده، ال تبديل خللق اهللا ودينه، فهو 

أيها -أن الذي أمرتك به  الطريق املستقيم املوصل إىل رضا اهللا رب العاملني وجنته، ولكن أكثر الناس ال يعلمون
  .هو الدين احلق دون سواه -الرسول

  ) ٣١(ُمنِيبَِني إِلَْيِه َواتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َولَا َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِِكَني 



  }) ٣١(ُمنِيبَِني إِلَْيِه وَاتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوال َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِِكَني { 
ا راجعني إىل اهللا بالتوبة وإخالص العمل له، واتقوه بفعل األوامر واجتناب النواهي، وأقيموا الصالة تامة وكونو

  .بأركاهنا وواجباهتا وشروطها، وال تكونوا من املشركني مع اهللا غريه يف العبادة

  ) ٣٢(ْم فَرُِحونَ ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشَيًعا كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِ

  }) ٣٢(ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَانُوا ِشيًَعا كُلُّ حِْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ { 
تبًعا ؛ وال تكونوا من املشركني وأهل األهواء والبدع الذين بدَّلوا دينهم، وغيَّروه، فأخذوا بعضه، وتركوا بعضه

ا، يتشيعون لرؤسائهم وأحزاهبم وآرائهم، يعني بعضهم بعًضا على الباطل، كل حزب ألهوائهم، فصاروا فرقًا وأحزاًب
  .مبا لديهم فرحون مسرورون، حيكمون ألنفسهم بأهنم على احلق وغريهم على الباطل

  ) ٣٣(إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ َوإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنِيبِنيَ إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً 

  }) ٣٣(ُهْم بَِربِّهِْم ُيشْرِكُونَ َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنِيبَِني إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنُه َرْحَمةً إِذَا فَرِيٌق ِمْن{ 
لصني له أن يكشف عنهم الضر، فإذا رمحهم وكشف عنهم ضرهم إذا وإذا أصاب الناَس شدة وبالء دَعوا رهبم خم

  .فريق منهم يعودون إىل الشرك مرة أخرى، فيعبدون مع اهللا غريه

  ) ٣٤(ِلَيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

  }) ٣٤( لَِيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ{ 
بالرخاء  -أيها املشركون-ليكفروا مبا آتيناهم ومننَّا به عليهم من كشف الضر، وزوال الشدة عنهم، فتمتعوا 

  .والسََّعة يف هذه الدنيا، فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب والعقاب

  ) ٣٥(رِكُونَ أَْم أَنَْزلَْنا َعلَْيهِمْ ُسلْطَاًنا فَُهَو يََتكَلَُّم بَِما كَاُنوا بِهِ ُيْش

  }) ٣٥(أَْم أَْنَزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا فَُهَو َيَتكَلَّمُ بَِما كَانُوا بِِه ُيْشرِكُونَ { 
  .أم أنزلنا على هؤالء املشركني برهاًنا ساطًعا وكتاًبا قاطًعا، ينطق بصحة شركهم وكفرهم باهللا وآياته

  ) ٣٦(َها َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بِ

  }) ٣٦(ونَ َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم إِذَا ُهْم َيقَْنطُ{ 
ن صحة وعافية ورخاء، فرحوا بذلك فرح بطرٍ وأَشَرٍ، ال فرح شكر، وإن يصبهم مرض وإذا أذقنا الناس منا نعمة ِم

وفقر وخوف وضيق بسبب ذنوهبم ومعاصيهم، إذا هم َيْيئَسون من زوال ذلك، وهذا طبيعة أكثر الناس يف الرخاء 
  .والشدة

  ) ٣٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ  أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر



  }) ٣٧(أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ { 
يِّقه على من يشاء اختباًرا، هل يصرب أو أومل يعلموا أن اهللا يوسع الرزق ملن يشاء امتحاًنا، هل يشكر أو يكفر؟ ويض

  .جيزع؟ إن يف ذلك التوسيع والتضييق آليات لقوم يؤمنون باهللا ويعرفون حكمة اهللا ورمحته

  ) ٣٨(ُمفِْلُحونَ ُهُم الْ فَآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ ذَِلَك َخْيرٌ ِللَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه َوأُولَِئَك

  }) ٣٨(ُهُم الُْمفِْلُحونَ  فَآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ ذَِلَك خَْيٌر ِللَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه َوأُولَِئَك{ 
ج الذي انقطع به قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال الرب، وأعط الفقري واحملتا -أيها املؤمن-فأعط 

السبيل من الزكاة والصدقة، ذلك اإلعطاء خري للذين يريدون بعملهم وجه اهللا، والذين يعملون هذه األعمال 
  .وغريها من أعمال اخلري، أولئك هم الفائزون بثواب اهللا الناجون ِمن عقابه

ُبو عِْنَد اللَِّه َوَما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهمُ َوَما آَتْيُتْم ِمْن رًِبا ِليَْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَلَا َيْر
  ) ٣٩(الُْمْضِعفُونَ 

فَأُولَِئَك ُهُم  ونَ َوْجَه اللَِّهَوَما آَتيُْتْم ِمْن رًِبا لَِيْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَال يَْرُبو ِعْنَد اللَِّه َوَما آتَْيُتْم ِمْن َزكَاةٍ ُترِيُد{ 
  }) ٣٩(الُْمْضِعفُونَ 

ليزيد وينمو يف أموال الناس، فال يزيد عند اهللا، ؛ وما أعطيتم قرًضا من املال بقصد الربا، وطلب زيادة ذلك القرض
 وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقني ابتغاء مرضاة اهللا وطلًبا لثوابه، فهذا هو الذي يقبله اهللا. بل ميحقه ويبطله

  .ويضاعفه لكم أضعافًا كثرية

ِلكُْم ِمْن َشْيٍء سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ثُمَّ َرَزقَكُمْ ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيحْيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَ
  ) ٤٠(َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

َزقَكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَِلكُْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنهُ اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُمْ ثُمَّ َر{ 
  }) ٤٠(َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

من القبور مث رزقكم يف هذه احلياة، مث مييتكم بانتهاء آجالكم، مث يبعثكم  -أيها الناس-اهللا وحده هو الذي خلقكم 
أحياء للحساب واجلزاء، هل من شركائكم َمن يفعل من ذلكم من شيء؟ تنزَّه اهللا وتقدَّس عن شرك هؤالء 

  .املشركني به

  ) ٤١(َيْرجُِعونَ ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدي النَّاسِ لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهمْ 

  }) ٤١(يَْرجُِعونَ ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ بَِما كََسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ِلُيِذيقَُهمْ َبْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم { 
وذلك بسبب املعاصي اليت يقترفها ؛ ظهر الفساد يف الرب والبحر، كاجلدب وقلة األمطار وكثرة األمراض واألوبئة

ويرجعوا عن املعاصي،  -سبحانه-كي يتوبوا إىل اهللا ؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا؛ رالبش
  .فتصلح أحواهلم، وتستقيم أمورهم



  ) ٤٢(قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشرِِكَني 

  }) ٤٢(لْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشرِِكَني قُ{ 
سريوا يف أحناء األرض سري اعتبار وتأمل، فانظروا كيف كان عاقبة : للمكذبني مبا جئت به -أيها الرسول-قل 

ومثود، جتدوا عاقبتهم شر العواقب ومآهلم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم األمم السابقة املكذبة كقوم نوح، وعاد 
  .مشركني باهللا

  ) ٤٣( فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْوَمِئذٍ َيصَّدَُّعونَ

  }) ٤٣(ْبلِ أَنْ يَأِْتَي َيْوٌم ال َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَ{ 
حنو الدين املستقيم، وهو اإلسالم، منفذًا أوامره جمتنًبا نواهيه، واستمسك به من قبل  -أيها الرسول-فوجِّه وجهك 

  .لُيروا أعماهلم؛ ه تفرقت اخلالئق أشتاًتا متفاوتنيجميء يوم القيامة، فإذا جاء ذلك اليوم الذي ال يقدر أحد على ردِّ

  ) ٤٤(َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلأَْنفُسِهِْم َيمَْهُدونَ 

  }) ٤٤(َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا فََألْنفُِسهِْم َيمَْهُدونَ { 
بسبب ؛ ، وهي خلوده يف النار، ومن آمن وعمل صاحلًا فألنفسهم يهيئون منازل اجلنةمن كفر فعليه عقوبة كفره

  .متسكهم بطاعة رهبم

  ) ٤٥(ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن 

  }) ٤٥(ِت ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه ال ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن لَِيْجزِيَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحا{ 
إنه ال حيب الكافرين لسخطه وغضبه . ليجزي اهللا الذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا الصاحلات من فضله وإحسانه

  .عليهم

جْرَِي الْفُلُْك بِأَْمرِِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َوِمْن آَياِتِه أَنْ يُْرِسلَ الرِّيَاَح ُمَبشَِّراٍت وَِلُيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َولَِت
  ) ٤٦(َتْشكُُرونَ 

ْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َوِمْن آَياِتِه أَنْ ُيْرِسلَ الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتِه وَِلَتْجرَِي الْفُلُْك بِأَْمرِِه َولَِت{ 
  }) ٤٦(ْشكُُرونَ َت

ومن آيات اهللا الدالة على أنه اإلله احلق وحده ال شريك له وعلى عظيم قدرته إرسال الرياح أمام املطر مبشرات 
وليذيقكم من رمحته بإنزاله املطر الذي حتيا به البالد والعباد، ولتجري ؛ بإثارهتا للسحاب، فتستبشر بذلك النفوس

فعل اهللا ذلك من أجل أن تشكروا له نعمه ؛ ئته، ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغريهاالسفن يف البحر بأمر اهللا ومشي
  .وتعبدوه وحده



ُمْؤِمنِنيَ مُوا َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنا َنْصُر الَْولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسلًا إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فَاْنَتقَْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَر
)٤٧ (  

وا َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنا َنْصرُ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسال إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيَِّناِت فَاْنَتقَمَْنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرُم{ 
  }) ٤٧(الُْمْؤِمنَِني 

رين ومنذرين يدعوهنم إىل التوحيد، وحيذروهنم من رسال إىل قومهم مبش -أيها الرسول-ولقد أرسلنا ِمن قبلك 
الشرك، فجاؤوهم باملعجزات والرباهني الساطعة، فكفر أكثرهم برهبم، فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم، 

  .فأهلكناهم، ونصرنا املؤمنني أتباع الرسل، وكذلك نفعل باملكذبني بك إن استمروا على تكذيبك، ومل يؤمنوا

َق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاًبا فََيْبُسطُُه ِفي السََّماِء كَْيَف َيَشاُء وََيْجَعلُُه ِكَسفًا فََتَرى الْوَْداللَُّه 
  ) ٤٨(فَإِذَا أََصابَ بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

ِمْن ِخالِلهِ  ِسلُ الرَِّياَح فَُتِثريُ َسَحاًبا فَيَْبُسطُُه ِفي السََّماِء كَْيَف َيَشاُء وََيْجَعلُُه ِكَسفًا فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُجاللَُّه الَِّذي يُْر{ 
  }) ٤٨(فَإِذَا أََصابَ بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

ح فتثري سحاًبا مثقال باملاء، فينشره اهللا يف السماء كيف يشاء، وجيعله قطًعا هو الذي يرسل الريا -سبحانه-اهللا 
متفرقة، فترى املطر خيرج من بني السحاب، فإذا ساقه اهللا إىل عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن اهللا صرف 

  .ذلك إليهم

  ) ٤٩(ْبِلِسَني َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ ُينَزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُم

  }) ٤٩(َوإِنْ كَانُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ ُينَزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني { 
  .بسبب احتباسه عنهم؛ وإنْ كانوا من قبل نزول املطر لفي يأس وقنوط

  ) ٥٠(ذَِلكَ لَُمحْيِي الَْمْوَتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرحَْمِت اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ

ى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ذَِلَك لَُمْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَ{ 
)٥٠ ({  

ل وتدبر إىل آثار املطر يف النبات والزروع والشجر، كيف حييي به اهللا األرض بعد نظر تأم -أيها املشاهد-فانظر 
موهتا، فينبتها ويعشبها؟ إن الذي قََدر على إحياء هذه األرض حمليي املوتى، وهو على كل شيء قدير ال يعجزه 

  .شيء

  ) ٥١(َيكْفُُرونَ َولَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا فََرأَْوُه ُمْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه 

  }) ٥١(َولَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا فََرأَْوُه ُمصْفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ { 
ولئن أرسلنا على زروعهم ونباهتم رًحيا مفسدة، فرأوا نباهتم قد فسد بتلك الريح، فصار من بعد خضرته مصفرًا، 

  .دون نعمهملكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون باهللا وجيح



  ) ٥٢(فَإِنََّك لَا ُتْسِمُع الَْموَْتى َولَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن 

  }) ٥٢(فَإِنَّكَ ال ُتْسِمُع الَْموَْتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن { 
و سدَّ أذنه عن مساع احلق، فال جتزع وال حتزن على عدم إميان ال تسمع من مات قلبه، أ -أيها الرسول-فإنك 

هؤالء املشركني بك، فإهنم كالصم واملوتى ال يسمعون، وال يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا كانوا غائبني 
  عنك مدبرين؟

  ) ٥٣(بِآَياِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ َوَما أَْنَت بَِهاِد الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِْم إِنْ ُتْسِمُع إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن 

  }) ٥٣(َوَما أَْنَت بَِهادِ الُْعْميِ َعْن َضاللَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمعُ إِال َمْن ُيْؤِمُن بِآَياِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ { 
نا، فهم مبرشد َمن أعماه اهللا عن طريق اهلدى، ما ُتسمع مساع انتفاع إال َمن يؤمن بآيات -أيها الرسول-وما أنت 

  .خاضعون ممتثلون ألمر اهللا

َبةً َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُهَو اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوَشْي
  ) ٥٤(الَْعِليمُ الْقَِديُر 

ْعفٍ ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعدِ َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوَشْيَبةً َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُهوَ اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َض{ 
  }) ٥٤(الَْعِليمُ الْقَِديُر 

اهللا تعاىل هو الذي خلقكم من ماء ضعيف مهني، وهو النطفة، مث جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة، مث جعل 
من بعد هذه القوة ضعف الكرب واهلرم، خيلق اهللا ما يشاء من الضعف والقوة، وهو العليم خبلقه، القادر على كل 

  .شيء

  ) ٥٥(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُوا ُيْؤفَكُونَ 

  }) ٥٥(ِسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُوا ُيْؤفَكُونَ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقْ{ 
ويوم جتيء القيامة ويبعث اهللا اخللق من قبورهم يقسم املشركون ما مكثوا يف الدنيا غري فترة قصرية من الزمن، 

  .الرسل كذبوا يف قسمهم، كما كانوا يكذبون يف الدنيا، وينكرون احلق الذي جاءت به

الَْبْعِث وَلَكِنَّكُْم كُنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ  َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم وَالْإَِميانَ لَقَدْ لَبِثُْتْم ِفي ِكتَابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم
)٥٦ (  

ِفي ِكتَابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم الَْبْعِث َولَكِنَّكُْم كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ  َوقَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َواِإلَميانَ لَقَْد لَبِثُْتْم{ 
)٥٦ ({  

لقد مكثتم فيما كتب اهللا مما سبق يف علمه من : وقال الذين أوتوا العلم واإلميان باهللا من املالئكة واألنبياء واملؤمنني
  .هذا يوم البعث، ولكنكم كنتم ال تعلمون، فأنكرمتوه يف الدنيا، وكذَّبتم بهيوم ُخلقتم إىل أن ُبعثتم، ف



  ) ٥٧(فََيْوَمِئٍذ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذرَُتُهْم وَلَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ 

  } )٥٧(فََيْوَمِئٍذ ال َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرُتُهْم َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ { 
فيوم القيامة ال ينفع الظاملني ما يقدمونه من أعذار، وال ُيطلب منهم إرضاء اهللا تعاىل بالتوبة والطاعة، بل يُعاقبون 

  .بسيئاهتم ومعاصيهم

  ) ٥٨(ُروا إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمْبِطلُونَ َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ َولَِئْن جِئَْتُهمْ بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَ

) ٥٨(وا إِنْ أَْنُتْم إِال ُمْبِطلُونَ َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ وَلَِئْن جِئْتَُهْم بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُر{ 
{  

من أجل إقامة احلجة عليهم وإثبات وحدانية اهللا جل وعال ، ولئن ولقد بينَّا للناس يف هذا القرآن ِمن كل مثل 
إال  -أيها الرسول وأتباعك-ما أنتم : بأي حجة تدل على صدقك ليقولَنَّ الذين كفروا بك -أيها الرسول-جئتهم 

  .مبطلون فيما جتيئوننا به من األمور

  ) ٥٩(ُمونَ كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن لَا َيْعلَ

  }) ٥٩(كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ { 
من عند اهللا من هذه  -أيها الرسول-ومثل ذلك اخلتم خيتم اهللا على قلوب الذين ال يعلمون حقيقة ما تأتيهم به 

  .العرب واآليات البينات

  ) ٦٠(سَْتِخفَّنََّك الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َولَا َي

  }) ٦٠(فَاصْبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوال َيسَْتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال ُيوِقُنونَ { 
على ما ينالك ِمن أذى قومك وتكذيبهم لك، إن ما وعدك اهللا به من نصر ومتكني وثواب  -أيها الرسول-فاصرب 

  .تفزَّنَّك عن دينك الذين ال يوقنون بامليعاد، وال يصدِّقون بالبعث واجلزاءحق ال شك فيه، وال يس

  }سورة لقمان { 

  ) ١(امل 

  }) ١(امل { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) امل ( 

  ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ 

  }) ٢(ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ الَْحكِيمِ { 
  .ه اآليات آيات القرآن ذي احلكمة البالغةهذ



  ) ٣(ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني 

  }) ٣(ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني { 
هذه اآليات هدى ورمحة للذين أحسنوا العمل مبا أنزل اهللا يف القرآن، وما أمرهم به رسوله حممد صلى اهللا عليه 

  .وسلم

  ) ٤(اةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهمْ ُيوِقُنونَ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَ

  }) ٤(الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّالةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ { 
زاء يف الدار الذين يؤدون الصالة كاملة يف أوقاهتا ويؤتون الزكاة املفروضة عليهم ملستحقيها، وهم بالبعث واجل

  .اآلخرة يوقنون

  ) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  }) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن رَبِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ { 
  .الدنيا واآلخرةأولئك املتصفون بالصفات السابقة على بيان ِمن رهبم ونور، وأولئك هم الفائزون يف 

  ) ٦(َك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشتَرِي لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئ

) ٦(َغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشَْترِي لَْهوَ الَْحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه بِ{ 
{  

ليضلَّ الناس عن طريق  -وهو كل ما ُيلهي عن طاعة اهللا ويصد عن مرضاته -ومن الناس َمن يشتري لَْهو احلديث 
  .اهلدى إىل طريق اهلوى، ويتخذ آيات اهللا سخرية، أولئك هلم عذاب يهينهم وخيزيهم

  ) ٧(ذَابٍ أَلِيمٍ إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َولَّى ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقًْرا فََبشِّْرُه بَِعَو

  }) ٧(فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَِليمٍ  َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آيَاُتَنا وَلَّى ُمسَْتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقًْرا{ 
وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة اهللا، وتكبَّر غري معترب، كأنه مل يسمع شيئًا، كأَنَّ يف أذنيه صمًما، وَمن 

  .بعذاب مؤمل موجع يف النار يوم القيامة -أيها الرسول-هذه حاله فبشِّره 

  ) ٨(صَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتُ النَِّعيمِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ال

  }) ٨(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيمِ { 
  .إن الذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا الصاحلات اليت أُمروا هبا، أولئك هلم نعيم مقيم يف اجلنات

  ) ٩(ا َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّ



  }) ٩(خَاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم { 
وهو سبحانه ال ُيخلف . وحياهتم يف تلك اجلنات حياة أبديةٌ ال تنقطع وال تزول، وعدهم اهللا بذلك وعًدا حقًا

  .هوعده، وهو العزيز يف أمره، احلكيم يف تدبري

لِّ دَابٍَّة َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماءِ َخلََق السََّماَواِت بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها وَأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميَد بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُ
  ) ١٠(َماًء فَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ 

ا ِمَن َغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسيَ أَنْ َتِميدَ بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة وَأَْنزَلَْنَخلََق السََّماوَاِت بِ{ 
  }) ١٠(السََّماِء َماًء فَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ 

قى يف األرض جباال ثابتة؛ لئال تضطرب وتتحرك فتفسد خلق اهللا السموات، ورفعها بغري عمد كما تشاهدوهنا، وأل
حياتكم، ونشر يف األرض خمتلف أنواع الدواب، وأنزلنا من السحاب مطًرا، فأنبتنا به من األرض من كل زوج 

  .هبيج نافع حسن املنظر

  ) ١١(ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ 

  }) ١١(َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ { 
ماذا خلقت آهلتكم اليت تعبدوهنا من دون اهللا؟ بل : -أيها املشركون -وكل ما تشاهدونه هو خلق اهللا، فأروين

  .اب بيِّن عن احلق واالستقامةاملشركون يف ذه

  ) ١٢(نَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد َولَقَْد آتَْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُرْ ِللَِّه َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِ

  }) ١٢(ْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَنِ اْشكُْر ِللَِّه َوَم{ 
احلكمة، وهي الفقه يف الدين وسالمة العقل واإلصابة يف القول، ) وهو لقمان(ولقد أعطينا عبًدا صاحلًا من عبادنا

عود نَفْع ذلك عليه، ومن جحد نَِعَمه فإن اهللا غين عن شكره، اشكر هللا نَِعَمه عليك، وَمن يشكر لربه فإمنا ي: وقلنا له
  .غري حمتاج إليه، له احلمد والثناء على كل حال

  ) ١٣(َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ ِلاْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه َيا بَُنيَّ لَا ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

  }) ١٣(ِه َوُهَو َيِعظُهُ َيا بَُنيَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ الْبنِ{ 
يا بينَّ ال تشرك باهللا فتظلم نفسك؛ إن الشرك : نصيحة لقمان البنه حني قال له واعظًا -أيها الرسول-واذكر 

  .ألعظم الكبائر وأبشعها

  ) ١٤(َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُرْ ِلي َولَِواِلدَْيَك إِلَيَّ الَْمِصُري  َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه

) ١٤(اِلدَْيَك إِلَيَّ الَْمِصُري َوَوَوصَّْيَنا اإلِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُْر ِلي َوِل{ 
{  



وأََمْرنا اإلنسان بربِّ والديه واإلحسان إليهما، َحَملَْته أمه ضعفًا على ضعف، ومحله وِفطامه عن الرضاعة يف مدة 
  .اشكر هللا، مث اشكر لوالديك، إيلَّ املرجع فأُجازي كُال مبا يستحق: عامني، وقلنا له

اَب ْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا وَاتَّبِعْ َسبِيلَ َمْن أََنَوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُت
  ) ١٥(إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

ي َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم فَال ُتطِْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيلَ َمْن َوإِنْ َجاَهدَاَك َعلَى أَنْ ُتشْرَِك بِ{ 
  }) ١٥(أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

 غريي يف عبادتك إياي مما ليس لك به ِعلم، أو أمراك والداك على أن تشرك يب -أيها الولد املؤمن -وإن جاهدك
مبعصية ِمن معاصي اهللا فال تطعهما؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وصاحبهما يف الدنيا باملعروف فيما ال إمث 

وسلم، مث  طريق َمن تاب من ذنبه، ورجع إيلَّ وآمن برسويل حممد صلى اهللا عليه -أيها االبن املؤمن -فيه، واسلك
  .إيلَّ مرجعكم، فأخربكم مبا كنتم تعملونه يف الدنيا، وأجازي كلَّ عامل بعمله

 يَأِْت بَِها اللَُّه إِنَّ اللََّه َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي الْأَْرضِ
  ) ١٦(بٌِري لَِطيٌف َخ

َيأِْت بَِها اللَُّه إِنَّ اللََّه  َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصخَْرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي اَألْرضِ{ 
  }) ١٦(لَِطيٌف َخبٌِري 

يف باطن جبل، أو يف أي  -وهي املتناهية يف الصغر -يا بينَّ اعلم أن السيئة أو احلسنة إن كانت قَْدر حبة خردل
  .إن اهللا لطيف بعباده خبري بأعماهلم. مكان يف السموات أو يف األرض، فإن اهللا يأيت هبا يوم القيامة، وحياِسب عليها

  ) ١٧(َصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ َيا بَُنيَّ أَِقمِ الصَّلَاةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أَ

  }) ١٧(َعْزمِ اُألُمورِ  َيا بَُنيَّ أَِقمِ الصَّالةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أَصَاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن{ 
وأْمر باملعروف، واْنه عن املنكر بلطٍف ولنيٍ وحكمة حبسب يا بينَّ أقم الصالة تامة بأركاهنا وشروطها وواجباهتا، 

جهدك، وحتمَّل ما يصيبك من األذى مقابل أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر، واعلم أن هذه الوصايا مما أمر اهللا به 
  .من األمور اليت ينبغي احلرص عليها

  ) ١٨(َمَرًحا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَُخورٍ َولَا ُتصَعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ َولَا تَْمشِ ِفي الْأَْرضِ 

  }) ١٨(َوال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ َوال تَْمشِ ِفي اَألْرضِ َمَرًحا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَخُورٍ { 
تكباًرا عليهم، وال متش يف األرض بني وال ُتِملْ وجهك عن الناس إذا كلَّمتهم أو كلموك؛ احتقاًرا منك هلم واس
  .الناس خمتاال متبختًرا، إن اهللا ال حيب كل متكرب متباه يف نفسه وهيئته وقوله

  ) ١٩(َواقِْصْد ِفي َمْشيَِك َواغُْضْض ِمْن صَْوِتَك إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لَصَْوُت الَْحِمريِ 



  }) ١٩(ِتَك إِنَّ أَْنكَرَ اَألْصوَاِت لََصْوُت الَْحِمريِ َواقِْصْد ِفي َمشْيَِك َواغُْضْض ِمْن َصْو{ 
وتواضع يف مشيك، واخفض من صوتك فال ترفعه، إن أقبح األصوات وأبغضها لصوت احلمري املعروفة ببالدهتا 

  .وأصواهتا املرتفعة

ضِ َوأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه ظَاِهَرةً َوبَاِطَنةً َوِمَن النَّاسِ َمْن أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْر
  ) ٢٠(ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 

ْيكُْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً وََباِطَنةً َوِمَن النَّاسِ َمنْ أَلَْم َترَْوا أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ وَأَْسَبغَ َعلَ{ 
  }) ٢٠(ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهًدى َوال ِكتَابٍ ُمنِريٍ 

أن اهللا ذلَّل لكم ما يف السموات من الشمس والقمر والسحاب وغري ذلك، وما يف األرض  -أيها الناس -أمل تروا
واملاء، وغري ذلك مما ال حيصى، وعمَّكم بنعمه الظاهرة على األبدان واجلوارح، والباطنة يف  من الدوابِّ والشجر

العقول والقلوب، وما ادَّخره لكم مما ال تعلمونه؟ ومن الناس َمن جيادل يف توحيد اهللا وإخالص العبادة له بغري حجة 
  .وال بيان، وال كتاب مبني يبيِّن حقيقة دعواه

ُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ ُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدَوإِذَا قِيلَ لَ
)٢١ (  

َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدُعوُهمْ إِلَى َعذَابِ َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا { 
  }) ٢١(السَِّعريِ 

: اتبعوا ما أنزل اهللا على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم قالوا: وإذا قيل هلؤالء اجملادلني يف توحيد اهللا وإفراده بالعبادة
نام، أيفعلون ذلك، ولو كان الشيطان يدعوهم؛ بتزيينه هلم سوء بل نتبع ما كان عليه آباؤنا من الشرك وعبادة األص
  أعماهلم، وكفرهم باهللا إىل عذاب النار املستعرة؟

  ) ٢٢(الْأُمُورِ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ 

  }) ٢٢(رِ ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى َوإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ اُألمُوَوَمْن { 
ومن ُيْخلص عبادته هللا وقصده إىل ربه تعاىل، وهو حمسن يف أقواله، متقن ألعماله، فقد أخذ بأوثق سبب موصل إىل 

  .وإىل اهللا وحده تصري كل األمور، فيجازي احملسن على إحسانه، واملسيء على إساءته .رضوان اهللا وجنته

  ) ٢٣(لصُُّدورِ َوَمْن كَفََر فَلَا َيْحُزْنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم فَُننَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت ا

  }) ٢٣(ُه إِلَْيَنا مَْرجُِعُهْم فَنَُنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ َوَمْن كَفََر فَال َيْحزُْنَك كُفُْر{ 
وال حتزن؛ ألنك أدَّيت ما عليك من الدعوة والبالغ، إلينا مرجعهم  -أيها الرسول-ومن كفر فال تأَس عليه 

ملوها يف الدنيا، مث جنازيهم عليها، إن اهللا عليم مبا ُتِكنُّه ومصريهم يوم القيامة، فنخربهم بأعماهلم اخلبيثة اليت ع
  .صدورهم من الكفر باهللا وإيثار طاعة الشيطان



  ) ٢٤(ُنَمتُِّعُهْم قَِليلًا ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ 

  }) ٢٤(ُنَمتِّعُُهْم قَِليال ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ { 
  . هذه الدنيا الفانية مدة قليلة، مث يوم القيامة ُنلجئهم ونسوقهم إىل عذاب فظيع، وهو عذاب جهنممنتعهم يف

  ) ٢٥(َيْعلَُمونَ  َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا

  }) ٢٥(ُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ َولَِئْن سَأَلَْت{ 
َمن خلق السموات واألرض؟ ليقولُنَّ اهللا، فإذا قالوا ذلك فقل : هؤالء املشركني باهللا -أيها الرسول-ولئن سألت 

االستدالل عليكم من أنفسكم، بل أكثر هؤالء املشركني ال ينظرون وال يتدبرون َمن احلمد هللا الذي أظهر : هلم
  .الذي له احلمد والشكر، فلذلك أشركوا معه غريه

  ) ٢٦(ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 

  }) ٢٦(اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد  ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ إِنَّ{ 
إن اهللا هو . كل ما يف السموات واألرض ملكًا وعبيًدا وإجياًدا وتقديًرا، فال يستحق العبادة أحد غريه -سبحانه -هللا

  .الغين عن خلقه، له احلمد والثناء على كل حال

َبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما نَِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َولَْو أَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ أَقْلَاٌم َوالْ
)٢٧ (  

إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ اُت اللَِّه َولَْو أَنََّما ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ أَقْالٌم وَالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما نَِفَدْت كَِلَم{ 
)٢٧ ({  

ولو أن أشجار األرض كلها بُريت أقالًما والبحر مداد هلا، وُيَمد بسبعة أحبر أخرى، وكُِتب بتلك األقالم وذلك 
إن . املداد كلمات اهللا، لتكسرت تلك األقالم، ولنِفد ذلك املداد، ومل تنفد كلمات اهللا التامة اليت ال حييط هبا أحد

حقيقة كما يليق  -تعاىل -ويف اآلية إثبات صفة الكالم هللا. عزيز يف انتقامه ممن أشرك به، حكيم يف تدبري خلقهاهللا 
  .جبالله وكماله سبحانه

  ) ٢٨(َما َخلْقُكُْم وَلَا َبعْثُكُْم إِلَّا كََنفْسٍ َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري 

  }) ٢٨(كََنفْسٍ َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري  َما َخلْقُكُْم َوال َبعْثُكُْم إِال{ 
وال َبْعثُكم يوم القيامة يف السهولة واليسر إال كَخلْق نفس واحدة وَبعْثها، إن اهللا مسيع  -أيها الناس -ما َخلْقُكم

  .ألقوالكم، بصري بأعمالكم، وسيجازيكم عليها

ي النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َوأَنَّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِف
  ) ٢٩(اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 



ْيلِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِي إِلَى أََجلٍ ُمسَمى أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّ{ 
  }) ٢٩(َوأَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

أمل تر أن اهللا يأخذ من ساعات الليل، فيطول النهار، ويقصر الليل، ويأخذ من ساعات النهار، فيطول الليل، ويقصر 
مر، جيري كل منهما يف مداره إىل أجل معلوم حمدد، وأن اهللا ُمطَّلع على كل أعمال النهار، وذلَّل لكم الشمس والق

  اخللق ِمن خري أو شر، ال خيفى عليه منها شيء؟

  ) ٣٠( ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري

  }) ٣٠(ِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري ذَ{ 
لتعلموا وتقروا أن اهللا هو احلق يف ذاته وصفاته، وأفعاله، وأن ما يدعون من دونه ؛ ذلك كله من عظيم قدريت 
لي بذاته وقَْدره وقهره فوق مجيع خملوقاته، الكبري على كل شيء، وكل ما عداه خاضع له، الباطل، وأن اهللا هو الع

  .فهو وحده املستحق أن ُيعبد دون َمن سواه

  ) ٣١(ارٍ َشكُورٍ لِّ َصبَّأَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلكُ

  }) ٣١(لِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ أَلَْم َترَ أَنَّ الْفُلْكَ َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمتِ اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت ِلكُ{ 
ن عربه وحججه عليكم ما أن السفن جتري يف البحر بأمر اهللا نعمة منه على خلقه؛ لرييكم م -أيها املشاهد -أمل تر

  .تعتربون به؟ إن يف جْري السفن يف البحر لَدالالت لكل صبَّار عن حمارم اهللا، شكور لنعمه

ُد بِآيَاِتَنا إِلَّا كُلُّ ُمقَْتِصٌد َوَما َيْجَح َوإِذَا غَشَِيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمنُْهْم
  ) ٣٢(َختَّارٍ كَفُورٍ 

ُمقَْتِصٌد َوَما َيْجَحُد بِآَياتَِنا إِال  َوإِذَا غَِشيَُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهمْ إِلَى الَْبرِّ فَِمْنُهْم{ 
  }) ٣٢(كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ 

ركب املشركون السفن وَعلَْتهم األمواج ِمن حوهلم كالسحب واجلبال، أصاهبم اخلوف والذعر من الغرق  وإذا
ففزعوا إىل اهللا، وأخلصوا دعاءهم له، فلما جناهم إىل الرب فمنهم متوسط مل يقم بشكر اهللا على وجه الكمال، ومنهم 

على كمال قدرتنا ووحدانيتنا إال كل غدَّار ناقض للعهد،  كافر بنعمة اهللا جاحد هلا، وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة
  .جحود لنعم اهللا عليه

َواِلِدهِ َشْيئًا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ  َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم َواْخَشْوا َيْوًما لَا َيْجزِي َواِلٌد َعْن َولَِدِه وَلَا َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن
  ) ٣٣(رَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َولَا َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الَْغُروُر فَلَا َتُغ

اِلِدهِ َشْيئًا إِنَّ َوْعَد اللَّهِ َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُْم وَاْخشَْوا َيْوًما ال َيْجزِي وَاِلٌد َعْن َولَِدِه َوال َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن َو{ 
  }) ٣٣(َتُغرَّنَّكُمُ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َوال َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُر  َحقٌّ فَال

يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واحذروا يوم القيامة الذي ال يغين فيه والد عن 



تنخدعوا باحلياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم األخرى،  ولده وال مولود عن أبيه شيئًا، إن وعد اهللا حق ال ريب فيه، فال
  .وال خيدعنكم باهللا خادع من شياطني اجلن واإلنس

يِّ كِْسُب غًَدا َوَما َتْدرِي نَفٌْس بِأَإِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَُيَنزِّلُ الْغَْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي الْأَْرَحامِ َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َت
  ) ٣٤(أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري 

ِسُب غًَدا َوَما َتْدرِي نَفْسٌ إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوُينَزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ َوَما َتْدرِي َنفٌْس َماذَا َتكْ{ 
  }) ٣٤(يٌم َخبٌِري بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِل

يعلم مىت تقوم الساعة؟ وهو الذي ينزل املطر من السحاب، ال يقدر على ذلك أحد غريه،  -وحده ال غريه -إن اهللا
بل اهللا تعاىل هو . ويعلم ما يف أرحام اإلناث، ويعلم ما تكسبه كل نفس يف غدها، وما تعلم نفس بأيِّ أرض متوت

  .عليم خبري حميط بالظواهر والبواطن، ال خيفى عليه شيء منهاإن اهللا . املختص بعلم ذلك مجيعه

  }سورة السجدة { 

  ) ١(امل 

  }) ١(امل { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) امل ( 

  ) ٢(َتْنزِيلُ الِْكَتابِ لَا رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني 

  }) ٢(يِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ال َرْيَب ِف{ 
  .هذا القرآن الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم ال شك أنه منزل من عند اهللا، رب اخلالئق أمجعني

  ) ٣(ُهمْ َيهَْتُدونَ أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَّ

  }) ٣(ُهْم َيهَْتُدونَ أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربَِّك لُِتْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنذِيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَّ{ 
أيها -املنزل عليك اختلق حممد صلى اهللا عليه وسلم القرآن؟ كذَبوا، بل هو احلق الثابت : بل أيقول املشركون

لتنذر به أناًسا مل يأهتم نذير من قبلك، لعلهم يهتدون، فيعرفوا احلق ويؤمنوا به ويؤثروه، ؛ من ربك -الرسول
  .ويؤمنوا بك

كُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َولَا اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َما لَ
  ) ٤(َشِفيعٍ أَفَلَا تََتذَكَُّرونَ 

ْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َوال اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َما لَكُ{ 
  }) ٤(كَُّرونَ َشِفيعٍ أَفَال تََتذَ

فتكون، " كن"اهللا الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام حلكمة يعلمها، وهو قادر أن خيلقها بكلمة 



. على عرشه استواء يليق جبالله، ال يكيَّف، وال يشبَّه باستواء املخلوقني -أي عال وارتفع-مث استوى سبحانه وتعاىل 
يلي أموركم، أو شفيع يشفع لكم عند اهللا؛ لتنجوا من عذابه، أفال تتعظون  من ويلٍّ -أيها الناس-ليس لكم 
  ، فُتفردوا اهللا باأللوهية وُتخلصوا له العبادة؟-أيها الناس-وتتفكرون 

  ) ٥(ِممَّا َتُعدُّونَ  ُيَدبُِّر الْأَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َيْعُرجُ إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة

  }) ٥(ُعدُّونَ ُيَدبُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِ ثُمَّ َيْعُرجُ إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة ِممَّا َت{ 
يف يوم مقداره ألف سنة يدبر اهللا تعاىل أَْمر املخلوقات من السماء إىل األرض، مث يصعد ذلك األمر والتدبري إىل اهللا 

  .من أيام الدنيا اليت تعدُّوهنا

  ) ٦(ذَِلَك َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

  }) ٦(ذَِلَك َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيزُ الرَّحِيُم { 
ا ُتِكنُّه الصدور وختفيه النفوس، وعامل مبا ذلك اخلالق املدبِّر لشؤون العاملني، عامل بكل ما يغيب عن األبصار، مم

  .شاهدته األبصار، وهو القويُّ الظاهر الذي ال يغالَب، الرحيم بعباده املؤمنني

  ) ٧(الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق الْإِْنَساِن ِمْن ِطنيٍ 

  }) ٧(َق اِإلْنَساِن ِمْن ِطنيٍ الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه وََبَدأَ َخلْ{ 
  .اهللا الذي أحكم خلق كل شيء، وبدأ َخلَْق اإلنسان، وهو آدم عليه السالم من طني

  ) ٨(ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ 

  }) ٨(ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ { 
  .من نطفة ضعيفة رقيقة مهينة مث جعل ذرية آدم متناسلة

  ) ٩(ثُمَّ سَوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَالْأَْبصَاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

  }) ٩(قَلِيال َما َتْشكُُرونَ  ثُمَّ َسوَّاُه َوَنفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َواَألْبصَاَر وَاَألفِْئَدةَ{ 
-مث أمت خلق اإلنسان وأبدعه، وأحسن خلقته، ونفخ فيه ِمن روحه بإرسال امللك له؛ لينفخ فيه الروح، وجعل لكم 

نعمة السمع واألبصار ُيميَّز هبا بني األصوات واأللوان والذوات واألشخاص، ونعمة العقل ُيميَّز هبا بني  -أيها الناس
  .قليال ما تشكرون ربكم على ما أنعم به عليكم. والنافع والضار اخلري والشر

  ) ١٠(َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديدٍ َبلْ ُهمْ بِِلقَاِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ 



  }) ١٠(ُهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ  َوقَالُوا أَِئذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ أَِئنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد َبلْ{ 
أإذا صارت حلومنا وعظامنا تراًبا يف األرض أُنبَعث خلقًا جديًدا؟ يستبعدون : وقال املشركون باهللا املكذبون بالبعث

  .كافرون -يوم القيامة-ذلك غري طالبني الوصول إىل احلق، وإمنا هو منهم ظلم وعناد؛ ألهنم بلقاء رهبم 

  ) ١١(َتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي ُوكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ قُلْ َي

  }) ١١(قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الْمَْوِت الَِّذي ُوكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم ُتْرَجُعونَ { 
ل بكم، فيقبض أرواحكم إذا انتهت آجالكم، يتوفاكم ملك املوت الذي ُوكِّ: هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 

  .إن خًريا فخري وإن شًرا فشر: ولن تتأخروا حلظة واحدة، مث ُتردُّون إىل ربكم، فيجازيكم على مجيع أعمالكم

  ) ١٢(ا َنعَْملْ صَاِلًحا إِنَّا ُموِقُنونَ َولَْو َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرءُوِسهِْم عِْنَد رَبِّهِْم َربََّنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَن

  }) ١٢(َصاِلًحا إِنَّا ُموِقُنونَ  َولَْو تََرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرُءوسِهِْم ِعْنَد َربِّهِمْ َربََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا َنْعَملْ{ 
: لبعث قد خفضوا رؤوسهم عند رهبم من اخلزي والعار قائلنيإذ اجملرمون الذين أنكروا ا -أيها املخاطب-ولو ترى 

ربنا أبصرنا قبائحنا، ومسعنا منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا به يف الدنيا، وقد ُتْبنا إليك، فارجعنا إىل الدنيا 
ولو . القبور لنعمل فيها بطاعتك، إنا قد أيقنَّا اآلن ما كنا به يف الدنيا مكذبني من وحدانيتك، وأنك تبعث من يف

  .ذلك كله، لرأيت أمًرا عظيًما، وخطًبا جسيًما -أيها اخلاطب-رأيت 

  ) ١٣(اسِ أَْجَمِعَني َولَْو ِشئَْنا لَآَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها َولَِكْن َحقَّ الْقَْولُ مِنِّي لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّ

  }) ١٣(َنفْسٍ ُهَداَها وَلَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّي َألْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني  َولَْو شِئَْنا آلَتْيَنا كُلَّ{ 
ولو شئنا آلتينا هؤالء املشركني باهللا رشدهم وتوفيقهم لإلميان، ولكن حق القول مين ووجب ألمألنَّ جهنم من أهل 

  .س أمجعني؛ وذلك الختيارهم الضاللة على اهلدىالكفر واملعاصي، من اِجلنَّة والنا

  ) ١٤( فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا إِنَّا َنسِيَناكُْم َوذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ

  }) ١٤(وا َعذَاَب الْخُلِْد بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيوِْمكُْم َهذَا إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُ{ 
فذوقوا العذاب؛ بسبب غفلتكم عن اآلخرة وانغماسكم يف لذائذ : -عند دخوهلم النار-يقال هلؤالء املشركني 

باهللا الدنيا، إنا تركناكم اليوم يف العذاب، وذوقوا عذاب جهنم الذي ال ينقطع؛ مبا كنتم تعملون يف الدنيا من الكفر 
  .ومعاصيه

  ) ١٥(َتكْبُِرونَ إِنََّما ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا الَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بَِها َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَّحُوا بَِحْمِد َربِّهِْم َوُهْم لَا َيْس

  }) ١٥(دِ َربِّهِْم َوُهْم ال َيسَْتكْبُِرونَ إِنََّما ُيْؤِمُن بِآَياتَِنا الَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا بَِها َخرُّوا ُسجًَّدا َوسَبَُّحوا بَِحْم{ 
إمنا يصدق بآيات القرآن ويعمل هبا الذين إذا ُوِعظوا هبا أو ُتليت عليهم سجدوا لرهبم خاشعني مطيعني، وسبَّحوا 

  .اهللا يف سجودهم حبمده، وهم ال يستكربون عن السجود والتسبيح له، وعبادته وحده ال شريك له



  ) ١٦(ُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ َتَتَجافَى ُجنُوُب

  }) ١٦(تََتَجافَى ُجُنوُبُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ َيْدُعونَ رَبَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { 
بآيات اهللا عن فراش النوم، يتهجدون لرهبم يف صالة الليل، يدعون رهبم خوفًا ترتفع جنوب هؤالء الذين يؤمنون 

  .من العذاب وطمًعا يف الثواب، ومما رزقناهم ينفقون يف طاعة اهللا ويف سبيله

  ) ١٧(فَلَا َتْعلَُم َنفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  }) ١٧(ْعلَُم نَفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ جََزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ فَال َت{ 
  .فال تعلم نفس ما ادَّخر اهللا هلؤالء املؤمنني مما َتقَرُّ به العني، وينشرح له الصدر؛ جزاء هلم على أعماهلم الصاحلة

  ) ١٨(ا لَا َيْسَتُوونَ أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمًنا كََمْن كَانَ فَاِسقً

  }) ١٨(أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمًنا كََمْن كَانَ فَاِسقًا ال َيْسَتُوونَ { 
أفمن كان مطيًعا هللا ورسوله مصدقًا بوعده ووعيده، مثل من كفر باهللا ورسله وكذب باليوم اآلخر؟ ال يستوون 

  .عند اهللا

  ) ١٩(لَُهمْ َجنَّاُت الَْمأَْوى ُنزُلًا بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ أَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَ

  }) ١٩(أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَلَُهْم َجنَّاُت الَْمأَْوى نُُزال بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ { 
ا، ويقيمون يف نعيمها ضيافة هلم؛ جزاًء هلم مبا أما الذين آمنوا باهللا وعملوا مبا أُِمروا به فجزاؤهم جنات يأوون إليه

  .كانوا يعملون يف الدنيا بطاعته

ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُنُْتْم  َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّما أَرَاُدوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها أُعِيُدوا ِفيَها َوقِيلَ لَُهْم
  ) ٢٠(ُبونَ بِِه ُتكَذِّ

ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الَِّذي  َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهمُ النَّاُر كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها أُِعيدُوا ِفيَها َوِقيلَ لَُهْم{ 
  }) ٢٠(كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 

تقرهم جهنم، كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل وأما الذين خرجوا عن طاعة اهللا وعملوا مبعاصيه فمس
  .ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون يف الدنيا: -توبيخا وتقريعا-هلم 

  ) ٢١(َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَابِ الْأَدَْنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

  }) ٢١(الَْعذَابِ اَألدَْنى ُدونَ الَْعذَابِ اَألكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ  َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن{ 
ولنذيقن هؤالء الفاسقني املكذبني من العذاب األدىن من البالء واحملن واملصائب يف الدنيا قبل العذاب األكرب يوم 

  .القيامة، حيث ُيعذَّبون يف نار جهنم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون من ذنوهبم



  ) ٢٢(َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ 

  }) ٢٢(َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآَياِت َربِِّه ثُمَّ أَعَْرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ { 
ًما لنفسه ممن وعظ بدالئل اهللا، مث أعرض عن ذلك كله، فلم يتعظ مبواعظه، ولكنه استكرب عنها، وال أحد أشد ظل

  .إنا من اجملرمني الذين أعرضوا عن آيات اهللا وحججه، ومل ينتفعوا هبا، منتقمون

  ) ٢٣(ًدى ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَلَا َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِه َوَجَعلَْناُه ُه

  }) ٢٣(َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب فَال َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِه َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ { 
القرآن، فال تكن يف شك من لقاء موسى ليلة اإلسراء  -أيها الرسول-ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك 

  .ملعراج، وجعلنا التوراة هداية لبين إسرائيل، تدعوهم إىل احلق وإىل طريق مستقيموا

  ) ٢٤(َوَجَعلَْنا ِمْنُهمْ أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَمْرَِنا لَمَّا َصَبرُوا َوكَانُوا بِآيَاِتَنا ُيوِقُنونَ 

  }) ٢٤(َوكَاُنوا بِآَياتَِنا ُيوِقُنونَ َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا صََبُروا { 
وجعلنا من بين إسرائيل هداة ودعاة إىل اخلري، يأمتُّ هبم الناس، ويدعوهنم إىل التوحيد وعبادة اهللا وحده وطاعته، وإمنا 

وكانوا نالوا هذه الدرجة العالية حني صربوا على أوامر اهللا، وترك زواجره، والدعوة إليه، وحتمُّل األذى يف سبيله، 
  .بآيات اهللا وحججه يوقنون

  ) ٢٥(إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

  }) ٢٥(إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { 
يقضي بني املؤمنني والكافرين من بين إسرائيل وغريهم يوم القيامة بالعدل فيما اختلفوا فيه  -أيها الرسول-إن ربك 

  .من أمور الدين، وجيازي كل إنسان بعمله بإدخال أهلِ اجلنةِ اجلنةَ وأهلِ النارِ الناَر

  ) ٢٦(َمَساِكنِهِمْ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت أَفَلَا َيْسَمُعونَ أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي 

  }) ٢٦(أَفَال َيْسَمُعونَ أَوَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياتٍ { 
أهلكنا من قبلهم من األمم السابقة ميشون يف مساكنهم، فيشاهدوهنا ِعياًنا  كم: أومل يتبني هلؤالء املكذبني للرسول

كقوم هود وصاحل ولوط؟ إن يف ذلك آليات وعظات ُيستَدلُّ هبا على صدق الرسل اليت جاءهتم، وبطالن ما هم 
  عليه من الشرك، أفال يسمع هؤالء املكذبون بالرسل مواعظ اهللا وحججه، فينتفعون هبا؟

  ) ٢٧( أَفَلَا ُيْبِصُرونَ َيرَْوا أَنَّا َنسُوُق الَْماَء إِلَى الْأَْرضِ الْجُُرزِ فَُنْخرُِج بِهِ َزْرًعا َتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعامُُهْم َوأَنْفُسُُهْمأَوَلَْم 

  }) ٢٧(ْنُه أَْنَعامُُهْم وَأَْنفُسُُهْم أَفَال ُيْبِصُرونَ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنسُوُق الَْماَء إِلَى اَألْرضِ الُْجُرزِ فَُنْخرِجُ بِِه َزْرًعا َتأْكُلُ ِم{ 
أومل ير املكذبون بالبعث بعد املوت أننا نسوق املاء إىل األرض اليابسة الغليظة اليت ال نبات فيها، فنخرج به زرًعا 



ينهم، فيعلموا أن اهللا الذي خمتلفًا ألوانه تأكل منه أنعامهم، وتتغذى به أبداهنم فيعيشون به؟ أفال يرون هذه النعم بأع
  فعل ذلك قادر على إحياء األموات وَنْشرهم من قبورهم؟

  ) ٢٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 

  }) ٢٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني { 
مىت هذا احلكم الذي يقضي بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن : يستعجل هؤالء املشركون باهللا العذاب، فيقولون

  كنتم صادقني يف دعواكم؟

  ) ٢٩(قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن كَفَُروا إِميَاُنُهْم وَلَا ُهْم ُينْظَُرونَ 

  }) ٢٩(ُينْظَُرونَ  قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ ال َيْنفَعُ الَِّذيَن كَفَُروا إِميَاُنُهْم َوال ُهْم{ 
يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم، وتعاينون فيه املوت ال ينفع الكفار إمياهنم، وال هم : -أيها الرسول-قل هلم 

  .يؤخرون للتوبة واملراجعة

  ) ٣٠(فَأَْعرِْض َعْنُهْم وَاْنَتِظرْ إِنَُّهْم ُمْنَتِظُرونَ 

  }) ٣٠(ُمْنتَِظُرونَ فَأَْعرِْض َعنُْهْم َواْنَتِظْر إِنَُّهْم { 
عن هؤالء املشركني، وال تبال بتكذيبهم، وانتظر ما اهللا صانع هبم، إهنم منتظرون  -أيها الرسول-فأعرض 

  .وقد فعل فله احلمد واملنة. ومتربصون بكم دوائر السوء، فسيخزيهم اهللا ويذهلم، وينصرك عليهم

  }سورة األحزاب { 

  ) ١(َه َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّ

  }) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َوال ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما { 
لعمل بأوامره واجتناب حمارمه، وليقتد بك املؤمنون؛ ألهنم أحوج إىل ذلك منك، يا أيها النيب ُدم على تقوى اهللا با
  .إن اهللا كان عليًما بكل شيء، حكيًما يف خلقه وأمره وتدبريه. وال تطع الكافرين وأهل النفاق

  ) ٢(َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

  }) ٢(َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا { 
واتبع ما يوحى إليك من ربك من القرآن والسنة، إن اهللا مطَِّلع على كل ما تعملون وجمازيكم به، ال خيفى عليه 

  .شيء من ذلك

  ) ٣(ِه َوِكيلًا َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَّ



  }) ٣(َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيال { 
  .واعتمد على ربك، وفَوِّْض مجيع أمورك إليه، وحسبك به حافظًا ملن توكل عليه وأناب إليه

ظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُْم َوَما جََعلَ أَْدِعَياَءكُمْ َما َجَعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعلَ أَزَْواَجكُمُ اللَّاِئي ُت
  ) ٤(أَْبَناءَكُْم ذَِلكُْم قَوْلُكُْم بِأَفَْواِهكُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

ُم الالِئي تُظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُْم َوَما جََعلَ أَْدِعَياءَكُْم َما َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعلَ أَْزوَاَجكُ{ 
  }) ٤(أَْبَناءَكُْم ذَِلكُْم قَوْلُكُْم بِأَفَْواِهكُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

كحرمة ) يف احلرمة(ظاهرون منهنما جعل اهللا ألحد من البشر من قلبني يف صدره، وما جعل زوجاتكم الاليت ت
أنت عليَّ كظهر أمي، وقد كان هذا طالقًا يف اجلاهلية، فبيَّن اهللا أن : والظهار أن يقول الرجل المرأته(أمهاتكم

وما جعل اهللا األوالد املَتَبنَّْيَن أبناء يف الشرع، بل إن الظهار والتبين ال حقيقة هلما يف ) الزوجة ال تصري أُما حبال
حرمي األبدي، فال تكون الزوجة املظاَهر منها كاألم يف احلرمة، وال يثبت النسب بالتبين من قول الشخص الت

هذا ابين، فهو كالم بالفم ال حقيقة له، وال ُيعَتدُّ به، واهللا سبحانه يقول احلق ويبيِّن لعباده سبيله، ويرشدهم : للدَِّعيِّ
  .إىل طريق الرشاد

 ُجنَاٌح ِفيَما ُهَو أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه فَإِنْ لَْم َتْعلَُموا آَباءَُهْم فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَمَوالِيكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم اْدُعوُهْم ِلآبَائِهِْم
  ) ٥(أَْخطَأُْتْم بِِه َولَِكْن َما َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

ْيكُْم ُجنَاحٌ هِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه فَإِنْ لَْم َتْعلَُموا آَباءَُهْم فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَموَالِيكُْم وَلَْيَس َعلَاْدُعوُهمْ آلبَاِئ{ 
  }) ٥(ِفيَما أَْخطَأُْتْم بِِه وَلَِكْن َما َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

كم آلبائهم، هو أعدل وأقوم عند اهللا، فإن مل تعلموا آباءهم احلقيقيني فادعوهم إذًا بأخوَّة الدين اليت انسبوا أدعياء
جتمعكم هبم، فإهنم إخوانكم يف الدين ومواليكم فيه، وليس عليكم إمث فيما وقعتم فيه من خطأ مل تتعمدوه، وإمنا 

  .أ، رحيًما ملن تاب من ذنبهوكان اهللا غفوًرا ملن أخط. يؤاخذكم اهللا إذا تعمدمت ذلك

بَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُسِهِْم َوأَزَْواُجهُ أُمََّهاُتُهْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِ
  ) ٦(ِئكُْم َمْعُروفًا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ َمْسطُوًرا َوالُْمهَاجِرِيَن إِلَّا أَنْ َتفَْعلُوا إِلَى أَْوِليَا

بَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالُْمؤِْمنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم وَأَْزوَاُجُه أُمَّهَاتُُهْم َوأُولُو اَألْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِ{ 
  }) ٦(ال أَنْ َتفَْعلُوا إِلَى أَْوِليَاِئكُْم َمْعُروفًا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ َمْسطُوًرا َوالُْمهَاجِرِيَن إِ

النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم أوىل باملؤمنني، وأقرب هلم من أنفسهم يف أمور الدين والدنيا، وحرمة أزواج النيب 
. وز نكاح زوجات الرسول صلى اهللا عليه وسلم من بعدهصلى اهللا عليه وسلم على أُمَّته كحرمة أمهاهتم، فال جي

وكان (وذوو القرابة من املسلمني بعضهم أحق مبرياث بعض يف حكم اهللا وشرعه من اإلرث باإلميان واهلجرة
أيها -إال أن تفعلوا ) املسلمون يف أول اإلسالم يتوارثون باهلجرة واإلميان دون الرحم، مث ُنسخ ذلك بآية املواريث

إىل غري الورثة معروفًا بالنصر والرب والصلة واإلحسان والوصية، كان هذا احلكم املذكور مقدًَّرا مكتوًبا  -لموناملس
ويف اآلية وجوب كون النيب صلى اهللا عليه وسلم أحبَّ إىل العبد من . يف اللوح احملفوظ، فيجب عليكم العمل به



أمهات املؤمنني، زوجاته صلى اهللا عليه وسلم، وأن من نفسه، ووجوب كمال االنقياد له، وفيها وجوب احترام 
  .سبَّهن فقد باء باخلسران

  ) ٧(ذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ وَإِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم وَأََخ

) ٧(ِميثَاقًا غَِليظًا ا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ َوإِبَْراهِيَم َوُموَسى َوعِيَسى اْبنِ َمرَْيَم َوأََخذَْنا ِمْنُهْم َوإِذْ أََخذَْن{ 
{  

حني أخذنا من النبيني العهد املؤكد بتبليغ الرسالة، وأخذنا امليثاق منك ومن نوح وإبراهيم  -أيها النيب-واذكر 
، وأخذنا منهم عهًدا مؤكًدا بتبليغ الرسالة )وهم أولو العزم من الرسل على املشهور(موسى وعيسى ابن مرمي و

  .وأداء األمانة، وأن ُيَصدِّق بعضهم بعضًا

  ) ٨(ِلَيسْأَلَ الصَّاِدِقَني َعْن ِصْدِقهِْم َوأََعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا أَِليًما 

  }) ٨(َعْن ِصْدِقهِْم َوأََعدَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاًبا أَِليًما لَِيْسأَلَ الصَّاِدِقَني { 
ليسأل املرسلني عمَّا أجابتهم به أممهم، فيجزي اهللا املؤمنني اجلنة، وأعد ) أخذ اهللا ذلك العهد من أولئك الرسل(

  .للكافرين يوم القيامة عذاًبا شديًدا يف جهنم

 بَِما نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجاَءْتكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا َوجُُنوًدا لَْم َتَروَْها َوكَانَ اللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا
  ) ٩(َتْعَملُونَ َبِصًريا 

فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا َوُجُنوًدا لَمْ َتَرْوَها َوكَانَ اللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجاءَْتكُْم ُجُنوٌد { 
  }) ٩(بَِما َتْعَملُونَ َبصًِريا 

، -وهي غزوة اخلندق-أيام غزوة األحزاب " املدينة"يا معشر املؤمنني اذكروا نعمة اهللا تعاىل اليت أنعمها عليكم يف 
وما حوهلا، فأحاطوا بكم، " املدينة"، واليهود واملنافقون من "املدينة"حني اجتمع عليكم املشركون من خارج 

فأرسلنا على األحزاب رًحيا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا مالئكة من السماء مل تروها، فوقع 
  .وكان اهللا مبا تعملون بصًريا، ال خيفى عليه من ذلك شيء. الرعب يف قلوهبم

  ) ١٠(ا كُْم َوِمْن أَسْفَلَ ِمْنكُْم َوإِذْ َزاغَِت الْأَْبصَاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحَناجَِر َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنوَنإِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِق

) ١٠(َتظُنُّونَ بِاللَِّه الظُُّنونا إِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِْنكُْم َوإِذْ َزاغَِت اَألْبصَاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر َو{ 
{  

اذكروا إذ جاؤوكم ِمن فوقكم من أعلى الوادي من جهة املشرق، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة 
املغرب، وإذ شخصت األبصار من شدة احلَْيرة والدهشة، وبلغت القلوب احلناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس 

  .تظنون باهللا الظنون السيئة أنه ال ينصر دينه، وال يعلي كلمتهاملنافقني، وكثرت األقاويل، و

  ) ١١(ُهَناِلكَ اْبتُِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُوا زِلَْزالًا َشِديًدا 



  }) ١١(ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوزُلْزِلُوا زِلْزَاال َشِديًدا { 
حِّص القوم، وُعرف املؤمن من املنافق، واضطربوا اضطراًبا شديًدا يف ذلك املوقف العصيب اخُترب إميان املؤمنني وُم

  .ليتبني إمياهنم ويزيد يقينهم؛ باخلوف والقلق

  ) ١٢(َوإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه إِلَّا غُُروًرا 

  }) ١٢(ونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُهُ إِال غُُروًرا َوإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُ{ 
ما وعدنا اهللا ورسوله من النصر والتمكني إال باطال : وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم شك، وهم ضعفاء اإلميان

  .من القول وغروًرا، فال تصدقوه

تََنا َعْوَرةٌ َوَما ِهيَ ِمنُْهْم َيا أَْهلَ َيثْرَِب لَا ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجُِعوا َوَيسَْتأِْذنُ فَرِيٌق ِمنُْهُم النَّبِيَّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبُيو َوإِذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ
  ) ١٣(بَِعْوَرٍة إِنْ ُيرِيُدونَ إِلَّا ِفرَاًرا 

ال ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجِعُوا َوَيْسَتأِْذنُ فَرِيٌق ِمنُْهُم النَّبِيَّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما  َوإِذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َيا أَْهلَ َيثْرَِب{ 
  }) ١٣(ِهَي بَِعْوَرٍة إِنْ يُرِيُدونَ إِال ِفرَاًرا 

وهو االسم القدمي "(ثربي"يا أهل ": املدينة"قول طائفة من املنافقني منادين املؤمنني من أهل  -أيها النيب-واذكر 
، ويستأذن فريق آخر من املنافقني "املدينة"ال إقامة لكم يف معركة خاسرة، فارجعوا إىل منازلكم داخل ") للمدينة"

الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالعودة إىل منازهلم حبجة أهنا غري حمصنة، فيخشون عليها، واحلق أهنا ليست كذلك، 
  .من القتال وما قصدوا بذلك إال الفرار

  ) ١٤(َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ لَآَتوَْها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا َيِسًريا 

  }) ١٤(سًِريا َولَْو ُدِخلَْت َعلَيْهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ آلَتْوَها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِال َي{ 
من جوانبها، مث سئل هؤالء املنافقون الشرك باهللا والرجوع عن اإلسالم، ألجابوا " املدينة"ولو دخل جيش األحزاب 

  .إىل ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إال يسريًا

  ) ١٥(اللَِّه َمْسئُولًا  َولَقَْد كَانُوا َعاَهدُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ لَا يَُولُّونَ الْأَْدَباَر َوكَانَ عَْهُد

  }) ١٥(َولَقَْد كَاُنوا َعاَهُدوا اللََّه ِمْن قَْبلُ ال ُيَولُّونَ األَْدَباَر َوكَانَ عَْهُد اللَِّه َمْسئُوال { 
ولقد كان هؤالء املنافقون عاهدوا اهللا على يد رسوله من قبل غزوة اخلندق، ال يفرُّون إن شهدوا احلرب، وال 

عوا إىل اجلهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسيحاسبهم اهللا على ذلك، ويسأهلم عن ذلك العهد، وكان يتأخرون إذا د
  .عهد اهللا مسؤوال عنه، حماَسًبا عليه

  ) ١٦(قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الِْفرَاُر إِنْ فََرْرُتْم ِمَن الْمَْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذًا لَا ُتَمتَُّعونَ إِلَّا قَِليلًا 



  }) ١٦(لَْن َيْنفََعكُُم الْفَِراُر إِنْ فََررُْتْم ِمَن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذًا ال ُتَمتَُّعونَ إِال قَِليال  قُلْ{ 
فإن ذلك ال يؤخر ؛ لن ينفعكم الفرار من املعركة خوفًا من املوت أو القتل: هلؤالء املنافقني -أيها النيب-قل 

  .هذه الدنيا إال بقدر أعماركم احملدودة، وهو زمن يسري جًدا بالنسبة إىل اآلخرةآجالكم، وإن فررمت فلن تتمتعوا يف 

 ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َولَا قُلْ َمْن ذَا الَِّذي َيْعصُِمكُْم ِمَن اللَِّه إِنْ أََراَد بِكُْم ُسوًءا أَْو أََراَد بِكُمْ َرْحَمةً َولَا َيجُِدونَ لَُهْم
  ) ١٧(َنصًِريا 

ْن ُدوِن اللَِّه َولِيا َوال لْ َمْن ذَا الَِّذي يَْعِصُمكُْم ِمَن اللَِّه إِنْ أََراَد بِكُمْ ُسوًءا أَْو أَرَاَد بِكُْم َرْحَمةً َوال َيجُِدونَ لَُهْم ِمقُ{ 
  }) ١٧(َنصًِريا 

وءًا، أو أراد بكم رمحة، فإنه َمن ذا الذي مينعكم من اهللا، أو جيريكم ِمن عذابه، إن أراد بكم س: هلم -أيها النيب-قل 
  .املعطي املانع الضارُّ النافع؟ وال جيد هؤالء املنافقون هلم من دون اهللا وليا يواليهم، وال نصًريا ينصرهم

  ) ١٨(إِلَّا قَِليلًا  قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِلإِخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َولَا يَأُْتونَ الْبَأَْس

  }) ١٨(قَلِيال  قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِإلْخوَانِهِْم َهلُمَّ إِلَيَْنا َوال يَأُْتونَ الْبَأَْس إِال{ 
تركوا حممًدا، فال تشهدوا تعالوا وانضموا إلينا، وا: إن اهللا يعلم املثبطني عن اجلهاد يف سبيل اهللا، والقائلني إلخواهنم

معه قتاال؛ فإنا خناف عليكم اهلالك هبالكه، وهم مع ختذيلهم هذا ال يأتون القتال إال نادًرا؛ رياء ومسعة وخوف 
  .الفضيحة

َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهبَ  أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجاَء الْخَْوُف رَأَْيتَُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َتُدوُر أَعُْيُنُهْم كَالَِّذي ُيْغَشى
ْم َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا الَْخْوُف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحدَاٍد أَِشحَّةً َعلَى الْخَْيرِ أُولَِئَك لَْم ُيْؤِمنُوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُه

)١٩ (  

ُف َرأَيَْتُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َتدُوُر أَْعُينُُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهَب أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجاَء الَْخْو{ 
َعلَى اللَِّه َيِسًريا  ْم َوكَانَ ذَِلَكالَْخْوُف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحدَاٍد أَِشحَّةً َعلَى الْخَْيرِ أُولَِئَك لَْم ُيْؤِمنُوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُه

)١٩ ({  
باملال والنفس واجلهد واملودة ملا يف نفوسهم من العداوة واحلقد؛ حًبا يف احلياة  -أيها املؤمنون-ُبَخالء عليكم 

وكراهة للموت، فإذا حضر القتال خافوا اهلالك ورأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم لذهاب عقوهلم؛ خوفًا من 
كدوران عني َمن حضره املوت، فإذا انتهت احلرب وذهب الرعب رموكم بألسنة حداد مؤذية، القتل وفراًرا منه 

وتراهم عند قسمة الغنائم خبالء وحسدة، أولئك مل يؤمنوا بقلوهبم، فأذهب اهللا ثواب أعماهلم، وكان ذلك على اهللا 
  .يسًريا

اُب َيَودُّوا لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي الْأَعَْرابِ َيْسأَلُونَ َعْن أَْنَباِئكُْم َولَْو كَانُوا َيْحَسُبونَ الْأَْحزَاَب لَمْ َيذَْهبُوا َوإِنْ َيأِْت الْأَْحَز
  ) ٢٠(ِفيكُْم َما قَاَتلُوا إِلَّا قَِليلًا 



ْعرَابِ َيْسأَلُونَ َعْن أَنَْباِئكُْم َولَوْ َيْحَسُبونَ اَألْحزَاَب لَْم َيذَْهُبوا َوإِنْ َيأِْت اَألْحزَاُب َيَودُّوا لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي اَأل{ 
  }) ٢٠(كَاُنوا ِفيكُْم َما قَاَتلُوا إِال قَِليال 

يظن املنافقون أن األحزاب الذين هزمهم اهللا تعاىل شر هزمية مل يذهبوا؛ ذلك من شدة اخلوف واجلنب، ولو عاد 
بني أعراب البادية، يستخربون عن " املدينة"ئبني عن لتمنَّى أولئك املنافقون أهنم كانوا غا" املدينة"األحزاب إىل 

  .أخباركم ويسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إال قليال لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم

  ) ٢١(َوذَكََر اللََّه كَثًِريا  لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر

  }) ٢١(ثًِريا لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ يَْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم اآلِخَر َوذَكََر اللََّه كَ{ 
قدوة حسنة تتأسون هبا،  يف أقوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله وأحواله -أيها املؤمنون-لقد كان لكم 

فالزموا سنته، فإمنا يسلكها ويتأسى هبا َمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر، وأكثَر ِمن ذكر اهللا واستغفاره، وشكره يف 
  .كل حال

لُُه َوَما َزاَدُهمْ إِلَّا إِميَاًنا وََتْسِليًما َولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ الْأَْحزَاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه َوَصَدقَ اللَُّه َوَرُسو
)٢٢ (  

َزادَُهْم إِال إِميَاًنا وََتْسِليًما َولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنونَ اَألحَْزاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه َوَما { 
)٢٢ ({  

: وأحاطوا هبا، تذكروا أن موعد النصر قد قرب، فقالوا" املدينة"ب الذين حتزَّبوا حول وملَّا شاهد املؤمنون األحزا
هذا ما وعدنا اهللا ورسوله، من االبتالء واحملنة والنصر، فأجنز اهللا وعده، وصدق رسوله فيما بشَّر به، وما زادهم 

  .النظر إىل األحزاب إال إمياًنا باهللا وتسليًما لقضائه وانقياًدا ألمره

  ) ٢٣(َوَما َبدَّلُوا تَْبِديلًا  ِمَن الُْمْؤِمنَِني رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َيْنَتِظُر

  }) ٢٣(َبُه َومِْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا َتْبِديال ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْح{ 
فمنهم من َوفَّى بنذره، : من املؤمنني رجال أوفوا بعهودهم مع اهللا تعاىل، وصربوا على البأساء والضراء وحني البأس
ر أو الشهادة، وما النص: فاستشهد يف سبيل اهللا، أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم َمن ينتظر إحدى احلسنيني

  .غيَّروا عهد اهللا، وال نقضوه وال بدَّلوه، كما غيَّر املنافقون

  ) ٢٤(انَ غَفُوًرا َرِحيًما ِلَيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ اللََّه كَ

  }) ٢٤( صَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َويَُعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَيْهِْم إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًمالَِيْجزِيَ اللَُّه ال{ 
ليثيب اهللا أهل الصدق بسبب صدقهم وبالئهم وهم املؤمنون، ويعذب املنافقني إن شاء تعذيبهم، بأن ال يوفقهم 

، فيموتوا على الكفر، فيستوجبوا النار، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة واإلنابة، إن للتوبة النصوح قبل املوت
  .حيث وفقهم للتوبة النصوح؛ اهللا كان غفوًرا لذنوب املسرفني على أنفسهم إذا تابوا، رحيًما هبم



  ) ٢٥(ُه الُْمْؤِمنِنيَ الِْقتَالَ َوكَانَ اللَُّه قَوِيا َعزِيًزا َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا بَِغْيِظهِمْ لَْم َيَنالُوا َخيًْرا َوكَفَى اللَّ

  }) ٢٥(ُه قَوِيا َعزِيًزا َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُوا بَِغْيظِهِْم لَمْ َينَالُوا َخْيًرا َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقَتالَ َوكَانَ اللَّ{ 
خائبني خاسرين مغتاظني، مل ينالوا خًريا يف الدنيا وال يف اآلخرة، وكفى اهللا " دينةامل"وردَّ اهللا أحزاب الكفر عن 

  .وكان اهللا قوًيا ال ُيغالَب وال يُقَْهر، عزيًزا يف ملكه وسلطانه. املؤمنني القتال مبا أيدهم به من األسباب

ْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعَب فَرِيقًا َتقُْتلُونَ َوتَأِْسُرونَ فَرِيقًا َوأَنَْزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن َصيَاِصيهِ
)٢٦ (  

لُونَ َوَتأِْسُرونَ فَرِيقًا َوأَْنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ ِمْن َصيَاصِيهِْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب فَرِيقًا تَقُْت{ 
)٢٦ ({  

إلعانتهم األحزاب يف قتال املسلمني، وألقى يف قلوهبم اخلوف فُهزموا، ؛ ل اهللا يهود بين قريظة من حصوهنموأنز
  .تقتلون منهم فريقًا، وتأسرون فريقًا آخر

  ) ٢٧(قَِديًرا َوأَْوَرثَكُْم أَْرضَُهْم َوِديَارَُهْم َوأَْموَالَُهْم َوأَْرًضا لَْم َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

  }) ٢٧( َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم وَِدَيارَُهْم َوأَمَْوالَُهْم وَأَْرًضا لَْم َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيًرا{ 
أرضهم ومساكنهم وأمواهلم املنقولة كاحلليِّ والسالح واملواشي، وغري املنقولة  -أيها املؤمنون-وملَّككم اهللا 

وكان . ملزارع والبيوت واحلصون املنيعة، وأورثكم أرًضا مل تتمكنوا ِمن وطئها من قبل؛ ملنعتها وعزهتا عند أهلهاكا
  .اهللا على كل شيء قديًرا، ال يعجزه شيء

  ) ٢٨(َن أَُمتِّْعكُنَّ وَأَُسرِّْحكُنَّ سََراًحا َجِميلًا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِينََتَها فََتَعالَْي

  }) ٢٨(نَّ وَأُسَرِّْحكُنَّ سََراًحا َجمِيال َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ َألْزوَاجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُ{ 
إن كننتَّ تردن احلياة الدنيا وزينتها فأقبِلَْن : ك الاليت اجتمعن عليك، يطلنب منك زيادة النفقةيا أيها النيب قل ألزواج

  .أمتعكنَّ شيئًا مما عندي من الدنيا، وأفارقكنَّ دون ضرر أو إيذاء

  ) ٢٩(ِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا َعِظيًما َوإِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرسُولَُه وَالدَّاَر الْآِخَرةَ فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْح

  }) ٢٩(َعِظيًما َوإِنْ كُْنُتنَّ تُرِْدنَ اللََّه َوَرُسولَُه وَالدَّارَ اآلِخَرةَ فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا { 
رة، فاصْربنَ على ما أنُتنَّ عليه، وأطعن اهللا وإن كننت ترْدنَ رضا اهللا ورضا رسوله وما أعدَّ اهللا لكُنَّ يف الدار اآلخ

  ).وقد اخترن اهللا ورسوله، وما أعدَّ اهللا هلن يف الدار اآلخرة. (ورسوله، فإن اهللا أعد للمحسنات منكنَّ ثواًبا عظيًما

  ) ٣٠(ْعفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيأِْت مِْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنةٍ ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ ِض

ِضْعفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَ{    }) ٣٠(ى اللَِّه َيِسًريا َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة مَُبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ 
فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن جيعل . ا العذاب مرتنييا نساء النيب َمن يأت منكن مبعصية ظاهرة ُيضاَعف هل



وكان ذلك العقاب . اهللا الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة جلناهبن وجناب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .على اهللا يسريًا

  ) ٣١(َها َمرََّتْينِ َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقًا كَرًِميا َوَمْن َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرسُوِلِه َوَتْعَملْ صَاِلًحا ُنؤِْتَها أَْجَر

  }) ٣١(كَرًِميا  َوَمْن َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتعَْملْ صَاِلًحا نُْؤِتَها أَْجَرَها مَرََّتْينِ َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقًا{ 
طها ثواب عملها مثلَي ثواب عمل غريها من سائر النساء، ومن تطع منكن اهللا ورسوله، وتعمل مبا أمر اهللا به، ُنْع

  .وأعددنا هلا رزقًا كرميًا، وهو اجلنة

وفًا ِفي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْولًا َمْعُرَيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَلَا َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي 
)٣٢ (  

ي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْوال َمْعُروفًا َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَال َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِف{ 
)٣٢ ({  

اء، إن عملنت بطاعة اهللا وابتعدتن عن معاصيه، فال لسنتَّ يف الفضل واملنزلة كغريكنَّ من النس -حممد-يا نساء النيبِّ 
تتحدثن مع األجانب بصوت لَيِّن ُيطمع الذي يف قلبه فجور ومرض يف الشهوة احلرام، وهذا أدب واجب على كل 

  .امرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، وقُلن قوال بعيًدا عن الريبة، ال تنكره الشريعة

َما ُيرِيُد اللَُّه َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج الْجَاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ َوآِتنيَ الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَرسُولَُه إِنََّوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ وَلَا 
  ) ٣٣(ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا 

َما ُيرِيُد ال تََبرَّْجَن َتبَرَُّج الَْجاِهِليَِّة األُولَى َوأَِقْمَن الصَّالةَ َوآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَرسُولَُه إِنََّوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َو{ 
  }) ٣٣(اللَُّه لُِيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطْهًِريا 

منها إال حلاجة، وال ُتظهرن حماسنكن، كما كان يفعل نساء اجلاهلية األوىل يف األزمنة  والَْزْمَن بيوتكن، وال خترجن
الصالة كاملة يف أوقاهتا،  -يا نساء النيب -وأدِّين . السابقة على اإلسالم، وهو خطاب للنساء املؤمنات يف كل عصر

ا أوصاكن اهللا هبذا؛ ليزكيكنَّ، ويبعد عنكنَّ وأعطني الزكاة كما شرع اهللا، وأطعن اهللا ورسوله يف أمرمها وهنيهما، إمن
، ويطهِّر نفوسكم غاية -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصالة والسالم-األذى والسوء والشر يا أهل بيت النيب 

  .الطهارة

  ) ٣٤(َخبًِريا  َواذْكُْرنَ َما ُيتْلَى ِفي ُبيُوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َوالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا

  }) ٣٤(َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبيُوِتكُنَّ ِمْن آَياتِ اللَِّه وَالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا { 
واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واعملن به، واقُدْرنه حقَّ قَْدره، فهو 

 عليكن، إن اهللا كان لطيفًا بكنَّ؛ إذ جعلكنَّ يف البيوت اليت تتلى فيها آيات اهللا والسنة، خبًريا بكنَّ إذ من نَِعم اهللا
  .اختاركنَّ لرسوله أزواًجا



اِدقَاِت وَالصَّابِرِيَن َوالصَّابِرَاِت إِنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َوالْقَانِِتَني وَالْقَانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّ
جَُهْم وَالَْحاِفظَاتِ َوالَْخاِشِعَني َوالْخَاِشَعاِت َوالْمَُتَصدِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاِت وَالصَّاِئِمَني وَالصَّاِئَماِت َوالَْحاِفِظَني فُُرو

  ) ٣٥(لَُهْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما َوالذَّاكِرِيَن اللََّه كَثًِريا َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه 

اِدقَاِت َوالصَّابِرِينَ إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َوالْقَانِِتَني َوالْقَانِتَاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّ{ 
دِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاِت َوالصَّاِئِمَني وَالصَّاِئمَاِت َوالَْحاِفِظَني فُُروَجُهمْ َوالصَّابِرَاِت َوالْخَاِشِعَني َوالْخَاِشعَاِت َوالْمَُتَص

  }) ٣٥(َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّاكِرِيَن اللََّه كَثًِريا َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما 
دِّقني واملصدِّقات واملطيعني هللا ورسوله واملطيعات، والصادقني يف أقواهلم إن املنقادين ألوامر اهللا واملنقادات، واملَص

والصادقات، والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى املكاره والصابرات، واخلائفني من اهللا واخلائفات، 
فظني فروجهم عن الزىن واملتصدقني بالفرض والنَّفْل واملتصدقات، والصائمني يف الفرض والنَّفْل والصائمات، واحلا

ومقدماته، وعن كشف العورات واحلافظات، والذاكرين اهللا كثًريا بقلوهبم وألسنتهم والذاكرات، أعدَّ اهللا هلؤالء 
  .مغفرة لذنوهبم وثواًبا عظيًما، وهو اجلنة

ونَ لَُهمُ الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َولَا ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَنْ َيكُ
  ) ٣٦(َضلَّ َضلَالًا مُبِيًنا 

َه َوَرسُولَهُ  َوَمْن َيْعصِ اللََّوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرسُولُُه أَمًْرا أَنْ َيكُونَ لَُهمُ الِْخيََرةُ ِمْن أَْمرِِهْم{ 
  }) ٣٦(فَقَْد َضلَّ َضالال ُمبِيًنا 

ومن . وال ينبغي ملؤمن وال مؤمنة إذا حكم اهللا ورسوله فيهم ُحكًما أن خيالفوه، بأن خيتاروا غري الذي قضى فيهم
  .يعص اهللا ورسوله فقد بَُعَد عن طريق الصواب بُْعًدا ظاهًرا

َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه وَُتْخِفي ِفي نَفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه  َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعمَ اللَُّه
ْؤِمنَِني حََرٌج ِفي َعلَى الُْمَوَتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمْنَها وَطًَرا زَوَّْجَناكََها ِلكَْي لَا َيكُونَ 

  ) ٣٧(أَزَْواجِ أَْدِعَيائِهِْم إِذَا قََضْوا مِْنُهنَّ َوطًَرا َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا 

ِسَك َما اللَُّه ُمْبِديهِ ِفي َنفْ َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك زَْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه وَُتخِْفي{ 
لَى الُْمْؤِمنِنيَ َحَرٌج ِفي َوَتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمْنَها وَطًَرا زَوَّْجَناكََها ِلكَْي ال َيكُونَ َع

  }) ٣٧(اللَِّه َمفُْعوال أَزَْواجِ أَْدِعَيائِهِْم إِذَا قََضْوا مِْنُهنَّ َوطًَرا َوكَانَ أَْمُر 
وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبنَّاه النيبُّ صلى اهللا عليه -للذي أنعم اهللا عليه باإلسالم  -أيها النيب-وإذ تقول 

يف  -يا حممد-أَْبقِ زوجك زينب بنت جحش وال تطلقها، واتق اهللا يا زيد، وختفي : وأنعمت عليه بالعتق -وسلم
إليك من طالق زيد لزوجه وزواجك منها، واهللا تعاىل مظهر ما أخفيت، وختاف املنافقني أن  نفسك ما أوحى اهللا به

تزوج حممد مطلقة متبناه، واهللا تعاىل أحق أن ختافه، فلما قضى زيد منها حاجته، وطلقها، وانقضت عدهتا، : يقولوا
قها، وال يكون على املؤمنني إمث وذنب يف لتكون أسوة يف إبطال عادة حترمي الزواج بزوجة املتبىن بعد طال؛ زوجناكها

وكان أمر اهللا مفعوال ال عائق له . أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّْوهنم بعد طالقهن إذا قضوا منهن حاجتهم
  .} اْدُعوُهمْ آلبَائِهِْم { : وكانت عادة التبين يف اجلاهلية، مث أُبطلت بقوله تعاىل. وال مانع



  ) ٣٨(ًرا َمقْدُوًرا لنَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدَما كَانَ َعلَى ا

قَْبلُ َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدًرا مَقُْدوًرا  َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرضَ اللَُّه لَُه ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن{ 
)٣٨ ({  

ما كان على النيبِّ حممد صلى اهللا عليه وسلم من ذنب فيما أحلَّ اهللا له من زواج امرأة َمن تبنَّاه بعد طالقها، كما 
  .من وقوعه أباحه لألنبياء قبله، سنة اهللا يف الذين َخلَوا من قبل، وكان أمر اهللا قدًرا مقدوًرا ال بد

  ) ٣٩(الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا َيْخَشْونَ أََحًدا إِلَّا اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 

  }) ٣٩(ِسيًبا الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رِسَاالِت اللَِّه وََيْخشَْوَنُه َوال َيْخَشْونَ أََحًدا إِال اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َح{ 
الذين ُيَبلِّغون رساالتِ اهللا إىل الناس، وخيافون اهللا وحده، وال : مث ذكر سبحانه األنبياء املاضني وأثىن عليهم بأهنم

  .وكفى باهللا حماسًبا عباده على مجيع أعماهلم ومراقًبا هلا. خيافون أحًدا سواه

  ) ٤٠(ِكْن َرسُولَ اللَِّه َوخَاَتمَ النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رِجَاِلكُْم وَلَ

  }) ٤٠(ْيٍء َعِليًما َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم وَلَِكْن َرسُولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َش{ 
وكان اهللا بكل . ألحد من رجالكم، ولكنه رسول اهللا وخامت النبيني، فال نبوة بعده إىل يوم القيامة ما كان حممد أًبا

  .شيء من أعمالكم عليًما، ال خيفى عليه شيء

  ) ٤٢(َوسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٤١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا اللََّه ِذكًْرا كَثًِريا 

  }) ٤٢(َوَسبِّحُوُه ُبكَْرةً وَأَصِيال ) ٤١(ا الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا اللََّه ِذكًْرا كَِثًريا َيا أَيَُّه{ 
يا أيها الذين َصدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، اذكروا اهللا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذِكًْرا كثًريا، واشغلوا 

أدبار الصلوات املفروضات، وعند العوارض واألسباب، فإن ذلك أوقاتكم بذكر اهللا تعاىل عند الصباح واملساء، و
  .عبادة مشروعة، تدعو إىل حمبة اهللا، وكف اللسان عن اآلثام، وتعني على كل خري

  ) ٤٣(يًما ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتُه لُِيخْرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِح

  }) ٤٣(يًما ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم وََمالِئكَُتُه لُِيخْرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِح{ 
هو الذي يرمحكم ويثين عليكم وتدعو لكم مالئكته؛ ليخرجكم من ظلمات اجلهل والضالل إىل نور اإلسالم، وكان 

  .ني رحيًما يف الدنيا واآلخرة، ال يعذهبم ما داموا مطيعني خملصني لهباملؤمن

  ) ٤٤(َتحِيَُّتُهمْ َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَجًْرا كَرًِميا 

  }) ٤٤(َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسالٌم َوأََعدَّ لَُهمْ أَجًْرا كَرًِميا { 
  .هللا يف اجلنة يوم يلقونه سالم، وأمان هلم من عذاب اهللا، وقد أعدَّ هلم ثواًبا حسًنا، وهو اجلنةحتية هؤالء املؤمنني من ا



  ) ٤٦(َوَداعًِيا إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسرَاًجا ُمنًِريا ) ٤٥(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا 

  }) ٤٦(وََداِعًيا إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوسَِراًجا ُمنًِريا ) ٤٥(بِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناكَ َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا وََنذِيًرا َيا أَيَُّها النَّ{ 
يا أيها النيب إنَّا أرسلناك شاهًدا على أمتك بإبالغهم الرسالة، ومبشًرا املؤمنني منهم بالرمحة واجلنة، ونذيًرا للعصاة 

ن النار، وداعًيا إىل توحيد اهللا وعبادته وحده بأمره إياك، وسراًجا منًريا ملن استنار بك، فأْمرك ظاهر فيما واملكذبني م
  .جئَت به من احلق كالشمس يف إشراقها وإضاءهتا، ال جيحدها إال معاند

  ) ٤٧(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضلًا كَبًِريا 

  }) ٤٧(الُْمْؤِمنِنيَ بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضال كَبًِريا  َوَبشِّرِ{ 
  .أهل اإلميان بأن هلم من اهللا ثواًبا عظيًما، وهو روضات اجلنات -أيها النيب-وَبشِّر 

  ) ٤٨(ِكيلًا َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني َوَدعْ أَذَاُهْم َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َو

  }) ٤٨(َوال ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني َوَدعْ أَذَاُهْم َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوكِيال { 
قول كافر أو منافق واترك أذاهم، وال مينعك ذلك من تبليغ الرسالة، وثق باهللا يف كل  -أيها الرسول-وال تطع 

  .فإنه يكفيك ما أمهَّك من كل أمور الدنيا واآلخرةأمورك واعتمد عليه؛ 

كُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَ
  ) ٤٩(اًحا َجِميلًا فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَر

كُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتُم الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَ{ 
  }) ٤٩(فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا َجمِيال 

ا الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا عقدمت على النساء ومل تدخلوا هبن مث طلقتموهن ِمن قبل أن يا أيه
جتامعوهن، فما لكم عليهن ِمن عدَّة حتصوهنا عليهن، فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن هبا حبسب الوسع جًربا 

  .ررخلواطرهن، وخلُّوا سبيلهن مع الستر اجلميل، دون أذى أو ض

فَاَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبَناِت َعمِّكَ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَزَْواَجَك اللَّاِتي آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَتْ َيِميُنَك ِممَّا أَ
َواْمرَأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أَرَاَد النَّبِيُّ  َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوبََناِت َخاِلَك َوَبنَاِت خَالَاِتَك اللَّاِتي هَاَجْرنَ َمَعَك

َملَكَْت أَْيمَانُُهْم ِلكَْيلَا َيكُونَ  أَنْ َيسَْتْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفي أَْزوَاجِهِْم َوَما
  ) ٥٠(َك َحَرٌج َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َعلَْي

اَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبنَاِت َعمَِّك َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجكَ الالِتي آَتْيتَ أُجُوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت َيِميُنَك ِممَّا أَفَ{ 
 َوَبنَاِت خَاالِتَك الالِتي هَاَجْرنَ َمَعَك َواْمَرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوهََبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أََرادَ النَّبِيَُّوَبَناِت َعمَّاِتَك َوبََناِت َخاِلَك 

لَكَْت أَْيمَانُُهْم ِلكَْيال َم أَنْ َيسَْتْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفي أَْزوَاجِهِْم َوَما
  }) ٥٠(َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 



يا أيها النيب إنَّا أَبحْنا لك أزواجك الاليت أعطيتهن مهورهن، وأَبْحنا لك ما َملَكَْت ميينك من اإلماء، مما أنعم اهللا به 
ماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك، وأحبنا عليك، وأحبنا لك الزواج من بنات عمك وبنات ع

لك امرأة مؤمنة مََنَحْت نفسها لك من غري مهر، إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك، وليس لغريك أن يتزوج 
ا من قد علمنا ما أوجبنا على املؤمنني يف أزواجهم وإمائهم بأال يتزوجوا إال أربع نسوة، وما شاؤو. امرأة باِهلبَة

اإلماء، واشتراط الويلِّ واملهر والشهود عليهم، ولكنا رخصنا لك يف ذلك، ووسَّْعنا عليك ما مل يُوسَّع على غريك؛ 
وكان اهللا غفوًرا لذنوب عباده املؤمنني، رحيًما . لئال يضيق صدرك يف نكاح َمن نكحت ِمن هؤالء األصناف

  .بالتوسعة عليهم

ُنُهنَّ َولَا َوُتْؤوِي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمنِ اْبتََغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَلَا ُجَناَح َعلَْيَك ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َتقَرَّ أَعُْي ُتْرجِي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ
  ) ٥١(َحِليًما  َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما آتَْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما

َك أَدَْنى أَنْ َتقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ تُْرجِي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتؤْوِي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمنِ اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَال ُجَناَح َعلَْيَك ذَِل{ 
  }) ٥١(َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِليًما  َوال َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما آَتْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم

تؤخر َمن تشاء ِمن نسائك يف القَْسم يف املبيت، وتضم إليك َمن تشاء منهن، وَمن طَلَْبَت ممن أخَّرت قَْسمها، فال إمث 
، واهللا يعلم ما يف قلوب عليك يف هذا، ذلك التخيري أقرب إىل أن يفرحن وال حيزنَّ، ويرضني كلهن مبا قسمت هلنَّ

وكان اهللا عليًما مبا يف القلوب، حليًما ال يعجل بالعقوبة على من . الرجال ِمن َمْيلها إىل بعض النساء دون بعض
  .عصاه

ا َما َملَكَْت َيِميُنَك َوكَانَ اللَُّه َعلَى لَا َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َولَا أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَزَْواجٍ َولَْو أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ إِلَّ
  ) ٥٢(كُلِّ َشْيٍء َرقِيًبا 

كَْت َيِميُنَك َوكَانَ اللَّهُ ال َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوال أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَزَْواجٍ َولَْو أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ إِال َما َملَ{ 
  }) ٥٢(يًبا َعلَى كُلِّ َشْيٍء َرِق

وهنَّ املذكورات يف اآلية السابقة رقم (ال يباح لك النساء من بعد نسائك الاليت ىف عصمتك، والاليت أحبناهنَّ لك 
، ومن كانت يف عصمتك من النساء املذكورات ال حيل لك أن تطلِّقها مستقَبال وتأيت )من هذه السورة] ٥٠[

الزيادة على زوجاتك من غري تطليق إحداهن فال حرج عليك، وأما ما بغريها بدال منها، ولو أعجبك مجاهلا، وأما 
  .وكان اهللا على كل شيء رقيًبا، ال يغيب عنه علم شيء. ملكت ميينك من اإلماء، فحالل لك منهن من شئت

َعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إَِناُه َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فَإِذَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبيُوَت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طَ
ُه لَا َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ َوإِذَا طَِعْمُتْم فَانَْتِشُروا َولَا ُمْستَأْنِِسنيَ ِلَحدِيٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيْؤِذي النَّبِيَّ فََيسَْتحْيِي ِمْنكُْم َواللَّ

ْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه َولَا ُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتَسأَلُْتُمو
  ) ٥٣(أَنْ َتْنِكحُوا أَزَْواَجُه ِمْن بَْعِدِه أََبًدا إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ِعْندَ اللَِّه َعِظيًما 

اُه َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبيُوَت النَّبِيِّ إِال أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إَِن {
ِذي النَّبِيَّ فََيسَْتحْيِي ِمْنكُْم وَاللَُّه ال َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ فَإِذَا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشرُوا َوال ُمسَْتأْنِِسَني ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيْؤ



انَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَّهِ َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َوَما كَ
  }) ٥٣(ْنِكحُوا أَْزوَاَجُه ِمْن َبْعِدِه أََبًدا إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ِعْنَد اللَِّه َعِظيًما َوال أَنْ َت

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تدخلوا بيوت النيب إال بإذنه لتناول طعام غري منتظرين نضجه، 
نسني حلديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم يؤذي ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا غري مستأ

وإذا سألتم . النيب، فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له، واهللا ال يستحيي من بيان احلق وإظهاره
نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجة من أواين البيت وحنوها فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم 

ن من اخلواطر اليت تعرض للرجال يف أمر النساء، وللنساء يف أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة، وما ينبغي وقلوهب
لكم أن تؤذوا رسول اهللا، وال أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبًدا؛ ألهنن أمهاتكم، وال حيلُّ للرجل أن يتزوج 

وقد امتثلت هذه .(م أزواجه من بعده إمث عظيم عند اهللاأمَّه، إنَّ أذاكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونكاحك
  ).األمة هذا األمر، واجتنبت ما هنى اهللا عنه منه

  ) ٥٤(إِنْ ُتْبدُوا شَْيئًا أَْو ُتْخفُوُه فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

  }) ٥٤(َشْيٍء َعِليًما إِنْ تُْبُدوا َشْيئًا أَوْ ُتْخفُوُه فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ { 
مما يؤذي رسول اهللا مما هناكم اهللا عنه، أو ختفوه يف نفوسكم، فإن اهللا  -أيها الناس-إن ُتظْهِروا شيئًا على ألسنتكم 

  .تعاىل يعلم ما يف قلوبكم وما أظهرمتوه، وسيجازيكم على ذلك

ا إِخَْوانِهِنَّ َولَا أَْبَناِء إِخَْوانِهِنَّ َولَا أَْبَناِء أَخََواِتهِنَّ َولَا نَِساِئهِنَّ َولَا َما َملَكَْت لَا ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ وَلَا أَبَْناِئهِنَّ وَلَ
  ) ٥٥(أَْيَماُنُهنَّ َواتَِّقَني اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيًدا 

َناِئهِنَّ َوال إِخَْوانِهِنَّ َوال أَْبَناِء إِْخوَانِهِنَّ َوال أَْبَناِء أََخوَاِتهِنَّ َوال نِسَاِئهِنَّ َوال َما ال جَُناَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ َوال أَْب{ 
  }) ٥٥(َملَكَْت أَْيمَاُنُهنَّ َواتَِّقنيَ اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيًدا 

بائهن وأبنائهن وإخواهنن وأبناء إخواهنن وأبناء أخواهتن والنساء املؤمنات ال إمث على النساء يف عدم االحتجاب من آ
أن تتعدَّْين ما َحدَّ لكنَّ، فتبدين من  -أيتها النساء-وخفن اهللا . والعبيد اململوكني هلن؛ لشدة احلاجة إليهم يف اخلدمة

إن اهللا كان على كل شيء . حتجاب منهزينتكن ما ليس لكُنَّ أن تبدينه، أو تتركن احلجاب أمام َمن جيب عليكن اال
  .شهيًدا ، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، وسيجزيهم عليها

  ) ٥٦(ًما إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلي

  }) ٥٦(ُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََت{ 
إن اهللا تعاىل يثين على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند املالئكة املقربني، ومالئكته يثنون على النيب ويدعون له، يا أيها 

وصفة الصالة . ا بشرعه، صلُّوا على رسول هللا، وسلِّموا تسليًما، حتية وتعظيًما لهالذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملو
اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد، كما : "على النيب صلى اهللا عليه وسلم ثبتت يف السنة على أنواع، منها

على آل إبراهيم،  صليت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت
  ".إنك محيد جميد



  ) ٥٧(ا إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهمُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا ُمهِيًن

  }) ٥٧(َرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا ُمهِيًنا إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرسُولَُه لََعنَُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخ{ 
إن الذين يؤذون اهللا بالشرك أو غريه من املعاصي، ويؤذون رسول اهللا باألقوال أو األفعال، أبعدهم اهللا وطردهم ِمن 

  .كل خري يف الدنيا واآلخرة، وأعدَّ هلم يف اآلخرة عذاًبا يذهلم ويهينهم

  ) ٥٨(َني وَالُْمْؤِمَناتِ بَِغْيرِ َما اكَْتَسبُوا فَقَِد اْحَتَملُوا ُبهَْتاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ الُْمْؤِمنِ

  }) ٥٨(ا َوالَِّذيَن يُْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت بِغَْيرِ َما اكَْتَسُبوا فَقَِد اْحَتَملُوا بُْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًن{ 
منني واملؤمنات بقول أو فعل من غري ذنب عملوه، فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا والذين يؤذون املؤ

  .ذنًبا ظاهر القبح يستحقون به العذاب يف اآلخرة

أَدَْنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَانَ  ِلَكَيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك وََبَناِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَ
  ) ٥٩(اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

كَ أَدَْنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَال يُْؤذَْينَ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ َألْزوَاجَِك وََبَناِتَك وَنَِساِء الُْمْؤِمنِنيَ ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجالبِيبِهِنَّ ذَِل{ 
  }) ٥٩(انَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوكَ

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يرخني على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن ومالحفهن؛ لستر 
وكان اهللا . ذلك أقرب أن مييَّزن بالستر والصيانة، فال ُيتعَرَّض هلن مبكروه أو أذى؛ وجوههن وصدورهن ورؤوسهن

  .ث غفر لكم ما سلف، ورمحكم مبا أوضح لكم من احلالل واحلرامغفوًرا رحيًما حي

ْم ثُمَّ لَا ُيَجاوُِروَنَك ِفيَها إِلَّا قَِليلًا لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالُْمْرجِفُونَ ِفي الَْمِديَنِة لَُنْغرَِينََّك بِهِ
  ) ٦١(َنَما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا َتقِْتيلًا َملُْعونَِني أَْي) ٦٠(

مْ ثُمَّ ال ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إِال لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض َوالْمُْرجِفُونَ ِفي الَْمدِيَنِة لَُنغْرَِينَّكَ بِهِ{ 
  }) ٦١(ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا َتقِْتيال َملُْعونَِني أَْيَنَما ) ٦٠(قَِليال 

لئن مل يكفَّ الذين يضمرون الكفر ويظهرون اإلميان والذين يف قلوهبم شك وريبة، والذين ينشرون األخبار الكاذبة 
ا يف مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن قبائحهم وشرورهم، لنسلِّطنَّك عليهم، مث ال يسكنون معك فيها إال زمًن

مطرودين من رمحة اهللا، يف أي مكان ُوجِدوا فيه أُِسروا وقُتِّلوا تقتيال ما داموا مقيمني على النفاق ونشر . قليال
  .األخبار الكاذبة بني املسلمني بغرض الفتنة والفساد

  ) ٦٢(ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبِديلًا 

  }) ٦٢(ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبدِيال { 
لطريقة اهللا حتويال  -أيها النيب-سنة اهللا وطريقته يف منافقي األمم السابقة أن يؤَسروا وُيقَتَّلوا أينما كانوا، ولن جتد 

  .وال تغيًريا



  ) ٦٣(نِ السَّاَعِة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَّ السَّاَعةَ َتكُونُ قَرِيًبا َيسْأَلَُك النَّاُس َع

  }) ٦٣(ا َيْسأَلَُك النَّاُس َعنِ السَّاَعِة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ َتكُونُ قَرِيًب{ 
-إمنا علم الساعة عند اهللا، وما يدريك : عن وقت القيامة استبعاًدا وتكذيًبا، قل هلم -أيها الرسول-ناس يسألك ال

  لعل زماهنا قريب؟ -أيها الرسول

َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهمْ ) ٦٥(ا خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا لَا َيجُِدونَ َوِليا وَلَا َنصًِري) ٦٤(إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَافِرِيَن َوأََعدَّ لَُهْم َسعًِريا 
  ) ٦٦(ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسولَا 

َيْوَم ُتقَلَّبُ  )٦٥(َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ال َيجُِدونَ َوِليا َوال َنصًِريا ) ٦٤(إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَاِفرِيَن َوأََعدَّ لَُهمْ َسِعًريا { 
  }) ٦٦(ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسوال 

إن اهللا طرد الكافرين من رمحته يف الدنيا واآلخرة، وأعدَّ هلم يف اآلخرة ناًرا موقدة شديدة احلرارة، ماكثني فيها أبًدا، 
يوم ُتقَلَّب وجوه الكافرين يف النار . ويدافع عنهم، وال نصًريا ينصرهم، فيخرجهم من النارال جيدون وليا يتوالهم 
  .يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا رسوله يف الدنيا، فكنا من أهل اجلنة: يقولون نادمني متحيِّرين

ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ َوالْعَْنُهْم لَْعًنا كَبًِريا ) ٦٧(يلَا َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِ   ) ٦٨(َربََّنا آِتهِمْ 

ًريا َربََّنا آتِهِْم ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ َوالَْعْنُهمْ لَْعًنا كَبِ) ٦٧(َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َسادََتَنا َوكُبََراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيال { 
)٦٨ ({  

. ربنا إنا أطَْعنا أئمتنا يف الضالل وكرباءنا يف الشرك، فأزالونا عن طريق اهلُدى واإلميان: وقال الكافرون يوم القيامة
ويف هذا دليل على أن طاعة . ربنا عذِّهبم من العذاب مثلَْي عذابنا الذي تعذبنا به، واطردهم من رمحتك طرًدا شديًدا

ره وأمر رسوله، موجبة لسخط اهللا وعقابه، وأن التابع واملتبوع يف العذاب مشتركون، فليحذر غري اهللا يف خمالفة أم
  .املسلم ذلك

  ) ٦٩(ِه َوجِيًها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن آذَْوا مُوَسى فَبَرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا َوكَانَ ِعْنَد اللَّ

  }) ٦٩(الَِّذيَن آَمُنوا ال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فَبَرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا َوكَانَ ِعْنَد اللَِّه َوجِيًها َيا أَيَُّها { 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تؤذوا رسول اهللا بقول أو فعل، وال تكونوا أمثال الذين آذوا 

  .ربَّأه اهللا مما قالوا فيه من الكذب والزور، وكان عند اهللا عظيم القدر واجلاهنيبَّ اهللا موسى، ف

  ) ٧٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسدِيًدا 

  }) ٧٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوال َسدِيًدا { 
قوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، اعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته؛ لئال تستحقوا بذلك العقاب، يا أيها الذين صدَّ

  .وقولوا يف مجيع أحوالكم وشؤونكم قوال مستقيًما موافقًا للصواب خالًيا من الكذب والباطل



  ) ٧١(َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما  ُيْصِلحْ لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه

  }) ٧١(ُيصِْلْح لَكُْم أَْعمَالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما { 
يطع اهللا ورسوله فيما أمر وهنى فقد ومن . إذا اتقيتم اهللا وقلتم قوال سديًدا أصلح اهللا لكم أعمالكم، وغفر ذنوبكم

  .فاز بالكرامة العظمى يف الدنيا واآلخرة

َوَحَملََها الْإِْنَسانُ إِنَُّه كَانَ ظَلُوًما  إِنَّا عََرْضَنا الْأَمَاَنةَ َعلَى السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَالْجَِبالِ فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمنَْها
  ) ٧٢(َجُهولًا 

َحَملََها اِإلْنَسانُ إِنَُّه كَانَ إِنَّا َعَرْضَنا اَألمَاَنةَ َعلَى السََّماوَاِت وَاَألْرضِ وَالْجَِبالِ فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمنَْها َو{ 
  }) ٧٢(ظَلُوًما َجُهوال 

على السموات واألرض  -األوامر واجتناب النواهياليت ائتمن اهللا عليها املكلَّفني من امتثال -إنا عرضنا األمانة 
واجلبال، فأبني أن حيملنها، وخفن أن ال يقمن بأدائها، ومحلها اإلنسان والتزم هبا على ضعفه، إنه كان شديد الظلم 

  .واجلهل لنفسه

ُتوبَ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا ِلُيَعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت َوَي
  ) ٧٣(َرِحيًما 

 َوالُْمْؤمَِناِت َوكَانَ اللَُّه ِليَُعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني{ 
  }) ٧٣(فُوًرا َرِحيًما غَ
ليعذب اهللا املنافقني الذين ُيظهرون اإلسالم وُيخفون الكفر، واملنافقات، واملشركني يف عبادة ) ومحل اإلنسان األمانة(

وكان اهللا غفوًرا للتائبني من . اهللا غريه، واملشركات، ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات بستر ذنوهبم وترك عقاهبم
  .ًما هبمعباده، رحي

  }سورة سبأ { 

  ) ١(َخبُِري الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَُه الْحَْمُد ِفي الْآِخَرِة َوُهَو الَْحِكيمُ الْ

  }) ١(اآلخَِرِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َولَُه الَْحْمُد ِفي { 
الثناء على اهللا بصفاته اليت كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، الذي له ملك ما يف 

  .السموات وما يف األرض، وله الثناء التام يف اآلخرة، وهو احلكيم يف فعله، اخلبري بشؤون خلقه

  ) ٢( َيِلُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو الرَّحِيُم الَْغفُوُرَيْعلَُم َما 

  }) ٢(يُم الَْغفُوُر َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي اَألْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمنَْها َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما يَْعُرُج ِفيَها َوُهَو الرَِّح{ 
يعلم كل ما يدخل يف األرض من قطرات املاء، وما خيرج منها من النبات واملعادن واملياه، وما ينزل من السماء من 



وهو الرحيم بعباده فال يعاجل عصاهتم . األمطار واملالئكة والكتب، وما يصعد إليها من املالئكة وأفعال اخللق
  .بني إليه املتوكلني عليهبالعقوبة، الغفور لذنوب التائ

ُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا تَأِْتيَنا السَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ لَا يَْعُزُب َعْن
لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك لَُهمْ ) ٣(ا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ الْأَْرضِ َولَا أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبُر إِلَّ

  ) ٤(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

ُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال تَأِْتيَنا السَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي لَتَأِْتيَنَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ ال يَْعُزُب َعْن{ 
لَِيْجزِيَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهمْ ) ٣(ِفي اَألْرضِ َوال أَصَْغُر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبُر إِال ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ 

  }) ٤(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 
بلى وريب لتأتينَّكم، ولكن ال يعلم وقت : -أيها الرسول-ال تأتينا القيامة، قل هلم : لبعثوقال الكافرون املنكرون ل

جميئها أحد سوى اهللا عالم الغيوب، الذي ال يغيب عنه وزن منلة صغرية يف السموات واألرض، وال أصغر من ذلك 
قوا باهللا، واتََّبعوا رسوله، وعملوا ليثيب الذين صدَّ؛ وال أكرب إال هو مسطور يف كتاب واضح، وهو اللوح احملفوظ

  .أولئك هلم مغفرة لذنوهبم ورزق كرمي، وهو اجلنة. الصاحلات

  ) ٥(َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم 

  }) ٥(ذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَِليٌم َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُولَِئكَ لَُهْم َع{ 
والذين سعوا يف الصدِّ عن سبيل اهللا وتكذيب رسله وإبطال آياتنا مشاقني اهللا مغالبني أمره، أولئك هلم أسوأ العذاب 

  .وأشده أملًا

  ) ٦(لَى ِصرَاِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد َوَيَرى الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم الَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك ُهَو الَْحقَّ َويَْهِدي إِ

  }) ٦(لَْحمِيِد َوَيَرى الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم الَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ وََيْهِدي إِلَى صَِراِط الْعَزِيزِ ا{ 
ىل طريق اهللا، العزيز الذي ال ويعلم الذين أُعطوا العلم أن القرآن الذي أُنزل إليك من ربك هو احلق، ويرشد إ

  .يغالَب وال ميانع، بل قهر كل شيء وغلبه، احملمود يف أقواله وأفعاله وشرعه

  ) ٧(قٍ َجِديٍد َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ يَُنبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْ

  }) ٧(ِذيَن كَفَُروا َهلْ َندُلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُيَنبِّئُكُمْ إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد َوقَالَ الَّ{ 
خيربكم ) يريدون حممًدا صلى اهللا عليه وسلم(هل ندلكم على رجل : وقال الذين كفروا بعضهم لبعض استهزاء

  .تفرُّق، إنكم سُتحيون وُتبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك ِمن فرط إنكارهم أنكم إذا متم وتفرقت أجسامكم كل

  ) ٨(َبعِيِد أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْم بِِه جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ِفي الَْعذَابِ َوالضَّلَالِ الْ



  }) ٨(ةٌ َبلِ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة ِفي الَْعذَابِ وَالضَّاللِ الَْبِعيِد أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْم بِِه جِنَّ{ 
هذا الرجل أختلق على اهللا كذًبا أم به جنون، فهو يتكلم مبا ال يدري؟ ليس األمر كما قال الكفار، بل حممد أصدق 

الدائم يف اآلخرة، والضالل البعيد عن  والذين ال يصدقون بالبعث وال يعملون من أجله يف العذاب. الصادقني
  .الصواب يف الدنيا

َض أَوْ ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكسَفًا ِمَن أَفَلَْم َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف بِهُِم الْأَْر
  ) ٩(ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ  السََّماِء إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً

 أَوْ ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكسَفًا أَفَلَْم َيرَْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف بِهُِم اَألْرَض{ 
  }) ٩(ِمَن السََّماِء إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ 

أفلم ير هؤالء الكفار الذين ال يؤمنون باآلخرة عظيم قدرة اهللا فيما بني أيديهم وما خلفهم من السماء واألرض مما 
يبهر العقول، وأهنما قد أحاطتا هبم؟ إن نشأ خنسف هبم األرض، كما فعلنا بقارون، أو ننزل عليهم قطًعا من 

إن يف ذلك الذي ذكرنا من قدرتنا . عليهم ناًرا فأحرقتهم العذاب، كما فعلنا بقوم شعيب، فقد أمطرت السماء
  .لَداللة ظاهرة لكل عبد راجع إىل ربه بالتوبة، ومقر له بتوحيده، وخملص له يف العبادة

  ) ١٠(َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد ِمنَّا فَْضلًا َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه وَالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد 

  }) ١٠(قَْد آَتْيَنا َداُوَد ِمنَّا فَْضال َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه َوالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد َولَ{ 
سبِّحي معه، وألنَّا له احلديد، فكان كالعجني يتصرف فيه : ولقد آتينا داود نبوة، وكتاًبا وعلًما، وقلنا للجبال والطري

  .كيف يشاء

  ) ١١(َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد َواْعَملُوا صَاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري  أَِن اْعَملْ سَابِغَاٍت

  }) ١١(أَِن اْعَملْ َسابِغَاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { 
، فال تعمل احللقة صغرية فَتْضُعف، فال تقوى أن اعمل دروًعا تامات واسعات وقدِّر املسامري يف ِحلَق الدروع

الدروع على الدفاع، وال جتعلها كبرية فتثقُل على البسها، واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة اهللا، إين مبا تعملون 
  .بصري ال خيفى عليَّ شيء منها

َعْيَن الِْقطْرِ َوِمَن الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوَمْن َيزِغْ  َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َورََواُحَها شَْهٌر َوأََسلَْنا لَُه
  ) ١٢(ِمْنُهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ 

َوِمَن الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوَمْن  َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ{ 
  }) ١٢(يَزِغْ ِمْنُهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ 

وسخَّرنا لسليمان الريح جتري من أول النهار إىل انتصافه مسرية شهر، ومن منتصف النهار إىل الليل مسرية شهر 
تاد، وأسلنا له النحاس كما يسيل املاء، يعمل به ما يشاء، وسخَّرنا له من اجلن من يعمل بني يديه بإذن بالسري املع

  .ربه، ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النار املستعرة



جََوابِ َوقُدُورٍ َراسَِياٍت اْعَملُوا آلَ َداُووَد ُشكًْرا َوقَِليلٌ ِمنْ َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتمَاثِيلَ َوجِفَاٍن كَالْ
  ) ١٣(ِعَباِدَي الشَّكُوُر 

كًْرا َوقَِليلٌ ِمْن َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء ِمْن َمحَارِيَب َوَتَماثِيلَ َوجِفَاٍن كَالَْجوَابِ َوقُُدورٍ َراِسَياتٍ اْعَملُوا آلَ َداُوَد ُش{ 
  }) ١٣(اِدَي الشَّكُوُر ِعَب

يعمل اجلن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة، وصور من حناس وزجاج، وِقصَاع كبرية كاألحواض اليت جيتمع 
اعملوا شكًرا هللا على ما أعطاكم، : فيها املاء، وقدور ثابتات ال تتحرك من أماكنها لعظمهن، وقلنا يا آل داود

  .من عبادي من يشكر اهللا كثريًا، وكان داود وآله من القليل وذلك بطاعته وامتثال أمره، وقليل

رَّ َتَبيََّنِت الْجِنُّ أَنْ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِلَّا َدابَّةُ الْأَْرضِ َتأْكُلُ ِمْنسَأََتُه فَلَمَّا َخ
  ) ١٤(ثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ الْغَْيَب َما لَبِ

 َتَبيََّنتِ الْجِنُّ أَنْ لَْو كَاُنوا فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِال دَابَّةُ اَألْرضِ َتأْكُلُ ِمْنسَأََتُه فَلَمَّا َخرَّ{ 
  }) ١٤(لُْمهِنيِ َيْعلَُمونَ الَْغْيَب َما لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ ا

فلما قضينا على سليمان باملوت ما دلَّ اجلن على موته إال األَرَضةُ تأكل عصاه اليت كان متكئًا عليها، فوقع سليمان 
على األرض، عند ذلك علمت اجلن أهنم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا يف العذاب املذلِّ والعمل الشاق 

إذ لو كانوا ؛ ويف اآلية إبطال العتقاد بعض الناس أن اجلن يعلمون الغيب. لسليمان؛ ظنا منهم أنه من األحياء
  .يعلمون الغيب لعلموا وفاة سليمان عليه السالم، وملا أقاموا يف العذاب املهني

ْشكُُروا لَُه َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُورٌ لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ جَنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُْم َوا
)١٥ (  

َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُوٌر لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُوا ِمْن رِْزقِ َربِّكُْم َواْشكُرُوا لَُه { 
)١٥ ({  

بستانان عن ميني ومشال، كلوا من رزق ربكم، : مسكنهم داللة على قدرتنا يف" اليمن"لقد كان لقبيلة سبأ بـ 
  .فإن بلدتكم كرمية التربة حسنة اهلواء، وربكم غفور لكم؛ واشكروا له نعمه عليكم

) ١٦(لٍ َخْمٍط َوأَثْلٍ َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَِليلٍ فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َسْيلَ الَْعرِمِ وََبدَّلَْناُهْم بِجَنََّتيْهِْم َجنََّتْينِ ذََواَتْي أُكُ
  ) ١٧(ذَِلَك َجَزيَْناُهْم بَِما كَفَرُوا َوَهلْ ُنجَازِي إِلَّا الْكَفُوَر 

) ١٦(وَأَثْلٍ َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَِليلٍ فَأَْعَرضُوا فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم سَْيلَ الَْعرِمِ َوَبدَّلَْناُهْم بَِجنََّتيْهِْم جَنََّتْينِ ذَوَاَتْي أُكُلٍ َخْمٍط { 
  }) ١٧(ذَِلَك َجَزيَْناُهْم بَِما كَفَرُوا َوَهلْ ُنجَازِي إِال الْكَفُوَر 

فأعرضوا عن أمر اهللا وشكره وكذبوا الرسل، فأرسلنا عليهم السيل اجلارف الشديد الذي خرَّب السد وأغرق 
ني ذواَتْي أكل مخط، وهو الثمر املر الكريه الطعم، وأثْل وهو شجر شبيه البساتني، وبدَّلناهم جبنتيهم املثمرتني جنت



ذلك التبديل من خري إىل شر بسبب كفرهم، وعدم شكرهم . بالطَّْرفاء ال مثر له، وقليل من شجر النَّْبق كثري الشوك
  .ه مثال مبثلنَِعَم اهللا، وما نعاقب هبذا العقاب الشديد إال اجلَحود املبالغ يف الكفر، جيازى بفعل

  ) ١٨(ا لََياِلَي وَأَيَّاًما آِمنَِني َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم وََبْيَن الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر سُِريوا ِفيَه

  }) ١٨(ِهَرةً َوقَدَّرَْنا ِفيَها السَّْيَر ِسُريوا ِفيَها لَيَاِلَي وَأَيَّاًما آِمنَِني َوَجَعلَْنا بَْيَنُهْم َوَبْيَن الْقَُرى الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها قًُرى ظَا{ 
ُمدًنا متصلة ُيرى بعضها من  -"الشام"وهي -والقرى اليت باركنا فيها  -"باليمن"وهم -" سبأ"وجعلنا بني أهل 

سريوا يف تلك القرى يف أيِّ وقت : ه، وقلنا هلمبعض، وجعلنا السري فيها سًريا مقدًَّرا من منزل إىل منزل ال مشقة في
  .شئتم من ليل أو هنار، آمنني ال ختافون عدوا، وال جوًعا وال عطًشا

َك لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ زَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلفَقَالُوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا أَْنفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَم
  ) ١٩(َشكُورٍ 

زَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياتٍ ِلكُلِّ فَقَالُوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا أَنْفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَم{ 
  }) ١٩(َصبَّارٍ َشكُورٍ 

ليبعد سفرنا بينها، فال جند قرى عامرة ؛ ربنا اجعل قُرانا متباعدة: واألمن ورغد العيش، وقالوا فبطغياهنم ملُّوا الراحة
يف طريقنا، وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم، وجعلناهم عًربا وأحاديث ملن يأيت بعدهم، وفَرَّقناهم كل تفريق 

  .والشدائد، شكور لنعم اهللا تعاىللَعربة لكل صبَّار على املكاره " بسبأ"وخربت بالدهم، إن فيما حل 

  ) ٢٠(َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِلَّا فَرِيقًا ِمَن الُْمؤِْمنَِني 

  }) ٢٠(َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبلِيُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوهُ إِال فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني { 
غري يقني أنه سيضل بين آدم، وأهنم سيطيعونه يف معصية اهللا، فصدَّق ظنه عليهم، فأطاعوه ولقد ظن إبليس ظًنا 

  .وعصوا رهبم إال فريقًا من املؤمنني باهللا، فإهنم ثبتوا على طاعة اهللا

  ) ٢١(َها ِفي َشكٍّ َورَبَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا ِلَنعْلََم َمْن ُيْؤِمُن بِالْآخَِرِة ِممَّْن ُهَو ِمْن

َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ  َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِال ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِمُن بِاآلِخَرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َورَبَُّك{ 
)٢١ ({  

ليظهر ما علمه ؛ هر على الكفر، ولكن حكمة اهللا اقتضت تسويله لبين آدموما كان إلبليس على هؤالء الكفار ِمن ق
وربك على كل شيء . سبحانه يف األزل؛ لنميز َمن يصدِّق بالبعث والثواب والعقاب ممن هو يف شك من ذلك

  .حفيظ، حيفظه وجيازي عليه

ثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت وَلَا ِفي الْأَْرضِ َوَما لَُهْم ِفيهَِما ِمْن ِشْرٍك قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ ِم
  ) ٢٢(َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَهِريٍ 



لَُهْم ِفيهَِما ِمْن  اقُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرضِ َوَم{ 
  }) ٢٢(ِشْرٍك َوَما لَُه ِمنُْهْم ِمْن ظَهِريٍ 

ادعوا الذين زعمتموهم شركاء هللا فعبدمتوهم من دونه من األصنام واملالئكة : للمشركني -أيها الرسول-قل 
يف األرض،  والبشر، واقصدوهم يف حوائجكم، فإهنم لن جييبوكم، فهم ال ميلكون وزن منلة صغرية يف السموات وال

هو املتفرد  -سبحانه وتعاىل-وليس هلم ِشْركة فيهما، وليس هللا من هؤالء املشركني معني على خلق شيء، بل اهللا 
  .باإلجياد، فهو الذي يُْعَبُد وحده، وال يستحق العبادة أحد سواه

َع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبِريُ َولَا َتْنفَعُ الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَهُ َحتَّى إِذَا فُزِّ
)٢٣ (  

َو الَْعِليُّ ْم قَالُوا الَْحقَّ َوُهَوال َتنْفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِال ِلَمْن أَِذنَ لَهُ َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ َربُّكُ{ 
  }) ٢٣(الْكَبُِري 

ومن عظمته وجالله عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي . وال تنفع شفاعة الشافع عند اهللا تعاىل إال ملن أذن له
فسمع أهل السماوات كالمه أُرعدوا من اهليبة، حىت يلحقهم مثل الغشي، فإذا زال الفزع عن قلوهبم سأل بعضهم 

  .قال احلق، وهو العليُّ بذاته وقهره وعلوِّ قْدره، الكبري على كل شيء: ؟ قالت املالئكةماذا قال ربكم: بعًضا

  ) ٢٤(بِنيٍ قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُمْ لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي َضلَالٍ ُم

  }) ٢٤(َماوَاِت َواَألْرضِ قُلِ اللَُّه وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السَّ{ 
َمن يرزقكم من السماوات باملطر، ومن األرض بالنبات واملعادن وغري ذلك؟ فإهنم : للمشركني -أيها الرسول-قل 

اهللا هو الرزاق، وإنَّ أحد الفريقني منا ومنكم لعلى هدى : ك فقل هلمال بدَّ أن ُيِقرُّوا بأنه اهللا، وإن مل ُيِقرُّوا بذل
  .متمكن منه، أو يف ضالل بيِّن منغمس فيه

  ) ٢٥(قُلْ لَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا أَْجَرْمَنا َولَا ُنسْأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ 

  }) ٢٥( قُلْ ال ُتْسأَلُونَ َعمَّا أَْجَرْمَنا َوال ُنسْأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ{ 
  .ألننا بريئون منكم وِمن كفركم؛ ال ُتسألون عن ذنوبنا، وال ُنسأل عن أعمالكم: قل

  ) ٢٦(قُلْ َيْجَمعُ َبْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ َيفَْتُح َبْينََنا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاحُ الَْعلِيُم 

  }) ٢٦(َحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعلِيُم قُلْ َيْجَمُع َبيَْنَنا َربَُّنا ثُمَّ َيفَْتُح بَْيَنَنا بِالْ{ 
ربنا جيمع بيننا وبينكم يوم القيامة، مث يقضي بيننا بالعدل، وهو الفتَّاح احلاكم بني خلقه، العليم مبا ينبغي أن : قل

  .ُيقْضى به، وبأحوال خلقه، ال ختفى عليه خافية

  ) ٢٧(لَّا َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم قُلْ أَرُونَِي الَِّذيَن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشرَكَاَء كَ



  }) ٢٧(قُلْ أَرُونِيَ الَِّذيَن أَلْحَقُْتْم بِهِ ُشَركَاَء كَال َبلْ ُهَو اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
األمر كما أروين باحلجة والدليل الذين أحلقتموهم باهللا وجعلتموهم شركاء له يف العبادة، هل خلقوا شيئًا؟ ليس : قل

وصفوا، بل هو املعبود حبق الذي ال شريك له، العزيز يف انتقامه ممن أشرك به، احلكيم يف أقواله وأفعاله وتدبري أمور 
  .خلقه

  ) ٢٨(َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبشًِريا وََنِذيًرا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ٢٨(لَْناَك إِال كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشًريا وََنذِيًرا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ َوَما أَْرَس{ 
إال للناس أمجعني مبشًرا بثواب اهللا، ومنذًرا عقابه، ولكن أكثر الناس ال يعلمون احلق،  -أيها الرسول-وما أرسلناك 

  .فهم معرضون عنه

  ) ٢٩(ْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْو

  }) ٢٩(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
مىت هذا الوعد الذي َتِعدوننا أن جيمعنا اهللا فيه، مث يقضي بيننا، إن كنتم صادقني : ويقول هؤالء املشركون مستهزئني

  فيما تعدوننا به؟

  ) ٣٠(ْومٍ لَا َتْستَأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً وَلَا َتْسَتقِْدُمونَ قُلْ لَكُْم ِميَعاُد َي

  }) ٣٠(قُلْ لَكُْم ِميَعادُ َيْومٍ ال َتسَْتأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َوال َتْستَقِْدُمونَ { 
لتوبة، وال لكم ميعاد هو آتيكم ال حمالة، وهو ميعاد يوم القيامة، ال تستأخرون عنه ساعة ل: -أيها الرسول-قل هلم 

  .فاحذروا ذلك اليوم، وأَِعدُّوا له عدته. تستقدمون ساعةً قبله للعذاب

ْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِْم يَْرجِعُ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َولَا بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَوْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َم
  ) ٣١(ى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْولَا أَنُْتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني َبْعضُُهْم إِلَ

ِعْنَد رَبِّهِْم يَْرجِعُ  ْوقُوفُونََوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َوال بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َم{ 
  }) ٣١( َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْوال أَْنُتمْ لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني

كذَّبوا جبميع كتب  لن نصدِّق هبذا القرآن وال بالذي تَقَدََّمه من التوراة واإلجنيل والزبور، فقد: وقال الذين كفروا
إذ الظاملون حمبوسون عند رهبم للحساب، يتراجعون الكالم فيما بينهم، كل ُيلْقي  -أيها الرسول-ولو ترى . اهللا

وهم القادة والرؤساء الضالون -بالعتاب على اآلخر، لرأيت شيئًا فظيعا، يقول املستضعفون للذين استكربوا 
  .دى لكنا مؤمنني باهللا ورسولهلوال أنتم أضللتمونا عن اهل: -املضلون

  ) ٣٢(ْم ُمْجرِِمَني قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا أََنْحُن َصَدْدَناكُْم َعنِ الُْهَدى َبْعدَ إِذْ َجاءَكُْم َبلْ كُْنُت



  }) ٣٢(نِ الُْهَدى بَْعَد إِذْ َجاَءكُْم َبلْ كُْنُتْم ُمْجرِِمَني قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا أََنْحُن َصَددَْناكُْم َع{ 
أحنن منعناكم من اهلدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم جمرمني إذ دخلتم يف الكفر : قال الرؤساء للذين اسُتضِعفوا

  .بإرادتكم خمتارين

لَّْيلِ َوالنَّهَارِ إِذْ َتأُْمُرونََنا أَنْ َنكْفَُر بِاللَِّه َوَنجَْعلَ لَُه أَْنَداًدا َوأََسرُّوا َوقَالَ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ َمكْرُ ال
  ) ٣٣(انُوا َيْعَملُونَ النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوَجَعلَْنا الْأَغْلَالَ ِفي أَْعَناقِ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَ

بِاللَِّه وََنْجَعلَ لَُه أَْندَاًدا وَأََسرُّوا  َوقَالَ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ إِذْ َتأُْمرُوَنَنا أَنْ َنكْفَُر{ 
  }) ٣٣(يَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَزْونَ إِال َما كَاُنوا َيْعَملُونَ النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوَجَعلَْنا اَألغْاللَ ِفي أَْعنَاقِ الَِّذ

بل تدبريكم الشر لنا يف الليل والنهار هو الذي أوقعنا يف التهلكة، فكنتم : وقال املستضعفون لرؤسائهم يف الضالل
حني رأوا العذاب الذي أُعدَّ  تطلبون منا أن نكفر باهللا، وجنعل له شركاء يف العبادة، وأسرَّ كُلٌّ من الفريقني احلسرة

هلم، وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا، ال يعاقَبون هبذا العقاب إال بسبب كفرهم باهللا وعملهم السيئات يف 
  .ويف اآلية حتذير شديد من متابعة دعاة الضالل وأئمة الطغيان. الدنيا

  ) ٣٤(ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ  َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنذِيرٍ إِلَّا قَالَ

  }) ٣٤(َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِال قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ { 
نغمسون يف اللذات والشهوات من وما أرسلنا يف قرية من رسول يدعو اىل توحيد اهللا وإفراده بالعبادة، إال قال امل

  .جاحدون -أيها الرسل-إنَّا بالذي جئتم به : أهلها

  ) ٣٥(َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَرُ أَْموَالًا َوأَْولَاًدا َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبَِني 

  }) ٣٥(َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَُر أَْموَاال َوأَْوالًدا َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبَِني { 
ن أكثر منكم أمواال وأوالًدا، واهللا مل يعطنا هذه النعم إال لرضاه عنا، وما حنن مبعذَّبني يف الدنيا وال يف حن: وقالوا
  .اآلخرة

  ) ٣٦(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ٣٦(لرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ ا{ 
إن ريب يوسِّع الرزق يف الدنيا ملن يشاء ِمن عباده، ويضيِّق على َمن يشاء، ال حملبة وال : -أيها الرسول-قل هلم 

  .ختبار لعباده؛ ألهنم ال يتأملونلبغض، ولكن يفعل ذلك اختباًرا، ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن ذلك ا

ِئَك لَُهْم جََزاُء الضِّْعِف بَِما َعِملُوا َوَما أَْمَوالُكُْم َولَا أَْولَادُكُْم بِالَِّتي تُقَرُِّبكُْم ِعْنَدَنا ُزلْفَى إِلَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَ
  ) ٣٧(َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 



ُء الضِّْعِف بَِما لُكُْم َوال أَْوالدُكُْم بِالَِّتي تُقَرُِّبكُْم ِعْنَدَنا ُزلْفَى إِال َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك لَُهْم جََزاَوَما أَْموَا{ 
  }) ٣٧(َعِملُوا َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 

م، لكن َمن آمن باهللا وعمل صاحلًا فهؤالء وليست أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا قرىب، وترفع درجاتك
هلم ثواب الضعف من احلسنات، فاحلسنة بعشر أمثاهلا إىل ما يشاء اهللا من الزيادة، وهم يف أعايل اجلنة آمنون من 

  .العذاب واملوت واألحزان

  ) ٣٨(َوالَِّذيَن َيْسعَْونَ ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ 

  }) ٣٨(َوالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفي آيَاِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ { 
والذين يسعون يف إبطال حججنا، ويصدون عن سبيل اهللا مشاقني مغالبني، هؤالء يف عذاب جهنم يوم القيامة، 

  .حتضرهم الزبانية، فال خيرجون منها

  ) ٣٩(ازِِقَني طُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدرُ لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّقُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُس

) ٣٩(ٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْي{ 
{  

إن ريب يوسِّع الرزق على َمن يشاء من عباده، ويضيِّقه على : هلؤالء املغترين باألموال واألوالد -أيها الرسول-قل 
ويف اآلخرة  َمن يشاء؛ حلكمة يعلمها، ومهما أَْعطَيتم من شيء فيما أمركم به فهو يعوضه لكم يف الدنيا بالبدل،

  .خري الرازقني، فاطلبوا الرزق منه وحده، واسعَوا يف األسباب اليت أمركم هبا -سبحانه-بالثواب، وهو 

  ) ٤٠(َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَِة أَهَُؤلَاِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيعُْبُدونَ 

  }) ٤٠(َيقُولُ ِللَْمالِئكَِة أَهَُؤالِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيعُْبُدونَ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ { 
يوم حيشر اهللا املشركني واملعبودين من دونه من املالئكة، مث يقول للمالئكة على وجه  -أيها الرسول-واذكر 

  أهؤالء إياكم كانوا يعبدون ِمن دوننا؟: التوبيخ ملن عبدهم

  ) ٤١(ِليَُّنا ِمْن ُدونِهِْم َبلْ كَانُوا َيعُْبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَُرُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ قَالُوا سُْبحَاَنكَ أَْنَت َو

  }) ٤١(قَالُوا سُْبَحاَنَك أَْنَت َوِليَُّنا ِمْن ُدونِهِمْ َبلْ كَاُنوا َيعُْبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَُرُهمْ بِهِْم ُمْؤِمُنونَ { 
أن يكون لك شريك يف العبادة، أنت وليُّنا الذي نطيعه ونعبده وحده، بل كان  ننزهك يا أهللا عن: قالت املالئكة

  .هؤالء يعبدون الشياطني، أكثرهم هبم مصدقون ومطيعون

  ) ٤٢(ْم بَِها ُتكَذُِّبونَ ِتي كُْنُتفَالَْيْوَم لَا َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َنفًْعا وَلَا ضَرا َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَابَ النَّارِ الَّ

ي كُْنُتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ فَالَْيْوَم ال َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َنفًْعا َوال ضَرا َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَابَ النَّارِ الَِّت{ 
)٤٢ ({  



ذوقوا : للذين ظلموا أنفسهم بالشرك واملعاصي ففي يوم احلشر ال ميلك املعبودون للعابدين نفًعا وال ضرا، ونقول
  .عذاب النار اليت كنتم هبا تكذبون

 آَباؤُكُْم َوقَالُوا َما َهذَا إِلَّا إِفٌْك َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا َرُجلٌ ُيرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد
  ) ٤٣(ى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني ُمفَْتًر

 إِفٌْك آَباُؤكُْم َوقَالُوا َما َهذَا إِالَوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا إِال َرُجلٌ ُيرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد { 
  }) ٤٣(ُمفَْتًرى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِال ِسْحٌر ُمبٌِني 

ما حممد إال رجل يرغب أن مينعكم عن عبادة اآلهلة اليت كان : آيات اهللا واضحات قالوا" مكة"وإذا تتلى على كفار 
إال كذب خمتلق، جئتَ به من عند نفسك،  -يا حممد-ي تتلوه علينا ما هذا القرآن الذ: يعبدها آباؤكم، وقالوا

  .ما هذا إال سحر واضح: وليس ِمن عند اهللا، وقال الكفار عن القرآن ملا جاءهم

  ) ٤٤(َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرُسوَنَها َوَما أَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم قَْبلََك ِمْن َنذِيرٍ 

  }) ٤٤(ِمْن كُُتبٍ َيْدُرسُوَنَها َوَما أَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذيرٍ  َوَما آَتْيَناُهْم{ 
وما أنزلنا على الكفار ِمن كُُتب يقرؤوهنا قبل القرآن فتدهلم على ما يزعمون من أن ما جاءهم به حممد سحر، وما 

  .من رسول ينذرهم بأسنا -أيها الرسول-أرسلنا إليهم قبلك 

  ) ٤٥(لَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُهْم فَكَذَُّبوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ َوكَذََّب ا

  }) ٤٥(َوكَذَّبَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما َبلَُغوا ِمْعشَاَر َما آَتْيَناُهْم فَكَذَُّبوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ { 
ُعشَر ما آتينا األمم السابقة من القوة، وكثرة املال، " مكة"ين من قبلهم كعاد ومثود رسلنا، وما بلغ أهل وكذَّب الذ

كيف كان  -أيها الرسول-وطول العمر وغري ذلك من النعم، فكذبوا رسلي فيما جاؤوهم به فأهلكناهم، فانظر 
  إنكاري عليهم وعقوبيت إياهم؟

كُْم َبْيَن َيَديْ َدٍة أَنْ َتقُومُوا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتتَفَكَّرُوا َما بَِصاحِبِكُْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّا َنذِيٌر لَقُلْ إِنََّما أَعِظُكُْم بَِواِح
  ) ٤٦(َعذَابٍ َشِديٍد 

فَكَُّروا َما بَِصاِحبِكُْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِال َنِذيٌر لَكُْم َبْينَ قُلْ إِنََّما أَِعظُكُمْ بِوَاِحَدةٍ أَنْ َتقُوُموا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتَت{ 
  }) ٤٦(َيَدْي َعذَابٍ َشدِيٍد 

إمنا أنصح لكم خبصلة واحدة أن تنهضوا يف طاعة اهللا اثنني اثنني : هلؤالء املكذبني املعاندين -أيها الرسول-قل 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيما نسب إليه، فما به من جنون، وواحًدا واحًدا، مث تتفكروا يف حال صاحبكم ر

  .وما هو إال خموِّف لكم، ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها

  ) ٤٧(قُلْ َما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 



  }) ٤٧(سَأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم إِنْ أَجْرَِي إِال َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد قُلْ َما { 
ما سألتكم على اخلري الذي جئتكم به من أجر فهو لكم، ما أجري الذي أنتظره إال : للكفار -أيها الرسول-قل 

  .فى عليه شيء فهو جيازي اجلميع، كلٌّ مبا يستحقهعلى اهللا املطَِّلع على أعمايل وأعمالكم، ال خي

  ) ٤٨(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَّاُم الُْغيُوبِ 

  }) ٤٨(قُلْ إِنَّ َربِّي يَقِْذُف بِالَْحقِّ َعالُم الْغُُيوبِ { 
ق، فيفضحه ويهلكه، إن ريب يقذف الباطل حبجج من احل: ملن أنكر التوحيد ورسالة اإلسالم -أيها الرسول-قل 

  .واهللا عالم الغيوب، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء

  ) ٤٩(قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما يُْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيعِيُد 

  }) ٤٩(قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما يُْبِدُئ الْبَاِطلُ َوَما يُِعيُد { 
ن اهللا، وذهب الباطل واضمحلَّ سلطانه، فلم يبق للباطل شيء جاء احلق والشرع العظيم م: -أيها الرسول-قل 

  .يبدؤه ويعيده

  ) ٥٠(قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَفِْسي َوإِِن اهَْتَدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ َسِميٌع قَرِيٌب 

  }) ٥٠(إِِن اهَْتدَْيُت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ َربِّي إِنَُّه َسِميٌع قَرِيٌب قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى َنفِْسي َو{ 
إن ِملْت عن احلق فإمث ضاليل على نفسي، وإن استقمت عليه فبوحي اهللا الذي يوحيه إيلَّ، إن ريب مسيع ملا أقول : قل

  .لكم، قريب ممن دعاه وسأله

  ) ٥١(ِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَلَا فَْوَت َوأُ

  }) ٥١(َولَْو تََرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ { 
إذ فَزِعَ الكفار حني معاينتهم عذاب اهللا، لرأيت أمًرا عظيًما، فال جناة هلم وال مهرب،  -أيها الرسول-ولو ترى 

  .اولوأُخذوا إىل النار من موضع قريب التن

  ) ٥٢(َوقَالُوا آَمنَّا بِِه وَأَنَّى لَُهمُ التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد 

  }) ٥٢(َوقَالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد { 
آمنا باهللا وكتبه ورسله، وكيف هلم تناول اإلميان يف اآلخرة : -عندما رأوا العذاب يف اآلخرة-وقال الكفار 

  .ووصوهلم له من مكان بعيد؟ قد حيل بينهم وبينه، فمكانه الدنيا، وقد كفروا فيها

  ) ٥٣(َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ َوَيقِْذفُونَ بِالْغَْيبِ ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد 



  }) ٥٣(َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ َويَقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد { 
ق، ليس هلم فيها مستند وقد كفروا باحلق يف الدنيا، وكذبوا الرسل، ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة احل

  .لظنهم الباطل، فال سبيل إلصابتهم احلق، كما ال سبيل للرامي إىل إصابة الغرض من مكان بعيد

  ) ٥٤(َوِحيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََما فُِعلَ بِأَْشَياعِهِْم ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا ِفي َشكٍّ ُمرِيبٍ 

  }) ٥٤(وََبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََما فُِعلَ بِأَشَْياِعهِْم ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ِفي َشكٍّ ُمرِيبٍ  َوحِيلَ َبيَْنُهْم{ 
وحيل بني الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إىل الدنيا ليؤمنوا، كما فعل اهللا بأمثاهلم من كفرة األمم السابقة، 

سورة { . الرسل والبعث واحلساب، ُمْحِدث للريبة والقلق، فلذلك مل يؤمنوا إهنم كانوا يف الدنيا يف َشكٍّ من أمر
  }فاطر 

اَع َيزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشاءُ الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َجاِعلِ الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثَْنى َوثُلَاثَ َورَُب
  ) ١(لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر إِنَّ اللََّه َع

يَزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما الَْحْمدُ ِللَِّه فَاِطرِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َجاِعلِ الَْمالِئكَِة ُرُسال أُوِلي أَجْنَِحٍة َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاَع { 
  }) ١(َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

فاته اليت كلُّها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، خالق السماوات الثناء على اهللا بص
واألرض ومبدعهما، جاعل املالئكة رسال إىل َمن يشاء من عباده، وفيما شاء من أمره وهنيه، وِمن عظيم قدرة اهللا أن 

إن اهللا . أمر اهللا به، يزيد اهللا يف خلقه ما يشاءجعل املالئكة أصحاب أجنحة مثىن وثالث ورباع تطري هبا؛ لتبليغ ما 
  .على كل شيء قدير، ال يستعصي عليه شيء

  ) ٢(عَزِيُز الَْحِكيُم َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَلَا ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَلَا ُمْرِسلَ لَُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الْ

  }) ٢(ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَال ُمْرِسلَ لَُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  َما َيفَْتحِ اللَُّه{ 
ما يفتح اهللا للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغري ذلك من النعم، فال أحد يقدر أن ميسك هذه الرمحة، وما 

وهو العزيز القاهر لكل شيء، احلكيم الذي يرسل . لها بعده سبحانه وتعاىلميسك منها فال أحد يستطيع أن يرس
  .الرمحة وميسكها َوفْق حكمته

نَّى لْأَْرضِ لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو فَأََيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَا
  ) ٣(ُتْؤفَكُونَ 

َألْرضِ ال إِلَهَ إِال ُهَو فَأَنَّى َيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه َيْرزُقُكُْم ِمَن السََّماِء َوا{ 
  }) ٣(ُتْؤفَكُونَ 

كم وجوارحكم، فال خالق لكم غري اهللا يرزقكم من السماء يا أيها الناس اذكروا نعمة اهللا عليكم بقلوبكم وألسنت
ال إله إال هو وحده ال شريك له، فكيف ُتْصَرفون عن توحيده . باملطر، ومن األرض باملاء واملعادن وغري ذلك

  وعبادته؟



  ) ٤(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 

  }) ٤(َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ اُألمُوُر { 
فقد كُذِّب رسل ِمن قبلك، وإىل اهللا تصري األمور يف اآلخرة، فيجازي كال مبا  -أيها الرسول-وإن يكذبك قومك 

  .ويف هذا تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم. يستحق

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ ) ٥(ُروُر ا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَلَا َتُغرَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َولَا َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الَْغَي
  ) ٦( فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن أَْصحَابِ السَِّعريِ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ ) ٥(رُوُر َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ فَال َتغُرَّنَّكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوال َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الَْغ{ 
  }) ٦(لسَِّعريِ فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن أَْصحَابِ ا

يا أيها الناس إن وعد اهللا بالبعث والثواب والعقاب حق ثابت، فال ختدعنَّكم احلياة الدنيا بشهواهتا ومطالبها، وال 
إن الشيطان لبين آدم عدو، فاختذوه عدوا وال تطيعوه، إمنا يدعو أتباعه إىل الضالل؛ . خيدعنَّكم باهللا الشيطان

  .وقدةليكونوا من أصحاب النار امل

  ) ٧(الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري 

  }) ٧( الَِّذيَن كَفَرُوا لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري{ 
الذين جحدوا أن اهللا هو وحده اإلله احلق وجحدوا ما جاءت به رسله هلم عذاب شديد يف اآلخرة، والذين صدَّقوا 
  .اهللا ورسوله وعملوا الصاحلات هلم عفو من رهبم وجتاوز عن ذنوهبم بعد سترها عليهم، وهلم أجر كبري، وهو اجلنة

ُه َحَسًنا فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء فَلَا َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسرَاٍت إِنَّ أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآ
  ) ٨(اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ 

ْهِدي َمْن َيَشاُء فَال َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَْيهِْم َحسََراتٍ أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسًنا فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَي{ 
  }) ٨(إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ 

أفمن حسَّن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي اهللا والكفر وعبادة ما دونه من اآلهلة واألوثان فرآه حسًنا مجيال 
والسيئ سيئًا؟ فإن اهللا يضل من يشاء من عباده، ويهدي من يشاء، فال  كَمن هداه اهللا تعاىل، فرأى احلسن حسًنا

  .ُتْهلك نفسك حزًنا على كفر هؤالء الضالني، إن اهللا عليم بقبائحهم وسيجازيهم عليها أسوأ اجلزاء

  ) ٩(َنا بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها كَذَِلَك النُّشُوُر َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاًبا فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَيٍِّت فَأَْحَيْي

  }) ٩(َمْوتَِها كَذَِلَك النُّشُوُر َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسَحاًبا فَسُقَْناُه إِلَى َبلٍَد َميٍِّت فَأَحَْيْيَنا بِِه اَألْرَض بَْعَد { 
ك سحابًا، فسقناه إىل بلد جدب، فينزل املاء فأحيينا به األرض بعد يُْبسها فتخضر واُهللا هو الذي أرسل الرياح فتحر

  .بالنبات، مثل ذلك اإلحياء حييي اهللا املوتى يوم القيامة



ْرفَُعُه َوالَِّذيَن يَْمكُُرونَ السَّيِّئَاتِ لَُهمْ َمْن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلمُ الطَّيُِّب َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َي
  ) ١٠(َعذَابٌ َشِديٌد َوَمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 

ْمكُُرونَ السَّيِّئَاِت فَُعُه وَالَِّذيَن َيَمْن كَانَ ُيرِيُد الْعِزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّيُِّب وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْر{ 
  }) ١٠(لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمكْرُ أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 

من كان يطلب عزة يف الدنيا أو اآلخرة فليطلبها من اهللا، وال ُتنال إال بطاعته، فلله العزة مجيًعا، فمن اعتز باملخلوق 
والذين يكتسبون السيئات هلم . د ذكره والعمل الصاحل يرفعهأذلَّه اهللا، ومن اعتز باخلالق أعزه اهللا، إليه سبحانه يصع

  .عذاب شديد، ومكر أولئك َيْهلك ويَفُْسد، وال يفيدهم شيئًا

ا ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ لَّا بِِعلِْمِه َوَمَواللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَزَْواًجا َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َولَا َتَضُع إِ
  ) ١١(َولَا ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِلَّا ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 

َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ   بِِعلِْمِهَواللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزوَاًجا َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوال َتَضعُ إِال{ 
  }) ١١(َوال ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِال ِفي كَِتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 

وما حتمل من أنثى . واُهللا خلق أباكم آدم من تراب، مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني، مث جعلكم رجاال ونساًء
ُمَعمَّر، فيطول عمره، وال ُيْنقَص من عمره إال يف كتاب عنده، وهو اللوح وال تضع إال بعلمه، وما يعمَّر من 

قد أحصى اهللا ذلك كله، وعلمه قبل أن خيلقه، ال ُيزاد فيما كتب له . احملفوظ، قبل أن حتمل به أمُّه وقبل أن تضعه
  .هللاإن َخلْقكم وِعلْم أحوالكم وكتابتها يف اللوح احملفوظ سهل يسري على ا. وال ُيْنقَص

رِيا َوَتْسَتْخرُِجونَ ِحلْيَةً َوَما َيْسَتوِي الَْبحَْراِن َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت سَاِئغٌ شََراُبُه وََهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحًما طَ
  ) ١٢(ْشكُُرونَ َتلَْبُسوَنَها َوتََرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َت

رِيا وََتسَْتْخرُِجونَ َوَما َيسَْتوِي الَْبْحَراِن َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َساِئغٌ َشرَاُبُه َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحًما طَ{ 
  }) ١٢(لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها وََتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخرَ ِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َو

هذا عذب شديد العذوبة، َسْهلٌ مروره يف احللق يزيل العطش، وهذا ملح شديد امللوحة، : وما يستوي البحران
ومن كل من البحرين تأكلون مسكًا طريا شهيَّ الطَّعم، وتستخرجون زينة هي اللؤلؤ واملَْرجان َتلَْبسوهنا، وترى 

ولعلكم ؛ ويف هذا داللة على قدرة اهللا ووحدانيته. ياه؛ لتبتغوا من فضله من التجارة وغريهاالسفن فيه شاقات امل
  .تشكرون هللا على هذه النعم اليت أنعم هبا عليكم

َسمى ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي لِأََجلٍ ُم
  ) ١٣(الُْملُْك وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ 

ِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَهُ مى ذَُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ ُمَس{ 
  }) ١٣(الُْملُْك وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ 

واُهللا يدخل من ساعات الليل يف النهار، فيزيد النهار بقَْدر ما نقص من الليل، وُيدخل من ساعات النهار يف الليل، 



ر، وذلل الشمس والقمر، جيريان لوقت معلوم، ذلكم الذي فعل هذا هو اهللا فيزيد الليل بقَْدر ما نقص من النها
ربكم له امللك كله، والذين تعبدون من دون اهللا ما ميلكون ِمن قطمري، وهي القشرة الرقيقة البيضاء تكون على 

  .النَّواة

لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُْم َولَا ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم َولَوْ َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا 
)١٤ (  

 كُْم َوال ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍإِنْ َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمُعوا َما اسَْتَجابُوا لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشرِْك{ 
)١٤ ({  

هذه املعبودات من دون اهللا ال يسمعوا دعاءكم، ولو مسعوا على سبيل الفرض ما  -أيها الناس-إن تدعوا 
  .أصدق من اهللا العليم اخلبري -أيها الرسول-أجابوكم، ويوم القيامة يتربؤون منكم، وال أحد خيربك 

  ) ١٥(لَُّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد َيا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه وَال

  }) ١٥(َيا أَيَُّها النَّاُس أَنُْتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه َواللَُّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحمِيُد { 
يا أيها الناس أنتم احملتاجون إىل اهللا يف كل شيء، ال تستغنون عنه طرفة عني، وهو سبحانه الغينُّ عن الناس وعن كل 

من خملوقاته، احلميد يف ذاته وأمسائه وصفاته، احملمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بالناس فمنه، فله احلمد شيء 
  .والشكر على كلِّ حال

  ) ١٦(إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيأْتِ بَِخلْقٍ َجِديٍد 

  }) ١٦(إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد { 
  .يها الناس، ويأت بقوم آخرين يطيعونه ويعبدونه وحدهإن يشأ اهللا يهلكُّم أ

  ) ١٧(َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 

  }) ١٧(َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بِعَزِيزٍ { 
  .وما إهالككم واإلتيان خبلق سواكم على اهللا مبمتنع، بل ذلك على اهللا سهل يسري

نَ نْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها لَا ُيحَْملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى إِنََّما ُتْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَولَا تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى َوإِ
  ) ١٨(َربَُّهْم بِالَْغْيبِ َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوَمْن َتزَكَّى فَإِنََّما يََتَزكَّى ِلَنفِْسِه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 

َبى إِنََّما تُْنِذُر الَِّذينَ َوال تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال ُيحَْملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا قُْر {
  }) ١٨(ِسِه َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوَمْن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتَزكَّى ِلَنفْ

وال حتمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى، وإن َتسْأل نفٌس مثقَلَة باخلطايا َمن حيمل عنها من ذنوهبا مل جتد من َيحمل 
الذين خيافون  -أيها الرسول-إمنا حتذِّر . عنها شيئًا، ولو كان الذي سألْته ذا قرابة منها من أب أو أخ وحنومها



وإىل اهللا . ومن تطهر من الشرك وغريه من املعاصي فإمنا يتطهر لنفسه. رهبم بالغيب، وأدَّوا الصالة حق أدائها عذاب
  .سبحانه مآل اخلالئق ومصريهم، فيجازي كال مبا يستحق

َوَما َيْسَتوِي الْأَْحَياءُ ) ٢١(ا الَْحرُوُر َولَا الظِّلُّ َولَ) ٢٠(وَلَا الظُّلُمَاُت َولَا النُّوُر ) ١٩(َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري 
إِنَّا أَْرَسلَْناكَ ) ٢٣(إِنْ أَْنَت إِلَّا َنِذيٌر ) ٢٢(َولَا الْأَْموَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِمسِْمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ 

  ) ٢٤(إِلَّا َخلَا ِفيَها َنذِيٌر بِالَْحقِّ َبِشًريا وََنذِيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة 

َوَما َيْستَوِي ) ٢١(َوال الظِّلُّ َوال الَْحُروُر ) ٢٠(َوال الظُّلَُماُت َوال النُّوُر ) ١٩(َوَما َيسَْتوِي اَألعَْمى َوالَْبِصُري { 
إِنَّا ) ٢٣(إِنْ أَْنَت إِال َنِذيٌر ) ٢٢(َمْن ِفي الْقُُبورِ  اَألْحَياُء َوال اَألْموَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ

  }) ٢٤(أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِال َخال ِفيَها َنِذيٌر 
ميان، وما يستوي األعمى عن دين اهللا، والبصري الذي أبصر طريق احلق واتبعه، وما تستوي ظلمات الكفر ونور اإل

إن اهللا يسمع َمن يشاء . وال الظل وال الريح احلارة، وما يستوي أحياء القلوب باإلميان، وأموات القلوب بالكفر
مبسمع َمن يف القبور، فكما ال ُتسمع املوتى يف قبورهم فكذلك ال  -أيها الرسول-مساع فَْهم وقَبول، وما أنت 

إنا أرسلناك باحلق، وهو اإلميان باهللا . ذير هلم غضب اهللا وعقابهُتسمع هؤالء الكفار ملوت قلوهبم، إن أنت إال ن
وما من أمة من األمم إال . وشرائع الدين، مبشًرا باجلنة َمن صدَّقك وعمل هبديك، وحمذًرا َمن كذَّبك وعصاك النار

  .جاءها نذير حيذرها عاقبة كفرها وضالهلا

  ) ٢٥(قَْبِلهِْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت وَبِالزُُّبرِ وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ  َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن

  }) ٢٥(ابِ الُْمنِريِ َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َجاءَْتُهْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكَت{ 
هؤالء املشركون فقد كذَّب الذين ِمن قبلهم رسلهم الذين جاؤوهم باملعجزات الواضحات الدالة على  وإن يكذبك

  .نبوهتم، وجاؤوهم بالكتب اجملموع فيها كثري من األحكام، وبالكتاب املنري املوضح لطريق اخلري والشر

  ) ٢٦(ثُمَّ أََخذُْت الَِّذيَن كَفَرُوا فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 

  }) ٢٦(أََخذُْت الَِّذيَن كَفَُروا فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ  ثُمَّ{ 
  مث أَخذْت الذين كفروا بأنواع العذاب، فانظر كيف كان إنكاري لعملهم وحلول عقوبيت هبم؟

َن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنهَا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثََمرَاٍت ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنَها َوِم
  ) ٢٧(َوغََرابِيُب ُسوٌد 

الِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثَمََراٍت ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنَها َوِمَن الْجَِب{ 
  }) ٢٧(اُنَها َوغََرابِيُب ُسوٌد أَلَْو

أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء، فسقينا به أشجاًرا يف األرض، فأخرجنا من تلك األشجار مثرات خمتلفًا ألواهنا، 
منها األمحر ومنها األسود واألصفر وغري ذلك؟ وَخلَقْنا من اجلبال طرائق بيًضا ومحًرا خمتلفًا ألواهنا، وخلقنا من 

  .ل جباال شديدة السواداجلبا



  ) ٢٨(اُء إِنَّ اللََّه َعزِيٌز غَفُوٌر َوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ وَالْأَنَْعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََم

) ٢٨(كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء إِنَّ اللََّه َعزِيٌز غَفُوٌر  َوِمَن النَّاسِ وَالدََّوابِّ َواَألْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه{ 
{  

وخلقنا من الناس والدواب واإلبل والبقر والغنم ما هو خمتلف ألوانه كذلك، فمن ذلك األمحر واألبيض واألسود 
ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماُء به سبحانه، إمنا خيشى اَهللا . وغري ذلك كاختالف ألوان الثمار واجلبال

وبصفاته، وبشرعه، وقدرته على كل شيء، ومنها اختالف هذه املخلوقات مع احتاد سببها، ويتدبرون ما فيها من 
  .إن اهللا عزيز قويٌّ ال يغالَب، غفور يثيب أهل الطاعة، ويعفو عنهم. عظات وعرب

ِلُيَوفِّيَُهمْ ) ٢٩(تَاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً يَْرُجونَ ِتَجاَرةً لَْن َتبُوَر إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِك
  ) ٣٠(أُجُوَرُهْم وََيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر 

) ٢٩(ِه َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعالنَِيةً يَْرُجونَ ِتَجاَرةً لَْن َتبُوَر إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَّ{ 
  }) ٣٠(ِلُيَوفَِّيُهمْ أُجُوَرُهْم وََيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر 

الة يف أوقاهتا، وأنفقوا مما رزقناهم من أنواع النفقات إن الذين يقرؤون القرآن، ويعملون به، وداوموا على الص
الواجبة واملستحبة سرا وجهًرا، هؤالء يرجون بذلك جتارة لن تكسد ولن هتلك، أال وهي رضا رهبم، والفوز جبزيل 

ثوابه؛ ليوفيهم اهللا تعاىل ثواب أعماهلم كامال غري منقوص، ويضاعف هلم احلسنات من فضله، إن اهللا غفور 
  .يئاهتم، شكور حلسناهتم، يثيبهم عليها اجلزيل من الثوابلس

  ) ٣١(ٌري َبِصٌري َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيهِ إِنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لَخَبِ

  }) ٣١(قُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه إِنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لََخبٌِري َبِصٌري َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو الَْح{ 
إن اهللا . من القرآن هو احلق املصدِّق للكتب اليت أنزهلا اهللا على رسله قبلك -أيها الرسول-والذي أنزلناه إليك 

  .خلبري بشؤون عباده، بصري بأعماهلم، وسيجازيهم عليها

ٌق بِالَْخْيرَاِت بِإِذْنِ اللَِّه ذَِلكَ َرثَْنا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمنُْهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابِثُمَّ أَْو
  ) ٣٢(ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 

ْن ِعَبادَِنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمْنُهمْ َسابٌِق بِالَْخيَْراِت بِإِذِْن اللَِّه ثُمَّ أَْوَرثَْنا الْكَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِم{ 
  }) ٣٢(ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 

ل بعض فمنهم ظامل لنفسه بفع: القرآن َمن اخترناهم من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم -بعد هالك األمم-مث أعطينا 
املعاصي، ومنهم مقتصد، وهو املؤدي للواجبات اجملتنب للمحرمات، ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا، أي مسارع 

  .جمتهد يف األعمال الصاحلة، فَْرِضها ونفلها، ذلك اإلعطاء للكتاب واصطفاء هذه األمة هو الفضل الكبري



َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ) ٣٣(أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا وَِلَباسُُهْم ِفيَها َحرِيٌر  َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن
يََمسَُّنا ِفيَها  الَِّذي أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َولَا) ٣٤(أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر 

  ) ٣٥(لُُغوٌب 

َوقَالُوا الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي ) ٣٣(َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر { 
الَِّذي أََحلََّنا دَاَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه ال َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوال َيَمسَُّنا ) ٣٤(أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر 

  }) ٣٥(ِفيَها لُُغوٌب 
جنات إقامة دائمة للذين أورثهم اهللا كتابه ُيحلَّون فيها األساور من الذهب واللؤلؤ، ولباسهم املعتاد يف اجلنة حرير 

حيث غفر لنا ؛ احلمد هللا الذي أذهب عنا كل َحَزن، إن ربنا لغفور:  دخلوا اجلنةوقالوا حني. ثياب رقيقة: أي
وهو الذي أنزلَنا دار اجلنة من فضله، ال ميسنا فيها تعب وال . حيث قبل منا احلسنات وضاعفها؛ الزالت، شكور

  .إعياء

  ) ٣٦(وتُوا َولَا ُيَخفَُّف َعنُْهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍ َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َناُر َجَهنَّمَ لَا ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُم

 َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍ َوالَِّذيَن كَفَرُوا لَُهْم نَاُر َجهَنََّم ال يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا َوال ُيَخفَُّف َعنُْهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك{ 
)٣٦ ({  

باهللا ورسوله هلم نار جهنم املوقدة، ال يُقْضى عليهم باملوت، فيموتوا ويسترحيوا، وال ُيَخفَّف عنهم ِمن والذين كفروا 
  .عذاهبا، ومثل ذلك اجلزاء جيزي اهللا كلَّ متمادٍ يف الكفر ُمِصرٍّ عليه

ا َنْعَملُ أََولَمْ ُنَعمِّْركُْم َما يََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُمُ َوُهْم َيصْطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنا أَخْرِْجَنا َنعَْملْ َصاِلًحا غَْيَر الَِّذي كُنَّ
  ) ٣٧(النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

مِّرْكُْم َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ِفيَها رَبََّنا أَْخرِجَْنا َنْعَملْ َصاِلًحا غَْيرَ الَِّذي كُنَّا َنعَْملُ أَوَلَْم ُنَع{ 
  }) ٣٧(َوَجاَءكُُم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

ربنا أخرجنا من نار جهنم، وردَّنا إىل الدنيا نعمل : وهؤالء الكفار َيصُْرخون من شدة العذاب يف نار جهنم مستغيثني
أومل ُنْمهلكم يف احلياة قَْدًرا وافًيا من : يف حياتنا الدنيا، فنؤمن بدل الكفر، فيقول هلم صاحلًا غري الذي كنا نعمله

الُعُمر، يتعظ فيه من اتعظ، وجاءكم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومع ذلك مل تتذكروا ومل تتعظوا؟ فذوقوا عذاب 
  .جهنم، فليس للكافرين من ناصر ينصرهم من عذاب اهللا

  ) ٣٨(اِلُم غَْيبِ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللََّه َع

  }) ٣٨(إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ { 
ه أن يطَّلع عليكم، وأنتم إن اهللا مطَّلع على كل غائب يف السماوات واألرض، وإنه عليم خبفايا الصدور، فاتقو

  .ُتْضِمرون الشك أو الشرك يف وحدانيته، أو يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو أن تَْعصوه مبا دون ذلك



هِْم إِلَّا َمقًْتا َولَا يَزِيدُ َد َربُِّهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َولَا َيزِيُد الْكَافِرِيَن كُفُْرُهْم ِعْن
  ) ٣٩(الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهمْ إِلَّا َخسَاًرا 

َربِّهِمْ إِال َمقًْتا َوال َيزِيدُ ُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخالِئَف ِفي اَألْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوال َيزِيُد الْكَاِفرِيَن كُفْرُُهْم ِعْنَد { 
  }) ٣٩(يَن كُفُْرُهمْ إِال َخسَاًرا الْكَاِفرِ

َيْخلُف بعضكم بعًضا يف األرض، فمن جحد وحدانية اهللا منكم فعلى نفسه  -أيها الناس-اهللا هو الذي جعلكم 
  .ضرره وكفره وال يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إال بغًضا وغضًبا، وال يزيدهم كفرهم باهللا إال ضالال وهالكًا

اِت أَمْ ُشرَكَاَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي مَاذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهْم شِْرٌك ِفي السََّماَوقُلْ أََرأَيُْتْم 
  ) ٤٠(آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه َبلْ إِنْ يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعضُُهْم َبْعًضا إِلَّا غُُروًرا 

ٌك ِفي السََّماَواِت أَمْ قُلْ أََرأَْيُتْم ُشَركَاَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ أَْم لَُهْم ِشْر{ 
  }) ٤٠(ا إِال غُرُوًرا آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه َبلْ إِنْ يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعضُُهْم َبْعًض

أخربوين أيَّ شيء َخلَق شركاؤكم من األرض، أم أن لشركائكم الذين تعبدوهنم : للمشركني -أيها الرسول-قل 
من دون اهللا شركًا مع اهللا يف خلق السماوات، أم أعطيناهم كتاًبا فهم على حجة منه؟ بل ما يَِعُد الكافرون بعضهم 

  .بعًضا إال غروًرا وخداًعا

  ) ٤١(نَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا نَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت وَالْأَْرضَ أَنْ َتزُولَا َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدهِ إِإِ

ُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َواَألْرضَ أَنْ َتزُوال َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَ{ 
)٤١ ({  

إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال عن مكاهنما، ولئن زالت السماوات واألرض عن مكاهنما ما ميسكهما 
  .ب من ذنبه ورجع إليهإن اهللا كان حليًما يف تأخري العقوبة عن الكافرين والعصاة، غفوًرا ملن تا. من أحد من بعده

َءُهمْ َنِذيٌر َما زَاَدُهْم إِلَّا ُنفُوًرا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاَءُهمْ َنِذيٌر لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى الْأَُممِ فَلَمَّا َجا
)٤٢ (  

ْم َنِذيٌر لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَُممِ فَلَمَّا َجاَءُهْم َنِذيٌر َما َزاَدُهمْ إِال ُنفُورًا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءُه{ 
)٤٢ ({  

لئن جاءهم رسول من عند اهللا خيوِّفهم عقاب اهللا ليكوُننَّ أكثر استقامة : وأقسم كفار قريش باهللا أشد اَألْيمان
وغريهم، فلما جاءهم حممد صلى اهللا عليه وسلم ما زادهم ذلك إال ُبْعًدا عن واتباًعا للحق من اليهود والنصارى 

  .احلق ونفوًرا منه

نَّتِ ا ُسنََّت الْأَوَِّلَني فَلَْن َتجَِد ِلُساسِْتكْبَاًرا ِفي الْأَْرضِ وََمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه فََهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّ
  ) ٤٣(اللَِّه تَْبِديلًا َولَْن َتجِدَ ِلسُنَِّت اللَِّه َتحْوِيلًا 



َت األَوَِّلَني فَلَْن َتجِدَ اْسِتكَْباًرا ِفي اَألْرضِ َوَمكَْر السَّيِِّئ َوال َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّئُ إِال بِأَْهِلِه فََهلْ َيْنظُُرونَ إِال سُنَّ{ 
  }) ٤٣(يال َولَْن َتجَِد ِلُسنَّةِ اللَِّه َتْحوِيال ِلُسنَّتِ اللَِّه تَْبِد

ليس إقسامهم لقَْصد حسن وطلًبا للحق، وإمنا هو استكبار يف األرض على اخللق، يريدون به املكر السيِّئ واخلداع 
هلم الذين والباطل، وال حييق املكر السيِّئ إال بأهله، فهل ينتظر املستكربون املاكرون إال العذاب الذي نزل بأمثا

  .سبقوهم، فلن جتد لطريقة اهللا تبديال وال حتويال فال يستطيع أحد أن ُيَبدِّل، وال أن ُيحَوِّل العذاب عن نفسه أو غريه

َما كَانَ اللَُّه ِلُيْعجَِزُه ِمْن ةً َوأَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ
  ) ٤٤(َشْيٍء ِفي السََّماوَاِت َولَا ِفي الْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِليًما قَِديًرا 

كَانَ اللَُّه ِليُْعجَِزُه ِمْن ةً َوَما أَوَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ{ 
  }) ٤٤(َشْيٍء ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَألْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِليًما قَِديًرا 

يف األرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كعاد ومثود وأمثاهلم، وما حلَّ هبم من " مكة"أومل َيِسْر كفار 
؟ وما كان "مكة"وا الرسل، وكان أولئك الكفرة أشد قوة وبطًشا من كفار الدمار، وبديارهم من اخلراب، حني كذب

  .اهللا تعاىل ليعجزه ويفوته من شيء يف السماوات وال يف األرض، إنه كان عليًما بأفعاهلم، قديًرا على إهالكهم

ٍة وَلَِكْن ُيَؤخُِّرُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ َولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسبُوا َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن َدابَّ
  ) ٤٥(اللََّه كَانَ بِِعبَاِدِه َبِصًريا 

ى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهمْ ُمسَم َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسُبوا َما تََرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن دَابٍَّة َولَِكْن يَُؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ{ 
  }) ٤٥(فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِدهِ َبصًِريا 

ولو يعاقب اهللا الناس مبا عملوا من الذنوب واملعاصي ما ترك على ظهر األرض من دابة َتِدبُّ عليها، ولكن ُيْمهلهم 
ده بصًريا، ال خيفى عليه أحد منهم، وال ويؤخر عقاهبم إىل وقت معلوم عنده، فإذا جاء وقت عقاهبم فإن اهللا كان بعبا

  }سورة يس { . يعزب عنه علم شيء من أمورهم، وسيجازيهم مبا عملوا من خري أو شر

  ) ١(يس 

  }) ١(يس { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) يس ( 

  ) ٤(ى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ َعلَ) ٣(إِنَّكَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني ) ٢(َوالْقُْرآِن الَْحكِيمِ 

  }) ٤(َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٣(إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني ) ٢(َوالْقُْرآِن الَْحِكيمِ { 
ملن املرسلني بوحي اهللا إىل  -أيها الرسول-يقسم اهللا تعاىل بالقرآن احملكم مبا فيه من األحكام واحلكم واحلجج، إنك 

  .معتدل، وهو اإلسالمعباده، على طريق مستقيم 

  ) ٥(َتْنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ 



  }) ٥(َتنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ { 
  .هذا القرآن تنزيل العزيز يف انتقامه من أهل الكفر واملعاصي، الرحيم مبن تاب من عباده وعمل صاحلًا

   )٦(ِلُتْنِذَر قَْوًما َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ 

  }) ٦(ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ { 
لتحذر به قوًما مل ُيْنذَْر آباؤهم من قبلك، وهم العرب، فهؤالء القوم ساهون عن  -أيها الرسول-أنزلناه عليك 

هذا دليل على وجوب  وكل أمة ينقطع عنها اإلنذار تقع يف الغفلة، ويف. اإلميان واالستقامة على العمل الصاحل
  .إليقاظ املسلمني من غفلتهم؛ الدعوة والتذكري على العلماء باهللا وشرعه

  ) ٧(لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهمْ لَا ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٧(لَقَدْ َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهْم ال ُيْؤِمُنونَ { 
ء الكافرين، بعد أن ُعرِض عليهم احلق فرفضوه، فهم ال يصدقون باهللا وال لقد وجب العذاب على أكثر هؤال

  .برسوله، وال يعملون بشرعه

  ) ٨(إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناِقهِمْ أَغْلَالًا فَهَِي إِلَى الْأَذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ 

  }) ٨(قَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناقِهِْم أَغْالال فَهَِي إِلَى اَألذْ{ 
إنا جعلنا هؤالء الكفار الذين ُعرض عليهم احلق فردُّوه، وأصرُّوا على الكفر وعدم اإلميان، كمن جُِعل يف أعناقهم 
أغالل، فجمعت أيديهم مع أعناقهم حتت أذقاهنم، فاضطروا إىل رفع رؤوسهم إىل السماء، فهم مغلولون عن كل 

  .وال يهتدون إليهخري، ال يبصرون احلق 

  ) ٩(َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َسدا َوِمْن َخلِْفهِْم َسدا فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم لَا ُيْبِصُرونَ 

  }) ٩(َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسدا َوِمْن َخلْفِهِْم َسدا فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم ال ُيْبصُِرونَ { 
أمام الكافرين سدا ومن ورائهم سدا، فهم مبنزلة من ُسدَّ طريقه من بني يديه ومن خلفه، فأعمينا  وجعلنا من
وكل من قابل دعوة اإلسالم . بسبب كفرهم واستكبارهم، فهم ال يبصرون رشدًا، وال يهتدون؛ أبصارهم

  .باإلعراض والعناد، فهو حقيق هبذا العقاب

  ) ١٠(َتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ َوَسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْر

  }) ١٠(َوَسَواٌء َعلَْيهِمْ أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ ُتْنِذْرُهمْ ال ُيْؤِمُنونَ { 
  .وعدم حتذيرك، فهم ال يصدِّقون وال يعملون -أيها الرسول-يستوي عند هؤالء الكفار املعاندين حتذيرك هلم 

  ) ١١(نِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرٍة َوأَْجرٍ كَرِميٍ إِنََّما تُْنِذُر َم



  }) ١١(إِنََّما ُتْنِذُر َمنِ اتََّبعَ الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغفَِرٍة َوأَْجرٍ كَرِميٍ { 
لقرآن، واتبع ما فيه من أحكام اهللا، وخاف الرمحن، حيث ال يراه أحد إال اهللا، فبشِّره إمنا ينفع حتذيرك َمن آمن با

  .مبغفرة من اهللا لذنوبه، وثواب منه يف اآلخرة على أعماله الصاحلة، وهو دخوله اجلنة

  ) ١٢(َناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي الْمَْوَتى وََنكُْتُب َما قَدَّمُوا َوآثَاَرُهْم َوكُلَّ َشْيٍء أَْحصَْي

  }) ١٢(إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي الَْمْوَتى َوَنكُْتُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرُهْم وَكُلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ { 
ا سبًبا فيها يف إنا حنن حنيي األموات مجيًعا ببعثهم يوم القيامة، ونكتب ما عملوا من اخلري والشر، وآثارهم اليت كانو

حياهتم وبعد مماهتم من خري، كالولد الصاحل، والعلم النافع، والصدقة اجلارية، ومن شر، كالشرك والعصيان، وكلَّ 
؛ فعلى العاقل حماسبة نفسه. شيء أحصيناه يف كتاب واضح هو أمُّ الكتب، وإليه مرجعها، وهو اللوح احملفوظ

  .تهليكون قدوة يف اخلري يف حياته وبعد مما

إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِمُ اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا ) ١٣(َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الْمُْرَسلُونَ 
  ) ١٤(إِنَّا إِلَْيكُْم مُْرَسلُونَ 

إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَيْهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فَعَزَّْزَنا بِثَاِلٍث ) ١٣(إِذْ َجاَءَها الُْمْرَسلُونَ وَاْضرِبْ لَُهْم مَثَال أَْصحَاَب الْقَْرَيِة { 
  }) ١٤(فَقَالُوا إِنَّا إِلَْيكُْم ُمْرَسلُونَ 

م ملشركي قومك الرادِّين لدعوتك مثال يعتربون به، وهو قصة أهل القرية، حني ذهب إليه -أيها الرسول-واضرب 
املرسلون، إذ أرسلنا إليهم رسولني لدعوهتم إىل اإلميان باهللا وترك عبادة غريه، فكذَّب أهل القرية الرسولني، 

  .مرسلون -أيها القوم-إنا إليكم : فعزَّزنامها وقوينامها برسول ثالث، فقال الثالثة ألهل القرية

  ) ١٥(الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتْم إِلَّا َتكِْذُبونَ  قَالُوا َما أَْنُتمْ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَنَْزلَ

  }) ١٥(قَالُوا َما أَنُْتْم إِال َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتمْ إِال َتكِْذُبونَ { 
إال  -أيها الرسل-من الوحي، وما أنتم  ما أنتم إال أناس مثلنا، وما أنزل الرمحن شيئًا: قال أهل القرية للمرسلني

  .تكذبون

  ) ١٧(َوَما َعلَْيَنا إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني ) ١٦(قَالُوا َربَُّنا َيعْلَُم إِنَّا إِلَْيكُمْ لَُمْرَسلُونَ 

  }) ١٧(لُْمبُِني َوَما َعلَْيَنا إِال الَْبالغُ ا) ١٦(قَالُوا َربَُّنا َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ { 
ربُّنا الذي أرسلنا يعلم إنا إليكم ملرسلون، وما علينا إال تبليغ الرسالة بوضوح، وال منلك : قال املرسلون مؤكدين

  .هدايتكم، فاهلداية بيد اهللا وحده

  ) ١٨(ا َعذَاٌب أَلِيٌم قَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئْن لَمْ َتْنَتهُوا لََنْرُجمَنَّكُْم وَلََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّ



  }) ١٨(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرَْنا بِكُْم لَِئْن لَْم َتنَْتُهوا لََنْرُجمَنَّكُْم َولََيَمسَّنَّكُْم مِنَّا َعذَاٌب أَلِيٌم { 
نَّا عذاب أليم إنا َتَشاَءْمنا بكم، لئن مل تكُفُّوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم رمًيا باحلجارة، وليصيبنكم م: قال أهل القرية

  .موجع

  ) ١٩(قَالُوا طَاِئُركُْم مََعكُْم أَِئْن ذُكِّرُْتْم َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ 

  }) ١٩(قَالُوا طَاِئرُكُْم َمَعكُمْ أَِئْن ذُكِّْرُتْم َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ { 
ليكم، أإن ُوعظتم مبا فيه خريكم تشاءمتم شؤمكم وأعمالكم من الشرك والشر معكم ومردودة ع: قال املرسلون

  .وتوعدمتونا بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم قوم عادتكم اإلسراف يف العصيان والتكذيب

ْم ُمهَْتُدونَ اتَّبُِعوا َمْن لَا َيْسأَلُكُمْ أَجًْرا َوُه) ٢٠(َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمدِيَنِة َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الْمُْرَسِلَني 
)٢١ (  

اتَّبُِعوا َمْن ال َيسْأَلُكُْم أَجًْرا َوُهْم ُمهَْتُدونَ ) ٢٠(َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيسَْعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبِعُوا الُْمْرَسِلَني { 
)٢١ ({  

: ، قال)مُّوا بقتل الرسل أو تعذيبهموذلك حني علم أن أهل القرية َه( وجاء من مكان بعيد يف املدينة رجل مسرع 
يا قوم اتبعوا املرسلني إليكم من اهللا، اتبعوا الذين ال يطلبون منكم أمواال على إبالغ الرسالة، وهم مهتدون فيما 

  .ويف هذا بيان فضل َمن سعى إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر. يدعونكم إليه من عبادة اهللا وحده

  ) ٢٢(ُبُد الَِّذي فَطََرنِي وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ َوَما ِلَي لَا أَْع

  }) ٢٢(َوَما ِليَ ال أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ { 
  وأيُّ شيء مينعين ِمن أن أعبد اهللا الذي خلقين، وإليه تصريون مجيًعا؟

إِنِّي إِذًا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٢٣(رٍّ لَا ُتْغنِ َعنِّي َشفَاَعتُُهْم َشيْئًا َولَا ُيْنِقذُوِن أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِنْ ُيرِْدِن الرَّْحَمُن بُِض
  ) ٢٥(إِنِّي آَمْنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن ) ٢٤(

إِنِّي إِذًا لَِفي َضاللٍ ) ٢٣(ئًا َوال ُينِْقذُوِن أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِنْ ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضرٍّ ال ُتْغنِ َعنِّي َشفَاَعتُُهْم شَْي{ 
  }) ٢٥(إِنِّي آَمْنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن ) ٢٤(ُمبِنيٍ 

أأعبد من دون اهللا آهلة أخرى ال متلك من األمر شيئًا، إن يردين الرمحن بسوء فهذه اآلهلة ال متلك دفع ذلك وال 
إين آمنت بربكم فاستمعوا إىل ما . ين إن فعلت ذلك لفي خطأ واضح ظاهرمنعه، وال تستطيع إنقاذي مما أنا فيه؟ إ

  .فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه، فأدخله اهللا اجلنة. قُلْته لكم، وأطيعوين باإلميان

  ) ٢٦(ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ 



  }) ٢٦(ْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ قَالَ َيا لَ{ 
  .ادخل اجلنة، إكراًما له: قيل له بعد قتله

  ) ٢٧(بَِما غَفََر ِلي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني 

  }) ٢٧(بَِما غَفََر ِلي رَبِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني { 
بسبب إمياين باهللا وصربي على ؛ يب يل وإكرامه إياييا ليت قومي يعلمون بغفران ر: قال وهو يف النعيم والكرامة

  .طاعته، واتباع رسله حىت قُِتلت، فيؤمنوا باهللا فيدخلوا اجلنة مثلي

  ) ٢٨(َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنزِِلَني 

  }) ٢٨(ْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمنْزِِلَني َوَما أَْنَزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِم{ 
وما احتاج األمر إىل إنزال جند من السماء لعذاهبم بعد قتلهم الرجل الناصح هلم وتكذيبهم رسلهم، فهم أضعف 

  .دمرهممن ذلك وأهون، وما كنا منزلني املالئكة على األمم إذا أهلكناهم، بل نبعث عليهم عذاًبا ي

  ) ٢٩(إِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ 

  }) ٢٩(إِنْ كَاَنْت إِال صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ { 
  .ما كان هالكهم إال بصيحة واحدة، فإذا هم ميتون مل َتْبَق منهم باقية

  ) ٣٠(ْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِ

  }) ٣٠(َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما َيأْتِيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِال كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { 
به يستهزئون  يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، ما يأتيهم من رسول من اهللا تعاىل إال كانوا

  .ويسخرون

  ) ٣١(أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَْيهِمْ لَا يَْرجُِعونَ 

  }) ٣١(أَلَْم َيرَْوا كَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَيْهِْم ال يَْرجُِعونَ { 
  ربوا مبن قبلهم من القرون اليت أهلكناها أهنم ال يرجعون إىل هذه الدينا؟أمل ير هؤالء املستهزئون ويعت

  ) ٣٢(َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجمِيٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ 

  }) ٣٢(َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع لََديَْنا ُمْحَضُرونَ { 
  .يامة للحساب واجلزاءوما كل هذه القرون اليت أهلكناها وغريهم، إال حمضرون مجيًعا عندنا يوم الق

  ) ٣٣(َوآَيةٌ لَُهمُ الْأَْرُض الْمَْيَتةُ أَحَْيْيَناَها َوأَخَْرْجَنا ِمنَْها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ 



  }) ٣٣(َوآَيةٌ لَُهُم اَألْرُض الْمَْيَتةُ أَْحَيْيَناَها َوأَْخَرْجَنا مِْنَها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ { 
هذه األرض امليتة اليت ال نبات فيها، أحييناها بإنزال : شركني على قدرة اهللا على البعث والنشوروداللة هلؤالء امل

  .املاء، وأخرجنا منها أنواع النبات مما يأكل الناس واألنعام، ومن أحيا األرض بالنبات أحيا اخللق بعد املمات

  ) ٣٤(َنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن َنِخيلٍ َوأَعَْنابٍ َوفَجَّْر

  }) ٣٤(َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن { 
  .وجعلنا يف هذه األرض بساتني من خنيل وأعناب، وفجَّرنا فيها من عيون املياه ما يسقيها

  ) ٣٥(ُه أَْيِديهِْم أَفَلَا َيْشكُُرونَ ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِملَْت

  }) ٣٥(ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيدِيهِْم أَفَال َيْشكُُرونَ { 
ليأكل العباد من مثره، وما ذلك إال من رمحة اهللا هبم ال بسعيهم وال بكدِّهم، وال حبوهلم وبقوهتم، أفال ؛ كل ذلك

  به عليهم من هذه النعم اليت ال تعدُّ وال حتصى؟يشكرون اهللا على ما أنعم 

  ) ٣٦(سُْبَحانَ الَِّذي َخلََق الْأَزَْواَج كُلََّها ِممَّا تُْنبُِت الْأَْرُض َوِمْن أَنْفُِسهِْم َوِممَّا لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ٣٦(ِسهِْم َوِممَّا ال َيْعلَُمونَ سُْبَحانَ الَِّذي َخلََق اَألزَْواَج كُلََّها ِممَّا تُْنبُِت اَألْرُض َوِمْن أَنْفُ{ 
تنزَّه اهللا العظيم الذي خلق األصناف مجيعها من أنواع نبات األرض، ومن أنفسهم ذكوًرا وإناثًا، ومما ال يعلمون من 

  .قد انفرد سبحانه باخللق، فال ينبغي أن ُيْشَرك به غريه. خملوقات اهللا األخرى

  ) ٣٧(ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ َوآَيةٌ لَُهمُ اللَّْيلُ َنسْلَُخ 

  }) ٣٧(َوآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ { 
  .هذا الليل ننزع منه النهار، فإذا الناس مظلمون: وعالمة هلم دالة على توحيد اهللا وكمال قدرته

  ) ٣٨(لََها ذَِلَك تَقِْديرُ الْعَزِيزِ الَْعِليمِ  َوالشَّْمُس َتْجرِي ِلُمْسَتقَرٍّ

  }) ٣٨(َوالشَّْمُس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ { 
وآية هلم الشمس جتري ملستقر هلا، قدَّره اهللا هلا ال تتعداه وال تقصر عنه، ذلك تقدير العزيز الذي ال يغالَب، العليم 

  .ذي ال يغيب عن علمه شيءال

  ) ٣٩(َوالْقََمَر قَدَّْرَناُه مََنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالْعُْرُجوِن الْقَِدميِ 

  }) ٣٩(َوالْقََمَر قَدَّرَْناُه َمَنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالُْعْرُجوِن الْقَِدميِ { 
ل قمًرا مستديًرا، مث يرجع ضئيال مثل ِعذْق والقمَر آية يف خلقه، قدَّرناه منازل كل ليلة، يبدأ هالال ضئيال حىت يكم

  .النخلة املتقوس يف الرقة واالحنناء والصفرة؛ لقدمه وُيْبسه



  ) ٤٠(لَا الشَّْمُس َيْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َولَا اللَّْيلُ َسابُِق النَّهَارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ 

  }) ٤٠(أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َوال اللَّْيلُ َسابُِق النَّهَارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ  ال الشَّْمسُ َيْنبَِغي لََها{ 
لكل من الشمس والقمر والليل والنهار وقت قدَّره اهللا له ال يتعدَّاه، فال ميكن للشمس أن تلحق القمر فتمحو 

ل عليه قبل انقضاء وقته، وكل من الشمس والقمر نوره، أو تغري جمراه، وال ميكن للَّيل أن يسبق النهار، فيدخ
  .والكواكب يف فلك َيْجرون

  ) ٤١(َوآَيةٌ لَُهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن 

  }) ٤١(َوآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن { 
اهللا وحده املستحق للعبادة، املنعم بالنعم، أنَّا محلنا َمن جنا ِمن ولد آدم يف سفينة نوح ودليل هلم وبرهان على أن 
  .الستمرار احلياة بعد الطوفان؛ اململوءة بأجناس املخلوقات

  ) ٤٢(َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ 

  }) ٤٢(َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ { 
  .وخلقنا هلؤالء املشركني وغريهم مثل سفينة نوح من السفن وغريها من املراكب اليت يركبوهنا وتبلِّغهم أوطاهنم

  ) ٤٣(َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم فَلَا صَرِيَخ لَُهْم َولَا ُهمْ ُيْنقَذُونَ 

  } )٤٣(َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم فَال َصرِيَخ لَُهْم َوال ُهمْ ُيْنقَذُونَ { 
  .وإن نشأ نغرقهم، فال جيدون مغيثًا هلم ِمن غرقهم، وال هم خيلصون من الغرق

  ) ٤٤(إِلَّا َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ 

  }) ٤٤(إِال َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ { 
  .إال أن نرمحهم فننجيهم ومنتعهم إىل أجل؛ لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرَّطوا فيه

  ) ٤٥(َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 

  }) ٤٥(َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُْم لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { 
رجاء رمحة اهللا لكم، أعرضوا، ومل جييبوا ؛ ل الدنيا وعقاهبااحذروا أمر اآلخرة وأهواهلا وأحوا: وإذا قيل للمشركني

  .إىل ذلك

  ) ٤٦(َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني 



  }) ٤٦(َوَما َتأِْتيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياتِ َربِّهِْم إِال كَاُنوا َعنَْها ُمْعرِِضَني { 
يء هؤالء املشركني من عالمة واضحة من عند رهبم؛ لتهديهم للحق، وتبيِّن هلم صدق الرسول، إال أعرضوا وما جت

  .عنها، ومل ينتفعوا هبا

أَطَْعَمُه إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا ِفي  َشاُء اللَُّهَوإِذَا قِيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َي
  ) ٤٧(َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

َشاُء اللَُّه أَطَْعَمُه إِنْ أَنُْتْم إِال ِفي َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َي{ 
  }) ٤٧(َضاللٍ ُمبِنيٍ 

أنطعم من لو شاء اهللا : أنفقوا من الرزق الذي َمنَّ به اهللا عليكم، قالوا للمؤمنني ُمْحتجِّني: وإذا قيل للكافرين
  .إال يف بُْعٍد واضح عن احلق، إذ تأمروننا بذلك -أيها املؤمنون-أطعمه؟ ما أنتم 

  ) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  }) ٤٨(َيقُولُونَ مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني َو{ 
  مىت يكون البعث إن كنتم صادقني فيما تقولونه عنه؟: ويقول هؤالء الكفار على وجه التكذيب واالستعجال

  ) ٤٩(َما َيْنظُُرونَ إِلَّا َصْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ 

  }) ٤٩(ونَ إِال َصْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ َما َيْنظُُر{ 
ما ينتظر هؤالء املشركون الذين يستعجلون بوعيد اهللا إياهم إال نفخة الفََزع عند قيام الساعة، تأخذهم فجأة، وهم 

  .خيتصمون يف شؤون حياهتم

  ) ٥٠(ْرجُِعونَ فَلَا َيْسَتِطيُعونَ تَْوِصَيةً وَلَا إِلَى أَْهِلهِمْ َي

  }) ٥٠(فَال َيْسَتِطيُعونَ تَْوِصَيةً َوال إِلَى أَْهِلهِمْ َيْرجُِعونَ { 
أن يوصوا أحًدا بشيء، وال يستطيعون الرجوع إىل أهلهم، بل " القرن"فال يستطيع هؤالء املشركون عند النفخ يف 

  .ميوتون يف أسواقهم ومواضعهم

  ) ٥١(َن الْأَْجَداِث إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهْم ِم

  }) ٥١(َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهْم ِمَن اَألْجَداِث إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ { 
  .النفخةُ الثانية، فُتَردُّ أرواحهم إىل أجسادهم، فإذا هم من قبورهم خيرجون إىل رهبم سراًعا" القرن"وُنِفخ يف 

  ) ٥٢(ا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ قَالُوا َي



  }) ٥٢(قَالُوا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ { 
هذا ما وعد به الرمحن، وأخرب : ا َمن أخرجنا ِمن قبورنا؟ فيجابون ويقال هلميا هالكن: قال املكذبون بالبعث نادمني

  .عنه املرسلون الصادقون

  ) ٥٣(إِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميٌع لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ 

  }) ٥٣(َضُرونَ إِنْ كَاَنْت إِال صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميعٌ لََدْيَنا ُمْح{ 
  .، فإذا مجيع اخللق لدينا ماثلون للحساب واجلزاء"القرن"ما كان البعث من القبور إال نتيجة نفخة واحدة يف 

  ) ٥٤(فَالَْيْوَم لَا ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئًا َولَا ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  }) ٥٤( ُتْجَزْونَ إِال َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ فَالَْيْوَم ال ُتظْلَمُ َنفٌْس َشْيئًا َوال{ 
يف ذلك اليوم يتم احلساب بالعدل، فال ُتظْلم نفس شيئًا بنقص حسناهتا أو زيادة سيئاهتا، وال ُتْجزون إال مبا كنتم 

  .تعملونه يف الدنيا

  ) ٥٥(إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ 

  }) ٥٥(ابَ الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ إِنَّ أَْصَح{ 
  .إن أهل اجلنة يف ذلك اليوم مشغولون عن غريهم بأنواع النعيم اليت يتفكهون هبا

  ) ٥٦(ُهْم َوأَزَْواُجُهْم ِفي ِظلَالٍ َعلَى الْأَرَاِئِك ُمتَِّكئُونَ 

  }) ٥٦(ِكئُونَ ُهْم وَأَْزوَاُجُهْم ِفي ِظاللٍ َعلَى اَألرَاِئِك ُمتَّ{ 
  .هم وأزواجهم متنعمون باجللوس على األسرَّة املزيَّنة، حتت الظالل الوارفة

  ) ٥٧(لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ 

  }) ٥٧(لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ { 
  .أنواع النعيم هلم يف اجلنة أنواع الفواكه اللذيذة، وهلم كل ما يطلبون من

  ) ٥٨(َسلَاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ َرحِيمٍ 

  }) ٥٨(َسالٌم قَْوال ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ { 
وعند ذلك حتصل هلم السالمة التامة من مجيع . وهلم نعيم آخر أكرب حني يكلمهم رهبم، الرحيم هبم بالسالم عليهم

  .الوجوه

  ) ٥٩(َواْمَتازُوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ 



  }) ٥٩(َواْمتَاُزوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ { 
  .متيَّزوا عن املؤمنني، وانفصلوا عنهم: ويقال للكفار يف ذلك اليوم

  ) ٦٠(أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم أَنْ لَا َتعُْبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

  }) ٦٠(إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم أَنْ ال َتعُْبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني  أَلَْم أَعَْهْد{ 
أمل أوصكم على ألسنة رسلي أن ال تعبدوا الشيطان وال تطيعوه؟ إنه لكم عدو ظاهر : ويقول اهللا هلم توبيًخا وتذكًريا

  .العداوة

  ) ٦١(يٌم َوأَِن اْعُبدُونِي َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتِق

  }) ٦١(َوأَِن اعُْبُدونِي َهذَا صَِراطٌ ُمْستَِقيٌم { 
  .وأمرتكم بعباديت وحدي، فعباديت وطاعيت ومعصية الشيطان هي الدين القومي املوصل ملرضايت وجنَّايت

  ) ٦٢(َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِلًّا كَِثًريا أَفَلَْم َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ 

  }) ٦٢(ِمْنكُْم جِبِال كَثًِريا أَفَلَْم َتكُونُوا َتْعِقلُونَ  َولَقَدْ أََضلَّ{ 
  ينهاكم عن اتباعه؟ -أيها املشركون-ولقد أضلَّ الشيطان عن احلق منكم خلقًا كثًريا، أفما كان لكم عقل 

  ) ٦٣(َهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ 

  }) ٦٣(نَ َهِذِه َجَهنَّمُ الَِّتي كُْنُتمْ ُتوَعُدو{ 
  .هذه جهنم اليت كنتم توعدون هبا يف الدنيا على كفركم باهللا وتكذيبكم رسله

  ) ٦٤(اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ 

  }) ٦٤(اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ { 
  .بسبب كفركم؛ ادخلوها اليوم وقاسوا حرَّها

  ) ٦٥(ى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَ

  }) ٦٥(الَْيْوَم َنْخِتُم َعلَى أَفَْواِههِْم وَُتكَلُِّمَنا أَْيدِيهِْم وََتشَْهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ { 
 ينطقون، وُتكلِّمنا أيديهم مبا بطشت به، وتشهد أرجلهم مبا سعت إليه يف الدنيا، اليوم نطبع على أفواه املشركني فال

  .وكسبت من اآلثام

  ) ٦٦(َولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َعلَى أَْعُينِهِْم فَاسَْتَبقُوا الصَِّراطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ 



  }) ٦٦(لصِّرَاطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ َولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َعلَى أَعُْينِهِْم فَاْسَتَبقُوا ا{ 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن ُنذْهب أبصارهم، كما ختمنا على أفواههم، فباَدروا إىل الصراط ليجوزوه، 

  فكيف يتحقق هلم ذلك وقد طُِمست أبصارهم؟

  ) ٦٧(لَا يَْرجُِعونَ َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَنتِهِْم فََما اْستَطَاُعوا ُمِضيا َو

  }) ٦٧(َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَنِتهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمِضيا َوال َيْرجُِعونَ { 
  .ولو شئنا لََغيَّرنا خلقهم وأقعدناهم يف أماكنهم، فال يستطيعون أن َيْمضوا أمامهم، وال يرجعوا وراءهم

  ) ٦٨(ِفي الَْخلْقِ أَفَلَا َيْعِقلُونَ  َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه

  }) ٦٨(َوَمْن ُنَعمِّْرُه نَُنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ { 
ومن ُنِطلْ عمره حىت يهرم نُِعْده إىل احلالة اليت ابتدأ منها حالة ضعف العقل وضعف اجلسد، أفال يعقلون أنَّ َمن فعل 

  مثل هذا هبم قادر على بعثهم؟

ِليُْنِذَر َمْن كَانَ َحيا وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٦٩(َما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه إِنْ ُهَو إِلَّا ذِكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني َو
)٧٠ (  

ِليُْنِذَر َمْن كَانَ َحيا َوَيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٦٩(بٌِني َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنبَِغي لَُه إِنْ ُهَو إِال ِذكٌْر َوقُْرآنٌ ُم{ 
)٧٠ ({  

وما علَّمنا رسولنا حممًدا الشعر، وما ينبغي له أن يكون شاعرًا، ما هذا الذي جاء به إال ذكر يتذكر به أولو 
لينذر َمن كان حيَّ القلب ؛ مه ومواعظهاأللباب، وقرآن بيِّن الداللة على احلق والباطل، واضحة أحكامه وِحكَ

  .ألهنم قامت عليهم بالقرآن حجة اهللا البالغة؛ مستنري البصرية، وحيق العذاب على الكافرين باهللا

  ) ٧١(أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا أَنَْعاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ 

  }) ٧١(أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاًما فَُهمْ لََها َماِلكُونَ أَوَلَْم َيرَْوا { 
  أومل ير اخللق أنا خلقنا ألجلهم أنعاًما ذللناها هلم، فهم مالكون أمرها؟

  ) ٧٢(َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ 

  }) ٧٢(ُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ َوذَلَّلَْناَها لَ{ 
  .وسخَّرناها هلم، فمنها ما يركبون يف األسفار، وحيملون عليها األثقال، ومنها ما يأكلون

  ) ٧٣(َولَُهْم ِفيَها مََناِفُع َوَمَشارُِب أَفَلَا َيْشكُُرونَ 



  }) ٧٣(ُرونَ َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمشَارِبُ أَفَال َيْشكُ{ 
وهلم فيها منافع أخرى ينتفعون هبا، كاالنتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ولباسًا، وغري ذلك، ويشربون 

  ألباهنا، أفال يشكرون اهللا الذي أنعم عليهم هبذه النعم، وخيلصون له العبادة؟

  ) ٧٤( َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لََعلَُّهْم يُْنَصُرونَ

  }) ٧٤(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لََعلَُّهْم يُْنَصُرونَ { 
  .طمًعا يف نصرها هلم وإنقاذهم من عذاب اهللا؛ واختذ املشركون من دون اهللا آهلة يعبدوهنا

  ) ٧٥(لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَرُهْم وَُهْم لَُهْم جُْنٌد ُمْحَضُرونَ 

  }) ٧٥(رَُهْم َوُهْم لَُهْم جُْنٌد ُمْحَضُرونَ ال َيْسَتِطيُعونَ َنْص{ 
ال تستطيع تلك اآلهلة نصر عابديها وال أنفسهم ينصرون، واملشركون وآهلتهم مجيًعا حمضرون يف العذاب، متربئ 

  .بعضهم من بعض

  ) ٧٦(فَلَا َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ 

  }) ٧٦(ُزْنَك قَْولُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ فَال َيْح{ 
إنا نعلم ما خيفون، وما يظهرون، ؛ كفرهم باهللا وتكذيبهم لك واستهزاؤهم بك -أيها الرسول-فال َيْحزُنك 

  .وسنجازيهم على ذلك

  ) ٧٧(ا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني أَوَلَْم َيَر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَ

  }) ٧٧(أَوَلَْم َيرَ اِإلْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبٌِني { 
أومل ير اإلنسان املنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده، أنا خلقناه من نطفة مرَّت بأطوار حىت كَبِر، فإذا 

  اجلدال؟ هو كثري اخلصام واضح

  ) ٧٨(َوضََرَب لََنا َمثَلًا وََنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيحْيِي الِْعظَاَم َوِهيَ َرِميٌم 

  }) ٧٨(َوضََرَب لََنا َمثَال وََنِسيَ َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيحْيِي الْعِظَاَم َوِهَي َرمِيٌم { 
َمن : ق بقدرة املخلوق، ونسي ابتداء خلقه، قالوضرب لنا املنكر للبعث مثال ال ينبغي ضربه، وهو قياس قدرة اخلال

  حييي العظام البالية املتفتتة؟

  ) ٧٩(قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم 

  }) ٧٩(قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ مَرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم { 
  .حيييها الذي خلقها أول مرة، وهو جبميع خلقه عليم، ال خيفى عليه شيء: لهقل 



  ) ٨٠(الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ نَاًرا فَإِذَا أَنُْتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ 

  }) ٨٠(نَ الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ اَألْخَضرِ نَاًرا فَإِذَا أَْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدو{ 
الذي أخرج لكم من الشجر األخضر الرطب ناًرا حمرقة، فإذا أنتم من الشجر توقدون النار، فهو القادر على 

ويف ذلك دليل على وحدانية اهللا وكمال قدرته، ومن ذلك إخراج املوتى من قبورهم . إخراج الضد من الضد
  .أحياء

  ) ٨١(ضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو الَْخلَّاُق الَْعلِيُم أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْر

  }) ٨١( أَوَلَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو الَْخالُق الَْعلِيُم{ 
فيهما بقادر على أن خيلق مثلهم، فيعيدهم كما بدأهم؟ بلى، إنه قادر أوليس الذي خلق السموات واألرض وما 

  .على ذلك، وهو اخلالق جلميع املخلوقات، العليم بكل ما خلق وَيْخلُُق، ال خيفى عليه شيء

  ) ٨٢(إِنََّما أَمُْرُه إِذَا أََراَد َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  }) ٨٢(ادَ َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََر{ 
  .فيكون، ومن ذلك اإلماتة واإلحياء، والبعث والنشور" كن: "إمنا أمره سبحانه وتعاىل إذا أراد شيئًا أن يقول له

  ) ٨٣(فَُسْبَحانَ الَِّذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ 

  }) ٨٣(ِذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ فَسُْبَحانَ الَّ{ 
فتنزه اهللا تعاىل وتقدس عن العجز والشرك، فهو املالك لكل شيء، املتصرف يف شؤون خلقه بال منازع أو ممانع، 

  .وقد ظهرت دالئل قدرته، ومتام نعمته، وإليه تُرجعون للحساب واجلزاء

  }سورة الصافات { 

  ) ٤(إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد ) ٣(فَالتَّاِلَياِت ذِكًْرا ) ٢(فَالزَّاجِرَاِت َزْجًرا ) ١(افَّاتِ َصفًّا َوالصَّ

  }) ٤(إِنَّ إِلََهكُْم لََواِحٌد ) ٣(فَالتَّاِليَاِت ِذكًْرا ) ٢(فَالزَّاجَِراِت َزجًْرا ) ١(َوالصَّافَّاِت َصفًّا { 
 عبادهتا صفوفًا متراصة، وباملالئكة تزجر السحاب وتسوقه بأمر اهللا، وباملالئكة أقسم اهللا تعاىل باملالئكة تصف يف

ويقسم . لواحد ال شريك له، فأخلصوا له العبادة والطاعة -أيها الناس-إن معبودكم . تتلو ذكر اهللا وكالمه تعاىل
  .اهللا شرك اهللا مبا شاء ِمن خلقه، أما املخلوق فال جيوز له القسم إال باهللا، فاحللف بغري

  ) ٥(َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ 

  }) ٥(َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ { 
  .هو خالق السموات واألرض وما بينهما، ومدبِّر الشمس يف مطالعها ومغارهبا



  ) ٦(َماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

  }) ٦(إِنَّا زَيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ { 
  .إنَّا زينَّا السماء الدنيا بزينة هي النجوم

  ) ٧(َوِحفْظًا ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن مَارٍِد 

  }) ٧(َوِحفْظًا ِمْن كُلِّ َشيْطَاٍن َمارٍِد { 
  .ا السماء بالنجوم ِمن كل شيطان متمرِّد عاتٍ رجيموحفظن

  ) ٩(ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب ) ٨(لَا َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْملَإِ الْأَْعلَى َوُيقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ جَانِبٍ 

  }) ٩(ًرا َولَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب ُدُحو) ٨(ال َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْمِإل اَألْعلَى َوُيقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ جَانِبٍ { 
ال تستطيع الشياطني أن تصل إىل املأل األعلى، وهي السموات وَمن فيها ِمن املالئكة، فتستمع إليهم إذا تكلموا مبا 

طرًدا هلم عن االستماع، وهلم يف الدار اآلخرة ؛ يوحيه اهللا تعاىل ِمن شرعه وقدره، وُيْرَجمون بالشهب من كل جهة
  .ئم موجععذاب دا

  ) ١٠(إِلَّا َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ثَاِقٌب 

  }) ١٠(إِال َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب ثَاِقٌب { 
إال َمنِ اختطف من الشياطني اخلطفة، وهي الكلمة يسمعها من السماء بسرعة، فيلقيها إىل الذي حتته، ويلقيها 

ي حتته، فرمبا أدركه الشهاب املضيء قبل أن يلقيها، ورمبا ألقاها بقََدر اهللا تعاىل قبل أن يأتيه الشهاب، اآلخر إىل الذ
  .فيحرقه فيذهب هبا اآلخر إىل الكهنة، فيكذبون معها مائة كذبة

  ) ١١(بٍ فَاْسَتفْتِهِْم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقًا أَْم َمْن َخلَقَْنا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ لَازِ

  }) ١١(فَاْسَتفِْتهِْم أَُهْم أََشدُّ َخلْقًا أَْم َمْن َخلَقَْنا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ الزِبٍ { 
منكري البعث أَُهم أشد خلقًا أم من خلقنا من هذه املخلوقات؟ إنا خلقنا أباهم آدم من طني  -أيها الرسول-فاسأل 

  .لزج، يلتصق بعضه ببعض

  ) ١٢(وََيْسَخُرونَ  َبلْ َعجِْبَت

  }) ١٢(َبلْ َعجِْبَت وََيْسَخُرونَ { 
من تكذيبهم وإنكارهم البعث، وأعجب من إنكارهم وأبلغ أهنم يستهزئون بك،  -أيها الرسول-بل عجبتَ 

  .ويسخرون من قولك

  ) ١٣(َوإِذَا ذُكُِّروا لَا َيذْكُُرونَ 



  }) ١٣(َوإِذَا ذُكُِّروا ال َيذْكُُرونَ { 
  .روا مبا نسوه أو غَفَلوا عنه ال ينتفعون هبذا الذكر وال يتدبَّرونوإذا ذكِّ

  ) ١٤(َوإِذَا َرأَْوا آَيةً َيْسَتْسِخُرونَ 

  }) ١٤(َوإِذَا َرأَْوا آَيةً َيْسَتْسِخُرونَ { 
  .وإذا رأوا معجزة دالَّة على نبوَّتك يسخرون منها ويعجبون

  ) ١٧(أَوَآَباؤَُنا الْأَوَّلُونَ ) ١٦(أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ ) ١٥(َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

  }) ١٧(لُونَ أَوَآَباُؤَنا اَألوَّ) ١٦(أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَِئنَّا لََمْبُعوثُونَ ) ١٥(َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِال ِسْحٌر ُمبٌِني { 
أإذا متنا وِصْرنا تراًبا وعظاًما بالية أإنا ملبعوثون من قبورنا أحياء، . ما هذا الذي جئت به إال سحر ظاهر بيِّن: وقالوا

  أو ُيبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟

  ) ١٨(قُلْ َنَعْم وَأَنُْتْم دَاِخُرونَ 

  }) ١٨(قُلْ َنَعْم َوأَنُْتْم دَاِخُرونَ { 
  .نعم سوف ُتبعثون، وأنتم أذالء صاغرون: -أيها الرسول- قل هلم

  ) ١٩(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ فَإِذَا ُهْم َينْظُُرونَ 

  }) ١٩(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ فَإِذَا ُهمْ َيْنظُُرونَ { 
  .مةفإمنا هي نفخة واحدة، فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيا

  ) ٢٠(َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ 

  }) ٢٠(َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ { 
  .يا هالكنا هذا يوم احلساب واجلزاء: وقالوا

  ) ٢١(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 

  }) ٢١(مْ بِِه ُتكَذُِّبونَ َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُْنُت{ 
  .هذا يوم القضاء بني اخللق بالعدل الذي كنتم تكذبون به يف الدنيا وتنكرونه: فيقال هلم

  ) ٢٣(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصرَاِط الَْجِحيمِ ) ٢٢(اْحُشُروا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواَجُهْم َوَما كَاُنوا يَْعُبُدونَ 



  }) ٢٣(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى صَِراِط الَْجحِيمِ ) ٢٢(رُوا الَِّذيَن ظَلَُموا وَأَْزوَاجَُهْم َوَما كَاُنوا َيْعُبُدونَ اْحُش{ 
اَمجعُوا الذين كفروا باهللا ونظراءهم وآهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهللا، فسوقوهم سوقًا عنيفًا : ويقال للمالئكة

  .نمإىل جه

  ) ٢٤(َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُونَ 

  }) ٢٤(َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُونَ { 
واحبسوهم قبل أن يصلوا إىل جهنم؛ إهنم مسؤولون عن أعماهلم وأقواهلم اليت صدرت عنهم يف الدنيا، مساءلة 

  .إنكار عليهم وتبكيت هلم

  ) ٢٥(َما لَكُمْ لَا َتنَاصَُرونَ 

  }) ٢٥(ال تََناَصُرونَ  َما لَكُْم{ 
  ما لكم ال ينصر بعضكم بعًضا؟: ويقال هلم توبيًخا

  ) ٢٦(َبلْ ُهمُ الَْيْوَم ُمسَْتْسِلُمونَ 

  }) ٢٦(َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ { 
  .بل هم اليوم منقادون ألمر اهللا، ال خيالفونه وال حييدون عنه، غري منتصرين ألنفسهم

  ) ٢٧(ُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ َوأَقَْبلَ بَْعُض

  }) ٢٧(َوأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ { 
  .وأقبل بعض الكفار على بعض يتالومون ويتخاصمون

  ) ٢٨(قَالُوا إِنَّكُْم كُْنُتمْ َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ 

  }) ٢٨(ِمنيِ قَالُوا إِنَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتونََنا َعنِ الَْي{ 
إنكم كنتم تأتوننا من ِقَبل الدين واحلق، فتهوِّنون علينا أمر الشريعة، وُتَنفِّروننا عنها، : قال األتباع للمتبوعني
  .وتزينون لنا الضالل

  ) ٢٩(قَالُوا َبلْ لَمْ َتكُوُنوا ُمْؤِمنَِني 

  }) ٢٩(قَالُوا َبلْ لَْم َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني { 
  .ما األمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة لإلميان، قابلة للكفر والعصيان: لتابعنيقال املتبوعون ل

  ) ٣٠(َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن َبلْ كُْنُتْم قَْوًما طَاِغَني 



  }) ٣٠(َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن َبلْ كُنُْتْم قَْوًما طَاِغَني { 
قوًما طاغني متجاوزين  -أيها املشركون-نا عليكم من حجة أو قوَّة، فنصدكم هبا عن اإلميان، بل كنتم وما كان ل

  .للحق

  ) ٣١(فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ 

  }) ٣١(فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ { 
  .ائقو العذاب، حنن وأنتم، مبا قدمنا من ذنوبنا ومعاصينا يف الدنيافلزَِمنا مجيًعا وعيد ربنا، إنا لذ

  ) ٣٢(فَأَغَْوْيَناكُْم إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن 

  }) ٣٢(فَأَغَْوْيَناكُْم إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن { 
  .بسبب كفرنا، وأهلكناكم معنا؛ فأضللناكم عن سبيل اهللا واإلميان به، إنا كنا ضالني من قبلكم، فهلكنا

  ) ٣٣(فَإِنَُّهْم َيوَْمِئٍذ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ 

  }) ٣٣(فَإِنَُّهْم َيْومَِئٍذ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ { 
  .فإن األتباع واملتبوعني مشتركون يوم القيامة يف العذاب، كما اشتركوا يف الدنيا يف معصية اهللا

  ) ٣٤(إِنَّا كَذَِلكَ َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني 

  }) ٣٤(إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني { 
  .إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي اهللا يف الدنيا على طاعته، فنذيقهم العذاب األليم

  ) ٣٥(إِنَُّهْم كَانُوا إِذَا ِقيلَ لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ 

  }) ٣٥(ُهْم ال إِلََه إِال اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ إِنَُّهْم كَاُنوا إِذَا ِقيلَ لَ{ 
ال إله إال اهللا، ودعوا إليها، وأُمروا بترك ما ينافيها، يستكربون عنها : إن أولئك املشركني كانوا يف الدنيا إذا قيل هلم

  .وعلى من جاء هبا

  ) ٣٦(َوَيقُولُونَ أَِئنَّا لََتارِكُو آِلَهِتَنا ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن 

  }) ٣٦(َوَيقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آِلهَِتَنا ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن  {
  .أنترك عبادة آهلتنا لقول رجل شاعر جمنون؟ يعنون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويقولون

  ) ٣٧(َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدَّقَ الْمُْرَسِلَني 



  }) ٣٧( َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدََّق الُْمْرَسِلَني{ 
كذَبوا، ما حممد كما وصفوه به، بل جاء بالقرآن والتوحيد، وصدَّق املرسلني فيما أخربوا به عنه من شرع اهللا 

  .وتوحيده

  ) ٣٨(إِنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الْأَِليمِ 

  }) ٣٨(إِنَّكُمْ لَذَاِئقُو الَْعذَابِ اَألِليمِ { 
  .وتكذيبكم لذائقو العذاب األليم املوجعبقولكم وكفركم  -أيها املشركون-إنكم 

  ) ٣٩(َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

  }) ٣٩(َوَما ُتْجَزْونَ إِال َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { 
  .وما جتزون يف اآلخرة إال مبا كنتم تعملونه يف الدنيا من املعاصي

  ) ٤٠(إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني 

  }) ٤٠(إِال ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني { 
  .إال عباد اهللا تعاىل الذين أخلصوا له يف عبادته، فأخلصهم واختصهم برمحته؛ فإهنم ناجون من العذاب األليم

  ) ٤١(أُولَِئَك لَُهْم رِْزٌق َمْعلُوٌم 

  }) ٤١(أُولَِئَك لَُهْم رِْزٌق َمْعلُوٌم { 
  .رزق معلوم ال ينقطع أولئك املخلصون هلم يف اجلنة

  ) ٤٣(ِفي َجنَّاتِ النَِّعيمِ ) ٤٢(فََواِكُه َوُهْم ُمكَْرُمونَ 

  }) ٤٣(ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ ) ٤٢(فََواِكُه َوُهْم ُمكَْرُمونَ { 
  .ذلك الرزق فواكه متنوعة، وهم مكرمون بكرامة اهللا هلم يف جنات النعيم الدائم

  ) ٤٤(َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني 

  }) ٤٤(َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني { 
  .ومن كرامتهم عند رهبم وإكرام بعضهم بعًضا أهنم على سرر متقابلني فيما بينهم

  ) ٤٧(لَا ِفيَها غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ ) ٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني ) ٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ 



  }) ٤٧(ال ِفيَها غَْولٌ َوال ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ ) ٤٦(بَْيَضاَء لَذَّةٍ ِللشَّارِبَِني ) ٤٥(ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ { 
يدار عليهم يف جمالسهم بكؤوس مخر من أهنار جارية، ال خيافون انقطاعها، بيضاء يف لوهنا، لذيذة يف شرهبا، ليس فيها 

  .وال للعقل أذى للجسم

  ) ٤٩(كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمكُْنونٌ ) ٤٨(َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌني 

  }) ٤٩(كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمكُْنونٌ ) ٤٨(َوِعْنَدُهْم قَاصَِراُت الطَّْرِف ِعٌني { 
  .ض مصون مل متسه األيديوعندهم يف جمالسهم نساء عفيفات، ال ينظرن إىل غري أزواجهن حسان األعني، كأهنن َبْي

  ) ٥٠(فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ 

  }) ٥٠(فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتَساَءلُونَ { 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحواهلم يف الدنيا وما كانوا يعانون فيها، وما أنعم اهللا به عليهم يف اجلنة، 

  .األنس وهذا من متام

  ) ٥١(قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن 

  }) ٥١(قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن { 
  .لقد كان يل يف الدنيا صاحب مالزم يل: قال قائل من أهل اجلنة

  ) ٥٣(ا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمِديُنونَ أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًب) ٥٢(َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني 

  }) ٥٣(أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَِئنَّا لََمِديُنونَ ) ٥٢(َيقُولُ أَئِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني { 
بعث وُنحاسب كيف تصدِّق بالبعث الذي هو يف غاية االستغراب؟ أإذا متنا ومتزقنا وصرنا تراًبا وعظاًما، ُن: يقول

  وُنجازى بأعمالنا؟

  ) ٥٥(فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ ) ٥٤(قَالَ َهلْ أَْنُتْم ُمطَِّلُعونَ 

  }) ٥٥(فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ ) ٥٤(قَالَ َهلْ أَنُْتْم ُمطَِّلُعونَ { 
طَّلعون لنرى مصري ذلك القرين؟ فاطلع فرأى قرينه يف وسط هل أنتم ُم: قال هذا املؤمن الذي أُدخل اجلنة ألصحابه

  .النار

  ) ٥٧(َولَْولَا نِْعَمةُ رَبِّي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن ) ٥٦(قَالَ َتاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَُتْرِدينِ 

  }) ٥٧(ُمْحضَرِيَن َولَْوال نِْعَمةُ رَبِّي لَكُْنُت ِمَن الْ) ٥٦(قَالَ تَاللَِّه إِنْ ِكْدتَ لَُترِْدينِ { 
ولوال فضل ريب هبداييت . لقد قاربت أن هتلكين بصدك إياي عن اإلميان لو أطعتك: قال املؤمن لقرينه املنكر للبعث

  .إىل اإلميان وتثبييت عليه، لكنت من احملضرين يف العذاب معك



  ) ٦٠(إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم ) ٥٩(بُِمَعذَّبَِني  إِلَّا مَْوَتَتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن) ٥٨(أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني 

  }) ٦٠(إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم ) ٥٩(إِال َمْوَتتََنا األُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني ) ٥٨(أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني { 
موتتنا األوىل يف الدنيا، وما حنن مبعذَّبني بعد دخولنا اجلنة؟ إنَّ ما حنن  أحقًا أننا خملَّدون منعَّمون، فما حنن مبيتني إال

  .فيه من نعيم هلَُو الظَّفَر العظيم

  ) ٦١(ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ 

  }) ٦١(ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ { 
  .ليصريوا إليه يف اآلخرة؛ لعظيم، فليعمل العاملون يف الدنياملثل هذا النعيم الكامل، واخللود الدائم، والفوز ا

  ) ٦٢(أَذَِلَك َخْيرٌ ُنزُلًا أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ 

  }) ٦٢(أَذَِلَك َخْيٌر نُُزال أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ { 
  لعونة، طعام أهل النار؟أذلك الذي سبق وصفه ِمن نعيم اجلنة خري ضيافة وعطاء من اهللا، أم شجرة الزقوم اخلبيثة امل

  ) ٦٣(إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني 

  }) ٦٣(إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني { 
إن صاحبكم ينبئكم أن يف النار : إنا جعلناها فتنة افتنت هبا الظاملون ألنفسهم بالكفر واملعاصي، وقالوا مستنكرين

  .رشجرة، والنار تأكل الشج

فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمنَْها فََماِلئُونَ ِمْنَها ) ٦٥(طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشَّيَاِطنيِ ) ٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج ِفي أَْصلِ الَْجِحيمِ 
  ) ٦٨(إِلَى الَْجحِيمِ ثُمَّ إِنَّ َمْرجَِعُهْم لَ) ٦٧(ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشوًْبا ِمْن َحِميمٍ ) ٦٦(الُْبطُونَ 

فَإِنَُّهْم آلِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها ) ٦٥(طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشََّياِطنيِ ) ٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج ِفي أَْصلِ الَْجحِيمِ { 
  }) ٦٨(إِنَّ َمْرجَِعُهْم ِإللَى الَْجِحيمِ ثُمَّ ) ٦٧(ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشوًْبا ِمْن َحِميمٍ ) ٦٦(الُْبطُونَ 

إهنا شجرة تنبت يف قعر جهنم، مثرها قبيح املنظر كأنه رؤوس الشياطني، فإذا كانت كذلك فال َتْسألْ بعد هذا عن 
مث إهنم بعد األكل منها لشاربون شراًبا خليطًا . طعمها، فإن املشركني آلكلون من تلك الشجرة فمالئون منها بطوهنم

  .بيًحا حارا، مث إن مردَّهم بعد هذا العذاب إىل عذاب النارق

  ) ٧٠(فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم ُيْهَرُعونَ ) ٦٩(إِنَُّهْم أَلْفَْوا آَباءَُهْم ضَالَِّني 

  }) ٧٠(فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم ُيْهَرُعونَ ) ٦٩(إِنَُّهْم أَلْفَْوا آَباَءُهْم َضالَِّني { 
  .على الشرك والضالل، فسارعوا إىل متابعتهم على ذلكإهنم وجدوا آباءهم 

  ) ٧١(َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني 



  }) ٧١(َولَقَدْ َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَرُ األَوَِّلَني { 
  .أكثر األمم السابقة -أيها الرسول-ولقد ضلَّ عن احلق قبل قومك 

  ) ٧٢(رِيَن َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِفيهِْم ُمْنِذ

  }) ٧٢(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُْنِذرِيَن { 
  .ولقد أرسلنا يف تلك األمم مرسلني أنذروهم بالعذاب فكفروا

  ) ٧٣(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن 

  }) ٧٣(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن { 
  .األمم اليت أنذرت، فكفرت؟ فقد ُعذِّبت، وصارت للناس عربة فتأمَّل كيف كانت هناية تلك

  ) ٧٤(إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني 

  }) ٧٤(إِال ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني { 
  .إال عباد اهللا الذين أخلصهم اهللا، وخصَّهم برمحته إلخالصهم له

  ) ٧٥( َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ

  }) ٧٥(َولَقَدْ َناَداَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ { 
  .لننصره على قومه، فلنعم اجمليبون له حنن؛ ولقد نادانا نبينا نوح

  ) ٧٦(َوَنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ 

  }) ٧٦(وََنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعِظيمِ { 
  .وأهله واملؤمنني معه ِمن أذى املشركني، ومن الغرق بالطوفان العظيموجنيناه 

  ) ٧٧(َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني 

  }) ٧٧(َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهمُ الَْباِقَني { 
  .وجعلنا ذرية نوح هم الباقني بعد غرق قومه

  ) ٧٨(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 

  }) ٧٨(كَْنا َعلَْيِه ِفي اآلخِرِيَن َوَتَر{ 
  .وأبقينا له ِذكًْرا مجيال وثناًء حسًنا فيمن جاء بعده من الناس يذكرونه به



  ) ٧٩(َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الْعَالَِمَني 

  }) ٧٩(َسالٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الَْعالَِمَني { 
  .ثين عليه األجيال من بعدهأمان لنوح وسالمة له من أن ُيذْكر بسوء يف اآلِخرين، بل ُت

  ) ٨٠(إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

  }) ٨٠(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني { 
  .مثل جزاء نوح جنزي كلَّ َمن أحسن من العباد يف طاعة اهللا

  ) ٨١(إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني 

  }) ٨١(َني إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنِ{ 
  .إن نوًحا من عبادنا املصدقني املخلصني العاملني بأوامر اهللا

  ) ٨٢(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن 

  }) ٨٢(ثُمَّ أَغَْرقَْنا اآلخَرِيَن { 
  .مث أغرقنا اآلخرين املكذبني من قومه بالطوفان، فلم تبق منهم عني َتطْرِف

أَئِفْكًا آِلَهةً ) ٨٥(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ ) ٨٤(إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ ) ٨٣(َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتِه لَإِْبَراِهيَم 
  ) ٨٧(فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٨٦(ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ 

أَئِفْكًا آِلَهةً ) ٨٥(إِذْ قَالَ َألبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبدُونَ ) ٨٤(قَلْبٍ َسلِيمٍ إِذْ َجاَء َربَُّه بِ) ٨٣(َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتِه ِإلبَْراِهيَم { 
  }) ٨٧(فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٨٦(ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ 

عتقاد باطل وُخلُق وإنَّ من أشياع نوح على منهاجه وملَّته نيبَّ اهللا إبراهيم، حني جاء ربه بقلب بريء من كل ا
ما الذي تعبدونه من دون اهللا؟ أتريدون آهلة خمتلَقَة تعبدوهنا، وتتركون : ذميم، حني قال ألبيه وقومه منكًرا عليهم

  عبادة اهللا املستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب العاملني أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدمت معه غريه؟

  ) ٩٠(فََتَولَّْوا َعْنُه ُمدْبِرِيَن ) ٨٩(فَقَالَ إِنِّي َسقِيٌم ) ٨٨(مِ فََنظََر َنظَْرةً ِفي النُُّجو

  }) ٩٠(فَتََولَّْوا َعْنُه ُمْدبِرِيَن ) ٨٩(فَقَالَ إِنِّي َسِقيٌم ) ٨٨(فََنظََر َنظَْرةً ِفي النُُّجومِ { 
وهذا . إين مريض: م، فقال هلمفنظر إبراهيم نظرة يف النجوم متفكًرا فيما يعتذر به عن اخلروج معهم إىل أعياده

  .فتركوه وراء ظهورهم. تعريض منه

  ) ٩٢(َما لَكُمْ لَا َتْنِطقُونَ ) ٩١(فََراغَ إِلَى آِلَهتِهِْم فَقَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ 



  }) ٩٢(َما لَكُْم ال َتْنِطقُونَ ) ٩١(فَرَاغَ إِلَى آِلهَِتهِْم فَقَالَ أَال تَأْكُلُونَ { 
أال تاكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سدنتكم؟ ما لكم ال : أصنام قومه فقال مستهزئًا هبافمال مسرًعا إىل 

  تنطقون وال جتيبون َمن يسألكم؟

  ) ٩٣(فََراغَ َعلَْيهِمْ ضَْرًبا بِالَْيِمنيِ 

  }) ٩٣(فَرَاغَ َعلَْيهِْم َضْرًبا بِالَْيِمنيِ { 
  .ليثبت لقومه خطأ عبادهتم هلا ؛فأقبل على آهلتهم يضرهبا ويكسِّرها بيده اليمين

  ) ٩٤(فَأَقَْبلُوا إِلَْيِه َيزِفُّونَ 

  }) ٩٤(فَأَقَْبلُوا إِلَْيهِ َيزِفُّونَ { 
  .فأقبلوا إليه يَْعُدون مسرعني غاضبني

  ) ٩٦(َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ) ٩٥(قَالَ أََتعُْبُدونَ َما تَْنِحُتونَ 

  }) ٩٦(وَاللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ) ٩٥(َما َتْنِحُتونَ قَالَ أََتْعُبُدونَ { 
فلقيهم إبراهيم بثبات قائال كيف تعبدون أصناًما تنحتوهنا أنتم، وتصنعوهنا بأيديكم، وتتركون عبادة ربكم الذي 

  خلقكم، وخلق عملكم؟

  ) ٩٧(قَالُوا اْبُنوا لَُه ُبنَْياًنا فَأَلْقُوُه ِفي الَْجحِيمِ 

  }) ٩٧(قَالُوا اْبنُوا لَُه بُْنَياًنا فَأَلْقُوُه ِفي الَْجحِيمِ  {
  .ابنوا له بنياًنا واملؤوه حطبًا، مث ألقوه فيه: وقالوا) فلما قامت عليهم احلجة جلؤوا إىل القوة(

  ) ٩٨(فَأََرادُوا بِِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم الْأَْسفَِلَني 

  }) ٩٨(لَْناُهُم اَألْسفَِلَني فَأَرَاُدوا بِِه كَْيًدا فََجَع{ 
فأراد قوم إبراهيم به كيًدا إلهالكه، فجعلناهم املقهورين املغلوبني، وردَّ اهللا كيدهم يف حنورهم، وجعل النار على 

  .إبراهيم برًدا وسالًما 

   )١٠٠(َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٩٩(َوقَالَ إِنِّي ذَاِهبٌ إِلَى رَبِّي سََيْهِدينِ 

  }) ١٠٠(َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٩٩(َوقَالَ إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى َربِّي َسَيْهِدينِ { 
فإنه سيدلين على اخلري يف ديين ؛ إين مهاجر إىل ريب من بلد قومي إىل حيث أمتكن من عبادة ريب: وقال إبراهيم

  .رب أعطين ولًدا صاحلًا. ودنياي



  ) ١٠١(َحِليمٍ  فََبشَّْرنَاُه بُِغلَامٍ

  }) ١٠١(فََبشَّْرَناُه بُِغالمٍ َحِليمٍ { 
  .يكون حليًما يف كربه، وهو إمساعيل: فأجبنا له دعوته، وبشَّرناه بغالم حليم، أي

الَ َيا أََبِت افَْعلْ َما ُتْؤَمُر َسَتجِدُنِي فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا بَُنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الْمََنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َماذَا تََرى قَ
  ) ١٠٢(إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن 

َيا أََبِت افَْعلْ َما ُتؤَْمُر  فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا بَُنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَانْظُْر َماذَا َتَرى قَالَ{ 
  }) ١٠٢(َتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن َس

فقال ) ورؤيا األنبياء حق(إين أرى يف املنام أين أذحبك، فما رأيك؟: فلما كَبِر إمساعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه
 -إن شاء اهللا-ستجدين أمض ما أمرك اهللا به ِمن ذحبي، : إمساعيل مُْرضًيا ربه، بارا بوالده، معيًنا له على طاعة اهللا

  .صابًرا طائًعا حمتسًبا

  ) ١٠٣(فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ 

  }) ١٠٣(فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ { 
  .على األرض؛ ليذحبه -وهو جانب اجلبهة-فلما استسلما ألمر اهللا وانقادا له، وألقى إبراهيم ابنه على جبينه 

  ) ١٠٥(قَدْ َصدَّقَْت الرُّْؤَيا إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٠٤(ُه أَنْ َيا إِْبَراهِيُم َوَنادَْيَنا

  }) ١٠٥(قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤَيا إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٠٤(َوَناَدْينَاُه أَنْ َيا إِبَْراِهيُم { 
أن يا إبراهيم، قد فعلَت ما أُمرت به وَصدَّقْتَ رؤياك، إنا كما جزيناك على : بةونادينا إبراهيم يف تلك احلالة العصي

  .تصديقك جنزي الذين أحسنوا مثلك، فنخلِّصهم من الشدائد يف الدنيا واآلخرة

  ) ١٠٦(إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبلَاُء الُْمبُِني 

  }) ١٠٦(إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبالُء الُْمبُِني { 
  .ذبح ابنك هو االبتالء الشاق الذي أبان عن صدق إميانكإن األمر ب

  ) ١٠٧(َوفََدْيَناهُ بِِذْبحٍ َعظِيمٍ 

  }) ١٠٧(َوفََديَْناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ { 
  .واستنقذنا إمساعيل، فجعلنا بديال عنه كبًشا عظيًما

  ) ١٠٨(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 



  }) ١٠٨(رِيَن َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي اآلِخ{ 
  .وأبقينا إلبراهيم ثناًء حسًنا يف األمم بعده

  ) ١٠٩(َسلَاٌم َعلَى إِْبَراِهيَم 

  }) ١٠٩(َسالٌم َعلَى إِبَْراِهيَم { 
  .حتيةٌ إلبراهيم من عند اهللا، ودعاٌء له بالسالمة من كل آفة

  ) ١١٠(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

  }) ١١٠(َني كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِ{ 
  .كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا، جنزي احملسنني من عبادنا

  ) ١١١(إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني 

  }) ١١١(إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنَِني { 
  .إنه من عبادنا املؤمنني الذين أعطَوا العبودية حقها

  ) ١١٢(َنبِيا ِمَن الصَّاِلِحَني  َوَبشَّْرَناُه بِإِْسحَاَق

  }) ١١٢(َوَبشَّْرنَاُه بِإِْسحَاَق َنبِيا ِمَن الصَّاِلِحَني { 
  .جزاء له على صربه ورضاه بأمر ربه، وطاعته له؛ وبشَّرنا إبراهيم بولده إسحاق نبيا من الصاحلني

  ) ١١٣(ا ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلنَفِْسِه ُمبٌِني َوَباَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِم

  }) ١١٣(َوبَاَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلمٌ ِلَنفِْسِه ُمبٌِني { 
  .فره ومعصيتهوِمن ذريتهما من هو مطيع لربه، حمسن لنفسه، وَمن هو ظامل هلا ظلًما بيًِّنا بك. وأنزلنا عليهما الربكة

  ) ١١٥(َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ ) ١١٤(َولَقَْد َمَننَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ 

  }) ١١٥(وََنجَّْينَاُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ ) ١١٤(َولَقَْد مََننَّا َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ { 
  .ى موسى وهارون بالنبوة والرسالة، وجنينامها وقومهما من الغرق، وما كانوا فيه من عبودية وَمذلَّةولقد مننَّا عل

  ) ١١٦(َوَنصَْرَناُهْم فَكَانُوا ُهُم الَْغاِلبَِني 

  }) ١١٦(َوَنَصْرَناُهْم فَكَاُنوا ُهمُ الْغَاِلبَِني { 
  .هونصرناهم، فكانت هلم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآل



  ) ١١٩(َوَتَركَْنا َعلَْيهَِما ِفي الْآِخرِيَن ) ١١٨(َوَهَدْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم ) ١١٧(َوآَتْيَناُهَما الِْكَتاَب الُْمسَْتبَِني 

) ١١٩(ا َعلَْيهَِما ِفي اآلِخرِيَن َوَتَركَْن) ١١٨(َوَهَدْيَناُهَما الصِّرَاطَ الُْمْسَتقِيَم ) ١١٧(َوآَتْيَناُهَما الِْكتَاَب الُْمْسَتبَِني { 
{  

وآتينامها التوراة البينة، وهدينامها الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه، وهو اإلسالم دين اهللا الذي ابتعث به 
  .أنبياءه، وأبقينا هلما ثناًء حسًنا وذكًرا مجيال فيمن بعدمها

  ) ١٢٢(إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني ) ١٢١(َنْجزِي الُْمْحِسنَِني  إِنَّا كَذَِلَك) ١٢٠(َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ 

  }) ١٢٢(إِنَُّهَما ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنَِني ) ١٢١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٢٠(َسالٌم َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ { 
اٌء هلما بالسالمة من كل آفة، كما جزينامها اجلزاء احلسن جنزي احملسنني حتيةٌ ملوسى وهارون من عند اهللا، وثناٌء ودع

  .إهنما من عبادنا الراسخني يف اإلميان. من عبادنا املخلصني لنا بالصدق واإلميان والعمل

) ١٢٥(َبْعلًا وََتذَُرونَ أَْحَسَن الَْخاِلِقَني أََتْدُعونَ ) ١٢٤(إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٢٣(َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
  ) ١٢٦(اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني 

أََتْدُعونَ بَْعال وََتذَُرونَ أَْحَسَن الَْخاِلِقنيَ ) ١٢٤(إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَال َتتَّقُونَ ) ١٢٣(َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني { 
  }) ١٢٦(اللََّه َربَّكُْم َوَربَّ آَباِئكُُم اَألوَِّلَني ) ١٢٥(

اتقوا اهللا وحده وخافوه، وال : وإن عبدنا إلياس ملن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة، إذ قال لقومه من بين إسرائيل
قكم، وخلق تشركوا معه غريه، كيف تعبدون صنًما، وتتركون عبادة اهللا أحسن اخلالقني، وهو ربكم الذي خل

  آباءكم املاضني قبلكم؟

  ) ١٢٨(إِلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٢٧(فَكَذَّبُوُه فَإِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَ 

  }) ١٢٨(إِال ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٢٧(فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ { 
قيامة للحساب والعقاب، إال عباد اهللا الذين أخلصوا دينهم هللا، فإهنم فكذب قوم إلياس نبيهم، فليجمعنهم اهللا يوم ال

  .ناجون من عذابه

إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا ) ١٣١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٣٠(َسلَاٌم َعلَى إِلْ َياِسَني ) ١٢٩(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 
  ) ١٣٢(الُْمْؤِمنَِني 

إِنَُّه ِمْن ) ١٣١(إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٣٠(َسالٌم َعلَى إِلْ يَاِسَني ) ١٢٩(َركَْنا َعلَْيِه ِفي اآلخِرِيَن َوَت{ 
  }) ١٣٢(ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني 

زاء احلسن على وكما جزينا إلياس اجل. حتية من اهللا، وثناٌء على إلياس. وجعلنا إللياس ثناًء مجيال يف األمم بعده
  .إنه من عباد اهللا املؤمنني املخلصني له العاملني بأوامره. طاعته، جنزي احملسنني من عبادنا املؤمنني



  ) ١٣٥(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٣٤(إِذْ َنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٣٣(َوإِنَّ لُوطًا لَِمَن الُْمْرَسِلَني 

  }) ١٣٥(إِال َعجُوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٣٤(إِذْ َنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٣٣(ا لَِمَن الْمُْرَسِلَني َوإِنَّ لُوطً{ 
وإن عبدنا لوطًا اصطفيناه، فجعلناه من املرسلني، إذ جنيناه وأهله أمجعني من العذاب، إال عجوًزا َهرِمة، هي زوجته، 

  .لكفرها هلكت مع الذين هلكوا من قومها

  ) ١٣٦(ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآَخرِيَن 

  }) ١٣٦(ثُمَّ دَمَّْرَنا اآلَخرِيَن { 
  .مث أهلكنا الباقني املكذبني من قومه

  ) ١٣٨(وَبِاللَّْيلِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ١٣٧(َوإِنَّكُْم لََتمُرُّونَ َعلَْيهِْم ُمصْبِِحَني 

  }) ١٣٨(َوبِاللَّْيلِ أَفَال َتْعِقلُونَ ) ١٣٧(بِِحَني َوإِنَّكُمْ لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمْص{ 
أفال . لتمرون ىف أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت الصباح، ومترون عليها ليال -"مكة"يا أهل -وإنكم 

  تعقلون، فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاهبم؟

  ) ١٤٠(ى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن إِذْ أََبَق إِلَ) ١٣٩(َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني 

  }) ١٤٠(إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١٣٩(َوإِنَّ يُوُنَس لَِمَن الُْمْرَسِلَني { 
وإن عبدنا يونس اصطفيناه وجعلناه من املرسلني، إذ هرب من بلده غاضًبا على قومه، وركب سفينة مملوءة ركاًبا 

  .وأمتعة

  ) ١٤١(ِمَن الُْمْدَحِضَني فََساَهَم فَكَانَ 

  }) ١٤١(فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني { 
  .وأحاطت هبا األمواج العظيمة، فاقترع ركاب السفينة لتخفيف احلمولة خوف الغرق، فكان يونس من املغلوبني

  ) ١٤٢(فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم 

  }) ١٤٢( فَالَْتقََمُه الْحُوُت َوُهَو ُمِليٌم{ 
  .فأُلقي يف البحر، فابتلعه احلوت، ويونس عليه السالم آٍت مبا ُيالم عليه

  ) ١٤٣(فَلَْولَا أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني 



  }) ١٤٤(لَلَبِثَ ِفي َبطْنِهِ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ١٤٣(فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِِّحَني { 
: ه من كثرة العبادة والعمل الصاحل قبل وقوعه يف بطن احلوت، وتسبيحه، وهو يف بطن احلوت بقولهفلوال ما تقدَّم ل

  .، ملكث يف بطن احلوت، وصار له قًربا إىل يوم القيامة} ال إِلََه إِال أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني { 

  ) ١٤٥(فََنَبذْنَاُه بِالَْعَراِء َوُهَو َسقِيٌم 

  }) ١٤٥(فََنَبذَْناُه بِالْعََراِء َوُهَو َسِقيٌم { 
  .فطرحناه من بطن احلوت، وألقيناه يف أرض خالية عارية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن

  ) ١٤٦(َوأَْنبَْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ 

  }) ١٤٦(َوأَْنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ { 
  .تنا عليه شجرة من القَْرع تظلُّه، وينتفع هباوأنب

  ) ١٤٨(فَآَمنُوا فََمتَّْعَناُهمْ إِلَى ِحنيٍ ) ١٤٧(َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلٍْف أَوْ َيزِيُدونَ 

  }) ١٤٨(فَآَمُنوا فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ ) ١٤٧(َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلٍْف أَْو يَزِيُدونَ { 
  .وأرسلناه إىل مائة ألف من قومه بل يزيدون، فصدَّقوا وعملوا مبا جاء به، فمتعناهم حبياهتم إىل وقت بلوغ آجاهلم

  ) ١٤٩(فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ 

  }) ١٤٩(فَاْسَتفِْتهِْم أَلَِربَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ { 
  كيف جعلوا هللا البنات الاليت يكرهوهننَّ، وألنفسهم البنني الذين يريدوهنم؟: قومك -الرسولأيها -فاسأل 

  ) ١٥٠(أَْم َخلَقَْنا الَْملَاِئكَةَ إَِناثًا َوُهْم َشاِهُدونَ 

  }) ١٥٠(أَْم َخلَقَْنا الَْمالِئكَةَ إِنَاثًا َوُهْم َشاِهُدونَ { 
  اضرون؟واسأهلم أَخلَقْنا املالئكة إناثًا، وهم ح

  ) ١٥٢(َولََد اللَُّه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ ) ١٥١(أَلَا إِنَُّهْم ِمْن إِفِْكهِمْ لََيقُولُونَ 

  }) ١٥٢(َولَدَ اللَُّه وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ ) ١٥١(أَال إِنَُّهْم ِمْن إِفْكِهِْم لََيقُولُونَ { 
  .هنم يقولون ما ال يعلمونأل؛ ولَد اهللا، وإهنم لكاذبون: وإنَّ ِمن كذهبم قوهلم

  ) ١٥٣(أَْصطَفَى الَْبنَاِت َعلَى الَْبنَِني 

  }) ١٥٣(أَْصطَفَى الْبََناِت َعلَى الَْبنَِني { 
  ألي شيء خيتار اهللا البنات دون البنني؟



  ) ١٥٤(َما لَكُْم كَْيفَ َتْحكُُمونَ 

  }) ١٥٤(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ { 
  .أن يكون هللا البنات ولكم البنون، وأنتم ال ترضون البنات ألنفسكم -يها القومأ-بئس احلكم ما حتكمونه 

  ) ١٥٥(أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  }) ١٥٥(أَفَال َتذَكَُّرونَ { 
  .أفال تذكرون أنه ال جيوز وال ينبغي أن يكون له ولد؟ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبًريا

  ) ١٥٦(أَْم لَكُمْ ُسلْطَانٌ ُمبٌِني 

  }) ١٥٦(ْم لَكُْم ُسلْطَانٌ ُمبٌِني أَ{ 
  بل ألكم حجة بيِّنة على قولكم وافترائكم؟

  ) ١٥٧(فَأُْتوا بِِكتَابِكُْم إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 

  }) ١٥٧(فَأُْتوا بِِكتَابِكُْم إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
  لكم؟إن كانت لكم حجة يف كتاب من عند اهللا فأتوا هبا، إن كنتم صادقني يف قو

  ) ١٥٨(َوَجَعلُوا َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ َنَسًبا َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ 

  }) ١٥٨(َوَجَعلُوا َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسًبا َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ { 
  .قرابة ونسًبا، ولقد علمت املالئكة أن املشركني حمضرون للعذاب يوم القيامة وجعل املشركون بني اهللا واملالئكة

  ) ١٥٩(سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ 

  }) ١٥٩(سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ { 
  .تنزَّه اهللا عن كل ما ال يليق به ممَّا يصفه به الكافرون

  ) ١٦٠(إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني 

  }) ١٦٠(إِال ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني { 
  .لكن عباد اهللا املخلصني له يف عبادته ال يصفونه إال مبا يليق جبالله سبحانه

  ) ١٦٣(إِلَّا َمْن ُهَو َصالِ الَْجحِيمِ ) ١٦٢(َما أَنُْتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني ) ١٦١(فَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ 



  }) ١٦٣(إِال َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ ) ١٦٢(َما أَْنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني ) ١٦١(َوَما َتعُْبُدونَ  فَإِنَّكُْم{ 
وما تعبدون من دون اهللا من آهلة، ما أنتم مبضلِّني أحًدا إال َمن قدَّر اهللا عز وجل عليه  -أيها املشركون باهللا-فإنكم 

  .أن َيْصلَى اجلحيم؛ لكفره وظلمه

  ) ١٦٦(َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ ) ١٦٥(َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ) ١٦٤(ا ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم َوَم

  }) ١٦٦(وَإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ ) ١٦٥(َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ) ١٦٤(َوَما ِمنَّا إِال لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم { 
وما منا أحٌد إال له مقام يف السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صفوفًا يف عبادة اهللا وطاعته، وإنا : املالئكةقالت 

  .لنحن املنزِّهون اهللا عن كل ما ال يليق به

  ) ١٦٩(ِه الُْمْخلَِصَني لَكُنَّا ِعَباَد اللَّ) ١٦٨(لَْو أَنَّ ِعْنَدَنا ِذكًْرا ِمَن الْأَوَِّلَني ) ١٦٧(َوإِنْ كَاُنوا لََيقُولُونَ 

  }) ١٦٩(لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٦٨(لَْو أَنَّ عِْنَدَنا ذِكًْرا ِمَن األَوَِّلَني ) ١٦٧(َوإِنْ كَانُوا لََيقُولُونَ { 
لنا، لكنا عباد لو جاءنا من الكتب واألنبياء ما جاء األولني قب: -أيها الرسول-ليقولون قبل بعثتك " مكة"وإن كفار 

  .اهللا الصادقني يف اإلميان، املخلَصني يف العبادة

  ) ١٧٠(فَكَفَُروا بِِه فََسْوفَ َيْعلَُمونَ 

  }) ١٧٠(فَكَفَُروا بِِه فََسْوَف َيْعلَُمونَ { 
فلما جاءهم ذكر األولني، وعلم اآلخرين، وأكمل الكتب، وأفضل الرسل، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، كفروا 

  .فسوف يعلمون ما هلم من العذاب يف اآلخرة به،

  ) ١٧٣(َوإِنَّ جُْندََنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ ) ١٧٢(إِنَُّهْم لَُهُم الْمَْنصُوُرونَ ) ١٧١(َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني 

  }) ١٧٣(َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ ) ١٧٢(إِنَُّهْم لَُهُم الَْمْنصُوُرونَ ) ١٧١(َولَقَدْ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلعَِبادَِنا الْمُْرَسِلَني { 
لعبادنا املرسلني، أن هلم النصرة على أعدائهم باحلجة والقوة، وأن جندنا  -اليت ال مردَّ هلا-ولقد سبقت كلمتنا 

  .اقبة واملآلاجملاهدين يف سبيلنا هلم الغالبون ألعدائهم يف كل مقام باعتبار الع

  ) ١٧٥(َوأَْبِصْرُهْم فَسَْوَف يُْبِصُرونَ ) ١٧٤(فََتَولَّ َعْنُهْم حَتَّى ِحنيٍ 

  }) ١٧٥(َوأَْبِصرُْهْم فََسْوَف يُْبِصُرونَ ) ١٧٤(فََتَولَّ َعْنُهمْ َحتَّى ِحنيٍ { 
ا، ويأيت أمر اهللا بعذاهبم، َعمَّن عاند، ومل يقبل احلق حىت تنقضي املدة اليت أمهلهم فيه -أيها الرسول-فأعرض 

  .وأنظرهم وارتقب ماذا حيل هبم من العذاب مبخالفتك؟ فسوف يرون ما حيل هبم من عذاب اهللا

  ) ١٧٧(فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَحتِهِْم فََساَء صََباُح الُْمْنذَرِيَن ) ١٧٦(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ 



  }) ١٧٧(فَإِذَا نََزلَ بَِساحَِتهِْم فََساءَ َصَباحُ الْمُْنذَرِيَن  )١٧٦(أَفَبَِعذَابَِنا َيْسَتْعجِلُونَ { 
  .أفبنزول عذابنا هبم يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا هبم، فبئس الصباح صباحهم

  ) ١٧٩(وَأَْبِصْر فَسَْوَف يُْبِصُرونَ ) ١٧٨(َوَتَولَّ َعنُْهْم َحتَّى ِحنيٍ 

  }) ١٧٩(وَأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرونَ ) ١٧٨(ِحنيٍ  َوَتَولَّ َعنُْهْم حَتَّى{ 
  .وأعرض عنهم حىت يأذن اهللا بعذاهبم، وأنظرهم فسوف يرون ما حيل هبم من العذاب والنكال

  ) ١٨٠(سُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ 

  }) ١٨٠(سُْبَحانَ َربِّكَ َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ { 
  .تنزَّه اهللا وتعاىل رب العزة عما يصفه هؤالء املفترون عليه

  ) ١٨١(َوَسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني 

  }) ١٨١(َوَسالٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني { 
  .وحتية اهللا الدائمة وثناؤه وأمانه جلميع املرسلني

  ) ١٨٢(َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

  }) ١٨٢(بِّ الَْعالَِمَني َوالَْحْمدُ ِللَِّه َر{ 
  .واحلمد هللا رب العاملني يف األوىل واآلخرة، فهو املستحق لذلك وحده ال شريك له

  }سورة ص { 

  ) ٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ ) ١(ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ 

  }) ٢(ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ) ١(ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) ص ( 

ولكن الكافرين متكربون على احلق . يقسم اهللا سبحانه بالقرآن املشتمل على تذكري الناس مبا هم عنه غافلون
  .خمالفون له

  ) ٣(اَت ِحَني َمَناصٍ كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َولَ

  }) ٣(كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َوالَت ِحَني َمَناصٍ { 
كثًريا من األمم أهلكناها قبل هؤالء املشركني، فاستغاثوا حني جاءهم العذاب ونادوا بالتوبة، وليس الوقت وقت 

  .قَبول توبة، وال وقت فرار وخالص مما أصاهبم



أََجَعلَ الْآِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ ) ٤(َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر ِمنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر كَذَّاٌب َو
  ) ٥(ُعَجاٌب 

أَجََعلَ اآلِلَهةَ إِلًَها وَاِحًدا إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ) ٤(َوَعجِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا سَاِحٌر كَذَّاٌب { 
  }) ٥(ُعَجاٌب 

إنه ليس رسوال بل : وعجِب هؤالء الكفار ِمن بعث اهللا إليهم بشرا منهم؛ ليدعوهم إىل اهللا وخيوَّفهم عذابه، وقالوا
ذا الذي جاء به ودعا إليه لَشيء هو كاذب يف قوله، ساحر لقومه، كيف يصيِّر اآلهلة الكثرية إهلًا واحًدا؟ إنَّ ه

  .عجيب

َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخَرِة إِنْ َهذَا ) ٦(َواْنطَلََق الَْملَأُ ِمنُْهْم أَِن اْمشُوا وَاْصبِرُوا َعلَى آِلهَِتكُمْ إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُيَراُد 
  ) ٧(إِلَّا اْخِتلَاٌق 

َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة اآلِخَرةِ إِنْ ) ٦(أَِن اْمُشوا وَاصْبُِروا َعلَى آلَِهِتكُْم إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُيرَاُد  َواْنطَلََق الَْمُأل ِمنُْهْم{ 
  }) ٧(َهذَا إِال اْخِتالٌق 

إن وانطلق رؤساء القوم وكرباؤهم حيرِّضون قومهم على االستمرار على الشرك والصرب على تعدد اآلهلة، ويقولون 
ما جاء به هذا الرسول شيء مدبَّر يقصد منه الرئاسة والسيادة، ما مسعنا مبا يدعو إليه يف دين آبائنا من قريش، وال 

  .يف النصرانية، ما هذا إال كذب وافتراء

  ) ٨( أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبيْنَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ

  }) ٨(أَؤُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ { 
وإرسايل لك، بل قالوا  -أيها الرسول-أُخص حممد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم يف ريب من وحيي إليك 

  .و ذاقوا عذابه ملا جترؤوا على ما قالواذلك؛ ألهنم مل يذوقوا عذاب اهللا، فل

  ) ٩(أَْم ِعْنَدُهْم خََزاِئُن َرْحَمِة رَبَِّك الَْعزِيزِ الْوَهَّابِ 

  }) ٩(أَْم ِعْنَدُهمْ َخزَاِئُن َرْحَمِة َربِّكَ الْعَزِيزِ الَْوهَّابِ { 
  ه ملن يشاء من خلقه؟أم هم ميلكون خزائن فضل ربك العزيز يف سلطانه، الوهاب ما يشاء من رزقه وفضل

  ) ١٠(أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَلْيَْرَتقُوا ِفي الْأَْسَبابِ 

  }) ١٠(أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما فَلَْيْرَتقُوا ِفي اَألْسَبابِ { 
واألرض وما بينهما، فُيْعطوا وَيْمنعوا؟ فليأخذوا باألسباب املوصلة هلم إىل أم هلؤالء املشركني ُملْك السموات 

  .السماء، حىت حيكموا مبا يريدون من عطاء ومنع



َوقَْوُم  َوثَمُوُد) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو الْأَْوَتاِد ) ١١(ُجْنٌد َما ُهنَاِلَك مَْهُزوٌم ِمَن الْأَحَْزابِ 
  ) ١٤(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ ) ١٣(لُوٍط وَأَْصَحاُب الْأَْيكَِة أُولَِئَك الْأَحَْزاُب 

َوثَمُوُد َوقَْوُم ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو األَْوَتاِد ) ١١(جُْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اَألْحزَابِ { 
  }) ١٤(إِنْ كُلٌّ إِال كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ ) ١٣(لُوٍط وَأَْصَحاُب األَْيكَِة أُولَِئكَ اَألْحزَاُب 

هؤالء اجلند املكذِّبون جند مهزومون، كما ُهزم غريهم من األحزاب قبلهم، كذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 
أولئك األمم الذين حتزَّبوا . ومثود وقوم لوط وأصحاب األشجار والبساتني وهم قوم شعيبصاحب القوة العظيمة، 

  .إنْ كلٌّ ِمن هؤالء إال كذَّب الرسل، فاستحقوا عذاب اهللا، وحلَّ هبم عقابه. على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه

  ) ١٥(َواقٍ َوَما َيْنظُُر َهُؤلَاِء إِلَّا َصْيَحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فَ

  }) ١٥(َوَما َيْنظُُر هَُؤالِء إِال َصْيَحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فََواقٍ { 
  .وما ينتظر هؤالء املشركون حللول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم، إال نفخة واحدة ما هلا من رجوع

  ) ١٦(َوقَالُوا َربََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحَسابِ 

  }) ١٦(َوقَالُوا َربََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ { 
  .ربنا عجِّل لنا نصيبنا من العذاب يف الدينا قبل يوم القيامة، وكان هذا استهزاًء منهم: وقالوا

  ) ١٧(ٌب اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداوُوَد ذَا الْأَْيِد إِنَُّه أَوَّا

  }) ١٧(اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا اَألْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب { 
على ما يقولونه مما تكره، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على أعداء اهللا والصرب على  -أيها الرسول-اصرب 

  ).ذا تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلمويف ه.(طاعته، إنه توَّاب كثري الرجوع إىل ما يرضي اهللا

  ) ١٩(َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً كُلٌّ لَُه أَوَّاٌب ) ١٨(إِنَّا َسخَّْرَنا الْجِبَالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َوالْإِشْرَاقِ 

  }) ١٩(ْيَر َمْحشُوَرةً كُلٌّ لَهُ أَوَّاٌب وَالطَّ) ١٨(إِنَّا َسخَّْرَنا الْجِبَالَ َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِالَْعِشيِّ وَاِإلشْرَاقِ { 
  .إنا سخَّرنا اجلبال مع داود يسبِّحن بتسبيحه أول النهار وآخره، وسخرنا الطري معه جمموعة تسبِّح، وتطيع تبًعا له

  ) ٢٠(َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوآَتيَْناُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ 

  }) ٢٠(َناهُ الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ َوَشَدْدَنا ُملْكَُه َوآَتْي{ 
  .وقوَّينا له ملكه باهليبة والقوة والنصر، وآتيناه النبوة، والفصل يف الكالم واحلكم

ْف َخْصَمانِ َبَغى إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُوا لَا َتَخ) ٢١(َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتسَوَُّروا الِْمْحرَاَب 
  ) ٢٢(َبْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ فَاْحكُْم َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َولَا ُتْشِططْ َواْهِدَنا إِلَى َسَواِء الصَِّراِط 



َتَخْف َخْصَماِن َبَغى إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُوَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُوا ال ) ٢١(َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتسَوَّرُوا الِْمْحرَاَب { 
  }) ٢٢(َبْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ فَاْحكُْم َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َوال ُتْشِططْ َواْهِدَنا إِلَى سََواِء الصَِّراِط 

خرب املتخاِصَمني اللذَين تسوَّرا على داود يف مكان عبادته، فارتاع من دخوهلما عليه؟  -أيها الرسول-وهل جاءك 
ْف، فنحن خصمان ظلم أحدنا اآلخر، فاقض بيننا بالعدل، وال َتُجْر علينا يف احلكم، وأرِشدنا إىل ال َتَخ: قالوا له

  .سواء السبيل

  ) ٢٣( إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َنْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ وَاِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ

  }) ٢٣(لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ نَْعَجةً َوِليَ َنْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ إِنَّ َهذَا أَِخي { 
أعطنيها، : إن هذا أخي له تسع وتسعون من النعاج، وليس عندي إال نعجة واحدة، فطمع فيها، وقال: قال أحدمها
  .وغلبين حبجته

َوَعِملُوا الِ نَْعجَِتَك إِلَى نِعَاجِِه َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن الُْخلَطَاِء لََيْبِغي بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بُِسَؤ
  ) ٢٤(الصَّاِلحَاِت َوقَِليلٌ َما ُهْم َوظَنَّ َداُوودُ أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتْغفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا وَأَنَاَب 

ضٍ إِال الَِّذيَن آَمُنوا قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نَِعاجِِه َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن الُْخلَطَاِء لََيبِْغي َبْعُضُهْم َعلَى بَْع{ 
  }) ٢٤(ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوأََناَب َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ َما ُهْم َوظَنَّ َداُوُد أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتغْفََر َربَّ

لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إىل نعاجه، وإن كثًريا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض، : قال داود
وأيقن . ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه ِمن نفسه إال املؤمنني الصاحلني، فال يبغي بعضهم على بعض، وهم قليل

  .اخلصومة، فاستغفر ربه، وسجد تقرًبا هللا، ورجع إليه وتاب داود أننا فتنَّاه هبذه

  ) ٢٥(فََغفَْرَنا لَُه ذَِلَك َوإِنَّ لَُه عِْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ 

  }) ٢٥(فََغفَْرَنا لَُه ذَِلَك َوإِنَّ لَُه ِعْندََنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ { 
  .ا، وأعددنا له حسن املصري يف اآلخرةفغفرنا له ذلك، وجعلناه من املقرَّبني عندن

َك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َيا َداُوودُ إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َولَا َتتَّبِعِ الْهََوى فَُيِضلَّ
  ) ٢٦(بَِما َنسُوا َيْوَم الِْحَسابِ  َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد

 َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً ِفي اَألْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َوال َتتَّبِعِ الْهََوى فَُيِضلََّك{ 
  }) ٢٦(يدٌ بَِما َنسُوا َيْوَم الِْحَسابِ َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِد

يا داود إنا استخلفناك يف األرض وملَّكناك فيها، فاحكم بني الناس بالعدل واإلنصاف، وال تتبع اهلوى يف األحكام، 
ء فُيضلك ذلك عن دين اهللا وشرعه، إن الذين َيِضلُّون عن سبيل اهللا هلم عذاب أليم يف النار ؛ بغفلتهم عن يوم اجلزا

ويف هذا توصية لوالة األمر أن حيكموا باحلق املنزل من اهللا، تبارك وتعاىل، وال يعدلوا عنه، فيضلوا عن . واحلساب
  .سبيله



  ) ٢٧( ا ِمَن النَّارَِوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُوا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُرو

  }) ٢٧(ِمَن النَّارِ َوَما َخلَقَْنا السََّماَء وَاَألْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطال ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُوا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا { 
لظنهم  وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما عبثًا وهلًوا، ذلك ظنُّ الذين كفروا، فويل هلم من النار يوم القيامة؛

  .الباطل، وكفرهم باهللا

  ) ٢٨(ارِ أَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفي الْأَْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّ

  }) ٢٨(ْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت كَالْمُفِْسِديَن ِفي اَألْرضِ أَ{ 
أجنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض، أم جنعل أهل التقوى املؤمنني كأصحاب الفجور 

الكافرين؟ هذه التسوية غري الئقة حبكمة اهللا وُحكْمه، فال يستوون عند اهللا، بل يثيب اهللا املؤمنني األتقياء، ويعاقب 
ا  .ملفسدين األشقياء

  ) ٢٩(ِكَتاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَركٌ ِلَيدَّبَّرُوا آَياِتِه َوِليََتذَكََّر أُولُو الْأَلَْبابِ 

  }) ٢٩(ِكَتابٌ أَنَْزلَْناهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لَِيدَّبَُّروا آيَاِتِه َولَِيَتذَكَّرَ أُولُو اَأللَْبابِ { 
كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا يف آياته، ويعملوا هبداياته ودالالته،  -ها الرسولأي-هذا املوحى به إليك 

  .وليتذكر أصحاب العقول السليمة ما كلفهم اهللا به

  ) ٣٠(َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّاٌب 

  }) ٣٠(إِنَُّه أَوَّاٌب  َوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسلَْيَمانَ نِْعمَ الْعَْبُد{ 
ووهبنا لداود ابنه سليمان، فأنعمنا به عليه، وأقررنا به عينه، نِْعم العبد سليمان، إنه كان كثري الرجوع إىل اهللا 

  .واإلنابة إليه

  ) ٣١(إِذْ ُعرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّاِفنَاُت الْجَِياُد 

  }) ٣١(فَِناُت الْجَِياُد إِذْ عُرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّا{ 
اذكر حني عُرِضت عليه عصًرا اخليول األصيلة السريعة، تقف على ثالث قوائم وترفع الرابعة؛ لنجابتها وخفتها، 

  .فما زالت تُعرض عليه حىت غابت الشمس

ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسًحا بِالسُّوقِ ) ٣٢(فَقَالَ إِنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ الْخَْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّي َحتَّى تََواَرْت بِالِْحَجابِ 
  ) ٣٣(َوالْأَْعنَاقِ 

ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسًحا بِالسُّوقِ ) ٣٢(فَقَالَ إِنِّي أَْحَبْبتُ ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ رَبِّي حَتَّى َتوَاَرتْ بِالِْحَجابِ { 
  }) ٣٣(َواَألْعنَاقِ 



ملال عن ذكر ريب حىت غابت الشمس عن عينيه، رُدُّوا عليَّ اخليل اليت عُرضت من قبل، إنين آثرت حب ا: فقال
  .فشرع ميسح سوقها وأعناقها

َحٍد ِمْن قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َيْنَبِغي ِلأَ) ٣٤(َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَيَْنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب 
  ) ٣٦(فََسخَّْرَنا لَُه الرِّيَح َتجْرِي بِأَمْرِِه ُرَخاًء َحْيثُ أَصَاَب ) ٣٥(َبْعِدي إِنَّكَ أَْنتَ الَْوهَّاُب 

ا ال َيْنبَِغي َألَحٍد ِمْن قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهبْ ِلي ُملْكً) ٣٤(َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِّهِ َجَسًدا ثُمَّ أََناَب { 
  }) ٣٦(فََسخَّْرَنا لَُه الرِّيَح َتجْرِي بِأَمْرِِه ُرَخاًء َحْيثُ أَصَاَب ) ٣٥(َبْعِدي إِنَّكَ أَْنتَ الَْوهَّاُب 

ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق وَلَد، وُِلد له حني أقسم ليطوفنَّ على نسائه، وكلهن تأيت بفارس جياهد 
إن شاء اهللا، فطاف عليهن مجيًعا، فلم حتمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق ولد، مث رجع : سبيل اهللا، ومل يقل يف

رب اغفر يل ذنيب، وأعطين ملكًا عظيًما خاًصا ال يكون مثله ألحد من البشر بعدي، : سليمان إىل ربه وتاب، قال
  .نا الريح جتري بأمره طيِّعة مع قوهتا وشدهتا حيث أرادفاستجبنا له، وذلل. كثري اجلود والعطاء -سبحانك -إنك

َهذَا َعطَاؤَُنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحسَابٍ ) ٣٨(َوآَخرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد ) ٣٧(َوالشََّياِطَني كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ 
)٣٩ (  

َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بِغَْيرِ ِحَسابٍ ) ٣٨(َوآَخرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي اَألْصفَاِد ) ٣٧(َوالشَّيَاِطَني كُلَّ بَنَّاٍء َوغَوَّاصٍ { 
)٣٩ ({  

فمنهم البناؤون والغوَّاصون يف البحار، وآخرون، وهم مردة الشياطني، : وسخَّرنا له الشياطني يستعملهم يف أعماله
م والتسخري اخلاص عطاؤنا لك يا سليمان، فأعط َمن شئت وامنع َمن شئت، هذا املُلْك العظي. موثوقون يف األغالل
  .ال حساب عليك

  ) ٤٠(َوإِنَّ لَُه ِعْندََنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ 

  }) ٤٠(َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ { 
  .وإن لسليمان عندنا يف الدار اآلخرة لَقربةً وحسن مرجع

  ) ٤١(ْبَدَنا أَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ َواذْكُْر َع

  }) ٤١(َواذْكُْر عَْبَدَنا أَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { 
بب يل بتعب ومشقة، وأمل يف جسدي ومايل عبدنا أيوب، حني دعا ربه أن الشيطان تس -أيها الرسول-واذكر 
  .وأهلي

  ) ٤٢(ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمغَْتَسلٌ َبارٌِد َوشََراٌب 



  }) ٤٢(ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمْغَتَسلٌ بَارٌِد َوَشرَاٌب { 
  .ذىاضرب برجلك األرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منه، واغتِسلْ فيذهب عنك الضر واأل: فقلنا له

  ) ٤٣(َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوذِكَْرى ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ 

  }) ٤٣(َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ألُوِلي اَأللْبَابِ { 
وولد، وزدناه مثلهم بنني وحفدة، كل ذلك رمحة منَّا به فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوجة 

  .وإكراًما له على صربه، وعربة وذكرى ألصحاب العقول السليمة؛ ليعلموا أن عاقبة الصرب الفرج وكشف الضر

  ) ٤٤(أَوَّاٌب َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثًا فَاْضرِبْ بِِه َولَا َتْحَنثْ إِنَّا َوَجْدَناهُ َصابًِرا نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه 

  }) ٤٤(َوُخذْ بَِيِدَك ِضغْثًا فَاضْرِْب بِِه َوال َتحَْنثْ إِنَّا َوَجْدَناهُ َصابًِرا نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب { 
خذ بيدك ُحزمة مشاريخ، فاضرب هبا زوجك إبراًرا بيمينك، فال حتنث؛ إذ أقسم ليضربنَّها مائة جلدة إذا : وقلنا له

إنا وجدنا . ملَّا غضب عليها من أمر يسري أثناء مرضه، وكانت امرأة صاحلة، فرمحها اهللا ورمحه هبذه الفتوىشفاه اهللا، 
  .أيوب صابًرا على البالء، نِعم العبد هو، إنه رجَّاع إىل طاعة اهللا

  ) ٤٥(َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصارِ 

  }) ٤٥(َواذْكُْر ِعبَاَدَنا إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب أُوِلي األَْيِدي وَاألَْبَصارِ { 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإهنم أصحاب قوة يف طاعة اهللا، وبصرية يف : عبادنا وأنبياءنا -أيها الرسول-واذكر 
  .دينه

  ) ٤٧(وَإِنَُّهْم ِعْندََنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن الْأَْخيَارِ ) ٤٦(دَّارِ إِنَّا أَْخلَصَْناُهْم بِخَاِلَصٍة ذِكَْرى ال

  }) ٤٧(َوإِنَُّهْم ِعْنَدَنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن اَألْخيَارِ ) ٤٦(إِنَّا أَخْلَْصَناُهمْ بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ { 
لوهبم، فعملوا هلا بطاعتنا، ودعوا الناس إليها، إنا خصصناهم خباصة عظيمة، حيث جعلنا ذكرى الدار اآلخرة يف ق

  .وإهنم عندنا ملن الذين اخترناهم لطاعتنا، واصطفيناهم لرسالتنا. وذكَّروهم هبا

  ) ٤٨(َواذْكُْر إِْسَماِعيلَ َوالَْيَسَع وَذَا الِْكفْلِ وَكُلٌّ ِمَن الْأَْخيَارِ 

  }) ٤٨(َوكُلٌّ ِمَن اَألْخيَارِ  َواذْكُرْ إِْسَماعِيلَ َوالَْيَسَع وَذَا الْكِفْلِ{ 
إن كال منهم من األخيار الذين ؛ إمساعيل، واليسع، وذا الكفل، بأحسن الذكر: عبادنا -أيها الرسول-واذكر 

  .اختارهم اهللا من اخللق، واختار هلم أكمل األحوال والصفات

ُمتَِّكِئَني ِفيَها َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ ) ٥٠(ٍن ُمفَتََّحةً لَُهمُ الْأَْبوَاُب َجنَّاِت َعْد) ٤٩(َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ 
  ) ٥١(كَِثَريٍة َوشََرابٍ 



ِفيَها مُتَِّكِئَني ِفيَها َيْدُعونَ ) ٥٠(جَنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهُم اَألْبوَاُب ) ٤٩(َهذَا ذِكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن مَآبٍ { 
  }) ٥١(بِفَاِكَهٍة كَِثَريٍة َوَشرَابٍ 

وإن ألهل تقوى اهللا وطاعته لَحسَن مصري عندنا يف جنات . ولقومك -أيها الرسول-هذا القرآن ِذكْر وشرف لك 
إقامة، مفتَّحة هلم أبواهبا، متكئني فيها على األرائك املزيَّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثرية 

  .اب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهموالشر

  ) ٥٢(َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَْترَاٌب 

  }) ٥٢(َوِعْنَدُهْم قَاصَِراُت الطَّْرفِ أَتَْراٌب { 
  .وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات يف السن

  ) ٥٤(ذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمْن َنفَاٍد إِنَّ َه) ٥٣(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ 

  }) ٥٤(إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمْن َنفَاٍد ) ٥٣(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحسَابِ { 
  .يوم القيامة، إنه لَرزقنا لكم، ليس له فناء وال انقطاع -أيها املتقون -هذا النعيم هو ما توعدون به

  ) ٥٦(َجَهنََّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الِْمَهاُد ) ٥٥(لطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ َهذَا َوإِنَّ ِل

  }) ٥٦(َجهَنََّم َيْصلَْوَنَها فَبِئَْس الِْمهَاُد ) ٥٥(َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ َمآبٍ { 
مرجع ومصري، وهو النار  وأما املتجاوزون احلدَّ يف الكفر واملعاصي، فلهم شر. هذا الذي سبق وصفه للمتقني

  .ُيعذَّبون فيها، تغمرهم من مجيع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم

  ) ٥٨(َوآَخُر ِمْن َشكِْلِه أَْزوَاٌج ) ٥٧(َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق 

  }) ٥٨(َوآَخُر ِمْن َشكِْلِه أَزَْواٌج ) ٥٧(َهذَا فَلَْيذُوقُوهُ َحِميٌم َوغَسَّاٌق { 
العذاب ماء شديد احلرارة، وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه، وهلم عذاب آخر من هذا القبيل هذا 

  .أصناف وألوان

  ) ٥٩(َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم َمَعكُْم لَا مَْرَحًبا بِهِْم إِنَُّهْم صَالُو النَّارِ 

  }) ٥٩(صَالُوا النَّارِ  َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم َمَعكُْم ال مَْرَحًبا بِهِمْ إِنَُّهْم{ 
هذه مجاعة من أهل النار داخلة معكم، : وعند توارد الطاغني على النار َيْشتم بعضهم بعًضا، ويقول بعضهم لبعض

  .ال مرحًبا هبم، وال اتسعت منازهلم يف النار، إهنم مقاسون حرَّ النار كما قاسيناها: فيجيبون

  ) ٦٠(ْم أَْنُتْم قَدَّْمُتُموهُ لََنا فَبِئَْس الْقَرَاُر قَالُوا َبلْ أَْنُتْم لَا َمْرحًَبا بِكُ



  }) ٦٠(قَالُوا َبلْ أَنُْتْم ال َمْرَحًبا بِكُْم أَْنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقَرَاُر { 
دنيا، فبئس دار بل أنتم ال مرحًبا بكم؛ ألنكم قدَّمتم لنا سكىن النار إلضاللكم لنا يف ال: قال فوج األتباع للطاغني

  .االستقرار جهنم

  ) ٦١(قَالُوا َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضْعفًا ِفي النَّارِ 

  }) ٦١(قَالُوا َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضْعفًا ِفي النَّارِ { 
  .هلدى فضاِعف عذابه يف النارربنا َمن أضلَّنا يف الدنيا عن ا: قال فوج األتباع

  ) ٦٣(أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِيا أَْم َزاغَْت َعْنُهمُ الْأَْبصَاُر ) ٦٢(َوقَالُوا َما لََنا لَا نََرى رَِجالًا كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن الْأَْشرَارِ 

  }) ٦٣(أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِيا أَْم َزاغَْت َعْنُهُم األَْبصَاُر ) ٦٢(َوقَالُوا َما لََنا ال َنَرى رَِجاال كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن اَألْشرَارِ { 
ما بالنا ال نرى معنا يف النار رجاال كنا نعدهم يف الدنيا من األشرار األشقياء؟ هل حتقرينا هلم : وقال الطاغون

  واستهزاؤنا هبم خطأ، أو أهنم معنا يف النار، لكن مل تقع عليهم األبصار؟

  ) ٦٤(كَ لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ النَّارِ إِنَّ ذَِل

  }) ٦٤(إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ النَّارِ { 
  .إن ذلك من جدال أهل النار وخصامهم حق واقع ال مرية فيه

  ) ٦٥(قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

  }) ٦٥(َما أََنا مُْنِذٌر َوَما ِمْن إِلَهٍ إِال اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر قُلْ إِنَّ{ 
بسبب كفركم به، ليس هناك إله ؛ إمنا أنا منذر لكم من عذاب اهللا أن حيل بكم: لقومك -أيها الرسول-قل 

  .الذي قهر كل شيء وغلبه مستحق للعبادة إال اهللا وحده، فهو املتفردُ بعظمته وأمسائه وصفاته وأفعاله، القهَّاُر

  ) ٦٦(َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّاُر 

  }) ٦٦(َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّاُر { 
  .وأناب إىل مرضاتهمالك السموات واألرض وما بينهما العزيز يف انتقامه، الغفار لذنوب َمن تاب 

  ) ٦٨(أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ ) ٦٧(قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم 

  }) ٦٨(أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ ) ٦٧(قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم { 
  .أنتم عنه غافلون منصرفون، ال تعملون به. إن هذا القرآن خرب عظيم النفع: لقومك -أيها الرسول-قل 

  ) ٦٩(ِمْن ِعلْمٍ بِالَْملَإِ الْأَْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ  َما كَانَ ِلَي



  }) ٦٩(َما كَانَ ِلَي ِمْن ِعلْمٍ بِالَْمِإل اَألْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ { 
  .ليس يل علم باختصام مالئكة السماء يف شأن خلق آدم، لوال تعليم اهللا إياي، وإحياؤه إيلَّ

  ) ٧٠(ا أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني إِنْ ُيوَحى إِلَيَّ إِلَّا أَنََّم

  }) ٧٠(إِنْ يُوَحى إِلَيَّ إِال أَنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني { 
  .ما يوحي اهللا إيلَّ ِمن ِعلْم ما ال علم يل به إال ألين نذير لكم من عذابه، مبيِّن لكم شرعه

  ) ٧٢(فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه سَاجِِديَن ) ٧١(إِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ 

) ٧٢(فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن ) ٧١(إِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ { 
{  

فإذا سوَّيت جسده وخلقه ونفخت . إين خالق بشًرا من طني: حني قال ربك للمالئكة:  -لرسولأيها ا-اذكر هلم 
فيه الروح، فدبت فيه احلياة، فاسجدوا له سجود حتية وإكرام، ال سجود عبادة وتعظيم؛ فالعبادة ال تكون إال هللا 

  .وقد حرَّم اهللا يف شريعة اإلسالم السجود للتحية. وحده

  ) ٧٤(إِلَّا إِْبلِيَس اْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن ) ٧٣(اِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ فََسَجَد الَْملَ

  }) ٧٤(إِال إِْبلِيَس اْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن ) ٧٣(فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { 
فإنه مل يسجد أَنفَةً وتكًربا، وكان من الكافرين يف علم اهللا ؛ ليسفسجد املالئكة كلهم أمجعون طاعة وامتثاال غري إب

  .تعاىل

  ) ٧٥(قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمَنَعكَ أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الْعَاِلَني 

  }) ٧٥(بَِيَديَّ أَْسَتكَْبْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الَْعاِلَني  قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمنََعَك أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت{ 
ما الذي منعك من السجود ملن أكرمُته فخلقُته بيديَّ؟ أستكربت على آدم، أم كنت من املتكربين : قال اهللا إلبليس

  .على ربك؟ ويف اآلية إثبات صفة اليدين هللا تبارك وتعاىل، على الوجه الالئق به سبحانه

  ) ٧٦(َنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقْتَنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ قَالَ أَ

  }) ٧٦(قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ { 
والنار خري من .(مل أسجد له؛ ألنين أفضل منه، حيث خلقتين من نارٍ، وخلقته من طني: قال إبليس معارًضا لربه

  ).لطنيا

  ) ٧٨(َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٧٧(قَالَ فَاْخُرْج مِْنَها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 



  }) ٧٨(َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٧٧(قَالَ فَاخُْرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم { 
  .قول، مدحور ملعون، وإن عليك طردي وإبعادي إىل يوم القيامةفاخرج من اجلنة فإنك مرجوم بال: قال اهللا له

  ) ٧٩(قَالَ َربِّ فَأَنِْظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ 

  }) ٧٩(قَالَ َربِّ فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ { 
  .ربِّ فأخِّر أجلي، وال هتلكين إىل حني َتبعث اخللق من قبورهم: قال إبليس

  ) ٨١(إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ) ٨٠(َك ِمَن الُْمنْظَرِيَن قَالَ فَإِنَّ

  }) ٨١(إِلَى َيْومِ الَْوقْتِ الَْمْعلُومِ ) ٨٠(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن { 
  .فإنك من املؤخَّرين إىل يوم الوقت املعلوم، وهو يوم النفخة األوىل عندما متوت اخلالئق: قال اهللا له

  ) ٨٣(إِلَّا ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني ) ٨٢(الَ فَبِِعزَِّتكَ لَأُغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني قَ

  }) ٨٣(إِال ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني ) ٨٢(قَالَ فَبِِعزَِّتَك ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني { 
ني، إال َمن أخلصَته منهم لعبادتك، وعصمَته من وعظمتك ألضلنَّ بين آدم أمجع -يا رب -فبعزتك: قال إبليس

  .إضاليل، فلم جتعل يل عليهم سبيال

  ) ٨٥(لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعَني ) ٨٤(قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ 

  }) ٨٥(َم ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعَني َألْمَألنَّ َجهَنَّ) ٨٤(قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ { 
  .فاحلقُّ مين، وال أقول إال احلق، ألمالن جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من بين آدم أمجعني: قال اهللا

  ) ٨٦(قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني 

  }) ٨٦(لُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني قُلْ َما أَْسأَ{ 
ال أطلب منكم أجًرا أو جزاًء على دعوتكم وهدايتكم، وال أدَّعي : هلؤالء املشركني من قومك -أيها الرسول-قل 

  .أمًرا ليس يل، بل أتبع ما يوحى إيلَّ، وال أتكلف خترًُّصا وافتراًء

  ) ٨٧(ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني إِنْ ُهَو إِلَّا 

  }) ٨٧(إِنْ ُهَو إِال ذِكٌْر ِللَْعالَِمَني { 
  .ما هذا القرآن إال تذكري للعاملني من اجلن واإلنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصاحل دينهم ودنياهم

  ) ٨٨(َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ 



  } )٨٨(َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ { 
خرب هذا القرآن وصدقه، حني َيْغلب اإلسالم، ويدخل الناس فيه أفواًجا، وكذلك حني  -أيها املشركون -ولتعلمن

  }سورة الزمر { . يقع عليكم العذاب، وتنقطع عنكم األسباب

  ) ١(َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ 

  }) ١(لْعَزِيزِ الَْحكِيمِ َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه ا{ 
  .تنزيل القرآن إمنا هو من اهللا العزيز يف قدرته وانتقامه، احلكيم يف تدبريه وأحكامه

  ) ٢(إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ فَاْعُبدِ اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن 

  }) ٢(فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن  إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ{ 
  .القرآن يأمر باحلق والعدل، فاعبد اهللا وحده، وأخلص له مجيع دينك -أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 

ُبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َبيَْنُهْم ِفي أَلَا ِللَِّه الدِّيُن الْخَاِلُص وَالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء َما َنعُْبُدُهمْ إِلَّا ِلُيقَرِّ
  ) ٣(َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 

ال ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َبيَْنُهمْ أَال ِللَِّه الدِّيُن الْخَاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء َما َنْعُبدُُهْم إِ{ 
  }) ٣(ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه ال يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 

ما نعبد : ولياء، قالواأال هللا وحده الطاعة التامة الساملة من الشرك، والذين أشركوا مع اهللا غريه واختذوا من دونه أ
تلك اآلهلة مع اهللا إال لتشفع لنا عند اهللا، وتقربنا عنده منزلة، فكفروا بذلك؛ ألن العبادة والشفاعة هللا وحده، إن 
اهللا يفصل بني املؤمنني املخلصني واملشركني مع اهللا غريه يوم القيامة فيما خيتلفون فيه من عبادهتم، فيجازي كال مبا 

  . ال يوفق للهداية إىل الصراط املستقيم من هو مفترٍ على اهللا، كَفَّار بآياته وحججهإن اهللا. يستحق

  ) ٤(اُر لَْو أََراَد اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا لَاْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء سُْبحَاَنُه ُهَو اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّ

  }) ٤(َولًَدا الْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء ُسْبحَاَنُه ُهَو اللَُّه الْوَاِحدُ الْقَهَّاُر لَْو أََرادَ اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ { 
لو أراد اهللا أن يتخذ ولًدا الختار من خملوقاته ما يشاء، تنزَّه اهللا وتقدَّس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد األحد، 

  .فكل شيء له متذلل خاضع الفرد الصمد، القهَّار الذي قهر خلقه بقدرته،

َر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ وَُيكَوُِّر النََّهاَر َعلَى اللَّْيلِ َوَسخَّ
  ) ٥(ِلأََجلٍ ُمَسمى أَلَا ُهَو الَْعزِيُز الْغَفَّاُر 

ْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ السََّماوَاِت َواَألْرَض بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النََّهارِ وَُيكَوِّرُ النََّهاَر َعلَى اللَّْيلِ َوَسخَّرَ الشََّخلََق { 
  }) ٥(َيْجرِي َألَجلٍ ُمسَمى أَال ُهَو الْعَزِيُز الْغَفَّاُر 

يء بالليل ويذهب بالنهار، وجييء بالنهار ويذهب بالليل، وذلَّل خلق اهللا السموات واألرض وما فيهما باحلق، جي



أال إن اهللا الذي فعل هذه . الشمس والقمر بانتظام ملنافع العباد، كل منهما جيري يف مداره إىل حني قيام الساعة
  .األفعال، وأنعم على خلقه هبذه النعم هو العزيز على خلقه، الغفار لذنوب عباده التائبني

ْم ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ َخلْقًا كُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها وَأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ َيْخلُقُكَُخلَقَ
  ) ٦(إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ  ِمْن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُْم لَُه الُْملْكُ لَا إِلََه

لُقُكُْم ِفي ُبطُونِ أُمَّهَاِتكُْم َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدةٍ ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن اَألْنَعامِ ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ َيْخ{ 
  }) ٦(مُ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه الُْملْكُ ال إِلَهَ إِال ُهَو فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ َخلْقًا ِمْن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَالٍث ذَِلكُ

من آدم، وخلق منه زوجه، وخلق لكم من األنعام مثانية أنواع ذكًرا وأنثى من اإلبل  -أيها الناس -خلقكم ربكم
ظلمات البطن، والرحم، واملَِشيَمة، والبقر والضأن واملعز، خيلقكم يف بطون أمهاتكم طوًرا بعد طور من اخللق يف 

ذلكم اهللا الذي خلق هذه األشياء، ربكم املتفرد بامللك املتوحد باأللوهية املستحق للعبادة وحده، فكيف تعدلون 
  عن عبادته إىل عبادة غريه ِمن خلقه؟

َوإِنْ َتْشكُُروا يَْرَضُه لَكُْم َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى  إِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ عَْنكُْم َولَا يَْرَضى لِِعَباِدهِ الْكُفَْر
  ) ٧(رَبِّكُْم َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

ِلِعَباِدِه الْكُفَْر َوإِنْ َتْشكُُروا َيْرَضهُ لَكُْم َوال تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْنكُْم َوال يَْرَضى { 
  }) ٧(إِلَى رَبِّكُْم مَْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاِت الصُُّدورِ 

ومل تتبعوا رسله، فإنه غينٌّ عنكم، ليس حباجة إليكم، وأنتم الفقراء بربكم ومل تؤمنوا به،  -أيها الناس -إن تكفروا
وال حتمل نفس إمث نفس أخرى، مث . إليه، وال يرضى لعباده الكفر، وال يأمرهم به، وإمنا يرضى هلم شكر نعمه عليهم

  .إنه عليم بأسرار النفوس وما ختفي الصدور. إىل ربكم مصريكم، فيخربكم بعملكم، وحياسبكم عليه

و إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ َوجََعلَ ِللَِّه أَْنَداًدا َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُع
  ) ٨(حَابِ النَّارِ ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليلًا إِنََّك ِمْن أَْص

و إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ َوَجَعلَ ِللَِّه أَْنَداًدا َوإِذَا َمسَّ اإلِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا َخوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُع{ 
  }) ٨(إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ  ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليال

وإذا أصاب اإلنسانَ بالٌء وشدة ومرض َتذكَّر ربه، فاستغاث به ودعاه، مث إذا أجابه وكشف عنه ضرَّه، ومنحه 
أيها -نَِعمه، نسي دعاءه لربه عند حاجته إليه، وأشرك معه غريه؛ لُيضل غريه عن اإلميان باهللا وطاعته، قل له 

  .متتع بكفرك قليال حىت موتك وانتهاء أجلك، إنك من أهل النار املخلَّدين فيها: امتوعًد -الرسول

الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن لَا أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ سَاجًِدا َوقَاِئًما َيْحذَُر الْآِخَرةَ وََيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي 
  ) ٩(َما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَابِ َيْعلَُمونَ إِنَّ

الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن ال  أَْم َمْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ َساجًِدا َوقَاِئًما َيْحذَُر اآلِخَرةَ َوَيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي{ 
  }) ٩(ابِ َيْعلَُمونَ إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو اَأللَْب



أهذا الكافر املتمتع بكفره خري، أم من هو عابد لربه طائع له، يقضي ساعات الليل يف القيام والسجود هللا، خياف 
هل يستوي الذين يعلمون رهبم ودينهم احلق والذين ال : -أيها الرسول-عذاب اآلخرة، ويأُمل رمحة ربه؟ قل 
  .عرف الفرق أصحاب العقول السليمةإمنا يتذكر وي. يعلمون شيئًا من ذلك؟ ال يستوون

اِسَعةٌ إِنََّما ُيوَفَّى الصَّابُِرونَ قُلْ َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَأَْرضُ اللَِّه َو
  ) ١٠(أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

ى الصَّابُِرونَ يَن آَمُنوا اتَّقُوا رَبَّكُْم ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَأَْرُض اللَِّه وَاِسَعةٌ إِنََّما ُيَوفَّقُلْ َيا ِعَباِد الَِّذ{ 
  }) ١٠(أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

للذين أحسنوا يف هذه الدينا . هاتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيت: لعبادي املؤمنني باهللا ورسوله -أيها النيب-قل 
وأرض اهللا . بعبادة رهبم وطاعته حسنة يف اآلخرة، وهي اجلنة، وحسنة يف الدنيا من صحة ورزق ونصر وغري ذلك

إمنا ُيعطَى الصابرون ثواهبم يف اآلخرة . واسعة، فهاجِروا فيها إىل حيث تعبدون ربكم، وتتمكنون من إقامة دينكم
  .قدار، وهذا تعظيم جلزاء الصابرين وثواهبمبغري حّد وال عّد وال م

  ) ١٢(َوأُمِْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني ) ١١(قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَْعُبدَ اللََّه ُمخِْلًصا لَُه الدِّيَن 

  }) ١٢(نْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني َوأُمِْرُت َأل) ١١(قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَهُ الدِّيَن { 
إن اهللا أمرين ومن تبعين بإخالص العبادة له وحده دون سواه، وأمرين بأن أكون أول : للناس -أيها الرسول-قل 

  .من أسلم من أميت، فخضع له بالتوحيد، وأخلص له العبادة، وبرئ ِمن كل ما دونه من اآلهلة

  ) ١٣(ُت رَبِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْي

  }) ١٣(قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { 
إين أخاف إن عصيت ريب فيما أمرين به من عبادته واإلخالص يف طاعته عذاب يوم : للناس -أيها الرسول-قل 

  .القيامة، ذلك اليوم الذي يعظم هوله

فَاْعُبدُوا َما ِشئُْتْم ِمْن ُدونِِه قُلْ إِنَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم َوأَْهِليهِمْ َيْوَم ) ١٤(أَْعُبُد ُمْخِلًصا لَُه ِدينِي  قُلِ اللََّه
  ) ١٥(الِْقَياَمةِ أَلَا ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني 

فَاْعُبُدوا َما شِئُْتْم ِمْن ُدونِِه قُلْ إِنَّ الَْخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم َوأَْهِليهِمْ ) ١٤(نِي قُلِ اللََّه أَعُْبُد ُمخِْلًصا لَُه دِي{ 
  }) ١٥(َيْوَم الِْقَياَمةِ أَال ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني 

ما  -أيها املشركون -يت، فاعبدوا أنتمإين أعبد اهللا وحده ال شريك له خملًصا له عباديت وطاع:  -أيها الرسول-قل 
وهذا هتديد ووعيد ملن عبد . شئتم من دون اهللا من األوثان واألصنام وغري ذلك من خملوقاته، فال يضرين ذلك شيئًا

هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم  -حقًا -إن اخلاسرين: -أيها الرسول-قل . غري اهللا، وأشرك معه غريه
أال إن خسران هؤالء املشركني أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ائهم يف الدنيا وإضالهلم عن اإلميانالقيامة، وذلك بإغو

  .هو اخلسران البيِّن الواضح



  ) ١٦(قُوِن لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتْحتِهِْم ظُلَلٌ ذَِلَك ُيَخوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه َيا ِعبَاِد فَاتَّ

  }) ١٦(قُوِن لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتْحتِهِْم ظُلَلٌ ذَِلَك ُيَخوِّفُ اللَُّه بِِه ِعَباَدهُ َيا ِعَباِد فَاتَّ{ 
. أولئك اخلاسرون هلم يوم القيامة يف جهنم ِمن فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظُّلل املبنية، ومن حتتهم كذلك

  .يا عباد فاتقوين بامتثال أوامري واجتناب معاصيَّ. ليْحذَروه؛ ذاب املوصوف خيوِّف اهللا به عبادهذلك الع

ُعونَ الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبِ) ١٧(َوالَِّذيَن اْجَتَنبُوا الطَّاغُوَت أَنْ يَْعُبُدوَها َوأَنَاُبوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد 
  ) ١٨(أَْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُولُو الْأَلَْبابِ 

الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ ) ١٧(َوالَِّذيَن اْجتََنُبوا الطَّاغُوتَ أَنْ َيْعُبُدوَها َوأََنابُوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد { 
  }) ١٨(فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه أُولَِئكَ الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُولُو اَأللَْبابِ 

والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غري اهللا، وتابوا إىل اهللا بعبادته وإخالص الدين له، هلم البشرى يف احلياة الدنيا 
عبادي الذين  -أيها النيب-فبشِّر . اآلخرة رضوان اهللا والنعيم الدائم يف اجلنة بالثناء احلسن والتوفيق من اهللا، ويف
أولئك هم الذين وفقهم اهللا . وأحسن الكالم وأرشده كالم اهللا مث كالم رسوله. يستمعون القول فيتبعون أرشده

  .للرشاد والسداد، وهداهم ألحسن األخالق واألعمال، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة

  ) ١٩(فََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َمْن ِفي النَّارِ أَ

  }) ١٩(أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتنِْقذُ َمْن ِفي النَّارِ { 
يف هدايته، أفتقدر  -الرسولأيها -أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيِّه وعناده، فإنه ال حيلة لك 

  .أن تنقذ َمن يف النار؟ لست بقادر على ذلك

دَ اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعادَ لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوْع
)٢٠ (  

ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعادَ يَن اتَّقَْوا َربَُّهمْ لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنهَاُر َوْعَد اللَِّه ال لَِكنِ الَِّذ{ 
)٢٠ ({  

 هلم يف اجلنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، جتري ِمن حتت -بطاعته وإخالص عبادته -لكن الذين اتقوا رهبم
  .أشجارها األهنار، وعدها اهللا عباده املتقني وعًدا متحققًا، ال خيلف اهللا امليعاد

ا َتِلفًا أَلْوَاُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََترَاُه ُمْصفَرأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسلَكَُه َيَنابِيَع ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه َزْرًعا ُمْخ
  ) ٢١(ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ 

ِلفًا أَلْوَاُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََترَاُه أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسلَكَُه َينَابِيَع ِفي اَألْرضِ ثُمَّ ُيخْرُِج بِِه َزْرًعا ُمْخَت{ 
  }) ٢١(ْصفَرا ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ُألوِلي اَأللَْبابِ ُم

أن اهللا أنزل من السحاب مطًرا فأدخله يف األرض، وجعله عيوًنا نابعة ومياًها جارية، مث  -أيها الرسول-أمل تر 



رته ونضارته، فتراه مصفًرا لونه، مث جيعله حطاًما ُيْخرج هبذا املاء زرًعا خمتلفًا ألوانه وأنواعه، مث ييبس بعد خض
  .متكسًِّرا متفتًتا؟ إن يف ِفْعل اهللا ذلك لَذكرى وموعظة ألصحاب العقول السليمة

ِه أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ اللَّ أَفََمْن َشَرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ
)٢٢ (  

للَِّه أُولَِئَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ أَفََمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ ا{ 
)٢٢ ({  

ياد له واإلميان به، فهو على بصرية من أمره وهدى من ربه، أفمن وسَّع اهللا صدره، فسعد بقبول اإلسالم واالنق
فويل وهالك للذين قََسْت قلوهبم، وأعرضت عن ذكر اهللا، أولئك يف ضالل بيِّن . كمن ليس كذلك؟ ال يستوون

  .عن احلق

الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهمْ ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهْم إِلَى اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث كَِتاًبا مَُتَشابًِها َمثَانَِي تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد 
  ) ٢٣(ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

نِيَ َتقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُودُ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث ِكَتاًبا ُمَتشَابًِها َمثَا{ 
  }) ٢٣(إِلَى ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

يث، وهو القرآن العظيم، متشاهًبا يف حسنه وإحكامه وعدم اختالفه، تثىن فيه اهللا تعاىل هو الذي نزل أحسن احلد
القصص واألحكام، واحلجج والبينات، تقشعر من مساعه، وتضطرب جلود الذين خيافون رهبم؛ تأئًرا مبا فيه ِمن 

آن هداية من اهللا استبشاًرا مبا فيه من وعد وترغيب، ذلك التأثر بالقر؛ ترهيب ووعيد، مث تلني جلودهم وقلوهبم
ومن يضلله اهللا عن اإلميان هبذا القرآن؛ لكفره وعناده، فما له ِمن . واهللا يهدي بالقرآن من يشاء ِمن عباده. لعباده

  .هاد يهديه ويوفقه

  ) ٢٤(كِْسُبونَ أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوِقيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُنُْتْم َت

  }) ٢٤(أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوقِيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ { 
ن خري أم من ينعم يف اجلنة؛ أل -فال يتهيأ له أن يتقي النار إال بوجهه؛ لكفره وضالله -أفمن ُيلْقى يف النار مغلوال

  .ذوقوا وبال ما كنتم يف الدنيا تكسبون من معاصي اهللا: اهللا هداه؟ وقيل يومئذ للظاملني

فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَابُ ) ٢٥(كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا َيشُْعُرونَ 
  ) ٢٦(أَكَْبُر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ الْآخَِرِة 

فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َولََعذَابُ ) ٢٥(كَذَّبَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتاُهمُ الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال َيْشُعُرونَ { 
  }) ٢٦(اآلِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ 

رسلهم، فجاءهم العذاب من حيث ال يشعرون مبجيئه، فأذاق اهللا  -أيها الرسول-ب الذين ِمن قبل قومك كذَّ



األمم املكذبة العذاب واهلوان يف الدنيا، وأعد هلم عذاًبا أشد وأشق يف اآلخرة، لو كان هؤالء املشركون يعلمون أن 
  .ما حلَّ هبم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم التَّعظوا

قُْرآًنا َعرَبِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ) ٢٧(بَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد َضَر
)٢٨ (  

قُْرآًنا عََربِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ  )٢٧(َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ { 
)٢٨ ({  

ليتذكروا ؛ ولقد ضربنا هلؤالء املشركني باهللا يف هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون اخلالية ختويفًا وحتذيًرا
اظ سهل املعاين، ال لَْبس فيه وجعلنا هذا القرآن عربًيا واضح األلف. فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر باهللا

  .لعلهم يتقون اهللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ وال احنراف

 ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما ِلَرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَلًا الَْحْمُد
)٢٩ (  

ِه َبلْ أَكْثَُرُهْم ال ضََرَب اللَُّه َمثَال َرُجال ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجال َسلًَما ِلَرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَال الَْحْمُد ِللَّ{ 
  }) ٢٩(َيْعلَُمونَ 

ًصا ملالك واحد يعرف مراده وما ضرب اهللا مثال عبًدا مملوكًا لشركاء متنازعني، فهو حريان يف إرضائهم، وعبًدا خال
فالثناء . يرضيه، هل يستويان مثال؟ ال يستويان، كذلك املشرك هو يف حَْيرة وشك، واملؤمن يف راحة واطمئنان

  .الكامل التام هللا وحده، بل املشركون ال يعلمون احلق فيتبعونه
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مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
لعلماء: املؤلف  لشريف-جمموعة من ا ا ملصحف  طباعة ا ل فهد   جممع امللك 

  ) ٣١(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْندَ رَبِّكُْم َتخَْتِصُمونَ ) ٣٠(إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ 

  }) ٣١(نَّكُمْ َيْوَم الِْقَياَمِة عِْنَد رَبِّكُمْ َتْخَتِصُمونَ ثُمَّ إِ) ٣٠(إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم َميُِّتونَ { 
يوم القيامة عند ربكم تتنازعون، فيحكم  -أيها الناس -ميت وإهنم ميتون، مث إنكم مجيعًا -أيها الرسول-إنك 

  .بينكم بالعدل واإلنصاف

  ) ٣٢(إِذْ َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي جََهنََّم َمثًْوى لِلْكَاِفرِيَن فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذََّب بِالصِّْدقِ 

  }) ٣٢( فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذََّب بِالصِّْدقِ إِذْ َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللْكَافِرِيَن{ 
أوحي إيلَّ، ومل : يليق به كالشريك والولد، أو قال بأن نسب إليه ما ال: ال أحد أظلم ممن افترى على اهللا الكذب

أليس يف النار مأوى . يوَح إليه شيء، وال أحد أظلم ممن كذَّب باحلق الذي نزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .ومسكن ملن كفر باهللا، ومل يصدق حممًدا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعمل مبا جاء به؟ بَلَى

  ) ٣٣(ْدقِ َوَصدَّقَ بِِه أُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

  }) ٣٣(َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ { 
والذي جاء بالصدق يف قوله وعمله من األنبياء وأتباعهم، وصدَّق به إمياًنا وعمال أولئك هم الذين مجعوا خصال 

ة هؤالء خامت األنبياء واملرسلني حممد صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون به، العاملون بشريعته من التقوى، ويف مقدم
  .الصحابة، رضي اهللا عنهم، فَمن بعدهم إىل يوم الدين

  ) ٣٤(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلكَ َجَزاُء الُْمْحِسنَِني 

  }) ٣٤(ذَِلَك جََزاُء الُْمْحِسنَِني لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْندَ َربِّهِْم { 
  .هلم ما يشاؤون عند رهبم من أصناف اللذات املشتهيات؛ ذلك جزاء َمن أطاع ربه حق الطاعة، وعبده حق العبادة

  ) ٣٥( ِلُيكَفِّرَ اللَُّه َعْنُهمْ أَسَْوأَ الَِّذي َعِملُوا وََيْجزَِيُهْم أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ

  }) ٣٥(لُِيكَفَِّر اللَُّه َعْنُهْم أَسَْوأَ الَِّذي َعِملُوا وََيجْزَِيُهمْ أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
ليكفِّر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا يف الدنيا من األعمال؛ بسبب ما كان منهم ِمن توبة وإنابة مما اجترحوا من 

  .يثيبهم اهللا على طاعتهم يف الدنيا بأحسن ما كانوا يعملون، وهو اجلنةالسيئات فيها، و

  ) ٣٦(أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 



  }) ٣٦(يَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذ{ 
أليس اهللا بكاف عبده حممًدا وعيد املشركني وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه يف أمر دينه ودنياه، 

من خيذله اهللا فيضله عن و. بآهلتهم اليت زعموا أهنا ستؤذيك -أيها الرسول-ويدفع عنه َمن أراده بسوء، وخيوِّفونك 
  .طريق احلق، فما له ِمن هاد يهديه إليه

  ) ٣٧(َوَمْن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بِعَزِيزٍ ِذي اْنتِقَامٍ 

  }) ٣٧(َوَمْن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍ { 
أليس اهللا بعزيز يف . يوفقه اهللا لإلميان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له ِمن مضل عن احلق الذي هو عليهومن 

  انتقامه ِمن كفرة خلقه، وممن عصاه؟

ْن ُدوِن اللَِّه إِنْ أََراَدنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفََرأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِم
  ) ٣٨(لُ الُْمَتَوكِّلُونَ ُهنَّ كَاِشفَاُت ُضرِِّه أَْو أَرَادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاتُ َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّ

وَاَألْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفَرَأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ أََراَدنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ  َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت{ 
  }) ٣٨(ُمَتَوكِّلُونَ لُ الُْهنَّ كَاِشفَاُت ُضرِِّه أَْو أَرَادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاتُ َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّ

: َمن خلق هذه السموات واألرض؟ ليقولُنَّ: هؤالء املشركني الذين يعبدون غري اهللا -أيها الرسول-ولئن سألت 
هل تستطيع هذه اآلهلة اليت تشركوهنا مع اهللا أن ُتْبِعَد عين أذى قدَّره اهللا : قل هلم. خلقهنَّ اهللا، فهم ُيِقرُّون باخلالق

ال : يلَ مكروًها لَِحق يب؟ وهل تستطيع أن متنع نفَعا يسَّره اهللا يل، أو حتبس رمحة اهللا عين؟ إهنم سيقولون عليَّ، أو تز
حسيب اهللا وكاِفيَّ، عليه يعتمد املعتمدون يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهم، فالذي بيده : قل هلم. تستطيع ذلك

  .وحده الكفاية هو حسيب، وسيكفيين كل ما أمهين

َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيمٌ ) ٣٩(قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ  قُلْ َيا
)٤٠ (  

َعذَابٌ ُيْخزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمقِيٌم  َمْن َيأِْتيِه) ٣٩(قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَانَِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ { 
)٤٠ ({  

اعملوا على حالتكم اليت رضيتموها ألنفسكم، حيث عبدمت َمن ال يستحق : لقومك املعاندين -أيها الرسول-قل 
ف تعلمون العبادة، وليس له من األمر شيء، إين عامل على ما أُمرت به من التوجه هللا وحده يف أقوايل وأفعايل، فسو

  .من يأتيه عذاب يهينه يف احلياة الدنيا، وحيل عليه يف اآلخرة عذاب دائم؟ ال حيول عنه وال يزول

  ) ٤١(َوكِيلٍ ْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِإِنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَ

ْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِوَِكيلٍ إِنَّا أَْنَزلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَ{ 
)٤١ ({  

الرشاد، فمن اهتدى بنوره، وعمل مبا فيه،  القرآن باحلق هداية للعاملني، إىل طريق -أيها الرسول-إنا أنزلنا عليك 



واستقام على منهجه، فنفُع ذلك يعود على نفسه، وَمن ضلَّ بعد ما تبني له اهلدى، فإمنا يعود ضرره على نفسه، ولن 
عليهم بوكيل حتفظ أعماهلم، وحتاسبهم عليها، وجتربهم على ما تشاء، ما  -أيها الرسول-يضرَّ اهللا شيئا، وما أنت 

  .إال البالغعليك 

َت َويُْرِسلُ الْأُْخَرى إِلَى أََجلٍ اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفُسَ ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْو
  ) ٤٢(ُمَسمى إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

اُألْخَرى إِلَى فَّى اَألنْفَُس ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت َويُْرِسلُ اللَُّه َيَتَو{ 
  }) ٤٢(أََجلٍ ُمَسمى إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

ني موهتا، وهذه الوفاة الكربى، وفاة املوت بانقضاء األجل، هو الذي يقبض األنفس ح -سبحانه وتعاىل -اهللا
ويقبض اليت مل متت يف منامها، وهي املوتة الصغرى، فيحبس من هاتني النفسني النفس اليت قضى عليها املوت، وهي 
 نفس َمن مات، ويرسل النفس األخرى إىل استكمال أجلها ورزقها، وذلك بإعادهتا إىل جسم صاحبها، إن يف قبض

  .اهللا نفس امليت والنائم وإرساله نفس النائم، وحبسه نفس امليت لَدالئل واضحة على قدرة اهللا ملن تفكر وتدبر

  ) ٤٣(أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَانُوا لَا َيْمِلكُونَ َشْيئًا َولَا َيْعِقلُونَ 

  }) ٤٣(ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَانُوا ال َيْمِلكُونَ َشْيئًا َوال َيْعِقلُونَ أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه { 
أيها -أم اختذ هؤالء املشركون باهللا من دونه آهلتهم اليت يعبدوهنا شفعاء، تشفع هلم عند اهللا يف حاجاهتم؟ قل 

   تعقل عبادتكم هلا؟أتتخذوهنا شفعاء كما تزعمون، ولو كانت اآلهلة ال متلك شيئا، وال: هلم -الرسول

  ) ٤٤(قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميًعا لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

  }) ٤٤(قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميًعا لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َواَألْرضِ ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ { 
هللا الشفاعة مجيًعا، له ملك السموات واألرض وما فيهما، فاألمر كله هللا : ء املشركنيهلؤال -أيها الرسول-قل 

وحده، وال يشفع أحد عنده إال بإذنه، فهو الذي ميلك السموات واألرض ويتصرف فيهما، فالواجب أن ُتطلب 
تنفع، مث إليه ُترَجعون بعد  الشفاعة ممن ميلكها، وأن ُتخلص له العبادة، وال ُتطلب من هذه اآلهلة اليت ال تضر وال

  .مماتكم للحساب واجلزاء

  ) ٤٥(نِِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُرونَ َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة وَإِذَا ذُِكرَ الَِّذيَن ِمْن ُدو

ْت قُلُوُب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه إِذَا ُهْم َيسَْتْبِشُرونَ َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّ{ 
)٤٥ ({  

وإذا ذُِكر اهللا وحده نفرت قلوب الذين ال يؤمنون باملعاد والبعث بعد املمات، وإذا ذُِكر الذين ِمن دونه من األصنام 
  .هم يفرحون؛ لكون الشرك موافقًا ألهوائهمواألوثان واألولياء إذا 

  ) ٤٦(انُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَ



الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ أَْنتَ َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت وَاَألْرضِ َعاِلَم{ 
)٤٦ ({  
اللهم يا خالق السموات واألرض ومبدعهما على غري مثال سبق، عامل السر والعالنية، أنت تفصل بني عبادك : قل

ظمتك وسلطانك واإلميان بك وبرسولك، اهدين ملا يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون من القول فيك، ويف ع
وكان هذا ِمن دعائه صلى اهللا عليه وسلم، . اخُتِلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي َمن تشاء إىل صراط مستقيم

  .وهو تعليم للعباد بااللتجاء إىل اهللا تعاىل، ودعائه بأمسائه احلسىن وصفاته العلى

اللَِّه َما لَمْ َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذَابِ َيْوَم الْقَِياَمِة َوَبَدا لَُهْم ِمَن  َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا
  ) ٤٧(َيكُوُنوا َيحَْتِسُبونَ 

َتدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذَابِ َيْوَم الْقَِياَمِة َوَبَدا لَُهْم ِمَن اللَِّه َما َولَْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا َما ِفي اَألْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه الفْ{ 
  }) ٤٧(لَْم َيكُونُوا َيْحَتِسُبونَ 

ولو أن هلؤالء املشركني باهللا ما يف األرض مجيعا ِمن مال وذخائر، ومثله معه مضاعفًا، لَبذلوه يوم القيامة؛ ليفتدوا به 
بذلوا وافتدوا به ما قُبِل منهم، وال أغىن عنهم من عذاب اهللا شيئًا، وظهر هلم يومئٍذ من أمر من سوء العذاب، ولو 

  .اهللا وعذابه ما مل يكونوا حيتسبون يف الدنيا أنه نازل هبم

  ) ٤٨(َوَبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 

  }) ٤٨(سَيِّئَاُت َما كََسُبوا َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ َوَبَدا لَُهْم { 
وظهر هلؤالء املكذبني يوم احلساب جزاء سيئاهتم اليت اقترفوها، حيث نسبوا إىل اهللا ما ال يليق به، وارتكبوا املعاصي 

م باإلنذار بالعذاب الذي كان الرسول يف حياهتم، وأحاط هبم من كل جانب عذاب أليم؛ عقاًبا هلم على استهزائه
  .َيِعدُهم به، وال يأهبون له

 ِهَي ِفْتَنةٌ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ فَإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ
)٤٩ (  

ِفْتَنةٌ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال ا َمسَّ اِإلْنَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا َخوَّلْنَاُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ ِهَي فَإِذَ{ 
  }) ٤٩(َيْعلَُمونَ 

صابه وأعطيناه نعمة منا عاد بربه فإذا أصاب اإلنسان شدة وُضرٌّ، طلب من ربه أن ُيفرِّج عنه، فإذا كشفنا عنه ما أ
إن الذي أوتيُته إمنا هو على علم من اهللا أين له أهل ومستحق، بل ذلك فتنة يبتلي اهللا : كافًرا، ولفضله منكًرا، وقال

ال يعلمون؛ فلذلك يعدُّون  -جلهلهم وسوء ظنهم وقوهلم -هبا عباده؛ لينظر َمن يشكره ممن يكفره، ولكن أكثرهم
  .الفتنة منحة

  ) ٥٠(قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 



  }) ٥٠(قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ { 
هم حني جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من قد قال مقالتهم هذه َمن قبلهم من األمم اخلالية املكذبة، فما أغىن عن

  .األموال واألوالد

  ) ٥١(مُْعجِزِيَن فَأََصاَبُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوالَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َهُؤلَاِء سَُيِصيبُُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوَما ُهْم بِ

  }) ٥١(ُموا ِمْن َهُؤالِء َسُيِصيبُُهْم سَيِّئَاُت َما كََسُبوا َوَما ُهْم بِمُْعجِزِيَن فَأَصَابَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُوا وَالَِّذيَن ظَلَ{ 
فأصاب الذين قالوا هذه املقالة من األمم اخلالية وبال سيئات ما كسبوا من األعمال، فعوجلوا باخلزي يف احلياة 

املقالة، سيصيبهم أيًضا وبال سيئات ما ، وقالوا هذه -أيها الرسول-الدنيا، والذين ظلموا أنفسهم من قومك 
  .كسبوا، كما أصاب الذين من قبلهم، وما هم بفائتني اهللا وال سابقيه

  ) ٥٢( أَوَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ

  }) ٥٢(نَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدرُ إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ أَوَلَْم َيْعلَُموا أَ{ 
أومل يعلم هؤالء أن رزق اهللا لإلنسان ال يدل على حسن حال صاحبه، فإن اهللا لبالغ حكمته يوسِّع الرزق ملن يشاء 

ه على َمن يشاء منهم؟ إن يف ذلك التوسيع والتضييق يف الرزق لَدالالت ِمن عباده، صاحلًا كان أو طاحلًا، ويضيِّق
  .واضحات لقوم ُيصدِّقون أمر اهللا ويعملون به

ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيمُ وَب َجِميًعا إِنَُّه قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفرُ الذُُّن
)٥٣ (  

وَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُسِهِْم ال تَقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيغِْفُر الذُُّن{ 
  }) ٥٣(الرَّحِيُم 

املعاصي، وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من لعبادي الذين متاَدوا يف  -أيها الرسول-قل 
ال تَْيئسوا من رمحة اهللا؛ لكثرة ذنوبكم، إن اهللا يغفر الذنوب مجيًعا ملن تاب منها ورجع عنها مهما كانت، : الذنوب

  .إنه هو الغفور لذنوب التائبني من عباده، الرحيم هبم

  ) ٥٤(ُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَاُب ثُمَّ لَا ُتْنَصُرونَ َوأَنِيبُوا إِلَى َربِّكُْم وَأَْسِل

  }) ٥٤(َوأَنِيُبوا إِلَى رَبِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأْتَِيكُمُ الَْعذَاُب ثُمَّ ال ُتْنَصُرونَ { 
قبل أن يقع بكم عقابه، مث ال ينصركم أحد من  بالطاعة والتوبة، واخضعوا له من -أيها الناس -وارجعوا إىل ربكم

  .دون اهللا

  ) ٥٥(َتْشُعُرونَ  َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأْتَِيكُمُ الَْعذَاُب َبْغَتةً وَأَنُْتْم لَا



  }) ٥٥(ْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيكُُم الَْعذَاُب َبْغَتةً َوأَنُْتْم ال َتْشُعُرونَ َواتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُ{ 
واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم، وهو القرآن العظيم، وكله حسن، فامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهية من قبل 

  .أن يأتيكم العذاب فجأة، وأنتم ال تعلمون به

  ) ٥٦(َيا َحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي جَْنبِ اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن أَنْ َتقُولَ نَفٌْس 

  }) ٥٦(أَنْ َتقُولَ َنفْسٌ َيا َحْسَرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاِخرِيَن { 
يا حسرتى على ما ضيَّعت يف الدنيا من العمل مبا أمر اهللا به، : لوأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حىت ال تندم نفس وتقو

  .وقصَّرت يف طاعته وحقه، وإن كنت يف الدنيا ملن املستهزئني بأمر اهللا وكتابه ورسوله واملؤمنني به

  ) ٥٧(أَْو َتقُولَ لَوْ أَنَّ اللََّه َهَدانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني 

  }) ٥٧(اللََّه َهدَانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني  أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ{ 
  .لو أن اهللا أرشدين إىل دينه لكنت من املتقني الشرك واملعاصي: أو تقول

  ) ٥٨(أَْو َتقُولَ ِحنيَ َتَرى الَْعذَابَ لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني 

  }) ٥٨(ْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى الَْعذَاَب لَ{ 
ليت يل رجعة إىل احلياة الدنيا، فأكون فيها من الذين : أو تقول حني ترى عقاب اهللا قد أحاط هبا يوم احلساب

  .أحسنوا بطاعة رهبم، والعمل مبا أمََرتْهم به الرسل

  ) ٥٩(وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن َبلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي فَكَذَّْبتَ بَِها 

  }) ٥٩(َبلَى قَْد َجاَءْتَك آَياِتي فَكَذَّْبَت بَِها َواسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن الْكَافِرِيَن { 
ما القول كما تقول، قد جاءتك آيايت الواضحة الدالة على احلق، فكذَّبت هبا، واستكربت عن قَبوهلا واتباعها، 

  .من الكافرين باهللا ورسله وكنت

  ) ٦٠(بِّرِيَن َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَ

  }) ٦٠(لَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَبِّرِيَن َوَيْوَم الِْقَياَمِة تََرى الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ أَ{ 
. ويوم القيامة ترى هؤالء املكذبني الذين وصفوا رهبم مبا ال يليق به، ونسبوا إليه الشريك والولد وجوههم مسودة

  .أليس يف جهنم مأوى ومسكن ملن تكرب على اهللا، فامتنع من توحيده وطاعته؟ بلى

  ) ٦١(ِذيَن اتَّقَْوا بَِمفَازَِتهِْم لَا َيَمسُُّهُم السُّوُء َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ َويَُنجِّي اللَُّه الَّ



  }) ٦١(َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزِتهِمْ ال َيَمسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم َيْحَزُنونَ { 
تناب نواهيه بفوزهم وحتقق أمنيتهم، وهي الظَّفَر وينجي اهللا من جهنم وعذاهبا الذين اتقوا رهبم بأداء فرائضه واج

  .باجلنة، ال ميسهم من عذاب جهنم شيء، وال هم حيزنون على ما فاهتم من حظوظ الدنيا

  ) ٦٢(اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

  }) ٦٢(لٌ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكي{ 
  .اهللا تعاىل هو خالق األشياء كلها، ورهبا ومليكها واملتصرف فيها، وهو على كل شيء حفيظ يدَبِّر مجيع شؤون خلقه

  ) ٦٣(لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الَْخاسُِرونَ 

  }) ٦٣(اَواِت وَاَألْرضِ وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ لَُه َمقَالِيُد السََّم{ 
والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من . هللا مفاتيح خزائن السموات واألرض، يعطي منها َخلْقَه كيف يشاء
  .ن، ويف اآلخرة خبلودهم يف النارالدالئل الواضحة، أولئك هم اخلاسرون يف الدنيا ِخبذْالهنم عن اإلميا

  ) ٦٤(قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمُرونِّي أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ 

  }) ٦٤(قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُونِّي أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ { 
  ي أن أعبد، وال تصلح العبادة لشيء سواه؟أفغري اهللا أيها اجلاهلون باهللا تأمرونِّ: ملشركي قومك -أيها الرسول-قل 

  ) ٦٥(سِرِيَن َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الْخَا

  }) ٦٥(لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن َولَقَدْ أُوِحَي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشرَكَْت { 
لئن أشركت باهللا غريه ليبطلنَّ عملك، ولتكوننَّ من : وإىل من قبلك من الرسل -أيها الرسول-ولقد أوحي إليك 

  .اهلالكني اخلاسرين دينك وآخرتك؛ ألنه ال يُقبل مع الشرك عمل صاحل

  ) ٦٦(ْن ِمَن الشَّاكِرِيَن َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُ

  }) ٦٦(َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن { 
  .خملًصا له العبادة وحده ال شريك له، وكن من الشاكرين هللا نعمه -أيها النيب-بل اهللا فاعبد 

َياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َوالْأَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتهُ َيْوَم الِْق
  ) ٦٧(ُيْشرِكُونَ 

ا نِهِ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمََّوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َواَألْرُض َجِميًعا قَْبَضُتُه َيْوَم الْقَِياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمي{ 
  }) ٦٧(ُيْشرِكُونَ 

إذ عبدوا معه غريه مما ال ينفع وال يضر، فسوَّوا املخلوق مع عجزه ؛ وما عظَّم هؤالء املشركون اَهللا حق تعظيمه



باخلالق العظيم، الذي من عظيم قدرته أن مجيع األرض يف قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، تنزه 
به هؤالء املشركون، ويف اآلية دليل على إثبات القبضة، واليمني، والطيِّ، هللا كما  وتعاظم سبحانه وتعاىل عما يشرك

  .يليق جبالله وعظمته، من غري تكييف وال تشبيه

ا ُهْم ِقَياٌم َينْظُُرونَ ى فَإِذََوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْر
)٦٨ (  

إِذَا ُهْم ِقَيامٌ َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي األْرضِ إِال َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَ{ 
  }) ٦٨(َيْنظُُرونَ 
ن شاء اهللا عدم موته، مث نفخ املَلَك فيه نفخة ثانية فمات كلُّ َمن يف السموات واألرض، إال َم" القرن"وُنِفخ يف 

  مؤذًنا بإحياء مجيع اخلالئق للحساب أمام رهبم، فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون ماذا يفعل اهللا هبم؟

  ) ٦٩(ْينَُهْم بِالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوأَْشَرقَتِ الْأَْرضُ بُِنورِ َربَِّها َوُوِضعَ الِْكتَاُب َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني َوالشَُّهَداِء َوقُِضيَ َب

) ٦٩( َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ َوأَْشَرقَِت األْرُض بِنُورِ رَبَِّها َوُوِضَع الِْكتَاُب َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني وَالشَُّهَداِء َوقُِضَي َبيَْنُهْم بِالَْحقِّ{ 
{  

للخالئق لفصل القضاء، ونشرت املالئكة صحيفة كل فرد، وأضاءت األرض يوم القيامة إذا جتلى احلق جل وعال 
وجيء بالنبيني والشهود على األمم؛ ليسأل اهللا النبيني عن التبليغ وعما أجابتهم به أممهم، كما تأيت أمة حممد صلى 

قضى ربُّ اهللا عليه وسلم؛ لتشهد بتبليغ الرسل السابقني ألممهم إذا أنكرت هذا التبليغ، فتقوم احلجة على األمم، و
  .العاملني بني العباد بالعدل التام، وهم ال ُيظلمون شيئًا بنقص ثواب أو زيادة عقاب

  ) ٧٠(َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ 

  }) ٧٠(َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ { 
  .هللا كلَّ نفس جزاء عملها من خري وشر، وهو سبحانه وتعاىل أعلم مبا يفعلون يف الدنيا من طاعة أو معصيةووفَّى ا

ْتلُونَ لَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ مِْنكُمْ َيَوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبوَاُبَها َوقَالَ لَُهْم َخَزنَُتَها أَ
  ) ٧١(ى الْكَافِرِيَن َعلَْيكُْم آيَاِت رَبِّكُْم َوُيْنِذُروَنكُْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَ

قَالَ لَُهْم خََزَنُتَها أَلَمْ َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيْتلُونَ َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجَهنََّم زَُمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبَْواُبَها َو{ 
  }) ٧١(ى الْكَافِرِيَن َعلَْيكُْم آيَاِت رَبِّكُْم َوُيْنِذُروَنكُْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَ

مجاعات، حىت إذا جاؤوها فتح اخلزنة املوكَّلون هبا أبواهبا السبعة،  وسيق الذين كفروا باهللا ورسله إىل جهنم
كيف تعصون اهللا وجتحدون أنه اإلله احلق وحده؟ أمل يرسل إليكم رسال منكم يتلون عليكم : وزجروهم قائلني

رونا هذا بلى قد جاءت رسل ربنا باحلق، وحذَّ: آيات ربكم، وحيذِّرونكم أهوال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم
  .اليوم، ولكن وجبت كلمة اهللا أن عذابه ألهل الكفر به



  ) ٧٢(ِقيلَ اْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن 

  }) ٧٢(ِقيلَ اْدُخلُوا أَْبوَاَب جََهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن { 
ادخلوا أبواب جهنم ماكثني فيها أبًدا، فقَُبح مصري املتعالني : للجاحدين أن اهللا هو اإلله احلق إهانة هلم وإذالال قيل

  .على اإلميان باهللا والعمل بشرعه

الَ لَُهْم خََزَنتَُها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتمْ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها َوقَ
  ) ٧٣(فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 

َخزََنُتَها َسالٌم َعلَْيكُْم طِْبُتمْ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا رَبَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبَها َوقَالَ لَُهمْ { 
  }) ٧٣(وَها خَاِلِديَن فَاْدُخلُ

وسيق الذين اتقوا رهبم بتوحيده والعمل بطاعته إىل اجلنة مجاعات، حىت إذا جاؤوها وُشفع هلم بدخوهلا، فتحت 
: لطهارهتم من آثار املعاصي قائلني هلم؛ أبواهبا، فترحِّب هبم املالئكة املوكَّلون باجلنة، وُيَحيُّوهنم بالبِشر والسرور

  .ل آفة، طابت أحوالكم، فادخلوا اجلنة خالدين فيهاسالم عليكم من ك

  ) ٧٤(ْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرضَ َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة َحْيثُ َنَشاُء فَنِ

  }) ٧٤(ْعَدُه َوأَْوَرثََنا األْرَض َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة حَْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجرُ الَْعاِمِلَني َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َو{ 
احلمد هللا الذي صَدقنا وعده الذي وعَدنا إياه على ألسنة رسله، وأورثَنا أرض اجلنة َننْزِل منها يف أيِّ : وقال املؤمنون

  .لذين اجتهدوا يف طاعة رهبممكان شئنا، فنِعم ثواب احملسنني ا

الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ  َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَبُِّحونَ بِحَْمِد َربِّهِْم َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالَْحقِّ َوِقيلَ
)٧٥ (  

بُِّحونَ بِحَْمِد رَبِّهِْم َوقُِضَي َبيَْنُهْم بِالَْحقِّ َوِقيلَ الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني َوَتَرى الَْمالِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيَس{ 
)٧٥ ({  

املالئكة حميطني بعرش الرمحن، ينزهون رهبم عن كل ما ال يليق به، وقضى اهللا سبحانه وتعاىل بني  -أيها النيب-وترى
احلمد هللا رب العاملني على ما قضى به : ان اجلنة، وأهل الكفر النار، وقيلاخلالئق باحلق والعدل، فأسكن أهل اإلمي

  }سورة غافر { . بني أهل اجلنة وأهل النار، َحْمَد فضل وإحسان، وَحْمَد عدل وحكمة

  ) ١(حم 

  }) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  ) ٢(ِه الْعَزِيزِ الَْعِليمِ َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَّ



  }) ٢(َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعِليمِ { 
العزيز الذي قهر بعزته كل خملوق،  -عزَّ وجل -تنزيل القرآن على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم من عند اهللا

  .العليم بكل شيء

  ) ٣(يِد الِْعقَابِ ِذي الطَّْولِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِد

  }) ٣(غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِديدِ الِْعقَابِ ِذي الطَّْولِ ال إِلََه إِال ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري { 
ى َمن جترَّأَ على الذنوب، ومل يتب منها، وهو غافر الذنب للمذنبني، وقابل التوب من التائبني، شديد العقاب عل

سبحانه وتعاىل صاحب اإلنعام والتفضُّل على عباده الطائعني، ال معبود تصلح العبادة له سواه، إليه مصري مجيع 
  .اخلالئق يوم احلساب، فيجازي كال مبا يستحق

  ) ٤(غُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِلَاِد َما ُيجَاِدلُ ِفي آيَاِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَلَا َي

  }) ٤(َما ُيَجاِدلُ ِفي آَياِت اللَِّه إِال الَِّذيَن كَفَُروا فَال َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِالِد { 
ق ما خياصم يف آيات القرآن وأدلته على وحدانية اهللا، ويقابلها بالباطل إال اجلاحدون الذين جحدوا أنه اإلله احل

ترددهم يف البالد بأنواع التجارات واملكاسب، ونعيم الدنيا  -أيها الرسول-املستحق للعبادة وحده، فال يغررك 
  .وزهرهتا

ُيْدِحضُوا بِِه الَْحقَّ وا بِالْبَاِطلِ ِلكَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوالْأَحَْزاُب ِمْن َبْعدِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرسُوِلهِمْ ِليَأُْخذُوُه َوَجاَدلُ
  ) ٥(فَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ 

ا بِالْبَاِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِهِ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ وَاألحَْزاُب ِمْن َبْعدِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرسُولِهِْم ِليَأُْخذُوُه َوَجاَدلُو{ 
  }) ٥(ْيَف كَانَ ِعقَابِ الَْحقَّ فَأََخذُْتُهْم فَكَ

كذَّبت قبل هؤالء الكفار قوُم نوح وَمن تالهم من األمم اليت أعلنت حرهبا على الرسل كعاد ومثود، حيث عزموا 
على إيذائهم وجتمَّعوا عليهم بالتعذيب أو القتل، ومهَّت كل أمة من هذه األمم املكذبة برسوهلم ليقتلوه، وخاصموا 

  هلم احلق فعاقَْبتُهم، فكيف كان عقايب إياهم عربة للخلق، وعظة ملن يأيت بعدهم؟بالباطل؛ ليبطلوا جبدا

  ) ٦(َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحابُ النَّارِ 

  }) ٦(نَّارِ َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحابُ ال{ 
  .وكما حق العقاب على األمم السابقة اليت كذَّبت رسلها، حق على الذين كفروا أهنم أصحاب النار

كُلَّ َشْيءٍ َن آَمنُوا رَبََّنا َوِسْعَت الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتْغفُِرونَ ِللَِّذي
  ) ٧(َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتابُوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَابَ الَْجِحيمِ 



بََّنا َوسِْعَت كُلَّ َن آَمُنوا َرالَِّذيَن َيْحِملُونَ الَْعْرَش َوَمْن حَْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمدِ َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذي{ 
  }) ٧(َشْيٍء َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا وَاتََّبعُوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الَْجحِيمِ 

الذين حيملون عرش الرمحن من املالئكة وَمن حول العرش ممن حيف به منهم، ينزِّهون اهللا عن كل نقص، وحيَمدونه 
ربنا وسعت كل شيء رمحة : منون به حق اإلميان، ويطلبون منه أن يعفو عن املؤمنني، قائلنيمبا هو أهل له، ويؤ

وعلًما، فاغفر للذين تابوا من الشرك واملعاصي، وسلكوا الطريق الذي أمرهتم أن يسلكوه وهو اإلسالم، وَجنِّبْهم 
  .عذاب النار وأهواهلا

  ) ٨(َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئهِْم وَأَْزوَاجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم  َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم جَنَّاِت َعْدٍن الَِّتي

) ٨(ْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم إِنََّك أَرَبََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدنٍ الَِّتي َوَعدَْتُهْم َوَمْن صَلََح ِمْن آَبائِهِْم َوأَزَْواجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم { 
{  

. ربنا وأدخل املؤمنني جنات عدن اليت وعدهتم، وَمن صلح باإلميان والعمل الصاحل من آبائهم وأزواجهم وأوالدهم
  .إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، احلكيم يف تدبريه وصنعه

  ) ٩(ْد َرِحْمَتُه وَذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم َوِقهُِم السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت َيْومَِئٍذ فَقَ

  }) ٩(َوِقهُِم السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت َيوَْمِئٍذ فَقَْد َرِحْمَتُه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم { 
فقد رمحته، وأنعمت واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاهتم، فال تؤاخذهم هبا، ومن تْصرِف عنه السيئات يوم احلساب 

  .عليه بالنجاة من عذابك، وذلك هو الظَّفَر العظيم الذي ال فوز مثله

  ) ١٠(فََتكْفُُرونَ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُمْ إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى الْإَِمياِن

  }) ١٠(ُينَاَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَنْفَُسكُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى اإلَمياِن فََتكْفُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا { 
إن الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وصرفوا العبادة لغريه عندما يعاينون أهوال النار بأنفسهم، َيْمقُتون أنفسهم 

حني طلب منكم اإلميان به واتباع رسله،  -لَمقت اهللا لكم يف الدنيا: م خزنة جهنمأشد املقت، وعند ذلك يناديه
  .أكرب من بغضكم ألنفسكم اآلن، بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط اهللا وعذابه -فأبيتم

  ) ١١(لْ إِلَى ُخرُوجٍ ِمْن َسبِيلٍ قَالُوا َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ وَأَْحيَْيَتَنا اثَْنَتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُنُوبَِنا فََه

  }) ١١(يلٍ قَالُوا َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ َوأَحَْيْيَتَنا اثَْنَتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُُنوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِ{ 
وحني انقضى أجلُنا يف احلياة الدنيا، حني كنا يف بطون أمهاتنا ُنطَفًا قبل نفخ الروح، : ربنا أمتَّنا مرتني: قال الكافرون
يف دار الدنيا، يوم ُوِلْدنا، ويوم ُبِعثنا من قبورنا، فنحن اآلن ُنِقرُّ بأخطائنا السابقة، فهل لنا من طريق : وأحييتنا مرتني

  .خنرج به من النار، وتعيدنا به إىل الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا االعتراف

  ) ١٢(بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ُيشَْرْك بِِه ُتْؤِمنُوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الْعَِليِّ الْكَبِريِ ذَِلكُْم 



  }) ١٢(الْكَبِريِ ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَرُْتْم َوإِنْ ُيْشَرْك بِِه ُتؤِْمُنوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الَْعِليِّ { 
بسبب أنكم كنتم إذا ُدعيتم لتوحيد اهللا وإخالص العمل له كفرمت به،  -أيها الكافرون -ذلكم العذاب الذي لكم

فاهللا سبحانه وتعاىل هو احلاكم يف خلقه، العادل الذي ال جيور، يهدي من . وإن ُيجْعل هللا شريك ُتَصدِّقوا به وتتبعوه
ن يشاء ويعذب َمن يشاء، ال إله إال هو الذي له علو الذات والقَْدر والقهر، وله يشاء ويضل من يشاء، ويرحم َم

  .الكربياء والعظمة

  ) ١٣(ُهَو الَِّذي ُيرِيكُْم آَياِتِه َوُينَزِّلُ لَكُْم ِمَن السََّماِء رِْزقًا َوَما يََتذَكَُّر إِلَّا َمْن ُينِيُب 

  }) ١٣(لُ لَكُْم ِمَن السََّماِء رِْزقًا َوَما َيَتذَكَُّر إِال َمْن ُينِيُب ُهَو الَِّذي يُرِيكُْم آيَاِتِه َوُينَزِّ{ 
قدرته مبا تشاهدونه من اآليات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها،  -أيها الناس -هو الذي ُيظْهِر لكم

  .ع إىل طاعة اهللا، وخيلص له العبادةوُينَزِّل لكم من السماء مطًرا تُرَزقون به، وما يتذكر هبذه اآليات إال َمن يرج

  ) ١٤(فَاْدُعوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ 

  }) ١٤(فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ { 
ركني يف مسلكهم، ولو أغضبهم ذلك، فال تبالوا هللا وحده العبادة والدعاء، وخالفوا املش -أيها املؤمنون -فأخلصوا

  .هبم

  ) ١٥(اقِ َرِفيُع الدََّرجَاِت ذُو الَْعْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُيْنِذَر َيْوَم التَّلَ

  }) ١٥(َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِليُْنِذَر َيْوَم التَّالقِ  َرِفيُع الدََّرَجاِت ذُو الْعَْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى{ 
إن اهللا هو العليُّ األعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاًعا باين به خملوقاته، وارتفع به قَْدره، وهو صاحب العرش 

بصرية من أمرهم؛  العظيم، ومن رمحته بعباده أن يرسل إليهم رسال يلقي إليهم الوحي الذي حييون به، فيكونون على
  .لتخوِّف الرسل عباد اهللا، وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه األولون واآلخرون

  ) ١٦(َيْوَم ُهْم َبارُِزونَ لَا َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الْوَاِحدِ الْقَهَّارِ 

  }) ١٦(فَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ ال َيْخ{ 
يوم القيامة تظهر اخلالئق أمام رهبم، ال خيفى على اهللا منهم وال ِمن أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا شيء، يقول اهللا 

هللا املتفرد بأمسائه وصفاته وأفعاله، القهَّار الذي قهر مجيع : نفسهملن امللك والتصرف يف هذا اليوم؟ فيجيب : سبحانه
  .اخلالئق بقدرته وعزته

  ) ١٧(الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ لَا ظُلَْم الَْيْوَم إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ 



  }) ١٧(ْوَم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت ال ظُلَْم الَْي{ 
. اليوم تثاب كل نفس مبا كسبت يف الدنيا من خري وشر، ال ظلم ألحد اليوم بزيادة يف سيئاته أو نقص من حسناته

  .إن اهللا سبحانه وتعاىل سريع احلساب، فال تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنه قريب

  ) ١٨(لْقُلُوبُ لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشفِيعٍ ُيطَاُع َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الْآزِفَِة إِذِ ا

  }) ١٨(طَاُع َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم اآلزِفَِة إِذِ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال َشِفيعٍ ُي{ 
الناس من يوم القيامة القريب، وإن استبعدوه، إذ قلوب العباد ِمن خمافة عقاب اهللا قد  -سولأيها الر-وحذِّر 

ما للظاملني من قريب وال صاحب، وال شفيع . ارتفعت من صدورهم، فتعلقت حبلوقهم، وهم ممتلئون غما وحزًنا
  .يشفع هلم عند رهبم، فيستجاب له

  ) ١٩(ِفي الصُُّدوُر َيْعلَُم خَاِئَنةَ الْأَْعُينِ َوَما ُتْخ

  }) ١٩(َيْعلَُم خَاِئَنةَ األْعُينِ َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر { 
  .يعلم اهللا سبحانه ما ختتلسه العيون من نظرات، وما يضمره اإلنسان يف نفسه من خري أو شر

  ) ٢٠(إِنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري َواللَُّه َيقِْضي بِالَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيقُْضونَ بَِشْيٍء 

  }) ٢٠( َواللَُّه يَقِْضي بِالَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ال يَقُْضونَ بَِشْيٍء إِنَّ اللََّه ُهَو السَِّميعُ الَْبِصُري{ 
هللا من اآلهلة ال يقضون بشيء؛ واهللا سبحانه يقضي بني الناس بالعدل فيما يستحقونه، والذين ُيعبدون من دون ا

  .إن اهللا هو السميع ملا تنطق به ألسنتكم، البصري بأفعالكم وأعمالكم، وسيجازيكم عليها. لعجزهم عن ذلك

ْم قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ ْنُهأَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَانُوا ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا ُهمْ أََشدَّ ِم
  ) ٢١(فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن وَاقٍ 

ةً َوآثَاًرا ِفي ُهْم قُوَّأَوَلَْم َيِسُريوا ِفي األْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَانُوا ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا ُهْم أََشدَّ ِمْن{ 
  }) ٢١(األْرضِ فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن وَاقٍ 

يف األرض، فينظروا كيف كان خامتة األمم السابقة قبلهم؟  -أيها الرسول-أومل َيِسْر هؤالء املكذبون برسالتك 
، فلم تنفعهم شدة قواهم وِعظَم أجسامهم، فأخذهم اهللا بعقوبته؛ كانوا أشد منهم بطًشا، وأبقى يف األرض آثارًا

  .بسبب كفرهم واكتساهبم اآلثام، وما كان هلم من عذاب اهللا من واق يقيهم منه، فيدفعه عنهم

  ) ٢٢(َشدِيُد الِْعقَابِ  ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فَكَفَرُوا فَأََخذَُهُم اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ

  }) ٢٢(ِعقَابِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَكَفَُروا فَأََخذَُهمُ اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ َشدِيُد الْ{ 
ئل القاطعة على ذلك العذاب الذي حلَّ باملكذبني السابقني، كان بسبب موقفهم من رسل اهللا الذين جاؤوا بالدال



صدق دعواهم، فكفروا هبم، وكذَّبوهم، فأخذهم اهللا بعقابه، إنه سبحانه قوي ال يغلبه أحد، شديد العقاب ملن كفر 
  .به وعصاه

  ) ٢٣(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

  }) ٢٣( َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{ 
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أُرسل به، وحجة واضحة بيِّنة على صدقه يف دعوته، 

  .وبطالن ما كان عليه َمن أُرسل إليهم

  ) ٢٤(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ فَقَالُوا سَاِحٌر كَذَّاٌب 

  }) ٢٤(فَقَالُوا َساِحٌر كَذَّاٌب  إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ{ 
، وهامان وزيره، وقارون صاحب األموال والكنوز، فأنكروا رسالته واستكربوا، وقالوا "مصر"إىل فرعون ملك 

  إنه ساحر كذاب، فكيف يزعم أنه أُرِسل للناس رسوال؟: عنه

اَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َواسَْتْحيُوا نَِساَءُهْم َوَما كَْيدُ الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا اقُْتلُوا أَْبَن
)٢٥ (  

يَن إِال ِفي َما كَْيُد الْكَافِرِفَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا اقُْتلُوا أَبَْناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه وَاسَْتْحُيوا نَِساَءُهْم َو{ 
  }) ٢٥(َضاللٍ 

: فلما جاء موسى فرعون وهامان وقارون باملعجزات الظاهرة ِمن عندنا، مل يكتفوا مبعارضتها وإنكارها، بل قالوا
  .وما تدبري أهل الكفر إال يف ذَهاب وهالك. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، واستبقوا نساءهم للخدمة واالسترقاق

  ) ٢٦( ُرونِي أَقُْتلْ مُوَسى وَلَْيْدُع َربَّهُ إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ ِديَنكُْم أَوْ أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْرضِ الْفََساَدَوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَ

  }) ٢٦(ِفي األْرضِ الْفََساَد َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَُرونِي أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ دِيَنكُْم أَْو أَنْ يُظْهَِر { 
اتركوين أقتل موسى، وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا، فيمنعه منا، إين أخاف أن : وقال فرعون ألشراف قومه

  .الفساد" مصر"ُيَبدِّل دينكم الذي أنتم عليه، أو أن ُيظْهِر يف أرض 

  ) ٢٧(لِّ ُمَتكَبِّرٍ لَا ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ َوقَالَ ُموَسى إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم ِمْن كُ

  }) ٢٧(َوقَالَ ُموَسى إِنِّي ُعذْتُ بِرَبِّي َوَربِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ ال ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ { 
وطاعته، ال من كل مستكرب عن توحيد اهللا  -أيها القوم -إين استجرت بريب وربكم: وقال موسى لفرعون وملئه

  .يؤمن بيوم حياسب اهللا فيه خلقه

َءكُْم بِالَْبيَِّناِت ِمْن رَبِّكُْم َوإِنْ َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنُه أََتقُْتلُونَ َرُجلًا أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجا
  ) ٢٨(َصاِدقًا ُيِصْبكُْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدكُْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب  َيُك كَاِذًبا فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيُك



ِمْن َربِّكُْم َوإِنْ  كُْم بِالْبَيَِّناِتَوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إِميَاَنُه أَتَقُْتلُونَ َرُجال أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجاَء{ 
  }) ٢٨( ُمْسرٌِف كَذَّاٌب َيُك كَاِذًبا فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيُك َصاِدقًا ُيِصْبكُْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدكُْم إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُهَو

رجل ال جرم له عندكم كيف تستحلون قَْتلَ : وقال رجل مؤمن باهللا من آل فرعون، يكتم إميانه منكًرا على قومه
إال أن يقول ريب اهللا، وقد جاءكم بالرباهني القاطعة ِمن ربكم على ِصْدق ما يقول؟ فإن يك موسى كاذًبا فإنَّ وبالَ 

كذبه عائد عليه وحده، وإن يك صادقًا حلقكم بعض الذي يتوعَّدكم به، إن اهللا ال يوفق للحق َمن هو متجاوز 
  .الباطل، كذَّاب بنسبته ما أسرف فيه إىل اهللا للحد، بترك احلق واإلقبال على

َعْونُ َما أُرِيكُْم إِلَّا َما أََرى َوَما َيا قَْومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاِهرِيَن ِفي الْأَْرضِ فََمْن َيْنُصُرَنا ِمْن بَأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا قَالَ ِفْر
  ) ٢٩(أَْهِديكُْم إِلَّا َسبِيلَ الرَّشَاِد 

ْونُ َما أُرِيكُمْ إِال َما أََرى َيا قَْومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاهِرِيَن ِفي األْرضِ فََمْن َيْنُصُرَنا ِمْن بَأْسِ اللَِّه إِنْ َجاءََنا قَالَ ِفْرَع{ 
  }) ٢٩(َوَما أَْهدِيكُمْ إِال َسبِيلَ الرََّشاِد 

على رعيتكم من بين إسرائيل وغريهم، فَمن يدفع عنا عذاب " ر مص"يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين يف أرض 
من الرأي والنصيحة إال ما أرى لنفسي ولكم  -أيها الناس -ما أريكم: اهللا إن حلَّ بنا؟ قال فرعون لقومه جميًبا

  .صالًحا وصواًبا، وما أدعوكم إال إىل طريق احلق والصواب

  ) ٣٠(َخاُف َعلَْيكُْم ِمثْلَ َيْومِ الْأَْحزَابِ َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِنِّي أَ

  }) ٣٠(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم مِثْلَ َيْومِ األحَْزابِ { 
إين أخاف عليكم إن قتلتم موسى، مثل يوم : وقال الرجل املؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظًا وحمذًرا

  .زَّبوا على أنبيائهماألحزاب الذين حت

  ) ٣١(ِمثْلَ دَأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلًْما ِللِْعَباِد 

  }) ٣١(اِد ِمثْلَ َدأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعدِِهْم َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما ِللِْعَب{ 
وما اهللا سبحانه . مثلَ عادة قوم نوح وعاد ومثود وَمن جاء بعدهم يف الكفر والتكذيب، أهلكهم اهللا بسبب ذلك

  .تعاىل اهللا عن الظلم والنقص علًوا كبًريا. يريد ظلًما للعباد، فيعذهبم بغري ذنب أذنبوه

  ) ٣٢(َوَيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد 

  }) ٣٢(َوَيا قَْومِ إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التَّنَاِد { 
  .من هول املوقف ذلك اليوم؛ ويا قوم إين أخاف عليكم عقاب يوم القيامة، يوم ينادي فيه بعض الناس بعًضا

  ) ٣٣(فََما لَُه ِمْن َهاٍد  َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه



  }) ٣٣(َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد { 
فما  وَمن خيذله اهللا ومل يوفقه إىل رشده،. يوم تولون ذاهبني هاربني، ما لكم من اهللا من مانع مينعكم وناصر ينصركم

  .له من هاد يهديه إىل احلق والصواب

ُتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدهِ َولَقَْد َجاءَكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّنَاِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُمْ بِِه حَتَّى إِذَا َهلََك قُلْ
  ) ٣٤(ٌف ُمْرتَاٌب َرسُولًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرِ

ُتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعدِهِ َولَقَدْ َجاَءكُْم يُوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّنَاِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُْم بِِه َحتَّى إِذَا َهلََك قُلْ{ 
  }) ٣٤(َرسُوال كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف ُمْرتَاٌب 

ولقد أرسل اهللا إليكم النيبَّ الكرمي يوسف بن يعقوب عليهما السالم من قبل موسى، بالدالئل الواضحة على صدقه، 
وأمركم بعبادة اهللا وحده ال شريك له، فما زلتم مرتابني مما جاءكم به يف حياته، حىت إذا مات ازداد شككم 

ذلك الضالل ُيِضلُّ اهللا كل متجاوز للحق، شاكٍّ يف إن اهللا لن يرسل من بعده رسوال ، مثل : وشرككم، وقلتم 
  .وحدانية اهللا تعاىل، فال يوفقه إىل اهلدى والرشاد

ى كُلِّ وا كَذَِلكَ َيطَْبُع اللَُّه َعلَالَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بِغَْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْندَ الَِّذيَن آَمُن
  ) ٣٥(قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ 

وا كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُن{ 
  }) ٣٥(قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ 

ون يف آيات اهللا وحججه لدفعها من غري أن يكون لديهم حجة مقبولة، كَُبر ذلك اجلدال مقًتا عند اهللا الذين خياصم
وعند الذين آمنوا، كما َخَتم بالضالل وَحَجَب عن اهلدى قلوب هؤالء املخاصمني، خيتم اهللا على قلب كل مستكرب 

  .عن توحيد اهللا وطاعته، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه

أَْسَبابَ السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه مُوَسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ) ٣٦(َعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرًحا لَعَلِّي أَْبلُغُ الْأَْسبَاَب َوقَالَ ِفْر
  ) ٣٧(لَّا ِفي َتبَابٍ كَاِذًبا َوكَذَِلكَ ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِ

أَْسبَاَب السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي ) ٣٦(َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي َصْرًحا لََعلِّي أَْبلُغُ األْسبَاَب { 
  }) ٣٧(سَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِال ِفي تََبابٍ ألظُنُُّه كَاِذًبا َوكَذَِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ ال

لعلي أبلغ ؛ يا هامان اْبنِ يل بًناء عظيًما: وقال فرعون مكذًِّبا ملوسى يف دعوته إىل اإلقرار برب العاملني والتسليم له
دعواه أن لنا رًبا، وأنه أبواب السماوات وما يوصلين إليها، فأنظر إىل إله موسى بنفسي، وإين ألظن موسى كاذًبا يف 

فوق السماوات، وهكذا ُزيَّن لفرعون عمله السيِّئ فرآه حسًنا، وُصدَّ عن سبيل احلق؛ بسبب الباطل الذي ُزيِّن له، 
وما احتيال فرعون وتدبريه إليهام الناس أنه حمق، وموسى مبطل إال يف خسار وبوار، ال يفيده إال الشقاء يف الدنيا 

  .واآلخرة

  ) ٣٨(الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد َوقَالَ 



  }) ٣٨(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهدِكُْم َسبِيلَ الرَّشَاِد { 
  .يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب: وقال الذي آمن معيًدا نصيحته لقومه 

  ) ٣٩(ِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا َمتَاٌع َوإِنَّ الْآخَِرةَ ِهَي دَاُر الْقَرَارِ َيا قَْومِ إِنََّما َهِذ

  }) ٣٩(َيا قَْومِ إِنََّما َهِذهِ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َمتَاٌع َوإِنَّ اآلخَِرةَ ِهَي دَاُر الْقَرَارِ { 
زول، فينبغي أال َترْكَنوا إليها، وإن الدار اآلخرة يا قوم إن هذه احلياة الدنيا حياة يتنعَّم الناس فيها قليال مث تنقطع وت

مبا فيها من النعيم املقيم هي حمل اإلقامة اليت تستقرون فيها، فينبغي لكم أن تؤثروها، وتعملوا هلا العمل الصاحل 
  .الذي ُيسِعدكم فيها

ْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ يُْرَزقُونَ َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَلَا ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ صَاِلًحا ِم
  ) ٤٠(ِفيَها بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

الَْجنَّةَ يُْرَزقُونَ َيْدُخلُونَ  َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَال ُيْجَزى إِال ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ صَاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك{ 
  }) ٤٠(ِفيَها بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

من عصى اهللا يف حياته واحنرف عن طريق اهلدى، فال ُيْجزى يف اآلخرة إال عقاًبا يساوي معصيته، وَمن أطاع اهللا 
ن اجلنة، وعمل صاحلًا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذكًرا كان أو أنثى، وهو مؤمن باهللا موحد له، فأولئك يدخلو

  .يرزقهم اهللا فيها من مثارها ونعيمها ولذاهتا بغري حساب

  ) ٤١(َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُمْ إِلَى النَّجَاِة َوَتْدعُوَننِي إِلَى النَّارِ 

  }) ٤١(َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى النََّجاِة وََتْدُعونَنِي إِلَى النَّارِ { 
إىل اإلميان باهللا واتباع رسوله موسى، وهي دعوة تنتهي بكم إىل اجلنة والبعد عن أهوال  ويا قوم كيف أدعوكم

  النار، وأنتم تدعونين إىل عمل يؤدي إىل عذاب اهللا وعقوبته يف النار؟

  ) ٤٢(زِيزِ الَْغفَّارِ َتْدُعوَننِي ِلأَكْفَُر بِاللَِّه َوأُشْرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َوأََنا أَْدُعوكُْم إِلَى الَْع

  }) ٤٢(َتْدعُوَننِي ألكْفَُر بِاللَِّه َوأُشْرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َوأََنا أَْدُعوكُْم إِلَى الْعَزِيزِ الَْغفَّارِ { 
 -حهاوهذا من أكرب الذنوب وأقب -تدعونين ألكفر باهللا، وأشرك به ما ليس يل به علم أنه يستحق العبادة من دونه

  .وأنا أدعوكم إىل الطريق املوصل إىل اهللا العزيز يف انتقامه، الغفار ملن تاب إليه بعد معصيته

ْصحَابُ للَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهمْ أَلَا َجَرَم أَنََّما َتْدعُوَننِي إِلَْيِه لَْيسَ لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّنَْيا َولَا ِفي الْآِخَرِة َوأَنَّ مََردََّنا إِلَى ا
  ) ٤٣(النَّارِ 

ِه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصَحابُ ال َجَرَم أَنََّما َتْدعُونَنِي إِلَْيهِ لَْيسَ لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّْنَيا َوال ِفي اآلخَِرِة َوأَنَّ َمرَدََّنا إِلَى اللَّ{ 
  }) ٤٣(النَّارِ 



عوة إليه، وال ُيلجأ إليه يف الدنيا وال يف اآلخرة لعجزه ونقصه، حقًا أن ما تدعونين إىل االعتقاد به ال يستحق الد
واعلموا أن مصري اخلالئق كلها إىل اهللا سبحانه، وهو جيازي كل عامل بعمله، وأن الذين تعدَّوا حدوده باملعاصي 

  .وسفك الدماء والكفر هم أهل النار

  ) ٤٤(لَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصريٌ بِالِْعَباِد فََسَتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوُِّض أَْمرِي إِ

  }) ٤٤(فََسَتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوُِّض أَمْرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعَباِد { 
ندم، فستذكرون أين نصحت لكم وذكَّرتكم، وسوف تندمون حيث ال ينفع ال: فلما نصحهم ومل يطيعوه قال هلم

إن اهللا سبحانه وتعاىل بصري بأحوال العباد، وما يستحقونه من جزاء، ال . وأجلأ إىل اهللا، وأعتصم به، وأتوكل عليه
  .خيفى عليه شيء منها

  ) ٤٥(فََوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاِت َما َمكَرُوا َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ 

  }) ٤٥(َمكَُروا َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ  فََوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاِت َما{ 
فوقى اهللا سبحانه ذلك الرجل املؤمن املوفَّق عقوبات مكر فرعون وآله، وحلَّ هبم سوء العذاب حيث أغرقهم اهللا 

  .عن آخرهم

  ) ٤٦(لُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُدُوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخ

  }) ٤٦(النَّارُ ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ { 
صباًحا ومساء إىل وقت  لقد أصاهبم الغرق أوال وهلكوا، مث ُيعذَّبون يف قبورهم حيث النار، ُيعرضون عليها

وهذه اآلية أصل يف . أدخلوا آل فرعون النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء: احلساب، ويوم تقوم الساعة يقال
  .إثبات عذاب القرب

  ) ٤٧(َهلْ أَنُْتْم ُمْغُنونَ َعنَّا َنصِيًبا ِمَن النَّارِ َوإِذْ يََتحَاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا فَ

 ُمْغُنونَ َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّارِ َوإِذْ َيَتَحاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا فََهلْ أَنُْتْم{ 
)٤٧ ({  

ر، ويعاتب بعضهم بعًضا، فيحتجُّ األتباع املقلدون على رؤسائهم املستكربين الذين أضلُّوهم، وإذ يتخاصم أهل النا
  هل أنتم مغنون عنا نصيًبا من النار بتحملكم قسطًا من عذابنا؟: وزيَّنوا هلم طريق الشقاء، قائلني هلم

  ) ٤٨(َم َبْيَن الِْعَباِد قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكَ

  }) ٤٨(قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعبَاِد { 
ال نتحمل عنكم شيئًا من عذاب النار، وكلُّنا فيها، ال خالَص لنا منها، إن : قال الرؤساء املستكربون مبيِّنني عجزهم

  .نا العذاب بقَْدر ما يستحق كلٌّ منا بقضائه العادلاهللا قد قسم بين



  ) ٤٩(َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلَخَزَنةِ َجَهنَّمَ اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن الَْعذَابِ 

  }) ٤٩(َيوًْما ِمَن الَْعذَابِ َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلخََزَنِة َجهَنََّم اْدعُوا رَبَّكُمْ ُيَخفِّْف َعنَّا { 
ادعوا ربكم ُيَخفِّْف عنا يوًما واحًدا من العذاب؛ كي : وقال الذين يف النار من املستكربين والضعفاء خلزنة جهنم

  .حتصل لنا بعض الراحة

  ) ٥٠(ا ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ قَالُوا أََولَْم َتُك تَأْتِيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا َبلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَم

  }) ٥٠( ِفي َضاللٍ قَالُوا أََو لَْم َتُك تَأْتِيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا َبلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِال{ 
تأتكم رسلكم باحلجج الواضحة من اهللا  هذا الدعاء ال ينفعكم يف شيء، أومل: قال خزنة جهنم هلم توبيًخا

حنن ال ندعو لكم، وال نشفع : فتربأ خزنة جهنم منهم وقالوا. بلى: فكذبتموهم؟ فاعترف اجلاحدون بذلك وقالوا
وما دعاء الكافرين إال يف ضياع ال يُقبل، وال . فيكم، فادعوا أنتم، ولكن هذا الدعاء ال يغين شيئًا؛ ألنكم كافرون

  .ُيستجاب

  ) ٥١(ا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشهَاُد إِنَّ

  }) ٥١(إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم األشَْهاُد { 
ني، ونؤيدهم على َمن آذاهم يف حياهتم الدنيا، ويوم القيامة، يوم تشهد فيه إنَّا لننصر رسلنا وَمن تبعهم من املؤمن

املالئكة واألنبياء واملؤمنون على األمم اليت كذَّبت رسلها، فتشهد بأن الرسل قد بلَّغوا رساالت رهبم، وأن األمم 
  .كذَّبتهم

  ) ٥٢(ةُ وَلَُهْم ُسوُء الدَّارِ َيْوَم لَا َيْنفَعُ الظَّاِلِمَني َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعَن

  }) ٥٢(َيْوَم ال َينْفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهمْ ُسوُء الدَّارِ { 
يوم احلساب ال ينتفع الكافرون الذين تعدَّوا حدود اهللا مبا يقدِّمونه من عذر لتكذيبهم رسل اهللا، وهلم الطرد من 

  .م الدار السيئة يف اآلخرة، وهي الناررمحة اهللا، وهل

  ) ٥٤(ُهًدى َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ ) ٥٣(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الُْهَدى وَأَْوَرثَْنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب 

  }) ٥٤(ِذكَْرى ألوِلي األلْبَابِ ُهًدى َو) ٥٣(َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الُْهَدى َوأَْوَرثَْنا َبنِي إِسَْرائِيلَ الِْكَتاَب { 
ولقد آتينا موسى ما يهدي إىل احلق من التوراة واملعجزات، وجعلنا بين إسرائيل يتوارثون التوراة خلفًا عن سلف، 

  .هادية إىل سبيل الرشاد، وموعظة ألصحاب العقول السليمة

  ) ٥٥(سَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك بِالَْعِشيِّ َوالْإِْبكَارِ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ وَاْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك َو



  }) ٥٥(فَاصْبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَاْسَتْغِفرْ ِلذَْنبَِك َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالَْعِشيِّ وَاإلْبكَارِ { 
ق ال يتخلف، واستغفر لذنبك، على أذى املشركني، فقد وعدناك بإعالء كلمتك، ووْعُدنا ح -أيها الرسول-فاصرب 

  .وُدْم على تنزيه ربك عمَّا ال يليق به، يف آخر النهار وأوله

اِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهوَ إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهمْ إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِب
  ) ٥٦(لسَّمِيُع الَْبِصُري ا

ِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَانٍ أََتاُهْم إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِال ِكْبٌر َما ُهْم بَِباِل{ 
  }) ٥٦(السَّمِيُع الَْبِصُري 

يردُّون احلجج الصحيحة بالشَُّبه الفاسدة بال برهان وال حجة من اهللا، ليس يف إن الذين يدفعون احلق بالباطل، و
صدور هؤالء إال تكرب عن احلق؛ حسًدا منهم على الفضل الذي آتاه اهللا نبيه، وكرامة النبوة اليت أكرمه هبا، وهو 

  .لبصري بأفعاهلم، وسيجازيهم عليهاأمر ليسوا مبدركيه وال نائليه، فاعتصم باهللا من شرهم؛ إنه هو السميع ألقواهلم، ا

  ) ٥٧(لََخلُْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ٥٧(لََخلُْق السََّماَواِت وَاألْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ { 
لََخلْق اهللا السموات واألرض أكرب من َخلْق الناس وإعادهتم بعد موهتم، ولكن أكثر الناس ال يعلمون أن خلق مجيع 

  .ذلك هيِّن على اهللا

  ) ٥٨(ُرونَ َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َولَا الُْمِسيُء قَِليلًا َما َتَتذَكَّ

  }) ٥٨( َوَما َيسَْتوِي األعَْمى َوالَْبِصُري وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوال الُْمِسيُء قَِليال َما َتَتذَكَُّرونَ{ 
وما يستوي األعمى والبصري، وكذلك ال يستوي املؤمنون الذين ُيِقرُّون بأن اهللا هو اإلله احلق ال شريك له، 

ون لرسله ويعملون بشرعه، واجلاحدون الذين ينكرون أن اهللا هو اإلله احلق، ويكذبون رسله وال يعملون ويستجيب
  .حجج اهللا، فتعتربون، وتتعظون هبا -أيها الناس-قليال ما تتذكرون . بشرعه

  ) ٥٩(إِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ لَا رَْيَب ِفيَها َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا ُيؤِْمُنونَ 

  }) ٥٩(إِنَّ السَّاَعةَ آلِتَيةٌ ال َرْيَب ِفيَها َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال ُيْؤِمُنونَ { 
إن الساعة آلتية ال شك فيها، فأيقنوا مبجيئها، كما أخربْت بذلك الرسل، ولكن أكثر الناس ال ُيَصدِّقون مبجيئها، 

  .وال يعملون هلا

  ) ٦٠(بْ لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم َداخِرِيَن َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِ



  }) ٦٠(يَن َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخرِ{ 
ادعوين وحدي وخصُّوين بالعبادة أستجب لكم، إن الذين يتكربون عن إفرادي بالعبودية : -عبادأيها ال -وقال ربكم

  .واأللوهية، سيدخلون جهنم صاغرين حقريين

أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ  لَِكنَّاللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبِصًرا إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َو
)٦١ (  

لَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ لَِتْسكُُنوا ِفيِه َوالنَّهَاَر ُمْبصًِرا إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َو{ 
  }) ٦١(َيْشكُُرونَ 

إن . وا فيه، وحتققوا راحتكم، والنهار مضيئًا؛ لُتَصرِّفوا فيه أمور معاشكماهللا وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ لتسكن
  .اهللا لذو فضل عظيم على الناس، ولكن أكثرهم ال يشكرون له بالطاعة وإخالص العبادة

  ) ٦٢(ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ 

  }) ٦٢(ُم اللَُّه رَبُّكُْم َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء ال إِلََه إِال ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ ذَِلكُ{ 
الذي أنعم عليكم هبذه النعم إمنا هو ربكم خالق األشياء كلها، ال إله يستحق العبادة غريه، فكيف تعدلون عن 

  اإلميان به، وتعبدون غريه من األوثان، بعد أن تبينت لكم دالئله؟

  ) ٦٣(ِلَك ُيْؤفَُك الَِّذيَن كَاُنوا بِآَياتِ اللَِّه َيْجَحُدونَ كَذَ

  }) ٦٣(كَذَِلَك ُيْؤفَكُ الَِّذيَن كَانُوا بِآيَاِت اللَِّه َيْجَحُدونَ { 
وأعرضتم عنه إىل الباطل، ُيصرف عن احلق واإلميان به الذين كانوا حبجج اهللا  -يا كفار قريش-كما كذَّبتم باحلق 

  .حدون وأدلته جي

لطَّيَِّباِت ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُمْ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض قََراًرا َوالسََّماَء بَِناًء َوصَوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم َوَرَزقَكُْم ِمَن ا
  ) ٦٤(فََتَباَرَك اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني 

قََراًرا وَالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسنَ ُصَورَكُْم َوَرزَقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت ذَِلكُُم اللَُّه  اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُُم األْرَض{ 
  }) ٦٤(رَبُّكُْم فََتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني 

ا لألرض، وبثَّ فيها من اهللا الذي جعل لكم األرض؛ لتستقروا فيها، ويسَّر لكم اإلقامة عليها، وجعل السماء سقفً
العالمات اهلادية، وخلقكم يف أكمل هيئة وأحسن تقومي، وأنعم عليكم حبالل الرزق ولذيذ املطاعم واملشارب، 

ذلكم الذي أنعم عليكم هبذه النعم هو ربكم، فتكاثر خريه وفضله وبركته، وتنزَّه عمَّا ال يليق به، وهو ربُّ اخلالئق 
  .أمجعني

  ) ٦٥(ا إِلََه إِلَّا ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ُهَو الَْحيُّ لَ



  }) ٦٥(ُهَو الَْحيُّ ال إِلََه إِال ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { 
لكاملة التامة ال إله غريه، فاسألوه واصرفوا عبادتكم له وحده، خملصني له هو اهللا سبحانه احلي الذي له احلياة ا

  .فاحلمد هللا والثناء الكامل له رب اخلالئق أمجعني. دينكم وطاعتكم

  ) ٦٦(تُ أَنْ أُسِْلَم لَِربِّ الَْعالَِمَني قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبدَ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا َجاءَنَِي الَْبيِّنَاُت ِمْن َربِّي َوأُِمْر

 أَنْ أُْسِلَم لَِربِّ الَْعالَِمنيَ قُلْ إِنِّي نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا َجاَءنَِي الَْبيَِّناُت ِمْن رَبِّي َوأُمِْرُت{ 
)٦٦ ({  

ت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا، ملَّا جاءين اآليات الواضحات من إين ُنهي: ملشركي قومك -أيها الرسول-قل 
  .عند ريب، وأمرين أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له، سبحانه رب العاملني

وا أَُشدَّكُْم ثُمَّ ِلَتكُوُنوا ُشُيوًخا َوِمْنكُْم ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغ
  ) ٦٧(َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجلًا ُمَسمى َولَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم ثُمَّ لَِتكُونُوا ُشيُوًخا ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم طِفْال ثُمَّ { 
  }) ٦٧(َوِمْنكُْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ وَِلَتْبلُُغوا أََجال ُمَسمى َولَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

 هو اهللا الذي خلق أباكم آدم من تراب، مث أوجدكم من املينِّ بقدرته، وبعد ذلك تنتقلون إىل طور الدم الغليظ
األمحر، مث جتري عليكم أطوار متعددة يف األرحام، إىل أن تولدوا أطفاال صغاًرا، مث تقوى بِْنيَُتكم إىل أن تصريوا 
شيوخًا، ومنكم من ميوت قبل ذلك، ولتبلغوا هبذه األطوار املقدَّرة أجال مسمى تنتهي عنده أعماركم، ولعلكم 

عرفون أنه ال إله غريه يفعل ذلك، وأنه الذي ال تنبغي العبادة إال تعقلون حجج اهللا عليكم بذلك، وتتدبرون آياته، فت
  .له

  ) ٦٨(ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت فَإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  }) ٦٨(نُ ُهَو الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت فَإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُو{ 
  .، فيكون، ال رادَّ لقضائه"كن: "هو سبحانه املتفرد باإلحياء واإلماتة، فإذا قضى أمًرا فإمنا يقول له

  ) ٦٩(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياتِ اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ 

  }) ٦٩(نَّى ُيْصَرفُونَ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه أَ{ 
من هؤالء املكذِّبني بآيات اهللا خياصمون فيها، وهي واضحة الداللة على توحيد اهللا  -أيها الرسول-أال تعجب 

  وقدرته، كيف يعدلون عنها مع صحتها؟ وإىل أيِّ شيء يذهبون بعد البيان التام؟

إِِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوالسَّلَاِسلُ ُيْسحَُبونَ ) ٧٠(ُرُسلََنا فََسْوَف َيْعلَُمونَ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِالِْكَتابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه 
  ) ٧٢(ِفي الَْحِميمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُيْسَجُرونَ ) ٧١(



األغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوالسَّالِسلُ ُيْسَحُبونَ  إِِذ) ٧٠(الَِّذيَن كَذَُّبوا بِالِْكتَابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِهِ ُرُسلََنا فَسَْوَف َيْعلَُمونَ { 
  }) ٧٢(ِفي الَْحِميمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُيْسَجُرونَ ) ٧١(

هؤالء املشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية اليت أنزهلا اهللا على رسله هلداية الناس، فسوف يعلم هؤالء 
ألغالل يف أعناقهم، والسالسل يف أرجلهم، وتسحبهم زبانية العذاب يف املاء املكذبون عاقبة تكذيبهم حني ُتجعل ا

  .احلار الذي اشتدَّ غليانه وحرُّه، مث يف نار جهنم يوقد هبم

قَْبلُ شَْيئًا كَذَِلَك ُيِضلُّ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن َنْدُعو ِمْن ) ٧٣(ثُمَّ ِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتمْ ُتْشرِكُونَ 
  ) ٧٤(اللَُّه الْكَافِرِيَن 

ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن َنْدُعو ِمْن قَْبلُ َشْيئًا كَذَِلكَ ُيِضلُّ ) ٧٣(ثُمَّ قِيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُْتْم ُتْشرِكُونَ { 
  }) ٧٤(اللَُّه الْكَافِرِيَن 

أين اآلهلة اليت كنتم تعبدوهنا من دون اهللا؟ هل ينصرونكم اليوم؟ : ل هلم توبيًخا، وهم يف هذه احلال التعيسةمث قي
غابوا عن عيوننا، فلم ينفعونا : فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البالء الذي حلَّ بكم إن استطاعوا، قال املكذبون

بادهتم هلم كانت باطلة ال تساوي شيئًا، كما أضل اهللا بشيء، ويعترفون بأهنم كانوا يف جهالة من أمرهم، وأن ع
  .هؤالء الذين ضلَّ عنهم يف جهنم ما كانوا يعبدون يف الدنيا من دون اهللا، يضل اهللا الكافرين به

  ) ٧٥(ذَِلكُْم بَِما كُنُْتْم َتفَْرُحونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُْتْم َتْمَرُحونَ 

  }) ٧٥(بَِما كُنُْتْم َتفَْرُحونَ ِفي األْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُْتْم َتمَْرُحونَ ذَِلكُْم { 
ذلكم العذاب الذي أصابكم إمنا هو بسبب ما كنتم عليه يف حياتكم الدنيا من غفلة، حيث كنتم تفرحون مبا 

  .غي على عباد اهللاتقترفونه من املعاصي واآلثام، ومبا أنتم عليه من األَشر والَبطَر والب

  ) ٧٦(اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن 

  }) ٧٦(اْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن { 
الدين فيها، فبئست جهنم نزال للمتكربين يف ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم باهللا ومعصيتكم له خ

  .الدنيا على اهللا

  ) ٧٧(ونَ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُع

  }) ٧٧(ْعضَ الَِّذي نَِعُدُهْم أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ فَاصْبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنََّك َب{ 
فاصرب أيها الرسول، وامض يف طريق الدعوة، إن وعد اهللا حق، وسُيْنجِز لك ما وعدك، فإما نرينَّك يف حياتك بعض 

ا مصريهم يوم القيامة، وسنذيقهم الذي نعد هؤالء املشركني من العذاب، أو نتوفينَّك قبل أن حيلَّ ذلك هبم، فإلين
  .العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون



 ِلَرسُولٍ أَنْ يَأِْتيَ بِآَيٍة إِلَّا َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َومِْنُهْم َمْن لَْم نَقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ
  ) ٧٨(اَء أَْمرُ اللَِّه قُِضيَ بِالَْحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َج

لَِرُسولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآَيةٍ  َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسال ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ{ 
  }) ٧٨(ِه فَإِذَا َجاَء أَْمُر اللَِّه قُِضَي بِالَْحقِّ َوَخِسَر هَُناِلَك الُْمْبِطلُونَ إِال بِإِذِْن اللَّ

منهم َمن قصصنا : رسال كثريين إىل قومهم يدعوهنم، ويصربون على أذاهم -أيها الرسول-ولقد أرسلنا ِمن قبلك 
وما كان ألحد منهم أن يأيت . إليهم عليك خربهم، ومنهم َمن مل نقصص عليك، وكلهم مأمورون بتبليغ وحي اهللا

بآية من اآليات احلسية أو العقلية إال بإذن اهللا ومشيئته، فإذا جاء أمر اهللا بعذاب املكذبني قُِضي بالعدل بني الرسل 
  .ومكذبيهم، وخسر هنالك املبطلون؛ الفترائهم على اهللا الكذب، وعبادهتم غريه

وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلَتْبلُغُوا َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُمْ ) ٧٩(اَم ِلَترْكَُبوا ِمْنَها َومِْنَها َتأْكُلُونَ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْنَع
  ) ٨٠(َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

َولَكُْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتْبلُُغوا َعلَْيَها حَاَجةً ِفي ) ٧٩(لُونَ اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْنَعاَم ِلَترْكَُبوا ِمنَْها َوِمْنَها َتأْكُ{ 
  }) ٨٠(ُصدُورِكُْم َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

من منافع الركوب واألكل وغريها من أنواع املنافع، ولتبلغوا : اهللا سبحانه هو الذي جعل لكم األنعام؛ لتنتفعوا هبا
بعضها حاجةً يف صدوركم من الوصول إىل األقطار البعيدة، وعلى هذه األنعام ُتْحَملون يف الربية،  باحلمولة على

  .وعلى الفلك يف البحر ُتْحَملون كذلك

  ) ٨١(َوُيرِيكُْم آَياِتِه فَأَيَّ آيَاِت اللَِّه ُتْنِكرُونَ 

  }) ٨١(َويُرِيكُْم آَياِتِه فَأَيَّ آَياِت اللَِّه تُْنِكُرونَ { 
يريكم اهللا تعاىل دالئله الكثرية الواضحة الدالة على قدرته وتدبريه يف خلقه، فأي آية من آياته تنكروهنا، وال و

  تعترفون هبا؟

َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ فََما  َشدَّ قُوَّةًأَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمنُْهْم َوأَ
  ) ٨٢(أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

دَّ قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي اَألْرضِ أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمنُْهْم وَأََش{ 
  }) ٨٢(ْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ فََما أَغَْنى َع

أفلم َيِسْر هؤالء املكذبون يف األرض ويتفكروا يف مصارع األمم املكذبة من قبلهم، كيف كانت عاقبتهم؟ وكانت 
هذه األمم السابقة أكثر منهم عدًدا وعدة وآثاًرا يف األرض من األبنية واملصانع والغراس وغري ذلك، فما أغىن 

  .ا يكسبونه حني حلَّ هبم بأس اهللاعنهم ما كانو

  ) ٨٣(َتهْزِئُونَ فَلَمَّا َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَرُِحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن الِْعلْمِ َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْس



  }) ٨٣(الِْعلْمِ َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ  فَلَمَّا َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فَرُِحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن{ 
فلما جاءت هؤالء األمم املكذبة رسلُها بالدالئل الواضحات، فرحوا جهال منهم مبا عندهم من العلم املناقض ملا 

ويف اآلية . زاءجاءت به الرسل، وحلَّ هبم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلَهم على سبيل السخرية واالسته
دليل على أن كل علم يناقض اإلسالم، أو يقدح فيه، أو يشكك يف صحته، فإنه مذموم ممقوت، ومعتقده ليس من 

  .أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٨٤(فَلَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني 

  }) ٨٤(لَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني فَ{ 
  .آمنا باهللا وحده، وكفرنا مبا كنا به مشركني يف عبادة اهللا: فلما رأوا عذابنا أقرُّوا حني ال ينفع اإلقرار، وقالوا

  ) ٨٥(ْم لَمَّا َرأَْوا َبأَْسَنا سُنََّت اللَِّه الَِّتي قَدْ َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهنَاِلَك الْكَافُِرونَ فَلَْم َيُك َيْنفَعُُهْم إَِمياُنُه

  }) ٨٥(اِفُرونَ اِلكَ الْكَفَلَْم َيُك َيْنفَُعُهْم إِميَاُنُهمْ لَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا ُسنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَن{ 
وذلك ألنه إميان قد اضطروا إليه، ال إميان اختيار ورغبة، سنة اهللا ؛ فلم يك ينفعهم إمياهنم هذا حني رأوا عذابنا

وطريقته اليت سنَّها يف األمم كلها أن ال ينفعها اإلميان إذا رأوا العذاب، وهلك عند جميء بأس اهللا الكافرون برهبم، 
  .اجلاحدون توحيده وطاعته

  }سورة فصلت { 

  ) ١(حم 

  }) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  ) ٢(َتْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

  }) ٢(َتنْزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ { 
  .ليه وسلمهذا القرآن الكرمي تنزيل من الرمحن الرحيم، نزَّله على نبيه حممد صلى اهللا ع

  ) ٣(ِكَتاٌب فُصِّلَْت آيَاُتُه قُْرآًنا َعرَبِيا ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

  }) ٣(ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا عََربِيا ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ { 
  .اللسان العريب كتاب بُيِّنت آياته متام البيان، َوُوضِّحت معانيه وأحكامه، قرآًنا عربًيا ميسًَّرا فهمه لقوم يعلمون

  ) ٤(َبشًِريا َوَنِذيًرا فَأَْعَرَض أَكْثَُرُهْم فَُهمْ لَا َيْسَمُعونَ 



  }) ٤(َبشًِريا وََنِذيًرا فَأَْعَرضَ أَكْثَرُُهْم فَُهْم ال َيْسَمُعونَ { 
، فأعرض عنه بشًريا بالثواب العاجل واآلجل ملن آمن به وعمل مبقتضاه، ونذيًرا بالعقاب العاجل واآلجل ملن كفر به

  .أكثر الناس، فهم ال يسمعون له مساع قَبول وإجابة

  ) ٥(َملْ إِنََّنا َعاِملُونَ َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوبَْينَِك ِحجَاٌب فَاْع

  }) ٥(ا َتْدعُوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوَبْينِكَ ِحَجاٌب فَاْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّ{ 
قلوبنا يف أغطية مانعة لنا من فهم ما تدعونا إليه، : وقال هؤالء املعرضون الكافرون للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم

ساتر حيجبنا عن إجابة دعوتك، فاعمل على َوفْق دينك،  -يا حممد -بيننا وبينك ويف آذاننا صمم فال نسمع، ومن
  .كما أننا عاملون على َوفْق ديننا

الَِّذيَن لَا ) ٦(َني وُه َووَْيلٌ ِللُْمْشرِِكقُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَاْسَتِقيمُوا إِلَْيِه َواْسَتغِْفُر
  ) ٧(ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

 الَِّذيَن ال) ٦(وُه وََوْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَاْستَِقيُموا إِلَْيِه وَاْسَتْغِفُر{ 
  }) ٧(ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِاآلخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

إمنا أنا بشر مثلكم يوحي اهللا إيلَّ أمنا إهلكم الذي يستحق العبادة، إله واحد ال شريك له، :  -أيها الرسول-قل هلم 
أوثاًنا ال تنفع وال وعذاب للمشركني الذين عبدوا من دون اهللا . فاسلكوا الطريق املوصل إليه، واطلبوا مغفرته

تضر، والذين مل يطهروا أنفسهم بتوحيد رهبم، واإلخالص له، ومل يصلُّوا ومل يزكَّوا، فال إخالص منهم للخالق وال 
  .نفع فيهم للخلق، وهم ال يؤمنون بالبعث، وال باجلنة والنار، وال ينفقون يف طاعة اهللا

  ) ٨(لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت

  }) ٨(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { 
إن الذين آمنوا باهللا ورسوله وكتابه وعملوا األعمال الصاحلة خملصني هللا فيها، هلم ثواب عظيم غري مقطوع وال 

  .ممنوع

  ) ٩(كْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق الْأَْرَض ِفي َيوَْمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني قُلْ أَئِنَّكُمْ لََت

  }) ٩(َني قُلْ أَِئنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي َيوَْمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَهُ أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِم{ 
أإنكم لتكفرون باهللا الذي خلق األرض يف يومني : هلؤالء املشركني موًخبا هلم ومتعجًبا من فعلهم -يها الرسولأ-قل 

  .اثنني، وجتعلون له نظراء وشركاء تعبدوهنم معه؟ ذلك اخلالق هو رب العاملني كلهم

  ) ١٠(قَْواتََها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َسَواًء ِللسَّاِئِلَني َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَ



  }) ١٠(اِئِلَني َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ سََواًء ِللسَّ{ 
فيها فجعلها دائمة اخلري ألهلها، وقدَّر فيها أرزاق أهلها  وجعل سبحانه يف األرض جباال ثوابت من فوقها، وبارك
يومان خلق فيهما األرض، ويومان جعل فيها رواسي وقدر : من الغذاء، وما يصلحهم من املعاش يف متام أربعة أيام

  .ملن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه: فيها أقواهتا، سواء للسائلني أي

  ) ١١(ِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها َوِللْأَْرضِ ائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َو

  }) ١١(ِئِعَني ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها َوِلَألْرضِ ائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَا{ 
انقادا ألمري : ى سبحانه وتعاىل، أي قصد إىل السماء وكانت دخاًنا من قبلُ، فقال للسماء ولألرضمث استو

  .أتينا مذعنني لك، ليس لنا إرادة ختالف إرادتك: قالتا. خمتارتني أو جمربتني

ا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمصَابِيَح َوِحفْظًا ذَِلكَ َتقِْديرُ فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمرََها َوزَيَّنَّ
  ) ١٢(الْعَزِيزِ الَْعِليمِ 

بِيَح َوِحفْظًا ذَِلَك َتقِْديرُ فَقََضاُهنَّ َسْبعَ َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصا{ 
  }) ١٢(عَزِيزِ الَْعِليمِ الْ

فقضى اهللا خلق السماوات السبع وتسويتهن يف يومني، فتم بذلك خلق السماوات واألرض يف ستة أيام، حلكمة 
يعلمها اهللا، مع قدرته سبحانه على خلقهما يف حلظة واحدة، وأوحى يف كل مساء ما أراده وما أمر به فيها، وزيَّنا 

ة، وحفظًا هلا من الشياطني الذين يسترقون السمع، ذلك اخللق البديع تقدير العزيز يف السماء الدنيا بالنجوم املضيئ
  .ملكه، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء

  ) ١٣(فَإِنْ أَْعَرُضوا فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً مِثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد 

  }) ١٣(ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد  فَإِنْ أَْعَرضُوا فَقُلْ أَْنذَرُْتكُمْ َصاِعقَةً{ 
قد : فإن أعرض هؤالء املكذبون بعدما ُبيَّن هلم من أوصاف القرآن احلميدة، ومن صفات اهللا العظيم، فقل هلم

  .أنذرتكم عذاًبا يستأصلكم مثل عذاب عاد ومثود حني كفروا برهبم وعصوا رسله

أُْرِسلُْتْم بِهِ ِديهِْم َوِمْن َخلْفِهِْم أَلَّا َتْعُبدُوا إِلَّا اللََّه قَالُوا لَْو َشاَء َربَُّنا لَأَْنَزلَ َملَاِئكَةً فَإِنَّا بَِما إِذْ َجاءَْتُهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْي
  ) ١٤(كَاِفُرونَ 

َه قَالُوا لَْو َشاَء َربَُّنا َألنَْزلَ َمالِئكَةً فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم إِذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم أَال َتعُْبُدوا إِال اللَّ{ 
  }) ١٤(بِِه كَاِفُرونَ 

: حني جاءت الرسل عاًدا ومثود، يتبع بعضهم بعًضا متوالني، يأمروهنم بعبادة اهللا وحده ال شريك له، قالوا لرسلهم
ه، ألنزل إلينا مالئكة من السماء رسال مبا تدعوننا إليه، ومل لو شاء ربنا أن نوحده وال نعبد من دونه شيئًا غري

  .يرسلكم وأنتم بشر مثلنا، فإنا مبا أرسلكم اهللا به إلينا من اإلميان باهللا وحده جاحدون



رَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم قُوَّةً فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكْبَُروا ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَْم َي
  ) ١٥(َوكَاُنوا بِآَياتَِنا َيْجَحُدونَ 

ُهْم ُهَو أََشدُّ مِْنُهمْ لََّه الَِّذي َخلَقَفَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكَْبُروا ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ ال{ 
  }) ١٥(قُوَّةً َوكَاُنوا بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ 

َمن أشد منا قوة؟ أومل يروا أن اهللا : فأما عاد قوم هود فقد استعلَوا يف األرض على العباد بغري حق، وقالوا يف غرور
  .نتعاىل الذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوة وبطًشا؟ وكانوا بأدلتنا وحججنا جيحدو

لََعذَاُب الْآِخَرِة أَْخَزى وَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرصًَرا ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت لُِنِذيقَُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َو
  ) ١٦(لَا يُْنَصُرونَ 

ِذيقَُهْم َعذَابَ الِْخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَاُب اآلِخَرِة أَْخَزى فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا صَْرَصًرا ِفي أَيَّامٍ َنِحَساٍت ِلُن{ 
  }) ١٦(َوُهْم ال يُْنَصُرونَ 

فأرسلنا عليهم رًحيا شديدة الربودة عالية الصوت يف أيام مشؤومات عليهم؛ لنذيقهم عذاب الذل واهلوان يف احلياة 
  .ا، وهم ال ُيْنَصرون مبنع العذاب عنهمالدنيا، ولَعذاب اآلخرة أشد ذال وهواًن

  ) ١٧(انُوا َيكِْسُبونَ َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الْعََمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَ

َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْه{    }) ١٧(َدى فَأََخذَْتُهمْ 
وأما مثود قوم صاحل فقد بينَّا هلم سبيل احلق وطريق الرشد، فاختاروا العمى على اهلدى، فأهلكتهم صاعقة العذاب 

  .املهني؛ بسبب ما كانوا يقترفون من اآلثام بكفرهم باهللا وتكذيبهم رسله

  ) ١٨(َوَنجَّْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَانُوا َيتَّقُونَ 

  }) ١٨(وََنجَّْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ { 
  .وجنَّينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذ عاًدا ومثود، وكان هؤالء الناجون خيافون اهللا ويتقونه

حَتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشهَِد َعلَْيهِمْ َسْمُعُهْم وَأَْبَصارُُهْم َوُجلُوُدُهمْ ) ١٩(نَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى ال
  ) ٢٠(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

َعلَْيهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصارُُهمْ  َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها شَهَِد) ١٩(َوَيْوَم ُيْحَشرُ أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم ُيوَزُعونَ { 
  }) ٢٠(َوُجلُوُدُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ويوم ُيحشر أعداء اهللا إىل نار جهنم، َتُردُّ زبانية العذاب أولَهم على آخرهم، حىت إذا ما جاؤوا النار، وأنكروا 
  .الدنيا من الذنوب واآلثامجرائمهم شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون يف 

  ) ٢١(أَوَّلَ مَرٍَّة َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ  َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم َشهِْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم



أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ  َوقَالُوا ِلُجلُودِِهْم ِلَم َشهِْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا{ 
)٢١ ({  

أنطقنا : ِلمَ شهدمت علينا؟ فأجابتهم جلودهم: وقال هؤالء الذين ُيْحشرون إىل النار من أعداء اهللا جللودهم معاتبني
خلقكم أول مرة ومل تكونوا شيئًا، وإليه مصريكم بعد املوت للحساب اهللا الذي أنطق كل شيء، وهو الذي 

  .واجلزاء

نَّ اللََّه لَا َيعْلَُم كَِثًريا ِممَّا َوَما كُْنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُمْ َسْمُعكُْم َولَا أَْبصَاُركُْم َولَا ُجلُوُدكُْم َولَِكْن ظَنَْنُتْم أَ
  ) ٢٣(ذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بِرَبِّكُْم أَرَْداكُْم فَأَصَْبحُْتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن َو) ٢٢(َتْعَملُونَ 

ا ِممَّا  اللََّه ال َيْعلَُم كَثًِريَوَما كُْنُتْم َتْستَِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُْم َوال ُجلُوُدكُْم َولَِكْن ظَنَْنُتْم أَنَّ{ 
  }) ٢٣(َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بِرَبِّكُْم أَرَْداكُْم فَأَصَْبحُْتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن ) ٢٢(َتْعَملُونَ 

وما كنتم َتسَْتْخفون عند ارتكابكم املعاصي؛ خوفًا من أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم يوم 
وذلكم ظنكم السيِّئ . كابكم املعاصي أن اهللا ال يعلم كثًريا من أعمالكم اليت تعصون اهللا هباالقيامة، ولكن ظننتم بارت

  .الذي ظننتموه بربكم أهلككم، فأوردكم النار، فأصبحتم اليوم من اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

  ) ٢٤(ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني فَإِنْ َيْصبِرُوا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِنْ َيْسَتعِْتُبوا فََما 

  }) ٢٤(فَإِنْ َيصْبُِروا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِنْ َيْسَتْعِتُبوا فََما ُهْم ِمَن الُْمعَْتبَِني { 
فإن يصربوا على العذاب فالنار مأواهم، وإن يسألوا الرجوع إىل الدنيا؛ ليستأنفوا العمل الصاحل ال ُيجابوا إىل ذلك، 

  .هلم أعذار وال ُتقبل

مٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهِمُ الْقَْولُ ِفي أَُم
  ) ٢٥(َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا خَاِسرِيَن 

ِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َناَء فََزيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبَوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُر{ 
  }) ٢٥(َواِإلْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا َخاِسرِيَن 

اجلن، فزينوا هلم قبائح أعماهلم يف الدنيا، ودَعوهم وهيأنا هلؤالء الظاملني اجلاحدين قرناء فاسدين من شياطني اإلنس و
إىل لذاهتا وشهواهتا احملرمة، وَزيَّنوا هلم ما َخلْفهم من أمور اآلخرة، فأنسوهم ِذكرها، ودَعوهم إىل التكذيب باملعاد، 

 الدنيا وبذلك استحقوا دخول النار يف مجلة أمم سابقة من كفرة اجلن واإلنس، إهنم كانوا خاسرين أعماهلم يف
  .وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة

  ) ٢٦(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْرآِن وَالَْغْوا ِفيِه لَعَلَّكُْم َتْغِلُبونَ 

  }) ٢٦(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْرآِن َوالْغَْوا ِفيِه لََعلَّكُْم َتْغِلُبونَ { 
ال تسمعوا هلذا القرآن، وال تطيعوه، وال تنقادوا ألوامره، : وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصني فيما بينهم



وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفري والتخليط على حممد إذا قرأ القرآن؛ لعلكم تغلبونه، فيترك القراءة، وننتصر 
  .عليه

  ) ٢٧(يًدا َولََنجْزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاًبا َشِد

  }) ٢٧(فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاًبا َشدِيًدا وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ { 
  .نهم أسوأ ما كانوا يعملون من السيئاتفلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذاًبا شديًدا يف الدنيا واآلخرة، ولنجزي

  ) ٢٨(ذَِلَك َجَزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها دَاُر الْخُلِْد جََزاًء بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيْجَحُدونَ 

  }) ٢٨(بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ  ذَِلَك جََزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها َداُر الُْخلِْد جََزاًء بَِما كَانُوا{ 
هذا اجلزاء الذي ُيجزى به هؤالء الذين كفروا جزاء أعداء اهللا النار، هلم فيها دار اخللود الدائم؛ جزاء مبا كانوا 

واآلية دالة على عظم جرمية من صرف الناس عن القرآن العظيم، وصدهم عن . حبججنا وأدلتنا جيحدون يف الدنيا
  .يِّ وسيلة كانتتدبره وهدايته بأ

  ) ٢٩(ا لَِيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا اللَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَن

  }) ٢٩(جِنِّ وَاإلِْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا ِلَيكُوَنا ِمَن اَألْسفَِلَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا الَّذَْينِ أََضالَنا ِمَن الْ{ 
ربنا أرنا اللذَين أضالنا من خلقك من اجلن واإلنس جنعلهما حتت : وقال الذين كفروا باهللا ورسوله، وهم يف النار
  .أقدامنا؛ ليكونا يف الدرك األسفل من النار

الَْجنَّةِ الَِّتي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ وا رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا َتتََنزَّلُ َعلَْيهُِم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزنُوا َوأَْبِشرُوا بِإِنَّ الَِّذيَن قَالُ
)٣٠ (  

الَْمالِئكَةُ أَال َتَخافُوا َوال َتحَْزُنوا َوأَْبِشُروا بِالَْجنَّةِ الَِّتي كُْنُتمْ إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا تََتَنزَّلُ َعلَيْهُِم { 
  }) ٣٠(ُتوَعُدونَ 

إن الذين قالوا ربنا اهللا تعاىل وحده ال شريك له، مث استقاموا على شريعته، تتنزل عليهم املالئكة عند املوت قائلني 
زنوا على ما ختلفونه وراءكم من أمور الدنيا، وأبشروا باجلنة اليت كنتم ال ختافوا من املوت وما بعده، وال حت: هلم

  .توعدون هبا

ُنزُلًا ِمْن ) ٣١(َما َتدَُّعونَ َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة وَلَكُْم ِفيَها َما َتشَْتهِي أَْنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها 
  ) ٣٢(غَفُورٍ َرحِيمٍ 

ُنُزال ِمْن ) ٣١(ا َتدَُّعونَ َنْحُن أَْولَِياُؤكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة وَلَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِي أَْنفُُسكُْم وَلَكُْم ِفيَها َم{ 
  }) ٣٢(غَفُورٍ َرحِيمٍ 

هللا، وكذلك نكون معكم يف اآلخرة، حنن أنصاركم يف احلياة الدنيا، نسددكم وحنفظكم بأمر ا: وتقول هلم املالئكة



ولكم يف اجلنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما ختتارونه، وتَقَرُّ به أعينكم، ومهما طلبتم من شيء وجدمتوه بني أيديكم 
  .ضيافة وإنعاًما لكم ِمن غفور لذنوبكم، رحيم بكم

  ) ٣٣(قَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ صَاِلًحا َو

  }) ٣٣(َوَمْن أَْحَسُن قَْوال ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ صَاِلًحا َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني { 
مر اهللا إنين من املسلمني املنقادين أل: ال أحد أحسن قوال ممن دعا إىل توحيد اهللا وعبادته وحده وعمل صاحلًا وقال

ويف اآلية حث على الدعوة إىل اهللا سبحانه، وبيان فضل العلماء الداعني إليه على بصرية، َوفْق ما جاء عن . وشرعه
  .رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم

َوَما ) ٣٤(َبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِليٌّ َحمِيٌم َولَا َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبيَْنَك َو
  ) ٣٥(ُيلَقَّاَها إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ 

َوَما ) ٣٤(َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِليٌّ َحمِيٌم  َوال َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبيَْنَك َوَبْيَنُه{ 
  }) ٣٥(ُيلَقَّاَها إِال الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إِال ذُو َحظٍّ َعظِيمٍ 

وال تستوي حسنة الذين آمنوا باهللا، واستقاموا على شرعه، وأحسنوا إىل خلقه، وسيئة الذين كفروا به وخالفوا 
ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك َمن أساء إليك، وقابل إساءته لك باإلحسان إليه، فبذلك . أمره، وأساؤوا إىل خلقه

وما ُيوفَّق هلذه اخلصلة احلميدة إال الذين . يصري املسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك
ذو نصيب وافر من السعادة يف الدنيا  صربوا أنفسهم على ما تكره، وأجربوها على ما حيبه اهللا، وما ُيوفَّق هلا إال

  .واآلخرة

  ) ٣٦(َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم 

  }) ٣٦(ِليُم َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْع{ 
وإما يلقنيَّ الشيطان يف نفسك وسوسة من حديث النفس حلملك على جمازاة املسيء باإلساءة، فاستجر باهللا واعتصم 

  .به، إن اهللا هو السميع الستعاذتك به، العليم بأمور خلقه مجيعها

ِللشَّْمسِ َولَا ِللْقََمرِ وَاْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُنُْتْم إِيَّاهُ َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ وَالنَّهَاُر َوالشَّْمُس َوالْقََمُر لَا َتْسُجدُوا 
  ) ٣٧(َتْعُبُدونَ 

نْ كُنُْتْم لَِّذي َخلَقَُهنَّ إَِوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ وَالنََّهاُر وَالشَّْمُس َوالْقََمرُ ال َتْسُجُدوا لِلشَّْمسِ َوال ِللْقََمرِ وَاْسُجدُوا ِللَِّه ا{ 
  }) ٣٧(إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ 

وِمن حجج اهللا على خلقه، ودالئله على وحدانيته وكمال قدرته اختالف الليل والنهار، وتعاقبهما، واختالف 
فإهنما مَدبَّران  -ال تسجدوا للشمس وال للقمر. الشمس والقمر وتعاقبهما، كل ذلك حتت تسخريه وقهره

  .ي خلقهن، إن كنتم حقًّا منقادين ألمره سامعني مطيعني له، تعبدونه وحده ال شريك لهواسجدوا هللا الذ -خملوقان



  ) ٣٨(فَإِِن اْسَتكَْبُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ُيَسبِّحُونَ لَُه بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ َوُهمْ لَا َيْسأَُمونَ 

  }) ٣٨(ُحونَ لَُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ وَُهْم ال َيْسأَُمونَ فَإِِن اسَْتكَْبرُوا فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ُيسَبِّ{ 
فإن استكرب هؤالء املشركون عن السجود هللا، فإن املالئكة الذين عند ربك ال يستكربون عن ذلك، بل يسبحون 

  .له، وينزِّهونه عن كل نقص بالليل والنهار، وهم ال َيفُْترون عن ذلك، وال ميلون

ي الَْموَْتى إِنَُّه َعلَى أَنََّك تََرى الْأَْرَض خَاِشَعةً فَإِذَا أَنَْزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبتْ إِنَّ الَِّذي أَْحَياَها لَُمْحيِ َوِمْن آَياِتِه
  ) ٣٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

ْيَها الَْماَء اْهتَزَّْت َورََبْت إِنَّ الَِّذي أَْحيَاَها لَُمْحيِي الَْموَْتى إِنَُّه َعلَى َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى اَألْرَض خَاِشَعةً فَإِذَا أَنَْزلَْنا َعلَ{ 
  }) ٣٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

أنك ترى األرض يابسة ال نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها املطر دبَّت فيها احلياة، : ومن عالمات وحدانية اهللا وقدرته
وعلت، إن الذي أحيا هذه األرض بعد مهودها، قادر على إحياء اخللق بعد موهتم، إنه وحتركت بالنبات، وانتفخت 

  .على كل شيء قدير، فكما ال تعجز قدرته عن إحياء األرض بعد موهتا، فكذلك ال تعجز عن إحياء املوتى

ي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي آِمًنا َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما ِشئُْتْم إِنَُّه إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا لَا َيْخفَْونَ َعلَْيَنا أَفََمْن ُيلْقَى ِف
  ) ٤٠(بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما شِئُْتمْ ا إِنَّ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي آَياِتَنا ال َيْخفَْونَ َعلَْيَنا أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي آِمًن{ 
  }) ٤٠(إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

أفهذا امللحد يف . إن الذين مييلون عن احلق، فيكفرون بالقرآن وحيرفونه، ال َيْخفَون علينا، بل حنن ُمطَّلعون عليهم
إلميانه به وتصديقه ؛ ًنا من عذاب اهللا، مستحقًا لثوابهآيات اهللا الذي ُيلقى يف النار خري، أم الذي يأيت يوم القيامة آم

ما شئتم، فإن اهللا تعاىل بأعمالكم بصري، ال خيفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على  -أيها امللحدون -بآياته؟ اعملوا
  .ويف هذا وعيد وهتديد هلم. ذلك

لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن ) ٤١(ِكَتاٌب عَزِيٌز إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم وَإِنَُّه لَ
  ) ٤٢(َحكِيمٍ َحِميٍد 

َوال ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن  ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه) ٤١(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم َوإِنَُّه لَِكتَاٌب َعزِيٌز { 
  }) ٤٢(َحكِيمٍ َحِميٍد 

إن الذين جحدوا هبذا القرآن وكذَّبوا به حني جاءهم هالكون ومعذَّبون، وإن هذا القرآن لكتاب عزيز بإعزاز اهللا 
حمفوظ من أن  إياه وحفظه له من كل تغيري أو تبديل، ال يأتيه الباطل من أي ناحية من نواحيه وال يبطله شيء، فهو
  .ُينقص منه، أو يزاد فيه، تنزيل من حكيم بتدبري أمور عباده، حممود على ما له من صفات الكمال

  ) ٤٣(َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَلِيمٍ 



  }) ٤٣(ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَلِيمٍ  َما ُيقَالُ لََك إِال َما قَْد{ 
إال ما قد قاله َمن قبلهم ِمَن األمم لرسلهم، فاصرب على ما ينالك يف  -أيها الرسول-ما يقول لك هؤالء املشركون 

  .و عقاب ملن أصرَّ على كفره وتكذيبهإن ربك لذو مغفرة لذنوب التائبني، وذ. سبيل الدعوة إىل اهللا

آَمُنوا ُهًدى َوشِفَاٌء َوالَِّذيَن لَا َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآًنا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْولَا فُصِّلَْت آيَاُتُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن 
  ) ٤٤(ى أُولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعًم

َمُنوا ُهًدى َوِشفَاٌء َوالَِّذيَن ال َولَْو َجَعلَْناُه قُرْآًنا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْوال فُصِّلَْت آيَاُتُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آ{ 
  }) ٤٤(َعلَْيهِْم َعًمى أُولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد  ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو

هال ُبيِّنْت آياته، فنفقهه : أعجمًيا، لقال املشركون -أيها الرسول-ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 
هذا القرآن :  -ولأيها الرس-قل هلم . ونعلمه، أأعجمي هذا القرآن، ولسان الذي أنزل عليه عريب؟ هذا ال يكون

للذين آمنوا باهللا ورسوله هدى من الضاللة، وشفاء ملا يف الصدور من الشكوك واألمراض، والذين ال يؤمنون 
بالقرآن يف آذاهنم صمم من مساعه وتدبره، وهو على قلوهبم َعًمى، فال يهتدون به، أولئك املشركون كمن ُينادى، 

  .يب مناديًاوهو يف مكان بعيد ال يسمع داعيًا، وال جي

  ) ٤٥( لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم

ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم وَإِنَُّهمْ لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت { 
)٤٥ ({  

فمنهم َمن آمن، ومنهم َمن : القرآن فاختلف فيها قومه -أيها الرسول-ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك 
ين يف احلال، وإن ولوال كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لفُِصل بينهم بإهالك الكافر. كذَّب

  .املشركني لفي شك من القرآن شديد الريبة

  ) ٤٦(َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما رَبَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

  }) ٤٦( َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما َربَُّك بِظَالمٍ ِللَْعبِيِد{ 
وما . من عمل صاحلًا فأطاع اهللا ورسوله فلنفسه ثواب عمله، ومن أساء فعصى اهللا ورسوله فعلى نفسه وزر عمله

  .ربك بظالم للعبيد، بنقص حسنة أو زيادة سيِّئة

أُْنثَى َولَا َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْينَ  إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن ثَمََراٍت ِمْن أَكَْماِمَها َوَما َتحِْملُ ِمْن
  ) ٤٧(ُشَركَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشهِيٍد 

 بِِعلِْمِه َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْينَ الإِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتخُْرُج ِمْن ثََمرَاٍت ِمْن أَكَْماِمَها َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َوال َتَضُع إِ{ 
  }) ٤٧(ُشَركَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشهِيٍد 

إىل اهللا تعاىل وحده ال شريك له يُْرَجع علم الساعة، فإنه ال يعلم أحد مىت قيامها غريه، وما خترج من مثرات من 
ويوم ينادي اهللا تعاىل . علم من اهللا، ال خيفى عليه شيء من ذلكأوعيتها، وما حتمل ِمن أنثى وال تضع َحْملها إال ب



أعلمناك : أين شركائي الذين كنتم تشركوهنم يف عباديت؟ قالوا: املشركني يوم القيامة توبيًخا هلم وإظهاًرا لكذهبم
  .اآلن ما منا من أحد يشهد اليوم أن معك شريكًا

  ) ٤٨(قَْبلُ َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْدُعونَ ِمْن 

  }) ٤٨(َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمحِيصٍ { 
وذهب عن هؤالء املشركني شركاؤهم الذين كانوا يعبدوهنم من دون اهللا، فلم ينفعوهم، وأيقنوا أن ال ملجأ هلم من 

  .وال حميد عنهعذاب اهللا، 

  ) ٤٩(لَا َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوإِنْ َمسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ 

  }) ٤٩(ال َيْسأَُم اِإلْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوإِنْ َمسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ { 
وي، وإن أصابه فقر وشدة فهو يؤوس من رمحة اهللا، قنوط بسوء الظن ال ميلُّ اإلنسان من دعاء ربه طالًبا اخلري الدني

  .بربه

َولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى رَبِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدهُ  َولَِئْن أَذَقَْناهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن َبْعدِ َضرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً
  ) ٥٠(لَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِما َعِملُوا َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ لَلُْحْسَنى فَ

نَّ ِلي َولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى َربِّي إِ َولَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً{ 
  }) ٥٠(ِعْنَدُه لَلُْحسَْنى فَلَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِما َعِملُوا َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ 

أتاين هذا؛ ألين مستحق له، : ولئن أذقنا اإلنسان نعمة منا من بعد شدة وبالء مل يشكر اهللا تعاىل، بل يطغى ويقول
ية، وذلك إنكار منه للبعث، وعلى تقدير إتيان الساعة وأين سأرجع إىل ريب، فإن يل عنده وما أعتقد أن الساعة آت

  .اجلنة، فلنخربن الذين كفروا يوم القيامة مبا عملوا من سيئات، ولنذيقنهم من العذاب الشديد

  ) ٥١(رُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّ

  }) ٥١(َوإِذَا أَْنَعمَْنا َعلَى اإلِْنَساِن أَعَْرَض وََنأَى بِجَانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ { 
و دعاء وإذا أنعمنا على اإلنسان بصحة أو رزق أو غريمها أعرض وترفَّع عن االنقياد إىل احلق، فإن أصابه ضر فهو ذ

  .كثري بأن يكشف اهللا ضرَّه، فهو يعرف ربه يف الشدة، وال يعرفه يف الرخاء

  ) ٥٢(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَرُْتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ بَِعيٍد 

  }) ٥٢(كَفَْرُتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ َبِعيٍد  قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ{ 
أخربوين إن كان هذا القرآن من عند اهللا مث جحدمت وكذَّبتم به، ال أحد أضل : هلؤالء املكذبني -أيها الرسول-قل 

  .منكم؛ ألنكم يف خالف بعيد عن احلق بكفركم بالقرآن وتكذيبكم به

  ) ٥٣(ْيٍء َشهِيٌد ا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَنْفُِسهِمْ َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم َيكِْف بَِربِّكَ أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشَسنُرِيهِْم آَياِتَن



) ٥٣(ِف بَِربَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفَاقِ َوِفي أَْنفُِسهِْم َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَّهُ الَْحقُّ أَوَلَْم َيكْ{ 
{  

َسُنري هؤالء املكذبني آياتنا من الفتوحات وظهور اإلسالم على األقاليم وسائر األديان، ويف أقطار السماوات 
ئب واألرض، وما حيدثه اهللا فيهما من احلوادث العظيمة، ويف أنفسهم وما اشتملت عليه من بديع آيات اهللا وعجا
أومل . صنعه، حىت يتبني هلم من تلك اآليات بيان ال يقبل الشك أن القرآن الكرمي هو احلق املوَحى به من رب العاملني

يكفهم دليال على أن القرآن حق، وَمن جاء به صادق، شهادة اهللا تعاىل؟ فإنه قد شهد له بالتصديق، وهو على كل 
  .انه وتعاىلشيء شهيد، وال شيء أكرب شهادة من شهادته سبح

  ) ٥٤(أَلَا إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء رَبِّهِْم أَلَا إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ 

  }) ٥٤(أَال إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء َربِّهِمْ أَال إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ { 
بكل شيء حميط علًما وقدرة  -جلَّ وعال -أال إن اهللا .أال إن هؤالء الكافرين يف شك عظيم من البعث بعد املمات

  .وعزةً، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء

  }سورة الشورى { 

  ) ٢(عسق ) ١(حم 

  }) ٢(عسق ) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) عسق * حم ( 

  ) ٣(ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيزُ الَْحِكيُم  كَذَِلَك ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن

  }) ٣(كَذَِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
هذا القرآن أنزل الكتب والصحف على األنبياء من قبلك، وهو العزيز يف انتقامه،  -أيها النيب-كما أنزل اهللا إليك 

  .م يف أقواله وأفعالهاحلكي

  ) ٤(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم 

  }) ٤(لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم { 
  .عظيم الذي له العظمة والكربياءهللا وحده ما يف السماوات وما يف األرض، وهو العليُّ بذاته وقدره وقهره، ال

 ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِنَّ اللََّه ُهَو َتكَادُ السََّماوَاُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْملَاِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمدِ َربِّهِْم وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمْن
  ) ٥(الَْغفُوُر الرَّحِيُم 

 ُهَو ْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْمالِئكَةُ ُيَسبُِّحونَ بِحَْمِد رَبِّهِْم وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمْن ِفي اَألْرضِ أَال إِنَّ اللََّهَتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّ{ 
  }) ٥(الَْغفُوُر الرَّحِيُم 



ة يسبحون تكاد السماوات يتشقَّقَْن، كل واحدة فوق اليت تليها؛ من عظمة الرمحن وجالله تبارك وتعاىل، واملالئك
أال إن اهللا هو . حبمد رهبم، وينزهونه عما ال يليق به، ويسألون رهبم املغفرة لذنوب َمن يف األرض ِمن أهل اإلميان به

  .الغفور لذنوب مؤمين عباده، الرحيم هبم

  ) ٦(بِوَِكيلٍ  َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم

  }) ٦(َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَيْهِْم َوَما أَْنَت َعلَيْهِْم بَِوكِيلٍ { 
والذين اختذوا غري اهللا آهلة ِمن دونه يتولَّوهنا، ويعبدوهنا، اهللا تعاىل حيفظ عليهم أفعاهلم؛ ليجازيهم هبا يوم القيامة، وما 

  .بالوكيل عليهم حبفظ أعماهلم، إمنا أنت منذر، فعليك البالغ وعلينا احلساب -أيها الرسول-ت أن

يٌق ا َرْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرَِوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُرْآًنا َعَربِيا ِلتُْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََها َوتُْنِذرَ َيْوَم الَْجْمعِ لَ
  ) ٧(ِفي السَِّعريِ 

َرْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق  َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُْرآًنا َعرَبِيا ِلتُْنِذرَ أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوُتْنِذَر َيْوَم الَْجْمعِ ال{ 
  }) ٧(ِفي السَِّعريِ 

وَمن حوهلا ِمن سائر الناس، وتنذر عذاب " مكة"ا إليك قرآنا عربيا؛ لتنذر أهل وكما أوحينا إىل األنبياء قبلك أوَحيْن
فريق يف اجلنة، وهم الذين آمنوا باهللا واتبعوا ما : الناس فيه فريقان. يوم اجلمع، وهو يوم القيامة، ال شك يف جميئه

وهم الذين كفروا باهللا، وخالفوا ما جاءهم به رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم فريق يف النار املستعرة، 
  .جاءهم به رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٨(ِمْن وَِليٍّ َولَا َنِصريٍ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم 

  }) ٨( َجَعلَُهْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍَولَْو َشاَء اللَُّه لَ{ 
ولو شاء اهللا أن جيمع َخلْقَه على اهلدى وجيعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعل، ولكنه أراد أن ُيدخل يف رمحته َمن 

والظاملون أنفسهم بالشرك ما هلم من ويلٍّ يتوىل أمورهم يوم القيامة، وال نصري ينصرهم من . لقهيشاء ِمن خواص خ
  .عقاب اهللا تعاىل

  ) ٩( أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء فَاللَُّه ُهَو الْوَِليُّ َوُهَو ُيْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

  }) ٩(ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء فَاللَُّه ُهَو الَْوِليُّ َوُهَو ُيحْيِي الْمَْوَتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  أَمِ اتََّخذُوا{ 
بل اختذ هؤالء املشركون أولياء من دون اهللا يتولوهنم، فاهللا وحده هو الويلُّ يتواله َعْبُده بالعبادة والطاعة، ويتولَّى 

م من الظلمات إىل النور وإعانتهم يف مجيع أمورهم، وهو حييي املوتى عند البعث، وهو على عباده املؤمنني بإخراجه
  .كل شيء قدير، ال يعجزه شيء 

  ) ١٠( َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِلَْيِه أُنِيُب



  }) ١٠(لَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه رَبِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيهِ أُنِيُب َوَما اْخَت{ 
من شيء من أمور دينكم، فاحلكم فيه مردُّه إىل اهللا يف كتابه وسنة رسوله صلى اهللا  -أيها الناس -وما اختلفتم فيه

  .وربكم، عليه وحده توكلت يف أموري، وإليه أرجع يف مجيع شؤوينذلكم اهللا ريب . عليه وسلم

 لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو فَاِطُر السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواًجا َوِمَن الْأَنَْعامِ أَزَْواًجا َيذَْرُؤكُْم ِفيِه
  ) ١١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

ِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السََّماَواِت وَاَألْرضِ جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواًجا َوِمَن اَألنَْعامِ أَزَْواًجا َيذَْرُؤكُْم ِفيِه لَْيَس كَفَاِطُر { 
  }) ١١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

لكم من أنفسكم  اهللا سبحانه وتعاىل هو خالق السماوات واألرض ومبدعهما بقدرته ومشيئته وحكمته، جعل
أزواًجا؛ لتسكنوا إليها، وجعل لكم من األنعام أزواًجا ذكوًرا وإناثًا، يكثركم بسببه بالتوالد، ليس يشبهه تعاىل وال 

مياثله شيء من خملوقاته، ال يف ذاته وال يف أمسائه وال يف صفاته وال يف أفعاله؛ ألن أمساءه كلَّها حسىن، وصفاِته 
الَه تعاىل أوجد هبا املخلوقات العظيمة من غري مشارك، وهو السميع البصري، ال خيفى صفات كمال وعظمة، وأفع

  .عليه ِمن أعمال خلقه وأقواهلم شيء، وسيجازيهم على ذلك

  ) ١٢(لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  }) ١٢(لَُه َمقَالِيُد السََّماَواِت وَاَألْرضِ َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 
له سبحانه وتعاىل ملك السماوات واألرض، وبيده مفاتيح الرمحة واألرزاق، يوسِّع رزقه على َمن يشاء ِمن عباده 

  .تبارك وتعاىل بكل شيء عليم، ال خيفى عليه شيء من أمور خلقهويضيِّقه على َمن يشاء، إنه 

َوعِيَسى أَنْ أَِقيمُوا الدِّينَ  شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى
  ) ١٣(الُْمشْرِِكَني َما َتْدُعوُهمْ إِلَْيهِ اللَُّه َيْجتَبِي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن ُينِيُب َولَا َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى 

نْ أَِقيُموا الدِّيَن َوِعيَسى أَ شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه نُوًحا وَالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراهِيَم َوُموَسى{ 
  }) ١٣(ي إِلَْيِه َمْن ُينِيُب َوال َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَُّه َيْجتَبِي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَْهِد

ما وصَّى به نوًحا أن  -سالمأيها الرسول، وهو اإل-من الدِّين الذي أوحيناه إليك  -أيها الناس -شرع اهللا لكم
أن ) هؤالء اخلمسة هم أولو العزم من الرسل على املشهور(يعمله ويبلغه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى

أقيموا الدين بالتوحيد وطاعة اهللا وعبادته دون َمن سواه، وال ختتلفوا يف الدين الذي أمرتكم به، َعظَُم على 
توحيد اهللا وإخالص العبادة له، اهللا يصطفي للتوحيد َمن يشاء ِمن خلقه، ويوفِّق للعمل املشركني ما تدعوهم إليه من 

  .بطاعته َمن يرجع إليه

َبْينَُهْم َوإِنَّ ى أََجلٍ ُمَسمى لَقُِضيَ َوَما َتفَرَّقُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الْعِلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َولَوْلَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك إِلَ
  ) ١٤(الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكتَاَب ِمْن َبْعِدِهمْ لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ 



ُهْم َوإِنَّ َجلٍ ُمَسمى لَقُِضيَ َبْيَنَوَما َتفَرَّقُوا إِال ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْعِلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى أَ{ 
  }) ١٤(الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكتَاَب ِمْن َبْعِدِهمْ لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ 

وما تفرَّق املشركون باهللا يف أدياهنم فصاروا شيًعا وأحزاًبا إال ِمن بعد ما جاءهم العلم وقامت احلجة عليهم، وما 
بتأخري العذاب عنهم إىل أجل  -أيها الرسول-بك محلهم على ذلك إال البغي والعناد، ولوال كلمة سبقت من ر

وإن الذين أورثوا التوراة واإلجنيل من بعد . مسمى وهو يوم القيامة، لقضي بينهم بتعجيل عذاب الكافرين منهم
  .هؤالء املختلفني يف احلق لفي شك من الدين واإلميان موقعٍ يف الريبة واالختالف املذموم

َنكُمُ اللَّهُ ْم كََما أُمِْرَت َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَءُهْم َوقُلْ آَمْنتُ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ َوأُمِْرُت ِلأَْعِدلَ َبْيفَِلذَِلَك فَاْدُع َواْسَتِق
  ) ١٥(بَْيَنَنا وَإِلَْيِه الَْمِصُري َربَُّنا َورَبُّكُْم لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ لَا ُحجَّةَ َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم اللَُّه َيْجَمُع 

َوأُمِْرُت َألْعِدلَ َبيَْنكُمُ اللَُّه  فَِلذَِلَك فَاْدُع وَاْسَتِقْم كََما أُِمْرَت َوال َتتَّبِعْ أَْهَواَءُهْم َوقُلْ آمَْنُت بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ{ 
  }) ١٥(ْعَمالُكُمْ ال ُحجَّةَ َبيَْنَنا َوَبيَْنكُمُ اللَُّه َيْجَمُع َبيَْنَنا وَإِلَْيِه الَْمِصُري َربَُّنا َورَبُّكُْم لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَ

عباد اهللا، واستقم كما أمرك اهللا،  -أيها الرسول-فإىل ذلك الدين القيِّم الذي شرعه اهللا لألنبياء ووصَّاهم به، فادع 
صدَّقت جبميع الكتب املنزلة من السماء على : فوا عن الدين، وقلوال تتبع أهواء الذين شكُّوا يف احلق واحنر

األنبياء، وأمرين ريب أن أعدل بينكم يف احلكم، اهللا ربنا وربكم، لنا ثواب أعمالنا الصاحلة، ولكم جزاء أعمالكم 
، فيقضي بيننا باحلق السيئة، ال خصومة وال جدال بيننا وبينكم بعدما تبني احلق، اهللا جيمع بيننا وبينكم يوم القيامة

  .فيما اختلفنا فيه، وإليه املرجع واملآب، فيجازي كال مبا يستحق

 َولَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيَب لَهُ ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِّهِْم َوَعلَْيهِْم غََضٌب
)١٦ (  

بٌ َشِديدٌ اجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيَب لَُه ُحجَّتُُهْم دَاِحَضةٌ ِعْندَ َربِّهِْم َوَعلَْيهِْم غََضٌب َولَُهْم َعذَاَوالَِّذيَن ُيَح{ 
)١٦ ({  

والذين جيادلون يف دين اهللا الذي أرسلُت به حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، ِمن بعد ما استجاب الناس له وأسلموا، 
جمادلتهم باطلة ذاهبة عند رهبم، وعليهم من اهللا غضب يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب شديد، وهو حجتهم و

  .النار

  ) ١٧(اللَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ وَالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب 

  }) ١٧(َوالْمِيَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب  اللَُّه الَِّذي أَْنَزلَ الْكَِتاَب بِالَْحقِّ{ 
وأي . اهللا الذي أنزل القرآن وسائر الكتب املنزلة بالصدق، وأنزل امليزان وهو العدل؛ ليحكم بني الناس باإلنصاف

  شيء يدريك وُيْعلمك لعل الساعة اليت تقوم فيها القيامة قريب؟

 ِفي السَّاَعةِ لَا ُيؤِْمُنونَ بَِها وَالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ مِْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَلَا إِنَّ الَِّذيَن ُيَماُرونَ َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن
  ) ١٨(لَِفي َضلَالٍ َبعِيٍد 



مِْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَال إِنَّ الَِّذيَن ُيَماُرونَ ِفي َيْسَتْعجِلُ بَِها الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بَِها َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ { 
  }) ١٨(السَّاَعِة لَِفي َضاللٍ َبعِيٍد 

يستعجل مبجيء الساعة الذين ال يؤمنون هبا؛ هتكًما واستهزاًء، والذين آمنوا هبا خائفون من قيامها، ويعلمون أهنا 
  .خياصمون يف قيام الساعة لفي ضالل بعيد عن احلقأال إن الذين . احلق الذي ال شك فيه

  ) ١٩(اللَُّه لَِطيٌف بِِعَباِدهِ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز 

  }) ١٩(اللَُّه لَِطيٌف بِِعَباِدِه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الْعَزِيُز { 
ن يشاء، ويضيِّقه على َمن يشاء َوفْق حكمته سبحانه، وهو القوي الذي له اهللا لطيف بعباده، يوسِّع الرزق على َم

  .القوة كلها، العزيز يف انتقامه من أهل معاصيه

ِمْن َنِصيبٍ  ُه ِفي الْآخَِرِةَمْن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ الْآِخَرةِ َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما لَ
)٢٠ (  

ُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َنصِيبٍ َمْن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ اآلِخَرِة َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما لَ{ 
)٢٠ ({  

نزد له يف عمله احلسن، فنضاعف له من كان يريد بعمله ثواب اآلخرة فأدى حقوق اهللا وأنفق يف الدعوة إىل الدين، 
ثواب احلسنة إىل عشر أمثاهلا إىل ما شاء اهللا من الزيادة، ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدها، نؤته منها ما قسمناه 

  .له، وليس له يف اآلخرة شيء من الثواب

ُه َولَْولَا كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَْم يَأْذَنْ بِِه اللَّ
  ) ٢١(أَلِيٌم 

َني لَُهْم َعذَابٌ ُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمأَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرعُوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَْم َيأْذَنْ بِِه اللَُّه َولَْوال كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضَي َبيَْن{ 
  }) ٢١(أَلِيٌم 

بل أهلؤالء املشركني باهللا شركاء يف شركهم وضاللتهم، ابتدعوا هلم من الدين والشرك ما مل يأذن به اهللا؟ ولوال 
وإن الكافرين باهللا . قضاء اهللا وقدره بإمهاهلم، وأن ال يعجل هلم العذاب يف الدنيا، لقضي بينهم بتعجيل العذاب هلم

  .القيامة عذاب مؤمل موجعهلم يوم 

اتِ الَْجنَّاِت لَُهْم َما َتَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسُبوا َوُهَو َواِقٌع بِهِْم وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي رَْوَض
  ) ٢٢(َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 

اِت لَُهْم َما اِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسُبوا َوُهَو َواِقعٌ بِهِْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي رَْوضَاِت الْجَنََّتَرى الظَّ{ 
  }) ٢٢(َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 

ن عقاب اهللا على ما كسبوا يف الدنيا من أعمال خبيثة، الكافرين يوم القيامة خائفني م -أيها الرسول-ترى 
والعذاب نازل هبم، وهم ذائقوه ال حمالة، والذين آمنوا باهللا وأطاعوه يف بساتني اجلنات وقصورها ونعيم اآلخرة، هلم 



هتتدي ما تشتهيه أنفسهم عند رهبم، ذلك الذي أعطاه اهللا هلم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي ال يوصف، وال 
  .إليه العقول

إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى َوَمْن ذَِلَك الَِّذي يَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا 
  ) ٢٣(كُوٌر َيقَْترِْف َحَسَنةً َنزِْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َش

ال الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى َوَمْن ذَِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِ{ 
  }) ٢٣(َيقَْترِْف َحَسَنةً َنزِْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر 

من النعيم والكرامة يف اآلخرة هو البشرى اليت يبشر اهللا هبا عباده الذين  -أيها الناس -ذلك الذي أخربتكم به
ال أسألكم على ما : للذين يشكون يف الساعة من مشركي قومك -أيها الرسول-قل . آمنوا به يف الدنيا وأطاعوه

لكم، إال أن تََودُّوين يف قرابيت منكم، وَتِصلوا الرحم اليت بيين أدعوكم إليه من احلق الذي جئتكم به عوًضا من أموا
إن اهللا غفور لذنوب عباده، شكور حلسناهتم وطاعتهم . ومن يكتسب حسنة نضاعفها له بعشر فصاعًدا. وبينكم
  .إياه

َك َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه إِنَُّه َعِليٌم أَْم َيقُولُونَ افْتََرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَإِنْ َيَشإِ اللَُّه َيْخِتْم َعلَى قَلْبِ
  ) ٢٤(بِذَاِت الصُُّدورِ 

ِتهِ إِنَُّه َعِليمٌ ِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماأَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك َوَيْمُح اللَُّه الَْباِطلَ وَُي{ 
  }) ٢٤(بِذَاِت الصُُّدورِ 

اختلق حممد الكذب على اهللا، فجاء بالذي يتلوه علينا اختالقًا من عند نفسه؟ فإن يشأ : بل أيقول هؤالء املشركون
بدل وُيذِْهُب اهللا الباطل فيمحقه، وحيق احلق بكلماته اليت ال تت. لو فعلت ذلك -أيها الرسول-اهللا يطبع على قلبك 

  .إن اهللا عليم مبا يف قلوب العباد، ال خيفى عليه شيء منه. وال تتغيَّر، وبوعده الصادق الذي ال يتخلف

  ) ٢٥(َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ 

  }) ٢٥(ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ  َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن{ 
واهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا رجعوا إىل توحيد اهللا وطاعته، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما 

  .تصنعون من خري وشر، ال خيفى عليه شيء من ذلك، وهو جمازيكم به

  ) ٢٦(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت وََيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد  َوَيسَْتجِيُب

  }) ٢٦(َوَيْسَتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد { 
ب الذين آمنوا باهللا ورسوله لرهبم ِلَما دعاهم إليه وينقادون له، ويزيدهم من فضله توفيقًا ومضاعفة يف ويستجي

  .والكافرون باهللا ورسوله هلم يوم القيامة عذاب شديد موجع مؤمل. األجر والثواب

  ) ٢٧(لُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء إِنَُّه بِِعَباِدهِ َخبٌِري َبِصٌري َولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلعَِباِدِه لََبغَْوا ِفي الْأَْرضِ وَلَِكْن ُينَزِّ



  }) ٢٧( َخبٌِري َبِصٌري َولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق لِِعَباِدهِ لََبَغْوا ِفي اَألْرضِ َولَِكْن ُينَزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء إِنَّهُ بِِعَباِدِه{ 
هم، لبغوا يف األرض أشًَرا وبطًرا، ولطغى بعضهم على بعض، ولكن اهللا ينزل ولو بسط اهللا الرزق لعباده فوسَّعه علي

  .إنه بعباده خبري مبا يصلحهم، بصري بتدبريهم وتصريف أحواهلم. أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم

  ) ٢٨(الَْحمِيُد  َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا وََيْنُشرُ َرْحَمَتُه َوُهَو الْوَِليُّ

  }) ٢٨(َوُهَو الَِّذي يَُنزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا َويَْنُشُر َرْحَمَتُه َوُهَو الْوَِليُّ الَْحمِيُد { 
واهللا وحده هو الذي ينزل املطر من السماء، فيغيثهم به من بعد ما يئسوا من نزوله، وينشر رمحته يف خلقه، فيعمهم 

  .و الويلُّ الذي يتوىل عباده بإحسانه وفضله، احلميد يف واليته وتدبريهبالغيث، وه

  ) ٢٩(يٌر َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمعِهِْم إِذَا َيَشاُء قَِد

  }) ٢٩(َما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن دَابٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمِعهِْم إِذَا َيَشاُء قَِديٌر َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َو{ 
ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه، َخلُْق السموات واألرض على غري مثال سابق، وما نشر فيهما من 

  .ير، ال يتعذر عليه شيءأصناف الدواب، وهو على َجْمع اخللق بعد موهتم ملوقف القيامة إذا يشاء قد

  ) ٣٠(َوَما أَصَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبتْ أَْيدِيكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ 

  }) ٣٠(َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ { 
م فبما كسبتم من الذنوب واآلثام، ويعفو لكم ربكم عن من مصيبة يف دينكم ودنياك -أيها الناس -وما أصابكم

  .كثري من السيئات، فال يؤاخذكم هبا

  ) ٣١(َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ وَلَا َنِصريٍ 

  }) ٣١(وِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍ َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُد{ 
مبعجزين قدرة اهللا عليكم، وال فائتيه، وما لكم من دون اهللا ِمن ويلٍّ يتوىل أموركم، فيوصل  -أيها الناس -وما أنتم

  .لكم املنافع، وال نصري يدفع عنكم املضارَّ

إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياتٍ  )٣٢(َوِمْن آَياِتِه الْجََوارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 
  ) ٣٣(ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ 

نَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِ) ٣٢(َوِمْن آَياِتِه الْجََوارِ ِفي الَْبْحرِ كَاألْعالمِ { 
  }) ٣٣(ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ 

إن يشأ اهللا الذي . ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر السفن العظيمة كاجلبال جتري يف البحر
لسفن أجرى هذه السفن يف البحر ُيسكن الريح، فَتْبَق السفن سواكن على ظهر البحر ال جتري، إن يف َجْري هذه ا

  .ووقوفها يف البحر بقدرة اهللا لَعظات وحجًجا بيِّنة على قدرة اهللا لكل صبار على طاعة اهللا، شكور لنعمه وأفضاله



  ) ٣٤(أَْو ُيوبِقُْهنَّ بَِما كََسُبوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ 

  }) ٣٤(أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ { 
  .رق بسبب ذنوب أهلها، ويعُف عن كثري من الذنوب فال يعاقب عليهاأو يهلِك السفن بالغ

  ) ٣٥(َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آيَاِتَنا َما لَُهْم ِمْن َمحِيصٍ 

  }) ٣٥(َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِتَنا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ { 
اتنا الدالة على توحيدنا، ما هلم من حميد وال ملجأ من عقاب اهللا، إذا عاقبهم على وَيْعلَم الذين جيادلون بالباطل يف آي

  .ذنوهبم وكفرهم به

  ) ٣٦(َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ  فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى

  }) ٣٦(بِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ َما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَما عِْنَد اللَِّه خَْيٌر َوأَبْقَى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َرفَ{ 
يزول،  من شيء من املال أو البنني وغري ذلك فهو متاع لكم يف احلياة الدنيا، ُسرعان ما -أيها الناس -فما أوتيتم

  .وما عند اهللا تعاىل من نعيم اجلنة املقيم خري وأبقى للذين آمنوا باهللا ورسله، وعلى رهبم يتوكلون

  ) ٣٧(َوالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئرَ الْإِثْمِ َوالْفََواِحَش َوإِذَا َما غَِضُبوا ُهمْ َيْغِفُرونَ 

  }) ٣٧(لْفََواِحَش َوإِذَا َما غَِضُبوا ُهْم َيْغِفُرونَ َوالَِّذيَن َيجَْتنُِبونَ كََباِئَر اِإلثْمِ َوا{ 
والذين جيتنبون كبائر ما هنى اهللا عنه، وما فَُحش وقَُبح من أنواع املعاصي، وإذا ما غضبوا على َمن أساء إليهم هم 

  .قيغفرون اإلساءة، ويصفحون عن عقوبة املسيء؛ طلًبا لثواب اهللا تعاىل وعفوه، وهذا من حماسن األخال

  ) ٣٨( َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْمُرُهمْ ُشوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنفِقُونَ

  }) ٣٨(قُونَ َوالَِّذيَن اسَْتجَاُبوا ِلَربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوأَْمرُُهْم ُشوَرى َبيَْنُهْم َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِف{ 
والذين استجابوا لرهبم حني دعاهم إىل توحيده وطاعته، وأقاموا الصالة املفروضة حبدودها يف أوقاهتا، وإذا أرادوا 

أمًرا تشاوروا فيه، ومما أعطيناهم من األموال يتصدقون يف سبيل اهللا، ويؤدون ما فرض اهللا عليهم من احلقوق ألهلها 
  .جوه اإلنفاقمن زكاة ونفقة وغري ذلك من و

  ) ٣٩(َوالَِّذيَن إِذَا أََصاَبُهُم الْبَْغُي ُهْم يَْنَتِصُرونَ 

  }) ٣٩(َوالَِّذيَن إِذَا أَصَابَُهُم الْبَْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ { 
  .والذين إذا أصاهبم الظلم هم ينتصرون ممن بغى عليهم ِمن غري أن يعتدوا، وإن صربوا ففي عاقبة صربهم خري كثري

  ) ٤٠(اُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني َوَجَز



  }) ٤٠(َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَجُْرُه َعلَى اللَِّه إِنَّهُ ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني { 
زاء سيئة املسيء عقوبته بسيئة مثلها من غري زيادة، فمن عفا عن املسيء، وترك عقابه، وأصلح الودَّ بينه وبني وج

إن اهللا ال حيب الظاملني الذين يبدؤون بالعدوان على الناس، . املعفو عنه ابتغاء وجه اهللا، فأَْجُر عفوه ذلك على اهللا
  .ويسيئون إليهم

  ) ٤١(ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ َولََمنِ انَْتَصَر َبْعَد 

  }) ٤١(َولََمنِ انَْتَصَر بَْعَد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ { 
  .وملن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة

  ) ٤٢(َوَيبُْغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم  إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس

  }) ٤٢(أَلِيٌم إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َوَيْبُغونَ ِفي اَألْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب { 
ون على الناس ظلًما وعدواًنا، ويتجاوزون احلدَّ الذي أباحه هلم رهبم إىل ما مل يأذن هلم إمنا املؤاخذة على الذين يتعدَّ

  .فيه، فيفسدون يف األرض بغري احلق، أولئك هلم يوم القيامة عذاب مؤمل موجع

  ) ٤٣(َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُمُورِ 

  }) ٤٣(ذَِلكَ لَِمْن َعْزمِ اُألُمورِ  َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ{ 
وملن صرب على األذى، وقابل اإلساءة بالعفو والصفح والسَّتر، إن ذلك من عزائم األمور املشكورة واألفعال 

  .احلميدة اليت أمر اهللا هبا، ورتَّب هلا ثواًبا جريال وثناًء محيًدا

  ) ٤٤(ْن َبْعِدِه َوَتَرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ إِلَى مََردٍّ ِمْن َسبِيلٍ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِم

  }) ٤٤(َسبِيلٍ إِلَى َمَردٍّ ِمْن  َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوتََرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا الَْعذَابَ َيقُولُونَ َهلْ{ 
الكافرين  -أيها الرسول-وترى . ومن يضلله اهللا عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر يهديه سبيل الرشاد

هل لنا من سبيل إىل الرجوع إىل الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فال : يقولون لرهبم -حني رأوا العذاب -باهللا يوم القيامة 
  .جيابون إىل ذلك

 َخِسُروا ونَ َعلَْيَها خَاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َينْظُُرونَ ِمْن طَْرٍف َخِفيٍّ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الْخَاسِرِيَن الَِّذيَنَوَتَراُهْم ُيعَْرُض
  ) ٤٥(أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمِقيمٍ 

 َخِسرُوا ونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذيَنَوتََراُهْم يُْعَرُض{ 
  }) ٤٥(أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَال إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمقِيمٍ 

ؤالء الظاملني ُيعَْرضون على النار خاضعني متذللني ينظرون إىل النار ِمن طْرف ذليل ضعيف ه -أيها الرسول-وترى 
إن اخلاسرين : وقال الذين آمنوا باهللا ورسوله يف اجلنة، ملا عاينوا ما حلَّ بالكفار من خسران. من اخلوف واهلوان



يف عذاب دائم، ال  -يوم القيامة -إن الظاملنيأال . حقًا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخول النار
  .ينقطع عنهم، وال يزول

  ) ٤٦(َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَوِْلَياَء َيْنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ 

  }) ٤٦(للَِّه َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَْوِلَياَء يَْنُصرُوَنُهْم ِمْن ُدوِن ا{ 
ومن يضلله اهللا . وما كان هلؤالء الكافرين حني يعذهبم اهللا يوم القيامة من أعوان ونصراء ينصروهنم من عذاب اهللا
سدَّت عليه طرق  بسبب كفره وظلمه، فما له من طريق يصل به إىل احلق يف الدنيا، وإىل اجلنة يف اآلخرة؛ ألنه قد

  .النجاة، فاهلداية واإلضالل بيده سبحانه وتعاىل دون سواه

  ) ٤٧(َما لَكُْم ِمْن َنِكريٍ اسَْتجِيبُوا لَِربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم ِمْن َملَْجإٍ َيْومَِئٍذ َو

  }) ٤٧(ْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم ِمْن َملَْجإٍ َيوَْمِئٍذ َوَما لَكُْم ِمْن َنِكريٍ اْسَتجِيُبوا ِلرَبِّكُْم ِم{ 
باإلميان والطاعة من قبل أن يأيت يوم القيامة، الذي ال ميكن رده، ما لكم من  -أيها الكافرون -استجيبوا لربكم

ويف اآلية دليل على ذم التسويف، وفيها األمر . عذاب، وال مكان يستركم، وتتنكرون فيهملجأ يومئذ ينجيكم من ال
  .باملبادرة إىل كل عمل صاحل يعرض للعبد، فإن للتأخري آفات وموانع

ا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها َوإِنْ ُتصِْبُهمْ فَإِنْ أَْعَرُضوا فََما أَْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْن
  ) ٤٨(َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم فَإِنَّ الْإِْنَسانَ كَفُوٌر 

انَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرِحَ بَِها َوإِنْ ُتِصبُْهمْ فَإِنْ أَْعَرضُوا فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظًا إِنْ َعلَْيَك إِال الَْبالغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا اِإلْنَس{ 
  }) ٤٨(َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم فَإِنَّ اِإلْنَسانَ كَفُوٌر 

عن اإلميان باهللا فما أرسلناك عليهم حافظًا ألعماهلم حىت حتاسبهم  -أيها الرسول-فإن أعرض هؤالء املشركون 
ا إذا أعطينا اإلنسان منا رمحة ِمن غىن وَسَعة يف املال وغري ذلك، فَرِح وسُرَّ، وإن وإنَّ. عليها، ما عليك إال البالغ

تصبهم مصيبة ِمن فقر ومرض وغري ذلك بسبب ما قدمته أيديهم من معاصي اهللا، فإن اإلنسان جحود يعدِّد 
  .املصائب، وينسى النعم

أَْو ُيَزوُِّجُهمْ ) ٤٩(َشاُء َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثًا وََيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْخلُُق َما َي
  ) ٥٠(ذُكْرَاًنا َوإَِناثًا َوَيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر 

أَْو ُيزَوُِّجُهمْ ) ٤٩(َيَشاُء إَِناثًا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر  ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهبُ ِلَمْن{ 
  }) ٥٠(ذُكْرَاًنا َوإَِناثًا َوَيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر 

إناثًا ال  هللا سبحانه وتعاىل ملك السموات واألرض وما فيهما، خيلق ما يشاء من اخللق، يهب ملن يشاء من عباده
ذكور معهن، ويهب ملن يشاء الذكور ال إناث معهم، ويعطي سبحانه وتعاىل ملن يشاء من الناس الذكر واألنثى، 

  .وجيعل َمن يشاء عقيًما ال يولد له، إنه عليم مبا َيْخلُق، قدير على َخلْق ما يشاء، ال يعجزه شيء أراد خلقه



ُه إِلَّا َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ َرسُولًا فَُيوِحَي بِإِذْنِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَّ
)٥١ (  

نِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِال َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ َرسُوال فَُيوِحَي بِإِذْ{ 
)٥١ ({  

وما ينبغي لبشر من بين آدم أن يكلمه اهللا إال وحًيا يوحيه اهللا إليه، أو يكلمه من وراء حجاب، كما كلَّم سبحانه 
واه موسى عليه السالم، أو يرسل رسوال كما ينزل جربيل عليه السالم إىل املرسل إليه، فيوحي بإذن ربه ال مبجرد ه

ما يشاء اهللا إحياءه، إنه تعاىل عليٌّ بذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، قد قهر كل شيء ودانت له املخلوقات، حكيم يف 
  .ويف اآلية إثبات صفة الكالم هللا تعاىل على الوجه الالئق جبالله وعظيم سلطانه. تدبري أمور خلقه

ا َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكتَاُب َولَا الْإَِميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ ُروًحا ِمْن أَمْرَِن
ى اللَّهِ ِصَراطِ اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِلَ) ٥٢(ِعَباِدَنا وَإِنَّكَ لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 

  ) ٥٣(َتِصُري الْأُمُوُر 

ُنوًرا نَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك رُوًحا ِمْن أَْمرَِنا َما كُْنتَ َتْدرِي َما الِْكتَاُب َوال اِإلَميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه { 
صَِراِط اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ أَال إِلَى ) ٥٢( ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك لََتْهِدي إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ

  }) ٥٣(اللَِّه َتِصُري اُألمُوُر 
أوحينا إليك قرآًنا من عندنا، ما كنت تدري قبله ما الكتب السابقة  -أيها النيب-وكما أوحينا إىل األنبياء من قبلك 

. هلية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس هندي به َمن نشاء ِمن عبادنا إىل الصراط املستقيموال اإلميان وال الشرائع اإل
صراط اهللا الذي له ملك مجيع ما  -وهو اإلسالم -لََتُدلُّ وَُتْرِشُد بإذن اهللا إىل صراط مستقيم -أيها الرسول-وإنك 

ترجع مجيع أموركم من اخلري والشر،  -ا الناسأيه -أال إىل اهللا. يف السموات وما يف األرض، ال شريك له يف ذلك
  }سورة الزخرف { . إن خًريا فخري، وإن شًرا فشر: فيجازي كال بعمله

  ) ١(حم 

  }) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  ) ٢(َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ 

  }) ٢(َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ { 
  .اىل بالقرآن الواضح لفظًا ومعىنأقسم اهللا تع

  ) ٤(وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم ) ٣(إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعرَبِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 



  }) ٤(تَابِ لََديَْنا لََعِليٌّ َحكِيٌم وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْك) ٣(إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا عََربِيا لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ { 
وإنه يف . إنَّا أنزلنا القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم بلسان العرب؛ لعلكم تفهمون، وتتدبرون معانيه وحججه

  .اللوح احملفوظ لدينا لعليٌّ يف قَْدره وشرفه، حمكم ال اختالف فيه وال تناقض

  ) ٥(ًحا أَنْ كُْنُتْم قَْوًما ُمْسرِِفَني أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذِّكَْر صَفْ

  }) ٥(أَفََنْضرُِب َعْنكُُم الذِّكْرَ صَفًْحا أَنْ كُنُْتْم قَْوًما ُمْسرِِفَني { 
  أفُنعْرِض عنكم، ونترك إنزال القرآن إليكم ألجل إعراضكم وعدم انقيادكم، وإسرافكم يف عدم اإلميان به؟

فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهْم َبطًْشا وََمَضى ) ٧(َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ ) ٦(ي الْأَوَِّلَني َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن َنبِيٍّ ِف
  ) ٨(َمثَلُ الْأَوَِّلَني 

فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهْم َبطًْشا ) ٧(كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِال ) ٦(َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن نَبِيٍّ ِفي األَوَِّلَني { 
  }) ٨(َوَمَضى مَثَلُ األَوَِّلَني 

وما يأتيهم من نيب إال كانوا به . كثًريا من األنبياء أرسلنا يف القرون األوىل اليت مضت قبل قومك أيها النيب
رسلنا، وكانوا أشد قوة وبأًسا من قومك يا حممد، ومضت  يستهزئون كاستهزاء قومك بك، فأهلكنا َمن كذَّبوا

ويف هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه . عقوبة األولني بأن أهِلكوا؛ بسبب كفرهم وطغياهنم واستهزائهم بأنبيائهم
  .وسلم

  ) ٩(الَْعِليُم  َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الَْعزِيُز

  }) ٩(َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الَْعزِيزُ الَْعلِيُم { 
خلقهنَّ العزيز يف : هؤالء املشركني من قومك َمن خلق السموات واألرض؟ ليقولُنَّ -أيها الرسول-ولئن سألت 

  .هن من األشياء، ال خيفى عليه شيءسلطانه، العليم هبن وما في

  ) ١٠(الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهًدا َوجََعلَ لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ 

  }) ١٠(الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض مَْهًدا َوجََعلَ لَكُْم ِفيَها سُُبال لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ { 
لكي هتتدوا بتلك السبل إىل ؛ راًشا وبساطًا، وسهَّل لكم فيها طرقًا ملعاشكم ومتاجركم الذي جعل لكم األرض ف
  .مصاحلكم الدينية والدنيوية

  ) ١١(َوالَِّذي نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً مَْيًتا كَذَِلَك ُتخَْرُجونَ 

  }) ١١(َماًء بِقََدرٍ فَأَْنشَْرَنا بِِه بَلَْدةً َمْيًتا كَذَِلكَ ُتْخَرُجونَ  َوالَِّذي َنزَّلَ ِمَن السََّماِء{ 
والذي نزل من السماء مطًرا بقدر، ليس طوفاًنا مغرقًا وال قاصًرا عن احلاجة؛ حىت يكون معاًشا لكم وألنعامكم، 



اه من السماء من هذه البلدة امليتة النبات فأحيينا باملاء بلدة ُمقِْفَرة من النبات، كما أخرجنا هبذا املاء الذي نزلن
  .من قبوركم بعد فنائكم -أيها الناس -والزرع، ُتخَْرجون

  ) ١٢(َوالَِّذي َخلََق الْأَْزوَاَج كُلََّها َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك وَالْأَْنَعامِ َما َتْركَُبونَ 

  }) ١٢(ِمَن الْفُلِْك َواألْنَعامِ َما َتْركَُبونَ َوالَِّذي َخلََق األزَْواَج كُلََّها َوجََعلَ لَكُْم { 
والذي خلق األصناف كلها من حيوان ونبات، وجعل لكم من السفن ما تركبون يف البحر، ومن البهائم كاإلبل 

  .واخليل والبغال واحلمري ما تركبون يف الرب

ذَا اسَْتَويُْتْم َعلَْيِه َوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني ِلَتْسَتوُوا َعلَى ظُُهورِِه ثُمَّ َتذْكُرُوا نِْعَمةَ َربِّكُْم إِ
  ) ١٤(َوإِنَّا إِلَى رَبَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ) ١٣(

َتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه لَِتْسَتُووا َعلَى ظُهُورِِه ثُمَّ َتذْكُُروا نِْعَمةَ َربِّكُْم إِذَا اْسَتوَْيُتْم َعلَْيِه َو{ 
  }) ١٤(وَإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ) ١٣(ُمقْرِنَِني 

احلمد هللا الذي سخر لنا هذا، : لكي تستووا على ظهور ما تركبون، مث تذكروا نعمة ربكم إذا ركبتم عليه، وتقولوا
ويف هذا بيان أن اهللا املنعم على . وإنا إىل ربنا بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون: قولوا أيًضاوما كنا له مطيقني، ولت

  .عباده بشتَّى النعم، هو املستحق للعبادة يف كل حال 

  ) ١٥(َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني 

  }) ١٥(ُجْزًءا إِنَّ اإلْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني  َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه{ 
إن اإلنسان جلحود لنعم ربه اليت أنعم . بنات اهللا: وجعل هؤالء املشركون هللا ِمن خلقه نصًيبا، وذلك قوهلم للمالئكة

  .هبا عليه، مظهر جلحوده وكفره يعدِّد املصائب، وينسى النعم

  ) ١٦(أَصْفَاكُْم بِالَْبنَِني أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت َو

  }) ١٦(أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت وَأَْصفَاكُْم بِالَْبنَِني { 
أن ربكم اختذ مما خيلق بنات وأنتم ال ترضون ذلك ألنفسكم، وخصَّكم بالبنني  -أيها اجلاهلون -بل أتزعمون

  .فجعلهم لكم؟ ويف هذا توبيخ هلم

  ) ١٧(ُهْم بَِما َضَربَ ِللرَّْحَمنِ َمثَلًا ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَظِيٌم َوإِذَا ُبشَِّر أََحُد

  }) ١٧(َوإِذَا ُبشَِّر أََحُدُهمْ بَِما ضََرَب ِللرَّْحَمنِ مَثَال ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَدا َوُهَو كَِظيٌم { 
ئكة بنات اهللا صار وجهه ُمْسوَدَّا من سوء البشارة وإذا ُبشِّر أحدهم باألنثى اليت نسبها للرمحن حني زعم أن املال

فكيف يرضون هللا ما ال يرضونه ألنفسهم؟ تعاىل اهللا وتقدَّس عما يقول .(باألنثى، وهو حزين مملوء من اهلم والكرب
  ).الكافرون علًوا كبًريا



  ) ١٨(أََوَمْن ُيَنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ 

  }) ١٨(أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ { 
  ألنوثته؟؛ أجتترئون وتنسبون إىل اهللا تعاىل َمن يَُربَّى يف الزينة، وهو يف اجلدال غري مبني حلجته

  ) ١٩(ا َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب َشهَاَدتُُهْم وَُيْسأَلُونَ َوَجَعلُوا الَْملَاِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إَِناثًا أََشهِدُو

  }) ١٩(ونَ َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثًا أََشهِدُوا َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب شََهادَُتُهْم وَُيسْأَلُ{ 
هؤالء املشركون باهللا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثًا، أَحَضروا حالة َخلْقهم حىت حيكموا بأهنم إناث؟  وجعل

  .سُتكتب شهادهتم، وُيسألون عنها يف اآلخرة

  ) ٢٠( َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ

  }) ٢٠(َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبدَْناُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِال َيخُْرُصونَ { 
لو شاء الرمحن ما عبدنا أحًدا من دونه، وهذه حجة باطلة، فقد أقام اهللا احلجة : وقال هؤالء املشركون من قريش
. نزال الكتب، فاحتجاجهم بالقضاء والقََدر ِمن أبطل الباطل ِمن بعد إنذار الرسل هلمعلى العباد بإرسال الرسل وإ

  .ما هلم حبقيقة ما يقولون ِمن ذلك ِمن علم، وإمنا يقولونه خترًُّصا وكذًبا؛ ألنه ال خرب عندهم من اهللا بذلك وال برهان

  ) ٢١(كُونَ أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِس

  }) ٢١(أَْم آَتْيَناُهْم ِكتَاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ { 
أََحَضروا َخلْق املالئكة، أم أعطيناهم كتاًبا من قبل القرآن الذي أنزلناه، فهم به مستمسكون يعملون مبا فيه، 

  وحيتجون به عليك أيها الرسول؟

  ) ٢٢(َباَءَنا َعلَى أُمٍَّة وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمْهَتُدونَ َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آ

  }) ٢٢(َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمهَْتُدونَ { 
بعون هلم، ومقتدون إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودين، وإنا على آثار آبائنا فيما كانوا عليه مت: بل قالوا

  .هبم

أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَ  َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ مُْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى
)٢٣ (  

ِمْن َنذِيرٍ إِال قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَ  َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة{ 
)٢٣ ({  

يف قرية ِمن نذير ينذرهم عقابنا على كفرهم بنا، فأنذروهم وحذَّروهم  -أيها الرسول-وكذلك ما أرسلنا من قبلك 



إنَّا وجدنا آباءنا على ملة ودين، وإنا : الذين أبطرهتم النعمة من الرؤساء والكرباء سخَطنا وحلول عقوبتنا، إال قال
  .على منهاجهم وطريقتهم مقتدون

  ) ٢٤(قَالَ أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجدُْتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 

  }) ٢٤(جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجدُْتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتمْ بِِه كَاِفُرونَ  قَالَ أََولَْو{ 
أتتبعون آباءكم، ولو جئتكم : قال حممد صلى اهللا عليه وسلم وَمن سبقه من الرسل ملن عارضه هبذه الشبهة الباطلة

دلَّ على سبيل الرشاد مما وجدمت عليه آباءكم من الدين وامللة؟ قالوا يف ِمن عند ربكم بأهدى إىل طريق احلق وأ
  .إنا مبا أرسلتم به جاحدون كافرون: عناد

  ) ٢٥(فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

  }) ٢٥(بَِني فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّ{ 
كيف  -أيها الرسول-فانتقمنا من هذه األمم املكذبة رسلها بإحاللنا العقوبة هبم َخْسفًا وغرقًا وغري ذلك، فانظر 

  .كان عاقبة أمرهم إذ كذبوا بآيات اهللا ورسله؟ وليْحذَر قومك أن يستمروا على تكذيبهم، فيصيبهم مثل ما أصاهبم

  ) ٢٦(ِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتعُْبُدونَ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِي

  }) ٢٦(َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َألبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتعُْبُدونَ { 
إنين براء مما تعبدون من : إذ قال إبراهيم ألبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده قومك -أيها الرسول-واذكر 

  .اهللادون 

  ) ٢٧(إِلَّا الَِّذي فَطََرنِي فَإِنَُّه َسيَْهِدينِ 

  }) ٢٧(إِال الَِّذي فَطَرَنِي فَإِنَُّه َسيَْهِدينِ { 
  .إال الذي خلقين، فإنه سيوفقين التباع سبيل الرشاد

  ) ٢٨(َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

  }) ٢٨(ةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َوَجَعلََها كَِلَم{ 
باقية يف َمن بعده؛ لعلهم يرجعون إىل طاعة رهبم وتوحيده، ) ال إله إال اهللا(وجعل إبراهيم عليه السالم كلمة التوحيد

  .ويتوبون من كفرهم وذنوهبم

  ) ٢٩(َوَرُسولٌ ُمبٌِني  َبلْ َمتَّْعُت هَُؤلَاِء َوآَباَءُهْم َحتَّى َجاءَُهُم الَْحقُّ



  }) ٢٩(َبلْ َمتَّْعُت َهُؤالِء َوآَباَءُهْم َحتَّى َجاَءُهُم الَْحقُّ َوَرُسولٌ ُمبٌِني { 
هؤالء املشركني من قومك وآباءهم ِمن قبلهم باحلياة، فلم أعاجلهم بالعقوبة على  -أيها الرسول-بل متعتُ 

  .حيتاجون إليه من أمور دينهم كفرهم، حىت جاءهم القرآن ورسول يبيِّن هلم ما

  ) ٣٠(َولَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ قَالُوا َهذَا ِسْحٌر وَإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ 

  }) ٣٠(َولَمَّا َجاءَُهُم الَْحقُّ قَالُوا َهذَا ِسْحٌر َوإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ { 
ل سحرٌ يسحرنا به، وليس بوحي ِمن عند اهللا، هذا الذي جاءنا به هذا الرسو: وملا جاءهم القرآن من عند اهللا قالوا

  .وإنا به مكذِّبون

  ) ٣١(َوقَالُوا لَْولَا نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتْينِ َعِظيمٍ 

  }) ٣١(َوقَالُوا لَْوال ُنزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ { 
إنْ كان هذا القرآن ِمن عند اهللا حقًا، فهال ُنزِّل على رجل عظيم من إحدى : ملشركون ِمن قريشوقال هؤالء ا

  ".الطائف"أو " مكة"هاتني القريتني 

َبْعضٍ َدَرَجاٍت لَِيتَِّخذَ   فَْوَقأَُهْم يَقِْسُمونَ َرْحَمتَ رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم َمِعيشََتُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم
  ) ٣٢(َبْعضُُهْم بَْعًضا ُسْخرِيا َوَرْحَمتُ رَبَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

َرَجاٍت ِليَتَِّخذَ  فَْوَق َبْعضٍ َدأَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم{ 
  }) ٣٢(َبْعضُُهْم بَْعًضا ُسْخرِيا َوَرْحَمةُ َربِّكَ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

أهم يقسمون النبوة فيضعوهنا حيث شاؤوا؟ حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف حياهتم الدنيا من األرزاق واألقوات، 
قويٌّ وهذا ضعيف؛ ليكون بعضهم ُمَسخًَّرا لبعض يف هذا غينٌّ وهذا فقري، وهذا : ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

  .بإدخاهلم اجلنة خري مما جيمعون من حطام الدنيا الفاين -أيها الرسول-ورمحة ربك . املعاش

  ) ٣٣(ٍة َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ َولَْولَا أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفًا ِمْن ِفضَّ

َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ  َولَْوال أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ لُِبُيوتِهِْم ُسقُفًا ِمْن ِفضٍَّة{ 
)٣٣ ({  

جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم ُسقُفا من فضة وسالمل عليها ولوال أن يكون الناس مجاعة واحدة على الكفر، 
  .يصعدون

َوُزْخُرفًا َوإِنْ كُلُّ ذَِلكَ لَمَّا َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا وَالْآِخَرةُ ِعْنَد َربِّكَ ِللُْمتَِّقَني ) ٣٤(َوِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاًبا َوُسُرًرا َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ 
)٣٥ (  



َوُزْخُرفًا َوإِنْ كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا وَاآلِخَرةُ ِعْنَد َربِّكَ ) ٣٤(ُبيُوتِهِْم أَبَْواًبا َوسُُرًرا َعلَْيَها يَتَِّكئُونَ َوِل{ 
  }) ٣٥(ِللُْمتَِّقَني 

ا، وما كل ذلك إال متاع احلياة وجعلنا لبيوهتم أبواًبا من فضة، وجعلنا هلم سرًرا عليها يتكئون، وجعلنا هلم ذهًب
  .الدنيا، وهو متاع قليل زائل، ونعيم اآلخرة مدَّخر عند ربك للمتقني ليس لغريهم

  ) ٣٦(َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن 

  }) ٣٦(اًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّضْ لَُه َشْيطَ{ 
جزاء ؛ ومن ُيْعرِض عن ذكر الرمحن، وهو القرآن، فلم َيَخْف عقابه، ومل يهتد هبدايته، جنعل له شيطاًنا يف الدنيا يغويه

  .له على إعراضه عن ذكر اهللا، فهو له مالزم ومصاحب مينعه احلالل، ويبعثه على احلرام

  ) ٣٧(نِ السَّبِيلِ وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمهَْتُدونَ َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َع

  }) ٣٧(َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمْهَتُدونَ { 
وإن الشياطني ليصدون عن سبيل احلق هؤالء الذين يعرضون عن ذكر اهللا، فيزيِّنون هلم الضاللة، ويكرِّهون هلم 

باهللا والعمل بطاعته، ويظن هؤالء املعرضون بتحسني الشياطني هلم ما هم عليه من الضالل أهنم على احلق  اإلميان
  .واهلدى

  ) ٣٨(َحتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيتَ َبيْنِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن 

  }) ٣٨(نِي َوبَْيَنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ فَبِئْسَ الْقَرِيُن حَتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيَت َبْي{ 
حىت إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر الرمحن وقريُنه من الشياطني للحساب واجلزاء، قال املعرض عن ذكر اهللا 

  .وددت أن بيين وبينك ُبْعَد ما بني املشرق واملغرب، فبئس القرين يل حيث أغويتين: لقرينه

  ) ٣٩(ْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمشَْترِكُونَ َولَْن َي

  }) ٣٩(َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتمْ أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ { 
مشتركون أنتم وقرناؤكم،  عن ذكر اهللا إذ أشركتم يف الدنيا أنكم يف العذاب -أيها املعرضون -ولن ينفعكم اليوم

  .فلكل واحد نصيبه األوفر من العذاب، كما اشتركتم يف الكفر

  ) ٤٠(أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي الُْعْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  }) ٤٠( أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ أَْو َتْهِدي الُْعْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ 
ُتسمع َمن أصمَّه اهللا عن مساع احلق، أو هتدي إىل طريق اهلدى َمن أعمى قلبه عن إبصاره، أو  -أيها الرسول-أفأنت 

هتدي َمن كان يف ضالل عن احلق بيِّن واضح؟ ليس ذلك إليك، إمنا عليك البالغ، وليس عليك هداهم، ولكن اهللا 
  .يهدي َمن يشاء، ويضلُّ َمن يشاء



  ) ٤٢(أَْو نُرِيَنََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم ُمقَْتِدُرونَ ) ٤١(َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ فَإِمَّا 

  }) ٤٢(ُمقَْتِدُرونَ  أَوْ ُنرَِينََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم) ٤١(فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ { 
قبل نصرك على املكذبني من قومك، فإنَّا منهم منتقمون يف اآلخرة، أو نرينك الذي  -أيها الرسول-فإن توفيناك 

، فإنا عليهم مقتدرون ُنظهِرك عليهم، وخنزيهم بيدك وأيدي املؤمنني "بدر"وعدناهم من العذاب النازل هبم كيوم 
  .بك

  ) ٤٣(وِحيَ إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ فَاْسَتْمِسكْ بِالَِّذي أُ

  }) ٤٣(فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ { 
مبا يأمرك به اهللا يف هذا القرآن الذي أوحاه إليك؛ إنك على صراط مستقيم، وذلك هو  -أيها الرسول-فاستمسك 

  .ويف هذا تثبيت للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وثناء عليه. ر به، وهو اإلسالمدين اهللا الذي أم

  ) ٤٤(َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلُونَ 

  }) ٤٤(َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََك َوِلقَوِْمَك َوَسْوفَ ُتسْأَلُونَ { 
تهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم وإن هذا القرآن لَشرف لك ولقومك من قريش؛ حيث أُنزل بلغ

  .الناس به، وأعملهم مبقتضاه، وسوف ُتسألون أنت وَمن معك عن الشكر هللا عليه والعمل به

  ) ٤٥(َواسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ُيعَْبُدونَ 

  }) ٤٥(َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً يُْعَبُدونَ  َواْسأَلْ{ 
أجاءت رسلهم بعبادة غري اهللا؟ فإهنم : أتباع َمن أرسلنا ِمن قبلك من رسلنا ومحلة شرائعهم -أيها الرسول-واسأل 

ْوا إىل ما دعوَت الناس إليه من عبادة اهللا وحده، ال شريك له، وهنَْوا فإن مجيع الرسل َدَع؛ خيربونك أن ذلك مل يقع
  .عن عبادة ما سوى اهللا

فَلَمَّا َجاَءُهْم بِآَياِتَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها ) ٤٦(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَقَالَ إِنِّي َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني 
  ) ٤٧(َيْضَحكُونَ 

فَلَمَّا َجاَءُهْم بِآيَاِتَنا إِذَا ُهْم مِْنَها ) ٤٦(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَقَالَ إِنِّي َرسُولُ َربِّ الَْعالَِمَني { 
  }) ٤٧(َيْضَحكُونَ 

إىل هؤالء املشركني من  -أيها الرسول-أرسلناك ولقد أرسلنا موسى حبججنا إىل فرعون وأشراف قومه، كما 
إين رسول رب العاملني، فلما جاءهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقه يف دعوته، إذا : قومك، فقال هلم موسى

  .فرعون وملؤه مما جاءهم به موسى من اآليات والعرب يضحكون

  ) ٤٨(ْخِتَها وَأََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َوَما ُنرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُ



  }) ٤٨(َوَما نُرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِال ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها َوأََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { 
ة ما يدعوهم موسى عليه، وأخذناهم وما ُنري فرعون ومأله من حجة إال هي أعظم من اليت قبلها، وأدل على صح

لعلهم يرجعون عن كفرهم باهللا إىل توحيده ؛ بصنوف العذاب كاجلراد والقُمَّل والضفادع والطوفان، وغري ذلك
  .وطاعته

  ) ٤٩(َوقَالُوا َيا أَيَُّه السَّاِحُر اْدعُ لََنا َربَّكَ بَِما َعهَِد ِعْنَدَك إِنََّنا لَُمْهَتُدونَ 

  }) ٤٩(ا أَيَُّها السَّاِحُر اْدُع لََنا َربََّك بَِما عَهَِد ِعْنَدَك إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ َوقَالُوا َي{ 
ادع لنا ربك ) وكان الساحر فيهم عظيًما ُيَوقِّرونه ومل يكن السحر صفة ذم(يا أيها العامل: وقال فرعون وملؤه ملوسى

عنا العذاب، فإن كشف عنا العذاب فإننا ملهتدون بعهده الذي عهد إليك وما خصَّك به من الفضائل أن يكشف 
  .مؤمنون مبا جئتنا به

  ) ٥٠(فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِذَا ُهْم يَْنكُثُونَ 

  }) ٥٠(فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِذَا ُهمْ َيْنكُثُونَ { 
  .يغدرون، ويصرُّون على ضالهلم فلما دعا موسى برفع العذاب عنهم، ورفعناه عنهم إذا هم

  ) ٥١(ا تُْبِصُرونَ َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه الْأَْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي أَفَلَ

  }) ٥١(َهِذِه اَألْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي أَفَال تُْبِصُرونَ َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َو{ 
وهذه األهنار جتري ِمن حتيت؟ " مصر"أليس يل ُملْك " : مصر"ونادى فرعون يف عظماء قومه متبجًحا مفتخًرا مبُلْك 
  أفال تبصرون عظميت وقويت، وضعف موسى وفقره؟

  ) ٥٢(َمهٌِني َولَا َيكَاُد ُيبُِني أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو 

  }) ٥٢(أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َوال َيكَاُد ُيبُِني { 
بل أنا خري من هذا الذي ال عزَّ معه، فهو ميتهن نفسه يف حاجاته لضعفه وحقارته، وال يكاد ُيبني الكالم لِعيِّ لسانه، 

  .الكفُر والعناُد والصدُّ عن سبيل اهللا وقد محل فرعونَ على هذا القول

  ) ٥٣(فَلَْولَا أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقَْترِنَِني 

  }) ٥٣(فَلَْوال أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَوْ َجاَء َمَعُه الَْمالِئكَةُ ُمقَْترِنَِني { 
أْسوَِرة من ذهب، أو جاء معه املالئكة قد اقترن  -إن كان صادقًا أنه رسول رب العاملني -ِقي على موسىفهال أُل

  .بعضهم ببعض، فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول اهللا إلينا

  ) ٥٤(فَاْسَتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني 



  }) ٥٤(اُعوُه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَ{ 
فاْسَتَخفَّ فرعون عقول قومه فدعاهم إىل الضاللة، فأطاعوه وكذبوا موسى، إهنم كانوا قوًما خارجني عن طاعة اهللا 

  .وصراطه املستقيم

  ) ٥٥(فَلَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا مِْنُهْم فَأَغَْرقَْناُهمْ أَْجَمِعَني 

  }) ٥٥(لَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا ِمْنُهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني فَ{ 
انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي َعجَّلناه هلم،  -بعصياننا، وتكذيب موسى وما جاء به من اآليات -فلما أغضبونا

  .فأغرقناهم أمجعني يف البحر

  ) ٥٦(فََجَعلَْناُهْم َسلَفًا َوَمثَلًا لِلْآخِرِيَن 

  }) ٥٦(فََجَعلَْناُهْم َسلَفًا َوَمثَال ِلآلخِرِيَن { 
فجعلنا هؤالء الذين أغرقناهم يف البحر سلفًا ملن يعمل مثل عملهم ممن يأيت بعدهم يف استحقاق العذاب، وعربة 

  .وعظة لآلخرين

  ) ٥٧(َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ 

  }) ٥٧(لَمَّا ُضرَِب اْبُن َمرَْيَم َمثَال إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ َو{ 
وملا ضرب املشركون عيسى ابن مرمي مثال حني خاصموا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وحاجُّوه بعبادة النصارى إياه، 

إِنَّكُْم َوَما { قوله تعاىل إذا قومك من ذلك وألجله يرتفع هلم َجلَبة وضجيج فرًحا وسروًرا، وذلك عندما نزل 
رضينا أن تكون آهلتنا مبنزلة عيسى، : ، وقال املشركون} َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنَّمَ أَنُْتْم لََها َوارُِدونَ 

، فالذي ُيلْقى يف النار من آهلة املشركني  }إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعنَْها ُمْبَعُدونَ { : فأنزل اهللا قوله
  .من رضي بعبادهتم إياه

  ) ٥٨(َوقَالُوا أَآِلَهتَُنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَرُبوهُ لََك إِلَّا َجَدلًا َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 

  }) ٥٨(ْوٌم َخِصُمونَ َوقَالُوا أَآِلهَُتَنا خَْيٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوُه لَكَ إِال َجَدال َبلْ ُهْم قَ{ 
أآهلتنا اليت نعبدها خري أم عيسى الذي يعبده قومه؟ فإذا كان عيسى يف النار، : -أيها الرسول-وقال مشركو قومك 

  .فلنكن حنن وآهلتنا معه، ما ضربوا لك هذا املثل إال جدال بل هم قوم خماصمون بالباطل

  ) ٥٩(َعلَْناُه َمثَلًا ِلَبنِي إِسَْراِئيلَ إِنْ ُهَو إِلَّا َعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَج

  }) ٥٩(إِنْ ُهَو إِال عَْبٌد أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه مَثَال ِلَبنِي إِسَْراِئيلَ { 
  .ما عيسى ابن مرمي إال عبد أنعمنا عليه بالنبوة، وجعلناه آية وعربة لبين إسرائيل ُيستدل هبا على قدرتا

  ) ٦٠(َعلَْنا مِْنكُْم َملَاِئكَةً ِفي الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ َولَْو َنَشاُء لََج



  }) ٦٠(َولَْو َنَشاُء لََجَعلَْنا ِمْنكُْم َمالِئكَةً ِفي اَألْرضِ َيْخلُفُونَ { 
  .ولو نشاء جلعلنا بدال منكم مالئكة َيْخلُف بعضهم بعًضا بدال من بين آدم

  ) ٦١(ُرنَّ بَِها َواتَّبُِعوِن َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم َوإِنَُّه لَِعلْمٌ ِللسَّاَعِة فَلَا َتْمَت

  }) ٦١(َوإِنَّهُ لَِعلٌْم ِللسَّاَعِة فَال َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّبُِعوِن َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم { 
ة ال حمالة، وإن نزول عيسى عليه السالم قبل يوم القيامة لدليل على قُْربِ، وقوع الساعة، فال تُشكُّوا أهنا واقع

  .واتبعون فيما أخربكم به عن اهللا تعاىل، هذا طريق قومي إىل اجلنة، ال اعوجاج فيه

  ) ٦٢(َولَا َيُصدَّنَّكُمُ الشَّْيطَانُ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

  }) ٦٢(َوال َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني { 
  .وساوسه عن طاعيت فيما آمركم به وأهناكم عنه، إنه لكم عدو بيِّن العداوةوال يصدَّنكم الشيطان ب

  ) ٦٣(يِه فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َوِلأَُبيَِّن لَكُْم َبْعضَ الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِف

لََّه َوأَِطيُعونِ يَسى بِالَْبيَِّناِت قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َوُألَبيَِّن لَكُْم بَْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه فَاتَّقُوا الَولَمَّا َجاَء ِع{ 
)٦٣ ({  

قد جئتكم بالنبوة، وألبيِّن لكم بعض الذي : وملا جاء عيسى بين إسرائيل بالبينات الواضحات من األدلة قال
ون فيه من أمور الدين، فاتقوا اهللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعون فيما أمرتكم به من تقوى اهللا ختتلف

  .وطاعته

  ) ٦٤(إِنَّ اللََّه ُهَو رَبِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌم 

  }) ٦٤(طٌ ُمْسَتقِيٌم إِنَّ اللََّه ُهَو َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَا{ 
إن اهللا سبحانه وتعاىل هو ريب وربكم مجيًعا فاعبدوه وحده، وال تشركوا به شيئًا، هذا الذي أمرتكم به من تقوى اهللا 

  .وإفراده باأللوهية هو الطريق املستقيم، وهو دين اهللا احلق الذي ال يقبل من أحد سواه

  ) ٦٥(وَْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم فَ

  }) ٦٥(فَاْخَتلََف اَألحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ { 
رسوله، وهو احلق، منهم َمن ُيِقرُّ بأنه عبد اهللا و: فاختلفت الفرق يف أمر عيسى عليه السالم، وصاروا فيه شيعًا

إنه اهللا، تعاىل اهللا عن قوهلم علًوا كبًريا، فهالك ودمار وعذاب أليم : ومنهم َمن يزعم أنه ابن اهللا، ومنهم َمن يقول
  .يوم القيامة ملن وصفوا عيسى بغري ما وصفه اهللا به

  ) ٦٦(ُرونَ َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً َوُهْم لَا َيشُْع



  }) ٦٦(َهلْ َينْظُُرونَ إِال السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً َوُهمْ ال َيشُْعُرونَ { 
  هل ينتظر هؤالء األحزاب املختلفون يف عيسى ابن مرمي إال الساعة أن تأتيهم فجأة، وهم ال يشعرون وال يفطنون؟

  ) ٦٧(وٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئذٍ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُد

  }) ٦٧(اَألِخالُء َيْوَمِئذٍ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِال الُْمتَِّقَني { 
األصدقاء على معاصي اهللا يف الدنيا يتربأ بعضهم من بعض يوم القيامة، لكن الذين تصادقوا على تقوى اهللا، فإن 

  .صداقتهم دائمة يف الدنيا واآلخرة

  ) ٦٨(لَا خَْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َولَا أَنُْتْم َتْحزَُنونَ  َيا ِعَباِد

  }) ٦٨(َيا ِعَباِد ال َخْوٌف َعلَْيكُمُ الَْيْوَم َوال أَنُْتْم َتْحَزنُونَ { 
  .يا عبادي ال خوف عليكم اليوم من عقايب، وال أنتم حتزنون على ما فاتكم ِمن حظوظ الدنيا: يقال هلؤالء املتقني

  ) ٧٠(اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَنُْتْم َوأَزَْواُجكُمْ ُتْحَبُرونَ ) ٦٩(َن آَمُنوا بِآَياِتَنا َوكَاُنوا ُمْسِلِمَني الَِّذي

  }) ٧٠(اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَنُْتْم وَأَْزوَاُجكُْم ُتْحَبُرونَ ) ٦٩(الَِّذيَن آَمُنوا بِآَياِتَنا َوكَانُوا ُمْسِلِمَني { 
: ا وعملوا مبا جاءهتم به رسلهم، وكانوا منقادين هللا ربِّ العاملني بقلوهبم وجوارحهم، يقال هلمالذين آمنوا بآياتن

  .ادخلوا اجلنة أنتم وقرناؤكم املؤمنون ُتَنعَّمون وُتَسرُّون

  ) ٧١(ُيُن َوأَْنُتْم ِفيَها َخاِلُدونَ ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ َوِفيَها َما َتْشتَهِيِه الْأَنْفُُس َوَتلَذُّ الْأَْع

  }) ٧١(ا َخاِلُدونَ ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ َوِفيَها َما َتشَْتهِيِه اَألنْفُُس َوَتلَذُّ اَألْعُيُن َوأَْنُتْم ِفيَه{ 
ذهب، وبالشراب يف أكواب من ذهب،  يطاف على هؤالء الذين آمنوا باهللا ورسله يف اجلنة بالطعام يف أواٍن من

  .وفيها هلم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم، وهم ماكثون فيها أبًدا

  ) ٧٢(َوِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  }) ٧٢(َوِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ { 
اجلنة اليت أورثكم اهللا إياها؛ بسبب ما كنتم تعملون يف الدنيا من اخلريات واألعمال الصاحلات، وجعلها ِمن  وهذه

  .فضله ورمحته جزاء لكم

  ) ٧٣(لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَِثَريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ 

  }) ٧٣(لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَِثَريةٌ ِمنَْها َتأْكُلُونَ { 
  .نة فاكهة كثرية من كل نوع منها تأكلونلكم يف اجل



َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا ُهُم ) ٧٥(لَا يُفَتَُّر َعْنُهْم وَُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ) ٧٤(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ جََهنََّم َخاِلُدونَ 
  ) ٧٦(الظَّاِلِمَني 

َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَانُوا ) ٧٥(ال ُيفَتَُّر َعنُْهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ) ٧٤(َخاِلُدونَ  إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ َجهَنََّم{ 
  }) ٧٦(ُهُم الظَّاِلِمَني 

إن الذين اكتسبوا الذنوب بكفرهم، يف عذاب جهنم ماكثون، ال خيفف عنهم، وهم فيه آيسون من رمحة اهللا، وما 
لعذاب، ولكن كانوا هم الظاملني أنفسهم بشركهم وجحودهم أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال ظلْمنا هؤالء اجملرمني با

  .شريك له، وترك اتباعهم لرسل رهبم

  ) ٧٨(قِّ كَارُِهونَ لَقَْد جِئَْناكُْم بِالَْحقِّ َولَِكنَّ أَكْثََركُمْ ِللَْح) ٧٧(َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِليَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ 

لَقَْد جِئَْناكُْم بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ ) ٧٧(َوَنادَْوا َيا مَاِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ { 
)٧٨ ({  

لك ِلُيِمتنا ربك، فنستريح ممَّا حنن فيه، يا ما: خازن جهنم" مالكًا"ونادى هؤالء اجملرمون بعد أن أدخلهم اهللا جهنم 
إنكم ماكثون، ال خروج لكم منها، وال حميد لكم عنها، لقد جئناكم باحلق ووضحناه لكم، ولكن : فأجاهبم مالٌك

  .أكثركم ملا جاء به الرسل من احلق كارهون

  ) ٧٩(أَْم أَْبَرمُوا أَمًْرا فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ 

  }) ٧٩(ا فَإِنَّا مُْبرُِمونَ أَْم أَْبَرُموا أَْمًر{ 
  .بل أأْحكَم هؤالء املشركون أمًرا يكيدون به احلق الذي جئناهم به؟ فإنا مدبِّرون هلم ما جيزيهم من العذاب والنكال

  ) ٨٠(أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا لَا َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنْجوَاُهْم َبلَى َوُرُسلَُنا لََدْيهِْم َيكُْتُبونَ 

  }) ٨٠(ْحَسُبونَ أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنجَْواُهْم بَلَى َوُرُسلَُنا لََدْيهِمْ َيكُْتُبونَ أَْم َي{ 
أم يظن هؤالء املشركون باهللا أنَّا ال نسمع ما يسرونه يف أنفسهم، ويتناجون به بينهم؟ بلى نسمع ونعلم، ورسلنا 

  .املالئكة الكرام احلفظة يكتبون عليهم كل ما عملوا

  ) ٨١(قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن 

  }) ٨١(قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن { 
إن كان للرمحن ولد كما تزعمون، فأنا أول : ملشركي قومك الزاعمني أن املالئكة بنات اهللا -أيها الرسول-قل 

  .هلذا الولد الذي تزعمونه، ولكن هذا مل يكن وال يكون، فتقدَّس اهللا عن الصاحبة والولدالعابدين 

  ) ٨٢(سُْبَحانَ َربِّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َربِّ الَْعْرشِ َعمَّا َيصِفُونَ 



  }) ٨٢(سُْبَحانَ َربِّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َربِّ الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ { 
تقديًسا لرب السموات واألرض رب العرش العظيم عما يصفون من الكذب واالفتراء من نسبة املشركني تنزيًها و

  .الولد إىل اهللا، وغري ذلك مما يزعمون من الباطل

  ) ٨٣(فَذَْرُهْم َيخُوضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ 

  }) ٨٣(وا حَتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ فَذَرُْهْم َيُخوضُوا َوَيلَْعُب{ 
هؤالء املفترين على اهللا خيوضوا يف باطلهم، ويلعبوا يف دنياهم، حىت يالقوا يومهم الذي فيه  -أيها الرسول-فاترك 

  .إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة وإما فيهما مًعا: يوعدون بالعذاب

  ) ٨٤(لٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه َوُهَو الَْحِكيمُ الَْعلِيُم َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِ

  }) ٨٤(َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي اَألْرضِ إِلٌَه َوُهَو الَْحكِيُم الَْعلِيُم { 
بكل شيء  وهو اهللا وحده املعبود حبق يف السماء ويف األرض، وهو احلكيم الذي أحكم َخلْقَه، وأتقن شرعه، العليم

  .من أحوال خلقه، ال خيفى عليه شيء منها

  ) ٨٥(نَ َوَتَباَرَك الَِّذي لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَإِلَْيِه تُْرَجُعو

  }) ٨٥(ا َوِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ َوَتبَاَرَك الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَم{ 
وتكاثرت بركة اهللا، وكَثُر خريه، وَعظُم ملكه، الذي له وحده سلطان السموات السبع واألرضني السبع وما بينهما 

احلساب، وإليه  من األشياء كلها، وعنده علم الساعة اليت تقوم فيها القيامة، وُيحشر فيها اخللق من قبورهم ملوقف
  .بعد مماتكم، فيجازي كال مبا يستحق -أيها الناس -ُتَردُّون 

  ) ٨٦(َولَا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ 

  }) ٨٦(َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ َوال َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِال { 
وال ميلك الذين يعبدهم املشركون الشفاعة عنده ألحد إال َمن شهد باحلق، وأقر بتوحيد اهللا وبنبوة حممد صلى اهللا 

  .عليه وسلم، وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به

  ) ٨٧(لَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ ال

  }) ٨٧(َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ { 
اهللا خلقنا، فكيف ينقلبون وينصرفون : هؤالء املشركني من قومك َمن خلقهم؟ ليقولُنَّ -أيها الرسول-ولئن سألت 

  عن عبادة اهللا، ويشركون به غريه؟

  ) ٨٨(َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ َهُؤلَاِء قَْوٌم لَا ُيْؤِمُنونَ 



  }) ٨٨(َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ هَُؤالِء قَْوٌم ال ُيْؤِمُنونَ { 
يا ربِّ إن هؤالء قوم ال يؤمنون بك ومبا أرسلتين : وقال حممد صلى اهللا عليه وسلم شاكًيا إىل ربه قومه الذين كذَّبوه

  .به إليهم

  ) ٨٩(ْصفَْح َعنُْهْم َوقُلْ َسلَاٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ فَا

  }) ٨٩(فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسالٌم فََسْوفَ َيْعلَُمونَ { 
عنهم، وأعرض عن أذاهم، وال يَْبُدر منك إال السالم هلم الذي يقوله أولو األلباب  -أيها الرسول-فاصفح 

 يعاملوهنم مبثل أعماهلم السيئة، فسوف يعلمون ما يلقَْونه من البالء والبصائر للجاهلني، فهم ال يسافهوهنم وال
  .ويف هذا هتديد ووعيد شديد هلؤالء الكافرين املعاندين وأمثاهلم. والنكال

  }سورة الدخان { 

  ) ١(حم 

  }) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

أَْمًرا ِمْن ِعْنِدَنا إِنَّا ) ٤(ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ ) ٣(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا مُْنِذرِيَن ) ٢(َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ 
الْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنِنيَ َربِّ السََّماَواِت َو) ٦(َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ) ٥(كُنَّا ُمْرِسِلَني 

  ) ٨(لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميتُ رَبُّكُْم َوَربُّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني ) ٧(

أَمًْرا ِمْن ِعْنِدَنا ) ٤(ا يُفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ ِفيَه) ٣(إِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمبَاَركٍَة إِنَّا كُنَّا ُمْنِذرِيَن ) ٢(َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ { 
َربِّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما بَْيَنُهَما إِنْ كُنُْتْم ُموِقنَِني ) ٦(َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ) ٥(إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني 

  }) ٨(َوُيِميُت َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ األَوَِّلَني  ال إِلَهَ إِال ُهَو ُيحْيِي) ٧(
إنا . إنا أنزلناه يف ليلة القدر املباركة كثرية اخلريات، وهي يف رمضان. أقسم اهللا تعاىل بالقرآن الواضح لفظًا ومعىن 

فيها . لى عبادهكنا منذرين الناس مبا ينفعهم ويضرهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ لتقوم حجة اهللا ع
ُيقضى وُيفصل من اللوح احملفوظ إىل الكتبة من املالئكة كلُّ أمر حمكم من اآلجال واألرزاق يف تلك السنة، وغري 

هذا األمر احلكيم أمر ِمن عندنا، فجميع ما يكون ويقدره اهللا . ذلك مما يكون فيها إىل آخرها، ال يبدَّل وال يغيَّر
أيها -إنا كنا مرسلني إىل الناس الرسل حممًدا ومن قبله؛ رمحة من ربك . ه وعلمهتعاىل وما يوحيه فبأمره وإذن

خالق . إنه هو السميع يسمع مجيع األصوات، العليم جبميع أمور خلقه الظاهرة والباطنة. باملرسل إليهم -الرسول
. خلوقات هو إهلها احلق السموات واألرض وما بينهما من األشياء كلها، إن كنتم موقنني بذلك فاعلموا أن رب امل

ال إله يستحق العبادة إال هو وحده ال شريك له، حييي ومييت، ربكم ورب آبائكم األولني، فاعبدوه دون آهلتكم 
  .اليت ال تقدر على ضر وال نفع

  ) ٩(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ 



  }) ٩(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ { 
  .ن احلق، فهم يلهون ويلعبون، وال يصدقون بهبل هؤالء املشركون يف شك م

رَبََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ) ١١(يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم ) ١٠(فَاْرَتِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ 
  ) ١٢(ُمْؤِمُنونَ 

َربََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ) ١١(َيْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَابٌ أَلِيٌم ) ١٠(ُمبِنيٍ  فَاْرتَِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن{ 
  }) ١٢(ُمْؤِمُنونَ 
هذا عذاب مؤمل : هبؤالء املشركني يوم تأيت السماء بدخان مبني واضح يعمُّ الناس، ويقال هلم -أيها الرسول-فانتظر 

  .ربنا اكشف عنا العذاب، فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك: شفه عنهمموجع، مث يقولون سائلني رفعه وك

  ) ١٤(ثُمَّ تََولَّْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ) ١٣(أَنَّى لَُهمُ الذِّكَْرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبٌِني 

  }) ١٤(َتَولَّْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ثُمَّ ) ١٣(أَنَّى لَُهُم الذِّكَْرى َوقَْد َجاَءُهْم َرسُولٌ ُمبٌِني { 
كيف يكون هلم التذكر واالتعاظ بعد نزول العذاب هبم، وقد جاءهم رسول مبني، وهو حممد عليه الصالة والسالم، 

  علَّمه بشر أو الكهنة أو الشياطني، هو جمنون وليس برسول؟: مث أعرضوا عنه وقالوا

  ) ١٥(ابِ قَِليلًا إِنَّكُْم َعاِئُدونَ إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَ

  }) ١٥(إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليال إِنَّكُْم َعاِئُدونَ { 
سنرفع عنكم العذاب قليال، وسترون أنكم تعودون إىل ما كنتم فيه من الكفر والضالل والتكذيب، وأننا سنعاقبكم 

  .على ذلك

  ) ١٦(نَّا ُمْنَتِقُمونَ َيْوَم َنْبِطشُ الْبَطَْشةَ الْكُبَْرى إِ

  }) ١٦(َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ { 
  .يوم نعذب مجيع الكفار العذاب األكرب يوم القيامة وهو يوم انتقامنا منهم

  ) ١٧(َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرسُولٌ كَرٌِمي 

  }) ١٧(فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرُسولٌ كَرٌِمي  َولَقَْد{ 
ولقد اختربنا وابتلينا قبل هؤالء املشركني قوم فرعون، وجاءهم رسول كرمي، وهو موسى عليه السالم، فكذبوه 

  .فهلكوا، فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسول، إن مل يؤمنوا

  ) ١٨(اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد 



  }) ١٨(أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني { 
أن سلِّموا إيلَّ عباد اهللا من بين إسرائيل وأرسلوهم معي؛ ليعبدوا اهللا وحده ال شريك له، إين لكم : وقال هلم موسى

  .رسول أمني على وحيه ورسالته

َوإِنْ لَْم ُتْؤِمنُوا ) ٢٠(وَإِنِّي ُعذُْت بِرَبِّي َوَربِّكُْم أَنْ تَْرُجُموِن ) ١٩(َوأَنْ لَا َتْعلُوا َعلَى اللَِّه إِنِّي آتِيكُْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
  ) ٢١(ِلي فَاْعَتزِلُوِن 

َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ) ٢٠(وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َوَربِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن ) ١٩(َوأَنْ ال َتْعلُوا َعلَى اللَِّه إِنِّي آتِيكُْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ { 
  }) ٢١(ِلي فَاْعَتزِلُوِن 

وأال تتكربوا على اهللا بتكذيب رسله، إين آتيكم بربهان واضح على صدق رساليت، إين استجرت باهللا ريب وربكم 
  .ما جئتكم به فخلُّوا سبيلي، وكفُّوا عن أذاي أن تقتلوين رًمجا باحلجارة، وإن مل تصدقوين على

  ) ٢٢(فََدَعا َربَُّه أَنَّ َهؤُلَاِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ 

  }) ٢٢(فََدَعا َربَّهُ أَنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ { 
  .قائال إن هؤالء قوم مشركون باهللا كافرون -حني كذبه فرعون وقومه ومل يؤمنوا به -فدعا موسى ربه

  ) ٢٣(ْسرِ بِِعبَاِدي لَْيلًا إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ فَأَ

  }) ٢٣(فَأَْسرِ بِِعَباِدي لَْيال إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ { 
ليال إنكم متبعون من  -الذين َصدَّقوك، وآمنوا بك، واتبعوك، دون الذين كذبوك منهم -بعبادي -يا موسى -فأَسْر

  .فرعون وجنوده فتنجون، ويغرق فرعون وجنوده

  ) ٢٤(َواتُْرِك الَْبْحرَ َرْهًوا إِنَُّهْم جُْنٌد ُمْغَرقُونَ 

  }) ٢٤(َواْتُرِك الَْبْحَر َرهًْوا إِنَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرقُونَ { 
واترك البحر كما هو على حالته اليت كان عليها حني سلكته، ساكًنا غري مضطرب، إن فرعون وجنوده مغرقون يف 

  .البحر

  ) ٢٧(َوَنْعَمٍة كَاُنوا ِفيَها فَاِكهَِني ) ٢٦(َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٢٥(نَّاٍت َوُعُيوٍن كَْم َتَركُوا ِمْن َج

  }) ٢٧(َوَنْعَمٍة كَانُوا ِفيَها فَاِكهَِني ) ٢٦(َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٢٥(كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { 
اهللا إياهم من بساتني وجنات ناضرة، وعيون من املاء جارية، وزروع  كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق

  .ومنازل مجيلة، وعيشة كانوا فيها متنعمني مترفني

  ) ٢٨(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوًما آخَرِيَن 



  }) ٢٨(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوًما آَخرِيَن { 
مة اهللا كفرًا، وأورثنا تلك النعم من بعد فرعون وقومه قوًما آخرين مثل ذلك العقاب يعاقب اهللا َمن كذَّب وبدَّل نع

  .خلفوهم من بين إسرائيل

  ) ٢٩(فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السََّماُء وَالْأَْرُض َوَما كَانُوا ُمْنظَرِيَن 

  }) ٢٩(فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السََّماُء وَاَألْرُض َوَما كَاُنوا ُمْنظَرِيَن { 
  .لسماء واألرض حزًنا على فرعون وقومه، وما كانوا مؤخَّرين عن العقوبة اليت حلَّت هبمفما بكت ا

  ) ٣٠(َولَقَْد َنجَّيَْنا بَنِي إِْسرَاِئيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ 

  }) ٣٠(َولَقَدْ َنجَّْيَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ { 
  .العذاب املُذلِّ هلم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم ولقد جنَّينا بين إسرائيل من

  ) ٣١(ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ َعاِلًيا ِمَن الُْمْسرِِفَني 

  }) ٣١(ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ َعاِلًيا ِمَن الُْمْسرِِفَني { 
  .هللامن فرعون، إنه كان جباًرا من املشركني، مسرفًا يف العلو والتكرب على عباد ا

  ) ٣٢(َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الْعَالَِمَني 

  }) ٣٢(َولَقَدِ اخَْتْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الَْعالَِمَني { 
  .ولقد اصطفينا بين إسرائيل على ِعلْم منا هبم على عاملي زماهنم

  ) ٣٣(َوآَتْيَناُهْم ِمَن الْآيَاِت َما ِفيِه َبلَاٌء ُمبٌِني 

  }) ٣٣(َوآَتْيَناُهْم ِمَن اآلَياِت َما ِفيِه َبالٌء ُمبٌِني { 
  .وآتيناهم من املعجزات على يد موسى ما فيه ابتالؤهم واختبارهم رخاء وشدة

  ) ٣٥(إِنْ ِهيَ إِلَّا َموَْتُتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمْنَشرِيَن ) ٣٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لََيقُولُونَ 

  }) ٣٥(إِنْ ِهَي إِال َموَْتُتَنا اُألولَى َوَما َنْحُن بُِمْنشَرِيَن ) ٣٤(لََيقُولُونَ  إِنَّ َهُؤالِء{ 
ما هي إال موتتنا اليت منوهتا، وهي املوتة األوىل واألخرية، : ليقولون -أيها الرسول-إن هؤالء املشركني ِمن قومك 

  .وما حنن بعد مماتنا مببعوثني للحساب والثواب والعقاب

  ) ٣٦(ا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني فَأُْتو



  }) ٣٦(فَأُْتوا بِآَبائَِنا إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني { 
بآبائنا الذين قد ماتوا، إن كنتم صادقني يف أن اهللا يبعث َمن يف  -يا حممد أنت وَمن معك -فَأِْت: ويقولون أيًضا
  .القبور أحياء

  ) ٣٧(الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَانُوا ُمْجرِِمَني أَُهْم خَْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ َو

  }) ٣٧(أَُهمْ َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهمْ إِنَُّهْم كَانُوا ُمْجرِِمَني { 
م من األمم الكافرة برهبا؟ أهلكناهم إلجرامهم وكفرهم، أهؤالء املشركون خري أم قوم ُتبَّع اِحلْميَري والذين ِمن قبله

  .ليس هؤالء املشركون خبري ِمن أولئكم فنصفح عنهم، وال هنلكهم، وهم باهللا كافرون

  ) ٣٩(ثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ َما َخلَقَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْ) ٣٨(َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما لَاِعبَِني 

  }) ٣٩(َما َخلَقَْناُهَما إِال بِالَْحقِّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ ال َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما الِعبَِني { 
و سنة اهللا يف َخلِْقه وتدبُريه، ولكن أكثر وما خلقنا السماوات واألرض وبينهما لعبًا، ما خلقنامها إال باحلق الذي ه

  .ألهنم ال يرجون ثواًبا وال خيافون عقاًبا؛ هؤالء املشركني ال يعلمون ذلك، فلهذا مل يتفكروا فيهما

  ) ٤٠(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني 

  }) ٤٠(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاُتُهْم أَْجَمِعَني { 
  .لقضاء بني اخللق مبا قدَّموا يف دنياهم من خري أو شر هو ميقاهتم أمجعنيإن يوم ا

  ) ٤٢(إِلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ٤١(َيْوَم لَا ُيغْنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا وَلَا ُهْم يُْنَصُرونَ 

  }) ٤٢(إِال َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَِّحيُم ) ٤١(ْيئًا َوال ُهْم يُْنَصُرونَ َيْوَم ال ُيغْنِي َموْلًى َعْن َمْولًى َش{ 
يوم ال يدفع صاحب عن صاحبه شيئًا، وال ينصر بعضهم بعضًا، إال َمن رحم اهللا من املؤمنني، فإنه قد يشفع له عند 

  .ِمن أعدائه، الرحيم بأوليائه وأهل طاعتهإن اهللا هو العزيز يف انتقامه . ربه بعد إذن اهللا له

  ) ٤٤(طََعاُم الْأَثِيمِ ) ٤٣(إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّومِ 

  }) ٤٤(طََعاُم اَألثِيمِ ) ٤٣(إِنَّ َشَجَرةَ الزَّقُّومِ { 
  .إن شجرة الزقوم اليت خترج يف أصل اجلحيم، مثرها طعام صاحب اآلثام الكثرية، وأكرب اآلثام الشرك باهللا

  ) ٤٦(كََغلْيِ الَْحمِيمِ ) ٤٥(الُْمْهلِ َيْغِلي ِفي الُْبطُوِن كَ

  }) ٤٦(كََغلْيِ الَْحِميمِ ) ٤٥(كَالْمُْهلِ َيْغِلي ِفي الُْبطُوِن { 
  .مثر شجرة الزقوم كاملَْعِدن املذاب يغلي يف بطون املشركني، كغلي املاء الذي بلغ الغاية يف احلرارة



  ) ٤٧(سََواِء الَْجحِيمِ ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى 

  }) ٤٧(ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى َسَواِء الَْجحِيمِ { 
  .خذوا هذا األثيم الفاجر فادفعوه، وسوقوه بعنف إىل وسط اجلحيم يوم القيامة

  ) ٤٨(ثُمَّ ُصبُّوا فَْوقَ رَأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحِميمِ 

  }) ٤٨(الَْحِميمِ  ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَابِ{ 
  .مث صبُّوا فوق رأس هذا األثيم املاء الذي تناهت شدة حرارته، فال يفارقه العذاب

  ) ٤٩(ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي 

  }) ٤٩(ذُقْ إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي { 
ويف هذا . إنك أنت العزيز يف قومك، الكرمي عليهم ذق هذا العذاب الذي تعذَّب به اليوم،: يقال هلذا األثيم الشقيِّ

  .هتكم به وتوبيخ له

  ) ٥٠(إِنَّ َهذَا َما كُنُْتْم بِِه َتْمتَُرونَ 

  }) ٥٠(إِنَّ َهذَا َما كُْنُتْم بِهِ َتْمَتُرونَ { 
  .بهإن هذا العذاب الذي تعذَّبون به اليوم هو العذاب الذي كنتم تشكُّون فيه يف الدنيا، وال توقنون 

  ) ٥١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ 

  }) ٥١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ { 
  .إن الذين اتقوا اهللا بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه يف الدنيا يف موضع إقامة آمنني من اآلفات واألحزان وغري ذلك

  ) ٥٢(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 

  }) ٥٢(ُيوٍن ِفي َجنَّاٍت َوُع{ 
  .يف جنات وعيون جارية

  ) ٥٣(َيلَْبُسونَ ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْستَْبَرقٍ ُمَتقَابِِلَني 

  }) ٥٣(َيلَْبُسونَ ِمْن سُْنُدسٍ َوإِسَْتبَْرقٍ ُمَتقَابِِلَني { 
بعض، يدور هبم  َيلَْبسون ما َرقَّ من الديباج وما غَلُظَ منه، يقابل بعضهم بعًضا بالوجوه، وال ينظر بعضهم يف قفا

  .جملسهم حيث داروا

  ) ٥٤(كَذَِلَك َوَزوَّْجَناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ 



  }) ٥٤(كَذَِلَك َوزَوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ { 
كما أعطينا هؤالء املتقني يف اآلخرة من الكرامة بإدخاهلم اجلنات وإلباسهم فيها السندس واإلستربق، كذلك 

  .ن من النساء واسعات األعني مجيالهتاأكرمناهم بأن زوَّجناهم باحلسا

  ) ٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني 

  }) ٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني { 
  .يطلب هؤالء املتقون يف اجلنة كل نوع من فواكه اجلنة اشتهوه، آمنني من انقطاع ذلك عنهم وفنائه

) ٥٧(فَْضلًا ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم ) ٥٦(ْوتَ إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ لَا َيذُوقُونَ ِفيَها الَْم
  ) ٥٨(فَإِنََّما َيسَّْرَناهُ بِِلَسانَِك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ 

فَْضال ِمْن رَبَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيمُ ) ٥٦(ى َوَوقَاُهْم َعذَاَب الَْجِحيمِ ال َيذُوقُونَ ِفيَها الْمَْوَت إِال الَْمْوَتةَ اُألولَ{ 
  }) ٥٨(فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانَِك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ ) ٥٧(

الء التقني عذاب اجلحيم؛ ال يذوق هؤالء املتقون يف اجلنة املوت بعد املوتة األوىل اليت ذاقوها يف الدنيا، ووقى اهللا هؤ
تفضال وإحساًنا منه سبحانه وتعاىل، هذا الذي أعطيناه املتقني يف اآلخرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي ال 

  .لعلهم يتعظون وينزجرون؛ فإمنا سهَّلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول. فوز بعده

  ) ٥٩(فَاْرَتِقْب إِنَُّهْم ُمْرَتِقُبونَ 

  }) ٥٩(فَاْرتَِقْب إِنَُّهْم مُْرَتِقُبونَ  {
ما وعدتك من النصر على هؤالء املشركني باهللا، وما حيلُّ هبم من العقاب، إهنم منتظرون  -أيها الرسول-فانتظر 

وملن  -أيها الرسول-موتك وقهرك، سيعلمون ملن تكون النصرة والظَّفَر وعلو الكلمة يف الدنيا واآلخرة، إهنا لك 
  .من املؤمنني اتبعك

  }سورة اجلاثية { 

  ) ١(حم 

  }) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  ) ٢(َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ 

  }) ٢(َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ { 
  . العزيز يف انتقامه من أعدائه، احلكيم يف تدبري أمور خلقههذا القرآن منزل من اهللا



  ) ٣(إِنَّ ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَآيَاٍت ِللُْمْؤِمنَِني 

  }) ٣(إِنَّ ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ آلَياتٍ ِللُْمْؤِمنَِني { 
خلوقات املختلفة األجناس واألنواع، إن يف السموات السبع، واألرض اليت منها خروج اخللق، وما فيهما من امل

  .ألدلة وحجًجا للمؤمنني هبا

  ) ٤(َوِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

  }) ٤(َوِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمْن دَابٍَّة آَياتٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ { 
  .يف األرض من دابة َتِدبُّ عليها، حجج وأدلة لقوم يوقنون باهللا وشرعه وخلق ما تفرق -أيها الناس-ويف َخلْقكم 

َها وََتصْرِيِف الرِّيَاحِ آيَاٌت ِلقَْومٍ َواْخِتلَافِ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْوِت
  ) ٥(َيْعِقلُونَ 

وََتصْرِيِف الرِّيَاحِ آيَاٌت اْخِتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَحَْيا بِِه اَألْرَض َبْعَد مَْوِتَها َو{ 
  }) ٥(ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

أحيا به األرض بعد يُْبسها، فاهتزت ويف اختالف الليل والنار وتعاقبهما عليكم وما أنزل اهللا من السماء من مطر، ف
بالنبات والزرع، ويف تصريف الرياح لكم من مجيع اجلهات وتصريفها ملنافعكم، أدلةٌ وحجٌج لقوم يعقلون عن اهللا 

  .حججه وأدلته

  ) ٦(نَ ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَد اللَِّه َوآَياِتِه ُيؤِْمُنو

  }) ٦(ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعدَ اللَِّه َوآيَاِتِه ُيْؤِمُنونَ { 
باحلق، فبأي حديث بعد اهللا وآياته وأدلته على أنه اإلله احلق  -أيها الرسول-هذه اآليات واحلجج نتلوها عليك 
  ون ويعملون؟وحده ال شريك له يؤمنون ويصدق

  ) ٧(َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ 

  }) ٧(َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ { 
  .هالك شديد ودمار لكل كذاب كثري اآلثام

  ) ٨(َيْسَمُع آيَاِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمسَْتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

  }) ٨(َيْسَمُع آَياِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ  {
يسمع آيات كتاب اهللا ُتقْرأ عليه، مث يتمادى يف كفره متعالًيا يف نفسه عن االنقياد هللا ورسوله، كأنه مل يسمع ما تُلي 

  .هذا األفاك األثيم بعذاب مؤمل موجع يف نار جهنم يوم القيامة -أيها الرسول-اهللا، فبشر عليه من آيات 



  ) ٩(َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياتَِنا َشيْئًا اتََّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 

  }) ٩(َعذَاٌب ُمهٌِني  َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا شَْيئًا اتََّخذََها ُهزًُوا أُولَِئَك لَُهْم{ 
وإذا علم هذا األفاك األثيم من آياتا شيئًا اختذها هزًوا وُسْخرية، أولئك هلم عذاب يهينهم، وخيزيهم يوم القيامة؛ 

  .جزاء استهزائهم بالقرآن

  ) ١٠(ِن اللَِّه أَْوِلَياَء وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ِمْن َوَرائِهِْم َجهَنَُّم َولَا ُيْغنِي َعنُْهْم َما كََسبُوا َشيْئًا َولَا َما اتََّخذُوا ِمْن ُدو

  }) ١٠(ُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ِمْن َوَراِئهِْم َجَهنَُّم َوال ُيْغنِي َعنُْهْم َما كََسبُوا َشيْئًا َوال َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء وَلَ{ 
يغين عنهم ما كسبوا شيئًا من املال والولد، وال آهلتُهم اليت عبدوها ِمن أمام هؤالء املستهزئني بآيات اهللا جهنم، وال 

  .ِمن دون اهللا، وهلم عذاب عظيم مؤمل

  ) ١١(َهذَا ُهًدى َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتِ َربِّهِْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم 

  }) ١١(ذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَِليٌم َهذَا ُهًدى وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت َربِّهِْم لَُهْم َع{ 
هدى من الضاللة، ودليل على احلق، يهدي إىل طريق مستقيم َمن  -أيها الرسول-هذا القرآن الذي أنزلناه عليك 

اتبعه وعمل به، والذين جحدوا مبا يف القرآن من اآليات الدالة على احلق ومل ُيَصدِّقوا هبا، هلم عذاٌب ِمن أسوأ أنواع 
  .م القيامة، مؤمل موجعالعذاب يو

  ) ١٢(كُُرونَ اللَُّه الَِّذي َسخَّرَ لَكُُم الَْبْحَر لَِتْجرِيَ الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْش

  }) ١٢(ا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ اللَُّه الَِّذي َسخََّر لَكُُم الَْبْحَر لَِتجْرَِي الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه وَِلَتْبَتغُو{ 
لتجري السفن فيه بأمره، ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات ؛ اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي سخَّر لكم البحر

واملكاسب، ولعلكم تشكرون ربكم على تسخريه ذلك لكم، فتعبدوه وحده، وتطيعوه فيما يأمركم به، وينهاكم 
  .عنه

  ) ١٣(َر لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ َوَسخَّ

  }) ١٣(َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ { 
وسخَّر لكم كل ما يف السموات من مشس وقمر وجنوم، وكل ما يف األرض من دابة وشجر وسفن وغري ذلك 
ملنافعكم، مجيع هذه النعم منة من اهللا وحده أنعم هبا عليكم، وفضل منه تَفضَّل به، فإياه فاعبدوا، وال جتعلوا له 

ة اهللا لقوم يتفكرون يف آيات اهللا وحججه وأدلته، إنَّ فيما سخره اهللا لكم لعالمات ودالالت على وحداني. شريكًا
  .فيعتربون هبا

  ) ١٤(قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن لَا َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوًما بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 



  }) ١٤(َم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوًما بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن ال يَْرُجونَ أَيَّا{ 
للذين صدَّقوا باهللا واتََّبعوا رسله يعفوا، ويتجاوزوا عن الذين ال يرجون ثواب اهللا، وال خيافون  -أيها الرسول-قل 

يكسبون يف الدنيا من اآلثام ليجزي اهللا هؤالء املشركني مبا كانوا ؛ بأسه إذا هم نالوا الذين آمنوا باألذى واملكروه
  .وإيذاء املؤمنني

  ) ١٥(َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم ُتْرَجُعونَ 

  }) ١٥(َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ { 
أيها  -ِمن عباد اهللا بطاعته فلنفسه عمل، ومن أساء عمله يف الدنيا مبعصية اهللا فعلى نفسه جىن، مث إنكم من عمل 

  .إىل ربكم تصريون بعد موتكم، فيجازي احملسن بإحسانه، واملسيء بإساءته -الناس 

  ) ١٦(َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى الَْعالَِمَني َولَقَْد آتَْيَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ َوَرَزقْ

  }) ١٦( َعلَى الْعَالَِمَني َولَقَْد آَتْيَنا َبنِي إِسَْرائِيلَ الْكَِتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم{ 
ة واإلجنيل واحلكم مبا فيهما، وجعلنا أكثر األنبياء من ذرية إبراهيم عليه السالم فيهم، ولقد آتينا بين إسرائيل التورا

  .ورزقناهم من الطيبات من األقوات والثمار واألطعمة، وفضَّلناهم على عاملي زماهنم

ِعلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم إِنَّ َربَّكَ َيقِْضي َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما َوآَتْيَناُهْم َبيِّنَاٍت ِمَن الْأَْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْ
  ) ١٧(كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

قِْضي َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما بََّك َيَوآَتْيَناُهْم بَيَِّناٍت ِمَن اَألْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِال ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم إِنَّ َر{ 
  }) ١٧(كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

وآتينا بين إسرائيل شرائع واضحات يف احلالل واحلرام، ودالالت تبني احلق من الباطل، فما اختلفوا إال من بعد ما 
بعض؛ طلًبا للرفعة والرئاسة، إن ربك  جاءهم العلم، وقامت احلجة عليهم، وإمنا َحَملهم على ذلك َبْغُي بعضهم على

ويف هذا حتذير . حيكم بني املختلفني من بين إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون يف الدنيا -أيها الرسول-
  .هلذه األمة أن تسلك مسلكهم

  ) ١٨(اَء الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى َشرِيَعٍة ِمَن الْأَْمرِ فَاتَّبِْعَها َولَا َتتَّبِْع أَهَْو

  }) ١٨(ثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى شَرِيَعٍة ِمَن اَألْمرِ فَاتَّبِْعَها َوال َتتَّبِْع أَهَْواَء الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ { 
ء على منهاج واضح من أمر الدين، فاتبع الشريعة اليت جعلناك عليها، وال تتبع أهوا -أيها الرسول-مث جعلناك 

ويف اآلية داللة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه، ووجوب االنقياد . اجلاهلني بشرع اهللا الذين ال يعلمون احلق
  .حلكمه، وعدم امليل إىل أهواء الكفرة وامللحدين

  ) ١٩(وَاللَُّه َوِليُّ الُْمتَِّقَني إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعْنَك ِمَن اللَِّه َشيْئًا َوإِنَّ الظَّاِلِمَني بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ 



  }) ١٩(ُمتَِّقَني إِنَُّهْم لَْن يُْغُنوا َعْنَك ِمَن اللَِّه َشْيئًا َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َواللَُّه وَِليُّ الْ{ 
من عقاب اهللا شيئًا إن  -الرسول أيها-إن هؤالء املشركني برهبم الذين يدعونك إىل اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك 

اتبعت أهواءهم، وإن الظاملني املتجاوزين حدود اهللا من املنافقني واليهود وغريهم بعضهم أنصار بعض على املؤمنني 
  .باهللا وأهل طاعته، واهللا ناصر املتقني ربَّهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه

  ) ٢٠(قَْومٍ ُيوِقُنونَ َهذَا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِل

  }) ٢٠(َهذَا َبصَاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ { 
هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أيها الرسول بصائر يبصر به الناس احلق من الباطل، ويعرفون به سبيل الرشاد، 

  .العزيز احلكيموهدى ورمحةٌ لقوم يوقنون حبقيقة صحته، وأنه تنزيل من اهللا 

اُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َسَواًء َمْحَي
  ) ٢١(َيْحكُُمونَ 

كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم َساَء َما أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّيِّئَاِت أَنْ َنْجَعلَُهْم { 
  }) ٢١(َيْحكُُمونَ 

بل أظنَّ الذين اكتسبوا السيئات، وكذَّبوا رسل اهللا، وخالفوا أمر رهبم، وعبدوا غريه، أن جنعلهم كالذين آمنوا باهللا، 
له العبادة دون سواه، ونساويَهم هبم يف الدنيا واآلخرة؟ ساء حكمهم  وصدقوا رسله وعملوا الصاحلات، وأخلصوا

  .باملساواة بني الفجار واألبرار يف اآلخرة

  ) ٢٢(َوَخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ وَِلُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

  }) ٢٢(وَاِت وَاَألْرَض بِالَْحقِّ َولُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوُهمْ ال ُيظْلَُمونَ َوَخلََق اللَُّه السََّما{ 
ولكي جتزى كل نفس يف اآلخرة مبا كسبت ِمن خري أو شر، ؛ وَخلَق اهللا السموات واألرض باحلق والعدل واحلكمة

  .وهم ال ُيظْلمون جزاء أعماهلم

ْهِديِه ِمْن لََهُه َهوَاُه وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً فََمْن َيأَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِ
  ) ٢٣(َبْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

مٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغشَاَوةً فََمْن َيْهِديهِ أَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْ{ 
  }) ٢٣(ِمْن َبْعِد اللَِّه أَفَال َتذَكَُّرونَ 

من اختذ هواه إهلًا له، فال يهوى شيئًا إال فََعله، وأضلَّه اهللا بعد بلوغ العلم إليه وقيام احلجة  -أيها الرسول-أفرأيت 
ه، فال يسمع مواعظ اهللا، وال يعترب هبا، وطبع على قلبه، فال يعقل به شيئًا، وجعل على بصره غطاء، فال يبصر به علي

فتعلموا أنَّ َمن فََعل  -أيها الناس-حجج اهللا؟ فمن يوفقه إلصابة احلق والرشد بعد إضالل اهللا إياه؟ أفال تذكرون 
ولًيا مرشًدا؟ واآلية أصل يف التحذير من أن يكون اهلوى هو الباعث اهللا به ذلك فلن يهتدي أبًدا، ولن جيد لنفسه 

  .للمؤمنني على أعماهلم



  ) ٢٤(ْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا يَظُنُّونَ َوقَالُوا َما ِهَي إِلَّا حََياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت وََنحَْيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِلَّا الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِم

) ٢٤(لْمٍ إِنْ ُهْم إِال َيظُنُّونَ َوقَالُوا َما ِهيَ إِال َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِال الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِع{ 
{  

البعث بعد املمات، تكذيبا منهم ب؛ ما احلياة إال حياتنا الدنيا اليت حنن فيها، ال حياة سواها: وقال هؤالء املشركون
وما يهلكنا إال مرُّ الليايل واأليام وطول العمر؛ إنكاًرا منهم أن يكون هلم رب يفنيهم ويهلكهم، وما هلؤالء املشركني 

  .من علم بذلك، ما هم إال يتكلمون بالظن والوهم واخليال

  ) ٢٥(ا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِلَّ

  }) ٢٥(ِدِقَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِال أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصا{ 
أْحي أنت : اتنا واضحات، مل يكن هلم حجة إال قوهلم للرسول حممدإذا تتلى على هؤالء املشركني املكذبني بالبعث آي

  .واملؤمنون معك آباءنا الذين قد هلكوا، إن كنتم صادقني فيما تقولون

  ) ٢٦(لَا َيْعلَُمونَ  لنَّاسِقُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ َيْجَمُعكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا رَْيَب ِفيِه َولَِكنَّ أَكْثَرَ ا

  }) ٢٦(نَّاسِ ال َيْعلَُمونَ قُلِ اللَُّه ُيحْيِيكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ال رَْيَب ِفيِه َولَِكنَّ أَكْثََر ال{ 
يف الدنيا ما شاء لكم احلياة، مث اهللا سبحانه وتعاىل حيييكم : هلؤالء املشركني املكذبني بالبعث -أيها الرسول-قل 

مييتكم فيها، مث جيمعكم مجيعا أحياء إىل يوم القيامة ال شك فيه، ولكن أكثر الناس ال يعلمون قدرة اهللا على إماتتهم 
  .مث بعثهم يوم القيامة

  ) ٢٧(لُْمْبِطلُونَ َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيْخَسرُ ا

  }) ٢٧(َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيْخَسُر الُْمْبِطلُونَ { 
ويوم جتيء الساعة اليت يبعث فيها املوتى من . وهللا سبحانه سلطان السموات السبع واألرض َخلْقًا وُملْكًا وعبودية

  .، خيسر الكافرون باهللا اجلاحدون مبا أنزله على رسوله من اآليات البينات والدالئل الواضحاتقبورهم وحياسبون

  ) ٢٨(َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى إِلَى كَِتابَِها الَْيْوَم ُتجَْزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  }) ٢٨(ٍة ُتدَْعى إِلَى ِكَتابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة جَاِثَيةً كُلُّ أُمَّ{ 
يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جامثني على ُركَبهم، كل أمة ُتدْعى إىل كتاب أعماهلا،  -أيها الرسول-وترى 

  .اليوم ُتجزون ما كنتم تعملون من خري أو شر : ويقال هلم

  ) ٢٩(ْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ َهذَا ِكتَاُبَنا َي

  }) ٢٩(َهذَا كَِتاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنسَْتْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ { 
  .نَّا كنا نأمر احلفظة أن تكتب أعمالكم عليكمهذا كتابنا ينطق عليكم جبميع أعمالكم من غري زيادة وال نقص، إ



  ) ٣٠(فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيْدِخلُُهْم َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الُْمبُِني 

  }) ٣٠(ي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الُْمبُِني فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهمْ َربُُّهْم ِف{ 
فأما الذين آمنوا باهللا ورسوله يف الدنيا، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فيدخلهم رهبم يف جنته برمحته، ذلك 

  .الدخول هو الفوز املبني الذي ال فوز بعده

  ) ٣١(لَى َعلَْيكُْم فَاسَْتكْبَْرُتْم َوكُنُْتْم قَْوًما ُمْجرِِمَني َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُوا أَفَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْت

  }) ٣١(َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا أَفَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتتْلَى َعلَْيكُْم فَاسَْتكْبَْرُتْم َوكُْنُتْم قَْوًما ُمْجرِِمَني { 
أفلم تكن آيايت : يعملوا بشرعه، فيقال هلم تقريًعا وتوبيًخا وأما الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وكذَّبوا رسله ومل

يف الدنيا تتلى عليكم، فاستكربمت عن استماعها واإلميان هبا، وكنتم قوًما مشركني تكِسبون املعاصي وال تؤمنون 
  بثواب وال عقاب؟

  ) ٣٢(ْم َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَنا َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِني َوإِذَا قِيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَالسَّاَعةُ لَا رَْيَب ِفيَها قُلُْت

 ظَنا َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِنيَوإِذَا ِقيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعةُ ال َرْيَب ِفيَها قُلُْتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِال { 
)٣٢ ({  

ما ندري ما الساعة؟ وما : إن وعد اهللا ببعث الناس من قبورهم حق، والساعة ال شك فيها، قلتم: وإذا قيل لكم
  .نتوقع وقوعها إال تومهًا، وما حنن مبتحققني أن الساعة آتية

  ) ٣٣(َوَبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

  }) ٣٣(َوَبَدا لَُهْم سَيِّئَاُت َما َعِملُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { 
وظهر هلؤالء الذين كانوا يكذِّبون بآيات اهللا ما عملوا يف الدنيا من األعمال القبيحة، ونزل هبم من عذاب اهللا جزاء 

  .ما كانوا به يستهزئون

  ) ٣٤(اكُْم كََما َنِسيُتمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُمُ النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاصِرِيَن َوِقيلَ الَْيْوَم َنْنَس

  }) ٣٤(َوِقيلَ الَْيْوَم نَْنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيوِْمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن َناصِرِيَن { 
اليوم نترككم يف عذاب جهنم، كما تركتم اإلميان بربكم والعمل للقاء يومكم هذا، : وقيل هلؤالء الكفرة

  .ومسكنكم نار جهنم، وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب اهللا

  ) ٣٥(ِمنَْها َولَا ُهْم ُيْسَتعَْتُبونَ  ذَِلكُْم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا َوغَرَّْتكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم لَا ُيْخَرُجونَ

  }) ٣٥(ا َوال ُهْم ُيْسَتعَْتُبونَ ذَِلكُْم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم آيَاِت اللَِّه ُهُزًوا َوغَرَّْتكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم ال ُيْخَرُجونَ مِْنَه{ 
آيات اهللا وحججه هزًوا ولعًبا، وخدعتكم زينة احلياة بسبب أنكم اختذمت ؛ هذا الذي حلَّ بكم ِمن عذاب اهللا 

  .الدنيا، فاليوم ال ُيخرجون من النار، وال هم ُيَردُّون إىل الدنيا؛ ليتوبوا ويعملوا صاحلًا



  ) ٣٦(فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ السََّماوَاِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الْعَالَِمَني 

  }) ٣٦(َماَواِت َوَربِّ اَألْرضِ َربِّ الَْعالَِمَني فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ السَّ{ 
فلله سبحانه وتعاىل وحده احلمد على نعمه اليت ال حتصى على خلقه، رب السموات واألرض وخالقهما ومدبرمها، 

  .رب اخلالئق أمجعني

   )٣٧(َولَُه الِْكبْرَِياُء ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم 

  }) ٣٧(َولَُه الْكِْبرَِياُء ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم { 
وله وحده سبحانه العظمة واجلالل والكربياء والسُّلْطان والقدرة والكمال يف السموات واألرض، وهو العزيز الذي 

  }سورة األحقاف { . س، ال إله إال هوال يغالَب، احلكيم يف أقواله وأفعاله وقدره وشرعه، تعاىل وتقدَّ

  ) ١(حم 

  }) ١(حم { 
  .سبق الكالم على احلروف املقطَّعة يف أول سورة البقرة) حم ( 

  ) ٢(َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ 

  }) ٢(َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ { 
  .ن اهللا العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف تدبريه وصنعههذا القرآن تنزيل م

  ) ٣(ِذرُوا ُمْعرُِضونَ َما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ وَأََجلٍ ُمَسمى وَالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْن

  }) ٣(ُهَما إِال بِالَْحقِّ وَأََجلٍ ُمَسمى وَالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْنِذرُوا ُمْعرُِضونَ َما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَن{ 
ما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق، ال عبثًا وال سدى؛ بل ليعرف العباد عظمة خالقهما فيعبدوه 

. يموا احلق والعدل فيما بينهم وإىل أجل معلوم عندهوحده، ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موهتم، وليق
  .والذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق، عما أنذرهم به القرآن معرضون، ال يتعظون وال يتفكرون

َماَواتِ ائْتُونِي بِكَِتابٍ ِمْن قَْبلِ قُلْ أََرأَيُْتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السَّ
  ) ٤(َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني 

  ائُْتونِي بِِكَتابٍ ِمْنقُلْ أََرأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماوَاِت{ 
  }) ٤(قَْبلِ َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

أرأيتم اآلهلة، واألوثان اليت تعبدوهنا من دون اهللا، أروين أيَّ شيء خلقوا من : هلؤالء الكفار -أيها الرسول-قل 
ذا القرآن أو ببقيَّة من علم، األرض، أم هلم مع اهللا نصيب من خلق السموات؟ ائتوين بكتاب من عند اهللا من قبل ه

  .إن كنتم صادقني فيما تزعمون



  ) ٥(غَاِفلُونَ  َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيْسَتجِيُب لَُه إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم

  }) ٥(ال َيسَْتجِيُب لَهُ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن { 
ال أحد أضلُّ وأجهل ممن يدعو من دون اهللا آهلة ال تستجيب دعاءه أبًدا؛ ألهنا من األموات أو األحجار واألشجار 

  .وحنوها، وهي غافلة عن دعاء َمن يعبدها، عاجزة عن نفعه أو ضره

  ) ٦(ذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا بِِعبَاَدتِهِْم كَاِفرِيَن َوإِ

  }) ٦(َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهمْ أَْعَداًء َوكَاُنوا بِِعَبادَِتهِْم كَافِرِيَن { 
يا هلم أعداء، تلعنهم وتتربأ منهم، وإذا ُحشر الناس يوم القيامة للحساب واجلزاء كانت اآلهلة اليت يدعوهنا يف الدن

  .وتنكر علمها بعبادهتم إياها

  ) ٧(َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 

  }) ٧(فَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَ{ 
  .هذا سحر ظاهر: وإذا تتلى على هؤالء املشركني آياتنا واضحات، قال الذين كفروا حني جاءهم القرآن

لَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه كَفَى بِِه شَهِيًدا َبيْنِي َوبَْيَنكُْم أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ افَْترَْيُتُه فَلَا َتْمِلكُونَ ِلي ِمَن اللَِّه شَْيئًا ُهَو أَْع
  ) ٨(َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

ْينِي وََبْيَنكُْم يِه كَفَى بِِه َشهِيًدا َبأَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ إِِن افْتََرْيُتُه فَال َتْمِلكُونَ ِلي ِمَن اللَِّه َشْيئًا ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِف{ 
  }) ٨(َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

إن اختلقته على اهللا فإنكم ال : -أيها الرسول-إن حممًدا اختلق هذا القرآن؟ قل هلم : بل أيقول هؤالء املشركون
لون هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه مبا تقو. تقدرون أن تدفعوا عين من عقاب اهللا شيئًا، إن عاقبين على ذلك

  .يف هذا القرآن، كفى باهللا شاهًدا عليَّ وعليكم، وهو الغفور ملن تاب إليه، الرحيم بعباده املؤمنني

  ) ٩( َما أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِنيقُلْ َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َولَا بِكُْم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ َو

  }) ٩(ا أََنا إِال َنذِيٌر ُمبٌِني قُلْ َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم إِنْ أَتَّبُِع إِال َما يُوَحى إِلَيَّ َوَم{ 
ال بكم يف الدنيا، ما كنُت أول رسل اهللا إىل خلقه، وما أدري ما يفعل اهللا يب و: ملشركي قومك -أيها الرسول-قل 

  .ما أتبع فيما آمركم به وفيما أفعله إال وحي اهللا الذي يوحيه إيلَّ، وما أنا إال نذير بيِّن اإلنذار

ْرُتمْ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي آَمَن َواسَْتكَْبقُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَْرُتْم بِِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَ
  ) ١٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

آَمَن َواْسَتكَْبرُْتْم إِنَّ اللََّه ال قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَْرُتمْ بِِه َوشَهَِد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إِْسرَائِيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَ{ 
  }) ١٠(ِلِمَني َيْهِدي الْقَْوَم الظَّا



أخربوين إن كان هذا القرآن من عند اهللا وكفرمت به، وشهد شاهد من بين : ملشركي قومك -أيها الرسول-قل 
إسرائيل كعبد اهللا بن سالم على مثل هذا القرآن، وهو ما يف التوراة من التصديق بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

لك استكباًرا، فهل هذا إال أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن اهللا ال يوفِّق فصدَّق وعمل مبا جاء يف القرآن، وجحدمت ذ
  .إىل اإلسالم وإصابة احلق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باهللا

  ) ١١(لُونَ َهذَا إِفٌْك قَِدٌمي وَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ َخيًْرا َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه َوإِذْ لَْم يَْهَتدُوا بِِه فََسَيقُ

  }) ١١(ولُونَ َهذَا إِفٌْك قَِدٌمي َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ خَْيًرا َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه وَإِذْ لَمْ َيهَْتُدوا بِِه فََسَيقُ{ 
لو كان تصديقكم حممًدا على ما جاء به خًريا  :وقال الذين جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم للذين آمنوا به

هذا كذب، مأثور عن : ما سبقتمونا إىل التصديق به، وإذ مل يهتدوا بالقرآن ومل ينتفعوا مبا فيه من احلق فسيقولون
  .الناس األقدمني

  ) ١٢(يا لُِيْنِذَر الَِّذيَن ظَلَُموا وَُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا كَِتاٌب ُمَصدٌِّق ِلسَاًنا َعرَبِ

ا َوُبشَْرى ِللُْمْحِسنَِني َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكَتاٌب ُمَصدٌِّق ِلَساًنا َعَربِيا ِلُيْنِذَر الَِّذيَن ظَلَُمو{ 
)١٢ ({  

التوراة إماًما لبين إسرائيل يقتدون هبا، ورمحة ملن آمن هبا وعمل مبا فيها، وهذا القرآن ومن قبل هذا القرآن أنزلنا 
مصدق ملا قبله من الكتب، أنزلناه بلسان عريب؛ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر واملعصية، وبشرى للذين أطاعوا 

  .اهللا، فأحسنوا يف إمياهنم وطاعتهم يف الدنيا

  ) ١٣(ا رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ إِنَّ الَِّذيَن قَالُو

  }) ١٣(إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا فَال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهمْ َيْحَزُنونَ { 
به، فال خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله، وال هم حيزنون ربنا اهللا، مث استقاموا على اإلميان : إن الذين قالوا

  .على ما خلَّفوا وراءهم بعد مماهتم من حظوظ الدنيا

  ) ١٤(أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها جََزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  }) ١٤(بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ  أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجَزاًء{ 
  .أولئك أهل اجلنة ماكثني فيها أبًدا برمحة اهللا تعاىل هلم، ومبا قدَّموا من عمل صاحل يف دنياهم

نَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ اثُوَوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًها وََوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَلَ
أَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاهُ َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َو

  ) ١٥(نِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِ



ثُونَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ َوَوصَّْيَنا اإلِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًها وََوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَال{ 
نْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاهُ َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَ

  }) ١٥(َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني 
ا وبعد مماهتما، فقد محلته أمه جنيًنا يف بطنها على ووصينا اإلنسان أن حيسن يف صحبته لوالديه بِرا هبما يف حياهتم

ويف ذكر هذه املشاق اليت تتحملها . مشقة وتعب، وولدته على مشقة وتعب أيضًا، ومدة محله وفطامه ثالثون شهًرا
حىت إذا بلغ هذا اإلنسان هناية قوته البدنية . األم دون األب، دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق األب

ريب أهلمين أن أشكر نعمتك اليت أنعمتها عليَّ وعلى والديَّ، واجعلين : لعقلية، وبلغ أربعني سنة دعا ربه قائالوا
أعمل صاحلًا ترضاه، وأصلح يل يف ذرييت، إين تبت إليك من ذنويب، وإين من اخلاضعني لك بالطاعة واملستسلمني 

  .ألمرك وهنيك، املنقادين حلكمك

ي كَانُوا َنَتقَبَّلُ َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونََتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِهِْم ِفي أَْصَحابِ الَْجنَِّة َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذأُولَِئَك الَِّذيَن 
  ) ١٦(ُيوَعُدونَ 

ْصَحابِ الَْجنَِّة َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي كَانُوا أُولَِئَك الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعْنُهمْ أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِهِْم ِفي أَ{ 
  }) ١٦(ُيوَعُدونَ 

أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صاحلات األعمال، ونصفح عن سيئاهتم، يف مجلة أصحاب اجلنة، هذا 
  .الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق احلق الذي ال شك فيه

 إِنَّ َوْعَد أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْسَتغِيثَاِن اللََّه َوْيلََك آِمْنَوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيِه 
  ) ١٧(اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهذَا إِلَّا أَسَاِطُري الْأَوَِّلَني 

ا أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج َوقَدْ َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْسَتِغيثَاِن اللََّه َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوالَِّذي قَالَ ِلوَاِلَدْيِه أُفٍّ لَكَُم{ 
  }) ١٧(َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهذَا إِال أََساِطُري األَوَِّلَني 

قبًحا لكما أتِعدانين أن أُخْرج من قربي حًيا، وقد : عثوالذي قال لوالديه إذ دعواه إىل اإلميان باهللا واإلقرار بالب
ويلك، آمن : مضت القرون من األمم من قبلي، فهلكوا فلم ُيبعث منهم أحد؟ ووالداه يسأالن اهللا هدايته قائلَني له

ه األولون ما هذا الذي تقوالنه إال ما سطَّر: وصدِّق واعمل صاحلًا، إن وعد اهللا بالبعث حق ال شك فيه، فيقول هلما
  .من األباطيل، منقول من كتبهم

  ) ١٨(ُنوا َخاسِرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهِمُ الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَا

  }) ١٨(ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ وَاإلِْنسِ إِنَُّهْم كَاُنوا َخاِسرِيَن  أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت{ 
أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب اهللا، وحلَّت هبم عقوبته وسخطه يف مجلة أمم مضت ِمن قبلهم ِمَن 

  .بالعذاب اجلن واإلنس على الكفر والتكذيب، إهنم كانوا خاسرين ببيعهم اهلدى بالضالل، والنعيم

  ) ١٩(َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 



  }) ١٩(َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفَِّيُهْم أَْعمَالَُهْم وَُهْم ال ُيظْلَُمونَ { 
بأعماهلم اليت عملوها يف الدنيا، كل على َوفْق ؛ م القيمةولكل فريق من أهل اخلري وأهل الشر منازل عند اهللا يو

  .مرتبته؛ وليوفيهم اهللا جزاء أعماهلم، وهم ال ُيظلمون بزيادة يف سيئاهتم، وال بنقص من حسناهتم

ْسَتْمَتْعُتمْ بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَابَ الُْهونِ َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّنَْيا َوا
  ) ٢٠(بَِما كُْنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتْم تَفُْسقُونَ 

الدُّْنَيا وَاْسَتْمَتعُْتْم بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهونِ  َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم{ 
  }) ٢٠(بَِما كُْنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُنُْتْم تَفُْسقُونَ 
ياتكم الدنيا واستمتعتم لقد أذهبتم طيباتكم يف ح: ويوم يعرض الذين كفروا على النار للعذاب، فيقال هلم توبيخًا

ُتْجَزون عذاب اخلزي واهلوان يف النار؛ مبا كنتم تتكربون يف األرض بغري احلق، ومبا كنتم  -أيها الكفار -هبا، فاليوم 
  .خترجون عن طاعة اهللا

ْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخافُ َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَد
  ) ٢١(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

َه إِنِّي أََخافُ َتعُْبُدوا إِال اللََّواذْكُرْ أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِاَألحْقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَال { 
  }) ٢١(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

نيبَّ اهللا هوًدا أخا عاد يف النَّسب ال يف الدين، حني أنذر قومه أن حيل هبم عقاب اهللا، وهم  -أيها الرسول-واذكر 
ل بإنذار قومها ، وهي الرمال الكثرية جنوب اجلزيرة العربية، وقد مضت الرس"األحقاف"يف منازهلم املعروفة بـ 

بأن ال تشركوا مع اهللا شيئًا يف عبادتكم له، إين أخاف عليكم عذاب اهللا يف يوم َيْعظُم هوله، وهو : قبل هود وبعده
  .يوم القيامة

  ) ٢٢(قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

  }) ٢٢(وا أَجِئَْتَنا لَِتأِْفكََنا َعْن آِلَهتَِنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالُ{ 
أجئتنا بدعوتك ؛ لتصرفنا عن عبادة آهلتنا؟ فأتنا مبا تعدنا به من العذاب، إن كنت من أهل الصدق يف قولك : قالوا

  .ووعدك

  ) ٢٣(لَِّه َوأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه َولَكِنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ قَالَ إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد ال

  }) ٢٣(قَالَ إِنََّما الِْعلُْم عِْنَد اللَِّه وَأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه وَلَِكنِّي أَرَاكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ { 
ما ُوعدمت به من العذاب عند اهللا، وإمنا أنا رسول اهللا إليكم، أبلغكم  إمنا العلم بوقت جميء: قال هود عليه السالم

  .عنه ما أرسلين به، ولكين أراكم قوًما جتهلون يف استعجالكم العذاب، وجرأتكم على اهللا

  ) ٢٤(تَْعَجلُْتْم بِهِ رِيٌح ِفيَها َعذَاٌب أَِليٌم فَلَمَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتِهِْم قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطرَُنا َبلْ ُهَو َما اْس



) ٢٤(يٌح ِفيَها َعذَابٌ أَلِيٌم فَلَمَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلُْتْم بِِه رِ{ 
{  

هذا سحاب ممطر لنا، فقال هلم هود : السماء متجًها إىل أوديتهم قالوافلما رأوا العذاب الذي استعجلوه عارًضا يف 
ليس هو بعارض غيث ورمحة كما ظننتم، بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها : عليه السالم

  .عذاب مؤمل موجع

  ) ٢٥(ُهْم كَذَِلكَ َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ رَبَِّها فَأَْصَبحُوا لَا ُيَرى إِلَّا َمَساِكُن

  }) ٢٥(ُتدَمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ َربَِّها فَأَصَْبُحوا ال ُيَرى إِال َمَساكُِنُهْم كَذَِلكَ َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني { 
رى يف بالدهم شيء إال مساكنهم اليت تدمِّر كل شيء متر به مما أُرسلت هبالكه بأمر رهبا ومشيئته، فأصبحوا ال ُي

  .كانوا يسكنوهنا، مثل هذا اجلزاء جنزي القوم اجملرمني؛ بسبب جرمهم وطغياهنم

أَْبصَاُرُهْم وَلَا ُهمْ َسْمُعُهْم وَلَا َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمًعا َوأَْبَصاًرا َوأَفِْئَدةً فََما أَغَْنى َعْن
  ) ٢٦(أَفِْئدَُتُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَانُوا َيْجَحُدونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

ا أَغَْنى َعنُْهْم َسْمعُُهْم َوال أَْبصَاُرُهْم َوال َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمًعا وَأَْبصَاًرا َوأَفِْئَدةً فََم{ 
  }) ٢٦(أَفِْئدَُتُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَانُوا َيْجَحُدونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 
يش، وجعلنا هلم مسًعا يسمعون به، ولقد يسَّرنا لعاد أسباب التمكني يف الدنيا على حنوٍ مل منكنكم فيه معشر كفار قر

وأبصاًرا يبصرون هبا، وأفئدة يعقلون هبا، فاستعملوها فيما يسخط اهللا عليهم، فلم تغن عنهم شيئًا إذ كانوا يكذِّبون 
  .وهذا وعيد من اهللا جل شأنه، وحتذير للكافرين. حبجج اهللا، ونزل هبم من العذاب ما سخروا به واستعجلوه

  ) ٢٧(َنا َما حَْولَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْآيَاِت لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َولَقَْد أَْهلَكْ

  }) ٢٧(َولَقَدْ أَْهلَكَْنا َما حَْولَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا اآلَياتِ لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ { 
اوية على عروشها، وبيَّنَّا هلم أنواع احلجج من القرى كعاد ومثود، فجعلناها خ" مكة"ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل 

  .والدالالت ؛ لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر باهللا وآياته

  ) ٢٨(ا كَاُنوا َيفَْتُرونَ فَلَْولَا َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُْرَباًنا آِلَهةً َبلْ َضلُّوا َعنُْهْم َوذَِلَك إِفْكُُهْم َوَم

  }) ٢٨(ا كَاُنوا يَفَْتُرونَ فَلَْوال َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُْربَاًنا آِلَهةً َبلْ َضلُّوا َعْنُهْم وَذَِلَك إِفْكُُهْم َوَم{ 
لتشفع هلم ؛ ىل رهبمفهال نصر هؤالء الذين أهلكناهم من األمم اخلالية آهلُتهم اليت اختذوا عبادهتا قرباًنا يتقربون هبا إ

عنده، بل ضلَّت عنهم آهلتهم، فلم جييبوهم، وال دافعوا عنهم، وذلك كذهبم وما كانوا َيفَْترون يف اختاذهم إياهم 
  .آهلة

 َولَّْوا إِلَى قَْوِمهِْم مُْنِذرِيَن َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا فَلَمَّا قُِضَي
)٢٩ (  



 َولَّْوا إِلَى قَْومِهِْم ُمْنِذرِينَ َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصتُوا فَلَمَّا قُِضَي{ 
)٢٩ ({  

طائفة من اجلن يستمعون منك القرآن، فلما حضروا، ورسول اهللا صلى حني بعثنا إليك،  -أيها الرسول-واذكر 
لنستمع القرآن، فلما فرغ الرسول من تالوة القرآن، وقد وَعوه ؛ أنصتوا: اهللا عليه وسلم يقرأ، قال بعضهم لبعض

  .وأثَّر فيهم، رجعوا إىل قومهم منذرين وحمذرين هلم بأس اهللا، إن مل يؤمنوا به

  ) ٣٠(يقٍ ُمْسَتقِيمٍ َنا إِنَّا َسِمعَْنا ِكَتاًبا أُنْزِلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ وَإِلَى طَرِقَالُوا َيا قَْوَم

) ٣٠(هِ َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ ُمْستَِقيمٍ قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاًبا أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْي{ 
{  

يا قومنا إنا مسعنا كتاًبا أنزل من بعد موسى، مصدقًا ملا قبله من كتب اهللا اليت أنزهلا على رسله، يهدي إىل : قالوا
  .احلق والصواب، وإىل طريق صحيح مستقيم

  ) ٣١(وا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم وَُيجِرْكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُن

  }) ٣١(َيا قَْوَمَنا أَجِيبُوا َداِعيَ اللَِّه َوآِمُنوا بِهِ َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم وَُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ { 
كم إليه، وصدِّقوه واعملوا مبا جاءكم به، يغفر اهللا لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا رسول اهللا حممًدا إىل ما يدعو

  .وينقذكم من عذاب مؤمل موجع

  ) ٣٢(الٍ ُمبِنيٍ َوَمْن لَا ُيجِْب َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفي الْأَْرضِ َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياُء أُولَِئَك ِفي َضلَ

  }) ٣٢(ِعيَ اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفي اَألْرضِ َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياُء أُولَِئَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ َوَمْن ال ُيجِْب َدا{ 
ومن ال ُيجِْب رسول اهللا إىل ما دعا إليه فليس مبعجز اهللا يف األرض إذا أراد عقوبته، وليس له من دون اهللا أنصار 

  .ذَهاب واضح عن احلقمينعونه من عذابه، أولئك يف 

يَِي الْمَْوَتى بَلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َولَمْ َيْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْح
  ) ٣٣(َشْيٍء قَدِيٌر 

السََّماوَاِت وَاَألْرَض وَلَْم َيْعيَ بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الْمَْوَتى بَلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق { 
  }) ٣٣(َشْيٍء قَدِيٌر 

أغَفَلوا ومل يعلموا أنَّ اهللا الذي خلق السموات واألرض على غري مثال سبق، ومل يعجز عن خلقهن، قادر على إحياء 
  .لذين خلقهم أّوال؟ بلى، ذلك أمر يسري على اهللا تعاىل الذي ال يعجزه شيء، إنه على كل شيء قديراملوتى ا

  ) ٣٤(ابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا بَلَى َورَبَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَ



اَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَ{ 
)٣٤ ({  

بلى : ون قائلنيأليس هذا العذاب باحلق؟ فيجيب: ويوم القيامة ُيعَْرض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب فيقال هلم
  .فذوقوا العذاب مبا كنتم جتحدون عذاب النار وتنكرونه يف الدنيا: وربنا هو احلق، فيقال هلم

ِمْن َنَهارٍ  مْ َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةًفَاْصبِْر كََما َصَبَر أُولُو الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َولَا َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَ
  ) ٣٥(َبلَاغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ 

مْ َيلَْبثُوا إِال َساَعةً ِمْن َنَهارٍ فَاصْبِْر كََما َصَبَر أُولُو الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َوال َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَ{ 
  }) ٣٥(ُيْهلَُك إِال الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ َبالغٌ فََهلْ 

 -على ما أصابك ِمن أذى قومك املكذبني لك، كما صرب أولو العزم من الرسل من قبلك -أيها الرسول-فاصرب 
فحني يقع ويرونه ؛ وال تستعجل لقومك العذاب -نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم: وهم، على املشهور
وال ُيْهلَُك بعذاب اهللا إال القوم اخلارجون عن . لدنيا إال ساعة من هنار، هذا بالغ هلم ولغريهمكأهنم مل ميكثوا يف ا

  .أمره وطاعته

  }سورة حممد { 

  ) ١(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم 

  }) ١(أَْعَمالَُهْم الَِّذيَن كَفَرُوا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ { 
الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، وصدوا الناس عن دينه، أَذَْهبَ اهللا أعماهلم، وأبطلها، 

  .وأشقاهم بسببها

كَفََّر َعْنُهمْ َسيِّئَاِتهِْم َوأَصْلََح بَالَُهْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمُنوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم 
)٢ (  

نُْهْم َسيِّئَاتِهِْم وَأَْصلَحَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم كَفََّر َع{ 
  }) ٢(َبالَُهْم 

اتََّبعوا شرعه وصدَّقوا بالكتاب الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو احلق الذي ال والذين صدَّقوا اهللا و
شك فيه من رهبم، عفا عنهم وستر عليهم ما عملوا من السيئات، فلم يعاقبهم عليها، وأصلح شأهنم يف الدينا 

  .واآلخرة

  ) ٣(الَِّذيَن آَمُنوا اتََّبعُوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ أَمْثَالَُهْم  ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا اتََّبُعوا الَْباِطلَ َوأَنَّ

ِللنَّاسِ أَْمثَالَُهمْ َيضْرُِب اللَُّه  ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتََّبُعوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا اتََّبعُوا الَْحقَّ ِمْن رَبِّهِْم كَذَِلَك{ 
)٣ ({  



ذلك اإلضالل واهلدى سببه أن الذين كفروا اتََّبعوا الشيطان فأطاعوه، وأن الذين آمنوا اتََّبعوا الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم وما جاء به من النور واهلدى، كما بيَّن اهللا تعاىل ِفْعلَه بالفريقني أهل الكفر وأهل اإلميان مبا يستحقان 

  .بحانه للناس أمثاهلم، فيلحق بكل قوم من األمثال واألشكال ما يناسبهيضرب س

َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء حَتَّى َتَضَع فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الْوَثَاَق فَإِمَّا َمنا 
ِه فَلَْن ُيِضلَّ َك َولَْو َيَشاُء اللَُّه لَاْنَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكْن لَِيْبلَُو َبْعَضكُْم بِبَْعضٍ وَالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَّالْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِل

  ) ٦(وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم ) ٥(َسيَْهدِيهِْم وَُيْصِلحُ َبالَُهْم ) ٤(أَْعَمالَُهْم 

َوإِمَّا ِفَداًء حَتَّى َتَضعَ  ا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ َحتَّى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاَق فَإِمَّا َمنا َبْعُدفَإِذَ{ 
كُْم بِبَْعضٍ وَالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَْن ُيِضلَّ الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه الْنَتَصَر مِْنُهْم وَلَِكْن ِلَيْبلَُو بَْعَض

  }) ٦(وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم ) ٥(َسيَْهدِيهِْم وَُيْصِلحُ َبالَُهْم ) ٤(أَْعَمالَُهْم 
منهم األعناق، حىت إذا  الذين كفروا يف ساحات احلرب فاصدقوهم القتال، واضربوا -أيها املؤمنون -فإذا لقيتم

فإما أن َتُمنُّوا عليهم بفك أسرهم بغري عوض، : أضعفتموهم بكثرة القتل، وكسرمت شوكتهم، فأحكموا قيد األسرى
ذلك . وإما أن يفادوا أنفسهم باملال أو غريه، وإما أن ُيْسَتَرقُّوا أو ُيقَْتلوا، واستِمرُّوا على ذلك حىت تنتهي احلرب

ابتالء املؤمنني بالكافرين ومداولة األيام بينهم، ولو يشاء اهللا النتصر للمؤمنني من الكافرين بغري  احلكم املذكور يف
والذين قُتلوا يف سبيل . قتال، ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم، فشرع اجلهاد؛ ليختربكم هبم، ولينصر بكم دينه

م حياهتم يف الدنيا إىل طاعته ومرضاته، وُيصْلح حاهلم اهللا من املؤمنني فلن ُيْبِطل اهللا ثواب أعماهلم، سيوفقهم أيا
ومن مجلته -وأمورهم وثواهبم يف الدنيا واآلخرة، ويدخلهم اجلنة، عرَّفهم هبا ونعتها هلم، ووفقهم للقيام مبا أمرهم به 

  .، مث عرَّفهم إذا دخلوا اجلنة منازهلم هبا-الشهادة يف سبيله

  ) ٧(نْ تَْنُصرُوا اللََّه يَْنُصرْكُْم َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِ

  }) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتْنصُُروا اللََّه َيْنُصْركُْم وَُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم { 
كم بكتابه، وامتثال يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن تنصروا دين اهللا باجلهاد يف سبيله، واحل

  .أوامره، واجتناب نواهيه، ينصركم اهللا على أعدائكم، ويثبت أقدامكم عند القتال

  ) ٩(ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرِهُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ) ٨(َوالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُهْم وَأََضلَّ أَْعمَالَُهْم 

  }) ٩(ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِهوا َما أَْنَزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ) ٨(فَرُوا فََتْعًسا لَُهْم وَأََضلَّ أَْعَمالَُهْم َوالَِّذيَن كَ{ 
والذين كفروا فهالكًا هلم، وأذهب اهللا ثواب أعماهلم؛ ذلك بسبب أهنم كرهوا كتاب اهللا املنزل على نبيه حممد 

  .ألهنا كانت يف طاعة الشيطان؛ ذبوا به، فأبطل أعماهلمصلى اهللا عليه وسلم، فك

  ) ١٠(لْكَاِفرِيَن أَمْثَالَُها أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َوِل



  }) ١٠(كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َولِلْكَاِفرِيَن أَْمثَالَُها  أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُرُوا{ 
أفلم َيِسْر هؤالء الكفار يف أرض اهللا معتربين مبا حلَّ باألمم املكذبة قبلهم من العقاب؟ دمَّر اهللا عليهم ديارهم، 

  . حلت بتلك األمموللكافرين أمثال تلك العاقبة اليت

  ) ١١(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َموْلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ الْكَافِرِيَن لَا َموْلَى لَُهْم 

  }) ١١(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ الْكَاِفرِيَن ال َموْلَى لَُهْم { 
بسبب أن اهللا ويلُّ املؤمنني ونصريهم، وأن الكافرين ال ويلَّ ؛ الكفر ذلك الذي فعلناه بالفريقني فريق اإلميان وفريق

  .هلم وال نصري

فَرُوا َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َوالَِّذيَن كَ
  ) ١٢(الْأَْنَعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم  َتأْكُلُ

رُوا َيَتَمتَُّعونَ وََيأْكُلُونَ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر َوالَِّذيَن كَفَ{ 
  }) ١٢(ُهْم كََما َتأْكُلُ اَألْنَعاُم وَالنَّاُر َمثًْوى لَ

إن اهللا يدخل الذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتت أشجارها األهنار َتكْرَِمةً هلم، ومثل 
الذين كفروا يف أكلهم ومتتعهم بالدنيا، كمثل األنعام من البهائم اليت ال همَّ هلا إال يف االعتالف دون غريه، ونار 

  .جهنم مسكن هلم ومأوى

  ) ١٣(يِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَخَْرَجْتكَ أَْهلَكَْناُهْم فَلَا َناِصَر لَُهْم َوكَأَ

  }) ١٣(َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَْخَرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم فَال نَاِصَر لَُهْم { 
اليت أخرجتك، دمَّرناهم بأنواع  -"مكة"أيها الرسول، وهي -من أهل قرى كانوا أشد بأًسا من أهل قريتك  وكثري

  .من العذاب، فلم يكن هلم نصري ينصرهم من عذاب اهللا

  ) ١٤(أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم 

  }) ١٤(أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم { 
أفمن كان على برهان واضح من ربه والعلم بوحدانيته، كمن حسَّن له الشيطان قبيح عمله، واتبع ما دعته إليه 

  .جة وال برهان؟ ال يستووننفسه من معصية اهللا وعبادة غريه ِمن غري ح

ْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنَهاٌر ِمْن لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّ
ا ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّارِ َوُسقُوا َماءً ِللشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى َولَُهْم ِفيَه

  ) ١٥(َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم 



لَْم َيتََغيَّْر طَْعُمُه َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذَّةٍ َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنهَاٌر ِمْن لََبنٍ { 
َو َخاِلٌد ِفي النَّارِ َوُسقُوا َماءً ِللشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم كََمْن ُه

  }) ١٥(َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم 
فيها أهناٌر عظيمة من ماء غري متغيِّر، وأهنار من لنب مل يتغيَّر طعمه، وأهنار من مخر : صفة اجلنة اليت وعدها اهللا املتقني

يتلذذ به الشاربون، وأهنار من عسل قد صُفِّي من القذى، وهلؤالء املتقني يف هذه اجلنة مجيع الثمرات من خمتلف 
السَّتر والتجاوُز عن ذنوهبم، هل َمن هو يف هذه اجلنة كَمن هو ماكث يف النار ال  الفواكه وغريها، وأعظم من ذلك

  خيرج منها، وُسقوا ماء تناهى يف شدة حره فقطَّع أمعاءهم؟

نِفًا أُولَِئكَ الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ آ
  ) ١٦(قُلُوبِهِْم َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم 

 فًا أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّهَوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحتَّى إِذَا َخَرجُوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا لِلَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ آنِ{ 
  }) ١٦(َعلَى قُلُوبِهِْم َواتََّبعُوا أَهَْواَءُهْم 

بغري فهم؛ هتاوًنا منهم واستخفافًا، حىت إذا انصرفوا من جملسك  -أيها النيب-ومن هؤالء املنافقني َمن يستمع إليك 
ذين ختم ماذا قال حممد اآلن؟ أولئك ال: قالوا ملن حضروا جملسك من أهل العلم بكتاب اهللا على سبيل االستهزاء

  .اهللا على قلوهبم، فال تفقه احلق وال هتتدي إليه، واتبعوا أهواءهم يف الكفر والضالل

  ) ١٧(َوالَِّذيَن اهَْتَدْوا َزادَُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتقَْواُهْم 

  }) ١٧(َوالَِّذيَن اْهَتدَْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهمْ َتقَْواُهْم { 
  .زادهم اهللا هدى، فقوي بذلك هداهم، ووفقهم للتقوى، ويسَّرها هلموالذين اهتدوا التِّباع احلق 

  ) ١٨(كَْراُهْم فََهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً فَقَْد َجاَء أَشَْراطَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءْتُهْم ِذ

  }) ١٨(ْم َبْغَتةً فَقَْد َجاَء أَشَْراطَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءْتُهْم ذِكَْراُهْم فََهلْ َينْظُُرونَ إِال السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُه{ 
ما ينتظر هؤالء املكذبون إال الساعة اليت ُوعدوا هبا أن جتيئهم فجأةً، فقد ظهرت عالماهتا ومل ينتفعوا بذلك، فمن 

  أين هلم التذكر إذا جاءهتم الساعة؟

  ) ١٩(ْم لََه إِلَّا اللَُّه وَاْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُفَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِ

  }) ١٩(ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم  فَاْعلَْم أَنَُّه ال إِلََه إِال اللَُّه وَاْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َواللَُّه َيْعلَُم{ 
واهللا يعلم تصرفكم يف . أنه ال معبود حبق إال اهللا، واستغفر لذنبك، واستغفر للمؤمنني واملؤمنات -أيها النيب-فاعلم 

  .يقظتكم هناًرا، ومستقركم يف نومكم ليال



لَْت سُوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الِْقتَالُ َرأَْيتَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرضٌ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَْولَا نُزِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَا أُنْزِ
طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف فَإِذَا َعَزَم الْأَْمُر فَلَْو َصَدقُوا اللََّه ) ٢٠(َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَأَوْلَى لَُهْم 

  ) ٢١(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم 

 الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرضٌ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَْوال نُزِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَا أُْنزِلَتْ ُسوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الْقَِتالُ َرأَْيَت{ 
طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف فَإِذَا َعَزَم اَألْمُر فَلَْو َصَدقُوا اللَّهَ ) ٢٠(فَأَوْلَى لَُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت 

  }) ٢١(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم 
هال نُزِّلت سورة من اهللا تأمرنا جبهاد الكفار، فإذا أُنزِلت سورة حمكمة بالبيان : ويقول الذين آمنوا باهللا ورسوله

نظر الذي  -أيها النيب-اجلهاد، رأيت الذين يف قلوهبم شك يف دين اهللا ونفاق ينظرون إليك  والفرائض وذُكر فيها
. قد غُِشَي عليه خوَف املوت، فأوىل هلؤالء الذين يف قلوهبم مرض أن يطيعوا اهللا، وأن يقولوا قوال موافقًا للشرع

فلو صدقوا اهللا يف اإلميان والعمل لكان خًريا هلم فإذا وجب القتال وجاء أمر اهللا بِفَْرضه كره هؤالء املنافقون ذلك، 
  .من املعصية واملخالفة

  ) ٢٢(فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ َتوَلَّْيُتمْ أَنْ ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم 

  }) ٢٢(َحاَمكُْم فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم أَنْ تُفِْسدُوا ِفي اَألْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْر{ 
فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب اهللا وسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أن تعصوا اهللا يف األرض، فتكفروا به 

  .وتسفكوا الدماء وُتقَطِّعوا أرحامكم

  ) ٢٣(أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهمُ اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصارَُهْم 

  }) ٢٣(لََعنَُهُم اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصارَُهْم  أُولَِئَك الَِّذيَن{ 
  .أولئك الذين أبعدهم اهللا من رمحته، فجعلهم ال يسمعون ما ينفعهم وال يبصرونه، فلم يتبينوا حجج اهللا مع كثرهتا

  ) ٢٤(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها 

  }) ٢٤(َدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها أَفَال َيَت{ 
أفال يتدبر هؤالء املنافقون مواعظ القرآن ويتفكرون يف حججه؟ بل هذه القلوب مغلَقة ال يصل إليها شيء من هذا 

  .القرآن، فال تتدبر مواعظ اهللا وعربه

  ) ٢٥(ِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم إِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ِمْن َبْع

  }) ٢٥(ى لَُهْم إِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ِمْن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ َسوَّلَ لَُهْم َوأَْملَ{ 
اإلميان، ورجعوا على أعقاهبم كفاًرا باهللا من بعد ما َوَضح هلم احلق، الشيطان زيَّن هلم إن الذين ارتدُّوا عن اهلدى و
  .خطاياهم، ومدَّ هلم يف األمل



  ) ٢٦(َرارَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما نَزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ الْأَْمرِ َواللَُّه َيْعلَمُ إِْس

  }) ٢٦(اَرُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما َنزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي بَْعضِ اَألْمرِ وَاللَُّه َيْعلَُم إِْسَر {
سنطيعكم يف بعض : بسبب أهنم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل اهللا؛ ذلك اإلمداد هلم حىت يتمادوا يف الكفر 

و خالف ألمر اهللا وأمر رسوله، واهللا تعاىل يعلم ما خيفيه هؤالء ويسرونه، فليحذر املسلم من طاعة غري األمر الذي ه
  .اهللا فيما خيالف أمر اهللا سبحانه، وأمر رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٢٧(فَكَْيَف إِذَا َتَوفَّْتُهمُ الَْملَاِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم َوأَدَْبارَُهْم 

  }) ٢٧(فَكَْيَف إِذَا َتَوفَّتُْهُم الَْمالِئكَةُ َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهْم  {
  فكيف حاهلم إذا قبضت املالئكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟

  ) ٢٨(ذَِلَك بِأَنَُّهُم اتََّبُعوا َما أَْسَخطَ اللََّه َوكَرِهُوا رِْضوَاَنُه فَأَْحَبطَ أَْعمَالَُهْم 

  }) ٢٨(ذَِلَك بِأَنَُّهُم اتََّبعُوا َما أَْسَخطَ اللََّه َوكَرُِهوا رِضَْواَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم { 
ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أهنم اتبعوا ما أسخط اهللا عليهم من طاعة الشيطان، وكرهوا ما يرضيه 

ما افترضه عليهم، فأبطل اهللا ثواب أعماهلم من صدقة وصلة رحم عنهم من العمل الصاحل، ومنه قتال الكفار بعد
  .وغري ذلك

  ) ٢٩(أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَنْ لَْن ُيخْرَِج اللَُّه أَْضغَانَُهْم 

  }) ٢٩(أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَنْ لَْن ُيْخرَِج اللَُّه أَضَْغانَُهْم { 
ل أظنَّ املنافقون أن اهللا لن ُيْخرِج ما يف قلوهبم من احلسد واحلقد لإلسالم وأهله؟ بلى فإن اهللا مييز الصادق من ب

  .الكاذب

  ) ٣٠(ْعَمالَكُْم َولَْو َنَشاُء لَأََرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهْم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ َواللَُّه َيعْلَُم أَ

  }) ٣٠(َمالَكُْم َولَْو َنَشاُء َألَرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهْم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ وَاللَُّه َيْعلَُم أَْع{ 
ألريناك أشخاصهم، فلعرفتهم بعالمات ظاهرة فيهم، ولتعرفنَّهم فيما يبدو من كالمهم الدال  -أيها النيب-ولو نشاء 

  .واهللا تعاىل ال ختفى عليه أعمال َمن أطاعه وال أعمال من عصاه، وسيجازي كال مبا يستحق. لى مقاصدهمع

  ) ٣١(َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن وََنْبلَُو أَخَْبارَكُْم 

  }) ٣١(مِْنكُْم وَالصَّابِرِيَن َوَنْبلَُو أَْخَبارَكُْم  َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن{ 
بالقتال واجلهاد ألعداء اهللا حىت يظهر ما علمه سبحانه يف األزل؛ لنميز أهل اجلهاد  -أيها املؤمنون -ولنختربنكم

  .منكم والصرب على قتال أعداء اهللا، وخنترب أقوالكم وأفعالكم، فيظهر الصادق منكم من الكاذب



وا اللََّه َشيْئًا َوسَُيْحبِطُ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن َيُضرُّ إِنَّ
  ) ٣٢(أَْعَمالَُهْم 

لَ ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمُ الُْهَدى لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا َوسَُيْحبِطُ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَّسُو{ 
  }) ٣٢(أَْعَمالَُهْم 

إن الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، وصدوا الناس عن دينه، وخالفوا رسول اهللا صلى اهللا 
آليات أنه نيب من عند اهللا، لن يضروا دين اهللا شيئًا، وسُيْبِطل عليه وسلم، فحاربوه من بعد ما جاءهتم احلجج وا

  .ثواب أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا؛ ألهنم مل يريدوا هبا وجه اهللا تعاىل

  ) ٣٣(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َولَا ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم 

  }) ٣٣(ا الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم َيا أَيَُّه{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول يف أمرمها وهنيهما، وال تبطلوا ثواب 

  .أعمالكم بالكفر واملعاصي

  ) ٣٤(َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا

  }) ٣٤(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم { 
احلق وحده ال شريك له وصدُّوا الناس عن دينه، مث ماتوا على ذلك، فلن يغفر اهللا  إن الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله

  .هلم، وسيعذهبم عقاًبا هلم على كفرهم، ويفضحهم على رؤوس األشهاد

  ) ٣٥( فَلَا َتهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ َوأَنُْتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم َولَْن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُْم

  }) ٣٥(فَال تَهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم َولَْن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُْم { 
عن جهاد املشركني، وجتُْبنوا عن قتاهلم، وتدعوهم إىل الصلح واملساملة،  -أيها املؤمنون باهللا ورسوله-فال تضعفوا 

ويف ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظَّفَر على . م والعالون عليهم، واهللا تعاىل معكم بنصره وتأييدهوأنتم القاهرون هل
  .ولن ُينْقصكم اهللا ثواب أعمالكم. األعداء

إِنْ َيسْأَلْكُُموَها فَُيْحِفكُْم ) ٣٦(وَالَكُْم إِنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمُنوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُْم أُُجورَكُْم َولَا َيسْأَلْكُْم أَْم
  ) ٣٧(َتْبَخلُوا وَُيْخرِجْ أَضَْغاَنكُْم 

إِنْ َيسْأَلْكُُموَها ) ٣٦(لَكُْم إِنََّما الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُمْ أُجُوَركُْم َوال َيسْأَلْكُْم أَمَْوا{ 
  }) ٣٧(ْحِفكُْم تَْبَخلُوا وَُيخْرِْج أَْضغَاَنكُْم فَُي

وإن تؤمنوا باهللا ورسوله، وتتقوا اهللا بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، يؤتكم ثواب . إمنا احلياة الدنيا لعب وغرور
ُيِلحَّ إن يسألكم أموالكم، ف. أعمالكم، وال يسألْكم إخراج أموالكم مجيعها يف الزكاة، بل يسألكم إخراج بعضها

  .عليكم وجيهدكم، تبخلوا هبا ومتنعوه إياها، ويظهر ما يف قلوبكم من احلقد إذا طلب منكم ما تكرهون بذله



الْغَنِيُّ وَأَْنُتمُ  لُ َعْن َنفِْسِه وَاللَُّهَها أَنُْتْم َهُؤلَاِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن َيْبَخلُ َوَمْن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخ
  ) ٣٨(الْفُقََراُء َوإِنْ َتتََولَّْوا َيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيرَكُْم ثُمَّ لَا َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْم 

َعْن َنفِْسِه َواللَُّه الَْغنِيُّ َوأَنُْتمُ  َهاأَْنُتْم هَُؤالِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنفِقُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن يَْبَخلُ َوَمْن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ{ 
  }) ٣٨(الْفُقََراُء َوإِنْ َتتََولَّْوا َيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيرَكُْم ثُمَّ ال َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْم 

سبيل اهللا،  ُتْدَعون إىل النفقة يف جهاد أعداء اهللا ونصرة دينه، فمنكم َمن يَْبَخلُ بالنفقة يف -أيها املؤمنون-ها أنتم 
وَمن َيْبَخلْ فإمنا يبخل عن نفسه، واهللا تعاىل هو الغينُّ عنكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تتولوا عن اإلميان باهللا وامتثال 

أمره يهلكُّم، ويأت بقوم آخرين، مث ال يكونوا أمثالكم يف التويل عن أمر اهللا، بل يطيعونه ويطيعون رسوله، 
  .م وأنفسهموجياهدون يف سبيله بأمواهل

  }سورة الفتح { 

  ) ١(إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا مُبِيًنا 

  }) ١(إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمبِيًنا { 
اليت أمن " احلديبية"فتًحا مبيًنا، يظهر اهللا فيه دينك، وينصرك على عدوك، وهو هدنة  -أيها الرسول-إنا فتحنا لك 

دائرة الدعوة لدين اهللا، ومتكن من يريد الوقوف على حقيقة اإلسالم ِمن  الناس بسببها بعضهم بعًضا، فاتسعت
  .معرفته، فدخل الناس تلك املدة يف دين اهللا أفواجًا؛ ولذلك مسَّاه اهللا فتًحا مبيًنا، أي ظاهًرا جليا

َويَْنُصَركَ اللَُّه َنْصًرا ) ٢(َعلَْيَك َوَيْهِدَيكَ صَِراطًا ُمْستَِقيًما  ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخََّر وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه
  ) ٣(َعزِيًزا 

ًرا وََيْنصَُرَك اللَُّه َنْص) ٢(ِقيًما ِلَيْغِفرَ لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما َتأَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َويَْهدَِيَك صَِراطًا ُمْسَت{ 
  }) ٣(َعزِيًزا 

فتحنا لك ذلك الفتح، ويسَّرناه لك؛ ليغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ بسبب ما حصل من هذا الفتح من 
الطاعات الكثرية ومبا حتملته من املشقات، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك ونصرك على أعدائك، ويرشدك طريقًا 

  .ك اهللا نصًرا قويا ال َيْضُعف فيه اإلسالممستقيًما من الدين ال عوج فيه، وينصر

َماَواِت َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَّهُ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني ِليَْزَدادُوا إَِمياًنا َمعَ إِميَانِهِْم َوِللَِّه ُجُنوُد السَّ
  ) ٤(َعِليًما َحِكيًما 

كَانَ اللَّهُ لسَّكِيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني لَِيْزدَاُدوا إِميَاًنا َمَع إَِميانِهِْم َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ا{ 
  }) ٤(َعِليًما َحِكيًما 

فيها؛ ليزدادوا فسكنت، ورسخ اليقني " احلديبية"هو اهللا الذي أنزل الطمأنينة يف قلوب املؤمنني باهللا ورسوله يوم 
وهللا سبحانه وتعاىل جنود السموات واألرض ينصر هبم عباده . تصديقًا هللا واتباًعا لرسوله مع تصديقهم واتباعهم

  .وكان اهللا عليًما مبصاحل خلقه، حكيًما يف تدبريه وصنعه. املؤمنني



الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوُيكَفَِّر َعنُْهْم سَيِّئَاِتهِْم َوكَانَ ذَِلَك ِعْنَد اللَِّه  ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها
  ) ٥(فَْوًزا َعِظيًما 

ِتهِْم َوكَانَ ذَِلَك ِعْندَ َسيِّئَا لُِيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوُيكَفَِّر َعْنُهْم{ 
  }) ٥(اللَِّه فَْوًزا َعِظيًما 

ليدخل اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري ِمن حتت أشجارها وقصورها األهنار، ماكثني فيها أبًدا، وميحو عنهم سيِّئ 
  .ما عملوا، فال يعاقبهم عليه، وكان ذلك اجلزاء عند اهللا جناة من كل غم، وظَفًَرا بكل مطلوب

هِْم دَاِئَرةُ السَّْوِء َوغَِضبَ اللَّهُ َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْي
  ) ٦(َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمصًِريا 

ةُ السَّْوِء َوغَِضَب اللَُّه الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْيهِْم َدائَِر َوُيَعذَِّب{ 
  }) ٦(َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمصًِريا 

نافقات واملشركني واملشركات الذين يظنون ظًنا سيئًا باهللا أنه لن ينصر نبيه واملؤمنني معه ويعذب اهللا املنافقني وامل
على أعدائهم، ولن ُيظهر دينه، فعلى هؤالء تدور دائرة العذاب وكل ما يسوءهم، وغضب اهللا عليهم، وطردهم من 

  .رمحته، وأعدَّ هلم نار جهنم، وساءت منزال يصريون إليه

  ) ٧(ُد السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما َوِللَِّه ُجُنو

  }) ٧(َوِللَِّه ُجُنودُ السََّماَواِت َواَألْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما { 
بري وكان اهللا عزيًزا على خلقه، حكيًما يف تد. وهللا سبحانه وتعاىل جنود السموات واألرض يؤيد هبم عباده املؤمنني

  .أمورهم

  ) ٩(ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٨(إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َومَُبشًِّرا َوَنِذيًرا 

  }) ٩(َوَرُسوِلِه َوتَُعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه وَُتسَبُِّحوُه ُبكَْرةً وَأَصِيال  ِلُتؤِْمُنوا بِاللَِّه) ٨(إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا وََنِذيًرا { 
شاهًدا على أمتك بالبالغ، مبيًنا هلم ما أرسلناك به إليهم، ومبشًرا ملن أطاعك باجلنة،  -أيها الرسول-إنا أرسلناك 

تنصروا اهللا بنصر دينه، وتعظموه، وتسبحوه ونذيًرا ملن عصاك بالعقاب العاجل واآلجل؛ لتؤمنوا باهللا ورسوله، و
  .أول النهار وآخره

 َعلَى َنفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهدَ إِنَّ الَِّذيَن يَُبايِعُوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم فََمْن َنكَثَ فَإِنََّما َيْنكُثُ
  ) ١٠(يِه أَجًْرا َعِظيًما َعلَْيُه اللََّه فََسُيْؤِت

 َعلَى َنفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايِعُوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه َيدُ اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِْم فََمْن َنكَثَ فَإِنََّما يَْنكُثُ{ 
  }) ١٠(َعلَْيُه اللََّه فََسُيْؤِتيِه أَجًْرا َعِظيًما 

على القتال إمنا يبايعون اهللا، ويعقدون العقد معه ابتغاء جنته " احلديبية"بـ  -أيها النيب-ن الذين يبايعونك إ



ورضوانه، يد اهللا فوق أيديهم، فهو معهم يسمع أقواهلم، ويرى مكاهنم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فمن نقض 
هللا عليه من الصرب عند لقاء العدو يف سبيل اهللا ونصرة بيعته فإمنا يعود وبال ذلك على نفسه، ومن أوىف مبا عاهد ا

ويف اآلية إثبات صفة اليد هللا تعاىل مبا يليق به . نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم، فسيعطيه اهللا ثواًبا جزيال وهو اجلنة
  .سبحانه، دون تشبيه وال تكييف

أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم قُلْ فََمْن َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن الْأَعَْرابِ َشَغلَْتَنا 
  ) ١١(ونَ خَبًِريا َيْمِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَرا أَْو أََرادَ بِكُْم َنفًْعا َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُ

نَِتهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم قُلْ َسَيقُولُ لَكَ الُْمَخلَّفُونَ ِمَن اَألْعرَابِ َشَغلَْتَنا أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْس{ 
  }) ١١(ْم َنفًْعا َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ خَبًِريا فََمْن َيْمِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَرا أَْو أََرادَ بِكُ

شغلتنا أموالنا : إذا عاتبتهم" مكة"الذين ختلَّفوا من األعراب عن اخلروج معك إىل  -أيها النيب-سيقول لك 
فمن ميلك لكم : موأهلونا، فاسأل ربك أن يغفر لنا ختلُّفنا، يقولون ذلك بألسنتهم، وال حقيقة له يف قلوهبم، قل هل

من اهللا شيئًا إن أراد بكم شًرا أو خًريا؟ ليس األمر كما ظن هؤالء املنافقون أن اهللا ال يعلم ما انطوت عليه بواطنهم 
  .من النفاق، بل إنه سبحانه كان مبا يعملون خبريًا، ال خيفى عليه شيء من أعمال خلقه

وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم َوظََننُْتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُْنُتْم قَْوًما َبلْ ظََنْنُتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب الرَّسُولُ 
  ) ١٢(ُبوًرا 

بِكُْم َوظَنَْنُتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُنُْتْم َبلْ ظََننُْتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب الرَُّسولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهلِيهِْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُو{ 
  }) ١٢(قَْوًما ُبوًرا 

وليس األمر كما زعمتم من انشغالكم باألموال واألهل، بل إنكم ظننتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن 
ظًنا سيئًا أن اهللا لن  معه من أصحابه سَيْهلكون، وال َيْرجعون إليكم أبًدا، وحسَّن الشيطان ذلك يف قلوبكم، وظننتم
  .ينصر نبيه حممًدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه على أعدائهم، وكنتم قوًما َهلْكى ال خري فيكم

  ) ١٣(َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَإِنَّا أَْعَتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن َسعًِريا 

  }) ١٣(ا أَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َسِعًريا َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِنَّ{ 
ومن مل يصدِّق باهللا ومبا جاء به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ويعمل بشرعه، فإنه كافر مستحق للعقاب، فإنا أعددنا 

  .للكافرين عذاب السعري يف النار

  ) ١٤(ذُِّب َمْن َيَشاُء َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَع

  }) ١٤(َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما { 
وكان اهللا . ر ذنبه، ويعذِّب بعدله من يشاءوهللا ملك السموات واألرض وما فيهما، يتجاوز برمحته عمن يشاء فيست

  .سبحانه وتعاىل غفوًرا ملن تاب إليه، رحيًما به



ذَِلكُمْ وا كَلَاَم اللَِّه قُلْ لَْن َتتَّبِعُوَنا كََسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتمْ إِلَى َمَغانِمَ ِلتَأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم ُيرِيُدونَ أَنْ يَُبدِّلُ
  ) ١٥(قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُوا لَا َيفْقَُهونَ إِلَّا قَِليلًا 

َم اللَِّه قُلْ لَْن تَتَّبُِعوَنا وا كَالَسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتْم إِلَى َمَغانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَرُوَنا نَتَّبِْعكُْم يُرِيُدونَ أَنْ ُيَبدِّلُ{ 
  }) ١٥(كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسُدوَنَنا َبلْ كَانُوا ال َيفْقَُهونَ إِال قَِليال 

ذهب اليت وعدكم اهللا هبا، اتركونا ن" خيرب"أنت وأصحابك إىل غنائم  -أيها النيب-سيقول املخلَّفون، إذا انطلقت 
؛ ألن اهللا تعاىل قال لنا "خيرب"لن خترجوا معنا إىل : قل هلم. ، يريدون أن يغيِّروا بذلك وعد اهللا لكم"خيرب"معكم إىل 

ليس األمر كما تقولون، إن : معنا، فسيقولون" احلديبية"هي ملن شهد " خيرب"إن غنائم ": املدينة"من قبل رجوعنا إىل 
ننا من اخلروج معكم حسًدا منكم؛ لئال نصيب معكم الغنيمة، وليس األمر كما اهللا مل يأمركم هبذا، إنكم متنعو

  .زعموا، بل كانوا ال يفقهون عن اهللا ما هلم وما عليهم من أمر الدين إال يسريًا

ُيْسِلُمونَ فَإِنْ ُتِطيُعوا يُْؤِتكُُم اللَُّه أَجًْرا قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَْعرَابِ سَُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديٍد تُقَاِتلُوَنُهْم أَوْ 
  ) ١٦(َحَسًنا َوإِنْ َتتََولَّْوا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما 

مْ أَْو ُيْسِلُمونَ فَإِنْ ُتِطيُعوا ُيؤِْتكُُم اللَُّه أَْجًرا قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن اَألعَْرابِ َسُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديدٍ ُتقَاِتلُوَنُه{ 
  }) ١٦(َحَسًنا َوإِنْ َتتََولَّْوا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما 

لقتال، سُتْدعون إىل قتال قوم أصحاب بأس شديد يف ا: عن القتال) وهم البدو(قل للذين ختلَّفوا من األعراب
تقاتلوهنم أو يسلمون من غري قتال، فإن تطيعوا اهللا فيما دعاكم إليه ِمن قتال هؤالء القوم يؤتكم اجلنة، وإن تعصوه 

  .، يعذبكم عذاًبا موجعًا"مكة"كما فعلتم حني ختلفتم عن السري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 

أَعَْرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َولَا َعلَى الْ
  ) ١٧(ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َوَمْن َيَتَولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاًبا أَِليًما 

َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت لَْيَس َعلَى اَألْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى اَألْعَرجِ َحَرٌج َوال { 
  }) ١٧(َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها اَألنَْهاُر َوَمْن َيتََولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاًبا أَِليًما 

فوا عن اجلهاد مع إمث، وال على األعرج إمث، وال على املريض إمث، يف أن يتخلَّ -أيها الناس -ليس على األعمى منكم
ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري ِمن حتت أشجارها وقصورها األهنار، ومن . املؤمنني؛ لعدم استطاعتهم

  .يعص اهللا ورسوله، فيتخلَّف عن اجلهاد مع املؤمنني، يعذبه عذاًبا مؤملًا موجًعا

َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَِّكيَنةَ َعلَْيهِْم َوأَثَابَُهْم فَْتًحا قَرِيبًا لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك 
  ) ١٩(َوَمَغانَِم كَثَِريةً يَأُْخذُوَنَها َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ) ١٨(

َك َتْحَت الشَّجََرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَّكِيَنةَ َعلَْيهِْم وَأَثَابَُهْم فَْتًحا لَقَدْ َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَن{ 
  }) ١٩(َوَمغَانَِم كَِثَريةً َيأُْخذُوَنَها َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ) ١٨(قَرِيًبا 

فعلم اهللا ") احلديبية"وهذه هي بيعة الرضوان يف (شجرةحتت ال -أيها النيب-لقد رضي اهللا عن املؤمنني حني بايعوك 



ما يف قلوب هؤالء املؤمنني من اإلميان والصدق والوفاء، فأنزل اهللا الطمأنينة عليهم وثبَّت قلوهبم، وعوَّضهم عمَّا 
وكان اهللا  ".خيرب"، ومغامن كثرية تأخذوهنا من أموال يهود "خيرب"فتًحا قريًبا، وهو فتح " احلديبية"فاهتم بصلح 

  .عزيًزا يف انتقامه من أعدائه، حكيًما يف تدبري أمور خلقه

آَيةً ِللُْمْؤِمنَِني َوَيْهِدَيكُْم َوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ عَْنكُْم وَِلَتكُونَ 
َولَوْ ) ٢١(وَأُْخَرى لَْم َتقِْدُروا َعلَْيَها قَدْ أَحَاطَ اللَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديًرا ) ٢٠(صَِراطًا ُمْستَِقيًما 

  ) ٢٢(قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا َيجُِدونَ َوِليا َولَا َنصًِريا 

كُمْ ِثَريةً تَأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ َعْنكُْم َولَِتكُونَ آَيةً ِللُْمْؤِمنَِني َويَْهدَِيَوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَ{ 
َولَوْ ) ٢١(قَِديًرا  وَأُْخَرى لَْم َتقِْدُروا َعلَْيَها قَدْ أَحَاطَ اللَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء) ٢٠(صَِراطًا ُمْستَِقيًما 

  }) ٢٢(قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا األَْدبَاَر ثُمَّ ال َيجُِدونَ َولِيا َوال َنِصًريا 
، وكفَّ أيدي الناس عنكم، "خيرب"وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا يف أوقاهتا اليت قدَّرها اهللا لكم فعجَّل لكم غنائم 

كان أعداؤكم أضمروه لكم من احملاربة والقتال، ومن أن ينالوا ممن تركتموهم وراءكم يف فلم ينلكم سوء مما 
، ولتكون هزميتهم وسالمتكم وغنيمتكم عالمة تعتربون هبا، وتستدلون على أن اهللا حافظكم وناصركم، "املدينة"

يها، اهللا سبحانه وتعاىل قادر وقد وعدكم اهللا غنيمة أخرى مل تقدروا عل. ويرشدكم طريقا مستقيما ال اعوجاج فيه
وكان اهللا على كل شيء قديًرا ال . عليها، وهي حتت تدبريه وملكه، وقد وعدكموها، وال بد ِمن وقوع ما وعد به

الهنزموا عنكم وولوكم ظهورهم، كما يفعل املنهزم يف القتال، مث " مكة"ولو قاتلكم كفار قريش بـ . يعجزه شيء
  .ولًيا يواليهم على حربكم، وال نصًريا يعينهم على قتالكمال جيدون هلم من دون اهللا 

  ) ٢٣(ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديلًا 

  }) ٢٣(ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجِدَ ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبدِيال { 
  .لسنة اهللا تغيريًا -أيها النيب-هللا اليت سنَّها يف خلقه من قبل بنصر جنده وهزمية أعدائه، ولن جتد سنة ا

ِصًريا َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبَوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم 
)٢٤ (  

َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصًِريا َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيدَِيُهْم َعْنكُْم وَأَْيِدَيكُْم َعْنُهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَْيهِْم { 
)٢٤ ({  

ما قََدْرمت عليهم، فصاروا حتت من بعد " مكة"وهو الذي كفَّ أيدي املشركني عنكم، وأيديكم عنهم ببطن 
، "احلديبية"وهؤالء املشركون هم الذين خرجوا على عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـب(سلطانكم

وكان اهللا بأعمالكم بصًريا، ال ختفى عليه ) فأمسكهم املسلمون مث تركوهم ومل يقتلوهم، وكانوا حنو مثانني رجال
  .خافية



ٌء ُمْؤِمنَاتٌ َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوالَْهْدَي َمْعكُوفًا أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْولَا رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساُهُم الَِّذيَن كَفَُروا 
ِه َمْن َيَشاُء لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذينَ لَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ َتطَئُوُهْم فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ ِلُيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِت

  ) ٢٥(كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

الٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُهُم الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَالَْهْدَي َمْعكُوفًا أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْوال رَِج{ 
َمْن َيَشاُء لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّْبَنا َناٌت لَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ تَطَئُوُهْم فَُتِصيَبكُْم ِمْنُهْم َمعَرَّةٌ بَِغْيرِ ِعلْمٍ لُِيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه ُمْؤِم

  }) ٢٥(الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاًبا أَِليًما 
عن دخول املسجد احلرام، ومنعوا اهلدي، " احلديبية"، وصدُّوكم يوم كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد اهللا
ولوال رجال مؤمنون مستضعفون ونساء مؤمنات بني أظهر هؤالء الكافرين . وحبسوه أن يبلغ حمل حنره، وهو احلرم

بذلك  ، يكتمون إمياهنم خيفة على أنفسهم مل تعرفوهم؛ خشية أن تطؤوهم جبيشكم فتقتلوهم، فيصيبكم"مكة"بـ 
القتل إمث وعيب وغرامة بغري علم، لكنَّا سلَّطناكم عليهم؛ ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء فَيُمنَّ عليهم باإلميان بعد 

وخرجوا من بينهم، لعذَّبنا الذين كفروا وكذَّبوا منهم " مكة"الكفر، لو متيَّز هؤالء املؤمنون واملؤمنات عن مشركي 
  .عذاًبا مؤملًا موجًعا

َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَلْزََمُهمْ  َعلَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِهإِذْ َج
  ) ٢٦(ًما كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِلي

ُسوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَلَْزَمُهمْ إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهِمُ الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َر{ 
  }) ٢٦(كُلِّ َشْيٍء َعِليًما كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِ

إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم األَنفَة أَنفَة اجلاهلية؛ لئال يقروا برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومن ذلك 
هذا ما قاضى عليه حممد رسول "وأبوا أن يكتبوا " بسم اهللا الرمحن الرحيم" "احلديبية"امتناعهم أن يكتبوا يف صلح 

اليت هي رأس كل تقوى، " ال إله إال اهللا"هللا الطمأنينة على رسوله وعلى املؤمنني معه، وألزمهم قول ، فأنزل ا"اهللا
وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون معه أحق بكلمة التقوى من املشركني، وكانوا كذلك أهل هذه 

  .وكان اهللا بكل شيء عليًما ال خيفى عليه شيء. الكلمة دون املشركني

 ُرُءوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن لَا ْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَهُ الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِِّقَنيلَقَ
  ) ٢٧(َتَخافُونَ فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فَجََعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتًحا قَرِيًبا 

 ُرُءوَسكُْم َومُقَصِّرِيَن ال دْ َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِِّقَنيلَقَ{ 
  }) ٢٧(َتَخافُونَ فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فَجََعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتًحا قَرِيًبا 

اهللا رسوله حممًدا رؤياه اليت أراها إياه باحلق أنه يدخل هو وأصحابه بيت اهللا احلرام آمنني، ال ختافون أهل  لقد صدق
عامكم ذلك ودخولكم " مكة"يف صرفكم عن (الشرك، حملِّقني رؤوسكم ومقصِّرين، فعلم اهللا من اخلري واملصلحة

" احلديبية"الذي وعدمت به، فتًحا قريًبا، وهو هدنة " مكة" ما مل تعلموا أنتم، فجعل ِمن دون دخولكم) إليها فيما بعد
  ".خيرب"وفتح 



  ) ٢٨(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا 

  }) ٢٨(قِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْح{ 
هو الذي أرسل رسوله حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، بالبيان الواضح ودين اإلسالم؛ لُيْعليه على امللل كلها، وحسبك 

  .باهللا شاهًدا على أنه ناصرك ومظهر دينك على كل دين -أيها الرسول-

ْضلًا ِمَن اللَِّه َورِضَْواًنا ُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراُهمْ ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَُمَحمٌَّد َر
ي الْإِْنجِيلِ كََزْرعٍ أَخَْرَج َشطْأَُه فَآَزَرهُ ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِف

ِملُوا الصَّاِلَحاِت مِْنُهمْ فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَع
  ) ٢٩(َمْغِفَرةً َوأَجًْرا َعِظيًما 

فَْضال ِمَن اللَِّه َورِضَْواًنا َرسُولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبيَْنُهْم َتَراُهْم ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ  ُمَحمٌَّد{ 
ِفي اإلِْنجِيلِ كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه فَآَزَرهُ  ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم

ِملُوا الصَّاِلَحاِت مِْنُهمْ فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَع
  }) ٢٩(َمْغِفَرةً َوأَجًْرا َعِظيًما 

اهللا، والذين معه على دينه أشداء على الكفار، رمحاء فيما بينهم، تراهم ركًعا ُسجًَّدا هللا يف صالهتم،  حممد رسول
يرجون رهبم أن يتفضل عليهم، فيدخلهم اجلنة، ويرضى عنهم، عالمة طاعتهم هللا ظاهرة يف وجههم من أثر السجود 

ع أخرج ساقه وفرعه، مث تكاثرت فروعه بعد ذلك، وصفتهم يف اإلجنيل كصفة زر. والعبادة، هذه صفتهم يف التوراة
وشدت الزرع، فقوي واستوى قائًما على سيقانه مجيال منظره، يعجب الزُّرَّاع؛ لَيِغيظ هبؤالء املؤمنني يف كثرهتم 

ألن من غاظه اهللا ؛ -رضي اهللا عنهم-ويف هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة . ومجال منظرهم الكفار
وعد اهللا الذين آمنوا منهم باهللا ورسوله وعملوا ما أمرهم . ُوجد يف حقه موجِب ذاك، وهو الكفربالصحابة، فقد 

ووعد اهللا حق مصدَّق ال ُيْخلَف، .(اهللا به، واجتنبوا ما هناهم عنه، مغفرة لذنوهبم، وثواًبا جزيال ال ينقطع، وهو اجلنة
 استحقاق املغفرة واألجر العظيم، وهلم الفضل وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي اهللا عنهم فهو يف حكمهم يف

  }سورة احلجرات { ). والسبق والكمال الذي ال يلحقهم فيه أحد من هذه األمة، رضي اهللا عنهم وأرضاهم

  ) ١(ٌع َعِليٌم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِمي

  }) ١(يٌم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِل{ 
 يف يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله ال تقضوا أمًرا دون أمر اهللا ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا، وخافوا اهللا

ويف هذا حتذير للمؤمنني . قولكم وفعلكم أن خيالَف أمر اهللا ورسوله، إن اهللا مسيع ألقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم
  .أن يبتدعوا يف الدين، أو يشرعوا ما مل يأذن به اهللا

َتجَْهُروا لَهُ بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْرفَُعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ َولَا 
  ) ٢(أَْعَمالُكُْم َوأَْنُتْم لَا َتشُْعُرونَ 



ِلَبْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ بَْعِضكُْم  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ َوال َتجَْهُروا لَهُ بِالْقَْولِ كََجْهرِ{ 
  }) ٢(أَْعَمالُكُْم َوأَْنُتْم ال َتْشُعُرونَ 

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب عند خماطبتكم له، وال 
مل رسالة ربه، جتهروا مبناداته كما جيهر بعضكم لبعض، وميِّزوه يف خطابه كما متيَّز عن غريه يف اصطفائه حل

  .ووجوب اإلميان به، وحمبته وطاعته واالقتداء به؛ خشية أن تبطل أعمالكم، وأنتم ال تشعرون، وال ُتِحسُّون بذلك

  ) ٣(ِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم لَُهْم َمْغ إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَاتَُهْم ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى

) ٣(لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيٌم  إِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهمْ ِللتَّقَْوى{ 
{  

 اهللا قلوهبم، وأخلصها لتقواه، هلم من اهللا مغفرة إن الذين َيْخِفضون أصواهتم عند رسول اهللا أولئك الذين اخترب
  .لذنوهبم وثواب جزيل، وهو اجلنة

  ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحجَُراتِ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُونَ 

  }) ٤(إِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحُجرَاِت أَكْثَرُُهْم ال َيْعِقلُونَ { 
من وراء حجراتك بصوت مرتفع، أكثرهم ليس هلم من العقل ما حيملهم على  -أيها النيب-إن الذين ينادونك 

  .حسن األدب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم، وتوقريه

  ) ٥(َولَْو أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج إِلَيْهِْم لَكَانَ خَْيًرا لَُهْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  }) ٥(َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُوا حَتَّى َتخُْرَج إِلَْيهِْم لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم { 
ألن اهللا قد أمرهم بتوقريك، واهللا غفور ملا صدر عنهم ؛ ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خًريا هلم عند اهللا

  .، رحيم هبم حيث مل يعاجلهم بالعقوبةجهال منهم من الذنوب واإلخالل باآلداب

  ) ٦(َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فَتََبيَُّنوا أَنْ ُتصِيُبوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَُتصْبِحُوا 

  }) ٦(َنَبإٍ فََتَبيَّنُوا أَنْ ُتِصيبُوا قَْوًما بِجََهالٍَة فَُتْصبِحُوا َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بِ{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إن جاءكم فاسق خبرب فتثبَّتوا من خربه قبل تصديقه ونقله حىت 

  .ية منكم، فتندموا على ذلكتعرفوا صحته؛ خشية أن تصيبوا قوًما برآء جبنا

لَْيكُُم الْإَِميانَ َوزَيََّنُه ِفي قُلُوبِكُمْ َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو يُِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن الْأَْمرِ لََعنِتُّْم َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِ
  ) ٧(انَ أُولَِئَك ُهمُ الرَّاِشُدونَ َوكَرََّه إِلَْيكُمُ الْكُفَْر وَالْفُسُوَق وَالِْعصَْي

لَْيكُُم اِإلَميانَ َوزَيََّنُه ِفي قُلُوبِكُمْ َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُْم َرسُولَ اللَِّه لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن اَألْمرِ لََعنِتُّْم َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِ{ 
  }) ٧(وَالِْعصَْيانَ أُولَِئَك ُهمُ الرَّاِشُدونَ  َوكَرََّه إِلَْيكُمُ الْكُفَْر وَالْفُسُوَق



واعلموا أن بني أظهركم رسولَ اهللا فتأدبوا معه؛ فإنه أعلم منكم مبا يصلح لكم، يريد بكم اخلري، وقد تريدون 
 ألنفسكم من الشر واملضرة ما ال يوافقكم الرسول عليه، لو يطيعكم يف كثري من األمر مما ختتارونه ألدى ذلك إىل
مشقتكم، ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وحسَّنه يف قلوبكم، فآمنتم، وكرَّه إليكم الكفَر باهللا واخلروَج عن طاعته، 

  .ومعصيَته، أولئك املتصفون هبذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق احلق

  ) ٨(فَْضلًا ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 

  }) ٨(للَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم فَْضال ِمَن ا{ 
  .واهللا عليم مبن يشكر نعمه، حكيم يف تدبري أمور خلقه. وهذا اخلري الذي حصل هلم فضل من اهللا عليهم ونعمة

لَى الْأُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َع
  ) ٩(أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

َنُهَما فَإِنْ َبَغتْ إِْحَداُهَما َعلَى اُألْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى تَِفيَء َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَصِْلُحوا َبْي{ 
  }) ٩(إِلَى أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

بينهما بدعوهتما إىل االحتكام إىل كتاب اهللا وسنة  -أيها املؤمنون-وا فأصلحوا وإن طائفتان من أهل اإلميان اقتتل
رسوله صلى اهللا عليه وسلم، والرضا حبكمهما، فإن اعتدت إحدى الطائفتني وأبت اإلجابة إىل ذلك، فقاتلوها حىت 

ن ال تتجاوزوا يف ترجع إىل حكم اهللا ورسوله، فإن رجعت فأصلحوا بينهما باإلنصاف، واعدلوا يف حكمكم بأ
ويف اآلية إثبات . أحكامكم حكم اهللا وحكم رسوله، إن اهللا حيب العادلني يف أحكامهم القاضني بني خلقه بالقسط

  .صفة احملبة هللا على احلقيقة، كما يليق جبالله سبحانه

  ) ١٠(لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ فَأَصِْلُحوا َبْيَن أَخََوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه 

  }) ١٠(إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا َبْيَن أَخََوْيكُْم وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ { 
  .إمنا املؤمنون إخوة يف الدين، فأصلحوا بني أخويكم إذا اقتتال وخافوا اهللا يف مجيع أموركم؛ رجاء أن ُترمحوا

َسى أَنْ َيكُنَّ َخيًْرا ِمْنُهنَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َيكُوُنوا َخْيًرا مِْنُهْم َولَا نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَيا 
  ) ١١(الْإَِمياِن َوَمْن لَمْ َيُتْب فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ  َولَا َتلِْمُزوا أَْنفَُسكُْم َولَا َتنَاَبزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق بَْعَد

َعَسى أَنْ َيكُنَّ َخيًْرا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َيكُوُنوا َخيًْرا ِمْنُهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء{ 
ُمونَ َسكُْم َوال َتنَاَبُزوا بِاَأللْقَابِ بِئْسَ االْسُم الْفُسُوُق بَْعَد اِإلَمياِن َوَمْن لَمْ َيُتْب فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلِمْنُهنَّ َوال َتلِْمُزوا أَْنفُ

)١١ ({  
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشريعته ال يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنني؛ عسى أن يكون املهزوء به 

عسى أن يكون املهزوء به منهنَّ خًريا من ؛ من اهلازئني، وال يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات منهم خًريا
اهلازئات، وال يَِعْب بعضكم بعضًا، وال َيْدُع بعضكم بعًضا مبا يكره من األلقاب، بئس الصفة واالسم الفسوق، وهو 



عقلتموه، ومن مل يتب من هذه السخرية واللمز السخرية واللمز والتنابز باأللقاب، بعد ما دخلتم يف اإلسالم و
  .والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه املناهي

أَُيِحبُّ أََحدُكُمْ ْب بَْعُضكُْم َبْعًضا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنِبُوا كَِثًريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َولَا َتَجسَّسُوا َولَا يَْغَت
  ) ١٢(أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا فَكَرِْهُتُموُه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّابٌ َرحِيٌم 

َبْعُضكُْم َبْعًضا أَُيِحبُّ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنِبُوا كَثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعضَ الظَّنِّ إِثٌْم َوال َتَجسَّسُوا َوال َيغَْتْب{ 
  }) ١٢(أََحُدكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا فَكَرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّاٌب َرحِيٌم 

، وال إن بعض ذلك الظن إمث؛ يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثًريا من ظن السوء باملؤمنني
أحيب أحدكم أكل حلم أخيه وهو . ُتفَتِّشوا عن عورات املسلمني، وال يقل بعضكم يف بعضٍ بظهر الغيب ما يكره

إن اهللا تواب على عباده . وخافوا اهللا فيما أمركم به وهناكم عنه. ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك، فاكرهوا اغتيابه
  .املؤمنني، رحيم هبم

قَاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتعَاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا 
  ) ١٣(َخبٌِري 

وًبا َوقََباِئلَ ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَتْقَاكُْم إِنَّ اللََّه َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُْنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُع{ 
  }) ١٣(َعِليٌم َخبٌِري 

يا أيها الناس إنَّا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأُم واحدة هي حواء، فال تفاضل بينكم يف النسب، وجعلناكم 
إن اهللا عليم باملتقني، . كم بعًضا، إن أكرمكم عند اهللا أشدكم اتقاًء لهبالتناسل شعوًبا وقبائل متعددة؛ ليعرف بعض

  .خبري هبم

َوإِنْ ُتِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه لَا قَالَِت الْأَْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَمْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قُلُوبِكُْم 
  ) ١٤(ِمْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئًا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َيِلْتكُْم 

إِنْ ُتِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه ال قَالَِت اَألْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ اِإلَميانُ ِفي قُلُوبِكُْم َو{ 
  }) ١٤(َشْيئًا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم  َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُْم

ال تدَّعوا ألنفسكم اإلميان الكامل، : -أيها النيب-آمنا باهللا ورسوله إمياًنا كامال قل هلم ): وهم البدو(قالت األعراب
مالكم أسلمنا، ومل يدخل بعدُ اإلميان يف قلوبكم، وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال ينقصكم من ثواب أع: ولكن قولوا

ويف اآلية زجر ملن ُيظهر اإلميان، ومتابعة السنة، وأعماله تشهد . إن اهللا غفور ملن تاب ِمن ذنوبه، رحيم به. شيئًا
  .خبالف ذلك

ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهمُ هِْم إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ ثُمَّ لَْم يَْرتَاُبوا َوَجاَهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُِس
  ) ١٥(الصَّاِدقُونَ 



هِْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهمُ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبوا َوَجاَهدُوا بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِس{ 
  }) ١٥(الصَّاِدقُونَ 
الذين صدَّقوا باهللا وبرسوله وعملوا بشرعه، مث مل يرتابوا يف إمياهنم، وبذلوا نفائس أمواهلم وأرواحهم يف  إمنا املؤمنون

  .اجلهاد يف سبيل اهللا وطاعته ورضوانه، أولئك هم الصادقون يف إمياهنم

  ) ١٦(ي الْأَْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِف

  }) ١٦(َعِليٌم قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء { 
 ضمائركم، واهللا يعلم ما يف السموات وما يف أُتخَبِّرون اهللا بدينكم ومبا يف: هلؤالء األعراب -أيها النيب-قل 

  .األرض؟ واهللا بكل شيء عليم، ال خيفى عليه ما يف قلوبكم من اإلميان أو الكفر، والرب أو الفجور

  ) ١٧(ِللْإَِمياِن إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني  َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ لَا َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسلَاَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُمْ أَنْ َهَداكُْم

َميانِ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقنيَ َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ ال َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُمْ أَنْ َهَداكُْم ِلِإل{ 
)١٧ ({  

ال َتُمنُّوا عليَّ دخولكم يف : سالمهم ومتابعتهم ونصرهتم لك، قل هلمبإ -أيها النيب-َيُمنُّ هؤالء األعراب عليك 
فإنَّ نفع ذلك إمنا يعود عليكم، وهللا املنة عليكم فيه أنْ وفقكم لإلميان به وبرسوله، إن كنتم صادقني يف ؛ اإلسالم 
  .إميانكم

ISLAM ICBOOK.WS ل|  ٢٠١٠ ع ا ينجمي م لمسل احة لجميع ا مت ق    حقو

  



مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
لعلماء: املؤلف  لشريف-جمموعة من ا ا ملصحف  طباعة ا ل فهد   جممع امللك 

  ) ١٨(إِنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْيبَ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ 

  }) ١٨(بَِما َتْعَملُونَ  إِنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْيَب السََّماوَاِت وَاَألْرضِ وَاللَُّه َبِصٌري{ 
إن اهللا يعلم غيب السموات واألرض، ال خيفى عليه شيء من ذلك، واهللا بصري بأعمالكم وسيجازيكم عليها، إن 

  .خًريا فخري، وإن شًرا فشر

  }سورة ق { 

  ) ١(ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد 

  }) ١(ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد { 
  .ملقطَّعة يف أول سورة البقرةسبق الكالم على احلروف ا) ق ( 

  .أقسم اهللا تعاىل بالقرآن الكرمي ذي اجملد والشرف

  ) ٢(َبلْ َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنُْهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب 

  }) ٢(َعجِيٌب َبلْ َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر ِمنُْهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء { 
بل عجب املكذبون للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم ينذرهم عقاب اهللا، فقال الكافرون باهللا 

  .هذا شيء مستغرب يتعجب منه: ورسوله

  ) ٣(أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا ذَِلَك َرْجٌع َبعِيٌد 

  }) ٣(َبِعيٌد  أَِئذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا ذَِلَك َرْجٌع{ 
  .أإذا متنا وِصرْنا تراًبا، كيف ميكن الرجوع بعد ذلك إىل ما كنا عليه؟ ذلك رجع بعيد الوقوع

  ) ٤(قَْد َعِلْمَنا َما َتْنقُُص الْأَْرُض ِمْنُهْم َوعِْنَدَنا ِكتَاٌب َحِفيظٌ 

  }) ٤(يظٌ قَْد َعِلْمَنا َما َتْنقُُص اَألْرُض ِمنُْهْم َوِعْنَدَنا كَِتاٌب حَِف{ 
قد علمنا ما تنقص األرض وُتفين من أجسامهم، وعندنا كتاب حمفوظ من التغيري والتبديل، بكل ما جيري عليهم يف 

  .حياهتم وبعد مماهتم

  ) ٥(َبلْ كَذَُّبوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم فَُهْم ِفي أَْمرٍ مَرِيجٍ 



  }) ٥(ِفي أَْمرٍ َمرِيجٍ  َبلْ كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فَُهْم{ 
بل كذَّب هؤالء املشركون بالقرآن حني جاءهم، فهم يف أمر مضطرب خمتلط، ال يثبتون على شيء، وال يستقر هلم 

  .قرار

  ) ٦(أَفَلَْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ 

  }) ٦(َينْظُُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ  أَفَلَْم{ 
أغَفَلوا حني كفروا بالبعث، فلم ينظروا إىل السماء فوقهم، كيف بنيناها مستوية األرجاء، ثابتة البناء، وزيناها 

  التفاوت والعيوب؟ بالنجوم، وما هلا من شقوق وفتوق، فهي سليمة من

  ) ٧(َوالْأَْرَض َمَددَْناَها وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ َبهِيجٍ 

  }) ٧(َواَألْرَض َمدَْدَناَها وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ { 
لئال متيل بأهلها، وأنبتنا فيها من كل نوع حسن املنظر نافع، ؛ رشناها، وجعلنا فيها جباال ثوابتواألرض وسَّْعناها وف
  .َيُسرُّ ويبهج الناظر إليه

  ) ٨(َتْبِصَرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ 

  }) ٨(تَْبِصَرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ { 
اآليات العظيمة عربة ُيتبصر هبا ِمن عمى اجلهل، وذكرى لكل عبد خلق اهللا السموات واألرض وما فيهما من 
  .خاضع خائف َوجِل، رجَّاع إىل اهللا عز وجل

  ) ٩(َوَنزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارَكًا فَأَْنَبتَْنا بِِه جَنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصيِد 

  }) ٩(َنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد َونَزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَباَركًا فَأَنَْبْت{ 
  .ونزَّلنا من السماء مطًرا كثري املنافع، فأنبتنا به بساتني كثرية األشجار، وحب الزرع احملصود

  ) ١٠(َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنِضيٌد 

  }) ١٠(َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد { 
  .ال هلا طلع متراكب بعضه فوق بعضٍوأنبتنا النخل طِوا

  ) ١١(رِْزقًا ِللِْعبَاِد َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلَْدةً َمْيًتا كَذَِلَك الُْخرُوُج 

  }) ١١(رِْزقًا ِللِْعَباِد وَأَْحَييَْنا بِِه َبلَْدةً مَْيًتا كَذَِلَك الُْخُروُج { 
هبذا املاء الذي أنزلناه من السماء بلدة قد أجدبت أنبتنا ذلك رزقًا للعباد يقتاتون به حسب حاجاهتم، وأحيينا 

  .وقحطت، فال زرع فيها وال نبات، كما أحيينا بذلك املاء األرض امليتة خنرجكم يوم القيامة أحياء بعد املوت



َوأَْصحَاُب الْأَْيكَِة َوقَْوُم ) ١٣( َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ َوإِخَْوانُ لُوٍط) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوأَْصحَاُب الرَّسِّ َوثَُموُد 
  ) ١٤(ُتبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد 

وَأَْصَحابُ اَألْيكَِة َوقَْوُم ) ١٣(َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ وَإِْخَوانُ لُوٍط ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ وَأَْصَحاُب الرَّسِّ َوثَُموُد { 
  }) ١٤(كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد ُتبَّعٍ كُلٌّ 

كذَّبت قبل هؤالء املشركني من قريش قوُم نوح وأصحاب البئر ومثود، وعاد وفرعون وقوم لوط، وأصحاب األيكة 
قوُم شعيب، وقوم ُتبَّع اِحلْمَيري، كل هؤالء األقوام كذَّبوا رسلهم، فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم اهللا به على 

  .كفرهم

  ) ١٥(فََعيِيَنا بِالَْخلْقِ الْأَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ َجدِيٍد أَ

  }) ١٥(أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ األَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ َجدِيٍد { 
ا بعد فنائهم؟ ال يعجزنا أفََعجَْزنا عن ابتداع اخللق األول الذي خلقناه ومل يكن شيئًا، فنعجز عن إعادهتم خلقًا جديًد

  .ذلك، بل حنن عليه قادرون، ولكنهم يف َحْيرة وشك من أمر البعث والنشور

  ) ١٦(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ َوَنْعلَُم َما تَُوْسوِسُ بِِه َنفُْسُه وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد 

  }) ١٦(ْعلَُم َما تَُوسْوُِس بِِه َنفُْسُه َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ َوَن{ 
وهو عِْرق يف العنق متصل (ولقد خلقنا اإلنسان، ونعلم ما ُتَحدِّث به نفسه، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد

  ).بالقلب

  ) ١٧(نِ الشَِّمالِ قَِعيٌد إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَع

  }) ١٧(إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ قَِعيٌد { 
فالذي عن اليمني يكتب احلسنات، والذي عن الشمال . حني يكتب املَلَكان املترصدان عن ميينه وعن مشاله أعماله

  .يكتب السيئات

  ) ١٨(لَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِ

  }) ١٨(َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِال لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد { 
  .ما يلفظ من قول فيتكلم به إال لديه َملَك يرقب قوله، ويكتبه، وهو َملَك حاضر ُمَعدٌّ لذلك

  ) ١٩(ِحيُد َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َت

  }) ١٩(َوَجاَءتْ َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتحِيُد { 
  .هترب وتروغ -أيها اإلنسان  -وجاءت شدة املوت وغَْمرته باحلق الذي ال مردَّ له وال مناص، ذلك ما كنت منه 



  ) ٢٠(َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ ذَِلَك َيْوُم الَْوِعيِد 

  }) ٢٠(َخ ِفي الصُّورِ ذَِلكَ َيْوُم الَْوعِيِد َونُِف{ 
  .نفخة البعث الثانية، ذلك النفخ يف يوم وقوع الوعيد الذي توعَّد اهللا به الكفار" القرن"وُنفخ يف 

  ) ٢١(َوَجاَءْت كُلُّ َنفْسٍ َمَعَها َساِئٌق َوشَهِيٌد 

  }) ٢١(َوَجاَءْت كُلُّ َنفْسٍ َمعََها سَاِئٌق َوَشهِيٌد { 
  .وجاءت كل نفس معها َملَكان، أحدمها يسوقها إىل احملشر، واآلخر يشهد عليها مبا عملت يف الدنيا من خري وشر

  ) ٢٢(لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا عَْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحدِيٌد 

  }) ٢٢(َعْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُركَ الَْيْوَم َحدِيٌد لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا { 
لقد كنت يف غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها اإلنسان، فكشفنا عنك غطاءك الذي غطَّى قلبك، فزالت الغفلة 

  .عنك، فبصرك اليوم فيما تشهد قوي شديد

  ) ٢٣(َوقَالَ قَرِيُنُه َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد 

  }) ٢٣(ُنُه َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد َوقَالَ قَرِي{ 
  .هذا ما عندي من ديوان عمله، وهو لديَّ ُمَعدٌّ حمفوظ حاضر: وقال املَلَك الكاتب الشهيد عليه

ا آَخَر فَأَلِْقَياُه ِفي الَِّذي جََعلَ َمَع اللَِّه إِلًَه) ٢٥(َمنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمْعَتٍد مُرِيبٍ ) ٢٤(أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد 
  ) ٢٦(الَْعذَابِ الشَِّديِد 

الَِّذي جََعلَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَأَلْقَِياُه ِفي ) ٢٥(َمنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمعَْتٍد ُمرِيبٍ ) ٢٤(أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد { 
  }) ٢٦(الَْعذَابِ الشَِّديِد 
ألقيا يف جهنم كل جاحد أن اهللا هو اإللهُ احلقُّ، كثريِ : ني السائق والشهيد بعد أن يفصل بني اخلالئقيقول اهللا للَملَك

الكفر والتكذيب معاند للحق، منَّاع ألداء ما عليه من احلقوق يف ماله، ُمْعتٍد على عباد اهللا وعلى حدوده، شاكٍّ يف 
  .ر ِمن خلقه، فألقياه يف عذاب جهنم الشديدوعده ووعيده، الذي أشرك باهللا، فعبد معه معبوًدا آخ

  ) ٢٧(قَالَ قَرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه وَلَِكْن كَانَ ِفي َضلَالٍ بَِعيٍد 

  }) ٢٧(قَالَ قَرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه وَلَِكْن كَانَ ِفي َضاللٍ َبِعيٍد { 
  .ته، ولكن كان يف طريق بعيد عن سبيل اهلدىربنا ما أضلل: قال شيطانه الذي كان معه يف الدنيا

  ) ٢٨(قَالَ لَا َتخَْتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوِعيِد 



  }) ٢٨(قَالَ ال َتخَْتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوعِيِد { 
إذ ال فائدة من ذلك، وقد قَدَّْمُت إليكم يف الدنيا ؛ سابال ختتصموا لديَّ اليوم يف موقف اجلزاء واحل: قال اهللا تعاىل

  .بالوعيد ملن كفر يب وعصاين

  ) ٢٩(َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

  }) ٢٩(َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَالمٍ ِللَْعبِيِد { 
  .ست أعذِّب أحًدا بذنب أحد، فال أعذِّب أحًدا إال بذنبه بعد قيام احلجة عليهما ُيغيَّر القول لديَّ، ول

  ) ٣٠(َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتلَأِْت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد 

  }) ٣٠(َيْوَم َنقُولُ ِلَجَهنََّم َهلِ امَْتْألِت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد { 
هل من زيادة من اجلن : هل امتألت؟ وتقول جهنم: يوم نقول جلهنم يوم القيامة لقومك -أيها الرسول-اذكر 

  .قط، قط: قدمه فيها، فينزوي بعضها على بعض، وتقول -جل جالله-واإلنس؟ فيضع الرب 

  ) ٣١(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد 

  }) ٣١(َبعِيٍد  َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر{ 
  .وقُرِّبت اجلنة للمتقني مكاًنا غري بعيد منهم، فهم يشاهدوهنا زيادة يف املسرَّة هلم

  ) ٣٣(َمْن َخِشيَ الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ ) ٣٢(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ 

  }) ٣٣(َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ ) ٣٢(َحِفيٍظ َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ { 
لكل تائب ِمن ذنوبه، حافظ لكل ما قَرَّبه إىل ربه، من  -أيها املتقون  -هذا الذي كنتم توعدون به : يقال هلم

  .ذنوبهالفرائض والطاعات، َمن خاف اهللا يف الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب من 

  ) ٣٤(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُوِد 

  }) ٣٤(اْدُخلُوَها بَِسالمٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُوِد { 
ادخلوا اجلنة دخوال مقروًنا بالسالمة من اآلفات والشرور، مأموًنا فيه مجيع املكاره، ذلك هو : ويقال هلؤالء املؤمنني
  .يوم اخللود بال انقطاع

  ) ٣٥(َما َيَشاُءونَ ِفيَها وَلََديَْنا َمزِيٌد لَُهْم 

  }) ٣٥(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها َولََدْيَنا َمزِيٌد { 
  .هلؤالء املؤمنني يف اجلنة ما يريدون، ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم، أعظَُمه النظر إىل وجه اهللا الكرمي



  ) ٣٦(ْم أََشدُّ ِمنُْهْم بَطًْشا فََنقَُّبوا ِفي الْبِلَاِد َهلْ ِمْن َمِحيصٍ َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُه

  }) ٣٦(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم بَطًْشا فََنقَّبُوا ِفي الْبِالِد َهلْ ِمْن َمحِيصٍ { 
ا أشد منهم قوة وسطوة، فطوَّفوا يف البالد وعمَّروا ودمَّروا وأهلكنا قبل هؤالء املشركني من قريش أًمما كثرية، كانو

  فيها، هل من مهرب من عذاب اهللا حني جاءهم؟

  ) ٣٧(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد 

  }) ٣٧(لْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَ{ 
إن يف إهالك القرون املاضية لعربة ملن كان له قلب يعقل به، أو أصغى السمع، وهو حاضر بقلبه، غري غافل وال 

  .ساٍه

  ) ٣٨( َولَقَْد َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ

  }) ٣٨(َولَقَدْ َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُغُوبٍ { 
ولقد خلقنا السموات السبع واألرض وما بينهما من أصناف املخلوقات يف ستة أيام، وما أصابنا من ذلك اخللق 

  .على إحياء املوتى من باب أوىل -سبحانه -العظيمة دليل على قدرته  ويف هذه القدرة. تعب وال َنَصب

َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَأَْدبَارَ ) ٣٩(فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ 
  ) ٤٠(السُّجُوِد 

َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه َوأَْدَبارَ ) ٣٩(ولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِ فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُ{ 
  }) ٤٠(السُّجُوِد 

على ما يقوله املكذبون، فإن اهللا هلم باملرصاد، وصلِّ لربك حامًدا له صالة الصبح قبل  -أيها الرسول-فاصرب 
  .وصالة العصر قبل الغروب، وصلِّ من الليل، وسبِّْح حبمد ربك عقب الصلواتطلوع الشمس 

  ) ٤٢(َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ ) ٤١(َواْسَتِمعْ َيْوَم ُيَناِد الُْمَناِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 

  }) ٤٢(َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ذَِلكَ َيْوُم الُْخرُوجِ ) ٤١(اٍن قَرِيبٍ َواْسَتِمْع َيْوَم ُينَاِد الُْمنَاِد ِمْن َمكَ{ 
من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة البعث باحلق " القرن"يوم ينادي املَلَك بنفخه يف  -أيها الرسول-واستمع 

  .الذي ال شك فيه وال امتراء، ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم

  ) ٤٤(َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعنُْهْم سَِراًعا ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري ) ٤٣(ا َنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت وَإِلَيَْنا الَْمِصُري إِنَّ

  }) ٤٤(َعلَْيَنا َيِسٌري  َيْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا ذَِلَك َحْشٌر) ٤٣(إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت َوإِلَْيَنا الَْمِصُري { 
إنَّا حنن حنيي اخللق ومنيتهم يف الدنيا، وإلينا مصريهم مجيًعا يوم القيامة للحساب واجلزاء، يوم تتصدع األرض عن 

  .املوتى املقبورين هبا، فيخرجون مسرعني إىل الداعي، ذلك اجلمع يف موقف احلساب علينا سهل يسري



  ) ٤٥(َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوعِيِد  َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ

  }) ٤٥(َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ َوَما أَْنَت َعلَيْهِْم بَِجبَّارٍ فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمْن َيخَاُف َوِعيِد { 
؛ عليهم مبسلَّط -أيها الرسول-اهللا وتكذيب بآياته، وما أنت حنن أعلم مبا يقول هؤالء املشركون ِمن افتراء على 

{ . ألن َمن ال خياف الوعيد ال يذَّكر؛ لتجربهم على اإلسالم، وإمنا ُبِعثَْت مبلِّغًا، فذكِّر بالقرآن من خيشى وعيدي
  }سورة الذاريات 

) ٥(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق ) ٤(فَالُْمقَسَِّماِت أَْمًرا ) ٣(ُيْسًرا  فَالْجَارِيَاِت) ٢(فَالَْحاِملَاِت وِقًْرا ) ١(َوالذَّارِيَاِت ذَرًْوا 
  ) ٦(َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع 

إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق ) ٤(فَالُْمقَسَِّماتِ أَْمًرا ) ٣(فَالْجَارِيَاِت ُيْسًرا ) ٢(فَالَْحاِمالِت وِقًْرا ) ١(َوالذَّارَِياِت ذَْرًوا { 
  }) ٦(َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع ) ٥(

أقسم اهللا تعاىل بالرياح املثريات للتراب، فالسحب احلامالت ثقال عظيًما من املاء، فالسفن اليت جتري يف البحار جريًا 
من البعث واحلساب  -أيها الناس -إن الذي توعدون به. ذا يسر وسهولة، فاملالئكة اليت تُقَسِّم أمر اهللا يف خلقه

  .ن حق يقني، وإن احلساب والثواب على األعمال لكائن ال حمالةلكائ

  ) ٩(ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك ) ٨(إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف ) ٧(َوالسََّماِء ذَاِت الُْحُبِك 

  }) ٩(أُِفَك ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن ) ٨(إِنَّكُْم لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف ) ٧(َوالسََّماِء ذَاِت الْحُُبِك { 
لفي قول مضطرب يف هذا القرآن، ويف  -أيها املكذبون -وأقسم اهللا تعاىل بالسماء ذات اخلَلْق احلسن، إنكم

ُيصرف عن القرآن والرسول صلى اهللا عليه وسلم َمن ُصرف عن اإلميان هبما؛ . الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .إىل اخلري إلعراضه عن أدلة اهللا وبراهينه اليقينية فلم يوفَّق

  ) ١١(الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ ) ١٠(قُِتلَ الْخَرَّاُصونَ 

  }) ١١(الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ ) ١٠(قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ { 
  .لُِعن الكذابون الظانون غري احلق، الذين هم يف لُجَّة من الكفر والضاللة غافلون متمادون

  ) ١٢(انَ َيْوُم الدِّينِ َيسْأَلُونَ أَيَّ

  }) ١٢(َيْسأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ { 
  مىت يوم احلساب واجلزاء؟: يسأل هؤالء الكذابون سؤال استبعاد وتكذيب

  ) ١٤(ذُوقُوا ِفْتنََتكُْم َهذَا الَِّذي كُْنُتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَ ) ١٣(َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ 

  }) ١٤(ذُوقُوا ِفْتنََتكُْم َهذَا الَِّذي كُْنُتمْ بِِه َتْسَتْعجِلُونَ ) ١٣(َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ { 
  .ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون يف الدنيا: يوم اجلزاء، يوم يُعذَّبون باإلحراق بالنار، ويقال هلم



  ) ١٦(آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني ) ١٥(ٍن إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيو

  }) ١٦(آِخِذيَن َما آَتاُهمْ َربُُّهْم إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني ) ١٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { 
، وعيون ماء جارية، أعطاهم اهللا مجيع مُناهم من أصناف النعيم، فأخذوا ذلك إن الذين اتقوا اهللا يف جنات عظيمة

  .راضني به، فَرِحة به نفوسهم، إهنم كانوا قبل ذلك النعيم حمسنني يف الدنيا بأعماهلم الصاحلة

  ) ١٨(َوبِالْأَْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ) ١٧(كَاُنوا قَِليلًا ِمَن اللَّْيلِ َما َيْهَجُعونَ 

  }) ١٨(َوبِاَألْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ) ١٧(كَانُوا قَِليال ِمَن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ { 
كان هؤالء احملسنون قليال من الليل ما ينامون، ُيَصلُّون لرهبم قانتني له، ويف أواخر الليل قبيل الفجر يستغفرون اهللا 

  .من ذنوهبم

  ) ١٩(ِئلِ وَالَْمْحُرومِ َوِفي أَْموَاِلهِْم َحقٌّ لِلسَّا

  }) ١٩(َوِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ { 
  .ويف أمواهلم حق واجب ومستحب للمحتاجني الذين يسألون الناس، والذين ال يسألوهنم حياء

  ) ٢٠(َوِفي الْأَْرضِ آَياتٌ ِللُْموِقنَِني 

  }) ٢٠(َوِفي اَألْرضِ آَياتٌ ِللُْموِقنَِني { 
ويف األرض عرب ودالئل واضحة على قدرة خلقها ألهل اليقني بأن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، واملصدِّقني 

  .لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٢١(َوِفي أَْنفُِسكُمْ أَفَلَا ُتْبِصُرونَ 

  }) ٢١(َوِفي أَنْفُِسكُْم أَفَال تُْبِصُرونَ { 
رة اهللا تعاىل، وعرب تدلكم على وحدانية خالقكم، وأنه ال إله لكم يستحق العبادة ويف خلق أنفسكم دالئل على قد

  سواه، أغَفَلتم عنها، فال تبصرون ذلك، فتعتربون به؟

  ) ٢٢(َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ 

  }) ٢٢(َوِفي السََّماِء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعدُونَ { 
  .ون من اخلري والشر والثواب والعقاب، وغري ذلك كله مكتوب مقدَّرويف السماء رزقكم وما توعد

  ) ٢٣(فََوَربِّ السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ 



  }) ٢٣(فََوَربِّ السََّماِء وَاَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ { 
  .بنفسه الكرمية أنَّ ما وعدكم به حق، فال َتُشكُّوا فيه كما ال َتُشكُّون يف نطقكمأقسم اهللا تعاىل 

  ) ٢٥(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٢٤(َهلْ أََتاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبرَاِهيَم الُْمكَْرِمَني 

  }) ٢٥(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالًما قَالَ َسالٌم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٢٤(َراهِيَم الُْمكَْرِمَني َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِْب{ 
حني دخلوا عليه يف  -وكانوا من املالئكة الكرام -حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم -أيها الرسول-هل أتاك 

  .ية قائال سالم عليكم، أنتم قوم غرباء ال نعرفكمسالمًا، فردَّ عليهم التح: بيته، فحيَّوه قائلني له

  ) ٢٧(فَقَرََّبُه إِلَْيهِْم قَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ ) ٢٦(فََراغَ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 

  }) ٢٧(فَقَرََّبُه إِلَيْهِْم قَالَ أَال َتأْكُلُونَ ) ٢٦(فَرَاغَ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ { 
فَعَدلَ ومال خفية إىل أهله، فعمد إىل عجل مسني فذحبه، وشواه بالنار، مث وضعه أمامهم، وتلَّطف يف دعوهتم إىل 

  الطعام قائال أال تأكلون؟

  ) ٢٨(فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف َوَبشَّرُوُه بُِغلَامٍ َعِليمٍ 

  }) ٢٨(ال َتَخْف َوَبشَّرُوُه بُِغالمٍ َعِليمٍ  فَأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا{ 
ستلد " سَاَرةَ"ال َتَخفْ إنا رسل اهللا، وبشروه بأن زوجته : فلما رآهم ال يأكلون أحسَّ يف نفسه خوفًا منهم، قالوا له

  .له ولًدا، سيكون من أهل العلم باهللا وبدينه، وهو إسحاق عليه السالم

  ) ٢٩(رٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم فَأَقَْبلَِت اْمَرأَُتُه ِفي َص

  }) ٢٩(فَأَقَْبلَِت اْمرَأَُتُه ِفي صَرٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعجُوٌز َعِقيٌم { 
فلما مسعت زوجة إبراهيم مقالة هؤالء املالئكة بالبشارة أقبلت حنوهم يف صيحة، فلطمت وجهها تعجًبا من هذا 

  كيف ألد وأنا عجوز عقيم ال ألد؟: ، وقالتاألمر

  ) ٣٠(قَالُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو الَْحكِيُم الَْعلِيُم 

  }) ٣٠(قَالُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو الَْحِكيُم الَْعِليُم { 
إنه سبحانه وتعاىل . ال عجب من قدرتههكذا قال ربك كما أخربناك، وهو القادر على ذلك، ف: قالت هلا مالئكة اهللا

  .هو احلكيم الذي يضع األشياء مواضعها، العليم مبصاحل عباده

) ٣٣(لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ ) ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٣١(قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ 
  ) ٣٤(َمةً ِعْنَد رَبَِّك ِللُْمْسرِِفَني ُمَسوَّ



ِلنُْرِسلَ َعلَْيهِمْ ِحَجاَرةً ِمْن ِطنيٍ ) ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٣١(قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ { 
  }) ٣٤(ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك ِللُْمْسرِِفَني ) ٣٣(

إن اهللا أرسلنا إىل قوم قد أجرموا لكفرهم : ما شأنكم وفيم أُرسلتم؟ قالوا: براهيم عليه السالم، ملالئكة اهللاقال إ
  .لنهلكهم حبجارة من طني متحجِّر، معلَّمة عند ربك هلؤالء املتجاوزين احلدَّ يف الفجور والعصيان؛ باهللا

  ) ٣٥(فَأَْخَرجَْنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

  }) ٣٥(فَأَخَْرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني { 
  .فأخرجنا َمن كان يف قرية قوم لوط من أهل اإلميان

  ) ٣٦(فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني 

  }) ٣٦(فََما َوَجدَْنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني { 
  .تلك القرية غري بيت من املسلمني، وهو بيت لوط عليه السالمفما وجدنا يف 

  ) ٣٧(َوَتَركَْنا ِفيَها آَيةً ِللَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَابَ الْأَِليَم 

  }) ٣٧(َوَتَركَْنا ِفيَها آَيةً ِللَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب اَأللِيَم { 
ا عالمة على قدرة اهللا تعاىل وانتقامه من الكفرة، وذلك عربة ملن وتركنا يف القرية املذكورة أثًرا من العذاب باقًي

  .خيافون عذاب اهللا املؤمل املوجع

  ) ٣٩(فََتَولَّى بُِركْنِِه َوقَالَ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ ) ٣٨(َوِفي ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

  }) ٣٩(فََتوَلَّى بُِركْنِِه َوقَالَ سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ ) ٣٨(اهُ إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ َوِفي ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْن{ 
فأْعَرَض فرعون . ويف إرسالنا موسى إىل فرعون وملئه باآليات واملعجزات الظاهرة آية للذين خيافون العذاب األليم

  .ر أو جمنونإنه ساح: مغترا بقوته وجانبه، وقال عن موسى

  ) ٤٠(فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم 

  }) ٤٠(فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم { 
  .بسبب كفره وجحوده وفجوره؛ فأخذنا فرعون وجنوده، فطرحناهم يف البحر، وهو آٍت ما يالم عليه

  ) ٤٢(َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ ) ٤١(ِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيحَ الَْعقِيَم َو

  }) ٤٢(ْتُه كَالرَِّميمِ َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِال َجَعلَ) ٤١(َوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الرِّيَح الْعَِقيَم { 
ويف شأن عاد وإهالكهم آيات وعرب ملن تأمل، إذ أرسلنا عليهم الريح اليت ال بركة فيها وال تأيت خبري، ما َتَدُع شيئًا 

  .مرَّت عليه إال صيَّرته كالشيء البايل



  ) ٤٤(رِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َيْنظُُرونَ فََعتَْوا َعْن أَْم) ٤٣(َوِفي ثَُموَد إِذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَّعُوا حَتَّى ِحنيٍ 

  }) ٤٤(فََعَتْوا َعْن أَْمرِ رَبِّهِْم فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ َوُهمْ َيْنظُُرونَ ) ٤٣(َوِفي ثَُموَد إِذْ قِيلَ لَُهْم َتَمتَُّعوا َحتَّى ِحنيٍ { 
فعصوا أمر رهبم، فأخذهتم . انتفعوا حبياتكم حىت تنتهي آجالكم: هلمويف شأن مثود وإهالكهم آيات وعرب، إذ قيل 

  .صاعقة العذاب، وهم ينظرون إىل عقوبتهم بأعينهم

  ) ٤٥(فََما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمنَْتصِرِيَن 

  }) ٤٥(فََما اْسَتطَاعُوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمْنَتصِرِيَن { 
  .هلرب وال النهوض مما هم فيه من العذاب، وما كانوا منتصرين ألنفسهمفما أمكنهم ا

  ) ٤٦(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني 

  }) ٤٦(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني { 
  .الفني ألمر اهللا، خارجني عن طاعتهوأهلكنا قوم نوح من قبل هؤالء، إهنم كانوا قوًما خم

  ) ٤٧(َوالسََّماَء َبَنْيَناَها بِأَْيٍد وَإِنَّا لَُموِسُعونَ 

  }) ٤٧(َوالسََّماَء َبَنيَْناَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَمُوِسُعونَ { 
  .ائهاوالسماء خلقناها وأتقناها، وجعلناها َسقْفًا لألرض بقوة وقدرة عظيمة، وإنا ملوسعون ألرجائها وأحن

  ) ٤٨(َوالْأَْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ 

  }) ٤٨(َواَألْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ { 
  .واألرض جعناها فراًشا للخلق لالستقرار عليها، فنعم املاهدون حنن

  ) ٤٩(َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينِ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

  }) ٤٩(ِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا َزْوَجْينِ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ َو{ 
  .لكي تتذكروا قدرة اهللا، وتعتربوا؛ ومن كل شيء من أجناس املوجودات خلقنا نوعني خمتلفني

  ) ٥٠(فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني 

  }) ٥٠(كُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَ{ 
من عقاب اهللا إىل رمحته باإلميان به وبرسوله، واتباع أمره والعمل بطاعته، إين لكم نذير بيِّن  -أيها الناس-ففروا
  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر، فزع إىل الصالة، وهذا فرار إىل اهللا. اإلنذار

  ) ٥١(َع اللَِّه إِلًَها آَخَر إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنذِيٌر ُمبٌِني َولَا َتْجَعلُوا َم



  }) ٥١(َوال َتْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر إِنِّي لَكُْم ِمْنهُ َنِذيٌر ُمبٌِني { 
  .وال جتعلوا مع اهللا معبوًدا آخر، إين لكم من اهللا نذير بيِّن اإلنذار

  ) ٥٢(ْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِم

  }) ٥٢(كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِال قَالُوا َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ { 
فعلت األمم املكذبة  هو شاعر أو ساحر أو جمنون،: كما كذبت قريش نبيَّها حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، وقالوا

  .رسلها من قبل قريش، فأحلَّ اهللا هبم نقمته

  ) ٥٣(أَتََواصَْوا بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ 

  }) ٥٣(أَتَوَاَصْوا بِهِ َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { 
وأعماهلم  أتواصى األولون واآلخرون بالتكذيب بالرسول حني قالوا ذلك مجيًعا؟ بل هم قوم طغاة تشاهبت قلوهبم

  .بالكفر والطغيان، فقال متأخروهم ذلك، كما قاله متقدموهم

  ) ٥٤(فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَْنتَ بَِملُومٍ 

  }) ٥٤(فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَْنَت بَِملُومٍ { 
  .ا أُرسلت بهعن املشركني حىت يأتيك فيهم أمر اهللا، فما أنت مبلوم من أحد، فقد بلَّغت م -أيها الرسول-فأعرْض 

  ) ٥٥(َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتنْفَُع الُْمْؤِمنَِني 

  }) ٥٥(َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمنَِني { 
عنهم، وعدم االلتفات إىل ختذيلهم، داوم على الدعوة إىل اهللا، وعلى وعظ من  -أيها الرسول-ومع إعراضك 
  .واملوعظة ينتفع هبما أهل القلوب املؤمنة، وفيهما إقامة احلجة على املعرضني فإن التذكري؛ أُرسلَت إليهم

  ) ٥٦(َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َوالْإِْنَس إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن 

  }) ٥٦(َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِْنَس إِال ِلَيعُْبُدوِن { 
  .ي عباديت وحدي دون َمن سوايوما خلقت اجلن واإلنس وبعثت مجيع الرسل إال لغاية سامية، ه

  ) ٥٧(َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن 

  }) ٥٧(َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن { 
اخللق، بل هم الفقراء فهو سبحانه غري حمتاج إىل . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فأنا الرزاق املعطي

  .إليه يف مجيع أحواهلم، فهو خالقهم ورازقهم والغين عنهم



  ) ٥٨(إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَّةِ الَْمِتُني 

  }) ٥٨(إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني { 
  .لقوة املتني، ال ُيقَْهر وال يغالَب، فله القدرة والقوة كلهاإن اهللا وحده هو الرزاق خللقه، املتكفل بأقواهتم، ذو ا

  ) ٥٩(فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذَنُوًبا ِمثْلَ ذَُنوبِ أَْصحَابِهِْم فَلَا َيْستَْعجِلُوِن 

  }) ٥٩(فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذَنُوًبا مِثْلَ ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم فَال َيْستَْعجِلُوِن { 
ذين ظلموا بتكذيبهم الرسول حممًدا صلى اهللا عليه وسلم نصيًبا من عذاب اهللا نازال هبم مثل نصيب أصحاهبم فإن لل

  .الذين مضَْوا من قبلهم، فال يستعجلون بالعذاب، فهو آتيهم ال حمالة

  ) ٦٠(فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َيْوِمهِمُ الَِّذي ُيوَعُدونَ 

  }) ٦٠(كَفَُروا ِمْن َيْومِهُِم الَِّذي ُيوَعُدونَ فََوْيلٌ لِلَِّذيَن { 
{ . فهالك وشقاء للذين كفروا باهللا ورسوله من يومهم الذي يوعدون فيه بنزول العذاب هبم، وهو يوم القيامة

  }سورة الطور 

َوالَْبْحرِ ) ٥(السَّقِْف الَْمْرفُوعِ َو) ٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ ) ٣(ِفي َرقٍّ مَْنُشورٍ ) ٢(َوِكَتابٍ َمْسطُورٍ ) ١(َوالطُّورِ 
  ) ٦(الَْمْسجُورِ 

وَالَْبْحرِ ) ٥(وَالسَّقْفِ الَْمْرفُوعِ ) ٤(وَالَْبْيِت الَْمْعُمورِ ) ٣(ِفي َرقٍّ َمْنشُورٍ ) ٢(َوِكتَابٍ َمْسطُورٍ ) ١(َوالطُّورِ { 
  }) ٦(الَْمْسجُورِ 

سبحانه وتعاىل موسى عليه، وبكتاب مكتوب، وهو القرآن يف صحف أقسم اهللا بالطور، وهو اجلبل الذي كلَّم اهللا 
منشورة، وبالبيت املعمور يف السماء باملالئكة الكرام الذين يطوفون به دائمًا، وبالسقف املرفوع وهو السماء الدنيا، 

  .وبالبحر املسجور اململوء باملياه

  ) ١٠(وََتِسُري الْجَِبالُ َسيًْرا ) ٩(َيْوَم َتُمورُ السََّماُء َمْوًرا ) ٨( َما لَُه ِمْن َداِفعٍ) ٧(إِنَّ َعذَاَب رَبَِّك لََواِقٌع 

  }) ١٠(َوَتِسريُ الْجِبَالُ سَْيًرا ) ٩(َيْوَم َتمُوُر السََّماُء َمْوًرا ) ٨(َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ) ٧(إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع { 
ع، ليس له ِمن مانع مينعه حني وقوعه، يوم تتحرك السماء فيختلُّ بالكفار لَواق -أيها الرسول-إن عذاب ربك 

  .نظامها وتضطرب أجزاؤها، وذلك عند هناية احلياة الدنيا، وتزول اجلبال عن أماكنها، وتسري كسري السحاب

  ) ١٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ ) ١١(فََوْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  }) ١٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ ) ١١(وَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني فََوْيلٌ َي{ 
  .فهالك يف هذا اليوم واقع باملكذبني الذين هم يف خوض بالباطل يلعبون به، ويتخذون دينهم هزًوا ولعًبا



  ) ١٤(مْ بَِها ُتكَذُِّبونَ َهِذِه النَّارُ الَِّتي كُْنُت) ١٣(َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ جََهنََّم َدعا 

  }) ١٤(َهِذِه النَّاُر الَِّتي كُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ ) ١٣(َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعا { 
  .هذه هي النار اليت كنتم هبا تكذِّبون: يوم ُيْدفَع هؤالء املكذبون دفًعا بعنف وَمهانة إىل نار جهنم، ويقال توبيًخا هلم

اْصلَْوَها فَاصْبُِروا أَوْ لَا َتْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيكُمْ إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ١٥(أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَنُْتْم لَا ُتْبِصُرونَ 
)١٦ (  

ُروا َسَواٌء َعلَْيكُمْ إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ اْصلَْوَها فَاصْبُِروا أَوْ ال َتْصبِ) ١٥(أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنُتْم ال ُتْبِصُرونَ { 
)١٦ ({  

أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم أنتم ال تنظرون؟ ذوقوا حرَّ هذه النار، فاصربوا على أملها وشدهتا، أو ال تصربوا 
مل تصربوا، إمنا ُتجزون ما كنتم على ذلك، فلن ُيَخفَّف عنكم العذاب، ولن خترجوا منها، سواء عليكم صربمت أم 

  .تعملون يف الدنيا

  ) ١٨(فَاِكهَِني بَِما آَتاُهمْ َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب الَْجحِيمِ ) ١٧(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنِعيمٍ 

  }) ١٨(َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب الَْجحِيمِ فَاِكهَِني بَِما آَتاُهْم ) ١٧(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنعِيمٍ { 
إن املتقني يف جنات ونعيم عظيم، يتفكهون مبا آتاهم اهللا من النعيم من أصناف املالذِّ املختلفة، وجنَّاهم اهللا من عذاب 

  .النار

  ) ٢٠(ى سُُررٍ َمْصفُوفٍَة َوزَوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ ُمتَِّكِئَني َعلَ) ١٩(كُلُوا َواشَْرُبوا َهنِيئًا بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

  }) ٢٠(ُمتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة َوَزوَّجَْناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ ) ١٩(كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { 
وهم متكئون على سرر . أعمال صاحلة يف الدنيا كلوا طعاًما هنيئًا، واشربوا شراًبا سائًغا؛ جزاء مبا عملتم من
  .متقابلة، وزوَّجناهم بنساء بيض واسعات العيون حساهننَّ

بَِما كََسَب َرِهنيٌ ِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ َوالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبعَْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّتَُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَم
)٢١ (  

ِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِما كََسبَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهمْ بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم َوَما أَلَتَْناُهْم ِمْن َعَم{ 
  }) ٢١(َرِهٌني 

لَتقَرَّ ؛ وأحلقنا هبم ذريتهم يف منزلتهم يف اجلنة، وإن مل يبلغوا عمل آبائهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يف اإلميان،
. أعني اآلباء باألبناء عندهم يف منازهلم، فُيْجَمع بينهم على أحسن األحوال، وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعماهلم

  .كل إنسان مرهون بعمله، ال حيمل ذنب غريه من الناس

  ) ٢٣(َيتََناَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا لَا لَْغٌو ِفيَها َولَا تَأْثِيٌم ) ٢٢(َهٍة وَلَْحمٍ ِممَّا َيْشتَُهونَ َوأَْمدَْدَناُهمْ بِفَاِك



  }) ٢٣(َيَتَناَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا ال لَْغٌو ِفيَها َوال تَأِْثيٌم ) ٢٢(َوأَْمَدْدَناُهْم بِفَاِكَهٍة َولَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ { 
ا ذُكر من النعيم فواكه وحلوًما مما يستطاب وُيشتهى، ومن هذا النعيم أهنم يتعاطَْون يف اجلنة كأًسا وزدناهم على م

من اخلمر، يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب خمالف خلمر الدنيا، فال يزول به عقل 
  .صاحبه، وال حيصل بسببه لغو، وال كالم فيه إمث أو معصية

  ) ٢٤(لَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكْنُونٌ َوَيطُوُف َع

  }) ٢٤(َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ { 
  .ويطوف عليهم غلمان ُمَعدُّون خلدمتهم، كأهنم يف الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون يف أصدافه

فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَابَ ) ٢٦(قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني ) ٢٥(لَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َع
  ) ٢٨(إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَّحِيُم ) ٢٧(السَُّمومِ 

فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَابَ ) ٢٦(قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني ) ٢٥(َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ  َوأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى{ 
  }) ٢٨(إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَّحِيُم ) ٢٧(السَُّمومِ 

 -وحنن بني أهلينا -إنا كنا قبل يف الدنيا: ا عن عظيم ما هم فيه وسببه، قالواوأقبل أهل اجلنة، يسأل بعضهم بعًض
فمنَّ اهللا علينا باهلداية والتوفيق، ووقانا عذاب مسوم جهنم، وهو . خائفني ربنا، مشفقني من عذابه وعقابه يوم القيامة

ينا عذاب السَّموم ويوصلنا إىل النعيم، إنا كنا من قبلُ نضرع إليه وحده ال نشرك معه غريه أن يق. نارها وحرارهتا
فمن بِره ورمحته إيانا أنالنا رضاه واجلنة، ووقانا ِمن سخطه . فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا، إنه هو الَبرُّ الرحيم

  .والنار

  ) ٢٩(فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمتِ رَبَِّك بِكَاِهنٍ َولَا َمْجُنوٍن 

  }) ٢٩(نِْعَمِت رَبَِّك بِكَاِهنٍ َوال َمْجُنوٍن فَذَكِّْر فََما أَْنتَ بِ{ 
َمن أُرسلت إليهم بالقرآن، فما أنت بإنعام اهللا عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن خيرب  -أيها الرسول-فذكِّر 

  .بالغيب دون علم، وال جمنون ال يعقل ما يقول كما َيدَّعون

  ) ٣١(قُلْ َترَبَُّصوا فَإِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِِّصَني ) ٣٠(الَْمُنوِن  أَْم َيقُولُونَ َشاِعرٌ َنتََربَُّص بِهِ َرْيَب

  }) ٣١(قُلْ تََربَّصُوا فَإِنِّي مََعكُْم ِمَن الْمَُترَبِِّصَني ) ٣٠(أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََترَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنوِن { 
انتظروا مويت فإين معكم من : نتظر به نزول املوت؟ قل هلمهو شاعر ن: -أيها الرسول-أم يقول املشركون لك 

  .املنتظرين بكم العذاب، وسترون ملن تكون العاقبة

  ) ٣٢(أَْم َتأُْمُرُهمْ أَْحلَامُُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ 



  }) ٣٢(أَْم َتأُْمرُُهْم أَْحالُمُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { 
ذلك أن صفات الكهانة والشعر واجلنون ال ميكن اجتماعها يف (هؤالء املكذبني عقوهلم هبذا القول املتناقضبل أتأمر 
  .، بل هم قوم متجاوزون احلدَّ يف الطغيان)آن واحد

  ) ٣٣(أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَُه َبلْ لَا ُيْؤِمُنونَ 

  }) ٣٣(أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَُه َبلْ ال ُيؤِْمُنونَ { 
  .بل أيقول هؤالء املشركون، اختلق حممد القرآن من تلقاء نفسه؟ بل هم ال يؤمنون، فلو آمنوا مل يقولوا ما قالوه

  ) ٣٤(فَلَْيأُْتوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِنْ كَانُوا َصاِدِقَني 

  }) ٣٤(فَلَْيأُْتوا بَِحدِيٍث ِمثِْلِه إِنْ كَاُنوا َصاِدِقَني { 
  .أن حممًدا اختلقه -يف زعمهم -ن، إن كانوا صادقنيفليأتوا بكالم مثل القرآ

  ) ٣٥(أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الْخَاِلقُونَ 

  }) ٣٥(أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ { 
وهبذا . ين باطل ومستحيلأُخِلق هؤالء املشركون من غري خالق هلم وموجد، أم هم اخلالقون ألنفسهم؟ وكال األمر
  .يتعيَّن أن اهللا سبحانه هو الذي خلقهم، وهو وحده الذي ال تنبغي العبادة وال تصلح إال له

  ) ٣٦(أَْم َخلَقُوا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َبلْ لَا ُيوِقُنونَ 

  }) ٣٦(أَْم َخلَقُوا السََّماَواِت وَاَألْرَض َبلْ ال ُيوِقُنونَ { 
  .موات واألرض على هذا الصنع البديع؟ بل هم ال يوقنون بعذاب اهللا، فهم مشركونأم َخلَقوا الس

  ) ٣٧(أَْم ِعْنَدُهْم خََزاِئُن َربِّكَ أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُرونَ 

  }) ٣٧(أَْم ِعْنَدُهمْ َخزَاِئُن رَبَِّك أَْم ُهُم الُْمَسْيِطُرونَ { 
ون املتسلطون على خلق اهللا بالقهر والغلبة؟ ليس األمر كذلك، أم عندهم خزائن ربك يتصرفون فيها، أم هم اجلبار

  .بل هم العاجزون الضعفاء

  ) ٣٨(أَْم لَُهْم سُلٌَّم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

  }) ٣٨(بِنيٍ أَْم لَُهْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهمْ بُِسلْطَاٍن ُم{ 
أم هلم مصعد إىل السماء يستمعون فيه الوحي بأن الذي هم عليه حق؟ فليأت َمن يزعم أنه استمع ذلك حبجة بينة 

  .تصدِّق دعواه



  ) ٣٩(أَْم لَُه الَْبَناُت َولَكُُم الَْبُنونَ 

  }) ٣٩(أَْم لَُه الَْبنَاُت َولَكُُم الَْبُنونَ { 
  ن كما تزعمون افتراء وكذًبا؟أِللِه سبحانه البنات ولكم البنو

  ) ٤٠(أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ 

  }) ٤٠(أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ { 
لبها هؤالء املشركون أجًرا على تبليغ الرسالة، فهم يف جهد ومشقة من التزام غرامة تط -أيها الرسول-أتسأل 
  منهم؟

  ) ٤١(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكُْتُبونَ 

  }) ٤١(أَْم ِعْنَدُهمُ الْغَْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ { 
فإنه ال يعلم الغيب يف السموات ؛ أم عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس وخيربوهنم به؟ ليس األمر كذلك

  .واألرض إال اهللا

  ) ٤٢(الَِّذيَن كَفَُروا ُهمُ الَْمِكيُدونَ أَْم ُيرِيُدونَ كَْيًدا فَ

  }) ٤٢(أَْم يُرِيُدونَ كَْيًدا فَالَِّذيَن كَفَُروا ُهُم الَْمِكيُدونَ { 
  .بل يريدون برسول اهللا وباملؤمنني مكرًا، فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم

  ) ٤٣(ا ُيْشرِكُونَ أَْم لَُهْم إِلٌَه غَْيُر اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّ

  }) ٤٣(أَْم لَُهْم إِلٌَه غَْيُر اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ { 
أم هلم معبود يستحق العبادة غري اهللا؟ تنزَّه وتعاىل عما يشركون، فليس له شريك ىف امللك، وال شريك يف الوحدانية 

  .والعبادة

  ) ٤٤(َساِقطًا َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُوٌم  َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء

  }) ٤٤(َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساِقطًا َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُوٌم { 
هذا : وإن ير هؤالء املشركون قطًعا من السماء ساقطًا عليهم عذاًبا هلم مل ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب، ولقالوا

  .فوق بعضسحاب متراكم بعضه 

  ) ٤٥(فَذَْرُهمْ َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ 



  }) ٤٥(فَذَرُْهْم حَتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ { 
  .هؤالء املشركني حىت يالقوا يومهم الذي فيه ُيْهلكون، وهو يوم القيامة -أيها الرسول-فدع 

  ) ٤٦(ي َعْنُهْم كَْيُدُهْم َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ َيْوَم لَا ُيغْنِ

  }) ٤٦(َيْوَم ال ُيغْنِي َعْنُهْم كَْيُدُهْم َشْيئًا َوال ُهْم يُْنَصُرونَ { 
  .ويف ذلك اليوم ال َيْدفع عنهم كيدهم من عذاب اهللا شيئًا، وال ينصرهم ناصر من عذاب اهللا

  ) ٤٧(ا ُدونَ ذَِلَك َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َعذَاًب

  }) ٤٧(َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َعذَاًبا ُدونَ ذَِلَك َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ ال َيْعلَُمونَ { 
ك، ولكن وإن هلؤالء الظلمة عذاًبا يلقونه يف الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسيب وعذاب الربزخ وغري ذل

  .أكثرهم ال يعلمون ذلك

  ) ٤٩(َوِمَن اللَّْيلِ فََسبِّْحُه َوإِدَْباَر النُُّجومِ ) ٤٨(َواْصبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك فَإِنََّك بِأَْعيُنَِنا َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ ِحَني َتقُوُم 

  }) ٤٩(َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه َوإِْدبَاَر النُُّجومِ ) ٤٨(رَبَِّك ِحَني َتقُوُم  وَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك فَإِنََّك بِأَعُْينَِنا َوَسبِّحْ بِحَْمِد{ 
حلكم ربك وأمره فيما َحمَّلك من الرسالة، وعلى ما يلحقك من أذى قومك، فإنك مبرأى  -أيها الرسول-واصرب 

ك، ومن الليل فسبِّح حبمد ربك منا وحفظ واعتناء، وسبِّح حبمد ربك حني تقوم إىل الصالة، وحني تقوم من نوم
ويف هذه اآلية إثبات لصفة العينني هللا تعاىل مبا . وعظِّمه، وصلِّ له، وافعل ذلك عند صالة الصبح وقت إدبار النجوم

يليق به، دون تشبيه خبلقه أو تكييف لذاته، سبحانه وحبمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأمجع عليه سلف األمة، 
  .اجلمع للتعظيم واللفظ ورد هنا بصيغة

  }سورة النجم { 

  ) ٤(إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحيٌ ُيوَحى ) ٣(َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى ) ٢(َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى ) ١(َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى 

  }) ٤(إِنْ ُهَو إِال َوْحٌي ُيوَحى ) ٣(َهَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ الْ) ٢(َما َضلَّ َصاحُِبكُْم َوَما غََوى ) ١(َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى { 
أقسم اهللا تعاىل بالنجوم إذا غابت، ما حاد حممد صلى اهللا عليه وسلم عن طريق اهلداية واحلق، وما خرج عن 

ما القرآن وما السنة إال . الرشاد، بل هو يف غاية االستقامة واالعتدال والسداد، وليس نطقه صادًرا عن هوى نفسه
  .اهللا إىل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وحي من

فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى ) ٨(ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى ) ٧(َوُهَو بِالْأُفُقِ الْأَْعلَى ) ٦(ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى ) ٥(َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى 
  ) ١١(فَُؤاُد َما َرأَى َما كَذََب الْ) ١٠(فَأَْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى ) ٩(

فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَوْ ) ٨(ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى ) ٧(َوُهَو بِاُألفُقِ اَألْعلَى ) ٦(ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى ) ٥(َعلََّمُه َشِديدُ الْقَُوى { 
  }) ١١(أَى َما كَذَبَ الْفَُؤاُد َما َر) ١٠(فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى ) ٩(أَدَْنى 



علَّم حممًدا صلى اهللا عليه وسلم َملَك شديد القوة، ذو منظر حسن، وهو جربيل عليه السالم، الذي ظهر واستوى 
على صورته احلقيقية للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف األفق األعلى، وهو أفق الشمس عند مطلعها، مث دنا جربيل 

فأوحى اهللا سبحانه . ب، فكان دنوُّه مقدار قوسني أو أقرب من ذلكمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فزاد يف القر
ما كذب قلب حممد صلى اهللا . وتعاىل إىل عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم ما أوحى بواسطة جربيل عليه السالم

  .عليه وسلم ما رآه بصره

إِذْ ) ١٥(ِعْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى ) ١٤(عِْنَد ِسْدَرِة الُْمْنتََهى ) ١٣(َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً أُْخَرى ) ١٢(أَفَُتَماُروَنُه َعلَى َما َيَرى 
  ) ١٨(لَقَْد رَأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُبَْرى ) ١٧(َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى ) ١٦(َيْغَشى السِّْدَرةَ َما يَْغَشى 

) ١٥(عِْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى ) ١٤(ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمنَْتَهى ) ١٣(ْزلَةً أُخَْرى َولَقَْد َرآهُ َن) ١٢(أَفَُتَمارُوَنُه َعلَى َما َيَرى { 
  }) ١٨(لَقَْد َرأَى ِمْن آَياتِ َربِِّه الْكُْبَرى ) ١٧(َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى ) ١٦(إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى 

فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى حممد صلى اهللا أُتكذِّبون حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، 
وهي يف السماء السابعة،  -شجرة َنْبق -عليه وسلم جربيل على صورته احلقيقية مرة أخرى عند سدرة املنتهى

إذ .  ُوِعد هبا املتقونينتهي إليها ما ُيعَْرج به من األرض، وينتهي إليها ما ُيْهَبط به من فوقها، عندها جنة املأوى اليت
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم على صفة . يغشى السدرة من أمر اهللا شيء عظيم، ال يعلم وصفه إال اهللا عز وجل

لقد رأى حممد صلى اهللا عليه . عظيمة من الثبات والطاعة، فما مال بصره مييًنا وال مشاال وال جاوز ما أُِمر برؤيته
  .يات ربه الكربى الدالة على قدرة اهللا وعظمته من اجلنة والنار وغري ذلكوسلم ليلة املعراج من آ

  ) ٢٠(َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى ) ١٩(أَفَرَأَْيُتُم اللَّاَت َوالْعُزَّى 

  }) ٢٠(َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألْخَرى ) ١٩(أَفَرَأَيُْتُم الالَت َوالُْعزَّى { 
الالت والعزَّى ومناة الثالثة األخرى، هل نفعت أو ضرَّت حىت : ذه اآلهلة اليت تعبدوهناه -أيها املشركون -أفرأيتم

  تكون شركاء هللا؟

هُ إِنْ ِهَي إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَنَْزلَ اللَّ) ٢٢(ِتلْكَ إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيَزى ) ٢١(أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه الْأُنْثَى 
  ) ٢٣(بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوَما َتهَْوى الْأَنْفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْهَدى 

ُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَنَْزلَ إِنْ ِهَي إِال أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْن) ٢٢(تِلَْك إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيَزى ) ٢١(أَلَكُمُ الذَّكَُر َولَُه األُْنثَى { 
  }) ٢٣(َدى اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ إِال الظَّنَّ َوَما َتهَْوى اَألنْفُُس َولَقَدْ َجاَءُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْه

ما . إذًا قسمة جائرةأجتعلون لكم الذَّكر الذي ترضونه، وجتعلون هللا بزعمكم األنثى اليت ال ترضوهنا ألنفسكم؟ تلك 
هذه األوثان إال أمساء ليس هلا من أوصاف الكمال شيء، إمنا هي أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم مبقتضى أهوائكم 

ما يتبع هؤالء املشركون إال الظن، وهوى أنفسهم املنحرفة . الباطلة، ما أنزل اهللا هبا ِمن حجة تصدق دعواكم فيها
  .م من رهبم على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما فيه هدايتهم، فما انتفعوا بهعن الفطرة السليمة، ولقد جاءه

  ) ٢٥(فَِللَِّه الْآِخَرةُ َوالْأُولَى ) ٢٤(أَْم ِللْإِْنَساِن َما َتَمنَّى 



  }) ٢٥(فَِللَِّه اآلِخَرةُ وَاُألولَى ) ٢٤(أَْم ِلإلِْنَساِن َما َتَمنَّى { 
  .عة هذه املعبودات أو غريها مما هتواه نفسه، فلله أمر الدنيا واآلخرةليس لإلنسان ما متناه من شفا

  ) ٢٦( وَيَْرَضى َوكَْم ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواِت لَا ُتْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئًا إِلَّا ِمْن بَْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء

  }) ٢٦(نِي َشفَاَعتُُهْم َشيْئًا إِال ِمْن بَْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء وََيْرَضى َوكَْم ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواتِ ال ُتْغ{ 
وكثري من املالئكة يف السموات مع علوِّ منزلتهم، ال تنفع شفاعتهم شيئًا إال من بعد أن يأذن اهللا هلم بالشفاعة، 

  .ويرضى عن املشفوع له

َوَما لَُهمْ بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ) ٢٧(بِالْآِخَرةِ لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَى  إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ
  ) ٢٨(لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا 

َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِال الظَّنَّ َوإِنَّ ) ٢٧(كَةَ َتْسِمَيةَ اُألنْثَى إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة لَُيَسمُّونَ الَْمالِئ{ 
  }) ٢٨(الظَّنَّ ال ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشيْئًا 

م إن الذين ال يصدِّقون باحلياة اآلخرة من كفار العرب وال يعملون هلا ليسمُّون املالئكة تسمية اإلناث؛ العتقاده
وما هلم بذلك من علم صحيح يصدِّق ما قالوه، ما يتبعون إال الظن الذي . جهال أن املالئكة إناث، وأهنم بنات اهللا
  .ال جيدي شيئًا، وال يقوم أبًدا مقام احلق

ُهْم ِمَن الِْعلْمِ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ ذَِلَك َمْبلَُغ) ٢٩(فَأَْعرِْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا وَلَْم ُيرِْد إِلَّا الَْحَياةَ الدُّْنَيا 
  ) ٣٠(َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اْهَتَدى 

ُهَو أَْعلَُم بَِمْن  ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ِمَن الْعِلْمِ إِنَّ َربََّك) ٢٩(فَأَْعرِْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا وَلَْم يُرِْد إِال الَْحَياةَ الدُّنَْيا { 
  }) ٣٠(َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى 

ذلك الذي هم عليه هو منتهى علمهم . فأْعرِْض عمَّن توىل عن ذكرنا، وهو القرآن، ومل ُيرِدْ إال احلياة الدنيا
ويف هذا إنذار . ك طريق اإلسالمإن ربك هو أعلم مبن حاَد عن طريق اهلدى، وهو أعلم مبن اهتدى وسل. وغايتهم

شديد للعصاة املعرضني عن العمل بكتاب اهللا، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، املؤثرين هلوى النفس وحظوظ 
  .الدنيا على اآلخرة

الَِّذينَ ) ٣١(الَِّذيَن أَْحَسُنوا بِالُْحْسَنى  َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساءُوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي
ذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َوإِذْ أَْنُتْم أَجِنَّةٌ َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر الْإِثْمِ وَالْفَوَاِحَش إِلَّا اللََّمَم إِنَّ َربََّك وَاِسُع الَْمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم بِكُمْ إِ

  ) ٣٢(ْم فَلَا ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى ِفي ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُ

) ٣١(وا بِالُْحْسَنى َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا وََيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُن{ 
ذْ مِ وَالْفَوَاِحشَ إِال اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم بِكُمْ إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن اَألْرضِ وَإِالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئرَ اِإلثْ

  }) ٣٢(أَنُْتْم أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم فَال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى 
ىل ملك ما يف السموات وما يف األرض؛ ليجزي الذين أساءوا بعقاهبم على ما عملوا من السوء، واهللا سبحانه وتعا



وجيزي الذي أحسنوا باجلنة، وهم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش إال اللمم، وهي الذنوب الصغار 
مع اإلتيان بالواجبات وترك احملرمات، اليت ال ُيِصرُّ صاحبها عليها، أو يلمُّ هبا العبد على وجه الندرة، فإن هذه 

يغفرها اهللا هلم ويسترها عليهم، إن ربك واسع املغفرة، هو أعلم بأحوالكم حني خلق أباكم آدم من تراب، وحني 
أنتم أجنَّة يف بطون أمهاتكم، فال تزكُّوا أنفسكم فتمدحوها وَتِصفُوها بالتقوى، هو أعلم مبن اتقى عقابه فاجتنب 

  .ادهمعاصيه من عب

  ) ٣٤(َوأَْعطَى قَِليلًا َوأَكَْدى ) ٣٣(أَفَرَأَْيَت الَِّذي تَوَلَّى 

  }) ٣٤(َوأَعْطَى قَِليال َوأَكَْدى ) ٣٣(أَفَرَأَْيَت الَِّذي َتوَلَّى { 
  الذي أعرض عن طاعة اهللا وأعطى قليال ِمن ماله، مث توقف عن العطاء وقطع معروفه؟ -أيها الرسول-أفرأيت 

  ) ٣٥(لُْم الَْغْيبِ فَُهَو يََرى أَِعْنَدُه ِع

  }) ٣٥(أَِعْنَدُه ِعلُْم الْغَْيبِ فَُهَو َيَرى { 
أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفَد ما يف يده حىت أمسك معروفه، فهو يرى ذلك ِعياًنا؟ ليس األمر 

  .خبال وُشحا؛ كذلك، وإمنا أمسك عن الصدقة واملعروف والرب والصلة

  ) ٣٧(وَإِبَْراِهيمَ الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى  أَْم

  }) ٣٧(َوإِْبَراهِيَم الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(أَْم لَمْ ُيَنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى { 
  أم مل ُيَخبَّر مبا جاء يف أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وفَّى ما أُمر به وبلَّغه؟

  ) ٣٩(َوأَنْ لَْيَس ِللْإِْنَسانِ إِلَّا َما سََعى ) ٣٨(ا َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى أَلَّ

  }) ٣٩(َوأَنْ لَْيَس ِلِإلْنَسانِ إِال َما سََعى ) ٣٨(أَال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى { 
نسان من األجر إال ما كسب هو لنفسه أنه ال تؤخذ نفس مبأمث غريها، ووزرها ال حيمله عنها أحد، وأنه ال حيصل لإل

  .بسعيه

  ) ٤٠(َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوفَ ُيَرى 

  }) ٤٠(َوأَنَّ َسْعَيهُ َسْوَف يَُرى { 
  .وأن سعيه سوف ُيرى يف اآلخرة، فيميَّز َحَسنه من سيئه؛ تشريفًا للمحسن وتوبيًخا للمسيء

  ) ٤٢(ى رَبَِّك الُْمْنتََهى َوأَنَّ إِلَ) ٤١(ثُمَّ ُيجَْزاُه الَْجَزاَء الْأَْوفَى 



  }) ٤٢(َوأَنَّ إِلَى َربَِّك الُْمْنتََهى ) ٤١(ثُمَّ ُيْجَزاهُ الْجََزاَء اَألْوفَى { 
انتهاء مجيع خلقه يوم  -أيها الرسول-مث ُيجزى اإلنسان على سعيه اجلزاء املستكمل جلميع عمله، وأنَّ إىل ربك 

  .القيامة

  ) ٤٣(كَى َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وَأَْب

  }) ٤٣(َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى { 
  .وأنه سبحانه وتعاىل أضحك َمن شاء يف الدنيا بأن سرَّه، وأبكى من شاء بأن غَمَّه

  ) ٤٤(َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت َوأَْحَيا 

  }) ٤٤(َوأَنَُّه ُهَو أََماَت وَأَْحَيا { 
  .حيا َمن أراد حياته منهم، فهو املتفرِّد سبحانه باإلحياء واإلماتةوأنه سبحانه أمات َمن أراد موته ِمن خلقه، وأ

  ) ٤٦(ِمْن ُنطْفٍَة إِذَا ُتْمَنى ) ٤٥(َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َوالْأُنْثَى 

  }) ٤٦(ِمْن ُنطْفٍَة إِذَا ُتمَْنى ) ٤٥(َوأَنَّهُ َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَاُألنْثَى { 
  .الذكر واألنثى من اإلنسان واحليوان، من نطفة ُتَصبُّ يف الرحم: ه خلق الزوجنيوأن

  ) ٤٧(َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ الْأُخَْرى 

  }) ٤٧(َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ اُألْخَرى { 
  .إعادة خلقهم بعد مماهتم، وهي النشأة األخرى يوم القيامة -أيها الرسول-وأن على ربك 

  ) ٤٨(ُه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى َوأَنَّ

  }) ٤٨(َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى { 
  .وأنه هو أغىن َمن شاء ِمن خلقه باملال، وملَّكه هلم وأرضاهم به

  ) ٤٩(َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى 

  }) ٤٩(َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّعَْرى { 
  .جنم مضيء، كان بعض أهل اجلاهلية يعبدونه من دون اهللا وأنه سبحانه وتعاىل هو رب الشِّعْرى، وهو

) ٥٢(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ُهمْ أَظْلََم وَأَطَْغى ) ٥١(َوثَُموَد فََما أَبْقَى ) ٥٠(َوأَنَُّه أَْهلََك َعاًدا الْأُولَى 
  ) ٥٤(فََغشَّاَها َما غَشَّى ) ٥٣(َوالُْمْؤتَِفكَةَ أَْهَوى 



) ٥٢(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ُهْم أَظْلََم َوأَطَْغى ) ٥١(َوثَُموَد فََما أَْبقَى ) ٥٠(َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاًدا اُألولَى { 
  }) ٥٤(فََغشَّاَها َما غَشَّى ) ٥٣(َوالُْمْؤتَِفكَةَ أَْهَوى 

، وأهلك مثود، وهم قوم صاحل، فلم ُيْبقِ منهم أحًدا، وأهلك وأنه سبحانه وتعاىل أهلك عاًدا األوىل، وهم قوم هود
ومدائن قوم لوط قلبها اهللا عليهم، . هؤالء كانوا أشد مترًدا وأعظم كفًرا من الذين جاؤوا من بعدهم. قوم نوح قبلُ

  .وجعل عاليها سافلها، فألبسها ما ألبسها من احلجارة

  ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبَِّك َتَتمَاَرى 

  }) ٥٥(فَبِأَيِّ آالِء رَبَِّك َتَتمَاَرى { 
  َتُشك؟ -أيها اإلنسان املكذب -فبأيِّ نعم ربك عليك

  ) ٥٦(َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ الْأُولَى 

  }) ٥٦(َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ اُألولَى { 
  .س ببدع من الرسلهذا حممد صلى اهللا عليه وسلم، نذير باحلق الذي أنذر به األنبياء قبله، فلي

  ) ٥٨(لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ) ٥٧(أَزِفَِت الْآزِفَةُ 

  }) ٥٨(لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ) ٥٧(أَزِفَتِ اآلزِفَةُ { 
  .قربت القيامة ودنا وقتها، ال يدفعها إذًا من دون اهللا أحد، وال َيطَِّلع على وقت وقوعها إال اهللا

فَاْسُجدُوا ِللَِّه َواْعُبُدوا ) ٦١(َوأَنُْتْم َساِمُدونَ ) ٦٠(َوَتْضَحكُونَ َولَا َتْبكُونَ ) ٥٩(أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَ 
)٦٢ (  

ْسُجُدوا ِللَِّه َواعُْبُدوا فَا) ٦١(َوأَنُْتْم َساِمُدونَ ) ٦٠(وََتْضَحكُونَ َوال َتْبكُونَ ) ٥٩(أَفَِمْن َهذَا الَْحدِيِث تَْعَجُبونَ { 
)٦٢ ({  

من أن يكون صحيحًا، وتضحكون منه سخرية واستهزاًء، وال تبكون  -أيها املشركون-أفِمن هذا القرآن تعجبون 
{ . خوفًا من وعيده، وأنتم الهون معرضون عنه؟ فاسجدوا هللا وأخلصوا العبادة له وحده، وسلِّموا له أموركم

  }سورة القمر 

  ) ١(السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر  اقَْترََبِت

  }) ١(اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر { 
النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية، فدعا اهللا، " مكة"دنت القيامة، وانفلق القمر فلقتني، حني سأل كفار 

  .فأراهم تلك اآلية

  ) ٢(ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرُِضوا َوَيقُولُوا 



  }) ٢(َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ { 
وإن ير املشركون دليال وبرهاًنا على صدق الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم، ُيعرضوا عن اإلميان به وتصديقه 

  .محل ال دوام لههذا سحر باطل ذاهب مض: مكذبني منكرين، ويقولوا بعد ظهور الدليل

  ) ٣(َوكَذَّبُوا َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم َوكُلُّ أَْمرٍ ُمْستَِقرٌّ 

  }) ٣(َوكَذَّبُوا وَاتََّبُعوا أَْهَواَءُهْم وَكُلُّ أَْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ { 
من خري أو  وكذَّبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، واتبعوا ضاللتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب، وكلُّ أمر

  .شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب

  ) ٤(َولَقَْد َجاءَُهْم ِمَن الْأَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر 

  }) ٤(َولَقَدْ َجاَءُهْم ِمَن اَألْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر { 
العذاب، ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم ولقد جاء كفار قريش من أنباء األمم املكذبة برسلها، وما حلَّ هبا من 

  .وضالهلم

  ) ٥(ِحكَْمةٌ بَاِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر 

  }) ٥(ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر { 
  هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها، فأي شيء تغين النذر عن قوم أعرضوا وكذَّبوا هبا؟

  ) ٦(َيْوَم َيْدعُ الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ فََتَولَّ َعْنُهْم 

  }) ٦(فََتَولَّ َعْنُهمْ َيْوَم َيْدُع الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ { 
إىل أمر فظيع منكر، " القرن"يوم يدعو امللك بنفخه يف . عنهم، وانتظر هبم يوًما عظيًما -أيها الرسول-فأعرض 

  .وهو موقف احلساب

ُمْهِطِعنيَ إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوٌم َعِسرٌ ) ٧(ْم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجدَاِث كَأَنَُّهْم جََراٌد ُمنَْتِشٌر ُخشًَّعا أَْبَصارُُه
)٨ (  

ِعي َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوٌم ُمْهِطِعنيَ إِلَى الدَّا) ٧(ُخشًَّعا أَْبصَاُرُهْم َيخُْرُجونَ ِمَن اَألْجدَاِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد مُْنَتِشٌر { 
  }) ٨(َعِسٌر 

ذليلة أبصارهم خيرجون من القبور كأهنم يف انتشارهم وسرعة سريهم للحساب جراٌد منتشر يف اآلفاق، مسرعني إىل 
  .هذا يوم عسر شديد اهلول: ما ُدُعوا إليه، يقول الكافرون

  ) ٩(ْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ وَازُْدجَِر كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَّبُوا َع



  }) ٩(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبوا َعْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ َواْزُدجَِر { 
هو جمنون، وانتهروه متوعدين إياه بأنواع : قوم نوح فكذَّبوا عبدنا نوًحا، وقالوا -أيها الرسول-كذَّبت قبل قومك 

  .إن مل ينته عن دعوتهاألذى، 

  ) ١٠(فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَانَْتِصْر 

  }) ١٠(فََدَعا َربَّهُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنَتِصْر { 
  .فدعا نوح ربه أنِّي ضعيف عن مقاومة هؤالء، فانتصر يل بعقاب من عندك على كفرهم بك

  ) ١٢(َوفَجَّْرَنا الْأَْرَض ُعُيوًنا فَالْتَقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر ) ١١( فَفََتْحَنا أَْبوَاَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ

  }) ١٢(َوفَجَّْرَنا اَألْرَض ُعُيوًنا فَالَْتقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر ) ١١(فَفََتحَْنا أَبَْواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ { 
ب السماء مباء كثري متدفق، وشققنا األرض عيوًنا متفجرة باملاء، فالتقى ماء السماء وماء فأجبنا دعاءه، ففتحنا أبوا

  .األرض على إهالكهم الذي قدَّره اهللا هلم؛ جزاء شركهم

  ) ١٤(َتْجرِي بِأَْعُينَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر ) ١٣(َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاتِ أَلَْواحٍ وَُدُسرٍ 

  }) ١٤(َتْجرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر ) ١٣(َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ وَُدُسرٍ  َوَحَملَْناُه{ 
ومحلنا نوًحا وَمن معه على سفينة ذات ألواح ومسامري ُشدَّت هبا، جتري مبرأى منا وحفظ، وأغرقنا املكذبني؛ جزاء 

على إثبات صفة العينني هللا سبحانه وتعاىل، كما يليق ويف هذا دليل . هلم على كفرهم وانتصاًرا لنوح عليه السالم
  .به

  ) ١٦(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ١٥(َولَقَْد َترَكَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

  }) ١٦(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ١٥(َولَقَدْ َتَركَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ { 
قصة نوح مع قومه عربة ودليال على قدرتنا ملن بعد نوح ؛ ليعتربوا ويتعظوا مبا حلَّ هبذه األمة اليت  ولقد أبقينا

كفرت برهبا، فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذايب ونذري ملن كفر يب وكذب رسلي، ومل يتعظ مبا جاءت به؟ إنه 
  .كان عظيًما مؤملًا

  ) ١٧(فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ 

  }) ١٧(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ { 
  ولقد َسهَّلْنا لفظ القرآن للتالوة واحلفظ، ومعانيه للفهم والتدبر، ملن أراد أن يتذكر ويعترب، فهل من متعظ به؟

  ) ١٨( كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ



  }) ١٨(كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ { 
كذبت عاد هوًدا فعاقبناهم، فكيف كان عذايب هلم على كفرهم، ونذري على تكذيب رسوهلم، وعدم اإلميان به؟ 

  .إنه كان عظيًما مؤملًا

  ) ٢٠(َتنْزُِع النَّاَس كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ ) ١٩(ِمرٍّ إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرَصًرا ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَت

  }) ٢٠(تَْنزِعُ النَّاَس كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ ) ١٩(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرصًَرا ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ { 
لربد، يف يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب واهلالك، تقتلع الناس من مواضعهم على إنَّا أرسلنا عليهم رًحيا شديدة ا

األرض فترمي هبم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتتركهم كالنخل املنقلع من 
  .أصله

  ) ٢١(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ 

  }) ٢١(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ { 
  .ف كان عذايب ونذري ملن كفر يب، وكذَّب رسلي ومل يؤمن هبم؟ إنه كان عظيًما مؤملًافكي

  ) ٢٢(َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

  }) ٢٢(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ { 
احلفظ، ومعانيه للفهم وللتدبر، ملن أراد أن يتذكر ويعترب، فهل من متعظ به؟ ويف ولقد َسهَّلنا لفظ القرآن للتالوة و

  .هذا حثٌّ على االستكثار من تالوة القرآن وتعلمه وتعليمه

  ) ٢٤(فَقَالُوا أََبشًَرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه إِنَّا إِذًا لَِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ ) ٢٣(كَذََّبْت ثَمُوُد بِالنُّذُرِ 

  }) ٢٤(فَقَالُوا أََبشًَرا ِمنَّا وَاِحًدا َنتَّبُِعهُ إِنَّا إِذًا لَِفي َضاللٍ َوُسُعرٍ ) ٢٣(كَذََّبْت ثَُموُد بِالنُّذُرِ { 
أبشًرا منا واحًدا نتبعه حنن اجلماعة الكثرية وهو : باآليات اليت أُنذرِوا هبا، فقالوا -وهم قوم صاحل-كذبت مثود 

  .ٍد عن الصواب وجنونواحد؟ إنا إذا لفي بُْع

  ) ٢٦(َسَيْعلَُمونَ غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الْأَِشُر ) ٢٥(أَأُلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر 

  }) ٢٦(كَذَّاُب اَألِشُر َسَيْعلَُمونَ غًَدا َمنِ الْ) ٢٥(أَُؤلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر { 
َسَيرون عند نزول العذاب . أأُنزل عليه الوحي وُخصَّ بالنبوة ِمن بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كثري الكذب والتجرب

  هبم يف الدنيا ويوم القيامة َمنِ الكذاب املتجرب؟

  ) ٢٧(إِنَّا مُْرِسلُو النَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرَتِقبُْهْم وَاْصطَبِْر 



  }) ٢٧(إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرَتقِْبُهْم وَاْصطَبِْر { 
ما حيلُّ هبم من العذاب، واصطرب على  -يا صاحل -إنا خمرجو الناقة اليت سألوها من الصخرة؛ اختباًرا هلم، فانتظر

  .دعوتك إياهم وأذاهم لك

  ) ٢٨(ُهْم كُلُّ شِْربٍ ُمْحَتَضٌر َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْيَن

  }) ٢٨(َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم كُلُّ ِشْربٍ ُمْحَتَضٌر { 
للناقة يوم، وهلم يوم، كل ِشْرب حيضره َمن كانت قسمته، وُيحظر على : وأخربهم أن املاء مقسوم بني قومك والناقة

  .من ليس بقسمة له

  ) ٣٠(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٩(َبُهْم فََتَعاطَى فََعقََر فََناَدْوا َصاِح

  }) ٣٠(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٩(فََناَدْوا صَاِحَبُهْم فََتعَاطَى فََعقََر { 
فرهم، فنادوا صاحبهم باحلض على عقرها، فتناول الناقة بيده، فنحرها فعاقَْبُتهم، فكيف كان عقايب هلم على ك

  وإنذاري ملن عصى رسلي؟

  ) ٣١(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم صَْيَحةً وَاِحَدةً فَكَانُوا كََهِشيمِ الُْمْحَتِظرِ 

  }) ٣١(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ صَْيَحةً َواِحَدةً فَكَاُنوا كََهِشيمِ الُْمْحَتِظرِ { 
ادوا عن آخرهم، فكانوا كالزرع اليابس الذي ُيجْعل ِحظاًرا إنا أرسلنا عليهم جربيل، فصاح هبم صيحة واحدة، فب

  .على اإلبل واملواشي

  ) ٣٢(َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

  }) ٣٢(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ { 
  فظ، ومعانيه للفهم والتدبر ملن أراد أن يتذكر ويعترب، فهل ِمن متعظ به؟ولقد َسهَّلْنا لفظ القرآن للتالوة واحل

  ) ٣٣(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ 

  }) ٣٣(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ { 
  .كذَّبت قوم لوط بآيات اهللا اليت أنِذروا هبا

  ) ٣٥(نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا كَذَِلكَ َنْجزِي َمْن َشكََر ) ٣٤(جَّْينَاُهْم بَِسَحرٍ إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصًبا إِلَّا آلَ لُوٍط َن

  }) ٣٥(نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا كَذَِلَك َنْجزِي َمْن َشكََر ) ٣٤(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َحاِصًبا إِال آلَ لُوٍط َنجَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ { 
إال آل لوط، جنَّيناهم من العذاب يف آخر الليل، نعمة من عندنا عليهم، كما أثبنا لوطًا وآله إنا أرسلنا عليهم حجارةً 

  .وأنعمنا عليهم، فأجنيناهم ِمن عذابنا، ُنثيب َمن آمن بنا وشكرنا



  ) ٣٦(َولَقَْد أَْنذََرُهْم بَطَْشتََنا فََتَماَرْوا بِالنُّذُرِ 

  }) ٣٦(َمارَْوا بِالنُّذُرِ َولَقَدْ أَْنذَرَُهْم َبطَْشَتَنا فََت{ 
  .ولقد خوَّف لوط قومه بأس اهللا وعذابه، فلم يسمعوا له، بل شكُّوا يف ذلك، وكذَّبوه

  ) ٣٧(َولَقَْد َراَوُدوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعُينَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َوُنذُرِ 

  }) ٣٧(ُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َوُنذُرِ َولَقَدْ َراَودُوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعُيَن{ 
ذوقوا عذايب : ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من املالئكة، فطمسنا أعينهم فلم ُيبصروا شيئًا، فقيل هلم

  .وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السالم

  ) ٣٩(ذَابِي وَُنذُرِ فَذُوقُوا َع) ٣٨(َولَقَْد َصبََّحُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ 

  }) ٣٩(فَذُوقُوا َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٣٨(َولَقَدْ صَبَّحَُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ { 
ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حىت يُفضي هبم إىل عذاب اآلخرة، وذلك العذاب هو رمجهم 

ذوقوا عذايب الذي أنزلته بكم ؛ لكفركم وتكذيبكم، : مباحلجارة وقلب قُراهم وجعل أعالها أسفلها، فقيل هل
  .وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السالم

  ) ٤٠(َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

  }) ٤٠(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ { 
  رآن للتالوة واحلفظ، ومعانيه للفهم والتدبر ملن أراد أن يتذكر، فهل ِمن متعظ به؟ولقد َسهَّلْنا لفظ الق

  ) ٤١(َولَقَْد َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر 

  }) ٤١(َولَقَدْ َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر { 
  .ولقد جاء أتباَع فرعون وقوَمه إنذاُرنا بالعقوبة هلم على كفرهم

  ) ٤٢(كُلَِّها فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ  كَذَّبُوا بِآَياِتَنا

  }) ٤٢(كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا كُلَِّها فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ { 
كذَّبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائنا، فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز ال يغالَب، مقتدر على ما 

  .يشاء

  ) ٤٣(أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ 



  }) ٤٣(أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُمْ َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ { 
ن عقاب اهللا خري ِمَن الذين تقدَّم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم، أم لكم براءة ِم -يا معشر قريش -أكفاركم

  يف الكتب املنزلة على األنبياء بالسالمة من العقوبة؟

  ) ٤٤(أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتِصٌر 

  }) ٤٤(أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجمِيٌع ُمْنَتِصٌر { 
  ء؟حنن أولو حزم ورأي وأمرنا جمتمع، فنحن مجاعة منتصرة ال يغلبنا من أرادنا بسو": مكة"بل أيقول كفار 

  ) ٤٥(َسُيْهَزُم الْجَْمُع َوُيَولُّونَ الدُُّبَر 

  }) ٤٥(َسيُْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر { 
  ".بدر"أمام املؤمنني، ويولُّون األدبار، وقد حدث هذا يوم " مكة"سيهزم مجع كفار 

  ) ٤٦(َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعدُُهْم وَالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأََمرُّ 

  }) ٤٦(السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ َبلِ { 
  ".بدر"والساعة موعدهم الذي ُيجازون فيه مبا يستحقون، والساعة أعظم وأقسى مما حلقهم من العذاب يوم 

  ) ٤٨(وقُوا َمسَّ سَقََر َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُ) ٤٧(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ 

  }) ٤٨(َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر ) ٤٧(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضاللٍ َوسُُعرٍ { 
ذوقوا شدة عذاب : يوم ُيجرُّون يف النار على وجوههم، ويقال هلم. إن اجملرمني يف تيه عن احلق وعناء وعذاب

  .جهنم

  ) ٤٩(إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقْنَاُه بِقََدرٍ 

  }) ٤٩(إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ { 
  .إنَّا كل شيء خلقناه مبقدار قدرناه وقضيناه، وسبق علمنا به، وكتابتنا له يف اللوح احملفوظ

  ) ٥٠(َوَما أَْمُرَنا إِلَّا َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ 

  }) ٥٠(مُْرَنا إِال َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ َوَما أَ{ 
  .، فيكون كلمح البصر، ال يتأخر طرفة عني"كن"وما أمرنا للشيء إذا أردناه إال أن نقول قولة واحدة وهي 

  ) ٥١(َولَقَْد أَْهلَكَْنا أَْشَياَعكُْم فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 



  }) ٥١(ْن ُمدَِّكرٍ َولَقَدْ أَْهلَكَْنا أَْشَياَعكُْم فََهلْ ِم{ 
  ولقد أهلكنا أشباهكم يف الكفر من األمم اخلالية، فهل من متعظ مبا حلَّ هبم من النَّكال والعذاب؟

  ) ٥٢(َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ 

  }) ٥٢(َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ { 
  .يف الكتب اليت كتبتها احلفظة وكل شيء فعله أشباهكم املاضون من خري أو شرٍّ مكتوب

  ) ٥٣(َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر 

  }) ٥٣(َوكُلُّ صَِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر { 
  .وكل صغري وكبري من أعماهلم ُمَسطَّر يف صحائفهم، وسيجازون به

  ) ٥٤(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ 

  }) ٥٤(اٍت َوَنَهرٍ إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّ{ 
  .إن املتقني يف بساتني عظيمة، وأهنار واسعة يوم القيامة

  ) ٥٥(ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعْنَد َملِيٍك ُمقَْتِدرٍ 

  }) ٥٥(ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدرٍ { 
. كلها، املقتدر على كل شيء تبارك وتعاىليف جملس حق، ال لغو فيه وال تأثيم عند اهللا املَِلك العظيم، اخلالق لألشياء 

  }سورة الرمحن { 

  ) ٢(َعلََّم الْقُْرآنَ ) ١(الرَّْحَمُن 

  }) ٢(َعلََّم الْقُْرآنَ ) ١(الرَّْحَمُن { 
  .الرمحن علَّم اإلنسان القرآن؛ بتيسري تالوته وحفظه وفهم معانيه

  ) ٤(َعلََّمُه الْبََيانَ ) ٣(َخلََق الْإِْنَسانَ 

  }) ٤(َعلََّمُه الَْبَيانَ ) ٣(َق اِإلْنَسانَ َخلَ{ 
  .خلق اإلنسان، علَّمه البيان عمَّا يف نفسه متييًزا له عن غريه

  ) ٥(الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن 

  }) ٥(الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن { 
  .الشمس والقمر جيريان متعاقَبني حبساب متقن، ال خيتلف وال يضطرب



  ) ٦(ْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن َوالنَّ

  }) ٦(َوالنَّْجُم وَالشََّجُر َيْسُجَداِن { 
  .والنجم الذي يف السماء وأشجار األرض، تعرف رهبا وتسجد له، وتنقاد ملا سخرَّها له ِمن مصاحل عباده ومنافعهم

  ) ٧(َوالسََّماَء َرفََعَها َوَوَضعَ الِْميَزانَ 

  }) ٧(وََوَضَع الْمِيَزانَ  َوالسََّماَء َرفََعَها{ 
  .والسماء رفعها فوق األرض، ووضع يف األرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده

  ) ٩(َوأَِقيُموا الَْوْزنَ بِالِْقْسِط َولَا ُتْخِسُروا الِْميَزانَ ) ٨(أَلَّا َتطْغَْوا ِفي الِْميَزاِن 

  }) ٩(َوْزنَ بِالِْقْسِط َوال ُتْخِسُروا الِْميَزانَ َوأَِقيُموا الْ) ٨(أَال َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن { 
  .لئال تعتدوا وختونوا َمن َوَزنتم له، وأقيموا الوزن بالعدل، وال ُتْنِقصوا امليزان إذا َوزَنتم للناس

  ) ١٢(و الَْعْصِف َوالرَّْيَحانُ َوالَْحبُّ ذُ) ١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ وَالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ ) ١٠(َوالْأَْرَض َوَضَعَها ِللْأََنامِ 

  }) ١٢(وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ ) ١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخلُ ذَاُت اَألكَْمامِ ) ١٠(َواَألْرَض َوَضعََها ِلَألَنامِ { 
ها الثمر، وفيها احلب فيها فاكهة النخل ذات األوعية اليت يكون من. واألرض وضعها ومهَّدها؛ ليستقر عليها اخللق

  .ذو القشر؛ رزقًا لكم وألنعامكم، وفيها كل نبت طيب الرائحة

  ) ١٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ١٣(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
جلن حني تال عليهم النيب تكذِّبان؟ وما أحسن جواب ا -يا معشر اجلن واإلنس -فبأي نَِعم ربكما الدينية والدنيوية

، "وال بشيء من آالئك ربَّنا نكذب، فلك احلمد: "صلى اهللا عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر هبذه اآلية، قالوا
  .وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم اهللا وآالؤه، أن ُيقرَّ هبا، ويشكر اهللا وحيمده عليها

  ) ١٥(َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ ) ١٤(فَخَّارِ َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ كَالْ

  }) ١٥(َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ ) ١٤(َخلََق اِإلْنَسانَ ِمْن َصلَْصالٍ كَالْفَخَّارِ { 
ختلط بعضه خلق أبا اإلنسان، وهو آدم من طني يابس كالفَخَّار، وخلق إبليس، وهو من اجلن من هلب النار امل

  .ببعض

  ) ١٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 



  }) ١٦(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -يا معشر اإلنس واجلن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ١٧(َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ 

  }) ١٧(ْينِ َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِب{ 
  .هو سبحانه وتعاىل ربُّ مشرقَي الشمس يف الشتاء والصيف، ورب مغربَيها فيهما، فاجلميع حتت تدبريه وربوبيته

  ) ١٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ١٨(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ٢٠(َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ لَا َيْبِغَياِن ) ١٩(َج الَْبْحَرْينِ َيلَْتقَِياِن َمَر

  }) ٢٠(َبْيَنُهَما بَْرَزخٌ ال َيْبغَِياِن ) ١٩(َمَرَج الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَياِن { 
خبصائصه،  بينهما حاجز، فال يطغى أحدمها على اآلخر، ويذهب. يلتقيان -العذب وامللح -خلط اهللا ماء البحرين 

  .بل يبقى العذب عذبًا، وامللح ملًحا مع تالقيهما

  ) ٢١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٢١(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ٢٢(َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ وَالَْمْرَجانُ 

  }) ٢٢(مِْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ  َيْخُرُج{ 
  .خيرج من البحرين بقدرة اهللا اللؤلؤ واملَْرجان

  ) ٢٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٢٣(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ٢٤(آُت ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ َولَُه الَْجوَارِ الُْمْنَش

  }) ٢٤(َولَُه الْجََوارِ الْمُْنشَآُت ِفي الَْبْحرِ كَاَألْعالمِ { 
  .وله سبحانه وتعاىل السفن الضخمة اليت جتري يف البحر مبنافع الناس، رافعة قالعها وأشرعتها كاجلبال



  ) ٢٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٢٥(يِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَ{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ٢٧(َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٢٦(كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 

  }) ٢٧(كَْرامِ َوَيْبقَى َوْجهُ رَبَِّك ذُو الَْجاللِ َواِإل) ٢٦(كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن { 
ويف اآلية إثبات . كل َمن على وجه األرض ِمن اخللق هالك، ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكربياء والفضل واجلود

  .صفة الوجه هللا تعاىل مبا يليق به سبحانه، دون تشبيه وال تكييف

  ) ٢٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٢٨(كَذَِّباِن فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُت{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٢٩(َيسْأَلُُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن 

  }) ٢٩(َيْسأَلُُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن { 
ُيِعزُّ وُيِذلُّ، : كل يوم هو يف شأن . هتم، فال غىن ألحد منهم عنه سبحانهيسأله َمن يف السموات واألرض حاجا

  .ويعطي وَيمْنع

  ) ٣٠(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٣٠(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٣١(قَلَاِن َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّه الثَّ

  }) ٣١(َسَنفُْرغُ لَكُمْ أَيَُّها الثَّقَالِن { 
، فنعاقب أهل -اإلنس واجلن -سنفُرغ حلسابكم وجمازاتكم بأعمالكما اليت عملتمومها يف الدنيا، أيها الثقالن

  .املعاصي، ونُثيب أهل الطاعة

  ) ٣٢(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٣٢(بِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آالِء َر{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأيِّ نَِعم ربكما



) ٣٣(َتْنفُذُونَ إِلَّا بُِسلْطَاٍن  َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتْنفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ فَاْنفُذُوا لَا
  ) ٣٤(كَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّ

نْفُذُونَ إِال بُِسلْطَانٍ َيا َمْعَشرَ الْجِنِّ َواإلِْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتمْ أَنْ َتنْفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت َواَألْرضِ فَاْنفُذُوا ال َت{ 
  }) ٣٤(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٣(

قََدْرمت على النفاذ من أمر اهللا وحكمه هاربني من أطراف السموات واألرض فافعلوا،  يا معشر اجلن واإلنس، إن
وأنَّى لكم ذلك وأنتم ال متلكون ألنفسكم نفًعا وال (ولستم قادرين على ذلك إال بقوة وحجة، وأمر من اهللا تعاىل

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما ). ضًرا؟

  ) ٣٦(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٥(َواظٌ ِمْن َنارٍ وَُنحَاٌس فَلَا َتنَْتِصَراِن ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ُش

  }) ٣٦(فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٥(يُْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ ِمْن نَارٍ َوُنَحاٌس فَال َتنَْتصَِراِن { 
. ذاب ُيَصبُّ على رؤوسكم، فال ينصر بعضكم بعًضا يا معشر اجلن واإلنسُيْرَسل عليكم هلب من نار، وحناس م

  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ٣٧(فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن 

  }) ٣٧(فَإِذَا اْنشَقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن { 
ت السماء وتفطرت يوم القيامة، فكانت محراء كلون الورد، وكالزيت املغلي والرصاص املذاب؛ من شدة فإذا انشق

  .األمر وهول يوم القيامة

  ) ٣٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٣٨(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن -فبأي نَِعم ربكما

  ) ٣٩(ْوَمِئٍذ لَا ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َولَا َجانٌّ فََي

  }) ٣٩(فََيْوَمِئٍذ ال ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ { 
  .ففي ذلك اليوم ال تسأل املالئكة اجملرمني من اإلنس واجلن عن ذنوهبم

  ) ٤٠(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٤٠(الِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آ{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٤١(ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصي َوالْأَقَْدامِ 



  }) ٤١(ُيْعَرفُ الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي وَاَألقَْدامِ { 
  .الئكة اجملرمني بعالماهتم، فتأخذهم مبقدمة رؤوسهم وبأقدامهم، فترميهم يف النارَتعرِف امل

  ) ٤٢(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٤٢(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٤٤(َيطُوفُونَ َبْينََها َوَبْيَن َحمِيمٍ آٍن ) ٤٣(الُْمْجرُِمونَ َهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها 

  }) ٤٤(َيطُوفُونَ بَْيَنَها َوَبْيَن َحمِيمٍ آٍن ) ٤٣(َهِذِه َجَهنَّمُ الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ { 
تارة ُيعذَّبون يف اجلحيم، : ون يف الدنياهذه جهنم اليت يكذِّب هبا اجملرم: -توبيًخا وحتقًريا هلم-يقال هلؤالء اجملرمني 

  .وتارة ُيسقون من احلميم، وهو شراب بلغ منتهى احلرارة، يقطِّع األمعاء واألحشاء

  ) ٤٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٤٥(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٤٦(ِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن َو

  }) ٤٦(َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتاِن { 
  .وملن اتقى اهللا من عباده من اإلنس واجلن، فخاف مقامه بني يديه، فأطاعه، وترك معاصيه، جنتان

  ) ٤٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٤٧(كَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آالِء رَبِّ{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٤٨(ذََواَتا أَفَْناٍن 

  }) ٤٨(ذَوَاَتا أَفَْناٍن { 
  .اجلنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار

  ) ٤٩(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٤٩(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 



  ) ٥٠(ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن 

  }) ٥٠(ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن { 
  .يف هاتني اجلنتني عينان من املاء جتريان خالهلما

  ) ٥١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٥١(َباِن فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذِّ{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٥٢(ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن 

  }) ٥٢(ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن { 
  .يف هاتني اجلنتني من كل نوع من الفواكه صنفان

  ) ٥٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٥٣(الِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آ{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٥٤(ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ َوَجَنى الَْجنََّتْينِ َداٍن 

  }) ٥٤( ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ َوجََنى الْجَنََّتْينِ َداٍن{ 
وللذين خافوا مقام رهبم جنتان يتنعمون فيهما، متكئني على فرش مبطَّنة من غليظ الديباج، ومثر اجلنتني قريب 

  .إليهم

  ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٥٥(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٥٦(ِفيهِنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ 

  }) ٥٦(ِفيهِنَّ قَاصَِراُت الطَّْرفِ لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ { 
يطأهن إنس قبلهم يف هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن، ال ينظرن إىل غريهم متعلقات هبم، مل 

  .وال جان

  ) ٥٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 



  }) ٥٧(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٥٨(كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت وَالَْمْرَجانُ 

  }) ٥٨(كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالْمَْرَجانُ { 
  .كأن هؤالء الزوجاِت من احلور الياقوُت واملَْرجانُ يف صفائهن ومجاهلن

  ) ٥٩(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٥٩(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٦١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٠(َهلْ جََزاُء الْإِْحَسانِ إِلَّا الْإِْحَسانُ 

  }) ٦١(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٠(َهلْ جََزاُء اِإلْحَساِن إِال اِإلْحَسانُ { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-هل جزاء َمن أحسن بعمله يف الدنيا إال اإلحسان إليه باجلنة يف اآلخرة؟ فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٦٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٢(َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن 

  }) ٦٣(فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٢(َوِمْن ُدونِهَِما جَنََّتاِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما . ومن دون اجلنتني السابقتني جنتان أخريان

  ) ٦٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٤(َتاِن ُمْدَهامَّ

  }) ٦٥(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٤(ُمْدَهامََّتاِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما . هاتان اجلنتان خضراوان، قد اشتدَّت خضرهتما حىت مالت إىل السواد

  ) ٦٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٦(اَخَتاِن ِفيهَِما َعْيَناِن َنضَّ

  }) ٦٧(فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٦(ِفيهَِما َعْيَناِن َنضَّاخََتاِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما . فيهما عينان فوَّارتان باملاء ال تنقطعان

  ) ٦٨(لٌ َوُرمَّانٌ ِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخ

  }) ٦٨(ِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َورُمَّانٌ { 
  .يف هاتني اجلنتني أنواع الفواكه وخنل ورمان



  ) ٦٩(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٦٩(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٧٠(َخْيرَاٌت ِحَسانٌ  ِفيهِنَّ

  }) ٧٠(ِفيهِنَّ َخيَْراٌت ِحَسانٌ { 
  .يف هذه اجلنان األربع زوجات طيبات األخالق حسان الوجوه

  ) ٧١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٧١(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٧٢(وٌر َمقْصُورَاٌت ِفي الْخَِيامِ ُح

  }) ٧٢(ُحوٌر مَقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ { 
  .حور مستورات مصونات يف اخليام

  ) ٧٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٧٣(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٧٤(طِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ لَْم َي

  }) ٧٤(لَمْ َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ { 
  .مل يطأ هؤالء احلور إنس قبل أزواجهن وال جان

  ) ٧٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٧٥(فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-م ربكما فبأي نَِع

  ) ٧٦(ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن 



  }) ٧٦(ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن { 
  .متكئني على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش حسان

  ) ٧٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  }) ٧٧(بِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَ{ 
  تكذِّبان؟ -أيها الثقالن-فبأي نَِعم ربكما 

  ) ٧٨(َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ 

  }) ٧٨(َتبَاَرَك اْسمُ رَبَِّك ِذي الَْجاللِ َواِإلكَْرامِ { 
  }سورة الواقعة { . ، واجملد الكامل، واإلكرام ألوليائهتكاثرت بركة اسم ربك وكثر خريه، ذي اجلالل الباهر

  ) ٣(َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ ) ٢(لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ ) ١(إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ 

  }) ٣(َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ ) ٢(لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ ) ١(إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ { 
  .، ليس لقيامها أحد يكذِّب به، هي خافضة ألعداء اهللا يف النار، رافعة ألوليائه يف اجلنةإذا قامت القيامة

  ) ٦(فَكَاَنْت َهَباًء ُمْنَبثًّا ) ٥(َوُبسَِّت الْجِبَالُ َبسا ) ٤(إِذَا ُرجَِّت الْأَْرضُ َرجا 

  }) ٦(كَاَنْت َهَباًء ُمْنبَثًّا فَ) ٥(َوُبسَِّت الْجَِبالُ َبسا ) ٤(إِذَا ُرجَِّت اَألْرُض َرجا { 
  .إذا ُحرِّكت األرض حتريكًا شديدًا، وفُتِّتت اجلبال تفتيًتا دقيقًا، فصارت غباًرا متطايًرا يف اجلو قد ذََرْته الريح

  ) ٧(َوكُْنُتْم أَْزوَاًجا ثَلَاثَةً 

  }) ٧(َوكُْنُتمْ أَزَْواًجا ثَالثَةً { 
  :أصنافًا ثالثة -أيها اخللق -وكنتم

  ) ٩(وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة ) ٨(فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة 

  }) ٩(وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحابُ الَْمْشأََمِة ) ٨(فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة { 
  !!وأصحاب الشمال، أهل املنزلة الدنيئة، ما أسوأ حاهلم !! املنزلة العالية، ما أعظم مكانتهم  فأصحاب اليمني، أهل

  ) ١٢(ِفي َجنَّاتِ النَِّعيمِ ) ١١(أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ ) ١٠(َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 

  }) ١٢(ي َجنَّاِت النَِّعيمِ ِف) ١١(أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ ) ١٠(َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ { 
والسابقون إىل اخلريات يف الدنيا هم السابقون إىل الدرجات يف اآلخرة، أولئك هم املقربون عند اهللا، ُيْدخلهم رهبم 

  .يف جنات النعيم



  ) ١٦(َني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني مُتَِّكِئ) ١٥(َعلَى سُُررٍ َمْوضُوَنٍة ) ١٤(َوقَِليلٌ ِمَن الْآِخرِيَن ) ١٣(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني 

  }) ١٦(ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني ) ١٥(َعلَى سُُررٍ َمْوضُوَنٍة ) ١٤(َوقَِليلٌ ِمَن اآلخِرِيَن ) ١٣(ثُلَّةٌ ِمَن اَألوَِّلَني { 
مة على سرر منسوجة يدخلها مجاعة كثرية من صدر هذه األمة، وغريهم من األمم األخرى، وقليل من آخر هذه األ

  .بالذهب، متكئني عليها يقابل بعضهم بعًضا

  ) ١٩(لَا ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َولَا ُيْنزِفُونَ ) ١٨(بِأَكْوَابٍ َوأَبَارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ ) ١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ 

ال ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َوال ُيْنزِفُونَ ) ١٨(أَكْوَابٍ وَأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ بِ) ١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ { 
)١٩ ({  

يطوف عليهم خلدمتهم غلمان ال يهرمون وال ميوتون، بأقداح وأباريق وكأس من عني مخر جارية يف اجلنة، ال ُتَصدَّعُ 
  .منها رؤوسهم، وال تذهب بعقوهلم

َجَزاءً ) ٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن ) ٢٢(َوحُوٌر ِعٌني ) ٢١(وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيشَْتُهونَ ) ٢٠(َيَتخَيَُّرونَ َوفَاِكَهٍة ِممَّا 
  ) ٢٤(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

) ٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن ) ٢٢(َوحُوٌر ِعٌني ) ٢١(وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٢٠(َوفَاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّرونَ { 
  }) ٢٤(َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

وهلم نساء ذوات عيون . ويطوف عليهم الغلمان مبا يتخريون من الفواكه، وبلحم طري ممَّا ترغب فيه نفوسهم
  .يعملون من الصاحلات يف الدنياواسعة، كأمثال اللؤلؤ املصون يف أصدافه صفاًء ومجاال؛ جزاء هلم مبا كانوا 

  ) ٢٦(إِلَّا ِقيلًا َسلَاًما َسلَاًما ) ٢٥(لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا َولَا َتأِْثيًما 

  }) ٢٦(إِال قِيال َسالًما َسالًما ) ٢٥(ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا َوال َتأِْثيًما { 
  .إال قوال ساملًا من هذه العيوب، وتسليم بعضهم على بعضال يسمعون يف اجلنة باطال وال ما يتأمثون بسماعه، 

َوَماٍء ) ٣٠(َوِظلٍّ َمْمدُوٍد ) ٢٩(َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد ) ٢٨(ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد ) ٢٧(َوأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيِمنيِ 
  ) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة ) ٣٣(وَعٍة لَا َمقْطُوَعٍة َولَا َمْمُن) ٣٢(َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة ) ٣١(َمْسكُوبٍ 

) ٣٠(وَِظلٍّ َمْمُدوٍد ) ٢٩(َوطَلْحٍ مَْنُضوٍد ) ٢٨(ِفي ِسْدرٍ َمْخضُوٍد ) ٢٧(وَأَْصَحاُب الَْيِمنيِ َما أَْصَحاُب الَْيِمنيِ { 
  }) ٣٤(فُُرشٍ َمْرفُوَعٍة َو) ٣٣(ال َمقْطُوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة ) ٣٢(َوفَاِكَهٍة كَثَِريٍة ) ٣١(َوَماٍء َمْسكُوبٍ 

هم يف ِسْدر ال شوك فيه، وموز متراكب بعضه على بعض، وظلٍّ !! وأصحاب اليمني، ما أعظم مكانتهم وجزاءهم
دائم ال يزول، وماء جار ال ينقطع، وفاكهة كثرية ال تنفَد وال تنقطع عنهم، وال مينعهم منها مانع، وفرشٍ مرفوعة 

  .على السرر

  ) ٣٨(لِأَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٣٧(ُعرًُبا أَْترَاًبا ) ٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا ) ٣٥(اُهنَّ إِْنَشاًء إِنَّا أَْنَشأَْن



  }) ٣٨(َألْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٣٧(ُعُرًبا أَْترَاًبا ) ٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا ) ٣٥(إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء { 
اجلنة نشأة غري النشأة اليت كانت يف الدنيا، نشأة كاملة ال تقبل الفناء، فجعلناهن أبكاًرا، إنا أنشأنا نساء أهل 

  .متحببات إىل أزواجهن، يف سنٍّ واحدة، خلقناهن ألصحاب اليمني

  ) ٤٠(َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن ) ٣٩(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني 

  }) ٤٠(َن اآلخِرِيَن َوثُلَّةٌ ِم) ٣٩(ثُلَّةٌ ِمَن اَألوَِّلَني { 
  .وهم مجاعة كثرية من األولني، ومجاعة كثرية من اآلخرين

لَا َبارٍِد َولَا كَرِميٍ ) ٤٣(وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ) ٤٢(ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ ) ٤١(َوأَْصحَاُب الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب الشَِّمالِ 
)٤٤ (  

ال بَارٍِد َوال كَرِميٍ ) ٤٣(َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ) ٤٢(ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ ) ٤١(شِّمَالِ وَأَْصَحاُب الشِّمَالِ َما أَْصَحاُب ال{ 
)٤٤ ({  

يف ريح حارة من َحرِّ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظلٍّ !! وأصحاب الشمال ما أسوأ حاهلم جزاءهم 
  .من دخان شديد السواد، ال بارد املنزل، وال كرمي املنظر

  ) ٤٥(إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني 

  }) ٤٥(إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك مُْتَرِفَني { 
  .إهنم كانوا يف الدنيا متنعِّمني باحلرام، معرِضني عما جاءهتم به الرسل

  ) ٤٦(َوكَاُنوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعِظيمِ 

  }) ٤٦(الِْحْنِث الَْعظِيمِ  َوكَانُوا ُيِصرُّونَ َعلَى{ 
  .وكانوا يقيمون على الكفر باهللا واإلشراك به ومعصيته، وال ينوون التوبة من ذلك

  ) ٤٧(َوكَاُنوا َيقُولُونَ أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 

  }) ٤٧(ا َوِعظَاًما أَِئنَّا لََمْبُعوثُونَ َوكَانُوا َيقُولُونَ أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراًب{ 
أُنبعث إذا متنا وصرنا تراًبا وعظاًما بالية؟ وهذا استبعاد منهم ألمر البعث وتكذيب : وكانوا يقولون إنكاًرا للبعث

  .له

  ) ٤٨(أََوآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ 

  }) ٤٨(أََوآَباُؤَنا اَألوَّلُونَ { 
  الذين صاروا تراًبا، قد تفرَّق يف األرض؟أُنبعث حنن وآبناؤنا األقدمون 



  ) ٥٠(لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ ) ٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَوَِّلَني وَالْآخِرِيَن 

  }) ٥٠(لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاتِ َيْومٍ َمْعلُومٍ ) ٤٩(قُلْ إِنَّ اَألوَِّلَني وَاآلِخرِيَن { 
  .إن األولني واآلخرين من بين آدم سُيجَمعون يف يوم مؤقت بوقت حمدد، وهو يوم القيامة :-أيها الرسول-قل هلم 

فََشارُِبونَ ) ٥٣(فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ ) ٥٢(لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ ) ٥١(ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ 
  ) ٥٥(فَشَارِبُونَ شُْرَب الْهِيمِ ) ٥٤( َعلَْيِه ِمَن الَْحِميمِ

فَشَارُِبونَ ) ٥٣(فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ ) ٥٢(آلِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ ) ٥١(ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ { 
  }) ٥٥(فَشَارِبُونَ شُْرَب الْهِيمِ ) ٥٤(َعلَْيِه ِمَن الَْحِميمِ 

مث إنكم أيها الضالون عن طريق اهلدى املكذبون بوعيد اهللا ووعده، آلكلون من شجر من زقوم، وهو من أقبح 
لشدة اجلوع، فشاربون عليه ماء متناهًيا يف احلرارة ال َيْروي ظمأ، فشاربون منه ؛ الشجر، فمالئون منها بطونكم 

  .ابكثرة، كشرب اإلبل العطاش اليت ال َتْروى لداء يصيبه

  ) ٥٦(َهذَا نُُزلُُهْم َيْوَم الدِّينِ 

  }) ٥٦(َهذَا ُنزُلُُهْم َيْوَم الدِّينِ { 
  .ويف هذا توبيخ هلم وهتكُّم هبم. هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أُعدَّ هلم من الزاد يوم القيامة

  ) ٥٧(َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْولَا ُتَصدِّقُونَ 

  }) ٥٧(ْوال ُتَصدِّقُونَ َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَ{ 
  .ومل تكونوا شيئًا، فهال تصدِّقون بالبعث -أيها الناس -حنن خلقناكم

  ) ٥٩(أَأَنُْتْم َتْخلُقُوَنُه أَْم َنْحُن الْخَاِلقُونَ ) ٥٨(أَفَرَأَْيُتْم َما ُتْمُنونَ 

  }) ٥٩(لْخَاِلقُونَ أَأَنُْتْم َتْخلُقُوَنُه أَْم َنْحُن ا) ٥٨(أَفَرَأَيُْتْم َما ُتْمُنونَ { 
  أفرأيتم النُّطَف اليت تقذفوهنا يف أرحام نسائكم، هل أنتم ختلقون ذلك بشًرا أم حنن اخلالقون؟

  ) ٦١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنِشئَكُْم ِفي َما لَا َتْعلَُمونَ ) ٦٠(َنْحُن قَدَّْرَنا َبْيَنكُُم الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني 

  }) ٦١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَمْثَالَكُْم وَُنْنشِئَكُْم ِفي َما ال َتْعلَُمونَ ) ٦٠(َنْحُن قَدَّرَْنا َبيَْنكُُم الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني { 
ه من الصفات حنن قَدَّرنا بينكم املوت، وما حنن بعاجزين عن أن نغيِّر خلقكم يوم القيامة، وننشئكم فيما ال تعلمون

  .واألحوال

  ) ٦٢(َولَقَْد َعِلْمُتُم النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَْولَا َتذَكَُّرونَ 



  }) ٦٢(َولَقَْد َعِلْمُتُم النَّْشأَةَ اُألولَى فَلَْوال َتذَكَُّرونَ { 
  .كم مرة أخرىولقد علمتم أن اهللا أنشأكم النشأة األوىل ومل تكونوا شيئًا، فهال تذكَّرون قدرة اهللا على إنشائ

إِنَّا ) ٦٥(لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه حُطَاًما فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ ) ٦٤(أَأَْنُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ ) ٦٣(أَفَرَأَْيُتْم َما َتحُْرثُونَ 
  ) ٦٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٦٦(لَُمْغَرُمونَ 

) ٦٥(لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاًما فَظَلُْتْم تَفَكَُّهونَ ) ٦٤(أَأَْنُتمْ َتْزَرعُوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ ) ٦٣(ونَ أَفَرَأَيُْتْم َما َتْحُرثُ{ 
  }) ٦٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٦٦(إِنَّا لَُمْغَرُمونَ 

لو نشاء جلعلنا ذلك . قراره وننبته يف األرض أفرأيتم احلرث الذي حترثونه هل أنتم ُتنبتونه يف األرض؟ بل حنن ُنِقرُّ
إنا خلاسرون معذَّبون، بل حنن : الزرع هشيًما، ال ُينتفع به يف مطعم، فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم، وتقولون

  .حمرومون من الرزق

  ) ٦٩(أَْم َنْحُن الُْمنْزِلُونَ  أَأَنُْتْم أَْنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن) ٦٨(أَفَرَأَْيُتُم الَْماَء الَِّذي َتشَْرُبونَ 

  }) ٦٩(أَأَْنُتْم أَنَْزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الْمُْنزِلُونَ ) ٦٨(أَفَرَأَيُْتُم الَْماَء الَِّذي َتشَْرُبونَ { 
  أنزلناه رمحة بكم؟أفرأيتم املاء الذي تشربونه لتْحيَوا به، أأنتم أنزلتموه من السحاب إىل قرار األرض، أم حنن الذين 

  ) ٧٠(لَْو َنَشاُء َجَعلَْناُه أَُجاًجا فَلَْولَا َتْشكُُرونَ 

  }) ٧٠(لَْو َنَشاُء َجَعلَْناُه أُجَاًجا فَلَْوال َتْشكُُرونَ { 
لو نشاء جعلنا هذا املاء شديد امللوحة، ال ُينتفع به يف شرب وال زرع، فهال تشكرون ربكم على إنزال املاء العذب 

  .لنفعكم

  ) ٧٢(أَأَْنُتْم أَْنَشأُْتْم َشَجرََتَها أَْم َنْحُن الْمُْنِشئُونَ ) ٧١(أَفَرَأَْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ 

  }) ٧٢(أَأَنُْتْم أَْنَشأُْتْم َشجََرَتَها أَْم َنْحُن الُْمْنِشئُونَ ) ٧١(أَفَرَأَيُْتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ { 
  قدون، أأنتم أوجدمت شجرهتا اليت تقدح منها النار، أم حنن املوجدون هلا؟أفرأيتم النار اليت تو

  ) ٧٣(َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً َوَمَتاًعا ِللُْمقْوِيَن 

  }) ٧٣(َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً َوَمَتاًعا ِللُْمقْوِيَن { 
  .سافرينحنن جعلنا ناركم اليت توقدون تذكًريا لكم بنار جهنم ومنفعة للم

  ) ٧٤(فََسبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ 

  }) ٧٤(فَسَبِّْح بِاْسمِ َربَِّك الَْعظِيمِ { 
  .ربك العظيم كامل األمساء والصفات، كثري اإلحسان واخلريات -أيها النيب-فنزِّه 



  ) ٧٦(يٌم وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظ) ٧٥(فَلَا أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ 

  }) ٧٦(وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم ) ٧٥(فَال أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ { 
  .أقسم اهللا تعاىل مبساقط النجوم يف مغارهبا يف السماء، وإنه لَقَسم لو تعلمون قََدره عظيم

  ) ٧٩(َمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ لَا َي) ٧٨(ِفي ِكَتابٍ َمكُْنوٍن ) ٧٧(إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي 

  }) ٧٩(ال َيَمسُُّه إِال الُْمطَهَُّرونَ ) ٧٨(ِفي ِكتَابٍ َمكُْنوٍن ) ٧٧(إِنَّهُ لَقُْرآنٌ كَرٌِمي { 
إن هذا القرآن الذي نزل على حممد لقرآن عظيم املنافع، كثري اخلري، غزير العلم، يف كتاب َمُصون مستور عن أعني 

ال َيَمسُّ القرآن إال املالئكة الكرام الذين طهرهم اهللا من اآلفات . كتاب الذي بأيدي املالئكةاخللق، وهو ال
  .والذنوب، وال َيَمسُّه أيًضا إال املتطهرون من الشرك واجلنابة واحلدث

  ) ٨٠(َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني 

  }) ٨٠(َتنْزِيلٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني { 
  .الكرمي منزل من رب العاملني، فهو احلق الذي ال مرية فيهوهذا القرآن 

  ) ٨١(أَفَبَِهذَا الَْحِديثِ أَنُْتْم ُمْدِهُنونَ 

  }) ٨١(أَفَبَِهذَا الَْحِديِث أَْنُتْم ُمْدِهُنونَ { 
  مكذِّبون؟ -أيها املشركون-أفبهذا القرآن أنتم 

  ) ٨٢(َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ 

  }) ٨٢(وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ { 
وجتعلون شكركم لنعم اهللا عليكم أنكم تكذِّبون هبا وتكفرون؟ ويف هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن وال يبايل 

  .بدعوته

  ) ٨٥(َنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن لَا ُتْبِصُرونَ َو) ٨٤(َوأَنُْتْم حِيَنِئذٍ َتْنظُُرونَ ) ٨٣(فَلَْولَا إِذَا َبلََغتِ الُْحلْقُوَم 

  }) ٨٥(َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم وَلَِكْن ال ُتْبِصُرونَ ) ٨٤(َوأَْنُتْم ِحيَنِئذٍ َتْنظُُرونَ ) ٨٣(فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم { 
د النزع، وأنتم حضور تنظرون إليه، أن متسكوا روحه يف فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم احللقوم عن

  .جسده؟ لن تستطيعوا ذلك، وحنن أقرب إليه منكم مبالئكتنا، ولكنكم ال تروهنم

  ) ٨٧(َتْرجِعُوَنَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٨٦(فَلَْولَا إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني 



  }) ٨٧(َتْرجِعُوَنَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٨٦( فَلَْوال إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني{ 
وهل تستطيعون إن كنتم غري حماسبني وال جمزيني بأعمالكم أن تعيدوا الروح إىل اجلسد، إن كنتم صادقني؟ لن 

  .ترجعوها

  ) ٨٩(فََرْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَُّت َنعِيمٍ ) ٨٨(فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني 

  }) ٨٩(فََرْوٌح َوَرْيحَانٌ َوَجنَُّت نَِعيمٍ ) ٨٨(فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني { 
فأما إن كان امليت من السابقني املقربني، فله عند موته الرمحة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه، وله جنة النعيم 

  .يف اآلخرة

  ) ٩١(فََسلَاٌم لََك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٩٠( َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ

  }) ٩١(فََسالٌم لََك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ ) ٩٠(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ { 
  .لكونك من أصحاب اليمني؛ سالمة لك وأمن: وأما إن كان امليت من أصحاب اليمني، فيقال له

  ) ٩٤(َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ ) ٩٣(فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ ) ٩٢(ِمَن الُْمكَذِّبِنيَ الضَّالَِّني َوأَمَّا إِنْ كَانَ 

  }) ٩٤(َوَتْصِلَيةُ َجِحيمٍ ) ٩٣(فَُنُزلٌ ِمْن َحِميمٍ ) ٩٢(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبَِني الضَّالَِّني { 
ن اهلدى، فله ضيافة من شراب جهنم املغلي املتناهي احلرارة، وأما إن كان امليت من املكذبني بالبعث، الضالني ع

  .والنار حيرق هبا، ويقاسي عذاهبا الشديد

  ) ٩٦(فَسَبِّْح بِاْسمِ َربِّكَ الَْعظِيمِ ) ٩٥(إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ 

  }) ٩٦(يمِ فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الْعَِظ) ٩٥(إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ { 
هلو حق اليقني الذي ال مرية فيه، فسبِّح باسم ربك العظيم، ونزِّهه  -أيها الرسول-إن هذا الذي قصصناه عليك 

  }سورة احلديد { . عما يقول الظاملون واجلاحدون، تعاىل اهللا عما يقولون علًوا كبًريا

  ) ١(زِيُز الَْحكِيُم سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الَْع

  }) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم { 
نزَّه اهللا عن السوء كلُّ ما يف السموات واألرض من مجيع خملوفاته، وهو العزيز على خلقه، احلكيم يف تدبري 

  .أمورهم

  ) ٢(حْيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ُي



  }) ٢(لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ ُيحْيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 
له ملك السموات واألرض وما فيهما، فهو املالك املتصرف يف خلقه، حييي ومييت، وهو على كل شيء قدير، ال 

  .ر عليه شيء أراده، فما شاءه كان، وما مل يشأ مل يكنيتعذَّ

  ) ٣(ُهَو الْأَوَّلُ َوالْآِخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  }) ٣(ُهَو األَوَّلُ َواآلِخُر وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 
واآلخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس هو األول الذي ليس قبله شيء، 

  .دونه شيء، وال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء، وهو بكل شيء عليم

ُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما َيِل
  ) ٤(َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو َمَعكُمْ أَْيَن َما كُْنُتْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

لَى الْعَْرشِ َيعْلَُم َما َيِلُج ِفي اَألْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َع{ 
  }) ٤(َوَما َيْنزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو َمَعكُمْ أَْيَن َما كُْنُتْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

على عرشه فوق مجيع  -أي عال وارتفع-ستوى هو الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام، مث ا
خلقه استواء يليق جبالله، يعلم ما يدخل يف األرض من حب ومطر وغري ذلك، وما خيرج منها من نبات وزرع 

ومثار، وما ينزل من السماء من مطر وغريه، وما يعرج فيها من املالئكة واألعمال، وهو سبحانه معكم بعلمه أينما 
  .أعمالكم اليت تعملوهنا، وسيجازيكم عليهاكنتم، واهللا بصري ب

  ) ٥(لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر 

  }) ٥(لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع اُألُموُر { 
  .خرة، وسيجازيهم على أعماهلمله ملك السموات واألرض، وإىل اهللا مصري أمور اخلالئق يف اآل

  ) ٦(ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

  }) ٦(ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ { 
نقص من ساعات الليل يف النهار فيزيد النهار، وُيْدِخل ما نقص من ساعات النهار يف الليل فيزيد الليل، ُيْدِخل ما 

  .وهو سبحانه عليم مبا يف صدور خلقه

  ) ٧(لَُهمْ أَْجٌر كَبٌِري آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُْم ُمسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَأَْنفَقُوا 

  }) ٧(لَُهْم أَْجٌر كَبٌِري آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُْم ُمسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوأَْنفَقُوا { 
ل واستخلفكم فيه، فالذين آمنوا منكم آمنوا باهللا ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأنفقوا مما رزقكم اهللا من املا

  .أيها الناس، وأنفقوا من ماهلم، هلم ثواب عظيم



  ) ٨(ُتْم ُمْؤِمنَِني َوَما لَكُمْ لَا ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم ِلُتؤِْمُنوا بِرَبِّكُْم َوقَْد أََخذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُْن

  }) ٨(بِاللَِّه وَالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمُنوا بِرَبِّكُْم َوقَدْ أََخذَ ِميثَاقَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني  َوَما لَكُْم ال ُتْؤِمُنونَ{ 
وأيُّ عذر لكم يف أن ال تصدقوا بوحدانية اهللا وتعملوا بشرعه، والرسول يدعوكم إىل ذلك، وقد أخذ اهللا ميثاقكم 

  لقكم؟على ذلك، إن كنتم مؤمنني باهللا خا

  ) ٩( لََرُءوفٌ َرحِيٌم ُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُْم

  }) ٩(ورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُمْ لََرُءوٌف َرِحيٌم ُهَو الَِّذي يَُنزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آَياٍت بَيَِّناتٍ لُِيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّ{ 
هو الذي ينزل على عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم آيات مفصالت واضحات من القرآن؛ ليخرجكم بذلك من 

ظلمة الكفر إىل نور اإلميان، إن اهللا بكم يف إخراجكم من الظلمات إىل النور لََيرْمحكم رمحة واسعة يف عاجلكم 
  .فيجازيكم أحسن اجلزاء وآجلكم،

ْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ َوَما لَكُمْ أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَ
  ) ١٠(قَاَتلُوا َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري أُولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َو

َق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ َوَما لَكُْم أَال ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماَواِت وَاَألْرضِ ال َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفَ{ 
  }) ١٠(لُونَ َخبٌِري َك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاَتلُوا َوكُال َوَعدَ اللَُّه الُْحسَْنى َواللَُّه بَِما َتْعَمأُولَِئ

وأيُّ شيء مينعكم من اإلنفاق يف سبيل اهللا؟ وهللا مرياث السموات واألرض يرث كلَّ ما فيهما، وال يبقى أحد مالكًا 
وقاتل الكفار، أولئك أعظم درجة عند " مكة"ال يستوي يف األجر واملثوبة منكم َمن أنفق من قبل فتح . شيء فيهمال

اهللا من الذين أنفقوا يف سبيل اهللا من بعد الفتح وقاتلوا الكفار، وكال من الفريقني وعد اهللا اجلنة، واهللا بأعمالكم 
  .اخبري ال خيفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليه

  ) ١١(َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي 

  }) ١١(َمْن ذَا الَِّذي يُقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحسًَنا فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي { 
ال أذى، فيضاعف له ربه األجر والثواب، وله جزاء كرمي، من ذا الذي ينفق يف سبيل اهللا حمتسًبا من قلبه بال َمنٍّ و

  وهو اجلنة؟

اتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َيْسَعى ُنورُُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيمَانِهِمْ ُبشَْراكُمُ الَْيْوَم َجنَّ
  ) ١٢(َو الْفَْوُز الَْعظِيُم َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُه

اٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهارُ َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َيسَْعى ُنوُرُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّ{ 
  }) ١٢(َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم 

بشراكم : يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم على الصراط بني أيديهم وعن أمياهنم، بقدر أعماهلم، ويقال هلم



اليوم دخول جنات واسعة جتري من حتت أشجارها األهنار، ال خترجون منها أبًدا، ذلك اجلزاء هو الفوز العظيم لكم 
  .يف اآلخرة

بَ مَُناِفقَاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُوَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجِعُوا َوَراَءكُْم فَالَْتِمُسوا نُوًرا فَضُرَِيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالْ
  ) ١٣(َبْينَُهْم بِسُورٍ لَُه َباٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاهُِرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب 

وًرا قُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمْن نُورِكُْم ِقيلَ اْرجُِعوا َوَراَءكُْم فَالَْتِمُسوا ُنَيْوَم َيقُولُ الُْمَناِف{ 
  }) ١٣(فَُضرَِب بَْيَنُهمْ بِسُورٍ لَُه بَاٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب 

: انتظرونا نستضئْ من نوركم، فتقول هلم املالئكة: فقون واملنافقات للذين آمنوا، وهم على الصراطيوم يقول املنا
، فَفُِصل بينهم بسور له باب، باطنه مما يلي املؤمنني فيه الرمحة، وظاهره )سخرية منهم(ارجعوا وراءكم فاطلبوا نوًرا

  .مما يلي املنافقني من جهته العذاب

حَتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه  َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى وَلَِكنَّكُْم فََتنُْتْم أَنْفَُسكُْم َوتََربَّْصُتْم وَارَْتْبُتْم َوغَرَّْتكُُم الْأََمانِيُّ ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم
  ) ١٤(َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر 

كُْم فََتنُْتْم أَْنفَُسكُْم وََترَبَّْصُتْم َواْرَتبُْتْم َوغَرَّْتكُُم اَألَمانِيُّ حَتَّى َجاَء أَْمرُ اللَّهِ ُينَاُدونَُهْم أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى َولَكِنَّ{ 
  }) ١٤(َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر 

ى قد كنتم بل: أمل نكن معكم يف الدنيا، نؤدي شعائر الدين مثلكم؟ قال املؤمنون هلم: ينادي املنافقون املؤمنني قائلني
معنا يف الظاهر، ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق واملعاصي، وتربصتم بالنيب املوت وباملؤمنني الدوائر، وشككتم يف 

  .البعث بعد املوت، وخدعتكم أمانيكم الباطلة، وبقيتم على ذلك حىت جاءكم املوت وخدعكم باهللا الشيطان

  ) ١٥(لَا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َموْلَاكُْم وَبِئَْس الَْمِصُري فَالَْيْوَم لَا يُْؤَخذُ مِْنكُْم ِفْدَيةٌ َو

  }) ١٥( فَالَْيْوَم ال يُْؤَخذُ مِْنكُْم ِفْدَيةٌ َوال ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْوالكُْم َوبِئَْس الَْمِصُري{ 
أيها املنافقون عوض؛ ليفتدي به من عذاب اهللا، وال من الذين كفروا باهللا ورسوله،  فاليوم ال ُيقبل من أحد منكم

  .مصريكم مجيًعا النار، هي أوىل بكم من كل منزل، وبئس املصري هي

ا كَالَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َولَا َيكُوُنو
  ) ١٦(َعلَْيهُِم الْأََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

ِذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبلُ أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َوال َيكُونُوا كَالَّ{ 
  }) ١٦(فَطَالَ َعلَْيهُِم األََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

أمل حين الوقت للذين صدَّقوا اهللا ورسوله واتََّبعوا هديه، أن تلني قلوهبم عند ذكر اهللا ومساع القرآن، وال يكونوا يف 
الذين طال عليهم الزمان فبدَّلوا كالم اهللا،  -من اليهود والنصارى -أوتوا الكتاب من قبلهمقسوة القلوب كالذين 

فقست قلوهبم، وكثري منهم خارجون عن طاعة اهللا؟ ويف اآلية احلث على الرقة واخلشوع هللا سبحانه عند مساع ما 
  .لوهبم، وخروجهم عن طاعة اهللاأنزله من الكتاب واحلكمة، واحلذر من التشبه باليهود والنصارى، يف قسوة ق



  ) ١٧(اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

  }) ١٧(ِقلُونَ اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها قَدْ َبيَّنَّا لَكُمُ اآلَياتِ لََعلَّكُْم َتْع{ 
اعلموا أن اهللا سبحانه وتعاىل حييي األرض باملطر بعد موهتا، فُتخرِج النبات، فكذلك اهللا قادر على إحياء املوتى يوم 

  .قد بينَّا لكم دالئل قدرتنا؛ لعلكم تعقلوهنا فتتعظوا. القيامة، وهو القادر على تليني القلوب بعد قسوهتا

  ) ١٨(ُمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ُيَضاَعُف لَُهْم وَلَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالْ

  }) ١٨(إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرضُوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي { 
تصدقات، وأنفقوا يف سبيل اهللا نفقات طيبة هبا نفوسهم؛ ابتغاء وجه اهللا تعاىل، يضاعف إن املتصدتقني من أمواهلم وامل

  .هلم ثواب ذلك، وهلم فوق ذلك ثواب جزيل، وهو اجلنة

رُُهْم وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا وَوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَداُء ِعْنَد رَبِّهِْم لَُهْم أَْجرُُهْم َوُن
  ) ١٩(بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 

 وُرُهْم وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبواَوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِّهِمْ لَُهمْ أَْجرُُهْم َوُن{ 
  }) ١٩(بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 

والذين آمنوا باهللا ورسله ومل يفرِّقوا بني أحد منهم، أولئك هم الصديقون الذين كُمل تصديقهم مبا جاءت به 
لذين الرسل، اعتقاًدا وقوال وعمال، والشهداء عند رهبم هلم ثواهبم اجلزيل عند اهللا، ونورهم العظيم يوم القيامة، وا

  .كفروا وكذَّبوا بأدلتنا وحججنا أولئك أصحاب اجلحيم، فال أجر هلم، وال نور

ْولَاِد كََمثَلِ غَْيٍث أَْعَجَب الْكُفَّاَر اْعلَُموا أَنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ َوتَفَاُخرٌ َبيَْنكُْم وََتكَاثٌُر ِفي الْأَْموَالِ َوالْأَ
انٌ َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَرا ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاًما َوِفي الْآخَِرِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ ِمَن اللَِّه َورِضَْو َنَباُتُه

  ) ٢٠(َمَتاُع الُْغرُورِ 

ةٌ َوَتفَاُخٌر َبيَْنكُْم َوَتكَاثٌُر ِفي اَألْموَالِ وَاَألْوالِد كَمَثَلِ غَْيٍث أَْعَجَب الْكُفَّاَر اْعلَُموا أَنََّما الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو َوزِيَن{ 
اةُ الدُّنَْيا إِال َورِْضَوانٌ َوَما الَْحَي َنَباُتهُ ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَرا ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاًما َوِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه

  }) ٢٠(َمَتاُع الُْغرُورِ 
أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو، تلعب هبا األبدان وتلهو هبا القلوب، وزينة تتزينون هبا، وتفاخر  -أيها الناس-اعلموا 

النبات بينكم مبتاعها، وتكاثر بالعدد يف األموال واألوالد، مثلها كمثل مطر أعجب الزُّرَّاع نباته، مث يهيج هذا 
فييبس، فتراه مصفًرا بعد خضرته، مث يكون فُتاًتا يابًسا متهشًما، ويف اآلخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من اهللا 

  .وما احلياة الدنيا ملن عمل هلا ناسًيا آخرته إال متاع الغرور. ورضوان ألهل اإلميان

كَعَْرضِ السََّماِء َوالْأَْرضِ أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها 
  ) ٢١(ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ 



ْرضِ أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضلُ سَابِقُوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة عَْرُضَها كَعَْرضِ السََّماِء وَاَأل{ 
  }) ٢١(اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ 

يف السعي إىل أسباب املغفرة من التوبة النصوح واالبتعاد عن املعاصي؛ لُِتجَْزْوا مغفرة من  -أيها الناس-سابقوا 
وجنة عرضها كعرض السماء واألرض، وهي ُمَعدَّة للذين وحَّدوا اهللا واتََّبعوا رسله، ذلك فضل اهللا الذي ربكم 

واهللا ذو الفضل العظيم على عباده . يؤتيه َمن يشاء ِمن خلقه، فاجلنة ال ُتنال إال برمحة اهللا وفضله، والعمل الصاحل
  .املؤمنني

  ) ٢٢(ضِ وَلَا ِفي أَنْفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْر

  }) ٢٢(ٌري ى اللَِّه َيِسَما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي أَنْفُِسكُْم إِال ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَ{ 
من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم من األمراض واجلوع واألسقام إال هو مكتوب يف  -أيها الناس -ما أصابكم

  .إن ذلك على اهللا تعاىل يسري. اللوح احملفوظ من قبل أن ُتْخلَق اخلليقة

الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ ) ٢٣(ُه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ ِلكَْيلَا َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم وَاللَّ
  ) ٢٤(النَّاَس بِالُْبْخلِ َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 

الَِّذيَن َيْبَخلُونَ وََيأُْمُرونَ ) ٢٣(بُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَخُورٍ ِلكَْيال َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم َواللَُّه ال ُيِح{ 
  }) ٢٤(النَّاَس بِالُْبْخلِ َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 

ا أويت من واهللا ال حيب كل متكرب مب. لكي ال حتزنوا على ما فاتكم من الدنيا، وال تفرحوا مبا آتاكم فرَح بطر وأشر
هؤالء املتكربون هم الذين يبخلون مباهلم، وال ينفقونه يف سبيل اهللا، ويأمرون الناس . الدنيا فخور به على غريه

ومن يتولَّ عن طاعة اهللا ال يضر إال نفسه، ولن يضر اهللا شيئًا، فإن اهللا هو الغين عن خلقه، . بالبخل بتحسينه هلم
  .فعل مجيل يستحق أن حيمد عليهاحلميد الذي له كل وصف حسن كامل، و

أَنَْزلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت َوأَْنَزلَْنا َمعَُهُم الْكَِتاَب وَالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َو
  ) ٢٥(َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز  َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه

أَنَْزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيدٌ لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت وَأَْنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط َو{ 
  }) ٢٥(ِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َو

لقد أرسلنا رسلنا باحلجج الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب باألحكام والشرائع، وأنزلنا امليزان؛ ليتعامل الناس 
للناس متعددة، وليعلم اهللا علًما ظاهًرا للخلق من ينصر بينهم بالعدل، وأنزلنا هلم احلديد، فيه قوة شديدة، ومنافع 

  .إن اهللا قوي ال يُقَْهر، عزيز ال يغالَب. دينه ورسله بالغيب

  ) ٢٦(قُونَ ِثٌري ِمنُْهْم فَاِسَولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا َوإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب فَِمْنُهْم ُمهَْتٍد َوكَ



  }) ٢٦(ِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا َوإِْبَراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ وَالِْكَتاَب فَِمنُْهْم ُمْهَتٍد َوكَ{ 
ن ذريتهما مهتدٍ إىل احلق، ولقد أرسلنا نوًحا وإبراهيم إىل قومهما، وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتب املنزلة، فِم

  .وكثري منهم خارجون عن طاعة اهللا

قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةً ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بُِرُسِلَنا َوقَفَّْيَنا بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َوآَتْيَناهُ الْإِْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي 
 آَمُنوا ِمْنُهمْ أَْجرَُهمْ ُعوَها َما كََتبَْناَها َعلَْيهِْم إِلَّا اْبِتَغاَء رِْضَوانِ اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها فَآتَْيَنا الَِّذيَنَوَرْهَبانِيَّةً اْبَتَد

  ) ٢٧(َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

يَسى اْبنِ َمرَْيَم َوآَتْينَاُه اإلِْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةً ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بُِرُسلَِنا َوقَفَّْيَنا بِِع{ 
يَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجرَُهْم ا فَآتَْيَنا الَِّذَوَرْهَبانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتبَْناَها َعلَْيهِْم إِال اْبِتَغاَء رِْضَواِن اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيتَِه

  }) ٢٧(َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 
مث أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات، وقفَّينا بعيسى ابن مرمي، وآتيناه اإلجنيل، وجعلنا 

ابتدعوا رهبانية بالغلوِّ يف العبادة ما يف قلوب الذين اتبعوه على دينه ليًنا وشفقة، فكانوا متوادِّين فيما بينهم، و
فرضناها عليهم، بل هم الذين التزموا هبا من تلقاء أنفسهم، قَْصُدهم بذلك رضا اهللا، فما قاموا هبا حق القيام، فآتينا 

الذين آمنوا منهم باهللا ورسله أجرهم حسب إمياهنم، وكثري منهم خارجون عن طاعة اهللا مكذبون بنيه حممد صلى 
  .عليه وسلماهللا 

ُنوًرا َتْمُشونَ بِِه َوَيغِْفْر لَكُْم وَاللَُّه  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرُسوِلِه يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه وََيْجَعلْ لَكُْم
  ) ٢٨(غَفُوٌر َرحِيٌم 

َه َوآِمُنوا بَِرسُوِلِه ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه وََيْجَعلْ لَكُْم ُنوًرا َتْمُشونَ بِِه َوَيْغِفْر لَكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللَّ{ 
  }) ٢٨(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

نوًرا  يا أيها الذين آمنوا، امتثلوا أوامر اهللا واجتنبوا نواهيه وآمنوا برسوله، يؤتكم ضعفني من رمحته، وجيعل لكم
  .هتتدون به، ويغفر لكم ذنوبكم، واهللا غفور لعباده، رحيم هبم

ِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ ِلئَلَّا َيْعلََم أَْهلُ الْكَِتابِ أَلَّا يَقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤ
  ) ٢٩(الَْعظِيمِ 

ْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ ال َيْعلََم أَْهلُ الِْكَتابِ أَال يَقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َملِئَ{ 
  }) ٢٩(الَْعظِيمِ 

ه وسلم، أهنم ال يقدرون على أعطاكم اهللا تعاىل ذلك كله؛ ليعلم أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا علي
شيء ِمن فضل اهللا يكسبونه ألنفسهم أو مينحونه لغريهم، وأن الفضل كله بيد اهللا وحده يؤتيه َمن يشاء من عباده، 

  .واهللا ذو الفضل العظيم على خلقه

  }سورة اجملادلة { 



  ) ١(لَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما إِنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها وََتْشَتِكي إِ

  }) ١( اللََّه َسِميٌع َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي زَْوجَِها َوَتشَْتِكي إِلَى اللَِّه وَاللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما إِنَّ{ 
خولة بنت ثعلبة اليت تراجعت يف شأن زوجها أوس بن الصامت، وفيما صدر عنه يف حقها من  قد مسع اهللا قول

لتفريج كربتها، ؛ يف حرمة النكاح، وهي تتضرع إىل اهللا تعاىل: ، أي"أنت عليَّ كظهر أمي: "الظِّهار، وهو قوله هلا
  .ال ختفى عليه خافيةإن اهللا مسيع لكل قول، بصري بكل شيء، . واهللا يسمع ختاطبكما ومراجعتكما

إِنَُّهمْ لََيقُولُونَ مُْنكًَرا ِمَن الْقَْولِ الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِْنكُْم ِمْن نَِساِئهِْم َما ُهنَّ أُمَّهَاِتهِمْ إِنْ أُمَّهَاُتُهمْ إِلَّا اللَّاِئي وَلَْدنَُهْم َو
  ) ٢(َوُزوًرا َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 

ولُونَ مُْنكًَرا ِمَن الْقَْولِ ظَاِهُرونَ ِمْنكُْم ِمْن نِسَاِئهِْم َما ُهنَّ أُمَّهَاتِهِْم إِنْ أُمََّهاتُُهْم إِال الالِئي وَلَدَْنُهْم وَإِنَُّهمْ لََيقُالَِّذيَن ُي{ 
  }) ٢(َوُزوًرا َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 

قد  -أي يف حرمة النكاح-" أنت عليَّ كظهر أمي: "زوجتهالذين ُيظاهرون منكم من نسائهم، فيقول الرجل منهم ل
وإن . عصوا اهللا وخالفوا الشرع، ونساؤهم لَْسَن يف احلقيقة أمهاهتم، إمنا هن زوجاهتم، ما أمهاهتم إال الالئي ولدهنم

ض املخالفات، وإن اهللا لعفو غفور عمَّن صدر منه بع. هؤالء املظاِهرين ليقولون قوال كاذًبا فظيًعا ال ُتعرف صحته
  .فتداركها بالتوبة النصوح

ِلكُمْ ُتوَعظُونَ بِِه َواللَُّه بَِما َوالَِّذيَن ُيظَاِهرُونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا ذَ
  ) ٣(َتْعَملُونَ َخبٌِري 

لَُّه بَِما ْن نِسَاِئهِمْ ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتحْرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه وَالَوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِم{ 
  }) ٣(َتْعَملُونَ َخبٌِري 

فعلى  والذين حيرِّمون نساءهم على أنفسهم باملظاَهرة منهن، مث يرجعون عن قوهلم ويعزمون على وطء نسائهم،
كفارة التحرمي، وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته اليت ظاهر منها،  -واحلالة هذه -الزوج املظاهِر

لكي ال تقعوا يف الظهار وقول الزور، ؛ ذلكم هو حكم اهللا فيمن ظاهر ِمن زوجته توعظون به، أيها املؤمنون
  .، واهللا ال خيفى عليه شيء من أعمالكم، وهو جمازيكم عليهاوُتكَفِّروا إن وقعتم فيه، ولكي ال تعودوا إليه

َني ِمْسِكيًنا ذَِلَك ِلُتْؤِمُنوا بِاللَّهِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستِّ
  ) ٤(للَِّه َوِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم َوَرسُوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد ا

َني ِمْسِكيًنا ذَِلكَ ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستِّ{ 
  }) ٤(ِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم َوَرسُوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َو

فمن مل جيد رقبة ُيعتقها، فالواجب عليه صيام شهرين متتاليني من قبل أن يطأ زوجه، فمن مل يستطع صيام الشهرين 
من أجل أن ؛ لعذر شرعي، فعليه أن يطعم ستني مسكيًنا ما يشبعهم، ذلك الذي بينَّاه لكم من أحكام الظهار



بعوا رسوله وتعملوا مبا شرعه اهللا، وتتركوا ما كنتم عليه يف جاهليتكم، وتلك األحكام املذكورة تصدِّقوا باهللا وتت
  .هي أوامر اهللا وحدوده فال تتجاوزوها، وللجاحدين هبا عذاب موجع

ْنَزلَْنا آَياتٍ َبيِّنَاٍت َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه كُبِتُوا كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَ
)٥ (  

َناٍت َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهِنيٌ إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه كُبُِتوا كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَنَْزلَْنا آيَاٍت بَيِّ{ 
)٥ ({  

اهللا ورسوله وخيالفون أمرمها ُخِذلوا وأُهينوا، كما ُخِذل الذين من قبلهم من األمم الذين حادُّوا إن الذين يشاقون 
اهللا ورسله، وقد أنزلنا آيات واضحات احلُجَّة تدل على أن شرع اهللا وحدوده حق، وجلاحدي تلك اآليات عذاب 

  .ُمذلٌّ يف جهنم

  ) ٦(ُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فَُيَنبِّئُ

  }) ٦(َشهِيٌد َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء { 
القيامة، يوم حييي اهللا املوتى مجيًعا، وجيمع األولني واآلخرين يف صعيد واحد، فيخربهم يوم  -أيها الرسول-واذكر 

. مبا عملوا من خري وشر، أحصاه اهللا وكتبه يف اللوح احملفوظ، وحفظه عليهم يف صحائف أعماهلم، وهم قد نسوه
  .واهللا على كل شيء شهيد، ال خيفى عليه شيء

ُهَو  ُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَلَاثٍَة إِلَّا ُهَو رَابِعُُهْم َولَا خَْمَسٍة إِلَّاأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَ
وا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َساِدُسُهْم وَلَا أَْدَنى ِمْن ذَِلَك َولَا أَكْثََر إِلَّا ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَاُنوا ثُمَّ ُينَبِّئُُهمْ بَِما َعِملُ

  ) ٧(َعِليٌم 

عُُهْم َوال َخْمَسٍة إِال ُهَو أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَالثٍَة إِال ُهَو رَابِ{ 
كُلِّ َشْيءٍ َك َوال أَكْثَرَ إِال ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَانُوا ثُمَّ ُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َيْوَم الْقَِياَمِة إِنَّ اللََّه بَِساِدُسُهْم َوال أَدَْنى ِمْن ذَِل

  }) ٧(َعِليٌم 
م أمل تعلم أن اهللا تعاىل يعلم كل شيء يف السموات واألرض؟ ما يتناجى ثالثة ِمن خلقه حبديث سرٍّ إال هو رابعه

بعلمه وإحاطته، وال مخسة إال هو سادسهم، وال أقلُّ من هذه األعداد املذكورة وال أكثُر منها إال هو معهم بعلمه يف 
. أيِّ مكان كانوا، ال خيفى عليه شيء من أمرهم، مث خيربهم تعاىل يوم القيامة مبا عملوا من خري وشر وجيازيهم عليه

  .إن اهللا بكل شيء عليم

ِت الرَّسُولِ َوإِذَا ى الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهوا َعْنُه َويََتَناَجْونَ بِالْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيأَلَْم َتَر إِلَ
ُه بَِما َنقُولُ َحْسبُُهْم جََهنَُّم َيْصلَْونََها فَبِئْسَ َجاُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْولَا ُيَعذُِّبَنا اللَّ

  ) ٨(الَْمِصُري 



اِن َومَْعِصَيِت الرَُّسولِ وَإِذَا أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنهُوا َعْنُه َوَيَتنَاَجْونَ بِاإلِثْمِ َوالُْعْدَو{ 
نَُّم َيْصلَْوَنَها فَبِئْسَ ْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْوال يَُعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ َحْسبُُهْم َجَهَجاُءوَك َحيَّ

  }) ٨(الَْمِصُري 
ؤمنني، مث يرجعون إىل ما إىل اليهود الذين ُنهوا عن احلديث سرا مبا يثري الشك يف نفوس امل -أيها الرسول-أمل تر 

هؤالء اليهود ألمر  -أيها الرسول-ُنهوا عنه، ويتحدثون سرا مبا هو إمث وعدوان وخمالفة ألمر الرسول؟ وإذا جاءك 
: املوت لك، ويقولون فيما بينهم: أي) السام عليك:(من األمور حيَّوك بغري التحية اليت جعلها اهللا لك حتية، فقالوا

  .مبا نقول حملمد إن كان رسوال حقًا، تكفيهم جهنم يدخلوهنا، ويقاسون حرها، فبئس املرجع هي هال يعاقبنا اهللا

اللََّه نَاَجْوا بِالْبِرِّ َوالتَّقَْوى وَاتَّقُوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَلَا َتَتنَاَجْوا بِالْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعصَِيِت الرَّسُولِ َوَت
  ) ٩(الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

اَجْوا بِالْبِرِّ َوالتَّقَْوى وَاتَّقُوا اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا تََناجَْيُتْم فَال َتَتنَاَجْوا بِاِإلثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعصَِيِت الرَّسُولِ َوَتَن{ 
  }) ٩(الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا حتدثتم فيما بينكم سًرا، فال تتحدثوا مبا فيه إمث من القول، أو  يا
مبا هو عدوان على غريكم، أو خمالفة ألمر الرسول، وحتدثوا مبا فيه خري وطاعة وإحسان، وخافوا اهللا بامتثالكم 

  .جبميع أعمالكم وأقوالكم اليت أحصاها عليكم، وسيجازيكم هبا أوامره واجتنابكم نواهيه، فإليه وحده مرجعكم

  ) ١٠(لَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيسَ بِضَارِِّهمْ َشْيئًا إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَع

لِ الُْمؤِْمُنونَ َن الشَّْيطَانِ لَِيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس بَِضارِِّهْم َشيْئًا إِال بِإِذِْن اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّإِنََّما النَّْجَوى ِم{ 
)١٠ ({  

وب لُيْدِخل احلزن على قل؛ إمنا التحدث خفية باإلمث والعدوان من وسوسة الشيطان، فهو املزيِّن هلا، واحلامل عليها
  .وعلى اهللا وحده فليعتمد املؤمنون به. املؤمنني، وليس ذلك مبؤذي املؤمنني شيئًا إال مبشيئة اهللا تعاىل وإرادته

زُوا َيْرفَعِ اللَُّه يلَ اْنُشُزوا فَاْنُشَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسحُوا َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِق
  ) ١١(الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

قِيلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا َيْرفَعِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُْم َتفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسُحوا يَفَْسحِ اللَُّه لَكُْم وَإِذَا { 
  }) ١١(اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرجَاٍت وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

ع يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا طُلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض اجملالس فأوسعوا، يوس
أن تقوموا من جمالسكم ألمر من األمور اليت يكون  -أيها املؤمنون -اهللا عليكم يف الدنيا واآلخرة، وإذا طلب منكم

فيها خري لكم فقوموا، يرفع اهللا مكانة املؤمنني املخلصني منكم، ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثرية يف الثواب 
ويف اآلية تنويه مبكانة .  خيفى عليه شيء منها، وهو جمازيكم عليهاومراتب الرضوان، واهللا تعاىل خبري بأعمالكم ال

  .العلماء وفضلهم، ورفع درجاهتم



إِنَّ ْم َوأَطَْهُر فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَةً ذَِلَك خَْيٌر لَكُ
  ) ١٢(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

ْم وَأَطَْهُر فَإِنْ لَْم َتجِدُوا فَإِنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيٌر لَكُ{ 
  }) ١٢(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
وا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا أردمت أن ُتكلِّموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرا بينكم يا أيها الذين صدَّق

وبينه، فقدِّموا قبل ذلك صدقة ألهل احلاجة، ذلك خري لكم ملا فيه من الثواب، وأزكى لقلوبكم من املآمث، فإن مل 
  .ؤمنني، رحيم هبمجتدوا ما تتصدقون به فال حرج عليكم؛ فإن اهللا غفور لعباده امل

ُموا الصَّلَاةَ وَآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا أَأَْشفَقُْتْم أَنْ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا َوَتاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقي
  ) ١٣(اللََّه َوَرسُولَُه وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

وا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ أَْشفَقُْتْم أَنْ تُقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا َوتَاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقيُمأَ{ 
  }) ١٣(َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

صدقة قبل مناجاتكم رسول اهللا؟ فإذْ مل تفعلوا ما أُمرمت به، وتاب اهللا عليكم، ورخَّص لكم  أخشيتم الفقر إذا قدَّمتم
يف أال تفعلوه، فاثبتوا وداوموا على إقام الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة اهللا ورسوله يف كل ما أُمرمت به، واهللا سبحانه 

  .خبري بأعمالكم، وجمازيكم عليها

  ) ١٤( َتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم َولَا ِمنُْهْم وََيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ وَُهْم َيْعلَُمونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن

) ١٤(َعلَى الْكَِذبِ وَُهْم َيْعلَُمونَ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم َوال ِمنُْهْم وََيْحِلفُونَ { 
{  

أمل تر إىل املنافقني الذين اختذوا اليهود أصدقاء ووالوهم؟ واملنافقون يف احلقيقة ليسوا من املسلمني وال من اليهود، 
  .وحيلفون كذًبا أهنم مسلمون، وأنك رسول اهللا، وهم يعلمون أهنم كاذبون فيما حلفوا عليه

  ) ١٥(ْم َعذَاًبا َشِديًدا إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ أََعدَّ اللَُّه لَُه

  }) ١٥(أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا إِنَُّهمْ َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ { 
  .ى الكذبأعدَّ اهللا هلؤالء املنافقني عذاًبا بالغ الشدة واألمل، إهنم ساء ما كانوا يعملون من النفاق واحللف عل

  ) ١٦(اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 

  }) ١٦(اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني { 
كفرهم، وملنع املسلمني عن قتاهلم وأخذ أمواهلم، فبسبب  اختذ املنافقون أمياهنم الكاذبة وقاية هلم من القتل بسبب

ذلك صدُّوا أنفسهم وغريهم عن سبيل اهللا وهو اإلسالم، فلهم عذاب ُمذلٌّ يف النار؛ الستكبارهم عن اإلميان باهللا 
  .ورسوله وصدِّهم عن سبيله



  ) ١٧(يْئًا أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه َش

  }) ١٧(نَ لَْن ُتغْنَِي َعْنُهْم أَمَْوالُُهْم َوال أَْوالدُُهْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدو{ 
شيئًا، أولئك أهل النار يدخلوهنا فيبقون فيها أبدا، ال لن تدفع عن املنافقني أمواهلم وال أوالدهم ِمن عذاب اهللا 

  .وهذا اجلزاء يعم كلَّ من صدَّ عن دين اهللا بقوله أو فعله. خيرجون منها

  ) ١٨(ُهمُ الْكَاِذُبونَ نَُّهْم َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَلَا إِ

  }) ١٨(نَُّهْم ُهُم الْكَاِذُبونَ َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَال إِ{ 
أيها  -م كانوا مؤمنني، كما كانوا حيلفون لكميوم القيامة يبعث اهللا املنافقني مجيًعا من قبورهم أحياء، فيحلفون له أهن

يف الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند اهللا كما كان ينفعهم يف الدنيا عند املسلمني، أال إهنم هم  -املؤمنون
  .البالغون يف الكذب حًدا مل يبلغه غريهم

  ) ١٩(ِئَك حِْزُب الشَّْيطَاِن أَلَا إِنَّ ِحْزبَ الشَّْيطَاِن ُهُم الَْخاِسُرونَ اسَْتْحَوذَ َعلَْيهِمُ الشَّْيطَانُ فَأَْنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه أُولَ

  }) ١٩(ُهمُ الْخَاِسُرونَ  اْسَتحَْوذَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ فَأَْنَساُهْم ِذكَْر اللَِّه أُولَِئَك حِْزُب الشَّيْطَاِن أَال إِنَّ ِحْزبَ الشَّْيطَاِن{ 
أال . استوىل عليهم، حىت تركوا أوامر اهللا والعمل بطاعته، أولئك حزب الشيطان وأتباعهغلب عليهم الشيطان، و

  .إن حزب الشيطان هم اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة

  ) ٢٠(إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك ِفي الْأَذَلَِّني 

  }) ٢٠(هُ أُولَِئَك ِفي اَألذَلَِّني إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَ{ 
  .إن الذين خيالفون أمر اهللا ورسوله، أولئك من مجلة األذالء املغلوبني املهانني يف الدنيا واآلخرة

  ) ٢١(كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرسُِلي إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز 

  }) ٢١(ي إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز كََتَب اللَُّه َألغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِل{ 
إن اهللا سبحانه قوي ال يعجزه . كتب اهللا يف اللوح احملفوظ وَحكَم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده املؤمنني

  .شيء، عزيز على خلقه

َه َوَرُسولَُه َولَْو كَانُوا آَباَءُهْم أَوْ أَبَْناَءُهْم أَْو إِْخوَانَُهْم أَوْ لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ ُيوَادُّونَ َمْن َحادَّ اللَّ
َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َعِشَريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه وَُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن 

  ) ٢٢(اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئكَ ِحْزبُ اللَِّه أَلَا إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ  َرِضَي

ءَُهْم أَْو إِخَْواَنُهْم أَوْ ُهْم أَْو أَْبَناال َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا آَباَء{ 
ْحِتَها اَألْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َعِشَريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم اِإلَميانَ وَأَيَّدَُهْم بِرُوحٍ ِمْنُه وَُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َت

  }) ٢٢(ِه أَال إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهمُ الُْمفِْلُحونَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئكَ ِحْزبُ اللَّ



قوًما يصدِّقون باهللا واليوم اآلخر، ويعملون مبا شرع اهللا هلم، حيبون ويوالون َمن عادى اهللا  -أيها الرسول-ال جتد 
 اهللا واملعادون فيه ورسوله وخالف أمرمها، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو أقرباءهم، أولئك املوالون يف

ثَبََّت يف قلوهبم اإلميان، وقوَّاهم بنصر منه وتأييد على عدوهم يف الدنيا، ويدخلهم يف اآلخرة جنات جتري من حتت 
أشجارها األهنار، ماكثني فيها زماًنا ممتًدا ال ينقطع، أحلَّ اهللا عليهم رضوانه فال يسخط عليهم، ورضوا عن رهبم مبا 

. ات ورفيع الدرجات، أولئك حزب اهللا وأولياؤه، وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا واآلخرةأعطاهم من الكرام
  }سورة احلشر { 

  ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  }) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
نزَّه اهللا عن كل ما ال يليق به كلُّ ما يف السموات وما يف األرض، وهو العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف قََدره 

  .وتدبريه وصنعه وتشريعه، يضع األمور يف مواضعها

ظَنُّوا أَنَُّهْم مَانَِعتُُهمْ ِذي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ ِمْن دَِيارِِهْم ِلأَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْرُجوا َوُهَو الَّ
الرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي  ُحصُوُنُهْم ِمَن اللَِّه فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَمْ َيْحَتِسبُوا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم

  ) ٢(الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبِرُوا َيا أُوِلي الْأَْبصَارِ 

وا أَنَُّهْم َمانَِعتُُهمْ ُجوا وَظَنُُّهَو الَِّذي أَْخَرجَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن ِدَيارِِهْم ألَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْر{ 
وتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي ُحصُوُنُهْم ِمَن اللَِّه فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَمْ َيْحَتِسبُوا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُبُي

  }) ٢(الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبِرُوا َيا أُوِلي اَألْبصَارِ 
الذي أخرج الذين جحدوا نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، من أهل الكتاب، وهم يهود بين  -سبحانه -هو

إىل " جزيرة العرب"، وذلك أول إخراج هلم من "املدينة"النضري، من مساكنهم اليت جاوروا هبا املسلمني حول 
دة بأسهم وقوة منعتهم، وظن لش؛ أن خيرجوا من ديارهم هبذا الذل واهلوان -أيها املسلمون  -، ما ظننتم"الشام"

اليهود أن حصوهنم تدفع عنهم بأس اهللا وال يقدر عليها أحد، فأتاهم اهللا من حيث مل خيطر هلم ببال، وألقى يف قلوهبم 
اخلوف والفزع الشديد، ُيْخربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني، فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة والعقول 

  .الراجحة مبا جرى هلم

  ) ٣(َولَْولَا أَنْ كََتَب اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآخَِرِة َعذَاُب النَّارِ 

  }) ٣(َولَْوال أَنْ كََتَب اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجالَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاُب النَّارِ { 
  .ولوال أن كتب اهللا عليهم اخلروج ِمن ديارهم وقضاه، لَعذَّهبم يف الدنيا بالقتل والسيب، وهلم يف اآلخرة عذاب النار

  ) ٤(ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 



  }) ٤(َه َوَرسُولَُه َوَمْن ُيشَاقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ ذَِلَك بِأَنَُّهمْ َشاقُّوا اللَّ{ 
ألهنم خالفوا أمر اهللا وأمر رسوله أشدَّ املخالفة،  -الذي أصاب اليهود يف الدنيا وما ينتظرهم يف اآلخرة -ذلك

  .اب لهوحاربومها وسَعوا يف معصيتهما، ومن خيالف اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العق

  ) ٥(َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُصُوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيْخزِيَ الْفَاِسِقَني 

  }) ٥(َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُصُوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيخْزَِي الْفَاِسِقَني { 
من خنلة أو تركتموها قائمة على ساقها، من غري أن تتعرضوا هلا، فبإذن اهللا وأمره؛ ولُيذلَّ  -أيها املؤمنون-ما قطعتم 

  .بذلك اخلارجني عن طاعته املخالفني أمره وهنيه، حيث سلَّطكم على قطع خنيلهم وحتريقها

جَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َولَا رِكَابٍ َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاُء وَاللَُّه َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه مِْنُهْم فََما أَْو
  ) ٦(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

للََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمنُْهْم فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ َولَِكنَّ ا{ 
  }) ٦(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

وما أفاءه اهللا على رسوله من أموال يهود بين النضري، فلم تركبوا لتحصيله خيال وال إبال ولكن اهللا يسلِّط رسله 
واهللا على . ذ من أموال الكفار حبق من غري قتالعلى َمن يشاء ِمن أعدائه، فيستسلمون هلم بال قتال، والفيء ما أُخ

  .كل شيء قدير ال يعجزه شيء

نيِ وَاْبنِ السَّبِيلِ كَْي لَا َيكُونَ َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِك
  ) ٧(دِيُد الْعِقَابِ غْنَِياِء مِْنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشُدولَةً َبْيَن الْأَ

َتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ كَيْ ال َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْي{ 
وا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َيكُونَ دُولَةً َبْيَن اَألغْنَِياِء ِمْنكُْم َوَما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا وَاتَّقُ

)٧ ({  
ال مشركي أهل القرى من غري ركوب خيل وال إبل فلله ولرسوله، ُيْصرف يف ما أفاءه اهللا على رسوله من أمو

مصاحل املسلمني العامة، ولذي قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واليتامى، وهم األطفال الفقراء الذين مات 
نفقته وانقطع عنه  آباؤهم، واملساكني، وهم أهل احلاجة والفقر، وابن السبيل، وهو الغريب املسافر الذي نَِفدت
وما أعطاكم . ماله؛ وذلك حىت ال يكون املال ملكًا متداوال بني األغنياء وحدهم، وحيرم منه الفقراء واملساكني

الرسول من مال، أو شرعه لكم ِمن شرع، فخذوه، وما هناكم عن أَْخذه أو ِفْعله فانتهوا عنه، واتقوا اهللا بامتثال 
قوال : واآلية أصل يف وجوب العمل بالسنة. ديد العقاب ملن عصاه وخالف أمره وهنيهإن اهللا ش. أوامره وترك نواهيه
  .أو فعال أو تقريًرا

هُ اًنا َويَْنُصُرونَ اللََّه َوَرسُولَِللْفُقََراِء الْمَُهاجِرِيَن الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْموَاِلهِْم َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِْضَو
  ) ٨(أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 



ًنا وََيْنُصُرونَ اللََّه َوَرُسولَهُ ِللْفُقََراِء الُْمهَاجِرِيَن الَِّذيَن أُخْرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأَْموَالِهِْم َيْبَتُغونَ فَْضال ِمَن اللَِّه َورِْضوَا{ 
  }) ٨(أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 
إىل اخلروج من " مكة"ال الذي أفاءه اهللا على رسوله الفقراء املهاجرون، الذين اضطرهم كفار وكذلك ُيعطى من امل

ديارهم وأمواهلم يطلبون من اهللا أن يتفضل عليهم بالرزق يف الدنيا والرضوان يف اآلخرة، وينصرون دين اهللا 
  .لهمورسوله باجلهاد يف سبيل اهللا، أولئك هم الصادقون الذين صدَّقوا قوهلم بفع

ِهْم حَاَجةً ِممَّا أُوتُوا َويُْؤِثُرونَ َوالَِّذيَن َتَبوَّءُوا الدَّاَر َوالْإَِميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجرَ إِلَْيهِْم َولَا َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِ
  ) ٩(ِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَ

ْم حَاَجةً ِممَّا أُوتُوا َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر وَاِإلَميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَْيهِْم َوال َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِه{ 
  }) ٩(َق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ َوَمْن ُيو

حيبون املهاجرين، ويواسوهنم بأمواهلم،  -وهم األنصار-، وآمنوا من قبل هجرة املهاجرين "املدينة"والذين استوطنوا 
جة على أنفسهم، وال جيدون يف أنفسهم حسًدا هلم مما أُْعطوا من مال الفيء وغريه، ويُقَدِّمون املهاجرين وذوي احلا

  .ولو كان هبم حاجة وفقر، ومن َسِلم من البخل وَمْنعِ الفضل من املال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا مبطلوهبم

ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا ِللَِّذيَن آَمُنوا  ا َتجَْعلَْوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَ
  ) ١٠(َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 

َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغال ِللَِّذيَن َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاِإلَمياِن َوال { 
  }) ١٠(رَبََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرحِيٌم  آَمُنوا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واغفر إلخواننا يف : والذين جاؤوا من املؤمنني من بعد األنصار واملهاجرين األولني يقولون
الدين الذين سبقونا باإلميان، وال جتعل يف قلوبنا حسًدا وحقًدا ألحد من أهل اإلميان، ربنا إنك رؤوف بعبادك، 

ويف اآلية داللة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه خبري، ويدعو هلم، وأن حيب صحابة رسول اهللا، . هبم رحيم
  .صلى اهللا عليه وسلم، ويذكرهم خبري، ويترضى عنهم

ْن أُخْرِجُْتْم لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْم َولَا ُنِطيُع ِفيكُمْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ لِإِخَْوانِهُِم الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَِئ
  ) ١١(أََحًدا أََبًدا َوإِنْ قُوِتلُْتمْ لَنَْنُصرَنَّكُْم َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

لِ الِْكَتابِ لَِئْن أُْخرِجُْتْم لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْم َوال ُنِطيعُ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ ِإلخَْوانِهُِم الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْه{ 
  }) ١١(ِفيكُْم أََحًدا أََبًدا َوإِنْ قُوِتلُْتْم لََنْنُصرَنَّكُْم وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ 

جكم حممد وَمن معه ِمن منازلكم لئن أخر: أمل تنظر إىل املنافقني، يقولون إلخواهنم يف الكفر من يهود بين النضري
لنخرجن معكم، وال نطيع فيكم أحًدا أبًدا سألَنا ِخذْالنكم أو ترك اخلروج معكم، ولئن قاتلوكم لنعاوننكم عليهم؟ 

  .واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون فيما وعدوا به يهود بين النضري

  ) ١٢(لُوا لَا يَْنُصرُوَنُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ الْأَْدَباَر ثُمَّ لَا ُيْنَصُرونَ لَِئْن أُخْرُِجوا لَا َيخُْرُجونَ َمَعُهْم وَلَِئْن قُوِت



  }) ١٢(ثُمَّ ال يُْنَصُرونَ  لَِئْن أُْخرِجُوا ال َيخُْرُجونَ َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا ال يَْنُصرُوَنُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ اَألدَْباَر{ 
ال خيرج املنافقون معهم، ولئن قوتلوا ال يقاتلون معهم كما َوَعدوا، ولئن قاتلوا معهم " املدينة"لئن أُخرج اليهود من 

  .ليولُنَّ األدبار فراًرا منهزمني، مث ال ينصرهم اهللا، بل خيذهلم، وُيذِلُّهم

  ) ١٣(ُهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ لَأَنُْتْم أََشدُّ رَْهَبةً ِفي ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَِلكَ بِأَنَّ

  }) ١٣(ألَْنُتْم أََشدُّ َرْهَبةً ِفي ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيفْقَُهونَ { 
أعظم وأشد يف صدورهم من خوفهم وخشيتهم من اهللا؛ وذلك  -أيها املؤمنون -لَخوُف املنافقني وخشيتهم إياكم

  .يفقهون عظمة اهللا واإلميان به، وال يرهبون عقابه بسبب أهنم قوم ال

 َجِميًعا َوقُلُوبُُهْم شَتَّى ذَِلكَ لَا ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِلَّا ِفي قًُرى ُمَحصََّنةٍ أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ بَأُْسُهمْ َبْينَُهْم َشدِيٌد َتْحسَُبُهْم
  ) ١٤(بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ 

ِميًعا َوقُلُوبُُهْم شَتَّى ذَِلكَ ال ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِال ِفي قًُرى ُمَحصََّنةٍ أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ بَأُْسُهمْ َبْينَُهْم َشدِيٌد َتْحَسبُُهْم َج{ 
  }) ١٤(بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعِقلُونَ 

وار واخلنادق، أو من خلف احليطان، عداوهتم فيما بينهم ال يواجهكم اليهود بقتال جمتمعني إال يف قرى حمصنة باألس
شديدة، تظن أهنم جمتمعون على كلمة واحدة، ولكن قلوهبم متفرقة؛ وذلك بسبب أهنم قوم ال يعقلون أمر اهللا وال 

  .يتدبرون آياته

  ) ١٥(أَِليٌم  كََمثَلِ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًبا ذَاقُوا وََبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب

  }) ١٥(كََمثَلِ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًبا ذَاقُوا َوَبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم { 
، ويهود بين قينقاع، حيث ذاقوا سوء "بدر"مثل هؤالء اليهود فيما حلَّ هبم من عقوبة اهللا كمثل كفار قريش يوم 

  .لى اهللا عليه وسلم يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب أليم موجععاقبة كفرهم وعداوهتم لرسول اهللا ص

  ) ١٦( الَْعالَِمَني كََمثَلِ الشَّْيطَاِن إِذْ قَالَ ِللْإِْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمْنَك إِنِّي أَخَاُف اللََّه َربَّ

  }) ١٦(اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمْنكَ إِنِّي أَخَاُف اللََّه َربَّ الَْعالَِمَني كََمثَلِ الشَّيْطَاِن إِذْ قَالَ ِلِإلْنَسانِ { 
ومثل هؤالء املنافقني يف إغراء اليهود على القتال وَوْعدهم بالنصر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كمثل 

  .إين بريء منك، إين أخاف اهللا رب اخللق أمجعني: ر قالالشيطان حني زيَّن لإلنسان الكفر ودعاه إليه، فلما كف

  ) ١٧(فَكَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ َخاِلَدْينِ ِفيَها َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني 

  }) ١٧(فَكَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ َخاِلَدْينِ ِفيَها وَذَِلكَ َجَزاُء الظَّاِلِمَني { 
فكان عاقبة أمر الشيطان واإلنسان الذي أطاعه فكفر، أهنما يف النار، ماكثَْين فيها أبًدا، وذلك جزاء املعتدين 

  .املتجاوزين حدود اهللا



  ) ١٨(بٌِري بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتْنظُْر نَفٌْس َما قَدََّمْت لَِغٍد وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخ

  }) ١٨(ٌري بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتنْظُْر َنفٌْس َما قَدََّمْت ِلَغٍد وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبِ{ 
قابه بفعل ما أمركم به وترك ما هناكم عنه، يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، خافوا اهللا، واحذروا ع

ولتتدبر كل نفس ما قدمت من األعمال ليوم القيامة، وخافوا اهللا يف كل ما تأتون وما َتذَرون، إن اهللا سبحانه خبري 
  .مبا تعملون، ال خيفى عليه شيء من أعمالكم، وهو جمازيكم عليها

  ) ١٩(ْنَساُهْم أَنْفُسَُهْم أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َنسُوا اللََّه فَأَ

  }) ١٩(َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَأَْنَساُهْم أَْنفُسَُهْم أُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ { 
ظ أنفسهم كالذين تركوا أداء حق اهللا الذي أوجبه عليهم، فأنساهم بسبب ذلك حظو -أيها املؤمنون -وال تكونوا

من اخلريات اليت تنجيهم من عذاب يوم القيامة، أولئك هم املوصوفون بالفسق، اخلارجون عن طاعة اهللا طاعة 
  .ورسوله

  ) ٢٠(لَا َيْسَتوِي أَْصَحابُ النَّارِ وَأَْصَحابُ الَْجنَِّة أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفَاِئُزونَ 

  }) ٢٠(حَاُب الَْجنَّةِ أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفَاِئُزونَ ال َيْسَتوِي أَْصحَاُب النَّارِ وَأَْص{ 
ال يستوي أصحاب النار املعذَّبون، وأصحاب اجلنة املنعَّمون، أصحاب اجلنة هم الظافرون بكل مطلوب، الناجون 

  .من كل مكروه

ًعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَ لَْو أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتهُ َخاشًِعا ُمَتَصدِّ
)٢١ (  

لَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ َنْضرُِبَها ِللنَّاسِ لََعلَْو أَْنزَلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى َجَبلٍ لَرَأَْيَتُه خَاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوِتلَْك اَألْمثَالُ { 
)٢١ ({  

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من اجلبال، ففهم ما فيه ِمن وعد ووعيد، ألبَصْرته على قوته وشدة صالبته 
وتلك األمثال نضرهبا، ونوضحها للناس ؛ لعلهم يتفكرون يف . وضخامته، خاضًعا ذليال متشققًا من خشية اهللا تعاىل

  .آلية حث على تدبر القرآن، وتفهم معانيه، والعمل بهويف ا. قدرة اهللا وعظمته

  ) ٢٢(ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم 

  }) ٢٢(رَّحِيُم ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن ال{ 
هو اهللا سبحانه وتعاىل املعبود حبق الذي ال إله سواه، عامل السر والعلن، يعلم ما غاب وما حضر، هو الرمحن الذي 

  .وسعت رمحته كل شيء، الرحيم بأهل اإلميان به



ُمَهْيِمُن الَْعزِيُز الْجَبَّاُر الُْمَتكَبُِّر سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْمِلكُ الْقُدُّوسُ السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الْ
)٢٣ (  

 ُمَتكَبُِّر سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّاُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو الَْمِلكُ الْقُدُّوسُ السَّالُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيُز الَْجبَّاُر الْ{ 
  }) ٢٣(ُيْشرِكُونَ 

هو اهللا املعبود حبق، الذي ال إله إال هو، امللك جلميع األشياء، املتصرف فيها بال ممانعة وال مدافعة، املنزَّه عن كل 
نقص، الذي سِلم من كل عيب، املصدِّق رسله وأنبياءه مبا ترسلهم به من اآليات البينات، الرقيب على كل خلقه 

ي ال يغالَب، اجلبار الذي قهر مجيع العباد، وأذعن له سائر اخللق، املتكبِّر الذي له الكربياء يف أعماهلم، العزيز الذ
  .تنزَّه اهللا تعاىل عن كل ما يشركونه به يف عبادته. والعظمة

  ) ٢٤(وَاِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارُِئ الُْمصَوُِّر لَُه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى ُيسَبُِّح لَُه َما ِفي السََّما

ُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارُِئ الُْمَصوُِّر لَهُ اَألْسَماُء الُْحْسَنى ُيسَبُِّح لَُه َما ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َو{ 
)٢٤ ({  

، البارئ املنشئ املوجد هلم على مقتضى حكمته، املصوِّر خلقه كيف هو اهللا سبحانه وتعاىل اخلالق املقدر للخلق
يشاء، له سبحانه األمساء احلسىن والصفات العلى، يسبِّح له مجيع ما يف السموات واألرض، وهو العزيز شديد 

  .االنتقام ِمن أعدائه، احلكيم يف تدبريه أمور خلقه

  }سورة املمتحنة { 

 الَْحقِّ وا لَا َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن
اْبِتَغاَء مَْرَضاِتي ُتِسرُّونَ إِلَْيهِمْ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُنُْتْم خََرجُْتْم جِهَاًدا ِفي َسبِيِلي َو

  ) ١(يلِ بِالَْمَودَِّة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَخْفَْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن َيفَْعلُْه ِمْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِ

َياَء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن الَْحقِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِل{ 
َغاَء مَْرَضاِتي ُتِسرُّونَ إِلَْيهِمْ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُنُْتْم خََرجُْتْم جِهَاًدا ِفي َسبِيِلي وَاْبِت

  }) ١( لَْمَودَِّة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَخْفَْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن َيفَْعلُْه ِمْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِبِا
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء، تُفْضون إليهم 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وسائر املسلمني، وهم قد كفروا مبا جاءكم من احلق من باملودة، فتخربوهنم بأخبار 
؛ ألنكم "مكة"من  -أيها املؤمنون -اإلميان باهللا ورسوله وما نزل عليه من القرآن، خيرجون الرسول وخيرجونكم

طالبني مرضايت عنكم، فال هاجرمت جماهدين يف سبيلي،  -أيها املؤمنون -تصدقون باهللا ربكم، وتوحدونه، إن كنتم
توالوا أعدائي وأعداءكم، ُتفْضون إليهم باملودة سرا، وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أظهرمت، ومن يفعل ذلك منكم فقد 

  .أخطأ طريق احلق والصواب، وضلَّ عن قصد السبيل

  ) ٢(ْم وَأَلِْسَنتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَوْ َتكْفُُرونَ إِنْ َيثْقَفُوكُمْ َيكُوُنوا لَكُمْ أَْعَداًء وََيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُه



  }) ٢(َتكْفُُرونَ  إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُونُوا لَكُْم أَْعَداًء َوَيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِدَيُهْم َوأَلِْسَنتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو{ 
يكونوا حرًبا عليكم، وميدوا إليكم أيديهم بالقتل والسيب، وألسنتهم  إن يظفر بكم هؤالء الذين ُتسرُّون إليهم باملودة

  .لو تكفرون مثلهم -على كل حال -بالسب والشتم، وهم قد متنَّوْا

   )٣( لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم وَلَا أَْولَاُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

  }) ٣( لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َوال أَْوالُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري{ 
لن تنفعكم قراباتكم وال أوالدكم شيئًا حني توالون الكفار ِمن أجلهم، يوم القيامة يفرق اهللا بينكم، فُيْدخل أهل 

  .واهللا مبا تعملون بصري، ال خيفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. وأهل معصيته النارطاعته اجلنة، 

ِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َو
بَْراِهيمَ ِلأَبِيهِ لَأَْسَتْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلكُ كُْم َوَبَدا َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالْبَْغَضاُء أََبًدا حَتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِلَّا قَْولَ إِبِ

  ) ٤(أََنْبَنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك 

ِممَّا َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَْد كَاَنتْ لَكُْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراهِيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َو{ 
َداَوةُ وَالْبَْغَضاُء أََبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِال قَْولَ إِْبَراهِيَم َألبِيِه َألْسَتْغِفَرنَّ لََك كَفَْرَنا بِكُْم وََبَدا َبْينََنا َوَبيَْنكُُم الَْع

  }) ٤(َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أََنْبَنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري 
قدوة حسنة يف إبراهيم عليه السالم والذين معه من املؤمنني، حني قالوا لقومهم  -أيها املؤمنون-لكم قد كانت

إنا بريئون منكم وممَّا تعبدون من دون اهللا من اآلهلة واألنداد، كفرنا بكم، وأنكرنا ما أنتم عليه من : الكافرين باهللا
ا دمتم على كفركم، حىت تؤمنوا باهللا وحده، لكن ال يدخل يف الكفر، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبًدا م

فإن ذلك إمنا كان قبل أن يتبني إلبراهيم أن أباه عدو هللا، فلما تبني له أنه عدو هللا ؛ االقتداء استغفار إبراهيم ألبيه
  .تربأ منه، ربنا عليك اعتمدنا، وإليك رجعنا بالتوبة، وإليك املرجع يوم القيامة

  ) ٥(ا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا َواغِْفْر لََنا َربََّنا إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الَْحكِيُم َربََّنا لَ

  }) ٥(رَبََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا َواغِْفرْ لََنا َربََّنا إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم { 
ين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونا عن ديننا، أو يظهروا علينا فُيفتنوا ربنا ال جتعلنا فتنة للذ

لو كان هؤالء على حق، ما أصاهبم هذا العذاب، فيزدادوا كفًرا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها : بذلك، ويقولوا
  .ربنا، إنك أنت العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف أقواله وأفعاله

  ) ٦( ُهَو الَْغنِيُّ الَْحمِيُد قَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوَمْن َيتََولَّ فَإِنَّ اللََّهلَ

  }) ٦(َوَمْن َيتََولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ يَْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم اآلِخَر { 
يف إبراهيم عليه السالم والذين معه قدوة محيدة ملن يطمع يف اخلري من اهللا يف الدنيا  -أيها املؤمنون -لقد كان لكم

اهللا هو الغينُّ عن عباده، احلميد يف  واآلخرة، ومن ُيعْرِض عما ندبه اهللا إليه من التأسي بأنبيائه، ويوال أعداء اهللا، فإن
  .ذاته وصفاته، احملمود على كل حال



  ) ٧(َرِحيٌم َعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتْم مِْنُهْم َمَودَّةً َواللَُّه قَدِيٌر َواللَُّه غَفُوٌر 

  }) ٧(الَِّذيَن َعاَديُْتْم ِمنُْهْم َمَودَّةً َواللَُّه قَِديٌر وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم  َعَسى اللَُّه أَنْ َيْجَعلَ َبيَْنكُْم َوَبْيَن{ 
وبني الذين عاديتموهم من أقاربكم من املشركني حمبة بعد البغضاء، وألفة  -أيها املؤمنون -عسى اهللا أن جيعل بينكم

  .ء، واهللا غفور لعباده، رحيم هبمبعد الشحناء بانشراح صدورهم لإلسالم، واهللا قدير على كل شي

ْم َوتُقِْسطُوا إِلَْيهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم أَنْ تََبرُّوُه
  ) ٨(الُْمقِْسِطَني 

نَّ اللَّهَ الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَمْ ُيْخرُِجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم أَنْ تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا إِلَْيهِْم إِال يَْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ { 
  }) ٨(ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

ن دياركم أن مل يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين، ومل خيرجوكم م ٥٥٠عن الذين -أيها املؤمنون-ال ينهاكم اهللا 
  .إن اهللا حيب الذين يعدلون يف أقواهلم وأفعاهلم. تكرموهم باخلري، وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبرِّكم هبم

َولَّوُْهْم َوَمْن َراجِكُْم أَنْ َتإِنََّما يَْنَهاكُمُ اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَخَْرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعلَى إِْخ
  ) ٩(َيَتوَلَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

رَاجِكُْم أَنْ َتوَلَّْوُهْم َوَمْن إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم َوظَاَهرُوا َعلَى إِْخ{ 
  }) ٩(َك ُهُم الظَّاِلُمونَ َيَتوَلَُّهْم فَأُولَِئ

إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم، وعاونوا الكفار على إخراجكم أن تولوهم 
بالنصرة واملودة، ومن يتخذهم أنصاًرا على املؤمنني وأحباًبا، فأولئك هم الظاملون ألنفسهم، اخلارجون عن حدود 

  .اهللا

وُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَلَا ِذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ فَإِنْ َعِلْمُتُمَيا أَيَُّها الَّ
فَقُوا وَلَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ إِذَا َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َولَا ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهْم َما أَْن

ا ذَِلكُمْ ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َولَا ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ َواسْأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُوا َما أَْنفَقُو
  ) ١٠(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَال  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاءَكُُم الُْمْؤمَِناُت ُمهَاجَِراٍت فَامَْتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَمُ بِإِميَانِهِنَّ{ 
َوآُتوُهْم َما أَْنفَقُوا َوال ُجَناَح َعلَْيكُْم أَنْ تَْنِكُحوُهنَّ إِذَا  َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ

ذَِلكُْم ُحكْمُ اللَِّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم  آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َوال ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ وَاسْأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا
  }) ١٠(ُه َعِليٌم َحِكيٌم َواللَّ

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا جاءكم النساء املؤمنات مهاجرات من دار الكفر إىل دار 
اإلسالم، فاختربوهن؛ لتعلموا صدق إمياهنن، اهللا أعلم حبقيقة إمياهنن، فإن علمتموهن مؤمنات حبسب ما يظهر لكم 

ال تردُّوهن إىل أزواجهن الكافرين، فالنساء املؤمنات ال حيلُّ هلن أن يتزوجن الكفار، وال من العالمات والبينات، ف



حيلُّ للكفار أن يتزوجوا املؤمنات، وأعطوا أزواج الاليت أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من املهور، وال إمث عليكم أن 
فرات، واطلبوا من املشركني ما أنفقتم من وال متسكوا بنكاح أزواجكم الكا. تتزوجوهن إذا دفعتم هلنَّ مهورهن

مهور نسائكم الاليت ارتددن عن اإلسالم وحلقن هبم، وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم املسلمات الاليت 
واهللا عليم ال خيفى عليه . أسلمن وحلقن بكم، ذلكم احلكم املذكور يف اآلية هو حكم اهللا حيكم به بينكم فال ختالفوه

  .م يف أقواله وأفعالهشيء، حكي

ا أَْنفَقُوا وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَنُْتْم َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َم
  ) ١١(بِِه ُمْؤِمُنونَ 

ِذي جِكُْم إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآُتوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاجُُهْم ِمثْلَ َما أَْنفَقُوا َواتَّقُوا اللََّه الََّوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَْزوَا{ 
  }) ١١(أَنُْتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

هبؤالء وإن حلقت بعض زوجاتكم مرتدات إىل الكفار، ومل يعطكم الكفار مهورهن اليت دفعتموها هلن، مث ظَِفرمت 
الكفار أو غريهم وانتصرمت عليهم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من املسلمني من الغنائم أو غريها مثل ما أعطوهن 

  .من املهور قبل ذلك، وخافوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون

بِاللَِّه شَْيئًا َولَا َيْسرِقَْن َولَا َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن أَْولَاَدُهنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيبَايِْعَنَك َعلَى أَنْ لَا ُيْشرِكَْن 
وٌر َرِحيمٌ غِْفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفَُيأِْتَني بُِبْهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َولَا يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ َواْسَت

)١٢ (  

َوال يَْزنَِني َوال يَقُْتلَْن أَْوالَدُهنَّ  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءكَ الُْمْؤِمنَاُت ُيبَايِعَْنَك َعلَى أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئًا َوال َيْسرِقَْن{ 
ْرُجِلهِنَّ َوال يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ َواْسَتغِْفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُورٌ َوال َيأِْتنيَ بُِبهَْتاٍن َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَ

  }) ١٢(َرحِيٌم 
يا أيها النيب إذا جاءك النساء املؤمنات باهللا ورسوله يعاهدنك على أال جيعلن مع اهللا شريكًا يف عبادته، وال يسرقن 

يقتلن أوالدهن بعد الوالدة أو قبلها، وال ُيلحقن بأزواجهن أوالًدا ليسوا منهم، وال خيالفنك يف  شيئًا، وال يزنني، وال
  .إن اهللا غفور لذنوب عباده التائبني، رحيم هبم. معروف تأمرهن به، فعاهدهن على ذلك، واطلب هلن املغفرة من اهللا

ِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد يَِئسُوا ِمَن الْآِخَرِة كََما يَِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصحَابِ الْقُُبورِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتَتَولَّْوا قَْوًما غَ
)١٣ (  

َحابِ الْقُبُورِ كُفَّاُر ِمْن أَْصَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد َيِئسُوا ِمَن اآلِخَرِة كََما يَِئَس الْ{ 
)١٣ ({  

لكفرهم أصدقاء وأخالء، قد يئسوا من ثواب ؛ يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله، ال تتخذوا الذين غضب اهللا عليهم
اهللا يف اآلخرة، كما يئس الكفار املقبورون، من رمحة اهللا يف اآلخرة؛ حني شاهدوا حقيقة األمر، وعلموا علم اليقني 

{ . ؛ العتقادهم عدم البعث -أصحاب القبور-نها، أو كما يئس الكفار ِمن َبْعث موتاهم أهنم ال نصيب هلم م
  }سورة الصف 



  ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  }) ١(يُز الَْحكِيُم سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوُهَو الْعَزِ{ 
نزَّه اهللا عن كل ما ال يليق به كلُّ ما يف السموات وما يف األرض، وهو العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف أقواله 

  .وأفعاله

  ) ٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلمَ َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ 

  }) ٢(ونَ َما ال َتفَْعلُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُ{ 
وهذا إنكار على ! يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ِلَم تَِعدون وعًدا، أو تقولون قوال وال تفون به؟

  .َمن خيالف فعلُه قولَه

  ) ٣(كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما لَا َتفَْعلُونَ 

  }) ٣(اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما ال َتفَْعلُونَ  كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد{ 
  .َعظُم بغًضا عند اهللا أن تقولوا بألسنتكم ما ال تفعلونه

  ) ٤(إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفًّا كَأَنَُّهمْ ُبْنَيانٌ مَْرُصوٌص 

  }) ٤(ي َسبِيِلِه صَفًّا كَأَنَُّهْم بُْنَيانٌ َمْرُصوٌص إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِف{ 
ويف اآلية بيان فضل اجلهاد . إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفًا كأهنم بنيان متراص حمكم ال ينفذ منه العدو

  .سبيله واجملاهدين؛ حملبة اهللا سبحانه لعباده املؤمنني إذا صفُّوا مواجهني ألعداء اهللا، يقاتلوهنم يف

غُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوبَُهْم َواللَُّه لَا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزا
  ) ٥(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

لَُّه ال ْومِ ِلَم ُتْؤذُوَننِي َوقَدْ َتْعلَُمونَ أَنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم وَالَوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمِه َيا قَ{ 
  }) ٥(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

ول والفعل، وأنتم ِلَم تؤذونين بالق: حني قال نيب اهللا موسى عليه السالم لقومه -أيها الرسول-واذكر لقومك 
تعلمون أين رسول اهللا إليكم؟ فلما عدلوا عن احلق مع علمهم به، وأصرُّوا على ذلك، صرف اهللا قلوهبم عن قَبول 

  .واهللا ال يهدي القوم اخلارجني عن الطاعة ومنهاج احلق. اهلداية؛ عقوبة هلم على زيغهم الذي اختاروه ألنفسهم

ولٍ َيأِْتي َيا َبنِي إِسَْراِئيلَ إِنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشًِّرا بَِرُس َوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم
  ) ٦(ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالْبَيَِّناِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 

 َومَُبشًِّرا بَِرسُولٍ يَسى اْبُن َمْرَيمَ َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِةَوإِذْ قَالَ ِع{ 
  }) ٦(َيأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَحَْمُد فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 



إين رسول اهللا إليكم، مصدِّقًا ملا جاء قبلي من : حني قال عيسى ابن مرمي لقومه -أيها الرسول لقومك-واذكر 
، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، وداعًيا إىل التصديق به، "أمحد"التوراة، وشاهًدا بصدق رسول يأيت من بعدي امسه 
  .هذا الذي جئتنا به سحر بيِّن: ضحات، قالوافلما جاءهم حممد صلى اهللا عليه وسلم باآليات الوا

  ) ٧(ظَّاِلِمَني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى الْإِْسلَامِ وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم ال

  }) ٧(ى إِلَى اِإلْسالمِ وَاللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَع{ 
وال أحد أشد ظلًما وعدواًنا ممن اختلق على اهللا الكذب، وجعل له شركاء يف عبادته، وهو ُيدعى إىل الدخول يف 

  .ىل ما فيه فالحهمواهللا ال يوفِّق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، إ. اإلسالم وإخالص العبادة هللا وحده

  ) ٨(ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ 

  }) ٨(يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم وَاللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ { 
بأقواهلم الكاذبة، واهللا  -وهو القرآن -ء الظاملون أن يبطلوا احلق الذي ُبِعثَ به حممد صلى اهللا عليه وسلميريد هؤال

  .مظهر احلق بإمتام دينه ولو كره اجلاحدون املكذِّبون

  ) ٩(كَرَِه الُْمْشرِكُونَ ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو 

  }) ٩(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ { 
املشركون اهللا هو الذي أرسل رسوله حممًدا بالقرآن ودين اإلسالم؛ ليعليه على كل األديان املخالفة له، ولو كره 

  .ذلك

  ) ١٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 

  }) ١٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ { 
  وعملوا بشرعه، هل أُرِشدكم إىل جتارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب موجع؟ يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله

  ) ١١(نْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِ

  }) ١١(ِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسو{ 
تداومون على إميانكم باهللا ورسوله، وجتاهدون يف سبيل اهللا؛ لنصرة دينه مبا متلكون من األموال واألنفس، ذلك خري 

  .ن كنتم تعلمون مضارَّ األشياء ومنافعها، فامتثلوا ذلكلكم من جتارة الدنيا، إ

ْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيمُ َيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم وَُيْدِخلْكُْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَنَْهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َع
  ) ١٣(ِه َوفَْتٌح قَرِيٌب َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َوأُخَْرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَّ) ١٢(



ٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْد{ 
  }) ١٣(ِه َوفَْتٌح قَرِيٌب َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َوأُخَْرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَّ) ١٢(

ما أمركم اهللا به يستر عليكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات جتري من حتت أشجارها األهنار،  -أيها املؤمنون-إن فعلتم 
أيها  -ونعمة أخرى لكم. ومساكن طاهرة زكية يف جنات إقامة دائمة ال تنقطع، ذلك هو الفوز الذي ال فوز بعده

بالنصر  -أيها النيب-وبشِّر املؤمنني . حتبوهنا هي نصر من اهللا يأتيكم، وفتح عاجل يتم على أيديكم -املؤمنون
  .والفتح يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة

َصارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحنُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا أَْنَصارَ اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ِللْحََوارِيَِّني َمْن أَْن
  ) ١٤(ِهْم فَأَصَْبحُوا ظَاِهرِيَن أَْنَصاُر اللَِّه فَآَمَنْت طَاِئفَةٌ ِمْن َبنِي إِسَْرائِيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ فَأَيَّدَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلَى َعُدوِّ

ْنصَاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم لِلَْحوَارِيَِّني َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا أَ{ 
ِهْم فَأَصَْبُحوا ظَاِهرِينَ ى َعُدوَِّنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه فَآَمَنْت طَاِئفَةٌ ِمْن َبنِي إِْسرَائِيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلَ

)١٤ ({  
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا أنصاًرا لدين اهللا، كما كان أصفياء عيسى أنصاًرا لدين اهللا 

حنن أنصار دين اهللا، فاهتدت طائفة : َمن يتوىل منكم نصري وإعانيت فيما ُيقرِّب إىل اهللا؟ قالوا: حني قال هلم عيسى
من بين إسرائيل، وضلَّت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا باهللا ورسوله، ونصرناهم على َمن عاداهم ِمن فرق النصارى، 

  .فأصبحوا ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  }سورة اجلمعة { 

  ) ١(وسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ الَْمِلِك الْقُدُّ

  }) ١(ُيَسبِّحُ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ { 
ينزِّه اهللا تعاىل عن كل ما ال يليق به كلُّ ما يف السموات وما يف األرض، وهو وحده املالك لكل شيء، املتصرف فيه 

  .ازع، املنزَّه عن كل نقص، العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم يف تدبريه وصنعهبال من

 َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسولًا ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهمُ الِْكَتاَب
  ) ٣(َوآَخرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا يَلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ) ٢(بِنيٍ َضلَالٍ ُم

 َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي اُألمِّيَِّني َرسُوال ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهمُ الِْكَتاَب { 
  }) ٣(َوآخَرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم ) ٢(لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ 

اهللا سبحانه هو الذي أرسل يف العرب الذين ال يقرؤون، وال كتاب عندهم وال أثر رسالة لديهم، رسوال منهم إىل 
ائد الفاسدة واألخالق السيئة، ويعلِّمهم القرآن والسنة، إهنم الناس مجيعًا، يقرأ عليهم القرآن، ويطهرهم من العق
وأرسله سبحانه إىل قوم آخرين مل جييئوا بعُد، وسيجيئون من . كانوا من قبل بعثته لفي احنراف واضح عن احلق

  .هو العزيز الغالب على كل شيء، احلكيم يف أقواله وأفعاله -وحده -واهللا تعاىل. العرب ومن غريهم



  ) ٤(فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ  ذَِلَك

  }) ٤(ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ { 
وهو . عبادهذلك البعث للرسول صلى اهللا عليه وسلم، يف أمة العرب وغريهم، فضل من اهللا، يعطيه َمن يشاء من 

  .ذو اإلحسان والعطاء اجلزيل -وحده -

مِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه َواللَّهُ َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاًرا بِئَْس مَثَلُ الْقَْو
  ) ٥( لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

مِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتِ اللَّهِ َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كَمَثَلِ الِْحَمارِ َيحِْملُ أَْسفَاًرا بِئَْس َمثَلُ الْقَْو{ 
  }) ٥(َواللَُّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
مل بالتوراة مث مل يعملوا هبا، كَشبه احلمار الذي حيمل كتًبا ال يدري ما فيها، قَُبَح مَثَلُ َشَبُه اليهود الذين كُلِّفوا الع

القوم الذين كذَّبوا بآيات اهللا، ومل ينتفعوا هبا، واهللا ال يوفِّق القوم الظاملني الذين يتجاوزون حدوده، وخيرجون عن 
  .طاعته

  ) ٦(ُتْم أَنَّكُْم أَْولَِياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوَت إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني قُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِنْ َزَعْم

  }) ٦(َني إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِققُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِنْ َزَعْمُتْم أَنَّكُْم أَْوِلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوَت { 
أنكم أحباء اهللا دون غريكم من  -كذبًا -إن ادَّعيتم: للذين متسكوا بامللة اليهودية احملرَّفة -أيها الرسول-قل 

  .الناس، فتمنَّوا املوت إن كنتم صادقني يف ادِّعائكم حب اهللا لكم

  ) ٧(بِالظَّاِلِمَني َولَا َيَتَمنَّْوَنُه أََبًدا بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم 

  }) ٧(َوال َيَتَمنَّْوَنُه أََبًدا بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني { 
وال يتمىن هؤالء اليهود املوت أبًدا إيثاًرا للحياة الدنيا على اآلخرة، وخوفًا من عقاب اهللا هلم؛ بسبب ما قدَّموه من 

  . عليم بالظاملني، ال خيفى عليه من ظلمهم شيءواهللا. الكفر وسوء الفعال

  ) ٨(فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ  قُلْ إِنَّ الْمَْوَت الَِّذي تَِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُملَاِقيكُْم ثُمَّ تَُردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشَّهَاَدِة

) ٨(لُونَ ونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالقِيكُمْ ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَمقُلْ إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي َتِفرُّ{ 
{  
إن املوت الذي هتربون منه ال مفرَّ منه، فإنه آٍت إليكم عند جميء آجالكم، مث ترجعون يوم البعث إىل اهللا العامل : قل

  .ب وما حضر، فيخربكم بأعمالكم، وسيجازيكم عليهامبا غا

بَْيَع ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه وَذَُروا الْ
  ) ٩(َتْعلَُمونَ 



كُْم إِنْ كُْنُتمْ آَمُنوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْبْيَع ذَِلكُمْ َخْيٌر لَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن{ 
  }) ٩(َتْعلَُمونَ 

إىل مساع اخلطبة  يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا نادى املؤذن للصالة يف يوم اجلمعة، فامضوا
وأداء الصالة، واتركوا البيع، وكذلك الشراء ومجيع ما َيْشغَلُكم عنها، ذلك الذي أُمرمت به خري لكم؛ ملا فيه من 

ويف اآلية دليل على وجوب حضور . غفران ذنوبكم ومثوبة اهللا لكم، إن كنتم تعلمون مصاحل أنفسكم فافعلوا ذلك
  .اجلمعة واستماع اخلطبة

  ) ١٠(ُحونَ ِضَيِت الصَّلَاةُ فَاْنَتِشُروا ِفي الْأَْرضِ َواْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه َواذْكُرُوا اللََّه كَثًِريا لََعلَّكُْم ُتفِْلفَإِذَا قُ

  }) ١٠(َعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ فَإِذَا قُضَِيِت الصَّالةُ فَانَْتِشُروا ِفي اَألْرضِ َواْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه َواذْكُرُوا اللََّه كَثًِريا لَ{ 
فإذا مسعتم اخلطبة، وأدَّيتم الصالة، فانتشروا يف األرض، واطلبوا من رزق اهللا بسعيكم، واذكروا اهللا كثًريا يف مجيع 

  .أحوالكم؛ لعلكم تفوزون خبريي الدنيا واآلخرة

قَاِئًما قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهوِ َوِمَن التِّجَاَرِة وَاللَُّه َخْيرُ الرَّازِِقنيَ  َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهًْوا انْفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك
)١١ (  

اَرِة َواللَُّه خَْيُر  َوِمَن التَِّجَوإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَْو لَهًْوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها وََتَركُوَك قَاِئًما قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهوِ{ 
  }) ١١(الرَّازِِقَني 

قائًما على املنرب  -أيها النيب-إذا رأى بعض املسلمني جتارة أو شيئًا ِمن هلو الدنيا وزينتها تفرَّقوا إليها، وتركوك 
خري  -وحده -ما عند اهللا من الثواب والنعيم أنفع لكم من اللهو ومن التجارة، واهللا: -أيها النيب-ختطب، قل هلم

  }سورة املنافقون { . َمن رزق وأعطى، فاطلبوا منه، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خريي الدنيا واآلخرة

  ) ١(ِقَني لَكَاِذُبونَ َهُد إِنَّ الُْمَناِفإِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه وَاللَُّه َيْش

) ١(َهدُ إِنَّ الْمَُناِفِقَني لَكَاِذُبونَ إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرسُولُ اللَِّه وَاللَُّه َيْعلَُم إِنََّك لََرسُولُُه َواللَُّه َيْش{ 
{  

إنك لرسول اهللا، واهللا يعلم إنك لرسول اهللا،  قالوا بألسنتهم، نشهد -أيها الرسول-إذا حضر جملسك املنافقون 
  .واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون فيما أظهروه من شهادهتم لك، وحلفوا عليه بألسنتهم، وأضمروا الكفر به

بِأَنَُّهْم آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبَِع َعلَى  ذَِلَك) ٢(اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ 
  ) ٣(قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 

ى ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ كَفَُروا فَطُبَِع َعلَ) ٢(اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ { 
  }) ٣(قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ 

إمنا جعل املنافقون أمياهنم اليت أقسموها سترة ووقاية هلم من املؤاخذة والعذاب، ومنعوا أنفسهم، ومنعوا الناس عن 



ى طريق اهللا املستقيم، إهنم بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك ألهنم آمنوا يف الظاهر، مث كفروا يف الباطن، فختم اهللا عل
  .قلوهبم بسبب كفرهم، فهم ال يفهمون ما فيه صالحهم

نَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهمُ َوإِذَا َرأَْيَتُهمْ ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَوِْلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ َيْحَسُبو
  ) ٤(نَّى ُيْؤفَكُونَ الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَ

نَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهُم َوإِذَا رَأَْيتَُهْم تُْعجُِبَك أَْجَسامُُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَْوِلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ َيْحَسُبو{ 
  }) ٤(الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

لفصاحة ألسنتهم، وهم ؛ ا نظرت إىل هؤالء املنافقني تعجبك هيئاهتم ومناظرهم، وإن يتحدثوا تسمع حلديثهم وإذ
لفراغ قلوهبم من اإلميان، وعقوهلم من الفهم والعلم النافع كاألخشاب امللقاة على احلائط، اليت ال حياة فيها، يظنون 

ة حاهلم، ولفرط جبنهم، والرعب الذي متكَّن من قلوهبم، هم كل صوت عال واقًعا عليهم وضاًرا هبم؛ لعلمهم حبقيق
األعداء احلقيقيون شديدو العداوة لك وللمؤمنني، فخذ حذرك منهم، أخزاهم اهللا وطردهم من رمحته، كيف 

  ينصرفون عن احلق إىل ما هم فيه من النفاق والضالل؟

  ) ٥(اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَيَْتُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمسَْتكْبُِرونَ  َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ

  }) ٥(َتكْبُِرونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا َيْسَتْغِفرْ لَكُْم َرسُولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرءُوَسُهْم َورَأَْيتَُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمْس{ 
أقبلوا تائبني معتذرين عمَّا بدر منكم من سيِّئ القول وسفه احلديث، يستغفر لكم رسول : وإذا قيل هلؤالء املنافقني

أيها -اهللا ويسأل اهللا لكم املغفرة والعفو عن ذنوبكم، أمالوا رؤوسهم وحركوها استهزاًء واستكباًرا، وأبصرهتم 
  .يعرضون عنك، وهم مستكربون عن االمتثال ملا طُِلب منهم -الرسول

  ) ٦(َم الْفَاِسِقَني َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَمْ َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَسَواٌء 

  }) ٦(للََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني َسَواٌء َعلَْيهِمْ أَْسَتغْفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ ا{ 
أم مل تطلب هلم، إن اهللا لن يصفح عن ذنوهبم  -أيها الرسول-سواء على هؤالء املنافقني أطلبت هلم املغفرة من اهللا 

  .طاعته إن اهللا ال يوفِّق لإلميان القوم الكافرين به، اخلارجني عن. إلصرارهم على الفسق ورسوخهم يف الكفر؛ أبًدا 

ِت وَالْأَْرضِ وَلَِكنَّ الْمَُناِفِقَني لَا ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا َوِللَِّه َخزَاِئُن السََّماوَا
  ) ٧(َيفْقَُهونَ 

سُولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا َوِللَِّه خََزاِئُن السََّماَواِت وَاَألْرضِ وَلَِكنَّ ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ ال ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َر{ 
  }) ٧(الُْمَناِفِقَني ال َيفْقَُهونَ 

. ال تنفقوا على أصحاب رسول اهللا من املهاجرين حىت يتفرقوا عنه": املدينة"هؤالء املنافقون هم الذين يقولون ألهل 
ت واألرض وما فيهما من أرزاق، يعطيها من يشاء ومينعها عمَّن يشاء، ولكن املنافقني وهللا وحده خزائن السموا

  .ليس لديهم فقه وال ينفعهم ذلك



ِكنَّ الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ َوِللُْمْؤِمنَِني َولَ َيقُولُونَ لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنةِ لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ وَِلَرسُوِلِه
)٨ (  

ِللُْمْؤِمنَِني َولَِكنَّ الُْمَناِفِقَني ال َيقُولُونَ لَِئْن َرجَْعَنا إِلَى الَْمدِيَنِة لَُيخْرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمنَْها اَألذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ وَِلَرسُوِلِه َو{ 
  }) ٨(َيْعلَُمونَ 

ليخرجنَّ فريقنا األعزُّ منها فريق املؤمنني األذل، وهللا تعاىل العزة " املدينة"لئن ُعْدنا إىل  :يقول هؤالء املنافقون
  .ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، وللمؤمنني باهللا ورسوله ال لغريهم، ولكن املنافقني ال يعلمون ذلك؛ لفرط جهلهم

  ) ٩(َولَا أَْولَادُكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلْهِكُْم أَمَْوالُكُْم

  } )٩(لَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتلْهِكُمْ أَْموَالُكُْم َوال أَْوالُدكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُو{ 
يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال َتْشَغلْكم أموالكم وال أوالدكم عن عبادة اهللا وطاعته، ومن 

  .تشَغله أمواله وأوالده عن ذلك، فأولئك هم املغبونون حظوظهم من كرامة اهللا ورمحته

َدكُمُ الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْولَا أَخَّْرتَنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََح
  ) ١٠(الصَّاِلِحَني 

قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن أََجلٍ َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتَي أََحدَكُُم الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى { 
  }) ١٠(ِمَن الصَّاِلِحَني 

باهللا ورسوله بعض ما أعطيناكم يف طرق اخلري، مبادرين بذلك من قبل أن جييء أحدكم  -أيها املؤمنون-وأنفقوا 
ايل، ربِّ هال أمهلتين، وأجَّلت مويت إىل وقت قصري، فأتصدق من م: املوت، ويرى دالئله وعالماته، فيقول نادًما

  .وأكن من الصاحلني األتقياء

  ) ١١(َولَْن ُيَؤخَِّر اللَُّه َنفًْسا إِذَا َجاَء أََجلَُها َواللَُّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

  }) ١١(َولَْن ُيَؤخَِّر اللَُّه نَفًْسا إِذَا َجاَء أََجلَُها وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { 
وقت موهتا، وانقضى عمرها، واهللا سبحانه خبري بالذي تعملونه من خري وشر،  ولن يؤخر اهللا نفًسا إذا جاء

  .وسيجازيكم على ذلك

  }سورة التغابن { 

  ) ١( ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

  }) ١(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ لَهُ الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  ُيَسبِّحُ ِللَِّه{ 
ينزِّه اهللا عما ال يليق به كل ما يف السموات وما يف األرض، له سبحانه التصرف املطلق يف كل شيء، وله الثناء 

  .احلسن اجلميل، وهو على كل شيء قدير



  ) ٢(الَِّذي َخلَقَكُْم فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري  ُهَو

  }) ٢(ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم فَِمْنكُْم كَاِفٌر َومِْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { 
ته، وبعضكم مصدِّق به عامل بشرعه، وهو سبحانه بصري اهللا هو الذي أوجدكم من العدم، فبعضكم جاحد أللوهي

  .بأعمالكم ال خيفى عليه شيء منها، وسيجازيكم هبا

  ) ٣(َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم وَإِلَْيِه الَْمِصُري 

  }) ٣(كُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم َوإِلَْيهِ الَْمِصُري َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض بِالَْحقِّ َوصَوََّر{ 
خلق اهللا السموات واألرض باحلكمة البالغة، وخلقكم يف أحسن صورة، إليه املرجع يوم القيامة، فيجازي كال 

  .بعمله

  ) ٤(َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ  َيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه

  }) ٤(َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَيعْلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ { 
واهللا . رونهفيما بينكم وما تظه -أيها الناس-يعلم سبحانه وتعاىل كل ما يف السموات واألرض، ويعلم ما ختفونه 

  .عليم مبا تضمره الصدور وما ختفيه النفوس

  ) ٥(أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوَبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 

  }) ٥(لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم أَلَْم يَأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم َو{ 
خرب الذين كفروا من األمم املاضية قبلكم، إذ حلَّ هبم سوء عاقبة كفرهم وسوء أفعاهلم  -أيها املشركون -أمل يأتكم

  يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب أليم موجع؟

  ) ٦(َشرٌ َيْهدُوَنَنا فَكَفَُروا َوتََولَّْوا َواْسَتغَْنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحمِيٌد ذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَقَالُوا أََب

  }) ٦(ِميٌد َتْغَنى اللَُّه وَاللَُّه غَنِيٌّ َحذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنْت َتأْتِيهِْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فَقَالُوا أََبَشٌر يَْهُدونََنا فَكَفَُروا َوَتَولَّْوا َواْس{ 
ذلك الذي أصاهبم يف الدنيا، وما يصيبهم يف اآلخرة؛ بسبب أهنم كانت تأتيهم رسل اهللا باآليات البينات واملعجزات 

أبشر مثلنا يرشدوننا؟ فكفروا باهللا وجحدوا رسالة رسله، وأعرضوا عن احلق فلم : الواضحات، فقالوا منكرين
ىن التام املطلق، محيد يف أقواله وأفعاله وصفاته ال يبايل هبم، وال يضره ضالهلم واستغىن اهللا، واهللا غين، له الغ. يقبلوه
  .شيئًا

  ) ٧(َك َعلَى اللَِّه َيِسٌري َزَعَم الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ لَْن ُيبَْعثُوا قُلْ بَلَى َورَبِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِل

  }) ٧(َيِسٌري كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا قُلْ َبلَى َوَربِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه  َزَعَم الَِّذيَن{ 
بلى وريب لُتخَْرُجنَّ : -أيها الرسول-ادَّعى الذين كفروا باهللا باطال أهنم لن ُيخَْرجوا من قبورهم بعد املوت، قل هلم 

  .ن قبوركم أحياء، مث لُتْخَبُرنَّ بالذي عملتم يف الدنيا، وذلك على اهللا يسري هيِّنم



  ) ٨(فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالنُّورِ الَِّذي أَْنزَلَْنا َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

  }) ٨(ُه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَالنُّورِ الَِّذي أَنَْزلَْنا وَاللَّ{ 
واهتدوا بالقرآن الذي أنزله على رسوله، واهللا مبا تفعلون خبري ال خيفى عليه  -أيها املشركون -فآمنوا باهللا ورسوله

  .شيء من أعمالكم وأقوالكم، وهو جمازيكم عليها يوم القيامة

تََّغاُبنِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيعَْملْ صَاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه وَُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي َيْوَم َيْجمَُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَِلَك َيْوُم ال
  ) ٩(ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم 

ُم التَّغَاُبنِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنُه سَيِّئَاِتِه َوُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِي َيْوَم َيْجَمُعكُمْ ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَِلَك َيْو{ 
  }) ٩(ِمْن َتْحِتَها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

خرين، ذلك اليوم الذي يظهر فيه الُغْبن والتفاوت بني اخللق، اذكروا يوم احلشر الذي حيشر اهللا فيه األولني واآل
ومن . فأهل اإلميان يدخلون اجلنة برمحة اهللا، وأهل الكفر يدخلون النار بعدل اهللا: فيغنب املؤمنون الكفار والفاسقني

فيها أبدًا، ذلك يؤمن باهللا ويعمل بطاعته، ميح عنه ذنوبه، ويدخله جنات جتري من حتت قصورها األهنار، خالدين 
  .اخللود يف اجلنات هو الفوز العظيم الذي ال فوز بعده

  ) ١٠(َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئْسَ الَْمِصُري 

  }) ١٠(ارِ خَاِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس الَْمِصُري َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ{ 
والذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وكذَّبوا بدالئل ربوبيته وبراهني ألوهيته اليت أرسل هبا رسله، أولئك أهل النار 

  .ماكثني فيها أبدًا، وساء املرجع الذي صاروا إليه، وهو جهنم

  ) ١١(ذِْن اللَِّه َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َيْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّا بِإِ

  }) ١١(َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبةٍ إِال بِإِذِْن اللَِّه َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َيْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 
وَمن يؤمن باهللا يهد قلبه للتسليم بأمره . َيُحلُّ به إال بإذن اهللا وقضائه وقدرهما أصاب أحًدا شيٌء من مكروه 

واهللا بكل . والرضا بقضائه، ويهده ألحسن األقوال واألفعال واألحوال؛ ألن أصل اهلداية للقلب، واجلوارح تبع 
  .شيء عليم، ال خيفى عليه شيء من ذلك

  ) ١٢(فَإِنْ تََولَّيُْتْم فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني  َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ

  }) ١٢(َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّيُْتْم فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبالغُ الُْمبُِني { 
ى عنه، وأطيعوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيما بلَّغكم وانقادوا إليه فيما أمر به وهن -أيها الناس-وأطيعوا اهللا 

به عن ربه، فإن أعرضتم عن طاعة اهللا ورسوله، فليس على رسولنا ضرر يف إعراضكم، وإمنا عليه أن يبلغكم ما 
  .أرسل به بالغًا واضح البيان



  ) ١٣(ونَ اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُن

  }) ١٣(اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ { 
  .اهللا وحده ال معبود حبق سواه، وعلى اهللا فليعتمد املؤمنون بوحدانيته يف كل أمورهم

كُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِنْ َتْعفُوا وََتصْفَُحوا َوَتغِْفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْولَادِكُْم َعُدوا لَ
  ) ١٤(َرحِيٌم 

للََّه غَفُوٌر ُحوا َوَتْغِفُروا فَإِنَّ اَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِنْ َتْعفُوا َوَتصْفَ{ 
  }) ١٤(َرحِيٌم 

يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله، إنَّ ِمن أزواجكم وأوالدكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل اهللا، ويثبطونكم عن 
طاعته، فكونوا منهم على حذر، وال تطيعوهم، وإن تتجاوزوا عن سيئاهتم وتعرضوا عنها، وتستروها عليهم، فإن 

  .كم ذنوبكم؛ ألنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرمحةاهللا غفور رحيم، يغفر ل

  ) ١٥(إِنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ وَاللَُّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم 

  }) ١٥(إِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْوالُدكُْم ِفْتَنةٌ وَاللَُّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم { 
واهللا عنده ثواب عظيم ملن آثر طاعته على طاعة غريه، وأدَّى حق . ء واختبار لكمما أموالكم وال أوالدكم إال بال

  .اهللا يف ماله

  ) ١٦(فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم وَاْسَمُعوا َوأَِطيُعوا وَأَْنِفقُوا َخيًْرا لِأَْنفُِسكُْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه 

ولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ اتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوأَِطيعُوا َوأَْنِفقُوا خَْيًرا َألْنفُِسكُْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُفَ{ 
)١٦ ({  

تدبُّر  يف تقوى اهللا جهدكم وطاقتكم، وامسعوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مساع -أيها املؤمنون -فابذلوا
ومن َسِلم من البخل وَمْنعِ الفضل . وتفكر، وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأنفقوا مما رزقكم اهللا يكن خًريا لكم

  .من املال، فأولئك هم الظافرون بكل خري، الفائزون بكل مطلب

  ) ١٧(لَُّه َشكُوٌر َحِليٌم إِنْ ُتقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم وَال

  }) ١٧(إِنْ ُتقْرِضُوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللَُّه َشكُوٌر َحلِيٌم { 
واهللا . إن تنفقوا أموالكم يف سبيل اهللا بإخالص وطيب نفس، يضاعف اهللا ثواب ما أنفقتم، ويغفر لكم ذنوبكم

  .حبسن اجلزاء على ما أنفقوا، حليم ال يعجل بالعقوبة على َمن عصاه شكور ألهل اإلنفاق

  ) ١٨(َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ الْعَزِيُز الَْحكِيُم 



  }) ١٨(َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيزُ الَْحِكيُم { 
  .يف أقواله وأفعاله وهو سبحانه العامل بكل ما غاب وما حضر، العزيز الذي ال يغالَب، احلكيم

  }سورة الطالق { 

رَبَّكُْم لَا ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ َواتَّقُوا اللََّه 
ْحِدثُ ٍة ُمبَيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد ظَلََم َنفَْسُه لَا َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيَيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَش

  ) ١(َبْعَد ذَِلَك أَمًْرا 

الِْعدَّةَ وَاتَّقُوا اللََّه رَبَّكُمْ ال ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبيُوِتهِنَّ َوال  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ وَأَْحصُوا{ 
 نَفَْسُه ال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َيْخُرْجَن إِال أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحدُوَد اللَِّه فَقَْد ظَلََم

  }) ١(ْعَد ذَِلَك أَمًْرا َب
أي يف طهر مل يقع فيه -أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبالت لعدهتن  -أنت واملؤمنون -يا أيها النيب إذا أردمت

واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردمت أن تراجعوهن، وخافوا اهللا ربكم، ال  -مجاع، أو يف َحْمل ظاهر
ت اليت يسكنَّ فيها إىل أن تنقضي عدهتن، وهي ثالث حيضات لغري الصغرية واآليسة خترجوا املطلقات من البيو

واحلامل، وال جيوز هلن اخلروج منها بأنفسهن، إال إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزىن، وتلك أحكام اهللا اليت شرعها 
لعل اهللا حيدث بعد : -أيها املطلِّق -ال تدري. لعباده، ومن يتجاوز أحكام اهللا فقد ظلم نفسه، وأوردها مورد اهلالك

  .ذلك الطالق أمًرا ال تتوقعه فتراجعها

َوأَِقيُموا الشََّهاَدةَ ِللَِّه ذَِلكُمْ فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم 
َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَا َيحَْتِسُب َوَمْن ) ٢(كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرًجا  ُيوَعظُ بِِه َمْن

  ) ٣(ًرا َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَاِلغُ أَمْرِِه قَْد َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْد

َوأَِقيُموا الشَّهَاَدةَ ِللَّهِ فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم { 
َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب ) ٢(اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرًجا  ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ َوَمْن َيتَّقِ

  }) ٣(َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِِه قَْد جََعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدًرا 
عاشرة، واإلنفاق عليهن، أو فارقوهن مع إيفاء حقهن، فإذا قاربت املطلقات هناية عدهتن فراجعوهن مع حسن امل

الشهادة خالصة هللا  -أيها الشهود -دون املضارَّة هلن، وأشهدوا على الرجعة أو املفارقة رجلني عدلني منكم، وأدُّوا
أمره  ومن خيف اهللا فيعمل مبا. ال لشيء آخر، ذلك الذي أمركم اهللا به يوعظ به َمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر

به، وجيتنب ما هناه عنه، جيعل له خمرًجا من كل ضيق، وييسِّر له أسباب الرزق من حيث ال خيطر على باله، وال 
إن اهللا بالغ أمره، ال يفوته شيء، وال . ومن يتوكل على اهللا فهو كافيه ما أمهَّه يف مجيع أموره. يكون يف حسبانه

  .هي إليه، وتقديًرا ال جياوزهيعجزه مطلوب، قد جعل اهللا لكل شيء أجال ينت

ْضَن َوأُولَاُت الْأَْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َواللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم إِِن ارَْتْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ أَشُْهرٍ َواللَّاِئي لَْم َيِح
  ) ٤(ُه ِمْن أَمْرِِه ُيسًْرا َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَ



َوأُوالتُ اَألْحَمالِ  َوالالِئي َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَشُْهرٍ َوالالِئي لَْم َيِحْضَن{ 
  }) ٤(ْن أَْمرِِه ُيسًْرا أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه ِم

والنساء املطلقات الاليت انقطع عنهنَّ دم احليض؛ لكرب سنهنَّ، إن شككتم فلم تدروا ما احلكم فيهنَّ؟ فعدَّهتنَّ ثالثة 
. وذوات احلَْمل من النساء عدهتن أن يضعن َحْملهن. أشهر، والصغريات الاليت مل حيضن، فعدهتن ثالثة أشهر كذلك

  .، فينفذ أحكامه، جيعل له من أمره يسًرا يف الدنيا واآلخرةومن َيَخِف اهللا

  ) ٥(ذَِلَك أَْمُر اللَِّه أَنَْزلَُه إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْعِظمْ لَُه أَْجًرا 

  }) ٥(كَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيعِْظْم لَُه أَْجًرا ذَِلَك أَْمُر اللَِّه أَنَْزلَُه إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُي{ 
ومن َيَخِف اهللا فيتقه . ؛ لتعملوا به-أيها الناس -ذلك الذي ذُِكر من أمر الطالق والعدة أمر اهللا الذي أنزله إليكم

  .باجتناب معاصيه، وأداء فرائضه، ميح عنه ذنوبه، وجيزل له الثواب يف اآلخرة، ويدخله اجلنة

لٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ حَتَّى ْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم وَلَا ُتضَارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُولَاِت حَْمأَ
  ) ٦(َمْعُروٍف َوإِنْ َتعَاَسرُْتْم فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُروا َبْيَنكُْم بِ

لٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ حَتَّى أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُْتْم ِمْن ُوْجدِكُْم َوال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُوالِت حَْم{ 
  }) ٦(َضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُروا َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َوإِنْ َتعَاَسرُْتْم فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْر

أسكنوا املطلقات من نسائكم يف أثناء عدهتن مثل سكناكم على قدر َسعَتكم وطاقتكم، وال تلحقوا هبن ضرًرا؛ 
ن كان نساؤكم املطلقات ذوات َحْمل، فأنفقوا عليهن يف عدهتن حىت يضعن َحْملهن، لتضيِّقوا عليهن يف املسكن، إ

فإن أرضعن لكم أوالدهن منكم بأجرة، فوفوهن أجورهن، وليأمر بعضكم بعًضا مبا عرف من مساحة وطيب نفس، 
  .وإن مل تتفقوا على إرضاع األم، فستُرضع لألب مرضعة أخرى غري األم املطلقة

َما آَتاَها َسَيجَْعلُ اللَُّه َبْعدَ َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه لَا ُيكَلُِّف اللَُّه نَفًْسا إِلَّا  ِلُيْنِفْق ذُو
  ) ٧(ُعْسرٍ ُيسًْرا 

لُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه ال ُيكَلُِّف اللَُّه نَفًْسا إِال َما آَتاَها َسَيجَْعلُ اللَُّه َبْعدَ ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَ{ 
  }) ٧(ُعْسرٍ ُيسًْرا 

لينفق الزوج مما وسَّع اهللا عليه على زوجته املطلقة، وعلى ولده إذا كان الزوج ذا َسَعة يف الرزق، ومن ُضيِّق عليه 
فلينفق مما أعطاه اهللا من الرزق، ال ُيكَلَّف الفقري مثل ما ُيكَلَّف الغين، سيجعل اهللا بعد ضيق  يف الرزق وهو الفقري،

  .وشدة َسَعة وغىن

َوبَالَ أَْمرَِها  فَذَاقَْت) ٨(كًْرا َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبَناَها ِحسَاًبا َشدِيًدا َوَعذَّْبَناَها َعذَاًبا ُن
  ) ٩(َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسًرا 

فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها ) ٨(كًْرا َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فَحَاَسْبَناَها ِحَساًبا َشدِيًدا َوَعذَّْبَناَها َعذَاًبا ُن{ 
  }) ٩(ْسًرا َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخ



وكثري من القرى عصى أهلها أمر اهللا وأمر رسوله ومتاَدوا يف طغياهنم وكفرهم، فحاسبناهم على أعماهلم يف الدنيا 
حساًبا شديًدا، وعذَّبناهم عذاًبا عظيًما منكًرا، فتجرَّعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم، وكان عاقبة كفرهم هالكًا 

  .وخسراًنا ال خسران بعده

َرُسولًا َيْتلُو ) ١٠(ِذكًْرا  للَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ الَِّذيَن آَمُنوا قَدْ أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيكُْمأََعدَّ ا
ظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َعلَْيكُْم آيَاِت اللَِّه ُمَبيَِّناٍت ِلُيْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمَن ال

  ) ١١( َصاِلًحا ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقًا

َرسُوال َيْتلُو ) ١٠(َيا أُوِلي اَأللْبَابِ الَِّذيَن آَمُنوا قَْد أَْنَزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ذِكًْرا  أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا فَاتَّقُوا اللََّه{ 
َوَيْعَملْ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه  َعلَْيكُْم آيَاِت اللَِّه ُمَبيَِّناٍت ِلُيْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ
  }) ١١(َصاِلًحا ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها األَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَهُ رِْزقًا 

أعدَّ اهللا هلؤالء القوم الذين طَغوا، وخالفوا أمره وأمر رسله، عذاًبا بالغ الشدة، فخافوا اهللا واحذروا سخطه يا 
ذكًرا  -أيها املؤمنون -قد أنزل اهللا إليكم. العقول الراجحة الذين صدَّقوا اهللا ورسله وعملوا بشرعه أصحاب

وهذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات اهللا . يذكركم به، وينبهكم على حظكم من اإلميان باهللا والعمل بطاعته
، وعملوا مبا أمرهم اهللا به وأطاعوه من موضحات لكم احلق من الباطل؛ كي خيرج الذين صدقوا اهللا ورسوله

ظلمات الكفر إىل نور اإلميان، ومن يؤمن باهللا ويعمل عمال صاحلًا، يدخله جنات جتري من حتت أشجارها األهنار، 
  .ماكثني فيها ابدًا، قد أحسن اهللا للمؤمن الصاحل رزقه يف اجلنة

ضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ الْأَْمُر َبيَْنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد اللَُّه الَِّذي َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت َوِمَن الْأَْر
  ) ١٢(أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلًْما 

يَْنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َوأَنَّ اللََّه اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ األَْمُر َب{ 
  }) ١٢(قَْد أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلًْما 

اهللا وحده هو الذي خلق سبع مسوات، وخلق سبًعا من األَرضني، وأنزل األمر مما أوحاه اهللا إىل رسله وما يدبِّر به 
أن اهللا على كل شيء قدير ال يعجزه شيء، وأن اهللا قد أحاط  -أيها الناس -تعلمواخلقه بني السموات واألرض؛ ل

  .بكل شيء علًما، فال خيرج شيء عن علمه وقدرته

  }سورة التحرمي { 

  ) ١( َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزوَاجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  }) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك تَْبَتِغي مَْرضَاَت أَزَْواجَِك وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم { 
  .يا أيها النيب ِلَم متنع نفسك عن احلالل الذي أحله اهللا لك، تبتغي إرضاء زوجاتك؟ واهللا غفور لك، رحيم بك

  ) ٢(ُه لَكُمْ َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم وَاللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو الَْعِليمُ الَْحِكيُم قَْد فََرَض اللَّ



  }) ٢(قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيمَانِكُْم َواللَُّه َمْوالكُْم َوُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيُم { 
إطعام عشرة مساكني، أو كسوهتم، أو : رة عنها، وهيحتليل أميانكم بأداء الكفا -أيها املؤمنون-قد شرع اهللا لكم 

واهللا ناصركم ومتويل أموركم، وهو العليم مبا يصلحكم فيشرعه لكم، . حترير رقبة، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام
  .احلكيم يف أقواله وأفعاله

ِه وَأَظْهََرُه اللَُّه َعلَْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها بِهِ َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحدِيثًا فَلَمَّا َنبَّأَْت بِ
  ) ٣(قَالَْت َمْن أَْنبَأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنَِي الَْعِليُم الَْخبُِري 

ِه َوأَظَْهَرُه اللَُّه َعلَْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعْن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَزَْواجِهِ َحِديثًا فَلَمَّا َنبَّأَتْ بِ{ 
  }) ٣(بِِه قَالَْت َمْن أَنَْبأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنِيَ الَْعِليمُ الَْخبُِري 

 عنها، وأطلعه اهللا على حديثا، فلما أخربت به عائشة رضي اهللا -رضي اهللا عنها -وإذ أسرَّ النيب إىل زوجته حفصة 
إفشائها سرَّه، أعلم حفصة بعض ما أخربت به، وأعرض عن إعالمها بعضه تكرما، فلما أخربها مبا أفشت من 

  .أخربين به اهللا العليم اخلبري، الذي ال ختفى عليه خافية: َمن أخربك هبذا؟ قال: احلديث، قالت

دَ وُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِبْرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني وَالَْملَاِئكَةُ َبْعإِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُ
  ) ٤(ذَِلَك ظَهٌِري 

الُه َوجِبْرِيلُ َوصَاِلحُ الُْمْؤِمنَِني وَالَْمالِئكَةُ إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْو{ 
  }) ٤(َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري 

إىل اهللا فقد ُوجد منكما ما يوجب التوبة حيث مالت قلوبكما إىل حمبة ما كرهه رسول ) حفصة وعائشة(إن ترجعا
فإن اهللا وليه وناصره، وجربيل وصاحل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من إفشاء سرِّه، وإن تتعاونا عليه مبا يسوءه، 

  .املؤمنني، واملالئكة بعد نصرة اهللا أعوان له ونصراء على َمن يؤذيه ويعاديه

َباتٍ ابَِداتٍ َساِئحَاٍت ثَيَِّعَسى َربُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُْبِدلَهُ أَزَْواًجا َخْيًرا مِْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَاِئبَاٍت َع
  ) ٥(َوأَْبكَاًرا 

ابِدَاٍت سَاِئَحاٍت ثَيَِّباتٍ َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ ُيْبِدلَُه أَزَْواًجا َخيًْرا ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤمَِناٍت قَانَِتاٍت َتائَِباٍت َع{ 
  }) ٥(َوأَْبكَاًرا 

منكن زوجات خاضعات هللا بالطاعة، مؤمنات باهللا أن يزوِّجه بدال  -أيتها الزوجات -عسى ربُّه إن طلقكنَّ
ورسوله، مطيعات هللا، راجعات إىل ما حيبه اهللا ِمن طاعته، كثريات العبادة له، صائمات، منهنَّ الثيِّبات، ومنهن 

  .األبكار

َجاَرةُ َعلَْيَها َملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيْعُصونَ اللََّه َما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْفَُسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْح
  ) ٦(أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ 



اٌد ال َيْعُصونَ اللََّه ِغالظٌ ِشَد َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهلِيكُمْ َناًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحجَاَرةُ َعلَْيَها َمالِئكَةٌ{ 
  }) ٦(َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ 

يا أيها الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم اهللا به وترك ما هناكم عنه، 
عذيب أهلها مالئكة أقوياء واحفظوا أهليكم مبا حتفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس واحلجارة، يقوم على ت

  .قساة يف معامالهتم، ال خيالفون اهللا يف أمره، وينفذون ما يؤمرون به

  ) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا لَا تَْعَتِذُروا الَْيْوَم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

  }) ٧(َم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْعَتِذُروا الَْيْو{ 
ال تلتمسوا املعاذير يف هذا اليوم؛ إمنا : ويقال للذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وكفروا به عند إدخاهلم النار

  .تعطون جزاء الذي كنتم تعملونه يف الدنيا

َتْوَبةً َنصُوًحا َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم وَُيْدِخلَكُْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا إِلَى اللَِّه 
ولُونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا َوبِأَْيَمانِهِْم َيقَُتحِْتَها الْأَْنَهارُ َيْوَم لَا ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم 

  ) ٨(ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

ِمْن  َوُيْدِخلَكُْم َجنَّاٍت َتْجرِي َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوُبوا إِلَى اللَِّه تَْوَبةً َنصُوًحا َعَسى رَبُّكُمْ أَنْ ُيكَفَِّر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم{ 
بِأَْيمَانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا أَتِْمْم لََنا َتحِْتَها اَألنَْهاُر َيْوَم ال ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنورُُهْم َيسَْعى َبْيَن أَْيِديهِْم َو

  }) ٨(ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
الذين صدَّقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، ارجعوا عن ذنوبكم إىل طاعة اهللا رجوعا ال معصية بعده، عسى يا أيها 

ربكم أن ميحو عنكم سيئات أعمالكم، وأن يدخلكم جنات جتري من حتت قصورها األهنار، يوم ال خيزي اهللا النيب 
ربنا أمتم لنا نورنا حىت : أمامهم وبأمياهنم، يقولون والذين آمنوا معه، وال يعذهبم، بل ُيعلي شأهنم، نور هؤالء يسري

  .جنوز الصراط، وهنتدي إىل اجلنة، واعف عنَّا وجتاوز عن ذنوبنا واسترها علينا، إنك على كل شيء قدير

  ) ٩(ئَْس الَْمِصُري َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِ

  }) ٩( َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالْمَُناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهمْ َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري{ 
جة يا أيها النيب جاهد الذين أظهروا الكفر وأعلنوه، وقاتلهم بالسيف، وجاهد الذين أبطنوا الكفر وأخفوه باحل

وإقامة احلدود وشعائر الدين، واستعمل مع الفريقني الشدة واخلشونة يف جهادمها، ومسكنهم الذي يصريون إليه يف 
  .اآلخرة جهنم، وقَُبح ذلك املرجع الذي يرجعون إليه

نِ ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْينِ فَخَاَنَتاُهَما فَلَْم ُيغْنَِيا ضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن كَفَُروا امَْرأَتَ ُنوحٍ َواْمرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْي
  ) ١٠(َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْيئًا َوِقيلَ اْدُخلَا النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني 

ِعَباِدَنا َصاِلَحْينِ فََخاَنتَاُهَما فَلَْم ضََرَب اللَُّه َمثَال ِللَِّذيَن كَفَُروا اْمرَأََت ُنوحٍ َواْمرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت عَْبَدْينِ ِمْن { 
  }) ١٠(ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوِقيلَ اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني 



يف خمالطتهم املسلمني وقرهبم منهم ومعاشرهتم هلم، وأن ذلك ال ينفعهم لكفرهم  -ضرب اهللا مثال حلال الكفرة 
حيث كانتا يف عصمة عبَدين من عبادنا صاحلني، فوقعت منهما : نيب اهللا نوح، وزوجة نيب اهللا لوطحبال زوجة  -باهللا

اخليانة هلما يف الدين، فقد كانتا كافرتني، فلم يدفع هذان الرسوالن عن زوجتيهما من عذاب اهللا شيئًا، وقيل 
ى أن القرب من األنبياء، والصاحلني، ال يفيد ويف ضرب هذا املثل دليل عل. ادخال النار مع الداخلني فيها: للزوجتني

  .شيئا مع العمل السيِّئ

وََنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه  َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن آَمُنوا امَْرأََت ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة
  ) ١١(الظَّاِلِمَني َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ 

ِه َوضََرَب اللَُّه َمثَال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمرَأََت ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدكَ َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة {  وََنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِل
  }) ١١(َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
الذين صدَّقوا اهللا، وعبدوه وحده، وعملوا بشرعه، وأهنم ال تضرهم خمالطة  -مننيوضرب اهللا مثال حلال املؤ

: حبال زوجة فرعون اليت كانت يف عصمة أشد الكافرين باهللا، وهي مؤمنة باهللا، حني قالت -الكافرين يف معاملتهم
من أعمال الشر، وأنقذين من رب اْبنِ يل داًرا عندك يف اجلنة، وأنقذين من سلطان فرعون وفتنته، ومما يصدر عنه 

  .القوم التابعني له يف الظلم والضالل، ومن عذاهبم

كُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمرَانَ الَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروحَِنا َوَصدَّقَْت بِكَِلمَاِت َربَِّها َو
)١٢ (  

كَاَنْت ِمَن الْقَانِِتنيَ اْبَنَت ِعْمَرانَ الَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََنفَخَْنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّقَْت بِكَِلَماِت َربَِّها َوكُُتبِِه َوَوَمرَْيَم { 
)١٢ ({  

عليه  وضرب اهللا مثال للذين آمنوا مرمي بنت عمران اليت حفظت فرجها، وصانته عن الزىن، فأمر اهللا تعاىل جربيل
السالم أن ينفخ يف جيب قميصها، فوصلت النفخة إىل رمحها، فحملت بعيسى عليه السالم، وصدَّقت بكلمات 

  .رهبا، وعملت بشرائعه اليت شرعها لعباده، وكتبه املنزلة على رسله، وكانت من املطيعني له

  }سورة امللك { 

  ) ١(َشْيٍء قَِديٌر َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ 

  }) ١(َتبَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 
تكاثر خري اهللا وبرُّه على مجيع خلقه، الذي بيده ُملك الدنيا واآلخرة وسلطاهنما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو 

  .سبحانه وتعاىل على ما يليق جبالله ويستفاد من اآلية ثبوت صفة اليد هللا. على كل شيء قدير

  ) ٢(الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا َوُهَو الْعَزِيُز الَْغفُوُر 



  }) ٢(ُر الَِّذي َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَياةَ لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمال َوُهَو الْعَزِيُز الَْغفُو{ 
أيكم خٌري عمال وأخلصه؟ وهو العزيز الذي ال يعجزه شيء، : -أيها الناس -الذي خلق املوت واحلياة؛ ليختربكم 

  .ويف اآلية ترغيب يف فعل الطاعات، وزجر عن اقتراف املعاصي. الغفور ملن تاب من عباده

  ) ٣(رَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن فُطُورٍ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا َما َتَرى ِفي َخلْقِ ال

  }) ٣(فُطُورٍ  الَِّذي َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقًا َما تََرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن{ 
من اختالف وال تباين،  -أيها الناظر -ض، ما ترى يف خلق الرمحنالذي خلق سبع مسوات متناسقة، بعضها فوق بع

  هل ترى فيها ِمن شقوق أو صدوع؟: فأعد النظر إىل السماء

  ) ٤(ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر َخاسِئًا َوُهَو َحِسٌري 

  }) ٤(إِلَْيَك الَْبَصُر خَاِسئًا َوُهَو َحِسٌري ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلبْ { 
  .مث أعد النظر مرة بعد مرة، يرجع إليك البصر ذليال صاغًرا عن أن يرى نقًصا، وهو متعب كليل

  ) ٥(السَِّعريِ  َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنيِ َوأَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاَب

  }) ٥(ِعريِ َولَقَدْ َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنيِ َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاَب السَّ{ 
ع من ولقد زيَّنا السماء القريبة اليت تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة، وجعلناها شهًبا حمرقة ملسترقي السم

  .الشياطني، وأعتدنا هلم يف اآلخرة عذاب النار املوقدة يقاسون حرها

  ) ٦(َوِللَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئْسَ الَْمِصُري 

  }) ٦(َوِللَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َعذَاُب َجهَنََّم َوبِئَْس الَْمِصُري { 
  .ساء املرجع هلم جهنموللكافرين خبالقهم عذاب جهنم، و

  ) ٧(إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقًا َوِهَي َتفُوُر 

  }) ٧(إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقًا َوِهيَ َتفُوُر { 
  .إذا طُرح هؤالء الكافرون يف جهنم مسعوا هلا صوًتا شديًدا منكًرا، وهي تغلي غلياًنا شديدًا

  ) ٨(يَُّز ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم خََزَنُتَها أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر َتكَادُ َتَم

  }) ٨(َتكَاُد َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوجٌ َسأَلَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر { 
ها على الكفار، كلما طُرح فيها مجاعة من الناس سأهلم املوكلون بأمرها على سبيل تكاد جهنم تتمزق ِمن شدة غضب

  أمل يأتكم يف الدنيا رسول حيذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟: التوبيخ



  ) ٩(ي َضلَالٍ كَبِريٍ قَالُوا َبلَى قَدْ َجاَءَنا َنذِيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ِمْن َشْيٍء إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ِف

  }) ٩(ريٍ قَالُوا َبلَى قَْد َجاءََنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ِمْن َشْيٍء إِنْ أَنُْتْم إِال ِفي َضاللٍ كَبِ{ 
ما نزَّل اهللا على : بلى قد جاءنا رسول ِمن عند اهللا وحذَّرنا، فكذَّبناه، وقلنا فيما جاء به من اآليات: أجابوهم قائلني

  .إال يف ذهاب بعيد عن احلق -أيها الرسل -أحد من البشر شيئًا، ما أنتم 

  ) ١٠(َوقَالُوا لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَوْ َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَِّعريِ 

  }) ١٠( َوقَالُوا لَْو كُنَّا َنْسَمعُ أَْو َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَِّعريِ{ 
  .لو كنا نسمع مساع َمن يطلب احلق، أو نفكر فيما ُنْدعى إليه، ما كنا يف عداد أهل النار: وقالوا معترفني

  ) ١١(فَاْعَتَرفُوا بِذَْنبِهِْم فَُسحْقًا لِأَْصَحابِ السَِّعريِ 

  }) ١١(فَاْعَتَرفُوا بِذَنْبِهِْم فَُسْحقًا َألْصَحابِ السَِّعريِ { 
  .يبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار، فبعًدا ألهل النار عن رمحة اهللافاعترفوا بتكذ

  ) ١٢(إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري 

  }) ١٢(إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهمْ بِالْغَْيبِ لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري { 
ن الذين خيافون رهبم، فيعبدونه، وال يعصونه وهم غائبون عن أعني الناس، وخيشون العذاب يف اآلخرة قبل معاينته، إ

  .هلم عفو من اهللا عن ذنوهبم، وثواب عظيم وهو اجلنة

  ) ١٣(َوأَِسرُّوا قَْولَكُْم أَوِ اْجَهرُوا بِِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ 

  }) ١٣(لَكُْم أَوِ اجَْهُروا بِهِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َوأَِسرُّوا قَْو{ 
يف أي أمر من أموركم أو أعلنوه، فهما عند اهللا سواء، إنه سبحانه عليم مبضمرات  -أيها الناس -وأخفوا قولكم

  الصدور، فكيف ختفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟

  ) ١٤(الَْخبُِري أَلَا َيعْلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف 

  }) ١٤(أَال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري { 
أال يعلم ربُّ العاملني َخلْقه وشؤوهنم، وهو الذي َخلَقهم وأتقن َخلْقَُهْم وأحسنه؟ وهو اللطيف بعباده، اخلبري هبم 

  .وبأعماهلم

  ) ١٥(وا ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُولًا فَاْمُش



  }) ١٥(ُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض ذَلُوال فَاْمشُوا ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر { 
مشوا يف نواحيها وجوانبها، وكلوا من رزق اهللا وحده هو الذي جعل لكم األرض سهلة ممهدة تستقرون عليها، فا

ويف اآلية إمياء إىل طلب الرزق . اهللا الذي خيرجه لكم منها، وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب واجلزاء
واملكاسب، وفيها داللة على أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، وعلى قدرته، والتذكري بنعمه، والتحذير من 

  .دنياالركون إىل ال

أَْم أَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ ) ١٦(أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم الْأَْرَض فَإِذَا ِهَي َتمُوُر 
  ) ١٧(َحاِصًبا فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ 

أَْم أَمِْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ يُْرِسلَ َعلَْيكُْم ) ١٦(ُم اَألْرَض فَإِذَا ِهَي َتمُوُر أَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسفَ بِكُ{ 
  }) ١٧(َحاِصًبا فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ 

اهللا الذي فوق السماء أن خيسف بكم األرض، فإذا هي تضطرب بكم حىت هتلكوا؟  -"مكة"يا كفار  -هل أمنتم
 -أيها الكافرون -لذي فوق السماء أن يرسل عليكم رحيا ترمجكم باحلجارة الصغرية، فستعلمونهل أمنتم اهللا ا

ويف اآلية إثبات العلو هللا تعاىل، كما يليق جبالله . كيف حتذيري لكم إذا عاينتم العذاب؟ وال ينفعكم العلم حني ذلك
  .سبحانه

  ) ١٨(نَ َنِكريِ َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَا

  }) ١٨(َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ { 
كقوم نوح وعاد ومثود رسلهم، فكيف كان إنكاري عليهم، وتغيريي ما " مكة"ولقد كذَّب الذين كانوا قبل كفار 

  هبم من نعمة بإنزال العذاب هبم وإهالكهم؟

أَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهوَ ) ١٩(طَّْيرِ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا الرَّْحَمُن إِنَّهُ بِكُلِّ َشْيٍء َبِصٌري أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى ال
يَْرُزقُكُْم إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه َبلْ  أَمَّْن َهذَا الَِّذي) ٢٠(ُجْنٌد لَكُمْ َيْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرونَ إِلَّا ِفي غُُرورٍ 

  ) ٢١(لَجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ 

أَمَّْن َهذَا الَِّذي ) ١٩(َبِصٌري أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهمْ َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن َما يُْمِسكُُهنَّ إِال الرَّْحَمُن إِنَّهُ بِكُلِّ َشْيٍء { 
أَمَّْن َهذَا الَِّذي َيْرزُقُكُْم إِنْ أَْمَسَك رِْزقَهُ ) ٢٠(ْم َيْنُصرُكُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرونَ إِال ِفي غُُرورٍ ُهَو ُجْنٌد لَكُ

  }) ٢١(َبلْ لَجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ 
ا يف اهلواء، ويضممنها إىل ُجنوهبا أغَفَل هؤالء الكافرون، ومل ينظروا إىل الطري فوقهم، باسطات أجنحتها عند طرياهن

بل َمن . إنه بكل شيء بصري ال ُيرى يف خلقه نقص وال تفاوت. أحياًنا؟ ما حيفظها من الوقوع عند ذلك إال الرمحن
حزب لكم ينصركم من غري الرمحن، إن أراد بكم سوًءا؟ ما الكافرون  -أيها الكافرون -هذا الذي هو يف زعمكم

بل َمن هذا الرازق املزعوم الذي يرزقكم إن أمسك اهللا رزقه . خداع وضالل من الشيطانيف زعمهم هذا إال يف 
ومنعه عنكم؟ بل استمر الكافرون يف طغياهنم وضالهلم يف معاندة واستكبار ونفور عن احلق، ال يسمعون له، وال 

  .يتبعونه



  ) ٢٢(وِيا َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ أَفََمْن َيْمِشي ُمِكبا َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي َس

  }) ٢٢(أَفََمْن َيْمِشي ُمِكبا َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي سَوِيا َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ { 
أفمن ميشي منكًَّسا على وجهه ال يدري أين يسلك وال كيف يذهب، أشد استقامة على الطريق وأهدى، أَمَّن ميشي 

  .منتصب القمة ساملًا على طريق واضح ال اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه اهللا للكافر واملؤمن مستوًيا

قُلْ ُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ ) ٢٣(قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 
  ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ َوإِلَْيِه 

قُلْ ُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي ) ٢٣(قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَاألَْبصَاَر َواَألفِْئَدةَ قَِليال َما َتْشكُُرونَ { 
  }) ٢٤(اَألْرضِ َوإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

م، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، واألبصار لتبصروا هبا، اهللا هو الذي أوجدكم من العد: -أيها الرسول-قل هلم 
اهللا : قل هلم. ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم هبا عليكم -أيها الكافرون -والقلوب لتعقلوا هبا، قليال

  .هو الذي خلقكم ونشركم يف األرض، وإليه وحده ُتجمعون بعد هذا التفرق للحساب واجلزاء

  ) ٢٦(قُلْ إِنََّما الْعِلُْم ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٢٥(ى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َوَيقُولُونَ مََت

  }) ٢٦(ُمبٌِني  قُلْ إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنذِيٌر) ٢٥(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني { 
مىت يتحقق هذا الوعد باحلشر يا حممد؟ أخربونا بزمانه أيها املؤمنون، إن كنتم صادقني فيما : ويقول الكافرون

إن العلم بوقت قيام الساعة اختصَّ اهللا به، وإمنا أنا نذير لكم أخوِّفكم عاقبة : هلؤالء -أيها الرسول-تدَّعون، قل 
  .اهللا ببيانه غاية البيانكفركم، وأبيِّن لكم ما أمرين 

  ) ٢٧(فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوجُوُه الَِّذيَن كَفَرُوا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتدَُّعونَ 

  }) ٢٧(فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَُروا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي كُْنُتْم بِِه َتدَُّعونَ { 
هذا الذي : فلما رأى الكفار عذاب اهللا قريًبا منهم وعاينوه، ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، وقيل توبيًخا هلم

  .كنتم تطلبون تعجيله يف الدنيا

  ) ٢٨(يمٍ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا فََمْن ُيجُِري الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَِل

  }) ٢٨(قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا فََمْن ُيجُِري الْكَافِرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ { 
أخربوين إن أماتين اهللا وَمن معي من املؤمنني كما تتمنون، أو رمحنا فأخَّر : هلؤالء الكافرين -أيها الرسول-قل 

  وعافانا ِمن عذابه، فَمن هذا الذي حيميكم، ومينعكم من عذاب أليم موجع؟آجالنا، 

  ) ٢٩(قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 



  }) ٢٩(َمْن ُهَو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ { 
أيها  -اهللا هو الرمحن صدَّقنا به وعملنا بشرعه، وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا يف كل أمورنا، فستعلمون: قل

  أيُّ الفريقني منا ومنكم يف ُبْعٍد واضح عن صراط اهللا املستقيم؟: إذا نزل العذاب -الكافرون

  ) ٣٠(َماُؤكُْم غَْوًرا فََمْن َيأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ  قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَصَْبَح

  }) ٣٠(قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َماؤُكُْم غَْوًرا فََمْن َيأْتِيكُمْ بَِماٍء َمِعنيٍ { 
أخربوين إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهًبا يف األرض ال تصلون إليه : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 
  }سورة القلم { وسيلة، فَمن غري اهللا جييئكم مباء جارٍ على وجه األرض ظاهر للعيون؟ ب

وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ ) ٣(َوإِنَّ لََك لَأَْجًرا غَْيَر َمْمُنوٍن ) ٢(َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربِّكَ بَِمْجُنوٍن ) ١(ن َوالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ 
  ) ٤(َعِظيمٍ 

وَإِنَّكَ لََعلى ُخلُقٍ ) ٣(َوإِنَّ لََك َألْجًرا غَْيَر َمْمُنوٍن ) ٢(َما أَْنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن ) ١(مِ َوَما َيْسطُُرونَ ن َوالْقَلَ{ 
  }) ٤(َعِظيمٍ 

  .سبق الكالم على احلروف املقطعة يف أول سورة البقرة) ن ( 
 -أيها الرسول-ما أنت . ومبا يكتبون من اخلري والنفع والعلومأقسم اهللا بالقلم الذي يكتب به املالئكة والناس، 

بسبب نعمة اهللا عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل، وال سفيه الرأي، وإن لك على ما تلقاه من شدائد على 
ليه لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل ع -أيها الرسول-تبليغ الرسالة لَثواًبا عظيًما غري منقوص وال مقطوع، وإنك 

  .القرآن من مكارم األخالق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية له يأمتر بأمره، وينتهي عما ينهى عنه

  ) ٦(بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ ) ٥(فََسُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ 

  }) ٦(بِأَيِّيكُمُ الَْمفُْتونُ ) ٥(فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ { 
  رون يف أيكم الفتنة واجلنون؟فعن قريب سترى أيها الرسول، ويرى الكاف

  ) ٧(إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

  }) ٧(إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالْمُْهَتِديَن { 
  .ف عن دين اهللا وطريق اهلدى، وهو أعلم بالتقي املهتدي إىل دين احلقهو أعلم بالشقي املنحر -سبحانه -إن ربك

  ) ٨(فَلَا ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني 

  }) ٨(فَال ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني { 
  .من خمالفة املكذبني وال تطعهم -أيها الرسول-فاثبت على ما أنت عليه 

  ) ٩(َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ 



  }) ٩(ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ  َودُّوا لَْو{ 
  .متنَّوا وأحبوا لو تالينهم، وتصانعهم على بعض ما هم عليه، فيلينون لك

) ١٣(ُعُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ ) ١٢(َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعَتٍد أَِثيمٍ ) ١١(َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ) ١٠(َولَا ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِنيٍ 
  ) ١٥(إِذَا ُتتْلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أَسَاِطُري الْأَوَِّلَني ) ١٤(انَ ذَا َمالٍ َوَبنَِني أَنْ كَ

ُعُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ ) ١٢(َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعَتٍد أَِثيمٍ ) ١١(َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ) ١٠(َوال ُتِطْع كُلَّ َحالٍف َمهِنيٍ { 
  }) ١٥(إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري اَألوَِّلَني ) ١٤(انَ ذَا مَالٍ َوَبنَِني أَنْ كَ) ١٣(

كلَّ إنساٍن كثري احللف كذاب حقري، مغتاب للناس، ميشي بينهم بالنميمة، وينقل حديث  -أيها الرسول-وال تطع 
عن احلق، شديد املنع للخري، متجاوز حدَّه يف  بعضهم إىل بعض على وجه اإلفساد بينهم، خبيل باملال ضنني به

ومن أجل أنه . العدوان على الناس وتناول احملرمات، كثري اآلثام، شديد يف كفره، فاحش لئيم، منسوب لغري أبيه
هذا أباطيل األولني : كان صاحب مال وبنني طغى وتكرب عن احلق، فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذَّب هبا، وقال

وهذه اآليات وإن نزلت يف بعض املشركني كالوليد بن املغرية، إال أن فيها حتذيًرا للمسلم من موافقة من . هتموخرافا
  .اتصف هبذه الصفات الذميمة

  ) ١٦(َسَنِسُمُه َعلَى الْخُْرطُومِ 

  }) ١٦(سََنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ { 
  .مفتضًحا هبا أمام الناسليكون ؛ سنجعل على أنفه عالمة الزمة ال تفارقه عقوبة له

  ) ١٨(َولَا َيْسَتثُْنونَ ) ١٧(إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَوَْنا أَْصَحاَب الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرِمُنََّها ُمصْبِِحَني 

  }) ١٨(َوال َيْسَتثُْنونَ ) ١٧(ِحَني إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَْوَنا أَْصَحابَ الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرُِمنََّها ُمْصبِ{ 
باجلوع والقحط، كما اختربنا أصحاب احلديقة حني حلفوا فيما بينهم، ليقطُعنَّ مثار حديقتهم " مكة"إنا اختربنا أهل 

  .إن شاء اهللا: مبكِّرين يف الصباح، فال َيطَْعم منها غريهم من املساكني وحنوهم، ومل يقولوا

  ) ٢٠(فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ ) ١٩(ٌف ِمْن َربَِّك وَُهْم نَاِئُمونَ فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئ

  }) ٢٠(فَأَْصَبَحْت كَالصَّرِميِ ) ١٩(فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك َوُهْم نَاِئُمونَ { 
  .فأنزل اهللا عليها ناًرا أحرقتها ليال وهم نائمون، فأصبحت حمترقة سوداء كالليل املظلم

  ) ٢٢(أَِن اغْدُوا َعلَى َحرِْثكُْم إِنْ كُْنُتمْ صَارِِمَني ) ٢١(َناَدْوا ُمْصبِِحَني فََت

  }) ٢٢(أَِن اغُْدوا َعلَى حَْرِثكُْم إِنْ كُنُْتْم صَارِِمَني ) ٢١(فََتَنادَْوا ُمصْبِِحَني { 
  .لى قطع الثمارأن اذهبوا مبكرين إىل زرعكم، إن كنتم مصرِّين ع: فنادى بعضهم بعًضا وقت الصباح

  ) ٢٤(أَنْ لَا َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم ِمْسِكٌني ) ٢٣(فَاْنطَلَقُوا َوُهْم يََتَخافَُتونَ 



  }) ٢٤(أَنْ ال َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم ِمْسِكٌني ) ٢٣(فَاْنطَلَقُوا َوُهْم َيَتَخافَُتونَ { 
  .بأن ال متكِّنوا اليوم أحدا من املساكني من دخول حديقتكم: ديث فيما بينهمفاندفعوا مسرعني، وهم يتسارُّون باحل

  ) ٢٥(َوغََدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِيَن 

  }) ٢٥(َوغََدْوا َعلَى حَْرٍد قَاِدرِيَن { 
ة على وساروا يف أول النهار إىل حديقتهم على قصدهم السيِّئ يف منع املساكني من مثار احلديقة، وهم يف غاية القدر

  .تنفيذه يف زعمهم

قَالُوا ) ٢٨(قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْولَا ُتَسبُِّحونَ ) ٢٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٢٦(فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لََضالُّونَ 
َعَسى ) ٣١(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني ) ٣٠(ْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى َب) ٢٩(سُْبَحانَ رَبَِّنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 

  ) ٣٣(كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبرُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ ) ٣٢(َربَُّنا أَنْ يُْبِدلََنا َخيًْرا ِمْنَها إِنَّا إِلَى َربَِّنا َراِغُبونَ 

) ٢٨(قَالَ أَْوسَطُُهْم أَلَمْ أَقُلْ لَكُْم لَْوال ُتسَبُِّحونَ ) ٢٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٢٦(َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ فَلَمَّا { 
) ٣١(َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني قَالُوا ) ٣٠(فَأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتالَوُمونَ ) ٢٩(قَالُوا سُْبَحانَ َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 

كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب اآلِخَرِة أَكَْبرُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ ) ٣٢(َعَسى رَبَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا خَْيًرا ِمنَْها إِنَّا إِلَى رَبَِّنا َراِغُبونَ 
)٣٣ ({  

بل حنن : أخطأنا الطريق إليها، فلما عرفوا أهنا هي جنتهم، قالوا لقد: فلما رأوا حديقتهم حمترقة أنكروها، وقالوا
إن شاء : أمل أقل لكم هال تستثنون وتقولون: قال أعدهلم. بسبب عزمنا على البخل ومنع املساكني؛ حمرومون خريها

ني ألنفسنا بترك االستثناء تنزَّه اهللا ربنا عن الظلم فيما أصابنا، بل حنن كنا الظامل: اهللا؟ قالوا بعد أن عادوا إىل رشدهم
: فأقبل بعضهم على بعض، يلوم كل منهم اآلخر على تركهم االستثناء وعلى قصدهم السيِّئ، قالوا. وقصدنا السيِّئ

بسبب ؛ يا ويلنا إنَّا كنا متجاوزين احلد يف منعنا الفقراء وخمالفة أمر اهللا، عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا
مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به . إنا إىل ربنا وحده راغبون، راجون العفو، طالبون اخلري. خبطيئتناتوبتنا واعترافنا 

أهل احلديقة يكون عقابنا يف الدنيا لكل َمن خالف أمر اهللا، وخبل مبا آتاه اهللا من النعم فلم يؤدِّ حق اهللا فيها، 
  .مون النزجروا عن كل سبب يوجب العقابولَعذاب اآلخرة أعظم وأشد ِمن عذاب الدنيا، لو كانوا يعل

  ) ٣٤(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد رَبِّهِْم َجنَّاِت النَّعِيمِ 

  }) ٣٤(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاِت النَِّعيمِ { 
  .ت فيها النعيم املقيمإن الذين اتقوا عقاب اهللا بفعل ما أمرهم به وَتْرك ما هناهم عنه، هلم عند رهبم يف اآلخرة جنا

  ) ٣٦(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ٣٥(أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني 

  }) ٣٦(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ٣٥(أَفََنْجَعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني { 
  احلكم اجلائر، فساويتم بينهم يف الثواب؟ أفنجعل اخلاضعني هللا بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا



  ) ٣٨(إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتخَيَُّرونَ ) ٣٧(أَْم لَكُْم كَِتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ 

  }) ٣٨(إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ ) ٣٧(أَْم لَكُْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ { 
طيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم يف هذا الكتاب أم لكم كتاب منزل من السماء جتدون فيه امل

  .إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك

  ) ٣٩(أَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ 

  }) ٣٩(قَِياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ أَْم لَكُْم أَْيَمانٌ َعلَْيَنا َباِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الْ{ 
  أم لكم عهود ومواثيق علينا يف أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟

  ) ٤١(أَْم لَُهْم ُشرَكَاُء فَلَْيأُْتوا بُِشَركَاِئهِمْ إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني ) ٤٠(َسلُْهْم أَيُُّهمْ بِذَِلَك َزعِيٌم 

  }) ٤١(أَْم لَُهمْ ُشَركَاُء فَلَْيأُْتوا بُِشرَكَائِهِْم إِنْ كَانُوا َصاِدِقَني ) ٤٠(ذَِلَك َزِعيٌم َسلُْهمْ أَيُُّهْم بِ{ 
أيهم بذلك احلكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم هلم آهلة تكفُل هلم ما : -أيها الرسول-سل املشركني 

  صادقني يف دعواهم؟يقولون ، وتعينهم على إدراك ما طلبوا، فليأتوا هبا إن كانوا 

  ) ٤٢(َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَلَا َيْسَتِطيُعونَ 

  }) ٤٢(َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَال َيْستَِطيُعونَ { 
اخلالئق، فيكشف عن ساقه الكرمية اليت ال يوم القيامة يشتد األمر ويصعب هوله، ويأيت اهللا تعاىل لفصل القضاء بني 

يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى َمن كان : "يشبهها شيء، قال صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه البخاري ومسلم" يسجد يف الدنيا؛ رياء ومسعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحًدا

  ) ٤٣(ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهمْ َساِلُمونَ  َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرَهقُُهْم

  }) ٤٣(خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَانُوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُّجُوِد َوُهْم سَاِلُمونَ { 
انوا يف الدنيا ُيْدَعون إىل الصالة هللا منكسرة أبصارهم ال يرفعوهنا، تغشاهم ذلة شديدة ِمن عذاب اهللا، وقد ك

  .تعظًُّما واستكباًرا؛ وعبادته، وهم أصحَّاء قادرون عليها فال يسجدون

  ) ٤٥(َوأُمِْلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني ) ٤٤(فَذَرْنِي َوَمْن ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديِث َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 

  }) ٤٥(َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني ) ٤٤(نِي َوَمْن ُيكَذِّبُ بَِهذَا الَْحدِيِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ فَذَْر{ 
وَمن يكذِّب هبذا القرآن، فإن عليَّ جزاءهم واالنتقام منهم، سنمدهم باألموال واألوالد  -أيها الرسول-فذرين 

إن كيدي . ليزدادوا إمثًا؛ ا هلم من حيث ال يشعرون أنه سبب إلهالكهم، وأُمهلهم وأُطيل أعمارهموالنعم؛ استدراًج
  .بأهل الكفر قويٌّ شديد



  ) ٤٧(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٦(أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ 

  }) ٤٧(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٦(فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ  أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجًرا{ 
هؤالء املشركني أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة فهم ِمن غرامة ذلك مكلَّفون حِْمال ثقيال؟  -أيها الرسول-أم تسأل 

  ِمن أهنم أفضل منزلة عند اهللا ِمن أهل اإلميان به؟بل أعندهم علم الغيب، فهم يكتبون عنه ما حيكمون به ألنفسهم 

لَْولَا أَنْ َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ ) ٤٨(فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َولَا َتكُْن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ نَاَدى َوُهَو َمكْظُوٌم 
  ) ٥٠(َجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحَني فَاْجَتبَاُه َربُُّه فَ) ٤٩(بِالْعََراِء َوُهَو َمذُْموٌم 

لَْوال أَنْ َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ ) ٤٨(فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َوال َتكُْن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌم { 
  }) ٥٠(لصَّاِلِحَني فَاْجَتبَاُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن ا) ٤٩(بِالْعََراِء َوُهَو َمذُْموٌم 

ملا حكم به ربك وقضاه، ومن ذلك إمهاهلم وتأخري نصرتك عليهم، وال تكن كصاحب  -أيها الرسول-فاصرب 
يف غضبه وعدم صربه على قومه، حني نادى ربه، وهو مملوء غما طالًبا تعجيل  -عليه السالم-احلوت، وهو يونس 

فيقه للتوبة وقَبوهلا لَطُرِح ِمن بطن احلوت باألرض الفضاء املهلكة، العذاب هلم، لوال أن تداركه نعمة ِمن ربه بتو
  .وهو آٍت مبا يالم عليه، فاصطفاه ربه لرسالته، فجعله من الصاحلني الذين صلحت نياهتم وأعماهلم وأقواهلم

  ) ٥١(َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ  َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَرُوا لَيُْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمُعوا الذِّكَْر

  }) ٥١(َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا لَُيْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمعُوا الذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ { 
وقاية اهللا ومحايته لك، بالعني؛ لبغضهم إياك، لوال  -أيها الرسول-وإن يكاد الكفار حني مسعوا القرآن ليصيبونك 

  .إنه جملنون -حسب أهوائهم-: ويقولون

  ) ٥٢(َوَما ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني 

  }) ٥٢(َوَما ُهَو إِال ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني { 
  }سورة احلاقة { . وما القرآن إال موعظة وتذكري للعاملني من اإلنس واجلن

  ) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ ) ٢(َما الَْحاقَّةُ ) ١(الَْحاقَّةُ 

  }) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ ) ٢(َما الَْحاقَّةُ ) ١(الَْحاقَّةُ { 
-القيامة الواقعة حقًّا اليت يتحقق فيها الوعد والوعيد، ما القيامة الواقعة حقًّا يف صفتها وحاهلا؟ وأي شيء أدراك 

  مة، وَصوَّر لك هوهلا وشدهتا؟وَعرَّفك حقيقة القيا -أيها الرسول

  ) ٤(كَذََّبْت ثَمُوُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعِة 

  }) ٤(كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعِة { 
  .كذَّبت مثود، وهم قوم صاحل، وعاد، وهم قوم هود بالقيامة اليت تقرع القلوب بأهواهلا



َسخََّرَها َعلَيْهِْم َسْبَع لََيالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ) ٦(أَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ صَْرَصرٍ عَاِتَيٍة َو) ٥(فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغَيِة 
  ) ٨(فََهلْ َتَرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة ) ٧(ُحُسوًما فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة 

َسخََّرَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ) ٦(َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيٍة ) ٥(وُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغَيِة فَأَمَّا ثَُم{ 
  }) ٨(ُهْم ِمْن َباِقَيٍة فََهلْ َتَرى لَ) ٧(ُحُسوًما فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة 

فأما مثود فأهلكوا بالصيحة العظيمة اليت جاوزت احلد يف شدهتا، وأمَّا عاد فأُهِلكوا بريح باردة شديدة اهلبوب، 
سلَّطها اهللا عليهم سبع ليال ومثانية أيام متتابعة، ال َتفُْتر وال تنقطع، فترى القوم يف تلك الليايل واأليام موتى كأهنم 

  فهل ترى هلؤالء القوم ِمن نفس باقية دون هالك؟. ل َخرِبة متآكلة األجوافأصول خن

  ) ١٠(فََعَصْوا َرُسولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَابَِيةً ) ٩(َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت بِالَْخاِطئَِة 

  }) ١٠(فََعصَْوا َرسُولَ رَبِّهِْم فَأََخذَُهمْ أَْخذَةً َرابَِيةً ) ٩(ِفكَاتُ بِالْخَاِطئَِة َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَت{ 
وجاء الطاغية فرعون، وَمن سبقه من األمم اليت كفرت برسلها، وأهل قرى قوم لوط الذين انقلبت هبم ديارهم 

رسول رهبم الذي أرسله إليهم، فأخذهم بسبب الفعلة املنكرة من الكفر والشرك والفواحش، فعصت كل أمة منهم 
  .اهللا أخذة بالغة يف الشدة

  ) ١٢(لَِنْجَعلََها لَكُمْ َتذْكَِرةً َوَتِعَيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ ) ١١(إِنَّا لَمَّا طََغى الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الَْجارَِيِة 

  }) ١٢(ِلَنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً َوَتعَِيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ ) ١١(إِنَّا لَمَّا طََغى الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الَْجارَِيِة { 
إنَّا ملا جاوز املاء حدَّه، حىت عال وارتفع فوق كل شيء، محلنا أصولكم مع نوح يف السفينة اليت جتري يف املاء؛ 

ل أذن ِمن شأهنا أن حتفظ، لنجعل الواقعة اليت كان فيها جناة املؤمنني وإغراق الكافرين عربة وعظة، وحتفظها ك
  .وتعقل عن اهللا ما مسعت

فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ ) ١٤(َوُحِملَِت الْأَْرُض وَالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً وَاِحَدةً ) ١٣(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ 
َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َوَيحِْملُ َعْرشَ رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ ) ١٦(ةٌ َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيوَْمِئٍذ َواِهَي) ١٥(
  ) ١٨(َيْوَمِئذٍ ُتعَْرُضونَ لَا َتخْفَى ِمْنكُْم َخاِفَيةٌ ) ١٧(

فََيْوَمِئٍذ َوقََعتِ ) ١٤(كََّتا َدكَّةً وَاِحَدةً َوُحِملَِت اَألْرُض َوالْجِبَالُ فَُد) ١٣(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ نَفَْخةٌ َواِحَدةٌ { 
َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجاِئَها َوَيحِْملُ َعْرشَ رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ) ١٦(َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيوَْمِئٍذ َواِهَيةٌ ) ١٥(الَْواِقَعةُ 
  }) ١٨(مِْنكُْم َخاِفَيةٌ  َيْوَمِئذٍ ُتعَْرُضونَ ال َتْخفَى) ١٧(ثََمانَِيةٌ 

نفخة واحدة، وهي النفخة األوىل اليت يكون عندها هالك العامل، وُرفعت األرض واجلبال " القرن"فإذا نفخ املَلَك يف 
ففي ذلك احلني قامت القيامة، وانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة . عن أماكنها فكُسِّرتا، وُدقَّتا دقة واحدة

فيها وال صالبة، واملالئكة على جوانبها وأطرافها، وحيمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة مثانية مسترخية، ال متاُسك 
للحساب واجلزاء، ال خيفى عليه شيء من  -أيها الناس -يف ذلك اليوم ُتعرضون على اهللا. من املالئكة العظام

  .أسراركم



فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ ) ٢٠(إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحسَابَِيْه ) ١٩(اقَْرءُوا ِكَتابَِيْه  فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه فََيقُولُ َهاُؤُم
  ) ٢٤(كُلُوا وَاشَْرُبوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِلَيِة ) ٢٣(قُطُوفَُها دَانَِيةٌ ) ٢٢(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٢١(رَاِضَيٍة 

فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ ) ٢٠(إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُمالقٍ ِحسَابَِيْه ) ١٩(َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه فََيقُولُ َهاُؤُم اقَْرُءوا ِكتَابَِيْه فَأَمَّا { 
  }) ٢٤(ُتْم ِفي األَيَّامِ الْخَاِلَيِة كُلُوا وَاشَْرُبوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَفْ) ٢٣(قُطُوفَُها دَانَِيةٌ ) ٢٢(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٢١(رَاِضَيٍة 

خذوا اقرؤوا كتايب، إين أيقنت يف الدنيا بأين سألقى : فأمَّا من أُعطي كتاب أعماله بيمينه، فيقول ابتهاًجا وسروًرا
 جزائي يوم القيامة، فأعددت له العدة من اإلميان والعمل الصاحل، فهو يف عيشة هنيئة مرضية، يف جنة مرتفعة املكان

كلوا أكال واشربوا شرًبا بعيًدا عن كل أذى، : يقال هلم. والدرجات، مثارها قريبة يتناوهلا القائم والقاعد واملضطجع
  .ساملني من كل مكروه؛ بسبب ما قدَّمتم من األعمال الصاحلة يف أيام الدنيا املاضية

َيا لَيَْتَها كَاَنتِ الْقَاِضَيةَ ) ٢٦(وَلَْم أَْدرِ َما ِحسَابَِيْه ) ٢٥(لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه  َوأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيا لَْيَتنِي
  ) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيْه ) ٢٨(َما أَغَْنى َعنِّي مَاِلَيْه ) ٢٧(

َيا لَْيَتَها كَاَنِت ) ٢٦(وَلَْم أَْدرِ َما ِحَسابَِيْه ) ٢٥(ابَِيْه َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبهُ بِِشمَاِلِه فََيقُولُ َيا لَْيتَنِي لَمْ أُوَت ِكَت{ 
  }) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيْه ) ٢٨(َما أَغَْنى َعنِّي مَاِلَيْه ) ٢٧(الْقَاِضَيةَ 

ي؟ يا ليت املوتة يا ليتين مل أُعط كتايب، ومل أعلم ما جزائ: َوأمَّا من أعطي كتاب أعماله بشماله، فيقول نادًما متحسًرا
اليت متُّها يف الدنيا كانت القاطعة ألمري، ومل أُبعث بعدها، ما نفعين مايل الذي مجعته يف الدنيا، ذهبت عين حجيت، 

  .ومل َيُعْد يل حجة أحتج هبا

إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمنُ ) ٣٢(ًعا فَاْسلُكُوُه ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرعَُها َسْبُعونَ ِذَرا) ٣١(ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه 
  ) ٣٤(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٣٣(بِاللَِّه الَْعِظيمِ 

انَ ال إِنَُّه كَ) ٣٢(ثُمَّ ِفي سِلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبعُونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُوُه ) ٣١(ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه { 
  }) ٣٤(َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٣٣(ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعِظيمِ 
خذوا هذا اجملرم األثيم، فامجعوا يديه إىل عنقه باألغالل، مث أدخلوه اجلحيم ليقاسي حرها، مث يف : يقال خلزنة جهنم

يصدِّق بأن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له،  سلسلة من حديد طوهلا سبعون ذراًعا فأدخلوه فيها؛ إنه كان ال
  .وال يعمل هبديه، وال حيث الناس يف الدنيا على إطعام أهل احلاجة من املساكني وغريهم

   )٣٧(لَا َيأْكُلُُه إِلَّا الَْخاِطئُونَ ) ٣٦(َولَا طََعاٌم إِلَّا ِمْن ِغْسِلنيٍ ) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاهَُنا َحِميٌم 

  }) ٣٧(ال َيأْكُلُُه إِال الَْخاِطئُونَ ) ٣٦(َوال طََعاٌم إِال ِمْن ِغْسِلنيٍ ) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم { 
فليس هلذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، وليس له طعام إال ِمن صديد أهل النار، ال يأكله إال املذنبون 

  .ر باهللاملصرُّون على الكف

َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليلًا َما ) ٤٠(إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ) ٣٩(َوَما لَا تُْبِصُرونَ ) ٣٨(فَلَا أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ 
  ) ٤٣( َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني) ٤٢(َولَا بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ ) ٤١(ُتْؤِمُنونَ 



َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليال َما ) ٤٠(إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ) ٣٩(َوَما ال تُْبِصُرونَ ) ٣٨(فَال أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ { 
  }) ٤٣(تَْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ) ٤٢(َوال بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليال َما َتذَكَُّرونَ ) ٤١(ُتْؤِمُنونَ 

فال أقسم مبا تبصرون من املرئيات، وما ال تبصرون مما غاب عنكم، إن القرآن لَكَالم اهللا، يتلوه رسول عظيم 
الشرف والفضل، وليس بقول شاعر كما تزعمون، قليال ما تؤمنون، وليس بسجع كسجع الكهان، قليال ما يكون 

  .ني الذي أنزله على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلممنكم تذكُّر وتأمُّل للفرق بينهما، ولكنه كالم رب العامل

فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه ) ٤٦(ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني ) ٤٥(لَأََخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ) ٤٤(َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض الْأَقَاوِيلِ 
  ) ٤٨(لُْمتَِّقَني وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ ِل) ٤٧(َحاجِزِيَن 

فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحدٍ ) ٤٦(ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني ) ٤٥(َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ) ٤٤(َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض اَألقَاوِيلِ { 
  }) ٤٨(َوإِنَّهُ لََتذِْكَرةٌ ِللُْمتَِّقَني ) ٤٧(َعْنُه َحاجِزِيَن 

حممد علينا شيئًا مل نقله، النتقمنا وأخذنا منه باليمني، مث لقطعنا منه نياط قلبه، فال يقدر أحد منكم أن ولو ادَّعى 
  .إن هذا القرآن لعظة للمتقني الذين ميتثلون أوامر اهللا وجيتنبون نواهيه. حيجز عنه عقابنا

فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبِّكَ ) ٥١(َوإِنَّهُ لََحقُّ الَْيِقنيِ ) ٥٠(َرةٌ َعلَى الْكَافِرِيَن َوإِنَُّه لََحْس) ٤٩(َوإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ مِْنكُْم ُمكَذِّبَِني 
  ) ٥٢(الَْعظِيمِ 

مِ َربِّكَ فَسَبِّْح بِاْس) ٥١(وَإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ ) ٥٠(وَإِنَُّه لََحْسَرةٌ َعلَى الْكَاِفرِيَن ) ٤٩(َوإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ مِْنكُْم ُمكَذِّبَِني { 
  }) ٥٢(الَْعظِيمِ 

إنا لَنعلم أنَّ مِنكم َمن يكذِّب هبذا القرآن مع وضوح آياته، وإن التكذيب به لندامة عظيمة على الكافرين به حني 
فنزِّه اهللا سبحانه عما ال يليق جبالله، . يرون عذاهبم ويرون نعيم املؤمنني به، وإنه حلق ثابت ويقني ال شك فيه

  }سورة املعارج { . العظيم واذكره بامسه

َتعُْرُج الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْيِه ِفي ) ٣(ِمَن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ ) ٢(ِللْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِفٌع ) ١(َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ 
  ) ٤(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 

َتعُْرُج الَْمالِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْيِه ) ٣(ِمَن اللَِّه ِذي الَْمَعارِجِ ) ٢(لِلْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِفٌع ) ١(َعذَابٍ َواِقعٍ سَأَلَ سَاِئلٌ بِ{ 
  }) ٤(ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 

اقع هبم يوم القيامة ال حمالة، ليس له مانع دعا داع من املشركني على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم، وهو و
مينعه من اهللا ذي العلو واجلالل، تصعد املالئكة وجربيل إليه تعاىل يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة من سين 

  .الدنيا، وهو على املؤمن مثل صالة مكتوبة

  ) ٥(فَاْصبِرْ َصبًْرا َجِميلًا 

  }) ٥(فَاصْبِْر صَْبًرا َجمِيال { 
  .على استهزائهم واستعجاهلم العذاب، صًربا ال جزع فيه، وال شكوى منه لغري اهللا -أيها الرسول- فاصرب



  ) ٧(َوَنرَاُه قَرِيًبا ) ٦(إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيًدا 

  }) ٧(َونََراُه قَرِيًبا ) ٦(إِنَُّهْم َيَرْوَنُه بَِعيًدا { 
  .ن نراه واقًعا قريًبا ال حمالةإن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غري واقع، وحن

  ) ٩(وََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ ) ٨(َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالْمُْهلِ 

  }) ٩(َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ ) ٨(َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالُْمْهلِ { 
  .ملصبوغ املنفوش الذي ذََرْته الريحيوم تكون السماء سائلة مثل ُحثالة الزيت، وتكون اجلبال كالصوف ا

  ) ١٠(َولَا َيْسأَلُ َحمِيٌم َحِميًما 

  }) ١٠(َوال َيْسأَلُ َحِميٌم َحِميًما { 
  .وال يسأل قريب قريبه عن شأنه؛ ألن كل واحٍد منهما مشغول بنفسه

) ١٣(َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتؤْوِيِه ) ١٢(َوصَاِحَبِتِه وَأَِخيِه ) ١١(يِه ُيَبصَُّرونَُهْم َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيْوِمِئذٍ بَِبنِ
  ) ١٤(َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ يُْنجِيِه 

) ١٣(لَِتِه الَِّتي ُتؤْوِيِه َوفَِصي) ١٢(َوصَاِحَبِتِه َوأَِخيِه ) ١١(يَُبصَُّروَنُهْم يََودُّ الُْمْجرُِم لَْو يَفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيْومِِئٍذ بِبَنِيِه { 
  }) ١٤(َوَمْن ِفي اَألْرضِ َجِميًعا ثُمَّ يُْنجِيِه 

يتمىن الكافر لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه، . يروهنم ويعرفوهنم، وال يستطيع أحد أن ينفع أحًدا
ألرض ِمَن البشر وغريهم، مث ينجو من وزوجه وأخيه، وعشريته اليت تضمه وينتمي إليها يف القرابة، وجبميع َمن يف ا

  .عذاب اهللا

  ) ١٨(َوَجَمَع فَأَْوَعى ) ١٧(َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى ) ١٦(نَزَّاَعةً ِللشََّوى ) ١٥(كَلَّا إِنََّها لَظَى 

  }) ١٨(َمَع فَأَْوَعى َوَج) ١٧(َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى ) ١٦(َنزَّاَعةً ِللشََّوى ) ١٥(كَال إِنََّها لَظَى { 
من االفتداء، إهنا جهنم تتلظى نارها وتلتهب، تنزع بشدة حرها جلدة الرأس  -أيها الكافر -ليس األمر كما تتمناه

وسائر أطراف البدن، تنادي َمن أعرض عن احلق يف الدنيا، وترك طاعة اهللا ورسوله، ومجع املال، فوضعه يف خزائنه، 
  .ومل يؤدِّ حق اهللا فيه

الَِّذيَن ) ٢٢(إِلَّا الُْمَصلَِّني ) ٢١(وَإِذَا َمسَّهُ الَْخْيُر َمُنوًعا ) ٢٠(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(نَّ الْإِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوًعا إِ
َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ ) ٢٥(الَْمْحُرومِ ِللسَّاِئلِ َو) ٢٤(وَالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ) ٢٣(ُهْم َعلَى َصلَاتِهِْم دَاِئُمونَ 

وَالَِّذيَن ُهْم ) ٢٨(إِنَّ َعذَابَ َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن ) ٢٧(وَالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ ) ٢٦(بَِيْومِ الدِّينِ 
  ) ٣٠(كَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَ) ٢٩(ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ 



) ٢٢(إِال الُْمَصلَِّني ) ٢١(َوإِذَا َمسَّهُ الَْخْيُر َمُنوًعا ) ٢٠(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(إِنَّ اإلِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوًعا { 
وَالَِّذيَن ) ٢٥(ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ ) ٢٤(ِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم  وَالَِّذيَن) ٢٣(الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالِتهِْم َداِئُمونَ 

وَالَِّذيَن ) ٢٨(إِنَّ َعذَابَ َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن ) ٢٧(وَالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ ) ٢٦(ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدِّينِ 
  }) ٣٠(إِال َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٢٩(اِفظُونَ ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َح

إن اإلنسان ُجبِلَ على اجلزع وشدة احلرص، إذا أصابه املكروه والعسر فهو كثري اجلزع واألسى، وإذا أصابه اخلري 
 للصالة الذين حيافظون على أدائها يف مجيع األوقات، وال َيْشَغلهم واليسر فهو كثري املنع واإلمساك، إال املقيمني

عنها شاغل، والذين يف أمواهلم نصيب معيَّن فرضه اهللا عليهم، وهو الزكاة ملن يسأهلم املعونة، وملن يتعفف عن 
. من عذاب اهللا سؤاهلا، والذين يؤمنون بيوم احلساب واجلزاء فيستعدون له باألعمال الصاحلة، والذين هم خائفون

والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرَّم اهللا عليهم، إال على أزواجهم . إن عذاب رهبم ال ينبغي أن يأمنه أحد
  .وإمائهم، فإهنم غري مؤاخذين

َوالَِّذيَن ُهمْ ) ٣٢(ْم َراُعونَ َوالَِّذيَن ُهمْ ِلأَمَاَناتِهِْم َوَعْهدِِه) ٣١(فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 
  ) ٣٥(أُولَِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمكَْرُمونَ ) ٣٤(َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَاتِهِْم ُيَحاِفظُونَ ) ٣٣(بَِشهَادَاِتهِْم قَاِئُمونَ 

َوالَِّذيَن ُهمْ ) ٣٢(هِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ وَالَِّذيَن ُهْم َألمَاَناِت) ٣١(فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ { 
  }) ٣٥(أُولَِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمكَْرُمونَ ) ٣٤(َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالتِهِْم ُيَحاِفظُونَ ) ٣٣(بَِشهَادَاِتهِْم قَاِئُمونَ 

والذين هم . امفمن طلب لقضاء شهوته غري الزوجات واململوكات، فأولئك هم املتجاوزون احلالل إىل احلر
حافظون ألمانات اهللا، وأمانات العباد، وحافظون لعهودهم مع اهللا تعاىل ومع العباد، والذين يؤدُّون شهاداهتم باحلق 

أولئك املتصفون بتلك . دون تغيري أو كتمان، والذين حيافظون على أداء الصالة وال خيلُّون بشيء من واجباهتا
  .ت النعيم، مكرمون فيها بكل أنواع التكرمياألوصاف اجلليلة مستقرُّون يف جنا

أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ ) ٣٧(َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَن ) ٣٦(فََمالِ الَِّذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطِعَني 
  ) ٣٩( كَلَّا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ) ٣٨(َنِعيمٍ 

أََيطَْمُع كُلُّ امْرِئٍ ِمْنُهْم أَنْ ُيْدَخلَ ) ٣٧(َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ ِعزِيَن ) ٣٦(فََمالِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِقَبلََك ُمْهِطِعَني { 
  }) ٣٩(كَال إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َجنَّةَ َنعِيمٍ 

مسرعني، وقد مدُّوا أعناقهم إليك مقبلني  -أيها الرسول-ة إىل أن يسريوا حنوك فأيُّ دافع دفع هؤالء الكفر
بأبصارهم عليك، يتجمعون عن ميينك وعن مشالك حلقًا متعددة ومجاعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل 

إنَّا . يدخلوهنا أبًداواحد من هؤالء الكفار أن يدخله اهللا جنة النعيم الدائم؟ ليس األمر كما يطمعون، فإهنم ال 
  خلقناهم مما يعلمون ِمن ماء مهني كغريهم، فلم يؤمنوا، فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟

  ) ٤١(َعلَى أَنْ نَُبدِّلَ َخيًْرا ِمْنُهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني ) ٤٠(فَلَا أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرونَ 



  }) ٤١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ َخيًْرا ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني ) ٤٠(فَال أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرونَ { 
فال أقسم برب مشارق الشمس والكواكب ومغارهبا، إنا لقادرون على أن نستبدل هبم قوًما أفضل منهم وأطوع 

  .حد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيدههللا، وما أ

َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجدَاِث سَِراًعا كَأَنَُّهْم إِلَى ) ٤٢(فَذَْرُهْم َيخُوضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ 
  ) ٤٤(ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كَاُنوا ُيوَعُدونَ خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهمْ َتْرَهقُُهْم ) ٤٣(ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ 

َيْوَم َيخُْرُجونَ ِمَن اَألْجدَاِث سَِراًعا كَأَنَُّهْم إِلَى ) ٤٢(فَذَرُْهْم َيُخوضُوا َوَيلَْعبُوا حَتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ { 
  }) ٤٤(ْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كَاُنوا ُيوَعُدونَ خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهمْ َت) ٤٣(ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ 

فاتركهم خيوضوا يف باطلهم، ويلعبوا يف دنياهم حىت يالقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب، يوم خيرجون من 
دون اهللا، يهرولون ويسرعون، القبور مسرعني، كما كانوا يف الدنيا يذهبون إىل آهلتهم اليت اختلقوها للعبادة ِمن 

ذليلة أبصارهم منكسرة إىل األرض، تغشاهم احلقارة واملهانة، ذلك هو اليوم الذي وعدوا به يف الدنيا، وكانوا به 
  }سورة نوح { . يهزؤون وُيكَذِّبون

أَِن ) ٢(قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١(ْم َعذَاٌب أَِليٌم إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتيَُه
َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَمى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء لَا يَُؤخَُّر لَوْ ) ٣(اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن 

  ) ٤(َتْعلَُمونَ  كُْنُتْم

) ٢(قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنذِيٌر ُمبٌِني ) ١(إِنَّا أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم { 
ْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَمى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء ال يَُؤخَّرُ َيغِْفْر لَكُْم ِم) ٣(أَِن اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه وَأَِطيُعوِن 

  }) ٤(لَْو كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
يا قومي إين نذير لكم بيِّن : قال نوح. حذِّر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع: إنا بعثنا نوحا إىل قومه، وقلنا له

اهللا إن عصيتموه، وإين رسول اهللا إليكم فاعبدوه وحده، وخافوا عقابه، وأطيعوين فيما آمركم به،  اإلنذار من عذاب
وأهناكم عنه، فإن أطعتموين واستجبتم يل يصفح اهللا عن ذنوبكم ويغفر لكم، وُيمدد يف أعماركم إىل وقت مقدر يف 

  .ذلك لسارعتم إىل اإلميان والطاعة علم اهللا تعاىل، إن املوت إذا جاء ال يؤخر أبدًا، لو كنتم تعلمون

وَإِنِّي كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلَتْغِفرَ لَُهمْ َجَعلُوا ) ٦(فَلَْم َيزِدُْهْم ُدَعاِئي إِلَّا ِفَراًرا ) ٥(قَالَ َربِّ إِنِّي َدعَْوُت قَْوِمي لَْيلًا َونََهاًرا 
ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنتُ ) ٨(ثُمَّ إِنِّي َدعَْوُتُهمْ جِهَاًرا ) ٧(أََصرُّوا وَاْسَتكَْبُروا اسِْتكْبَاًرا أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثَياَبُهْم َو

  ) ١٠(فَقُلُْت اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا ) ٩(لَُهْم وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراًرا 

وَإِنِّي كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلَتْغِفرَ لَُهمْ َجَعلُوا ) ٦(فَلَْم َيزِدُْهْم ُدَعاِئي إِال ِفَراًرا ) ٥(وََنَهاًرا  قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيال{ 
ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنتُ ) ٨(ثُمَّ إِنِّي َدعَْوُتُهمْ جِهَاًرا ) ٧(أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثَياَبُهْم وَأََصرُّوا وَاْسَتكَْبُروا اسِْتكْبَاًرا 

  }) ١٠(فَقُلُْت اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا ) ٩(لَُهْم وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراًرا 
رب إين دعوت قومي إىل اإلميان بك وطاعتك يف الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي هلم إىل اإلميان إال هرًبا : قال نوح

كي ؛ وإين كلما دعوهتم إىل اإلميان بك؛ ليكون سبًبا يف غفرانك ذنوهبم، وضعوا أصابعهم يف آذاهنم وإعراًضا عنه، 



ال يسمعوا دعوة احلق، وتغطَّوا بثياهبم؛ كي ال يروين، وأقاموا على كفرهم، واستكربوا عن قَبول اإلميان استكباًرا 
اء، مث إين أعلنت هلم الدعوة بصوت مرتفع يف حال، شديًدا، مث إين دعوهتم إىل اإلميان ظاهًرا علًنا يف غري خف
سلوا ربكم غفران ذنوبكم، وتوبوا إليه من كفركم، إنه : وأسررت هبا بصوت خفيٍّ يف حال أخرى، فقلت لقومي

  .تعاىل كان غفاًرا ملن تاب من عباده ورجع إليه

َما لَكُْم لَا ) ١٢(َوالٍ َوَبنَِني وََيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت وََيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا َوُيْمِددْكُْم بِأَْم) ١١(ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاًرا 
َوجََعلَ ) ١٥(أَلَمْ َتَرْوا كَْيفَ َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا ) ١٤(َوقَْد َخلَقَكُْم أَطَْواًرا ) ١٣(َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاًرا 

  ) ١٦(ُنوًرا َوجََعلَ الشَّْمسَ ِسرَاًجا الْقََمَر ِفيهِنَّ 

َما لَكُمْ ) ١٢(َوُيْمِدْدكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني وََيجَْعلْ لَكُْم جَنَّاٍت وََيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاًرا ) ١١(يُْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا { 
َوجََعلَ ) ١٥(أَلَْم َترَْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقًا ) ١٤(وَاًرا َوقَدْ َخلَقَكُْم أَطْ) ١٣(ال َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاًرا 

  }) ١٦(الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوًرا َوجََعلَ الشَّْمسَ ِسرَاًجا 
َتْنَعمون إن تتوبوا وتستغفروا ُينْزِلِ اهللا عليكم املطر غزيًرا متتابًعا، ويكثْر أموالكم وأوالدكم، وجيعلْ لكم حدائق 

ال ختافون عظمة اهللا  -أيها القوم-مالكم . بثمارها ومجاهلا، وجيعل لكم األهنار اليت تسقون منها زرعكم ومواشيكم
نطفة مث علقة مث مضغة مث عظاًما وحلًما؟ أمل تنظروا كيف خلق اهللا سبع : وسلطانه، وقد خلقكم يف أطوار متدرجة

مر يف هذه السموات نوًرا، وجعل الشمس مصباًحا مضيئًا يستضيء به مسوات متطابقة بعضها فوق بعض، وجعل الق
  أهل األرض؟

) ١٩(َواللَُّه جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض بَِساطًا ) ١٨(ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها َوُيْخرُِجكُْم إِخَْراًجا ) ١٧(َواللَُّه أَْنَبَتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاًتا 
  ) ٢٠(ِفجَاًجا  ِلَتْسلُكُوا ِمْنَها ُسُبلًا

َواللَُّه جََعلَ لَكُُم اَألْرَض بَِساطًا ) ١٨(ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها وَُيْخرُِجكُمْ إِخَْراًجا ) ١٧(َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنبَاًتا { 
  }) ٢٠(ِلَتسْلُكُوا ِمنَْها سُُبال ِفجَاًجا ) ١٩(

واهللا . كم يف األرض بعد املوت، وخيرجكم يوم البعث إخراًجا حمققًاواهللا أنشأ أصلكم من األرض إنشاء، مث يعيد
  .جعل لكم األرض ممهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقًا واسعة

َوقَالُوا لَا ) ٢٢( وََمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا) ٢١(قَالَ ُنوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعصَْونِي َواتََّبعُوا َمْن لَْم َيزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِلَّا َخسَاًرا 
َوقَْد أََضلُّوا كَثًِريا َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضلَالًا ) ٢٣(َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم وَلَا َتذَُرنَّ َودا وَلَا ُسَواًعا َولَا َيغُوثَ َوَيعُوَق َوَنْسًرا 

  ) ٢٥(دُوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا ِممَّا َخِطيئَاِتهِمْ أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم َيجِ) ٢٤(

َوقَالُوا ) ٢٢(َوَمكَرُوا َمكًْرا كُبَّاًرا ) ٢١(قَالَ نُوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعَصوْنِي وَاتََّبُعوا َمْن لَمْ َيزِْدُه مَالُُه َووَلَُدُه إِال َخسَاًرا { 
َوقَْد أََضلُّوا كَثًِريا َوال تَزِِد الظَّاِلِمَني إِال ) ٢٣(َواًعا َوال َيُغوثَ َوَيعُوَق وََنسًْرا ال َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َوال َتذَُرنَّ َودا َوال ُس

  }) ٢٥(ِممَّا َخطِيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم َيجُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا ) ٢٤(َضالال 
يف عصياين وتكذييب، واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالني الذين مل تزدهم أمواهلم  ربِّ إن قومي بالغوا: قال نوح

وأوالدهم إال ضالال يف الدنيا وعقاًبا يف اآلخرة، ومكر رؤساء الضالل بتابعيهم من الضعفاء مكًرا عظيًما، وقالوا 



ال تتركوا َودا وال ُسواًعا وال يغوث ال تتركوا عبادة آهلتكم إىل عبادة اهللا وحده، اليت يدعو إليها نوح، و: هلم
وهذه أمساء أصنامهم اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهللا، وكانت أمساء رجال صاحلني، ملا ماتوا أوحى  -ويعوق وَنسْرا 

على الطاعة إذا رأوها، فلما ذهب هؤالء  -بزعمهم -لينشطوا؛ الشيطان إىل قومهم أن يقيموا هلم التماثيل والصور
طال األمد، وَخلَفهم غريهم، وسوس هلم الشيطان بأن أسالفهم كانوا يعبدون التماثيل والصور، ويتوسلون القوم و

ألهنا تصري مع تطاول الزمن معبودة ؛ هبا، وهذه هي احلكمة من حترمي التماثيل، وحترمي بناء القباب على القبور
عليه -مث قال نوح . نوا هلم من طرق الغَواية والضاللوقد أضلَّ هؤالء املتبوعون كثًريا من الناس مبا زيَّ. للجهال
فبسبب ذنوهبم وإصرارهم . هؤالء الظاملني ألنفسهم بالكفر والعناد إال بُْعدا عن احلق -يا ربنا -وال تزد: -السالم

دون على الكفر والطغيان أُغرقوا بالطوفان، وأُدخلوا عقب اإلغراق ناًرا عظيمة اللهب واإلحراق، فلم جيدوا من 
  .اهللا َمن ينصرهم، أو يدفع عنهم عذاب اهللا

إِنََّك إِنْ َتذَرُْهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َولَا َيِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّارًا ) ٢٦(َوقَالَ ُنوٌح َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا 
  ) ٢٨(َدَخلَ بَْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا تََباًرا  َربِّ اغِْفرْ ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلَمْن) ٢٧(

فَاجًِرا إِنََّك إِنْ َتذَرُْهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال يَِلُدوا إِال ) ٢٦(َوقَالَ نُوٌح َربِّ ال َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا { 
) ٢٨(َني إِال َتبَاًرا َربِّ اغِْفرْ ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ بَْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َوال تَزِِد الظَّاِلِم) ٢٧(كَفَّاًرا 

{  
لى األرض يدور ربِّ ال تترك من الكافرين بك أحًدا حيا ع: بعد يأسه من فهمه -عليه السالم-وقال نوح 
إنك إن تتركهم دون إهالك ُيضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك عن طريق احلق، وال يأت من أصالهبم . ويتحرك

ربِّ اغفر يل ولوالديَّ وملن دخل بييت مؤمًنا، . وأرحامهم إال مائل عن احلق شديد الكفر بك والعصيان لك
  .كًا وخسراًنا يف الدنيا واآلخرةوللمؤمنني واملؤمنات بك، وال تزد الكافرين إال هال

  }سورة اجلن { 

يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآمَنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا ) ١(قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْستََمَع َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآًنا َعجًَبا 
  ) ٢(أََحًدا 

َيْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن ُنْشرِكَ ) ١(أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ { 
  }) ٢(بَِربَِّنا أََحًدا 

إنا : ه قالوا لقومهمأوحى اهللا إيلَّ أنَّ مجاعة من اجلن قد استمعوا لتالويت للقرآن، فلما مسعو: -أيها الرسول-قل 
مسعنا قرآًنا بديًعا يف بالغته وفصاحته وحكمه وأحكامه وأخباره، يدعو إىل احلق واهلدى، فصدَّقنا هبذا القرآن 

  .وعملنا به، ولن نشرك بربنا الذي خلقنا أحًدا يف عبادته

  ) ٣(َوأَنَُّه َتعَالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً َولَا وَلًَدا 



  }) ٣(َوأَنَّهُ َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ صَاِحَبةً َوال وَلًَدا { 
  .وأنه تعالَْت عظمة ربنا وجالله، ما اختذ زوجة وال ولًدا

  ) ٤(َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَنا َعلَى اللَِّه َشطَطًا 

  }) ٤(َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسفِيُهَنا َعلَى اللَِّه َشطَطًا { 
  .كان يقول على اهللا تعاىل قوال بعيًدا عن احلق والصواب، ِمن دعوى الصاحبة والولد -وهو إبليس -وأن سفيهنا

  ) ٥(َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن َتقُولَ الْإِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذًبا 

  }) ٥(ِه كَِذًبا َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن َتقُولَ اإلِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَّ{ 
  .وأنَّا َحِسبْنا أن أحًدا لن يكذب على اهللا تعاىل، ال من اإلنس وال من اجلن يف نسبة الصاحبة والولد إليه

  ) ٦(َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقًا 

  }) ٦(سِ َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقًا َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن اإلِْن{ 
. وأنه كان رجال من اإلنس يستجريون برجال من اجلن، فزاد رجالُ اجلنِّ اإلنَس باستعاذهتم هبم خوفًا وإرهاًبا ورعًبا

ال يغفره اهللا إال بالتوبة النصوح  وهذه االستعاذة بغري اهللا، اليت نعاها اهللا على أهل اجلاهلية، من الشرك األكرب، الذي
  .ويف اآلية حتذير شديد من اللجوء إىل السحرة واملشعوذين وأشباههم. منه

  ) ٧(َوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََنْنُتمْ أَنْ لَْن َيْبَعثَ اللَُّه أََحًدا 

  } )٧(َوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََننُْتْم أَنْ لَْن َيبَْعثَ اللَُّه أََحًدا { 
  .أن اهللا تعاىل لن يبعث أحًدا بعد املوت -يا معشر اجلن -وأن كفار اإلنس حسبوا كما حسبتم

  ) ٨(َوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء فََوَجْدَناَها ُمِلئَتْ َحَرًسا َشِديًدا َوُشهًُبا 

  }) ٨( َوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء فََوَجدَْناَها ُمِلئَْت حََرًسا َشدِيًدا َوُشُهًبا{ 
طلبنا بلوغ السماء؛ الستماع كالم أهلها، فوجدناها ُملئت باملالئكة الكثريين الذين حيرسوهنا،  -معشر اجلن -وأنَّا

  .وبالشهب احملرقة اليت ُيرمى هبا َمن يقترب منها

  ) ٩(اًبا َرَصًدا َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه شَِه

  }) ٩(َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ اآلنَ َيجِْد لَُه ِشهَاًبا َرَصًدا { 
لنستمع إىل أخبارها، فمن حياول اآلن استراق السمع جيد له شهاًبا ؛ وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع

ويف هاتني اآليتني إبطال مزاعم السحرة واملشعوذين، الذين يدَّعون علم الغيب، ويغررون . كهباملرصاد، ُيحرقه ويهل
  .بضعفة العقول؛ بكذهبم وافترائهم



  ) ١٠(َوأَنَّا لَا َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي الْأَْرضِ أَْم أََراَد بِهِْم َربُُّهْم َرَشًدا 

  }) ١٠(بَِمْن ِفي اَألْرضِ أَْم أََراَد بِهِْم َربُُّهْم َرَشًدا  َوأَنَّا ال َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد{ 
  أشرا أراد اهللا أن ينزله بأهل األرض، أم أراد هبم خًريا وهدى؟: ال نعلم -وأننا معشر اجلن

  ) ١١(َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا 

  }) ١١(الصَّاِلُحونَ َومِنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا َوأَنَّا ِمنَّا { 
  .وأنا منا األبرار املتقون، ومنا قوم دون ذلك كفار وفساق، كنا فرقًا ومذاهب خمتلفة

  ) ١٢(َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن نُْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه هََرًبا 

  }) ١٢(ا أَنْ لَْن ُنْعجَِز اللََّه ِفي اَألْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه هََرًبا َوأَنَّا ظََننَّ{ 
وأنا أيقنا أن اهللا قادر علينا، وأننا يف قبضته وسلطانه، فلن نفوته إذا أراد بنا أمًرا أينما كنا، ولن نستطيع أن ُنفِْلت 

  .ِمن عقابه هرًبا إىل السماء، إن أراد بنا سوًءا

  ) ١٣(َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَلَا َيخَاُف َبْخًسا وَلَا َرَهقًا َوأَنَّا لَمَّا 

  }) ١٣(َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَال َيخَاُف َبْخًسا َوال َرَهقًا { 
ا أنه حق ِمن عند اهللا، فمن يؤمن بربه، فإنه ال خيشى نقصاًنا من حسناته، وال وإنا ملا مسعنا القرآن آمنَّا به، وأقررن

  .ظلًما يلحقه بزيادة يف سيئاته

طًَبا َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنوا ِلَجهَنََّم َح) ١٤(َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتحَرَّْوا َرَشًدا 
)١٥ (  

َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنوا ِلَجَهنَّمَ َحطًَبا ) ١٤(َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا { 
)١٥ ({  

حلق، فمن أسلم وخضع هللا بالطاعة، وأنا منا اخلاضعون هللا بالطاعة، ومنا اجلائرون الظاملون الذين حادوا عن طريق ا
فأولئك الذين قصدوا طريق احلق والصواب، واجتهدوا يف اختياره فهداهم اهللا إليه، وأما اجلائرون عن طريق 

  .اإلسالم فكانوا َوقوًدا جلهنم

يِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه َيْسلُكُْه َعذَاًبا َصَعًدا ِلَنفِْتَنُهْم ِف) ١٦(َوأَلَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة لَأَْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقًا 
)١٧ (  

ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه َيْسلُكُْه َعذَاًبا ) ١٦(َوأَنْ لَوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة َألْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقًا { 
  }) ١٧(َصَعًدا 

سار الكفار من اإلنس واجلن على طريقة اإلسالم، ومل حييدوا عنها ألنزلنا عليهم ماًء كثًريا، ولوسَّعنا عليهم وأنه لو 



كيف يشكرون نعم اهللا عليهم؟ ومن ُيعرض عن طاعة ربه واستماع القرآن وتدبره، : الرزق يف الدنيا؛ لنختربهم
  .والعمل به يدخله عذاًبا شديًدا شاقًّا
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مليسر: كتاب  لتفسري ا   ا
لعلماء: املؤلف  لشريف-جمموعة من ا ا ملصحف  طباعة ا ل فهد   جممع امللك 

  ) ١٨(َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا 

  }) ١٨(َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه فَال َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا { 
ه، فال تعبدوا فيها غريه، وأخلصوا له الدعاء والعبادة فيها؛ فإن املساجد مل ُتْبَن إال لُيعَبدَ وأن املساجد لعبادة اهللا وحد

اُهللا وحده فيها، دون من سواه، ويف هذا وجوب تنزيه املساجد من كل ما يشوب اإلخالص هللا، ومتابعة رسوله 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٩(ْدُعوُه كَادُوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا َوأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َي

  }) ١٩(َوأَنَّهُ لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبًدا { 
ِمن ؛ وأنه ملا قام حممد صلى اهللا عليه وسلم، يعبد ربه، كاد اجلن يكونون عليه مجاعات متراكمة، بعضها فوق بعض 

  .امهم لسماع القرآن منهشدة ازدح

  ) ٢٠(قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي َولَا أُْشرُِك بِهِ أََحًدا 

  }) ٢٠(قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي َوال أُْشرِكُ بِِه أََحًدا { 
  .إمنا أعبد ريب وحده، وال أشرك معه يف العبادة أحًدا: هلؤالء الكفار -أيها الرسول-قل 

إِلَّا ) ٢٢(قُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا ) ٢١(كُ لَكُْم ضَرا َولَا َرَشًدا قُلْ إِنِّي لَا أَْمِل
  ) ٢٣(ًدا َبلَاغًا ِمَن اللَِّه َورِسَالَاِتِه َوَمْن يَْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََب

إِال ) ٢٢(قُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا ) ٢١(قُلْ إِنِّي ال أَمِْلُك لَكُْم َضرا َوال َرَشًدا { 
  }) ٢٣(هَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َبالغًا ِمَن اللَِّه َورِسَاالِتِه َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َج

إين لن ينقذين من عذاب اهللا : إين ال أقدر أن أدفع عنكم ضرًا، وال أجلب لكم نفًعا، قل: هلم -أيها الرسول -قل
أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملجأ أفرُّ إليه ِمن عذابه، لكن أملك أن أبلغكم عن اهللا ما أمرين بتبليغه لكم، 

وَمن يعص اهللا ورسوله، وُيعرض عن دين اهللا، فإن جزاءه نار جهنم ال خيرج منها . َته اليت أرسلين هبا إليكمورسال
  .أبًدا

  ) ٢٤(َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاصًِرا َوأَقَلُّ َعَدًدا 

  }) ٢٤(ونَ َمْن أَْضَعفُ نَاِصًرا َوأَقَلُّ َعدًَدا حَتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُم{ 
َمن أضعف ناصًرا ومعيًنا وأقل : حىت إذا أبصر املشركون ما يوعدون به من العذاب، فسيعلمون عند حلوله هبم

  جنًدا؟



إِلَّا َمنِ ) ٢٦(بِ فَلَا ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا َعاِلُم الَْغْي) ٢٥(قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيجَْعلُ لَُه َربِّي أََمًدا 
ِلَيْعلَمَ أَنْ قَْد أَْبلَغُوا رِسَالَاِت رَبِّهِْم وَأََحاطَ بَِما ) ٢٧(اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ فَإِنَّهُ َيْسلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا 

  ) ٢٨(ًدا لََدْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعَد

إِال َمنِ ) ٢٦(َعاِلُم الَْغْيبِ فَال يُظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا ) ٢٥(قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيْجَعلُ لَهُ رَبِّي أََمًدا { 
َيْعلَمَ أَنْ قَْد أَْبلَغُوا رِسَاالتِ َربِّهِْم وَأََحاطَ بَِما ِل) ٢٧(اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ فَإِنَّهُ َيْسلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا 

  }) ٢٨(لََدْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعدًَدا 
ما أدري أهذا العذاب الذي ُوعدمت به قريب زمنه، أم جيعل له ريب مدة : هلؤالء املشركني -أيها الرسول-قل 

، فال يظهر على غيبه أحًدا من خلقه، إال من اختاره اهللا لرسالته طويلة؟ وهو سبحانه عامل مبا غاب عن األبصار
لئال ؛ وارتضاه، فإنه ُيطلعهم على بعض الغيب، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه مالئكة حيفظونه من اجلن

ن ليعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله م؛ يسترقوه ويهمسوا به إىل الكهنة
التبليغ باحلق والصدق، وأنه ُحفظ كما ُحفظوا من اجلن، وأن اهللا سبحانه أحاط علمه مبا عندهم ظاهًرا وباطًنا من 

  .الشرائع واألحكام وغريها، ال يفوته منها شيء، وأنه تعاىل أحصى كل شيء عددًا، فلم َيْخَف عليه منه شيء

  }سورة املزمل { 

  ) ٤(أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرِتيلًا ) ٣(نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَِليلًا ) ٢(مِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليلًا قُ) ١(َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ 

  }) ٤(َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيال أَْو زِْد َعلَْيِه ) ٣(نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَِليال ) ٢(قُمِ اللَّْيلَ إِال قَِليال ) ١(َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ { 
قم نصف الليل أو انقص من النصف قليال حىت َتِصلَ إىل . يا أيها املتغطي بثيابه، قم للصالة يف الليل إال يسًريا منه

  .الثلث، أو زد على النصف حىت تصل إىل الثلثني، واقرأ القرآن بتَُؤَدة ومتهُّلٍ مبيًِّنا احلروف والوقوف

  ) ٥(ُنلِْقي َعلَْيَك قَْولًا ثَِقيلًا إِنَّا َس

  }) ٥(إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْوال ثَِقيال { 
  .قرآًنا عظيًما مشتمال على األوامر والنواهي واألحكام الشرعية -أيها النيب-إنا سننزل عليك 

  ) ٦(إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيلِ ِهَي أََشدُّ وَطْئًا َوأَقَْوُم ِقيلًا 

  }) ٦(اِشئَةَ اللَّْيلِ ِهَي أََشدُّ َوطْئًا َوأَقَْوُم ِقيال إِنَّ َن{ 
  .إن العبادة اليت تنشأ يف جوف الليل هي أشد تأثًريا يف القلب، وأبني قوال لفراغ القلب ِمن مشاغل الدنيا

  ) ٧(إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ َسْبًحا طَوِيلًا 

  }) ٧(إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ سَْبًحا طَوِيال { 
  .إن لك يف النهار تصرفًا وتقلًبا يف مصاحلك، واشتغاال واسًعا بأمور الرسالة، ففرِّغْ نفسك ليال لعبادة ربك



  ) ٩(َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَاتَِّخذُْه َوِكيلًا ) ٨(َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيلًا 

  }) ٩(َربُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ ال إِلََه إِال ُهَو فَاتَِّخذُْه َوكِيال ) ٨(كُرِ اْسَم رَبَِّك َوتََبتَّلْ إِلَْيِه َتْبتِيال َواذْ{ 
هو مالك املشرق . اسم ربك، فادعه به، وانقطع إليه انقطاًعا تاًما يف عبادتك، وتوكل عليه -أيها النيب-واذكر 

  .إال هو، فاعتمد عليه، وفوِّض أمورك إليه واملغرب ال معبود حبق

  ) ١٠(َواْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِميلًا 

  }) ١٠(وَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميال { 
راض عنهم، وترك االنتقام واصرب على ما يقوله املشركون فيك ويف دينك، وخالفهم يف أفعاهلم الباطلة، مع اإلع

  .منهم

  ) ١١(َوذَرْنِي وَالُْمكَذِّبَِني أُوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّلُْهْم قَِليلًا 

  }) ١١(َوذَْرنِي وَالُْمكَذِّبَِني أُوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّلُْهْم قَِليال { 
ومهِّلهم زمًنا قليال بتأخري العذاب  وهؤالء املكذبني بآيايت أصحاب النعيم والترف يف الدنيا، -أيها الرسول-دعين 

  .عنهم حىت يبلغ الكتاب أجله بعذاهبم

  ) ١٣(َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَِليًما ) ١٢(إِنَّ لََدْيَنا أَْنكَالًا َوَجِحيًما 

  }) ١٣(َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَِليًما ) ١٢(إِنَّ لََديَْنا أَْنكَاال َوَجِحيًما { 
إن هلم عندنا يف اآلخرة قيوًدا ثقيلة وناًرا مستعرة ُيحرقون هبا، وطعاًما كريًها ينَشب يف احللوق ال يستساغ، وعذاًبا 

  .موجًعا

  ) ١٤(َيْوَم َتْرُجُف الْأَْرُض َوالْجِبَالُ َوكَاَنِت الْجِبَالُ كَِثيًبا َمهِيلًا 

  }) ١٤(الْجَِبالُ كَثِيًبا َمهِيال َيْوَم تَْرُجُف اَألْرُض َوالْجَِبالُ َوكَاَنِت { 
  .يوم تضطرب األرض واجلبال وتتزلزل حىت تصري اجلبال َتال من الرمل سائال متناثرًا، بعد أن كانت ُصلبة جامدة

ْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناُه أَْخذًا فََعَصى ِف) ١٥(إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرسُولًا َشاِهًدا َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرسُولًا 
  ) ١٦(َوبِيلًا 

فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناُه أَْخذًا ) ١٥(إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرُسوال َشاِهًدا َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرُسوال { 
  }) ١٦(َوبِيال 

حممًدا رسوال شاهًدا عليكم مبا صدر منكم من الكفر والعصيان، كما أرسلنا  -"مكة" يا أهل -إنا أرسلنا إليكم
. موسى رسوال إىل الطاغية فرعون، فكذَّب فرعون مبوسى، ومل يؤمن برسالته، وعصى أمره، فأهلكناه إهالكًا شديدًا



مثل ما أصاب فرعون  ويف هذا حتذير من معصية الرسول حممد، صلى اهللا عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العاصي
  .وقومه

  ) ١٧(فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَْرُتْم َيوًْما َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا 

  }) ١٧(فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَرُْتْم َيْوًما َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا { 
  ِمن شدة هوله وكربه؟؛ الصغارعذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان  -إن كفرمت -فكيف َتقُون أنفسكم

  ) ١٨(السََّماُء ُمْنفَِطرٌ بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعولًا 

  }) ١٨(السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعوال { 
  .لشدة هوله، كان وعد اهللا تعاىل مبجيء ذلك اليوم واقًعا ال حمالة؛ السماء متصدعة يف ذلك اليوم

  ) ١٩(ِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا إِنَّ َهِذِه َتذْ

  }) ١٩(إِنَّ َهِذهِ َتذْكَِرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيال { 
إن هذه اآليات املخوفة اليت فيها القوارع والزواجر عظة وعربة للناس، فمن أراد االتعاظ واالنتفاع هبا اختذ الطاعة 

  .ا توصله إىل رضوان ربه الذي خلقه وربَّاهوالتقوى طريقً

 وَاللَُّه ُيقَدُِّر اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َعِلَم أَنْ إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُوُم أَدَْنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك
فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمَن الْقُْرآِن َعِلَم أَنْ َسَيكُونُ مِْنكُْم مَْرَضى َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ  لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم

وا الزَّكَاةَ َوأَقْرِضُوا لَاةَ َوآُتَيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمْنُه َوأَِقيمُوا الصَّ
َواْسَتغِْفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر  اللََّه قَْرًضا َحسًَنا َوَما ُتقَدِّمُوا لِأَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم أَجًْرا

  ) ٢٠(َرحِيٌم 

اَر َعِلَم أَنْ ْدَنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه ُيقَدُِّر اللَّْيلَ وَالنََّهإِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَ{ 
َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي اَألْرضِ  لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمَن الْقُْرآِن َعِلَم أَنْ َسَيكُونُ مِْنكُْم مَْرَضى

الةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوأَقْرُِضوا َيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمْنُه َوأَِقيمُوا الصَّ
ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيًرا َوأَْعظََم أَْجًرا َواْسَتغِْفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُورٌ اللََّه قَْرًضا َحسًَنا َوَما ُتقَدِّمُوا َألنْفُِسكُْم 

  }) ٢٠(َرحِيٌم 
يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حيًنا، وتقوم نصفه حيًنا، وتقوم ثلثه حيًنا آخر،  -أيها النيب-إن ربك 

واهللا وحده هو الذي يقدِّر الليل والنهار، ويعلم مقاديرمها، وما ميضي ويبقى . من أصحابكويقوم معك طائفة 
منهما، علم اهللا أنه ال ميكنكم قيام الليل كله، فخفَّف عليكم، فاقرؤوا يف الصالة بالليل ما تيسر لكم قراءته من 

يوجد قوم آخرون يتنقَّلون يف األرض للتجارة القرآن، علم اهللا أنه سيوجد فيكم َمن ُيعجزه املرض عن قيام الليل، و
والعمل يطلبون من رزق اهللا احلالل، وقوم آخرون جياهدون يف سبيل اهللا؛ إلعالء كلمته ونشر دينه، فاقرؤوا يف 

صالتكم ما تيسَّر لكم من القرآن، وواظبوا على فرائض الصالة، وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم، وتصدَّقوا يف 



إلحسان ِمن أموالكم؛ ابتغاء وجه اهللا، وما تفعلوا ِمن وجوه الرب واخلري وعمل الطاعات، تلقَوا أجره وجوه الرب وا
وثوابه عند اهللا يوم القيامة خًريا مما قدَّمتم يف الدنيا، وأعظم منه ثوابًا، واطلبوا مغفرة اهللا يف مجيع أحوالكم، إن اهللا 

  }سورة املدثر { . غفور لكم رحيم بكم

) ٦(َولَا َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر ) ٥(وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ) ٤(َوثَِياَبَك فَطَهِّْر ) ٣(َوَربََّك فَكَبِّْر ) ٢(قُْم فَأَْنِذْر ) ١(َها الُْمدَّثُِّر َيا أَيُّ
  ) ٧(َوِلرَبَِّك فَاصْبِْر 

) ٦(َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر ) ٥(وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ) ٤(َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر ) ٣(َورَبََّك فَكَبِّْر ) ٢(قُْم فَأَْنِذْر ) ١(َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر { 
  }) ٧(َوِلرَبَِّك فَاصْبِْر 

يا أيها املتغطي بثيابه، قم ِمن مضجعك، فحذِّر الناس من عذاب اهللا، وُخصَّ ربك وحده بالتعظيم والتوحيد 
ة الظاهر من متام طهارة الباطن، وُدْم على َهْجر األصنام واألوثان والعبادة، َوطَهِّر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهار

وأعمال الشرك كلها، فال تقرهبا، وال ُتعط العطيَّة؛ كي تلتمس أكثر منها، وملرضاة ربك فاصرب على األوامر 
  .والنواهي

  ) ١٠(كَافِرِيَن غَْيُر َيِسريٍ َعلَى الْ) ٩(فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري ) ٨(فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ 

  }) ١٠(َعلَى الْكَافِرِيَن غَْيُر َيِسريٍ ) ٩(فَذَِلَك َيوَْمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري ) ٨(فَإِذَا نُِقَر ِفي النَّاقُورِ { 
نفخة البعث والنشور، فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين، غري سهل أن خيلصوا مما هم " القرن"فإذا نُفخ يف 

  .من مناقشة احلساب وغريه من األهوال فيه

ثُمَّ ) ١٤(َوَمهَّْدُت لَُه َتمْهِيًدا ) ١٣(وََبنَِني ُشُهوًدا ) ١٢(َوَجَعلْتُ لَُه َمالًا َمْمُدوًدا ) ١١(ذَرْنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيًدا 
  ) ١٧(ِهقُهُ َصُعوًدا َسأُْر) ١٦(كَلَّا إِنَُّه كَانَ ِلآيَاِتَنا َعنِيًدا ) ١٥(َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد 

ثُمَّ ) ١٤(َومَهَّْدُت لَهُ َتْمهِيًدا ) ١٣(وََبنَِني ُشُهوًدا ) ١٢(َوَجَعلُْت لَُه َماال َمْمدُوًدا ) ١١(ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيًدا { 
  }) ١٧(سَأُْرِهقُُه َصُعوًدا ) ١٦(كَال إِنَُّه كَانَ آلَياتَِنا َعنِيًدا ) ١٥(َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد 

أنا والذي خلقته يف بطن أمه وحيًدا فريًدا ال مال له وال ولد، وجعلت له ماال مبسوطًا واسًعا  -أيها الرسول-دعين 
ال يغيبون عنه، ويسَّرت له سبل العيش تيسًريا، مث يأُمل بعد هذا العطاء أن أزيد له يف " مكة"وأوالًدا حضوًرا معه يف 
ألمر كما يزعم هذا الفاجر األثيم، ال أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج اهللا ليس ا. ماله وولده، وقد كفر يب

واملراد به الوليد بن املغرية املعاند . (على خلقه معانًدا مكذًبا، سأكلفه مشقة من العذاب واإلرهاق ال راحة له منها 
  ).ذهللحق املبارز هللا ولرسوله باحملاربة، وهذا جزاء كلِّ من عاند احلق وناب

ثُمَّ أَْدَبرَ ) ٢٢(ثُمَّ َعَبَس وََبَسَر ) ٢١(ثُمَّ نَظََر ) ٢٠(ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٩(فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٨(إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر 
  ) ٢٥(رِ إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبَش) ٢٤(فَقَالَ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُيؤْثَُر ) ٢٣(َواسَْتكَْبَر 

ثُمَّ ) ٢٢(ثُمَّ َعَبَس وََبَسَر ) ٢١(ثُمَّ َنظََر ) ٢٠(ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٩(فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٨(إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر { 
  }) ٢٥(َشرِ إِنْ َهذَا إِال قَْولُ الَْب) ٢٤(فَقَالَ إِنْ َهذَا إِال ِسْحٌر ُيؤْثَُر ) ٢٣(أَدَْبَر َواسَْتكَْبَر 



إنه فكَّر يف نفسه، وهيَّأ ما يقوله من الطعن يف حممد والقرآن، فَلُِعن، واستحق بذلك اهلالك، كيف أعدَّ يف نفسه هذا 
الطعن؟ مث لُِعن كذلك، مث تأمَّل فيما قدَّر وهيَّأ من الطعن يف القرآن، مث قطَّب وجهه، واشتدَّ يف العبوس والكُلُوح ملَّا 

يل، ومل جيد مطعًنا يطعن به يف القرآن، مث رجع معرًضا عن احلق، وتعاظم أن يعترف به، فقال عن ضاقت عليه احل
ما هذا الذي يقوله حممد إال سحر ُينْقل عن األولني، ما هذا إال كالم املخلوقني تعلَّمه حممد منهم، مث ادَّعى : القرآن

  .أنه من عند اهللا

  ) ٣٠(َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر ) ٢٩(لَوَّاَحةٌ ِللَْبَشرِ ) ٢٨(لَا ُتبِْقي َولَا َتذَُر ) ٢٧(َك َما َسقَُر َوَما أَْدرَا) ٢٦(َسأُْصِليهِ َسقََر 

َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر ) ٢٩(لَوَّاَحةٌ ِللَْبَشرِ ) ٢٨(ال ُتبِْقي َوال َتذَُر ) ٢٧(َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر ) ٢٦(سَأُْصِليِه َسقََر { 
)٣٠ ({  
دخله جهنم؛ كي يصلى حرَّها وحيترق بنارها وما أعلمك أيُّ شيء جهنم؟ ال تبقي حلًما وال تترك عظًما إال سأ

أحرقته، مغيِّرة للبشرة، مسوِّدة للجلود، حمرقة هلا، يلي أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكًا من 
  .الزبانية األشداء

َوَيزَْدادَ لَّا َملَاِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب َوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِ
لُوبِهِْم مََرٌض وَالْكَاِفُرونَ َماذَا أَرَاَد الَِّذيَن آَمُنوا إِميَاًنا َولَا َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب َوالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي قُ

َو َوَما ِهَي إِلَّا ذِكَْرى ِللَْبَشرِ اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد رَبَِّك إِلَّا ُه
)٣١ (  

زَْدادَ إِال َمالِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِال ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َوَيَوَما َجَعلَْنا أَْصَحابَ النَّارِ { 
هِْم مََرٌض وَالْكَاِفُرونَ مَاذَا أََرادَ الَِّذيَن آَمُنوا إِميَاًنا َوال يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َوالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِ

َوَما ِهَي إِال ِذكَْرى ِللَْبَشرِ اللَُّه بَِهذَا مَثَال كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعلَُم ُجُنودَ رَبَِّك إِال ُهَو 
)٣١ ({  

ما جعلنا ذلك العدد إال اختباًرا للذين كفروا باهللا؛ وليحصل اليقني وما جعلنا خزنة النار إال من املالئكة الغالظ، و
للذين أُعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنَّ ما جاء يف القرآن عن خزنة جهنم إمنا هو حق من اهللا تعاىل، حيث 

أُعطوا الكتاب  وافق ذلك كتبهم، ويزداد املؤمنون تصديقًا باهللا ورسوله وعمال بشرعه، وال يشك يف ذلك الذين
ما الذي أراده اهللا هبذا : من اليهود والنصارى وال املؤمنون باهللا ورسوله؛ وليقول الذين يف قلوهبم نفاق والكافرون

العدد املستغرب؟ مبثل ذلك الذي ذُكر يضلُّ اهللا من أراد إضالله، ويهدي َمن أراد هدايته، وما يعلم عدد جنود 
  .وما النار إال تذكرة وموعظة للناس.  وحدهإال اهللا -ومنهم املالئكة -ربك 

ِلَمنْ ) ٣٦(َنذِيًرا ِللَْبَشرِ ) ٣٥(إِنََّها لَإِْحَدى الْكَُبرِ ) ٣٤(وَالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر ) ٣٣(وَاللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر ) ٣٢(كَلَّا َوالْقََمرِ 
  ) ٣٧(َشاَء ِمْنكُمْ أَنْ َيتَقَدََّم أَْو َيتَأَخََّر 

) ٣٦(َنذِيًرا ِللَْبَشرِ ) ٣٥(إِنََّها ِإلْحَدى الْكَُبرِ ) ٣٤(وَالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر ) ٣٣(وَاللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر ) ٣٢(وَالْقََمرِ  كَال{ 
  }) ٣٧(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيَتقَدََّم أَْو َيَتأَخََّر 



م اهللا سبحانه بالقمر، وبالليل إذ وىل وذهب، ليس األمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به، أقس
إن النار إلحدى العظائم؛ إنذاًرا وختويفًا للناس، ملن أراد منكم أن يتقرَّب إىل ربه . وبالصبح إذا أضاء وانكشف

  .بفعل الطاعات، أو يتأخر بفعل املعاصي

َما ) ٤١(َعنِ الُْمْجرِِمَني ) ٤٠(ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءلُونَ ) ٣٩( إِلَّا أَْصحَاَب الَْيِمنيِ) ٣٨(كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ 
َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الْخَاِئضِنيَ ) ٤٤(وَلَْم َنكُ ُنطِْعُم الِْمْسِكَني ) ٤٣(قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني ) ٤٢(َسلَكَكُْم ِفي َسقََر 

  ) ٤٧(َحتَّى أَتَاَنا الَْيِقُني ) ٤٦(َوكُنَّا ُنكَذِّبُ بَِيْومِ الدِّينِ ) ٤٥(

َما ) ٤١(َعنِ الُْمْجرِِمَني ) ٤٠(ِفي َجنَّاٍت يََتَساَءلُونَ ) ٣٩(إِال أَْصحَاَب الَْيِمنيِ ) ٣٨(كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َرِهيَنةٌ { 
َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الْخَاِئضِنيَ ) ٤٤(طِْعُم الِْمْسِكَني وَلَْم َنكُ ُن) ٤٣(قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني ) ٤٢(َسلَكَكُْم ِفي َسقََر 

  }) ٤٧(َحتَّى أَتَاَنا الَْيِقُني ) ٤٦(َوكُنَّا ُنكَذِّبُ بَِيْومِ الدِّينِ ) ٤٥(
كل نفس مبا كسبت من أعمال الشر والسوء حمبوسة مرهونة بكسبها، ال تُفَكُّ حىت تؤدي ما عليها من احلقوق 

املسلمني املخلصني أصحاب اليمني الذين فكُّوا رقاهبم بالطاعة، هم يف جنات ال ُيْدَرك وصفها، والعقوبات، إال 
ما الذي أدخلكم جهنم، وجعلكم تذوقون : يسأل بعضهم بعًضا عن الكافرين الذين أجرموا يف حق أنفسهم

قراء واملساكني، وكنا نتحدث مل نكن من املصلِّني يف الدنيا، ومل نكن نتصدق وحنسن للف: سعريها؟ قال اجملرمون
بالباطل مع أهل الغَواية والضاللة، وكنا نكذب بيوم احلساب واجلزاء، حىت جاءنا املوت، وحنن يف تلك الضالالت 

  .واملنكرات

  ) ٤٨(فََما َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني 

  }) ٤٨(فََما َتْنفَُعُهْم شَفَاَعةُ الشَّاِفِعَني { 
ألن الشفاعة إمنا تكون ملن ارتضاه اهللا، وأذن ؛ عة الشافعني مجيًعا من املالئكة والنبيني وغريهمفما تنفعهم شفا

  .لشفيعه

  ) ٥١(فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة ) ٥٠(كَأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرةٌ ) ٤٩(فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمعْرِِضَني 

  }) ٥١(فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة ) ٥٠(كَأَنَُّهمْ ُحُمٌر ُمْسَتْنفَِرةٌ ) ٤٩(رِِضَني فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمْع{ 
فما هلؤالء املشركني عن القرآن وما فيه من املواعظ منصرفني؟ كأهنم محر وحشية شديدة النِّفار، فرَّت من أسد 

  .كاسر

  ) ٥٣(كَلَّا َبلْ لَا َيَخافُونَ الْآِخَرةَ ) ٥٢(َرةً َبلْ ُيرِيُد كُلُّ امْرِئٍ ِمْنُهمْ أَنْ ُيؤَْتى ُصُحفًا مَُنشَّ

  }) ٥٣(كَال َبلْ ال َيَخافُونَ اآلِخَرةَ ) ٥٢(َبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ يُْؤَتى ُصحُفًا ُمَنشََّرةً { 
زل على حممد صلى اهللا بل يطمع كل واحد من هؤالء املشركني أن ُينزل اهللا عليه كتاًبا من السماء منشوًرا، كما أن

  .ليس األمر كما زعموا، بل احلقيقة أهنم ال خيافون اآلخرة، وال يصدِّقون بالبعث واجلزاء. عليه وسلم



  ) ٥٦(ْغفَِرِة َوَما َيذْكُُرونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْم) ٥٥(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ٥٤(كَلَّا إِنَُّه َتذِْكَرةٌ 

) ٥٦(َوَما َيذْكُُرونَ إِال أَنْ َيَشاَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغفَِرِة ) ٥٥(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ٥٤(كَال إِنَُّه َتذِْكَرةٌ { 
{  

هبداه، وما يتعظون به إال أن حقًّا أنَّ القرآن موعظة بليغة كافية التِّعاظهم، فمن أراد االتعاظ اتعظ مبا فيه وانتفع 
  }سورة القيامة { . هو سبحانه أهلٌ ألن ُيتقى ويطاع، وأهلٌ ألن يغفر ملن آمن به وأطاعه. يشاء اهللا هلم اهلدى

َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ) ٣(ِعظَاَمُه  أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع) ٢(وَلَا أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة ) ١(لَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة 
  ) ٤(ُنَسوَِّي َبَناَنُه 

َبلَى قَاِدرِينَ ) ٣(أََيْحَسُب اِإلْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه ) ٢(َوال أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة ) ١(ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة { 
  }) ٤(َعلَى أَنْ ُنَسوَِّي َبَناَنُه 

أقسم اهللا سبحانه بيوم احلساب واجلزاء، وأقسم بالنفس املؤمنة التقية اليت تلوم صاحبها على ترك الطاعات وِفْعل 
أيظنُّ هذا اإلنسان الكافر أن لن نقدر على َجْمع عظامه بعد تفرقها؟ بلى سنجمعها، . املوبقات، أن الناس يبعثون

  .َخلْقًا سويا، كما كانت قبل املوت  -مجعها وتأليفهابعد -قادرين على أن جنعل أصابعه أو أنامله 

  ) ٦(َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ) ٥(َبلْ ُيرِيُد الْإِْنَسانُ ِليَفُْجَر أََماَمُه 

  }) ٦(َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ) ٥(َبلْ ُيرِيُد اإلِْنَسانُ ِليَفُْجرَ أََماَمُه { 
ان البعث، يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره، يسأل هذا الكافر مستبعًدا قيام بل ينكر اإلنس

  مىت يكون يوم القيامة؟: الساعة

  ) ١٠( َيقُولُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ) ٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر ) ٨(َوَخَسَف الْقََمُر ) ٧(فَإِذَا بَرَِق الَْبَصُر 

  }) ١٠(َيقُولُ اِإلْنَسانُ َيوَْمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ ) ٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر ) ٨(َوَخَسَف الْقََمُر ) ٧(فَإِذَا َبرَِق الَْبَصُر { 
فإذا حتيَّر البصر وُدهش فزًعا مما رأى من أهوال يوم القيامة، وذهب نور القمر، وُجِمع بني الشمس والقمر يف 

  أين املهرب من العذاب؟: هاب الضوء، فال ضوء لواحد منهما، يقول اإلنسان وقتهاذ

  ) ١٢(إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ ) ١١(كَلَّا لَا َوَزَر 

  }) ١٢(إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ ) ١١(كَال ال َوَزَر { 
إىل اهللا وحده مصري اخلالئق يوم . الفرار، ال ملجأ لك وال منجىِمن طلب  -أيها اإلنسان -ليس األمر كما تتمناه

  .القيامة ومستقرهم، فيجازي كال مبا يستحق

  ) ١٣(ُيَنبَّأُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر 



  }) ١٣(ُينَبَّأُ اِإلْنَسانُ َيْوَمِئذٍ بَِما قَدََّم َوأَخََّر { 
  .من خري وشر، ما قدَّمه منها يف حياته وما أخَّره: يوم جبميع أعمالهُيخَبَّر اإلنسان يف ذلك ال

  ) ١٥(َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) ١٤(َبلِ الْإِْنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبصَِريةٌ 

  }) ١٥(َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) ١٤(َبلِ اِإلْنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبِصَريةٌ { 
نفسه تلزمه مبا فعل أو ترك، ولو جاء بكل معذرة يعتذر هبا عن إجرامه، فإنه ال ينفعه  بل اإلنسان حجة واضحة على

  .ذلك

ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ ) ١٨(فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه ) ١٧(إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه ) ١٦(لَا ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلَتْعَجلَ بِِه 
)١٩ (  

ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ ) ١٨(فَإِذَا قََرأْنَاُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه ) ١٧(إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه ) ١٦(ال ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِِه { 
)١٩ ({  

إن علينا . خمافة أن يتفلَّت منكبالقرآن لسانك حني نزول الوحي؛ ألجل أن تتعجل حبفظه،  -أيها النيب-ال حترك 
فإذا قرأه عليك رسولنا جربيل فاستِمْع لقراءته وأنصت له، مث . َجْمعه يف صدرك، مث أن تقرأه بلسانك مىت شئت

  .اقرأه كما أقرأك إياه، مث إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه

  ) ٢١(ُرونَ الْآِخَرةَ وََتذَ) ٢٠(كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ 

  }) ٢١(َوَتذَُرونَ اآلِخَرةَ ) ٢٠(كَال َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ { 
أن ال بعث وال جزاء، بل أنتم قوم حتبون الدنيا وزينتها، وتتركون  -يا معشر املشركني -ليس األمر كما زعمتم

  .اآلخرة ونعيمها

  ) ٢٣(َها نَاِظَرةٌ إِلَى َربِّ) ٢٢(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ 

  }) ٢٣(إِلَى َربَِّها َناظَِرةٌ ) ٢٢(ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِضَرةٌ { 
  .وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة، ترى خالقها ومالك أمرها، فتتمتع بذلك

  ) ٢٥(َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ ) ٢٤(َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ بَاِسَرةٌ 

  }) ٢٥(َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ ) ٢٤(ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َباسَِرةٌ َو{ 
  .ووجوه األشقياء يوم القيامة عابسة كاحلة، تتوقع أن تنزل هبا مصيبة عظيمة، تقصم فَقَار الظَّْهر

إِلَى رَبِّكَ ) ٢٩(َوالْتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ ) ٢٨(َراُق َوظَنَّ أَنَُّه الِْف) ٢٧(َوقِيلَ َمْن َراقٍ ) ٢٦(كَلَّا إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي 
  ) ٣٠(َيْوَمِئٍذ الَْمسَاُق 



إِلَى َربِّكَ ) ٢٩(َوالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ ) ٢٨(َوظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاُق ) ٢٧(َوقِيلَ َمْن رَاقٍ ) ٢٦(كَال إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي { 
  }) ٣٠(سَاُق َيْوَمِئٍذ الَْم

هل ِمن راق َيْرقيه وَيْشفيه مما هو فيه؟ وأيقن : حقًّا إذا وصلت الروح إىل أعايل الصدر، وقال بعض احلاضرين لبعض
احملتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ ملعاينته مالئكة املوت، واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول اآلخرة، إىل 

  .إما إىل اجلنة وإما إىل النار: لقيامةاهللا تعاىل مساق العباد يوم ا

ثُمَّ ) ٣٤(أَوْلَى لََك فَأَْولَى ) ٣٣(ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى ) ٣٢(َولَِكْن كَذََّب َوتََولَّى ) ٣١(فَلَا َصدََّق َولَا صَلَّى 
  ) ٣٥(أَوْلَى لََك فَأَوْلَى 

ثُمَّ ) ٣٤(أَوْلَى لََك فَأَْولَى ) ٣٣(ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى ) ٣٢(َب َوتََولَّى َولَِكْن كَذَّ) ٣١(فَال َصدََّق َوال صَلَّى { 
  }) ٣٥(أَوْلَى لََك فَأَوْلَى 

فال آمن الكافر بالرسول والقرآن، وال أدَّى هللا تعاىل فرائض الصالة، ولكن كذَّب بالقرآن، وأعرض عن اإلميان، مث 
  .هالك لك فهالك، مث هالك لك فهالك. تاال يف مشيتهمضى إىل أهله يتبختر خم

فََجَعلَ ) ٣٨(ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى ) ٣٧(أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيمَْنى ) ٣٦(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَنْ يُْتَرَك ُسًدى 
  ) ٤٠(ِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الَْمْوَتى أَلَْيَس ذَ) ٣٩(ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى 

) ٣٨(ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى ) ٣٧(أَلَمْ َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيمَْنى ) ٣٦(أََيْحَسُب اإلْنَسانُ أَنْ يُْتَرَك ُسًدى { 
  }) ٤٠(ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيِيَ الَْموَْتى  أَلَْيَس) ٣٩(فََجَعلَ ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَاألنْثَى 

أيظنُّ هذا اإلنسان املنكر للبعث أن يُترك َهَمال ال ُيؤمر وال ُيْنهى، وال حياسب وال يعاقب؟ أمل يك هذا اإلنسان نطفة 
ى صورته يف ضعيفة من ماء مهني يراق ويصب يف األرحام، مث صار قطعة من دم جامد، فخلقه اهللا بقدرته وسوَّ

الذكر واألنثى، أليس ذلك اإلله اخلالق هلذه األشياء بقادر على : أحسن تقومي؟ فجعل من هذا اإلنسان الصنفني
  }سورة اإلنسان { . لقادر على ذلك -سبحانه وتعاىل -إعادة اخللق بعد فنائهم؟ بلى إنه 

  ) ١(شَْيئًا َمذْكُوًرا  َهلْ أََتى َعلَى الْإِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن

  }) ١(َهلْ أََتى َعلَى اإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشْيئًا َمذْكُوًرا { 
  .قد مضى على اإلنسان وقت طويل من الزمان قبل أن ُتنفَخ فيه الروح، مل يكن شيئا ُيذكر، وال ُيعرف له أثر

  ) ٣(إِنَّا َهَدْيَناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا كَفُوًرا ) ٢(أَْمشَاجٍ َنْبَتِليِه فََجَعلَْناُه َسِميًعا َبصًِريا  إِنَّا َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة

) ٣(يلَ إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا كَفُوًرا إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّبِ) ٢(إِنَّا َخلَقَْنا اإلْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ نَْبَتِليِه فََجَعلَْناُه َسِميًعا َبصًِريا { 
{  

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة خمتلطة من ماء الرجل وماء املرأة، خنتربه بالتكاليف الشرعية فيما بعد، فجعلناه من أجل 
؛ رذلك ذا مسع وذا بصر؛ ليسمع اآليات، ويرى الدالئل، إنا بينَّا له وعرَّفناه طريق اهلدى والضالل واخلري والش

  .ليكون إما مؤمًنا شاكًرا، وإما كفوًرا جاحدًا



  ) ٤(إِنَّا أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَالًا َوَسِعًريا 

  }) ٤(إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسالِسال َوأَغْالال َوَسِعًريا { 
  .ُتغلُّ هبا أيديهم إىل أعناقهم، وناًرا ُيحرقون هبا إنا أعتدنا للكافرين قيوًدا من حديد ُتَشدُّ هبا أرجلهم، وأغالال

  ) ٥(إِنَّ الْأَبَْراَر َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوًرا 

  }) ٥(إِنَّ األبَْرارَ َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوًرا { 
م القيامة ِمن كأس فيها مخر ممزوجة بأحسن أنواع إن أهل الطاعة واإلخالص الذين يؤدون حق اهللا، يشربون يو

  .الطيب، وهو ماء الكافور

َوُيطِْعُمونَ ) ٧(ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيوًْما كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطًريا ) ٦(َعْيًنا َيشَْرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه يُفَجِّرُوَنَها َتفْجًِريا 
إِنَّا َنخَاُف ) ٩(إِنََّما ُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اللَِّه لَا نُرِيُد مِْنكُمْ َجَزاًء َولَا ُشكُوًرا ) ٨(ِكيًنا َوَيِتيًما وَأَِسًريا الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْس

  ) ١٠(ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعبُوًسا قَْمطَرِيًرا 

َوُيطِْعُمونَ ) ٧(ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيْوًما كَانَ شَرُُّه ُمْسَتطًِريا  )٦(َعْيًنا َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّرونََها تَفْجًِريا { 
إِنَّا َنَخافُ ) ٩(إِنََّما ُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد مِْنكُْم َجَزاًء َوال ُشكُوًرا ) ٨(الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما وَأَِسًريا 

  }) ١٠(بَِّنا َيْوًما َعبُوًسا قَْمطَرِيًرا ِمْن َر
هذا الشراب الذي مزج من الكافور هو عني يشرب منها عباد اهللا، يتصرفون فيها، وُيْجروهنا حيث شاؤوا إجراًء 

هؤالء كانوا يف الدنيا يوفون مبا أوجبوا على أنفسهم من طاعة اهللا، وخيافون عقاب اهللا يف يوم القيامة الذي . سهال
ون ضرره خطريًا، وشره فاشًيا منتشًرا على الناس، إال َمن رحم اهللا، وُيطِْعمون الطعام مع حبهم له وحاجتهم يك

إليه، فقًريا عاجًزا عن الكسب ال ميلك من حطام الدنيا شيئًا، وطفال مات أبوه وال مال له، وأسًريا أُسر يف احلرب 
سن إليكم ابتغاء مرضاة اهللا، وطلب ثوابه، ال نبتغي عوًضا وال إمنا حن: من املشركني وغريهم، ويقولون يف أنفسهم

إنا خناف من ربنا يوًما شديًدا َتْعبِس فيه الوجوه، وتتقطَُّب اجلباه ِمن فظاعة أمره وشدة . نقصد محًدا وال ثناًء منكم
  .هوله

مُتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى ) ١٢(َوجََزاُهْم بَِما َصَبرُوا َجنَّةً َوَحرِيًرا ) ١١(فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلَك الَْيْومِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسرُوًرا 
  ) ١٤(َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظلَالَُها َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًا ) ١٣(الْأَرَاِئِك لَا َيَرْونَ ِفيَها شَْمًسا َولَا َزْمهَرِيًرا 

ُمتَِّكِئَني ِفيَها ) ١٢(َوَجَزاُهْم بَِما صََبُروا َجنَّةً َوحَرِيًرا ) ١١(لَْيْومِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسُروًرا فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلكَ ا{ 
  } )١٤(َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظاللَُها َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيال ) ١٣(َعلَى اَألَراِئِك ال َيَرْونَ ِفيَها َشْمًسا َوال َزْمهَرِيًرا 

فوقاهم اهللا من شدائد ذلك اليوم، وأعطاهم حسًنا ونوًرا يف وجوههم، وهبجة وفرًحا يف قلوهبم، وأثاهبم بصربهم يف 
الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاؤوا، وَيلَْبسون فيها احلرير الناعم، متكئني فيها على األسرَّة املزينة 

ا حر مشس وال شدة برد، وقريبة منهم أشجار اجلنة مظللة عليهم، وُسهِّل هلم بفاخر الثياب والستور، ال يرون فيه
  .أَْخذُ مثارها تسهيال



َوُيْسقَْونَ ِفيَها ) ١٦(قََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها َتقِْديًرا ) ١٥(َوُيطَاُف َعلَْيهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكَْوابٍ كَاَنْت قَوَارِيَرا 
  ) ١٨(َعْيًنا ِفيَها ُتسَمَّى َسلَْسبِيلًا ) ١٧(انَ ِمزَاُجَها زَْنَجبِيلًا كَأًْسا كَ

َوُيْسقَْونَ ِفيَها ) ١٦(قَوَارِيَرا ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها تَقْدِيًرا ) ١٥(َوُيطَاُف َعلَيْهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكْوَابٍ كَاَنْت قَوَارِيَرا { 
  }) ١٨(َعْيًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسلَْسبِيال ) ١٧(زَْنَجبِيال  كَأًْسا كَانَ ِمزَاُجَها

ويدور عليهم اخلدم بأواين الطعام الفضيَّة، وأكواب الشراب من الزجاج، زجاج من فضة، قدَّرها السقاة على 
ت بالزجنبيل، مقدار ما يشتهي الشاربون ال تزيد وال تنقص، وُيسْقَى هؤالء األبرار يف اجلنة كأًسا مملوءة مخًرا مزج

  .يشربون ِمن عنيٍ يف اجلنة تسمى سلسبيال؛ لسالمة شراهبا وسهولة مساغه وطيبه

  ) ١٩(َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَيَْتُهْم َحِسبَْتُهْم لُْؤلًُؤا َمْنثُوًرا 

  }) ١٩(سِْبَتُهمْ لُْؤلًُؤا َمْنثُوًرا َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهمْ َح{ 
حلسنهم وصفاء ألواهنم إشراق  -ويدور على هؤالء األبرار خلدمتهم غلمان دائمون على حاهلم، إذا أبصرهتم ظننتهم

  .اللؤلؤ املفرَّق املضيء -وجوههم

  ) ٢٠(َوإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت َنِعيًما َوُملْكًا كَبًِريا 

  }) ٢٠(َت ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيًما َوُملْكًا كَبًِريا َوإِذَا رَأَْي{ 
  .وإذا أبصرت أيَّ مكان يف اجلنة رأيت فيه نعيًما ال ُيْدركه الوصف، وُملْكا عظيًما واسًعا ال غاية له

  ) ٢١(َشرَاًبا طَهُوًرا  َعاِلَيُهمْ ِثيَاُب سُْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِسَْتبَْرٌق َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم

  }) ٢١(َعاِليَُهْم ِثيَاُب سُْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتبَْرٌق َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شََراًبا طَُهوًرا { 
احلليِّ  يعلوهم وجيمل أبداهنم ثياب بطائنها من احلرير الرقيق األخضر، وظاهرها من احلرير الغليظ، وُيَحلَّون من

  .بأساور من الفضة، وسقاهم رهبم فوق ذلك النعيم شراًبا ال رجس فيه وال دنس

  ) ٢٢(إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُمْ َجَزاًء َوكَانَ سَْعُيكُْم َمْشكُوًرا 

  }) ٢٢(إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ َسْعُيكُْم َمْشكُوًرا { 
  .أعمالكم الصاحلة، وكان عملكم يف الدنيا عند اهللا مرضًيا مقبوال إن هذا أُِعدَّ لكم مقابل: ويقال هلم

  ) ٢٣(إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتْنزِيلًا 

  }) ٢٣(إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتنْزِيال { 
الناس مبا فيه من الوعد والوعيد والثواب القرآن تنزيال من عندنا؛ لتذكر  -أيها الرسول-إنا حنن نَزَّلْنا عليك 

  .والعقاب



  ) ٢٥(وَاذْكُرِ اْسَم َربِّكَ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٢٤(فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َولَا ُتِطْع مِْنُهْم آِثًما أَْو كَفُوًرا 

  }) ٢٥(رِ اْسمَ رَبَِّك ُبكَْرةً وَأَصِيال َواذْكُ) ٢٤(فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َوال ُتِطْع مِْنُهْم آِثًما أَْو كَفُوًرا { 
فاصرب حلكم ربك القدري واقبله، وحلكمه الديين فامض عليه، وال تطع من املشركني من كان منغمًسا يف الشهوات 

  .أو مبالًغا يف الكفر والضالل، وداوم على ذكر اسم ربك ودعائه يف أول النهار وآخره

  ) ٢٦(سَبِّْحُه لَْيلًا طَوِيلًا َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجدْ لَُه َو

  }) ٢٦(َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوسَبِّْحُه لَْيال طَوِيال { 
  .ومن الليل فاخضع لربك، وَصلِّ له، وهتجَّد له زمًنا طويال فيه

  ) ٢٧(إِنَّ َهُؤلَاِء ُيِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ وََيذَُرونَ َوَراَءُهمْ َيْوًما ثَِقيلًا 

  }) ٢٧(َهُؤالِء ُيِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ َوَيذَُرونَ َوَراءَُهْم َيْوًما ثَقِيال  إِنَّ{ 
إن هؤالء املشركني حيبون الدنيا، وينشغلون هبا، ويتركون خلف ظهورهم العمل لآلخرة، وملا فيه جناهتم يف يوم 

  .عظيم الشدائد

  ) ٢٨(ا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُهمْ َتْبِديلًا َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشَددَْنا أَْسَرُهْم وَإِذَا شِئَْن

  }) ٢٨(َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشدَْدَنا أَْسَرُهْم َوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنا أَمْثَالَُهْم تَْبدِيال { 
  .حنن خلقناهم، وأحكمنا خلقهم، وإذا شئنا أهلكناهم، وجئنا بقوم مطيعني ممتثلني ألوامر رهبم

) ٣٠(َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما ) ٢٩(ةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا إِنَّ َهِذِه َتذِْكَر
  ) ٣١(ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

َوَما َتَشاُءونَ إِال أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما ) ٢٩(ةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيال إِنَّ َهِذهِ َتذْكَِر{ 
  }) ٣١(ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما ) ٣٠(

، فمن أراد اخلري لنفسه يف الدنيا واآلخرة اختذ باإلميان والتقوى طريقًا يوصله إىل مغفرة إن هذه السورة عظة للعاملني
إن اهللا كان عليًما بأحوال خلقه، حكيًما يف . وما تريدون أمًرا من األمور إال بتقدير اهللا ومشيئته. اهللا ورضوانه
املؤمنون، وأعدَّ للظاملني املتجاوزين حدود اهللا  ُيْدخل َمن يشاء ِمن عباده يف رمحته ورضوانه، وهم. تدبريه وصنعه
  }سورة املرسالت { . عذاًبا موجًعا

) ٥(فَالُْملِْقَياِت ذِكًْرا ) ٤(فَالْفَارِقَاِت فَْرقًا ) ٣(وَالنَّاشَِراِت َنْشًرا ) ٢(فَالْعَاِصفَاِت َعْصفًا ) ١(َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفًا 
  ) ٧(ُتوَعُدونَ لََواِقٌع  إِنََّما) ٦(ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا 

) ٥(فَالُْملِْقيَاِت ِذكًْرا ) ٤(فَالْفَارِقَاِت فَْرقًا ) ٣(َوالنَّاشَِراِت َنشًْرا ) ٢(فَالْعَاِصفَاِت َعْصفًا ) ١(َوالْمُْرَسالِت ُعْرفًا { 
  }) ٧(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََواِقٌع ) ٦(ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا 



ني هتب متتابعة يقفو بعضها بعضًا، وبالرياح الشديدة اهلبوب املهلكة، وباملالئكة املوكلني أقسم اهللا تعاىل بالرياح ح
بالسحب يسوقوهنا حيث شاء اهللا، وباملالئكة اليت تنزل من عند اهللا مبا يفرق بني احلق والباطل واحلالل واحلرام، 

لئال ؛ ذاًرا من اهللا إىل خلقه وإنذاًرا منه إليهم إع؛ وباملالئكة اليت تتلقى الوحي من عند اهللا وتنزل به على أنبيائه
  .إن الذي توعدون به ِمن أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازلٌ بكم ال حمالة. يكون هلم حجة

ِلأَيِّ َيْومٍ ) ١١(لُ أُقَِّتْت َوإِذَا الرُُّس) ١٠(َوإِذَا الْجِبَالُ ُنِسفَْت ) ٩(َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت ) ٨(فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت 
  ) ١٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٤(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ ) ١٣(ِلَيْومِ الْفَْصلِ ) ١٢(أُجِّلَْت 

َأليِّ َيْومٍ ) ١١(إِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت َو) ١٠(َوإِذَا الْجَِبالُ ُنِسفَْت ) ٩(وَإِذَا السََّماُء فُرَِجْت ) ٨(فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت { 
  }) ١٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٤(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ ) ١٣(ِلَيْومِ الْفَْصلِ ) ١٢(أُجِّلَْت 

ء َتذْروه فإذا النجوم طُمست وذهب ضياؤها، وإذا السماء تصدَّعت، وإذا اجلبال تطايرت وتناثرت وصارت هبا
أليِّ يوم عظيم أخِّرت الرسل؟ أخِّرت : الرياح، وإذا الرسل ُعيِّن هلم وقت وأجل للفصل بينهم وبني األمم، يقال

أيُّ شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هالك  -أيها اإلنسان-وما أعلمك . ليوم القضاء والفصل بني اخلالئق
  .دعظيم يف ذلك اليوم للمكذبني هبذا اليوم املوعو

  ) ١٨(كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ١٧(ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم الْآِخرِيَن ) ١٦(أَلَْم ُنْهِلِك الْأَوَِّلَني 

  }) ١٨(كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ١٧(ثُمَّ ُنْتبُِعُهُم اآلِخرِيَن ) ١٦(أَلَْم ُنهِْلِك األَوَِّلَني { 
بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد ومثود؟ مث نلحق هبم املتأخرين ممن كانوا ؛ ملاضيةأمل هنلك السابقني من األمم ا
؛ لتكذيبهم الرسول "مكة"ِمثل ذلك اإلهالك الفظيع نفعل هبؤالء اجملرمني من كفار . مثلهم يف التكذيب والعصيان

  .صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٩(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  }) ١٩(ذٍ ِللُْمكَذِّبَِني َوْيلٌ َيْوَمِئ{ 
  .هالك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذِّب بأن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له، والنبوِة والبعث واحلساب

  ) ٢٣(نِْعَم الْقَاِدُرونَ فَقََدْرَنا فَ) ٢٢(إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢١(فََجَعلَْناُه ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ ) ٢٠(أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ 

فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ ) ٢٢(إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢١(فََجَعلَْناُه ِفي قََرارٍ َمِكنيٍ ) ٢٠(أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ { 
)٢٣ ({  

يف مكان حصني، وهو رحم  من ماء ضعيف حقري وهو النطفة، فجعلنا هذا املاء -يا معشر الكفار -أمل خنلقكم
  .املرأة، إىل وقت حمدود ومعلوم عند اهللا تعاىل؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون حنن

  ) ٢٤(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 



  }) ٢٤(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
  .هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بقدرتنا

  ) ٢٧(َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَي َشاِمخَاٍت َوأَسْقَْيَناكُْم َماًء فَُراًتا ) ٢٦(أَْحَياًء َوأَمَْواًتا ) ٢٥(َنجَْعلِ الْأَْرَض ِكفَاًتا  أَلَْم

  }) ٢٧(قَْيَناكُْم َماًء فَُراًتا َوَجَعلَْنا ِفيَها َروَاِسَي َشاِمخَاٍت وَأَْس) ٢٦(أَْحَياًء َوأَمَْواًتا ) ٢٥(أَلَْم َنْجَعلِ اَألْرَض ِكفَاًتا { 
أمل جنعل هذه األرض اليت تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء ال حيصون، ويف بطنها أمواًتا ال حيصرون، وجعلنا 

  فيها جباال ثوابت عاليات؛ لئال تضطرب بكم، وأسقيناكم ماًء عذًبا سائًغا؟

  ) ٢٨(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  }) ٢٨(لٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني َوْي{ 
  .هالك ودمار يوم القيامة للمكذبني هبذه النعم

) ٣١(لَا ظَِليلٍ َولَا ُيغْنِي ِمَن اللََّهبِ ) ٣٠(اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث ُشَعبٍ ) ٢٩(اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 
  ) ٣٣(كَأَنَُّه جَِمالٌَت ُصفٌْر ) ٣٢(كَالْقَْصرِ إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ 

ال ظَِليلٍ َوال ُيغْنِي ِمَن اللََّهبِ ) ٣٠(اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَالِث ُشَعبٍ ) ٢٩(اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتمْ بِِه ُتكَذُِّبونَ { 
  }) ٣٣(ٌت صُفٌْر كَأَنَُّه جِمَالَ) ٣٢(إِنََّها َترِْمي بَِشَررٍ كَالْقَْصرِ ) ٣١(

سريوا إىل عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون يف الدنيا، سريوا، فاستظلوا بدخان جهنم : يقال للكافرين يوم القيامة
إن جهنم تقذف من . يتفرع منه ثالث قطع، ال ُيِظل ذلك الظل من حر ذلك اليوم، وال يدفع من حر اللهب شيئًا

كأن شرر جهنم املتطاير منها إبل سود مييل . ناء املشيد يف العِظم واالرتفاعالنار بشرر عظيم، كل شرارة منه كالب
  .لوهنا إىل الصُّفْرة

  ) ٣٤(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  }) ٣٤(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
  .هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بوعيد اهللا

  ) ٣٦(َولَا ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ ) ٣٥(َهذَا َيْوُم لَا َيْنِطقُونَ 

  }) ٣٦(َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ ) ٣٥(َهذَا َيْوُم ال َيْنِطقُونَ { 
هذا يوم القيامة الذي ال ينطق فيه املكذبون بكالم ينفعهم، وال يكون هلم إذن يف الكالم فيعتذرون؛ ألنه ال عذر 

  .هلم

  ) ٣٧(ِللُْمكَذِّبَِني َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ 



  }) ٣٧(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
  .هالك وعذاب شديد يومئذ للمكذبني هبذا اليوم وما فيه

  ) ٣٩(فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَِكيُدوِن ) ٣٨(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم وَالْأَوَِّلَني 

  }) ٣٩(فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَكِيُدوِن ) ٣٨(ْم وَاَألوَِّلَني َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمعَْناكُ{ 
مع  -يا معشر كفار هذه األمة-هذا يوم يفصل اهللا فيه بني اخلالئق، ويتميز فيه احلق من الباطل، مجعناكم فيه 

ا أنفسكم ِمن بطش الكفار األولني من األمم املاضية، فإن كان لكم حيلة يف اخلالص من العذاب فاحتالوا، وأنقذو
  .اهللا وانتقامه

  ) ٤٠(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  }) ٤٠(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
  .هالك ودمار يوم القيامة للمكذبني بيوم القيامة

إِنَّا ) ٤٣(ْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ كُلُوا َوا) ٤٢(َوفََواِكَه ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٤١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظلَالٍ َوُعُيوٍن 
  ) ٤٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٤(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

إِنَّا ) ٤٣(ُتْم َتْعَملُونَ كُلُوا وَاْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُْن) ٤٢(َوفََواِكَه ِممَّا َيشَْتُهونَ ) ٤١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظاللٍ َوُعُيوٍن { 
  }) ٤٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٤(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

إن الذين خافوا رهبم يف الدنيا، واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هم يوم القيامة يف ظالل األشجار 
كلوا أكال لذيذًا، واشربوا شرًبا : يقال هلم. مما تشتهيه أنفسهم يتنعمون الوارفة وعيون املاء اجلارية، وفواكه كثرية

إنا مبثل ذلك اجلزاء العظيم جنزي أهل اإلحسان يف أعماهلم . هنيئًا؛ بسبب ما قدمتم يف الدنيا من صاحل األعمال
  .لنعيم والعذابهالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بيوم اجلزاء واحلساب وما فيه من ا. وطاعتهم لنا

  ) ٤٦(كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليلًا إِنَّكُْم ُمْجرُِمونَ 

  }) ٤٦(كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليال إِنَّكُْم ُمْجرُِمونَ { 
كلوا من لذائذ الدنيا، واستمتعوا بشهواهتا الفانية زمًنا قليال؛ إنكم جمرمون بإشراككم : مث هدَّد اهللا الكافرين فقال 

  .باهللا

  ) ٤٧(لٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني َوْي

  }) ٤٧(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
  .هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بيوم احلساب واجلزاء

  ) ٤٨(َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اْركَعُوا لَا َيْركَُعونَ 



  }) ٤٨(َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعوا ال َيْركَُعونَ { 
  .صلُّوا هللا، واخشعوا له، ال خيشعون وال يصلُّون، بل يصرُّون على استكبارهم: هلؤالء املشركني وإذا قيل

  ) ٥٠(فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ ) ٤٩(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

  }) ٥٠( فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَدهُ ُيْؤِمُنونَ) ٤٩(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
هالك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبني بآيات اهللا، إن مل يؤمنوا هبذا القرآن، فبأي كتاب وكالم بعده يؤمنون؟ 

  .وهو املبيِّن لكل شيء، الواضح يف حكمه وأحكامه وأخباره، املعجز يف ألفاظه ومعانيه

  }سورة النبأ { 

  ) ٣(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ ) ٢( َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ) ١(َعمَّ َيَتَساَءلُونَ 

  }) ٣(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ ) ٢(َعنِ النََّبإِ الَْعِظيمِ ) ١(َعمَّ يََتَساَءلُونَ { 
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن اخلرب العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن 

  .ه كفار قريش وكذَّبوا به البعث الذي شك في

  ) ٥(ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٤(كَلَّا َسَيْعلَُمونَ 

  }) ٥(ثُمَّ كَال َسَيْعلَُمونَ ) ٤(كَال َسَيْعلَُمونَ { 
ما األمر كما يزعم هؤالء املشركون، سيعلم هؤالء املشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر هلم ما اهللا فاعل هبم يوم 

وهذا . كد هلم ذلك، ويتأكد هلم صدق ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم، من القرآن والبعثالقيامة، مث سيتأ
  .هتديد ووعيد هلم

  ) ٦(أَلَْم َنجَْعلِ الْأَْرَض ِمهَاًدا 

  }) ٦(أَلَْم َنْجَعلِ اَألْرَض مَِهاًدا { 
  أمل جنعل األرض ممهدة لكم كالفراش؟

  ) ٧(َوالْجِبَالَ أَوَْتاًدا 

  }) ٧(َبالَ أَْوَتاًدا َوالْجِ{ 
  واجلبال رواسي؛ كي ال تتحرك بكم األرض؟

  ) ٨(َوَخلَقَْناكُْم أَْزوَاًجا 



  }) ٨(َوَخلَقَْناكُْم أَزَْواًجا { 
  وخلقناكم أصنافا ذكرا وأنثى؟

  ) ٩(َوَجَعلَْنا َنْوَمكُْم سَُباًتا 

  }) ٩(َوَجَعلَْنا َنوَْمكُْم ُسَباًتا { 
  نكم، فيه هتدؤون وتسكنون؟وجعلنا نومكم راحة ألبدا

  ) ١٠(َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ لَِباًسا 

  }) ١٠(َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَباًسا { 
  وجعلنا الليل لباًسا َتلَْبسكم ظلمته وتغشاكم، كما يستر الثوب البسه؟

  ) ١١(َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاًشا 

  }) ١١(َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاًشا { 
  لنهار معاشا تنتشرون فيه ملعاشكم، وتسَعون فيه ملصاحلكم؟وجعلنا ا

  ) ١٢(َوَبَنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبًعا ِشَداًدا 

  }) ١٢(َوَبنَْيَنا فَْوقَكُْم َسبًْعا ِشَداًدا { 
  وبنينا فوقكم سبع مسوات متينة البناء حمكمة اخللق، ال صدوع هلا وال فطور؟

   )١٣(َوَجَعلَْنا سَِراًجا َوهَّاًجا 

  }) ١٣(َوَجَعلَْنا سِرَاًجا َوهَّاًجا { 
  وجعلنا الشمس سراًجا وقَّاًدا مضيئًا؟

  ) ١٦(َوجَنَّاٍت أَلْفَافًا ) ١٥(لُِنخْرَِج بِِه َحبا َوَنبَاًتا ) ١٤(َوأَنَْزلَْنا ِمَن الْمُْعِصرَاِت َماًء ثَجَّاًجا 

  }) ١٦(َوَجنَّاٍت أَلْفَافًا ) ١٥(لُِنخْرَِج بِِه َحبا َوَنبَاًتا ) ١٤(َوأَْنَزلَْنا ِمَن الُْمْعصَِراِت َماًء ثَجَّاًجا { 
وأنزلنا من السحب املمطرة ماء منصَّبا بكثرة، لنخرج به حًبا مما يقتات به الناس وحشائش مما تأكله الدَّواب، 

  وبساتني ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصاهنا؟

  ) ١٨(َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَتَأُْتونَ أَفْوَاًجا ) ١٧(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا 



  }) ١٨(َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فََتأُْتونَ أَفْوَاًجا ) ١٧(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا { 
" القرن"فخ املَلَك يف إن يوم الفصل بني اخللق، وهو يوم القيامة، كان وقًتا وميعاًدا حمدًدا لألولني واآلخرين، يوم ين

  .إيذاًنا بالبعث فتأتون أممًا، كل أمة مع إمامهم

  ) ١٩(َوفُِتَحِت السََّماُء فَكَاَنْت أَْبوَاًبا 

  }) ١٩(َوفُِتَحتِ السََّماُء فَكَاَنْت أَْبوَاًبا { 
  .وفُتحت السماء، فكانت ذات أبواب كثرية لنزول املالئكة

  ) ٢٠(سََراًبا َوُسيَِّرِت الْجِبَالُ فَكَاَنْت 

  }) ٢٠(َوُسيَِّرِت الْجَِبالُ فَكَاَنْت َسرَاًبا { 
  .ونسفت اجلبال بعد ثبوهتا، فكانت كالسراب

) ٢٤(لَا َيذُوقُونَ ِفيَها َبرًْدا َولَا َشرَاًبا ) ٢٣(لَابِِثَني ِفيَها أَحْقَاًبا ) ٢٢(ِللطَّاِغَني مَآًبا ) ٢١(إِنَّ َجهَنََّم كَاَنْت مِْرصَاًدا 
  ) ٢٦(جََزاًء وِفَاقًا ) ٢٥(لَّا َحِميًما َوغَسَّاقًا إِ

ال َيذُوقُونَ ِفيَها َبرًْدا َوال شََراًبا ) ٢٣(البِِثَني ِفيَها أَحْقَاًبا ) ٢٢(ِللطَّاِغَني َمآًبا ) ٢١(إِنَّ جََهنََّم كَاَنْت ِمْرَصاًدا { 
  }) ٢٦(جََزاًء وِفَاقًا ) ٢٥(إِال َحِميًما َوغَسَّاقًا ) ٢٤(

إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أُِعدَّت هلم، للكافرين مرجًعا، ماكثني فيها دهوًرا متعاقبة ال تنقطع، 
ال َيطَْعمون فيها ما ُيبْرد حرَّ السعري عنهم، وال شراًبا يرويهم، إال ماًء حاًرا، وصديد أهل النار، جياَزون بذلك جزاء 

  .نوا يعملوهنا يف الدنياعادال موافقًا ألعماهلم اليت كا

فَذُوقُوا فَلَْن ) ٢٩(َوكُلَّ َشْيٍء أَْحصَْيَناُه ِكتَاًبا ) ٢٨(َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا ِكذَّاًبا ) ٢٧(إِنَُّهْم كَانُوا لَا َيْرُجونَ ِحسَاًبا 
  ) ٣٠(َنزِيَدكُْم إِلَّا َعذَاًبا 

فَذُوقُوا فَلَْن ) ٢٩(وَكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْيَناُه ِكتَاًبا ) ٢٨(ُبوا بِآَياتَِنا ِكذَّاًبا َوكَذَّ) ٢٧(إِنَُّهْم كَاُنوا ال َيْرُجونَ ِحسَاًبا { 
  }) ٣٠(َنزِيَدكُْم إِال َعذَاًبا 

إهنم كانوا ال خيافون يوم احلساب فلم يعملوا له، وكذَّبوا مبا جاءهتم به الرسل تكذيبا، وكلَّ شيء علمناه وكتبناه يف 
  .جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إال عذاًبا فوق عذابكم -أيها الكافرون-قوا اللوح احملفوظ، فذو

لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا َولَا ) ٣٤(َوكَأًْسا ِدَهاقًا ) ٣٣(َوكََواِعَب أَْترَاًبا ) ٣٢(َحَداِئَق َوأَْعنَاًبا ) ٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا 
  ) ٣٥(ِكذَّاًبا 

ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا ) ٣٤(َوكَأًْسا ِدَهاقًا ) ٣٣(َوكََواِعَب أَْترَاًبا ) ٣٢(َحدَاِئَق َوأَْعَناًبا ) ٣١( َمفَاًزا إِنَّ ِللُْمتَِّقَني{ 
  }) ٣٥(َوال ِكذَّاًبا 



إن هلم بساتني عظيمة وأعنابًا، وهلم زوجات حديثات . إن للذين خيافون رهبم ويعملون صاحلًا، فوًزا بدخوهلم اجلنة
ال يسمعون يف هذه اجلنة باطال من القول، وال . لسن، نواهد مستويات يف سن واحدة، وهلم كأس مملوءة مخًراا

  .يكذب بعضهم بعضًا

َيْوَم ) ٣٧(َربِّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما بَْيَنُهَما الرَّْحَمنِ لَا َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاًبا ) ٣٦(َجَزاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحسَاًبا 
ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ ) ٣٨(َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ َصفًّا لَا َيَتكَلَُّمونَ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََواًبا 

  ) ٣٩(إِلَى َربِِّه مَآًبا 

َيْوَم ) ٣٧(َماَواِت وَاَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمنِ ال َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاًبا َربِّ السَّ) ٣٦(جََزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحسَاًبا { 
 ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ) ٣٨(َيقُوُم الرُّوُح َوالَْمالِئكَةُ َصفًّا ال يََتكَلَُّمونَ إِال َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ َصوَاًبا 

  }) ٣٩(إِلَى َربِِّه مَآًبا 
هلم كل ذلك جزاء ومنَّة من اهللا وعطاًء كثًريا كافًيا هلم، ربِّ السموات واألرض وما بينهما، رمحنِ الدنيا واآلخرة، 
ال ميلكون أن يسألوه إال فيما أذن هلم فيه، يوم يقوم جربيل عليه السالم واملالئكة مصطفِّني، ال يشفعون إال ملن أذن 

ذلك اليوم احلق الذي ال ريب يف وقوعه، فمن شاء النجاة ِمن أهواله . رمحن يف الشفاعة، وقال حقًا وسداًداله ال
  .فليتخذ إىل ربه مرجًعا بالعمل الصاحل

  ) ٤٠(نِي كُْنُت تَُراًبا إِنَّا أَْنذَرَْناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا َيْوَم َينْظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيدَاُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَْيَت

  }) ٤٠(ْنتُ ُترَاًبا إِنَّا أَْنذَْرَناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا َيْوَم َيْنظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَيَْتنِي كُ{ 
ب من إمث، ويقول إنَّا حذَّرناكم عذاب يوم اآلخرة القريب الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خري أو اكتس

  }سورة النازعات { . يا ليتين كنت تراًبا فلم أُبعث: الكافر من هول احلساب

َيْومَ ) ٥(فَالُْمَدبِّرَاِت أَمًْرا ) ٤(فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا ) ٣(وَالسَّابَِحاِت َسْبًحا ) ٢(َوالنَّاِشطَاِت َنشْطًا ) ١(َوالنَّازَِعاِت غَْرقًا 
  ) ٧(َتْتَبعَُها الرَّاِدفَةُ ) ٦( َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ

) ٥(فَالُْمَدبَِّراِت أَْمًرا ) ٤(فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا ) ٣(وَالسَّابِحَاِت سَْبًحا ) ٢(َوالنَّاشِطَاِت َنْشطًا ) ١(َوالنَّازِعَاِت غَْرقًا { 
  }) ٧(َتْتَبعَُها الرَّاِدفَةُ ) ٦(َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ 

اىل باملالئكة اليت تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، واملالئكة اليت تقبض أرواح املؤمنني بنشاط ورفق، أقسم اهللا تع
واملالئكة اليت َتْسَبح يف نزوهلا من السماء وصعودها إليها، فاملالئكة اليت تسبق وتسارع إىل تنفيذ أمر اهللا، فاملالئكة 

وال جيوز للمخلوق أن يقسم بغري خالقه، فإن فعل فقد -ؤون الكون املنفذات أمر رهبا فيما أوكل إليها تدبريه من ش
  .لُتبعثَنَّ اخلالئق وُتَحاَسب، يوم تضطرب األرض بالنفخة األوىل نفخة اإلماتة، تتبعها نفخة أخرى لإلحياء -أشرك

  ) ٩(أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ ) ٨(قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ وَاجِفَةٌ 

  }) ٩(أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ ) ٨(ةٌ قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ َواجِفَ{ 
  .قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة اخلوف، أبصار أصحاهبا ذليلة من هول ما ترى



  ) ١٢(قَالُوا تِلَْك إِذًا كَرَّةٌ خَاِسَرةٌ ) ١١(أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َنِخَرةً ) ١٠(َيقُولُونَ أَإِنَّا لََمْرُدوُدونَ ِفي الَْحاِفَرِة 

  }) ١٢(قَالُوا ِتلَْك إِذًا كَرَّةٌ َخاسَِرةٌ ) ١١(أَِئذَا كُنَّا ِعظَاًما َنخَِرةً ) ١٠(ولُونَ أَئِنَّا لََمْرُدوُدونَ ِفي الَْحاِفَرِة َيقُ{ 
: أُنَردُّ بعد موتنا إىل ما كنا عليه أحياء يف األرض؟ أنردُّ وقد صرنا عظاًما بالية؟ قالوا: يقول هؤالء املكذبون بالبعث

  .تنا تلك ستكون إذًا خائبة كاذبةرجع

  ) ١٤(فَإِذَا ُهْم بِالسَّاِهَرِة ) ١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ 

  }) ١٤(فَإِذَا ُهْم بِالسَّاهَِرِة ) ١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ { 
  .فإمنا هي نفخة واحدة، فإذا هم أحياء على وجه األرض بعد أن كانوا يف بطنها

  ) ١٥(لْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى َه

  }) ١٥(َهلْ أَتاَك َحدِيثُ ُموَسى { 
  خرب موسى؟ -أيها الرسول-هل أتاك 

) ١٨(فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى ) ١٧(اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ١٦(إِذْ َناَداُه َربُُّه بِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ طًُوى 
  ) ١٩(إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى  َوأَْهِدَيَك

) ١٨(فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى ) ١٧(اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ١٦(إِذْ َنادَاُه َربُُّه بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى { 
  }) ١٩(َوأَْهِدَيَك إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى 

أتودُّ : اذهب إىل فرعون، إنه قد أفرط يف العصيان، فقل له: ، فقال له"طوى"رك حني ناداه ربه بالوادي املطهَّر املبا
  أن تطهِّر نفسك من النقائص وحتليها باإلميان، وأُرشدك إىل طاعة ربك، فتخشاه وتتقيه؟

  ) ٢٢(ثُمَّ أَدَْبَر َيسَْعى ) ٢١(فَكَذََّب َوَعَصى ) ٢٠(فَأََراُه الْآَيةَ الْكُْبَرى 

  }) ٢٢(ثُمَّ أَدَْبَر َيسَْعى ) ٢١(فَكَذََّب َوَعَصى ) ٢٠(َيةَ الْكُبَْرى فَأَرَاُه اآل{ 
العصا واليد، فكذب فرعون نيبَّ اهللا موسى عليه السالم، وعصى ربه عزَّ : فأرى موسى فرعونَ العالمة العظمى

  .وجلَّ، مث ولَّى معرًضا عن اإلميان جمتهًدا يف معارضة موسى

إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن ) ٢٥(فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ الْآِخَرِة َوالْأُولَى ) ٢٤(فَقَالَ أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى ) ٢٣(فََحَشَر فََناَدى 
  ) ٢٦(َيْخَشى 

إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن ) ٢٥(فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ اآلِخَرِة َواألُولَى ) ٢٤(فَقَالَ أََنا رَبُّكُُم اَألْعلَى ) ٢٣(فََحَشَر فََناَدى { 
  }) ٢٦(َيْخَشى 

أنا ربكم الذي ال ربَّ فوقه، فانتقم اهللا منه بالعذاب يف الدنيا واآلخرة، وجعله : فجمع أهل مملكته وناداهم، فقال
  .إن يف فرعون وما نزل به من العذاب ملوعظةً ملن يتعظ وينزجر. عربة ونكاال ألمثاله من املتمردين



وَالْأَْرضَ ) ٢٩(َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَْخَرجَ ُضَحاَها ) ٢٨(َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها ) ٢٧(أَْنُتْم أََشدُّ َخلْقًا أَمِ السََّماُء َبَناَها أَ
  ) ٣٣(ا لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم مََتاًع) ٣٢(وَالْجِبَالَ أَْرَساَها ) ٣١(أَخَْرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ٣٠(َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

َواَألْرضَ ) ٢٩(َوأَغْطََش لَْيلََها وَأَخَْرَج ُضَحاَها ) ٢٨(َرفََع سَْمكََها فَسَوَّاَها ) ٢٧(أَأَنُْتْم أََشدُّ َخلْقًا أَمِ السََّماُء َبَناَها { 
  }) ٣٣(مََتاًعا لَكُْم َوَألنَْعاِمكُْم ) ٣٢(الْجِبَالَ أَْرَساَها َو) ٣١(أَخَْرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ٣٠(َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 
بعد املوت أشد يف تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم كالبناء، وأعلى سقفها يف اهلواء ال  -أَبعْثُكم أيها الناس

لق السماء بسطها، واألرض بعد خ. تفاوت فيها وال فطور، وأظلم ليلها بغروب مشسها، وأبرز هنارها بشروقها
خلق . وأودع فيها منافعها، وفجَّر فيها عيون املاء، وأنبت فيها ما ُيرعى من النباتات، وأثبت فيها اجلبال أوتاًدا هلا

إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على اهللا من خلق هذه األشياء، . (سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم وألنعامكم 
  .)وكله على اهللا هني يسري

  ) ٣٦(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِلَمْن يََرى ) ٣٥(َيْوَم َيَتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َما َسَعى ) ٣٤(فَإِذَا َجاَءتِ الطَّامَّةُ الْكُْبَرى 

  }) ٣٦(يََرى  َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِلَمْن) ٣٥(َيْوَم يََتذَكَُّر اإلِْنَسانُ َما سََعى ) ٣٤(فَإِذَا َجاَءِت الطَّامَّةُ الْكُبَْرى { 
فإذا جاءت القيامة الكربى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية، عندئذ ُيعَْرض على اإلنسان كل عمله من خري 

  .وشر، فيتذكره ويعترف به، وأُظهرت جهنم لكل مُْبِصر ُترى ِعيانًا

  ) ٣٩(ِهَي الَْمأَْوى فَإِنَّ الَْجحِيَم ) ٣٨(َوآثََر الْحََياةَ الدُّْنَيا ) ٣٧(فَأَمَّا َمْن طََغى 

  }) ٣٩(فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهيَ الَْمأَْوى ) ٣٨(َوآثََر الَْحَياةَ الدُّْنَيا ) ٣٧(فَأَمَّا َمْن طََغى { 
  .فأمَّا َمن مترد على أمر اهللا، وفضل احلياة الدنيا على اآلخرة، فإن مصريه إىل النار

  ) ٤١(فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى ) ٤٠(فَْس َعنِ الَْهَوى َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه وََنَهى النَّ

  }) ٤١(فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهيَ الَْمأَْوى ) ٤٠(َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى { 
  .، فإن اجلنة هي مسكنهوأمَّا َمْن خاف القيام بني يدي اهللا للحساب، وهنى النفس عن األهواء الفاسدة

إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن ) ٤٤(إِلَى َربَِّك ُمنَْتَهاَها ) ٤٣(ِفيمَ أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها ) ٤٢(َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها 
  ) ٤٦(ُضَحاَها  كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَروَْنَها لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَْو) ٤٥(َيْخَشاَها 

إِنََّما أَْنَت مُْنِذُر َمْن ) ٤٤(إِلَى رَبَِّك ُمْنَتَهاَها ) ٤٣(فِيَم أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها ) ٤٢(َيْسأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها { 
  }) ٤٦(اَها كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَروَْنَها لَْم َيلَْبثُوا إِال َعِشيَّةً أَْو ُضَح) ٤٥(َيْخَشاَها 

لسَت يف شيء ِمن علمها، . عن وقت حلول الساعة اليت تتوعدهم هبا -استخفافا -يسألك املشركون أيها الرسول
كأهنم يوم يرون قيام الساعة مل . بل مرد ذلك إىل اهللا عز وجل، وإمنا شأنك يف أمر الساعة أن حتذر منها َمن خيافها

  .إال ما بني الظهر إىل غروب الشمس، أو ما بني طلوع الشمس إىل نصف النهاريلبثوا يف احلياة الدنيا؛ هلول الساعة 



  }سورة عبس { 

  ) ٢(أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى ) ١(َعَبَس َوَتوَلَّى 

  }) ٢(أَنْ َجاَءُه اَألْعَمى ) ١(َعَبَس َوتََولَّى { 
عمى عبد اهللا بن أم مكتوم جاءه ظهر التغري والعبوس يف وجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأعرض ألجل أن األ

  .مسترشدا، وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم منشغال بدعوة كبار قريش إىل اإلسالم

  ) ٤(أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى ) ٣(َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَُّه َيزَّكَّى 

  }) ٤(فََعُه الذِّكَْرى أَْو َيذَّكَُّر فََتْن) ٣(َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى { 
  .وأيُّ شيء جيعلك عاملًا حبقيقة أمره؟ لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر، أو حيصل له املزيد من االعتبار واالزدجار

  ) ٧(َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى ) ٦(فَأَْنتَ لَُه َتَصدَّى ) ٥(أَمَّا َمنِ اْسَتغَْنى 

  }) ٧(َوَما َعلَْيَك أَال َيزَّكَّى ) ٦(َت لَُه َتَصدَّى فَأَْن) ٥(أَمَّا َمنِ اْستَْغَنى { 
  أما َمن استغىن عن هديك، فأنت تتعرض له وتصغي لكالمه، وأي شيء عليك أال يتطهر من كفره؟

ِفي ) ١٢(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ١١(كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ ) ١٠(فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى ) ٩(َوُهَو َيْخَشى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيسَْعى 
  ) ١٦(ِكَرامٍ َبَرَرٍة ) ١٥(بِأَْيِدي سَفََرٍة ) ١٤(َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة ) ١٣(ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة 

) ١٢(َء ذَكََرُه فََمْن َشا) ١١(كَال إِنََّها َتذِْكَرةٌ ) ١٠(فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى ) ٩(َوُهَو َيْخَشى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى { 
  }) ١٦(ِكَرامٍ َبَرَرٍة ) ١٥(بِأَْيِدي َسفََرٍة ) ١٤(َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة ) ١٣(ِفي ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة 

ليس األمر كما . وأمَّا من كان حريصا على لقائك، وهو خيشى اهللا من التقصري يف االسترشاد، فأنت عنه تتشاغل
هذا . فمن شاء ذكر اهللا وَأَْتمَّ بوحيه. وعظة لك ولكل من شاء االتعاظفعلت أيها الرسول، إن هذه السورة م

الوحي، وهو القرآن يف صحف معظمة، موقرة، عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي مالئكة 
  .كتبة، سفراء بني اهللا وخلقه، كرام اخللق، أخالقهم وأفعاهلم بارة طاهرة

ثُمَّ أََماتَهُ ) ٢٠(ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه ) ١٩(ِمْن ُنطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه ) ١٨(ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه ) ١٧(أَكْفََرُه قُِتلَ الْإِْنَسانُ َما 
  ) ٢٣(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ َما أََمَرُه ) ٢٢(ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرُه ) ٢١(فَأَقَْبَرُه 

ثُمَّ ) ٢٠(ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه ) ١٩(ِمْن ُنطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه ) ١٨(ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه ) ١٧(فََرُه قُِتلَ اإلِْنَسانُ َما أَكْ{ 
  }) ٢٣(كَال لَمَّا يَقْضِ َما أََمَرُه ) ٢٢(ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرُه ) ٢١(أََماَتُه فَأَقَْبَرُه 

 -أمل ير ِمن أيِّ شيء خلقه اهللا أول مرة؟ خلقه اهللا من ماء قليل!! ا أشدَّ كفره بربهلُِعَن اإلنسان الكافر وُعذِّب، م
فقدَّره أطوارا، مث بني له طريق اخلري والشر، مث أماته فجعل له مكاًنا ُيقرب فيه، مث إذا شاء سبحانه أحياه،  -وهو املَنِيُّ



ر ويفعل، فلم يَُؤدِّ ما أمره اهللا به من اإلميان والعمل ليس األمر كما يقول الكاف. وبعثه بعد موته للحساب واجلزاء
  .بطاعته

) ٢٧(فَأَْنبَْتَنا ِفيَها حَبا ) ٢٦(ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض شَقًّا ) ٢٥(أَنَّا صََبْبَنا الَْماَء َصبا ) ٢٤(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ إِلَى طََعاِمِه 
  ) ٣٢(َمَتاًعا لَكُْم َوِلأَنَْعاِمكُْم ) ٣١(َوفَاِكَهةً َوأَبا ) ٣٠(َوَحدَاِئَق غُلًْبا ) ٢٩(وََنْخلًا  َوَزْيتُوًنا) ٢٨(َوِعَنًبا َوقَْضًبا 

) ٢٧(ا فَأَْنبَْتَنا ِفيَها حَب) ٢٦(ثُمَّ َشقَقَْنا اَألْرَض شَقًّا ) ٢٥(أَنَّا َصَبْبَنا الَْماَء صَبا ) ٢٤(فَلَْيْنظُرِ اِإلْنَسانُ إِلَى طََعاِمِه { 
  }) ٣٢(َمَتاًعا لَكُْم َوَألْنَعاِمكُْم ) ٣١(َوفَاِكَهةً وَأَبا ) ٣٠(َوَحَداِئَق غُلًْبا ) ٢٩(َوَزْيتُوًنا وََنْخال ) ٢٨(َوِعَنًبا َوقَْضًبا 

أخرجنا  كيف خلق اهللا طعامه الذي هو قوام حياته؟ أنَّا صببنا املاء على األرض َصبا، مث شققناها مبا: فليتدبر اإلنسان
منها من نبات شىت، فأنبتنا فيها حًبا، وعنًبا وعلفًا للدواب، وزيتوًنا وخنال وحدائق عظيمة األشجار، ومثاًرا وكأل 

  .َتْنَعمون هبا أنتم وأنعامكم

ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم ) ٣٦(ِتِه وََبنِيِه َوصَاِحَب) ٣٥(َوأُمِِّه وَأَبِيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ) ٣٣(فَإِذَا َجاَءتِ الصَّاخَّةُ 
  ) ٣٧(َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه 

ِلكُلِّ اْمرِئٍ ) ٣٦(َوصَاِحَبِتِه َوَبنِيِه ) ٣٥(َوأُمِِّه َوأَبِيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ) ٣٣(فَإِذَا َجاَءِت الصَّاخَّةُ { 
  }) ٣٧(ْغنِيِه ِمْنُهْم َيْومَِئٍذ َشأْنٌ ُي

فإذا جاءت صيحة يوم القيامة اليت تصمُّ ِمن هوهلا األمساع، يوم يفرُّ املرء هلول ذلك اليوم من أخيه، وأمه وأبيه، 
  .لكل واحد منهم يومئٍذ أمر يشغله ومينعه من االنشغال بغريه. وزوجه وبنيه

أُولَِئَك ُهمُ ) ٤١(َتْرهَقَُها قََتَرةٌ ) ٤٠(َوُوجُوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ ) ٣٩(ضَاِحكَةٌ ُمْسَتْبِشَرةٌ ) ٣٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ ُمْسِفَرةٌ 
  ) ٤٢(الْكَفََرةُ الْفََجَرةُ 

أُولَِئكَ  )٤١(َتْرَهقَُها قََتَرةٌ ) ٤٠(وَُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ ) ٣٩(َضاِحكَةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ ) ٣٨(ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ ُمسِْفَرةٌ { 
  }) ٤٢(ُهُم الْكَفََرةُ الْفََجَرةُ 

أولئك . وجوه أهل النعيم يف ذلك اليوم مستنرية، مسرورة فرحة، ووجوه أهل اجلحيم مظلمة مسودَّة، تغشاها ذلَّة
  .املوصوفون هبذا الوصف هم الذين كفروا بنعم اهللا وكذَّبوا بآياته، وجترؤوا على حمارمه بالفجور والطغيان

  }التكوير  سورة{ 

َوإِذَا ) ٤(َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت ) ٣(وَإِذَا الْجِبَالُ ُسيَِّرْت ) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت ) ١(إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت 
بِأَيِّ ذَْنبٍ ) ٨(وَدةُ ُسِئلَْت وَإِذَا الَْمْوُء) ٧(َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت ) ٦(َوإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت ) ٥(الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 

َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت ) ١٢(َوإِذَا الَْجِحيمُ ُسعَِّرْت ) ١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت ) ١٠(َوإِذَا الصُُّحُف ُنشَِرْت ) ٩(قُِتلَْت 
  ) ١٤(َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت ) ١٣(



َوإِذَا ) ٤(َوإِذَا الِْعَشاُر ُعطِّلَْت ) ٣(َوإِذَا الْجِبَالُ سُيَِّرْت ) ٢(ا النُُّجوُم اْنكََدَرْت وَإِذَ) ١(إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت { 
بِأَيِّ ذَْنبٍ ) ٨(وَإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت ) ٧(َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت ) ٦(َوإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت ) ٥(الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 

َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت ) ١٢(َوإِذَا الَْجِحيمُ ُسعَِّرْت ) ١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت ) ١٠(َوإِذَا الصُُّحُف ُنشَِرْت ) ٩(قُِتلَْت 
  }) ١٤(َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت ) ١٣(

عن وجه األرض فصارت  إذا الشمس لُفَّت وذهب َضْوُءها، وإذا النجوم تناثرت، فذهب نورها، وإذا اجلبال سيِّرت
هباًء منبثًا، وإذا النوق احلوامل ُتركت وأمهلت، وإذا احليوانات الوحشية ُجمعت واختلطت؛ ليقتصَّ اهللا من بعضها 

لبعض، وإذا البحار أوقدت، فصارت على ِعظَمها ناًرا تتوقد، وإذا النفوس قُرنت بأمثاهلا ونظائرها، وإذا الطفلة 
بأيِّ ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف األعمال : لقيامة سؤالَ تطييب هلا وتبكيت لوائدها املدفونة حية ُسئلت يوم ا

ُعرضت، وإذا السماء قُلعت وأزيلت من مكاهنا، وإذا النار أوقدت فأضرِمت، وإذا اجلنة دار النعيم قُرِّبت من أهلها 
  .املتقني، إذا وقع ذلك، تيقنْت ووجدْت كلُّ نفس ما قدَّمت من خري أو شر

إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ ) ١٨(وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس ) ١٧(وَاللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس ) ١٦(الَْجوَارِ الْكُنَّسِ ) ١٥(لَا أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ فَ
  ) ٢١(ُمطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ) ٢٠(ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمِكنيٍ ) ١٩(كَرِميٍ 

إِنَُّه لَقَْولُ ) ١٨(وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس ) ١٧(وَاللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس ) ١٦(الَْجوَارِ الْكُنَّسِ ) ١٥(ُخنَّسِ فَال أُقِْسُم بِالْ{ 
  }) ٢١(ُمطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ) ٢٠(ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمِكنيٍ ) ١٩(َرسُولٍ كَرِميٍ 

رها هنارًا، اجلارية واملستترة يف أبراجها، والليل إذا أقبل بظالمه، والصبح إذا أقسم اهللا تعاىل بالنجوم املختفية أنوا
، ِذي قوة يف تنفيذ ما يؤمر به، صاحبِ مكانة -هو جربيل عليه السالم -ظهر ضياؤه، إن القرآن لَتبليغ رسول كرمي

  .رفيعة عند اهللا، تطيعه املالئكة، مؤمتن على الوحي الذي ينزل به

َوَما ُهَو بِقَْولِ َشْيطَانٍ ) ٢٤(َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ ) ٢٣(َولَقَْد َرآُه بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ ) ٢٢(كُْم بَِمْجُنوٍن َوَما َصاِحُب
  ) ٢٥(َرجِيمٍ 

َوَما ُهَو بِقَْولِ ) ٢٤(بَِضنِنيٍ  َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ) ٢٣(َولَقَْد َرآُه بِاُألفُقِ الُْمبِنيِ ) ٢٢(َوَما صَاحُِبكُْم بَِمْجُنوٍن { 
  }) ٢٥(َشْيطَاٍن َرجِيمٍ 

وما حممد الذي تعرفونه مبجنون، ولقد رأى حممد جربيل الذي يأتيه بالرسالة يف األفق العظيم، وما هو ببخيل يف 
  .وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، مطرود من رمحة اهللا، ولكنه كالم اهللا ووحيه. تبليغ الوحي

َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ) ٢٨(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتقِيَم ) ٢٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني ) ٢٦(ْيَن َتذَْهُبونَ فَأَ
  ) ٢٩(َربُّ الَْعالَِمَني 

َوَما َتَشاُءونَ إِال أَنْ َيَشاَء ) ٢٨(ِلَمْن َشاَء مِْنكُْم أَنْ َيْسَتقِيَم ) ٢٧(إِنْ ُهَو إِال ذِكٌْر ِللَْعالَِمَني ) ٢٦(فَأَْيَن َتذَْهُبونَ { 
  }) ٢٩(اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني 

موعظة من اهللا جلميع الناس، ملن  فأين تذهب بكم عقولكم يف التكذيب بالقرآن بعد هذه احلجج القاطعة؟ ما هو إال



شاء منكم أن يستقيم على احلق واإلميان، وما تشاؤون االستقامة، وال تقدرون على ذلك، إال مبشيئة اهللا رب 
  .اخلالئق أمجعني

  }سورة االنفطار { 

َعِلَمْت َنفْسٌ ) ٤(َوإِذَا الْقُبُوُر ُبعِْثَرْت ) ٣(جَِّرْت َوإِذَا الْبَِحاُر فُ) ٢(َوإِذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت 
  ) ٥(َما قَدََّمْت َوأَخََّرْت 

َعِلَمْت ) ٤(َوإِذَا الْقُُبورُ ُبْعثَِرْت ) ٣(َوإِذَا الْبِحَاُر فُجَِّرْت ) ٢(وَإِذَا الْكََواِكُب اْنتَثََرْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت { 
  }) ٥(َمْت وَأَخََّرْت َنفٌْس َما قَدَّ

إذا السماء انشقت، واختلَّ نظامها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا البحار فجَّر اهللا بعضها يف بعض، فذهب ماؤها، 
  .وإذا القبور قُِلبت ببعث َمن كان فيها، حينئذ تعلم كلُّ نفس مجيع أعماهلا، ما تقدَّم منها، وما تأخر، وجوزيت هبا

  ) ٨(ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك ) ٧(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعدَلََك ) ٦(ْنَسانُ َما غَرََّك بَِربِّكَ الْكَرِميِ َيا أَيَُّها الْإِ

  }) ٨(َما َشاَء َركََّبَك ِفي أَيِّ ُصوَرٍة ) ٧(الَِّذي َخلَقََك فَسَوَّاَك فََعدَلََك ) ٦(َيا أَيَُّها اإلِْنَسانُ َما غَرََّك بِرَبَِّك الْكَرِميِ { 
يا أيها اإلنسان املنكر للبعث، ما الذي جعلك تغَترُّ بربك اجلواد كثري اخلري احلقيق بالشكر والطاعة، أليس هو الذي 

  خلقك فسوَّى خلقك فَعَدلك، وركَّبك ألداء وظائفك، يف أيِّ صورة شاءها خلقك؟

  ) ١٢(َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ ) ١١(كَِراًما كَاِتبَِني ) ١٠(َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني  َوإِنَّ) ٩(كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ 

  }) ١٢(َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ ) ١١(كَِراًما كَاِتبَِني ) ١٠(َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ) ٩(كَال َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ { 
وإن عليكم .  عبادتكم غري اهللا ُمِحقون، بل تكذِّبون بيوم احلساب واجلزاءليس األمر كما تقولون من أنكم يف

ملالئكة رقباء كراما على اهللا كاتبني ملا ُوكِّلوا بإحصائه، ال يفوهتم من أعمالكم وأسراركم شيء، يعلمون ما تفعلون 
  .من خري أو شر

  ) ١٣(إِنَّ الْأَبَْراَر لَِفي َنعِيمٍ 

  }) ١٣(ِفي نَِعيمٍ إِنَّ اَألبَْرارَ لَ{ 
  .إن األتقياء القائمني حبقوق اهللا وحقوق عباده لفي نعيم

  ) ١٦(َوَما ُهْم َعْنَها بِغَاِئبَِني ) ١٥(َيْصلَوَْنَها َيْوَم الدِّينِ ) ١٤(َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ 

  }) ١٦(َوَما ُهْم َعْنَها بِغَاِئبَِني ) ١٥(َيْصلَْوَنَها َيْوَم الدِّينِ ) ١٤(َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ { 
وإن الفُجَّار الذين قَصَّروا يف حقوق اهللا وحقوق عباده لفي جحيم، يصيبهم هلبها يوم اجلزاء، وما هم عن عذاب 

  .جهنم بغائبني ال خبروج وال مبوت



َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ َشيْئًا َوالْأَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه ) ١٨(ينِ ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّ) ١٧(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ 
)١٩ (  

َيْوَم ال َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئًا وَاَألْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه ) ١٨(ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ ) ١٧(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ { 
)١٩( {  

وما أدراك ما عظمة يوم احلساب، مث ما أدراك ما عظمةُ يوم احلساب؟ يوم احلساب ال يقدر أحد على نفع أحد، 
  }سورة املطففني { . واألمر يف ذلك اليوم هللا وحده الذي ال يغلبه غالب، وال يقهره قاهر، وال ينازعه أحد

أَلَا َيظُنُّ ) ٣(َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ ) ٢(َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا ) ١(َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني 
  ) ٦(َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني ) ٥(ِلَيْومٍ َعِظيمٍ ) ٤(أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ 

أَال َيظُنُّ ) ٣(َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهمْ ُيْخِسُرونَ ) ٢(تَالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ الَِّذيَن إِذَا اكْ) ١(َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني { 
  }) ٦(َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني ) ٥(ِلَيْومٍ َعِظيمٍ ) ٤(أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ 

ن، الذين إذا اشتروا من الناس مكيال أو موزوًنا يوفون ألنفسهم، وإذا عذابٌ شديد للذين يبخسون املكيال وامليزا
باعوا الناس مكيال أو موزوًنا ُيْنقصون يف املكيال وامليزان، فكيف حبال من يسرقهما وخيتلسهما، ويبخس الناس 

عاىل باعثهم وحماسبهم أال يعتقد أولئك املطففون أن اهللا ت. أشياءهم؟ إنه أوىل بالوعيد من مطففي املكيال وامليزان
على أعماهلم يف يوم عظيم اهلول؟ يوم يقوم الناس بني يدي اهللا، فيحاسبهم على القليل والكثري، وهم فيه خاضعون 

  .هللا رب العاملني

  ) ٩(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم ) ٨(َوَما أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني ) ٧(كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ 

  }) ٩(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم ) ٨(َوَما أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني ) ٧(إِنَّ ِكتَاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ  كَال{ 
حقا إن مصري الفُجَّار ومأواهم لفي ضيق، وما أدراك ما هذا الضيق؟ إنه سجن مقيم وعذاب أليم، وهو ما كتب هلم 

  .صاملصري إليه، مكتوب مفروغ منه، ال يزاد فيه وال ُينق

إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ) ١٢(َوَما ُيكَذُِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ) ١١(الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ ) ١٠(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 
كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيوَْمِئذٍ ) ١٤(انُوا َيكِْسُبونَ كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَ) ١٣(آَياتَُنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  ) ١٧(ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ) ١٦(ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو الَْجِحيمِ ) ١٥(لََمْحُجوُبونَ 

إِذَا ُتتْلَى ) ١٢(َوَما ُيكَذُِّب بِِه إِال كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ) ١١(ْومِ الدِّينِ الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِي) ١٠(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني { 
كَال إِنَُّهْم َعْن رَبِّهِْم َيوَْمِئذٍ ) ١٤(كَال َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ١٣(َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطريُ األَوَِّلَني 

  }) ١٧(ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ) ١٦(ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو الَْجِحيمِ ) ١٥(ونَ لََمْحُجوُب
عذاب شديد يومئذ للمكذبني، الذين يكذبون بوقوع يوم اجلزاء، وما يكذِّب به إال كل ظامل كثري اإلمث، إذا تتلى 

ليس األمر كما زعموا، بل هو كالم اهللا ووحيه إىل نبيه، وإمنا حجب . هذه أباطيل األولني: عليه آيات القرآن قال
ليس األمر كما زعم الكفار، بل إهنم يوم . قلوهبم عن التصديق به ما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب



مث إهنم ) نة ويف هذه اآلية داللة على رؤية املؤمنني ربَّهم يف اجل(حملجوبون،  -جل وعال -القيامة عن رؤية رهبم
  .هذا اجلزاء الذي كنتم به تكذبون: لداخلو النار يقاسون حرها، مث يقال هلم

  ) ٢١(َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ ) ٢٠(ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ) ١٩(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ) ١٨(كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْأَبَْرارِ لَِفي ِعلِّيَِّني 

) ٢١(َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ ) ٢٠(ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ) ١٩(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ) ١٨(اَألبَْرارِ لَِفي ِعلِّيَِّني كَال إِنَّ ِكتَاَب { 
{  

ما هذه املراتب  -أيها الرسول-وما أدراك . لفي املراتب العالية يف اجلنة -وهم املتقون-حقا إن كتاب األبرار 
  .توب مفروغ منه، ال يزاد فيه وال ُينقص، َيطَِّلع عليه املقربون من مالئكة كل مساءالعالية؟ كتاب األبرار مك

ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ ) ٢٤(َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ ) ٢٣(َعلَى الْأََراِئِك َيْنظُُرونَ ) ٢٢(إِنَّ الْأَبَْراَر لَِفي َنعِيمٍ 
َعْيًنا َيْشَرُب بَِها ) ٢٧(َومَِزاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ ) ٢٦(ٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِفُسونَ خَِتاُمُه ِمْس) ٢٥(َمْخُتومٍ 

  ) ٢٨(الُْمقَرَُّبونَ 

ُيْسقَْونَ ِمْن  )٢٤(َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ ) ٢٣(َعلَى اَألَراِئِك َيْنظُُرونَ ) ٢٢(إِنَّ اَألبَْرارَ لَِفي نَِعيمٍ { 
َعْيًنا َيشَْرُب بَِها ) ٢٧(َوِمزَاُجُه ِمْن َتسْنِيمٍ ) ٢٦(ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الُْمتََناِفُسونَ ) ٢٥(َرِحيقٍ َمْخُتومٍ 

  }) ٢٨(الُْمقَرَُّبونَ 
وإىل ما أعدَّ هلم من خريات، ترى يف  إن أهل الصدق والطاعة لفي اجلنة يتنعمون، على األسرَّة ينظرون إىل رهبم،

وجوههم هبجة النعيم، ُيْسقَون من مخر صافية حمكم إناؤها، آخره رائحة مسك، ويف ذلك النعيم املقيم فليتسابق 
ليشرب منها ؛ ، عني أعدت "تسنيم"وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عني يف اجلنة ُتعَْرف لعلوها بـ . املتسابقون

  .ا هبااملقربون، ويتلذذو

َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلهِمُ ) ٣٠(َوإِذَا َمرُّوا بِهِمْ َيَتَغاَمُزونَ ) ٢٩(إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا كَاُنوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحكُونَ 
فَالَْيْوَم الَِّذيَن ) ٣٣(ْرِسلُوا َعلَْيهِمْ َحاِفِظَني َوَما أُ) ٣٢(َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤلَاِء لَضَالُّونَ ) ٣١(اْنقَلَُبوا فَِكهَِني 

  ) ٣٤(آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ 

مُ َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهلِهِ) ٣٠(َوإِذَا َمرُّوا بِهِْم َيَتَغاَمُزونَ ) ٢٩(إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرمُوا كَانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحكُونَ { 
فَالَْيْوَم الَِّذينَ ) ٣٣(َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيهِْم َحاِفِظَني ) ٣٢(َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤالِء لََضالُّونَ ) ٣١(اْنقَلَُبوا فَِكهَِني 

  }) ٣٤(آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ 
مروا هبم يتغامزون سخرية هبم، وإذا رجع الذين أجرموا إن الذين أجرموا كانوا يف الدنيا يستهزئون باملؤمنني، وإذا 

وإذا رأى هؤالء الكفار أصحاب حممد صلى اهللا عليه . إىل أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من املؤمنني
ن إن هؤالء لتائهون يف اتباعهم حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، وما بُعث هؤالء اجملرمو: وسلم، وقد اتبعوا اهلدى قالوا

فيوم القيامة يسخر الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه من . رقباء على أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .الكفار، كما سخر الكافرون منهم يف الدنيا



  ) ٣٦(َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَانُوا َيفَْعلُونَ ) ٣٥(َعلَى الْأََراِئِك َينْظُُرونَ 

  }) ٣٦(َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَانُوا َيفَْعلُونَ ) ٣٥(ظُُرونَ َعلَى اَألرَاِئِك َيْن{ 
على اجملالس الفاخرة ينظر املؤمنون إىل ما أعطاهم اهللا من الكرامة والنعيم يف اجلنة، ومن أعظم ذلك النظر إىل وجه 

{ الدنيا من الشرور واآلثام؟  جزاًء وفاق ما كانوا يفعلونه يف -إذ فُعل هبم ذلك -هل جوزي الكفار . اهللا الكرمي
  }سورة االنشقاق 

َوأَذَِنْت ) ٤(وَأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت ) ٣(وَإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت ) ٢(َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت 
  ) ٥(ِلرَبَِّها َوُحقَّْت 

َوأَِذَنتْ ) ٤(َوأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت ) ٣(َوإِذَا اَألْرُض ُمدَّْت ) ٢(ِذَنتْ ِلرَبَِّها َوُحقَّْت وَأَ) ١(إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت { 
  }) ٥(ِلرَبَِّها َوُحقَّْت 

إذا السماء تصدَّعت، وتفطَّرت بالغمام يوم القيامة، وأطاعت أمر رهبا فيما أمرها به من االنشقاق، وُحقَّ هلا أن تنقاد 
وإذا األرض ُبسطت َوُوسِّعت، ودكت جباهلا يف ذلك اليوم، وقذفت ما يف بطنها من األموات، وختلَّتْ  .ألمره

  .عنهم، وانقادت لرهبا فيما أمرها به، وُحقَّ هلا أن تنقاد ألمره

  ) ٦(َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدًحا فَُملَاِقيِه 

  }) ٦(ْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدًحا فَُمالِقيِه َيا أَيَُّها اِإل{ 
يا أيها اإلنسان إنك ساعٍ إىل اهللا، وعامل أعماال من خري أو شر، مث تالقي اهللا يوم القيامة، فيجازيك بعملك بفضله 

  .أو عدله

  ) ٩(َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا ) ٨(ا َيِسًريا فَسَْوَف ُيَحاَسُب ِحسَاًب) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه 

  }) ٩(َوَيْنقَِلبُ إِلَى أَْهِلِه َمْسرُوًرا ) ٨(فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساًبا َيسًِريا ) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه { 
حساًبا سهال ويرجع إىل أهله يف اجلنة فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه، وهو مؤمن بربه، فسوف حياسب 

  .مسروًرا

إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسُروًرا ) ١٢(وََيْصلَى َسعًِريا ) ١١(فَسَْوَف َيْدُعو ثُُبوًرا ) ١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه 
  ) ١٥(انَ بِِه َبصًِريا َبلَى إِنَّ َربَُّه كَ) ١٤(إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيحُوَر ) ١٣(

إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسرُوًرا ) ١٢(وََيْصلَى سَِعًريا ) ١١(فََسْوَف َيْدُعو ثُبُوًرا ) ١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَهْرِِه { 
  }) ١٥(َبلَى إِنَّ َربَُّه كَانَ بِِه َبصًِريا ) ١٤(إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيحُوَر ) ١٣(

وأمَّا َمن أُعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره، وهو الكافر باهللا، فسوف يدعو باهلالك والثبور، ويدخل النار مقاسًيا 
إنه كان يف أهله يف الدنيا مسروًرا مغرورًا، ال يفكر يف العواقب، إنه ظنَّ أن لن يرجع إىل خالقه حيا . حرها



يه على أعماله، إن ربه كان به بصًريا عليًما حباله من يوم خلقه إىل أن بلى سيعيده اهللا كما بدأه وجياز. للحساب
  .بعثه

  ) ١٩(لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ ) ١٨(َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ) ١٧(وَاللَّْيلِ َوَما َوَسَق ) ١٦(فَلَا أُقِْسُم بِالشَّفَقِ 

  }) ١٩(لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ ) ١٨(َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ) ١٧(ا َوَسَق وَاللَّْيلِ َوَم) ١٦(فَال أُقِْسُم بِالشَّفَقِ { 
أقسم اهللا تعاىل بامحرار األفق عند الغروب، وبالليل وما مجع من الدواب واحلشرات واهلوام وغري ذلك، وبالقمر إذا 

من النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل نفخ الروح : ينةأطوارا متعددة وأحواال متبا -أيها الناس -تكامل نوره، لتركبُنَّ
  .وال جيوز للمخلوق أن يقسم بغري اهللا، ولو فعل ذلك ألشرك. إىل املوت إىل البعث والنشور

وَاللَُّه أَْعلَُم ) ٢٢(ُبونَ َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذِّ) ٢١(َوإِذَا قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ لَا َيْسُجُدونَ ) ٢٠(فََما لَُهْم لَا ُيؤِْمُنونَ 
  ) ٢٥(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٢٤(فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٢٣(بَِما ُيوُعونَ 

وَاللَُّه ) ٢٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ ) ٢١(ُدونَ َوإِذَا قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ ال َيْسُج) ٢٠(فََما لَُهْم ال ُيؤِْمُنونَ { 
) ٢٥(إِال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٢٤(فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٢٣(أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ 

{  
اآلخر بعد ما ُوضِّحت هلم اآليات؟ وما هلم إذا قرئ عليهم القرآن ال  فأيُّ شيء مينعهم من اإلميان باهللا واليوم

واهللا أعلم مبا يكتمون يف . يسجدون هللا، وال يسلُِّمون مبا جاء فيه؟ إمنا سجية الذين كفروا التكذيب وخمالفة احلق
قد أعدَّ  -عز وجل -بأن اهللا -أيها الرسول-صدورهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق، فبشرهم 

هلم عذاًبا موجعًا، لكن الذين آمنوا باهللا ورسوله وأدَّْوا ما فرضه اهللا عليهم، هلم أجر يف اآلخرة غري مقطوع وال 
  .منقوص

  }سورة الربوج { 

النَّارِ ذَاتِ ) ٤(لْأُْخُدوِد قُِتلَ أَْصَحاُب ا) ٣(َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ) ٢(وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد ) ١(َوالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ 
َوَما َنقَمُوا ِمْنُهمْ إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَّهِ ) ٧(َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنِنيَ ُشُهوٌد ) ٦(إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ) ٥(الَْوقُوِد 

  ) ٩(لْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَا) ٨(الْعَزِيزِ الَْحمِيِد 

النَّارِ ذَاتِ ) ٤(قُِتلَ أَْصحَاُب اُألْخدُوِد ) ٣(َوَشاِهٍد َوَمْشهُوٍد ) ٢(َوالَْيْومِ الَْمْوُعوِد ) ١(َوالسََّماِء ذَاِت الُْبُروجِ { 
َوَما َنقَمُوا ِمْنُهمْ إِال أَنْ ُيْؤِمُنوا بِاللَّهِ ) ٧(فَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنِنيَ ُشُهوٌد َوُهْم َعلَى َما َي) ٦(إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ) ٥(الَْوقُوِد 

  }) ٩(الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيٌد ) ٨(الْعَزِيزِ الَْحمِيِد 
الشمس والقمر، وبيوم القيامة الذي وعد اهللا اخللق أن جيمعهم فيه،  أقسم اهللا تعاىل بالسماء ذات املنازل اليت متر هبا

مبا يشاء من خملوقاته، أما املخلوق فال جيوز له أن  -سبحانه -ويقسم اهللا. وشاهد يشهد، ومشهود يشهد عليه
منني، وأوقدوا النار لُعن الذين َشقُّوا يف األرض شقًا عظيًما؛ لتعذيب املؤ. يقسم بغري اهللا، فإن القسم بغري اهللا شرك

الشديدة ذات الَوقود، إذ هم قعود على األخدود مالزمون له، وهم على ما يفعلون باملؤمنني من تنكيل وتعذيب 



وما أخذوهم مبثل هذا العقاب الشديد إال أن كانوا مؤمنني باهللا العزيز الذي ال يغالَب، احلميد يف أقواله . حضوٌر
  .على كل شيء شهيد، ال خيفى عليه شيء -سبحانه -السماوات واألرض، وهووأفعاله وأوصافه، الذي له ملك 

  ) ١٠(حَرِيقِ إِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم َيتُوبُوا فَلَُهْم َعذَابُ َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْ

  }) ١٠(نَاِت ثُمَّ لَمْ َيُتوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الَْحرِيقِ إِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمؤِْمنَِني َوالُْمْؤِم{ 
إن الذين حرقوا املؤمنني واملؤمنات بالنار؛ ليصرفوهم عن دين اهللا، مث مل يتوبوا، فلهم يف اآلخرة عذاب جهنم، وهلم 

  .العذاب الشديد احملرق

  ) ١١(الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر ذَِلكَ الْفَْوُز الْكَبُِري إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا 

  }) ١١( إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهاُر ذَِلكَ الْفَْوُز الْكَبُِري{ 
 ورسوله وعملوا األعمال الصاحلات، هلم جنات جتري من حتت قصورها األهنار، ذلك الفوز إن الذين صدَّقوا اهللا

  .العظيم

فَعَّالٌ ) ١٥(ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد ) ١٤(َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد ) ١٣(إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيعِيُد ) ١٢(إِنَّ َبطْشَ رَبَِّك لََشدِيٌد 
  ) ١٦(ِلَما ُيرِيُد 

) ١٥(ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد ) ١٤(َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد ) ١٣(إِنَُّه ُهَو يُْبِدُئ َوُيعِيُد ) ١٢(إِنَّ بَطَْش رَبَِّك لََشِديٌد { 
  }) ١٦(فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد 

ملن تاب، كثري املودة  إن انتقام ربك من أعدائه وعذابه هلم لَعظيم شديد، إنه هو ُيبدئ اخللق مث يعيده، وهو الغفور
  .واحملبة ألوليائه، صاحب العرشِ اجمليُد الذي بلغ املنتهى يف الفضل والكرم، فَعَّال ملا يريد، ال ميتنع عليه شيء يريده

َوَراِئهِْم ُمِحيطٌ  َواللَُّه ِمْن) ١٩(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي َتكِْذيبٍ ) ١٨(ِفْرَعْونَ َوثَُموَد ) ١٧(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد 
  ) ٢٢(ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ ) ٢١(َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد ) ٢٠(

َواللَُّه ِمْن َورَائِهِْم ُمِحيطٌ ) ١٩(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي َتكْذِيبٍ ) ١٨(ِفْرَعْونَ َوثَُموَد ) ١٧(َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الُْجنُوِد { 
  }) ٢٢(ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ ) ٢١(ٌد َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِي) ٢٠(

خرب اجلموع الكافرة املكذبة ألنبيائها، فرعون ومثود، وما حلَّ هبم من العذاب والنكال،  -أيها الرسول-هل بلغك 
مل يعترب القوم بذلك، بل الذين كفروا يف تكذيب متواصل كدأب َمن قبلهم، واهللا قد أحاط هبم علما وقدرة، ال 

وليس القرآن كما زعم املكذبون املشركون بأنه شعر وسحر، فكذَّبوا به، بل . ومن أعماهلم شيء خيفى عليه منهم
  .هو قرآن عظيم كرمي، يف لوح حمفوظ، ال يناله تبديل وال حتريف

  }سورة الطارق { 

  ) ٤(كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ  إِنْ) ٣(النَّْجُم الثَّاِقُب ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق ) ١(َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ 



  }) ٤(إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ ) ٣(النَّْجُم الثَّاِقُب ) ٢(َوَما أَْدرَاَك َما الطَّارُِق ) ١(َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ { 
ما . النجم؟ هو النجم املضيء املتوهِّجأقسم اهللا سبحانه بالسماء والنجم الذي يطرق ليال وما أدراك ما ِعظَُم هذا 

  .كل نفس إال أوكل هبا َملَك رقيب حيفظ عليها أعماهلا لتحاسب عليها يوم القيامة

ِه لَقَاِدرٌ إِنَُّه َعلَى َرْجِع) ٧(َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ ) ٦(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ) ٥(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ ِممَّ ُخِلَق 
)٨ (  

إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ ) ٧(َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ ) ٦(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ) ٥(فَلَْيْنظُرِ اِإلْنَسانُ ِممَّ ُخِلَق { 
)٨ ({  

صعب من خلقه أّوال خلق من مينٍّ فلينظر اإلنسان املنكر للبعث ِممَّ ُخِلَق؟ ليعلم أن إعادة خلق اإلنسان ليست أ
إن الذي خلق اإلنسان من هذا املاء لَقادر على . منصبٍّ بسرعة يف الرحم، خيرج من بني صلب الرجل وصدر املرأة

  .رجعه إىل احلياة بعد املوت

  ) ١٠(فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َولَا َناِصرٍ ) ٩(َيْوَم ُتْبلَى السََّراِئُر 

  }) ١٠(فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َوال َناِصرٍ ) ٩(رَاِئُر َيْوَم ُتْبلَى السَّ{ 
يوم ُتخَْترب السرائر فيما أخفته، وُيمَيَّز الصاحل منها من الفاسد، فما لإلنسان من قوة يدفع هبا عن نفسه، وما له من 

  .ناصر يدفع عنه عذاب اهللا

  ) ١٤(َوَما ُهَو بِالْهَْزلِ ) ١٣(إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ ) ١٢( وَالْأَْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ) ١١(َوالسََّماِء ذَاِت الرَّْجعِ 

  }) ١٤(َوَما ُهَو بِالْهَْزلِ ) ١٣(إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ ) ١٢(َواَألْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ ) ١١(َوالسََّماِء ذَاِت الرَّْجعِ { 
، إن القرآن لقول فصل َبْيَن احلق والباطل، والسماء ذات املطر املتكرر، واألرض ذات التشقق مبا يتخللها من نبات

  .وال جيوز للمخلوق أن يقسم بغري اهللا، وإال فقد أشرك. وما هو باهلزل

  ) ١٧(فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم رَُوْيًدا ) ١٦(َوأَِكيُد كَْيًدا ) ١٥(إِنَُّهْم َيِكيُدونَ كَْيًدا 

  }) ١٧(فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم ُروَْيًدا ) ١٦(أَكِيُد كَْيًدا َو) ١٥(إِنَُّهْم َيكِيُدونَ كَْيًدا { 
إن املكذبني للرسول صلى اهللا عليه وسلم، وللقرآن، يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم احلق ويؤيدوا الباطل، 

ل العقاب هبم، بل بطلب إنزا -أيها الرسول-وأكيد كيًدا إلظهار احلق، ولو كره الكافرون، فال تستعجل هلم 
سورة األعلى { . أمهلهم وأنظرهم قليال وال تستعجل هلم، وسترى ما حيلُّ هبم من العذاب والنكال والعقوبة واهلالك

{  

َجَعلَُه غُثَاًء فَ) ٤(وَالَِّذي أَْخَرَج الَْمْرَعى ) ٣(َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى ) ٢(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ) ١(سَبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى 
  ) ٥(أَْحَوى 



فََجَعلَُه ) ٤(َوالَِّذي أَْخَرجَ الَْمْرَعى ) ٣(وَالَِّذي قَدََّر فََهَدى ) ٢(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ) ١(سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى { 
  }) ٥(غُثَاًء أَْحَوى 

حانه، الذي خلق املخلوقات، فأتقن خلقها، َنزِّه اسم ربك األعلى عن الشريك والنقائص تنزيًها يليق بعظمته سب
وأحسنه، والذي قدَّر مجيع املقدرات، فهدى كل خلق إىل ما يناسبه، والذي أنبت الكأل األخضر، فجعله بعد ذلك 

  .هشيًما جافًا متغًريا

  ) ٧(ى إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيعْلَُم الَْجْهَر َوَما َيخْفَ) ٦(َسُنقْرِئَُك فَلَا َتْنَسى 

  }) ٧(إِال َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيعْلَُم الْجَْهَر َوَما َيخْفَى ) ٦(َسُنقْرِئَُك فَال تَْنَسى { 
. هذا القرآن قراءة ال تنساها، إال ما شاء اهللا مما اقتضت حكمته أن ينسيه ملصلحة يعلمها -أيها الرسول-سنقرئك 

  .وما خيفى منهما يعلم اجلهر من القول والعمل، -سبحانه -إنه 

  ) ٨(َوُنَيسُِّرَك ِللُْيْسَرى 

  }) ٨(َونَُيسُِّرَك ِللُْيْسَرى { 
  .ونيسرك لليسرى يف مجيع أمورك، ومن ذلك تسهيل َتلَقِّي أعباء الرسالة، وجعل دينك يسًرا ال عسر فيه

  ) ٩(فَذَكِّْر إِنْ َنفََعِت الذِّكَْرى 

  }) ٩(فَذَكِّْر إِنْ َنفََعِت الذِّكَْرى { 
وُخصَّ بالتذكري من . حسبما يسرناه لك مبا يوحى إليك، واهدهم إىل ما فيه خريهم -أيها الرسول-فعظ قومك 

  .يرجى منه التذكُّر، وال تتعب نفسك يف تذكري من ال يورثه التذكر إال عتوا ونفوًرا 

ثُمَّ لَا َيُموُت ِفيَها َولَا َيحَْيى ) ١٢(َيْصلَى النَّارَ الْكُْبَرى الَِّذي ) ١١(وََيَتَجنَُّبَها الْأَْشقَى ) ١٠(َسَيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى 
)١٣ (  

ثُمَّ ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيا ) ١٢(الَِّذي َيْصلَى النَّاَر الْكُبَْرى ) ١١(َويََتَجنَّبَُها اَألْشقَى ) ١٠(سََيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى { 
)١٣ ({  

عن الذكرى األشقى الذي ال خيشى ربه، الذي سيدخل نار جهنم العظمى يقاسي سيتعظ الذي خياف ربه، ويبتعد 
  .حرَّها، مث ال ميوت فيها فيستريح، وال حييا حياة تنفعه

  ) ١٥(َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى ) ١٤(قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى 

  }) ١٥(ى َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّ) ١٤(قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى { 
قد فاز َمن طهر نفسه من األخالق السيئة، وذكر اهللا، فوحَّده ودعاه وعمل مبا يرضيه، وأقام الصالة يف أوقاهتا؛ 

  .ابتغاء رضوان اهللا وامتثاال لشرعه



  ) ١٦(َبلْ تُْؤِثُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا 

  }) ١٦(َبلْ ُتْؤِثُرونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا { 
  .تفضِّلون زينة احلياة الدنيا على نعيم اآلخرة -ناسأيها ال-إنكم 

  ) ١٧(َوالْآخَِرةُ َخْيٌر وَأَْبقَى 

  }) ١٧(َواآلِخَرةُ َخْيٌر وَأَْبقَى { 

  ) ١٩(ُصُحفِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى ) ١٨(إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى 

ُصُحِف إِْبَراهِيَم ) ١٨(إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحفِ األُولَى { . وأبقى والدار اآلخرة مبا فيها من النعيم املقيم، خري من الدنيا
  }) ١٩(َوُموَسى 

إن ما أخربمت به يف هذه السورة هو مما ثبت معناه يف الصُّحف اليت أنزلت قبل القرآن، وهي ُصحف إبراهيم وموسى 
  }سورة الغاشية { . عليهما السالم

  ) ١( َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة

  }) ١(َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الَْغاِشَيِة { 
  خرب القيامة اليت تغشى الناس بأهواهلا؟ -أيها الرسول-هل أتاك 

ِمْن لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ) ٥(ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ آنَِيٍة ) ٤(َتْصلَى نَاًرا َحاِمَيةً ) ٣(َعاِملَةٌ َناِصَبةٌ ) ٢(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ 
  ) ٧(لَا ُيْسِمُن َولَا ُيغْنِي ِمْن ُجوعٍ ) ٦(ضَرِيعٍ 

لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِال ِمْن ) ٥(ُتسْقَى ِمْن َعْينٍ آنَِيٍة ) ٤(َتْصلَى َناًرا َحاِمَيةً ) ٣(َعاِملَةٌ نَاِصَبةٌ ) ٢(ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َخاِشَعةٌ { 
  }) ٧(وعٍ ال ُيْسِمُن َوال ُيغْنِي ِمْن ُج) ٦(ضَرِيعٍ 

. وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب، جمهدة بالعمل متعبة، تصيبها نار شديدة التوهج، ُتسقى من عني شديدة احلرارة
ليس ألصحاب النار طعام إال من نبت ذي شوك الصق باألرض، وهو ِمن شر الطعام وأخبثه، ال ُيْسمن بدن 

  .صاحبه من اهلُزال، وال يسدُّ جوعه ورمقه

) ١٢(ِفيَها َعْيٌن جَارَِيةٌ ) ١١(لَا َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً ) ١٠(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٩(ِلَسْعيَِها رَاِضَيةٌ ) ٨(َيْومَِئٍذ َناِعَمةٌ  ُوُجوٌه
  ) ١٦( َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ) ١٥(َوَنمَارُِق َمْصفُوفَةٌ ) ١٤(َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ ) ١٣(ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ 

ِفيَها َعْيٌن جَارَِيةٌ ) ١١(ال َتْسَمُع ِفيَها الِغَيةً ) ١٠(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٩(ِلَسْعيَِها رَاِضَيةٌ ) ٨(ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِعَمةٌ { 
  }) ١٦(َمْبثُوثَةٌ  َوَزَرابِيُّ) ١٥(َوَنمَارُِق َمْصفُوفَةٌ ) ١٤(َوأَكْوَاٌب َمْوُضوَعةٌ ) ١٣(ِفيَها سُُرٌر َمْرفُوَعةٌ ) ١٢(

وجوه املؤمنني يوم القيامة ذات نعمة؛ لسعيها يف الدنيا بالطاعات راضية يف اآلخرة، يف جنة رفيعة املكان واملكانة، ال 



تسمع فيها كلمة لغو واحدة، فيها عني تتدفق مياهها، فيها سرر عالية وأكواب معدة للشاربني، ووسائد مصفوفة، 
  .ُبُسط كثرية مفروشةالواحدة جنب األخرى، و

وَإِلَى ) ١٩(وَإِلَى الْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت ) ١٨(َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت ) ١٧(أَفَلَا َيْنظُُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت 
  ) ٢٠(الْأَْرضِ كَْيفَ ُسِطَحْت 

) ١٩(وَإِلَى الْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت ) ١٨(إِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت َو) ١٧(أَفَال َيْنظُُرونَ إِلَى اِإلبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت { 
  }) ٢٠(َوإِلَى اَألْرضِ كَْيَف ُسِطَحْت 

كيف ُخِلقَت هذا اخللق العجيب؟ وإىل السماء كيف ُرِفَعت هذا الرَّفع : أفال ينظر الكافرون املكذِّبون إىل اإلبل
  فحصل هبا الثبات لألرض واالستقرار؟ وإىل األرض كيف ُبِسطت ومُهِّدت؟البديع؟ وإىل اجلبال كيف ُنصبت، 

  ) ٢٢(لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيِطرٍ ) ٢١(فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر 

  }) ٢٢(لَْسَت َعلَْيهِمْ بُِمَصْيِطرٍ ) ٢١(فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر { 
ا أُْرِسلَْت به إليهم، وال حتزن على إعراضهم، إمنا أنت واعظ هلم، ليس عليك املعرضني مب -أيها الرسول-فِعظْ 

  .إكراههم على اإلميان

  ) ٢٤(فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَابَ الْأَكَْبَر ) ٢٣(إِلَّا َمْن َتوَلَّى َوكَفََر 

  }) ٢٤(َر فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب األَكَْب) ٢٣(إِال َمْن تََولَّى َوكَفََر { 
  .لكن الذي أعرض عن التذكري واملوعظة وأصرَّ على كفره، فيعذبه اهللا العذاب الشديد يف النار

  ) ٢٦(ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحَساَبُهْم ) ٢٥(إِنَّ إِلَْيَنا إَِياَبُهْم 

  }) ٢٦(ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحسَابَُهْم ) ٢٥(إِنَّ إِلَْيَنا إِيَاَبُهْم { 
  .مرجعهم بعد املوت، مث إن علينا جزاءهم على ما عملوا إنَّ إلينا

  }سورة الفجر { 

  ) ٥(َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ ) ٤(وَاللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ ) ٣(وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ ) ٢(وَلََيالٍ َعْشرٍ ) ١(َوالْفَْجرِ 

  }) ٥(َهلْ ِفي ذَِلَك قََسمٌ ِلِذي ِحْجرٍ ) ٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ ) ٣(لَْوْترِ وَالشَّفْعِ َوا) ٢(َولَيَالٍ َعْشرٍ ) ١(َوالْفَْجرِ { 
أقسم اهللا سبحانه بوقت الفجر، والليايل العشر األَول من ذي احلجة وما شرفت به، وبكل شفع وفرد، وبالليل إذا 

  َيسْري بظالمه، أليس يف األقسام املذكورة َمقَْنع لذي عقل؟

  ) ٨(الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِلَاِد ) ٧(إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ) ٦(كَْيَف فََعلَ َربَُّك بَِعاٍد أَلَْم َتَر 



  }) ٨(الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِالِد ) ٧(إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ) ٦(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بَِعاٍد { 
كيف فعل ربُّك بقوم عاد، قبيلة إرم، ذات القوة واألبنية املرفوعة على األعمدة، اليت مل  -لرسولأيها ا-أمل تر 

  ُيخلق مثلها يف البالد يف ِعظَم األجساد وقوة البأس؟

  ) ٩(َوثَُموَد الَِّذيَن جَاُبوا الصَّْخَر بِالَْواِد 

  }) ٩(َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر بِالْوَاِد { 
  ف فعل بثمود قوم صاحل الذين قطعوا الصخر بالوادي واختذوا منه بيوًتا؟وكي

  ) ١٠(َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَوَْتاِد 

  }) ١٠(َوِفْرَعْونَ ِذي األَْوَتاِد { 
  ، صاحب اجلنود الذين ثبَّتوا ُملْكه، وقوَّوا له أمره؟"مصر"وكيف فعل بفرعون َمِلك 

إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصادِ ) ١٣(فََصبَّ َعلَيْهِْم رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍ ) ١٢(فَأَكْثَُروا ِفيَها الْفََساَد ) ١١(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الْبِلَاِد 
)١٤ (  

كَ إِنَّ َربَّ) ١٣(فََصبَّ َعلَْيهِْم َربَُّك سَْوطَ َعذَابٍ ) ١٢(فَأَكْثَُروا ِفيَها الْفََساَد ) ١١(الَِّذيَن طَغَْوا ِفي الْبِالِد { 
  }) ١٤(لَبِالْمِْرصَاِد 

إنَّ ربك . هؤالء الذين استبدُّوا، وظلموا يف بالد اهللا، فأكثروا فيها بظلمهم الفساد، فصب عليهم ربُّك عذابا شديدا
  .لباملرصاد ملن يعصيه، ميهله قليال مث يأخذه أْخذَ عزيز مقتدر -أيها الرسول-

  ) ١٥(بُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ َربِّي أَكَْرَمنِ فَأَمَّا الْإِْنَسانُ إِذَا َما اْبَتلَاُه َر

  }) ١٥(فَأَمَّا اِإلْنَسانُ إِذَا َما ابَْتالُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ َربِّي أَكَْرَمنِ { 
ذلك لكرامته عند ربه،  فأما اإلنسان إذا ما اختربه ربه بالنعمة، وبسط له رزقه، وجعله يف أطيب عيش، فيظن أن

  .ريب أكرمن: فيقول

  ) ١٦(َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ َربِّي أََهاَننِ 

  }) ١٦(َوأَمَّا إِذَا َما ابَْتالُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ رَبِّي أَهَاَننِ { 
  .ريب أهانن: قه، فيظن أن ذلك هلوانه على اهللا، فيقولوأما إذا ما اختربه، فضيَّق عليه رز

وَُتِحبُّونَ ) ١٩(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما ) ١٨(وَلَا َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ١٧(كَلَّا َبلْ لَا ُتكْرُِمونَ الْيَِتيَم 
  ) ٢٠(الَْمالَ ُحبا َجما 



) ١٩(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْال لَما ) ١٨(َوال َتَحاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ١٧(نَ الْيَِتيَم كَال َبلْ ال ُتكْرُِمو{ 
  }) ٢٠(َوُتِحبُّونَ الْمَالَ ُحبا َجما 

سنون ليس األمر كما يظن هذا اإلنسان، بل اإلكرام بطاعة اهللا، واإلهانة مبعصيته، وأنتم ال تكرمون اليتيم، وال حت
معاملته، وال َيُحثُّ بعضكم بعًضا على إطعام املسكني، وتأكلون حقوق اآلخرين يف املرياث أكال شديًدا، وحتبون 

  .املال حًبا مفرطًا

َيْومَِئٍذ يََتذَكَّرُ  َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم) ٢٢(َوَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك صَفًّا َصفًّا ) ٢١(كَلَّا إِذَا ُدكَِّت الْأَْرُض َدكًّا دَكًّا 
  ) ٢٣(الْإِْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى 

َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم َيْومَِئٍذ يََتذَكَّرُ ) ٢٢(َوَجاَء َربَُّك َوالَْملَُك صَفًّا َصفًّا ) ٢١(كَال إِذَا ُدكَّتِ اَألْرُض دَكًّا َدكًّا { 
  }) ٢٣(اِإلْنَسانُ وَأَنَّى لَُه الذِّكَْرى 

فإذا زلزلت األرض وكَسَّر بعضُها بعًضا، وجاء ربُّك لفصل القضاء بني خلقه، . ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم
واملالئكة صفوفًا صفوفًا، وجيء يف ذلك اليوم العظيم جبهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب، وكيف ينفعه االتعاظ 

  ؟والتوبة، وقد فرَّط فيهما يف الدنيا، وفات أواهنما

  ) ٢٤(َيقُولُ َيا لَْيتَنِي قَدَّْمُت ِلَحيَاِتي 

  }) ٢٤(َيقُولُ َيا لَيَْتنِي قَدَّْمتُ ِلَحَياِتي { 
  .يا ليتين قدَّمُت يف الدنيا من األعمال ما ينفعين حليايت يف اآلخرة: يقول

  ) ٢٦(َولَا يُوِثُق َوثَاقَُه أََحٌد ) ٢٥(فََيْوَمِئٍذ لَا يَُعذُِّب َعذَاَبهُ أََحٌد 

  }) ٢٦(َوال يُوِثُق َوثَاقَُه أََحٌد ) ٢٥(فََيْوَمِئٍذ ال ُيَعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد { 
ففي ذلك اليوم العصيب ال يستطيع أحٌد وال يقدر أن يُعذَِّب مثل تعذيب اهللا من عصاه، وال يستطيع أحد أن يوِثقَ 

  .مثل وثاق اهللا، وال يبلغ أحٌد مبلغه يف ذلك

َواْدُخِلي جَنَِّتي ) ٢٩(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) ٢٨(اْرجِِعي إِلَى رَبِِّك رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً ) ٢٧(النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ َيا أَيَُّتَها 
)٣٠ (  

وَاْدُخِلي َجنَِّتي ) ٢٩(ِدي فَاْدخُِلي ِفي ِعَبا) ٢٨(اْرجِِعي إِلَى َربِِّك رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً ) ٢٧(َيا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ { 
)٣٠ ({  

يا أيتها النفس املطمئنة إىل ِذكر اهللا واإلميان به، ومبا أعدَّه من النعيم للمؤمنني، ارجعي إىل ربك راضية بإكرام اهللا 
  }سورة البلد { . لك، واهللا سبحانه قد رضي عنك، فادخلي يف عداد عباد اهللا الصاحلني، وادخلي معهم جنيت

  ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي كََبٍد ) ٣(َووَاِلٍد َوَما وَلََد ) ٢(َوأَْنتَ ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد ) ١(ِسُم بَِهذَا الَْبلَِد لَا أُقْ



  }) ٤(ْنَسانَ ِفي كََبٍد لَقَْد َخلَقَْنا اِإل) ٣(َووَاِلٍد َوَما َولََد ) ٢(َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد ) ١(ال أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد { 
 -، وأقسم بوالد البشرية"البلد احلرام"مقيم يف هذا  -أيها النيب-، وأنت "مكة"أقسم اهللا هبذا البلد احلرام، وهو 

  .وما تناسل منه من ولد، لقد خلقنا اإلنسان يف شدة وعناء من مكابدة الدنيا -وهو آدم عليه السالم

  ) ٥(َعلَْيِه أََحٌد أََيْحَسُب أَنْ لَْن َيقِْدَر 

  }) ٥(أََيْحَسُب أَنْ لَْن يَقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد { 
  أيظنُّ مبا مجعه من مال أن اهللا لن يقدر عليه؟

  ) ٧(أََيْحَسُب أَنْ لَْم َيَرُه أََحٌد ) ٦(َيقُولُ أَْهلَكُْت َمالًا لَُبًدا 

  }) ٧(َيَرُه أََحٌد  أََيْحَسبُ أَنْ لَْم) ٦(َيقُولُ أَْهلَكُْت مَاال لَُبًدا { 
  أيظنُّ يف فعله هذا أن اهللا عز وجل ال يراه، وال حياسبه على الصغري والكبري؟. أنفقت ماال كثًريا: يقول متباهًيا

  ) ١٠(َوَهدَْيَناُه النَّْجَدْينِ ) ٩(َوِلسَاًنا َوَشفََتْينِ ) ٨(أَلَْم َنجَْعلْ لَُه َعْيَنْينِ 

  }) ١٠(َوَهَدْيَناهُ النَّْجَدْينِ ) ٩(َوِلَساًنا َوَشفََتْينِ ) ٨(ْينِ أَلَْم َنْجَعلْ لَُه َعْيَن{ 
  أمل جنعل له عينني يبصر هبما، ولساًنا وشفتني ينطق هبا، وبينَّا له سبيلَي اخلري والشر؟

  ) ١١(فَلَا اقَْتَحَم الَْعقََبةَ 

  }) ١١(فَال اقَْتَحمَ الَْعقََبةَ { 
  .ق ماله، فيأمنفهال جتاوز مشقة اآلخرة بإنفا

  ) ١٢(َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ 

  }) ١٢(َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ { 
  ما مشقة اآلخرة، وما يعني على جتاوزها؟: وأيُّ شيء أعلمك

  ) ١٣(فَكُّ َرقََبٍة 

  }) ١٣(فَكُّ َرقََبٍة { 
  .إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرِّق

  ) ١٦(أَْو ِمْسِكيًنا ذَا َمْتَرَبٍة ) ١٥(َيِتيًما ذَا َمقَْرَبٍة ) ١٤(ي َمسَْغَبٍة أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذ



  }) ١٦(أَْو ِمْسِكيًنا ذَا َمتَْرَبٍة ) ١٥(َيِتيًما ذَا َمقَْرَبٍة ) ١٤(أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة { 
مع فيه فضل الصدقة وصلة الرحم، أو فقًريا معدًما ال أو إطعام يف يوم ذي جماعة شديدة، يتيًما من ذوي القرابة جيت

  .شيء عنده

  ) ١٧(ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَوَاَصْوا بِالصَّْبرِ َوتَوَاَصْوا بِالْمَْرَحَمِة 

  }) ١٧(ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ َوَتوَاصَْوا بِالَْمْرَحَمِة { 
كان مع ِفْعل ما ذُكر من أعمال اخلري من الذين أخلصوا اإلميان هللا، وأوصى بعضهم بعًضا بالصرب على طاعة اهللا مث 

  .وعن معاصيه، وتواصوا بالرمحة باخللق

  ) ١٨(أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة 

  }) ١٨(أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة { 
  .اليمني، الذين يؤخذ هبم يوم القيامة ذات اليمني إىل اجلنة الذين فعلوا هذه األفعال، هم أصحاب

  ) ١٩(َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتَِنا ُهْم أَْصَحابُ الَْمْشأََمِة 

  }) ١٩(َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِتَنا ُهْم أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة { 
  .ال إىل الناروالذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ هبم يوم القيامة ذات الشم

  ) ٢٠(َعلَْيهِْم َناٌر مُْؤَصَدةٌ 

  }) ٢٠(َعلَْيهِْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ { 
  .جزاؤهم جهنم مطَبقةٌ مغلقة عليهم

  }سورة الشمس { 

) ٥(وَالسََّماِء َوَما َبَناَها  )٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها ) ٣(وَالنَّهَارِ إِذَا َجلَّاَها ) ٢(َوالْقََمرِ إِذَا َتلَاَها ) ١(َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها 
َوقَْد خَابَ ) ٩(قَدْ أَفْلََح َمْن َزكَّاَها ) ٨(فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها ) ٧(َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها ) ٦(َوالْأَْرضِ َوَما طََحاَها 

  ) ١٠(َمْن َدسَّاَها 

وَالسََّماِء َوَما َبَناَها ) ٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها ) ٣(وَالنََّهارِ إِذَا َجالَها ) ٢( وَالْقََمرِ إِذَا َتالَها) ١(َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها { 
َوقَدْ ) ٩(قَدْ أَفْلََح َمْن َزكَّاَها ) ٨(فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها ) ٧(َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها ) ٦(َواَألْرضِ َوَما طََحاَها ) ٥(

  }) ١٠(اَها َخاَب َمْن َدسَّ
أقسم اهللا بالشمس وهنارها وإشراقها ضحى، وبالقمر إذا تبعها يف الطلوع واألفول، وبالنهار إذا جلَّى الظلمة 

وكشفها، وبالليل عندما يغطي األرض فيكون ما عليها مظلًما، وبالسماء وبنائها احملكم، وباألرض وَبْسطها، وبكل 



فبيَّن هلا طريق الشر وطريق اخلري، قد فاز َمن طهَّرها ومنَّاها باخلري، وقد نفس وإكمال اهللا خلقها ألداء مهمتها، 
  .خسر َمن أخفى نفسه يف املعاصي

وهَا فَكَذَُّبوُه فََعقَُر) ١٣(فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوسُقَْياَها ) ١٢(إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها ) ١١(كَذََّبْت ثَمُوُد بِطَْغَواَها 
  ) ١٥(وَلَا َيَخاُف ُعقَْباَها ) ١٤(فََدْمَدَم َعلَْيهِْم رَبُُّهْم بِذَْنبِهِْم فَسَوَّاَها 

فَكَذَّبُوُه ) ١٣(فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوُسقَْياَها ) ١٢(إِذِ اْنبََعثَ أَشْقَاَها ) ١١(كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواَها { 
  }) ١٥(َوال َيَخاُف ُعقَْباَها ) ١٤(ا فََدْمَدَم َعلَْيهِْم رَبُُّهْم بِذَْنبِهِْم فَسَوَّاَها فََعقَُروَه

كذَّبت مثود نبيها ببلوغها الغاية يف العصيان، إذ هنض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة، فقال هلم رسول اهللا صاحل عليه 
أرسلها اهللا إليكم، تدل على صدق نبيكم، واحذروا أن تعتدوا احذروا أن متسوا الناقة بسوء؛ فإهنا آية : السالم

فشق عليهم ذلك، فكذبوه فيما توعَّدهم به فنحروها، . على سقيها، فإن هلا شِْرب يوم ولكم ِشْرب يوم معلوم
 -جلت قدرته -وال خياف. فأطبق عليهم رهبم العقوبة جبرمهم، فجعلها عليهم على السواء فلم ُيفِْلت منهم أحد

  }سورة الليل { . بعة ما أنزله هبم من شديد العقابت

  ) ٤(إِنَّ َسعَْيكُْم لَشَتَّى ) ٣(َوَما َخلََق الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٢(وَالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى ) ١(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى 

  }) ٤(إِنَّ َسعَْيكُمْ لَشَتَّى ) ٣(الذَّكََر َواُألنْثَى  َوَما َخلََق) ٢(وَالنََّهارِ إِذَا َتَجلَّى ) ١(َواللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى { 
أقسم اهللا سبحانه بالليل عندما يغطي بظالمه األرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظالم الليل بضيائه، وخبلق 

  .إن عملكم ملختلف بني عامل للدنيا وعامل لآلخرة. الذكر واألنثى: الزوجني

  ) ٧(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى ) ٦(َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى ) ٥(ى َواتَّقَى فَأَمَّا َمْن أَْعطَ

  }) ٧(فََسنَُيسُِّرُه ِللُْيْسَرى ) ٦(َوَصدََّق بِالُْحسَْنى ) ٥(فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى { 
وما ترتب عليها من اجلزاء،  وما دلت عليه،" ال إله إال اهللا"فأمَّا من بذل من ماله واتقى اهللا يف ذلك، وصدَّق بـ

  .فسنرشده ونوفقه إىل أسباب اخلري والصالح ونيسِّر له أموره

  ) ١١(َوَما ُيغْنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا تََردَّى ) ١٠(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى ) ٩(َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى 

) ١١(َوَما يُْغنِي َعْنُه َمالُهُ إِذَا َتَردَّى ) ١٠(فََسنَُيسُِّرُه ِللُْعْسَرى ) ٩(َوكَذََّب بِالُْحسَْنى ) ٨(اْسَتغَْنى َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َو{ 
{  

وما دلت عليه، وما ترتب عليها من اجلزاء، " ال إله إال اهللا"وأما َمن خبل مباله واستغىن عن جزاء ربه، وكذَّب بـ
  .شقاء، وال ينفعه ماله الذي خبل به إذا وقع يف النارفسُنَيسِّر له أسباب ال

  ) ١٣(َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ وَالْأُولَى ) ١٢(إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى 



  }) ١٣(َوإِنَّ لََنا لَآلخَِرةَ َواألُولَى ) ١٢(إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى { 
 اهللا وجنته من طريق الضالل، وإن لنا ملك احلياة اآلخرة إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبيِّن طريق اهلدى املوصل إىل

  .واحلياة الدنيا

  ) ١٤(فَأَْنذَْرُتكُْم نَاًرا َتلَظَّى 

  }) ١٤(فَأَْنذَرُْتكُمْ َناًرا َتلَظَّى { 
  .وخوَّفتكم ناًرا تتوهج، وهي نار جهنم -أيها الناس -فحذَّرتكم

  ) ١٦(ي كَذََّب َوتََولَّى الَِّذ) ١٥(لَا َيْصلَاَها إِلَّا الْأَْشقَى 

  }) ١٦(الَِّذي كَذََّب َوَتوَلَّى ) ١٥(ال َيْصالَها إِال اَألْشقَى { 
ال يدخلها إال َمن كان شديد الشقاء، الذي كذَّب نيب اهللا حممًدا صلى اهللا عليه وسلم، وأعرض عن اإلميان باهللا 

  .ورسوله، وطاعتهما

إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه ) ١٩(َوَما لِأََحٍد عِْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى ) ١٨(ِذي يُْؤِتي مَالَُه َيَتزَكَّى الَّ) ١٧(َوسَُيَجنَُّبَها الْأَْتقَى 
  ) ٢١(َولََسْوفَ يَْرَضى ) ٢٠(الْأَْعلَى 

إِال اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه ) ١٩(ِمْن نِْعَمٍة ُتجَْزى  َوَما َألَحٍد عِْنَدُه) ١٨(الَِّذي يُْؤِتي مَالَُه يََتَزكَّى ) ١٧(َوسَُيَجنَُّبَها اَألتْقَى { 
  }) ٢١(وَلََسْوَف َيْرَضى ) ٢٠(اَألْعلَى 

وليس إنفاقه ذاك مكافأة ملن أسدى إليه . وسيُزحَزح عنها شديد التقوى، الذي يبذل ماله ابتغاء املزيد من اخلري
  }سورة الضحى { . يعطيه اهللا يف اجلنة ما يرضى به معروفا، لكنه يبتغي بذلك وجه ربه األعلى ورضاه، ولسوف

  ) ٣(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى ) ٢(وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى ) ١(َوالضَُّحى 

  }) ٣(َما َودََّعكَ رَبَُّك َوَما قَلَى ) ٢(َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى ) ١(َوالضَُّحى { 
ويقسم اهللا مبا يشاء من . له، وبالليل إذا سكن باخللق واشتد ظالمهأقسم اهللا بوقت الضحى، واملراد به النهار ك

ربك، وما  -أيها النيب-ما تركك . خملوقاته، أما املخلوق فال جيوز له أن يقسم بغري خالقه، فإن القسم بغري اهللا شرك
  .أبغضك بإبطاء الوحي عنك

  ) ٥(طِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى َولَسَْوَف ُيْع) ٤(َولَلْآِخَرةُ َخْيرٌ لََك ِمَن الْأُولَى 

  }) ٥(َولََسْوفَ ُيْعِطيكَ رَبَُّك فََتْرَضى ) ٤(وَلَآلخَِرةُ َخْيرٌ لََك ِمَن األُولَى { 
ِمن أنواع اإلنعام يف اآلخرة، فترضى  -أيها النيب-ولَلدَّار اآلخرة خري لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك 

  .بذلك

  ) ٨(وََوَجَدَك عَاِئلًا فَأَغَْنى ) ٧(وََوَجَدكَ ضَالًّا فََهَدى ) ٦(َوى أَلَْم َيجِْدَك َيِتيًما فَآ



  }) ٨(َوَوَجَدَك َعاِئال فَأَغَْنى ) ٧(َوَوَجَدَك ضَاال فََهَدى ) ٦(أَلَْم َيجِْدَك َيِتيًما فَآَوى { 
لَّمك ما مل تكن تعلم، ووفقك أمل َيجِْدك من قبلُ يتيمًا، فآواك ورعاك؟ ووجدك ال تدري ما الكتاب وال اإلميان، فع
  ألحسن األعمال؟ ووجدك فقًريا، فساق لك رزقك، وأغىن نفسك بالقناعة والصرب؟

  ) ١١(َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ ) ١٠(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَلَا َتنَْهْر ) ٩(فَأَمَّا الْيَِتيَم فَلَا َتقَْهْر 

  }) ١١(َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ ) ١٠(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَال َتنَْهْر ) ٩( فَأَمَّا الَْيِتيَم فَال َتقَْهْر{ 
فأما اليتيم فال ُتِسئْ معاملته، وأما السائل فال تزجره، بل أطعمه، واقض حاجته، وأما بنعمة ربك اليت أسبغها عليك 

  }سورة الشرح { . فتحدث هبا

  ) ٤(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك ) ٣(الَِّذي أَنْقََض ظَْهَرَك ) ٢(َوَوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك ) ١(أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَرَك 

  }) ٤(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك ) ٣(الَِّذي أَْنقََض ظَْهَرَك ) ٢(وََوَضْعَنا َعْنَك وِْزَرَك ) ١(أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك { 
لشرائع الدين، والدعوة إىل اهللا، واالتصاف مبكارم األخالق، وحططنا عنك لك صدرك  -أيها النيب-أمل نوسع 

  يف منزلة رفيعة عالية؟ -مبا أنعمنا عليك من املكارم-بذلك ِحْملك الذي أثقل ظهرك، وجعلناك 

  ) ٦(إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا ) ٥(فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسًْرا 

  }) ٦(إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا ) ٥( فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا{ 
  .فال يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة؛ فإن مع الضيق فرجًا، إن مع الضيق فرجًا

  ) ٨(َوإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) ٧(فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب 

  }) ٨(وَإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) ٧(فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب { 
  .مور الدنيا وأشغاهلا فَجِدَّ يف العبادة، وإىل ربك وحده فارغب فيما عندهفإذا فرغت من أ

  }سورة التني { 

ثُمَّ رََدْدَناهُ ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ) ٣(َوَهذَا الَْبلَدِ الْأَِمنيِ ) ٢(َوطُورِ ِسينَِني ) ١(َوالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن 
  ) ٦(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٥(اِفِلَني أَسْفَلَ َس

اهُ ثُمَّ رََدْدَن) ٤(لَقَدْ َخلَقَْنا اإلِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ) ٣(َوَهذَا الَْبلَِد اَألِمنيِ ) ٢(َوطُورِ ِسينَِني ) ١(َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن { 
  }) ٦(إِال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٥(أَسْفَلَ َساِفِلَني 

الذي كلَّم اهللا عليه موسى تكليًما، " طور سيناء"أَقْسم اهللا بالتني والزيتون، ومها من الثمار املشهورة، وأقسم جببل 
لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن صورة، مث رددناه . مهبط اإلسالم" مكة"خوف وهو  وأقسم هبذا البلد األمني من كل

إىل النار إن مل يطع اهللا، ويتبع الرسل، لكن الذين آمنوا وعملوا األعمال الصاحلة هلم أجر عظيم غري مقطوع وال 
  .منقوص



  ) ٧(فََما ُيكَذُِّبَك بَْعُد بِالدِّينِ 

  }) ٧(ينِ فََما ُيكَذُِّبكَ َبْعُد بِالدِّ{ 
  على أن تكذِّب بالبعث واجلزاء مع وضوح األدلة على قدرة اهللا تعاىل على ذلك؟ -أيها اإلنسان-أيُّ شيء حيملك 

  ) ٨(أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني 

  }) ٨(أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني { 
فهل يُترك اخللق سدى ال . بأحكم احلاكمني يف كل ما خلق؟ بلى أليس اهللا الذي جعل هذا اليوم للفصل بني الناس

  }سورة العلق { . يؤمرون وال يُنهون، وال يثابون وال يعاقبون؟ ال يصحُّ ذلك وال يكون

َعلََّم ) ٤(ِذي َعلََّم بِالْقَلَمِ الَّ) ٣(اقَْرأْ َوَربُّكَ الْأَكَْرُم ) ٢(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ) ١(اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق 
  ) ٥(الْإِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

َعلََّم ) ٤(الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقَْرأْ َورَبَُّك األَكَْرُم ) ٢(َخلََق اإلِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ) ١(اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق { 
  }) ٥(اِإلْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

ما أُنزل إليك من القرآن ُمفْتَِتًحا باسم ربك املتفرد باخللق، الذي خلق كل إنسان من قطعة دم  -أيها النيب-اقرأ 
ما أُنزل إليك، وإن ربك لكثري اإلحسان واسع اجلود، الذي علَّم خلقه الكتابة  -أيها النيب-اقرأ . غليظ أمحر

  .له من ظلمة اجلهل إىل نور العلمبالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يكن يعلم، ونق

  ) ٨(إِنَّ إِلَى رَبَِّك الرُّجَْعى ) ٧(أَنْ َرآُه اْسَتغَْنى ) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِْنَسانَ لََيطَْغى 

  }) ٨(إِنَّ إِلَى رَبَِّك الرُّجَْعى ) ٧(أَنْ َرآُه اْسَتغَْنى ) ٦(كَال إِنَّ اِإلْنَسانَ لََيطَْغى { 
  .اوز حدود اهللا إذا أبطره الغىن، فليعلم كل طاغية أن املصري إىل اهللا، فيجازي كلَّ إنسان بعملهحقًا إن اإلنسان ليتج

أََرأَْيَت إِنْ ) ١٢(أَْو أََمَر بِالتَّقَْوى ) ١١(أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَى الُْهَدى ) ١٠(َعْبًدا إِذَا صَلَّى ) ٩(أََرأَْيَت الَِّذي َينَْهى 
) ١٦(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة ) ١٥(كَلَّا لَِئْن لَمْ َيْنَتِه لََنْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة ) ١٤(أَلَْم َيْعلَْم بِأَنَّ اللََّه يََرى ) ١٣(كَذََّب َوتََولَّى 
  ) ١٩(كَلَّا لَا ُتِطْعُه وَاْسُجْد َواقْتَرِْب ) ١٨(َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ ) ١٧(فَلَْيْدُع نَاِدَيُه 

أَرَأَْيَت إِنْ ) ١٢(أَْو أََمَر بِالتَّقَْوى ) ١١(أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَى الُْهَدى ) ١٠(َعْبًدا إِذَا َصلَّى ) ٩(َت الَِّذي َيْنَهى أََرأَْي{ 
) ١٦(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة ) ١٥( كَال لَِئْن لَْم َيْنَتِه لََنْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة) ١٤(أَلَْم َيْعلَْم بِأَنَّ اللََّه يََرى ) ١٣(كَذََّب َوتََولَّى 
  }) ١٩(كَال ال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقَْترِْب ) ١٨(َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ ) ١٧(فَلَْيْدُع نَاِدَيُه 

وهو حممد صلى اهللا عليه ( الذي ينهى عبًدا لنا إذا صلَّى لربه ) وهو أبو جهل ( أرأيت أعجب ِمن طغيان هذا الرجل
أرأيت إن كان املنهي عن الصالة على اهلدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمًرا غريه بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ ؟ )وسلم 

أرأيت إن كذَّب هذا الناهي مبا ُيدعى إليه، وأعرض عنه، أمل يعلم بأن اهللا يرى كل ما يفعل؟ ليس األمر كما يزعم 
م رأسه أخذًا عنيفًا، ويُطرح يف النار، ناصيته ناصية كاذبة أبو جهل، لئن مل يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنَّ مبقدَّ



ليس األمر . فلُيْحِضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر هبم، سندعو مالئكة العذاب. يف مقاهلا، خاطئة يف أفعاهلا
لصالة، واسجد بسوء، فال تطعه فيما دعاك إليه ِمن تَْرك ا -أيها الرسول-على ما يظن أبو جهل، إنه لن ينالك 

  .لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته

  }سورة القدر { 

  ) ١(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ 

  }) ١(إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ { 
  .إنا أنزلنا القرآن يف ليلة الشرف والفضل، وهي إحدى ليايل شهر رمضان

  ) ٢(لَةُ الْقَْدرِ َوَما أَْدَراَك َما لَْي

  }) ٢(َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ { 
  ما ليلة القدر والشرف؟ -أيها النيب-وما أدراك 

  ) ٣(لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ 

  }) ٣(لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َشْهرٍ { 
  .ضل ألف شهر ليس فيها ليلة قدرليلة القدر ليلة مباركة، فَْضلُها خري من ف

  ) ٤(َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ 

  }) ٤(َتنَزَّلُ الَْمالِئكَةُ وَالرُّوُح ِفيَها بِإِذْنِ َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ { 
  .من كل أمر قضاه يف تلك السنةيكثر نزول املالئكة وجربيل عليه السالم فيها، بإذن رهبم 

  ) ٥(َسلَاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ 

  }) ٥(َسالٌم ِهَي حَتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ { 
  }سورة البينة { . هي أمن كلها، ال شرَّ فيها إىل مطلع الفجر

  ) ١(َني حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبيَِّنةُ لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنْفَكِّ

  }) ١(لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ وَالُْمشْرِِكَني ُمْنفَكَِّني حَتَّى تَأِْتيَُهُم الَْبيَِّنةُ { 
دوا هبا يف الكتب مل يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى واملشركني تاركني كفرهم حىت تأتيهم العالمة اليت ُوِع

  .السابقة

  ) ٢(َرسُولٌ ِمَن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً 



  }) ٢(َرسُولٌ ِمَن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً { 
  .وهي رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم، يتلو قرآًنا يف صحف مطهرة

  ) ٣(ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ 

  }) ٣( ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ{ 
  .يف تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة، هتدي إىل احلق وإىل صراط مستقيم

  ) ٤(َوَما َتفَرَّقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيَِّنةُ 

  }) ٤(الَْبيَِّنةُ  َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب إِال ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم{ 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يف كون حممد صلى اهللا عليه وسلم رسوال حقًا؛ ملا جيدونه من 
نعته يف كتاهبم، إال ِمن بعد ما تبينوا أنه النيب الذي ُوِعدوا به يف التوراة واإلجنيل، فكانوا جمتمعني على صحة نبوته، 

  .ا وتفرَّقوافلما ُبِعث جحدوه

  ) ٥(ذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َوُيِقيمُوا الصَّلَاةَ َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ َو

  }) ٥(ُموا الصَّالةَ َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة َوَما أُِمرُوا إِال ِلَيْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َويُِقي{ 
وما أمروا يف سائر الشرائع إال ليعبدوا اهللا وحده قاصدين بعبادهتم وجهه، مائلني عن الشرك إىل اإلميان، ويقيموا 

  .الصالة، وُيَؤدُّوا الزكاة، وذلك هو دين االستقامة، وهو اإلسالم

  ) ٦(كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ِفي َنارِ َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ الْبَرِيَِّة  إِنَّ الَِّذيَن

  }) ٦(َبرِيَِّة لْإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني ِفي َنارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ ا{ 
  .إن الذين كفروا من اليهود والنصارى واملشركني عقاهبم نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم أشد اخلليقة شرا

  ) ٧(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك ُهْم خَْيُر الَْبرِيَِّة 

  }) ٧(ولَِئَك ُهمْ َخْيُر الْبَرِيَِّة إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُ{ 
  .إن الذين َصدَّقوا اهللا واتبعوا رسوله وعملوا الصاحلات، أولئك هم خري اخللق

ْنُه ذَِلَك ِلَمْن ُهْم َوَرُضوا َعَجَزاؤُُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْن
  ) ٨(َخِشَي َربَُّه 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك ِلَمْن جََزاُؤُهْم ِعْندَ َربِّهِْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْن{ 
  }) ٨(َخِشَي َربَُّه 

قامة واستقرار يف منتهى احلسن، جتري من حتت قصورها األهنار، خالدين فيها جزاؤهم عند رهبم يوم القيامة جنات إ



أبًدا، رضي اهللا عنهم فقبل أعماهلم الصاحلة، ورضوا عنه مبا أعدَّ هلم من أنواع الكرامات، ذلك اجلزاء احلسن ملن 
  }سورة الزلزلة { . خاف اهللا واجتنب معاصيه

  ) ٣(َوقَالَ الْإِْنَسانُ َما لََها ) ٢(وَأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها ) ١(ا إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلَْزالََه

  }) ٣(َوقَالَ اإلِْنَسانُ َما لََها ) ٢(وَأَْخَرَجِت اَألْرُض أَثْقَالََها ) ١(إِذَا زُلْزِلَتِ اَألْرضُ زِلَْزالََها { 
  ما الذي حدث هلا؟: وتى وكنوز، وتساءل اإلنسان فزًعاإذا ُرجَّت األرض رجا شديدًا، وأخرجت ما يف بطنها من م

  ) ٥(بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها ) ٤(َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرَها 

  }) ٥(بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لََها ) ٤(َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَباَرَها { 
  .اهللا سبحانه وتعاىل أمرها بأن خترب مبا ُعمل عليهايوم القيامة خترب األرض مبا ُعمل عليها من خري أو شر، وبأن 

  ) ٦(َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشتَاًتا ِلُيرَْوا أَْعَمالَُهْم 

  }) ٦(َيْومَِئٍذ َيْصُدرُ النَّاُس أَْشتَاًتا ِلُيَرْوا أَْعَمالَُهْم { 
ملوا من السيئات واحلسنات، وجيازيهم يومئذ يرجع الناس عن موقف احلساب أصنافًا متفرقني؛ لرييهم اهللا ما ع

  .عليها

  ) ٨(َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَرا َيَرُه ) ٧(فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه 

  }) ٨(َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيَرُه ) ٧(فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيًْرا َيَرُه { 
{ . فمن يعمل وزن منلة صغرية خًريا، ير ثوابه يف اآلخرة، ومن يعمل وزن منلة صغرية شًرا، ير عقابه يف اآلخرة

  }سورة العاديات 

  ) ١(َوالَْعاِديَاِت ضَْبًحا 

  }) ١(َوالَْعادَِياتِ ضَْبًحا { 
وال جيوز للمخلوق أن . ة َعْدوِهاأقسم اهللا تعاىل باخليل اجلاريات يف سبيله حنو العدوِّ، حني يظهر صوهتا من سرع

  .يقسم إال باهللا، فإن القسم بغري اهللا شرك

  ) ٢(فَالُْمورِيَاِت قَْدًحا 

  }) ٢(فَالُْمورَِياِت قَْدًحا { 
  .فاخليل الاليت تنقدح النار من صالبة حوافرها؛ من شدَّة َعْدوها

  ) ٣(فَالُْمِغَرياتِ صُْبًحا 



  }) ٣(فَالُْمِغريَاِت صُْبًحا { 
  .فاملغريات على األعداء عند الصبح

  ) ٤(فَأَثَْرنَ بِِه َنقًْعا 

  }) ٤(فَأَثَْرنَ بِِه َنقًْعا { 
  .فهيَّْجَن هبذا الَعْدو غباًرا

  ) ٥(فََوَسطَْن بِِه َجْمًعا 

  }) ٥(فََوَسطَْن بِِه َجْمًعا { 
  .فتوسَّطن بركباهنن مجوع األعداء

  ) ٨(وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد ) ٧(وَإِنَُّه َعلَى ذَِلكَ لَشَهِيٌد ) ٦( إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد

  }) ٨(َوإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشدِيٌد ) ٧(وَإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد ) ٦(إِنَّ اإلِْنَسانَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد { 
  .وإنه حلب املال لشديد. ملقرإن اإلنسان ِلنعم ربه لَجحود، وإنه جبحوده ذلك 

  ) ٩(أَفَلَا َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ 

  }) ٩(أَفَال َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ { 
  أفال يعلم اإلنسان ما ينتظره إذا أخرج اهللا األموات من القبور للحساب واجلزاء؟

  ) ١٠(َوُحصِّلَ َما ِفي الصُّدُورِ 

  }) ١٠(ُحصِّلَ َما ِفي الصُُّدورِ َو{ 
  .واسُتخرج ما استتر يف الصدور من خري أو شر

  ) ١١(إِنَّ َربَُّهْم بِهِْم َيْومَِئٍذ لََخبٌِري 

  }) ١١(إِنَّ َربَُّهمْ بِهِمْ َيْوَمِئٍذ لَخَبٌِري { 
  }سورة القارعة { . إن رهبم هبم وبأعماهلم يومئذ خلبري، ال خيفى عليه شيء من ذلك

  ) ١(الْقَارَِعةُ 

  }) ١(الْقَارَِعةُ { 
  .الساعة اليت تقرع قلوب الناس بأهواهلا



  ) ٢(َما الْقَارَِعةُ 

  }) ٢(َما الْقَارَِعةُ { 
  أيُّ شيء هذه القارعة؟

  ) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ 

  }) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ { 
  وأيُّ شيء أعلمك هبا؟

  ) ٤(كُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث َيْوَم َي

  }) ٤(َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث { 
  .يف ذلك اليوم يكون الناس يف كثرهتم وتفرقهم وحركتهم كالفراش املنتشر، وهو الذي يتساقط يف النار

  ) ٥(َوَتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ 

  }) ٥(ونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ َوَتكُ{ 
  .وتكون اجلبال كالصوف متعدد األلوان الذي ُيْنفَش باليد، فيصري هباء ويزول

  ) ٧(فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ رَاِضَيٍة ) ٦(فَأَمَّا َمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه 

  }) ٧(ِضَيٍة فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَا) ٦(فَأَمَّا َمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه { 
  .فأما من رجحت موازين حسناته، فهو يف حياة مرضية يف اجلنة

  ) ٩(فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه 

  }) ٩(فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموَازِيُنُه { 
  .هنموأما من خفت موازين حسناته، ورجحت موازين سيئاته، فمأواه ج

  ) ١٠(َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه 

  }) ١٠(َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه { 
  ما هذه اهلاوية؟ -أيها الرسول-وما أدراك 

  ) ١١(َناٌر َحاِمَيةٌ 



  }) ١١(نَاٌر َحاِمَيةٌ { 
  }سورة التكاثر { . إهنا نار قد َحِميت من الوقود عليها

  ) ١(أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر 

  }) ١(التَّكَاثُُر  أَلَْهاكُُم{ 
  .شغلكم عن طاعة اهللا التفاخر بكثرة األموال واألوالد

  ) ٢(َحتَّى ُزرُْتُم الَْمقَابَِر 

  }) ٢(حَتَّى ُزْرُتمُ الَْمقَابَِر { 
  .واستمر اشتغالكم بذلك إىل أن صرمت إىل املقابر، وُدفنتم فيها

  ) ٣(كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ 

  }) ٣(ونَ كَال سَْوَف َتْعلَُم{ 
  .ما هكذا ينبغي أن ُيلْهيكم التكاثر باألموال، سوف تتبيَّنون أن الدار اآلخرة خري لكم

  ) ٤(ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ 

  }) ٤(ثُمَّ كَال َسْوفَ َتْعلَُمونَ { 
  .مث احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها

  ) ٨(ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ ) ٧(ثُمَّ لََتَروُنََّها َعْيَن الَْيِقنيِ ) ٦(لََتَرُونَّ الَْجِحيَم ) ٥(كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ 

) ٨(لُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَُتْسأَ) ٧(ثُمَّ لََترَُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ ) ٦(لََتَرُونَّ الَْجحِيَم ) ٥(كَال لَوْ َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ { 
{  

. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر باألموال، لو تعلمون حق العلم النزجرمت، ولبادرمت إىل إنقاذ أنفسكم من اهلالك
  .لتبصُرنَّ اجلحيم، مث لتبصرُنَّها دون ريب، مث لتسألُنَّ يوم القيامة عن كل أنواع النعيم

  }سورة العصر { 

  ) ٢(إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ ) ١(ْصرِ َوالَْع

  }) ٢(إِنَّ اِإلْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ ) ١(َوالَْعْصرِ { 
  .وال جيوز للعبد أن يقسم إال باهللا، فإن القسم بغري اهللا شرك. أقسم اهللا بالدهر على أن بين آدم لفي هلكة ونقصان

  ) ٣(ِت َوتََواصَْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاَصْوا بِالصَّْبرِ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَا



  }) ٣(إِال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوتَوَاَصْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ { 
، والصرب إال الذين آمنوا باهللا وعملوا عمال صاحلًا، وأوصى بعضهم بعًضا باالستمساك باحلق، والعمل بطاعة اهللا

  }سورة اهلمزة { . على ذلك

  ) ١(َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة 

  }) ١(َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة { 
  .شر وهالك لكل مغتاب للناس، طعان فيهم

  ) ٢(الَِّذي َجَمَع َمالًا َوَعدََّدُه 

  }) ٢(الَِّذي َجَمَع مَاال َوَعدََّدُه { 
  .وتعدادهالذي كان مهُّه مجع املال 

  ) ٣(َيْحَسُب أَنَّ مَالَُه أَخْلََدُه 

  }) ٣(َيْحَسبُ أَنَّ َمالَُه أَْخلََدُه { 
  .يظن أنه َضِمَن لنفسه هبذا املال الذي مجعه، اخللود يف الدنيا واإلفالت من احلساب

  ) ٤(كَلَّا لَُيْنَبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة 

  }) ٤(كَال لَُينَْبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة { 
  .يس األمر كما ظن، ليُطرحنَّ يف النار اليت هتشم كل ما ُيلْقى فيهال

  ) ٥(َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ 

  }) ٥(َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ { 
  ما حقيقة النار؟ -أيها الرسول-وما أدراك 

  ) ٧(الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة ) ٦(َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ 

  }) ٧(الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى اَألفِْئَدِة ) ٦(نَاُر اللَِّه الُْموقََدةُ { 
  .إهنا نار اهللا املوقدة اليت من شدهتا تنفُذ من األجسام إىل القلوب

  ) ٩(ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة ) ٨(إِنََّها َعلَيْهِْم ُمْؤَصَدةٌ 

  }) ٩(دََّدٍة ِفي َعَمٍد ُمَم) ٨(إِنََّها َعلَْيهِْم ُمْؤَصَدةٌ { 
  }سورة الفيل { . إهنا عليهم مطَبقة يف سالسل وأغالل مطوَّلة؛ لئال خيرجوا منها



  ) ١(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ 

  }) ١(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصَحابِ الْفِيلِ { 
أبرهة احلبشي وجيشه الذين أرادوا تدمري الكعبة : لفيلكيف فعل ربك بأصحاب ا -أيها الرسول-أمل تعلم 
  املباركة؟

  ) ٢(أَلَْم َيجَْعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضِليلٍ 

  }) ٢(أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ { 
  أمل جيعل ما دبَّروه من شر يف إبطال وتضييع؟

  ) ٤(بِِحجَاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ َتْرمِيهِْم ) ٣(َوأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَْيًرا أَبَابِيلَ 

  }) ٤(َتْرِميهِْم بِِحجَاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ ) ٣(َوأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيًْرا أََبابِيلَ { 
  .وبعث عليهم طًريا يف مجاعات متتابعة، تقذفهم حبجارة من طني متحجِّر

  ) ٥(فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ 

  }) ٥(لٍ فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُو{ 
  .فجعلهم به حمطمني كأوراق الزرع اليابسة اليت أكلتها البهائم مث رمت هبا

  }سورة قريش { 

  ) ٢(إِيلَاِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف ) ١(ِلإِيلَاِف قَُرْيشٍ 

  }) ٢(إِيالِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاِء وَالصَّْيِف ) ١(إلِيالِف قَُرْيشٍ { 
، ويف الصيف إىل "اليمن"ريش، وأمنهم، واستقامة مصاحلهم، وانتظام رحلتيهم يف الشتاء إىل اْعَجبوا إللف ق

  .جللب ما حيتاجون إليه؛ ، وتيسري ذلك"الشام"

  ) ٣(فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت 

  }) ٣(فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت { 
  .الذي شرفوا به، وليوحدوه وخيلصوا له العبادة -ةوهو الكعب-فليشكروا، وليعبدوا رب هذا البيت 

  ) ٤(الَِّذي أَطَْعمَُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف 

  }) ٤(الَِّذي أَطَْعَمُهْم ِمْن جُوعٍ َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف { 
  }سورة املاعون { . الذي أطعمهم من جوع شديد، وآمنهم من فزع وخوف عظيم



  ) ١(ي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ أََرأَْيَت الَِّذ

  }) ١(أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ { 
  أرأيت حال ذلك الذي يكذِّب بالبعث واجلزاء؟

  ) ٢(فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الْيَِتيَم 

  }) ٢(فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَم { 
  .فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة قلبه

  ) ٣(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ 

  }) ٣(َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ { 
  وال حيضُّ غريه على إطعام املسكني، فكيف له أن يطعمه بنفسه؟

  ) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاتِهِْم َساُهونَ ) ٤(فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني 

  }) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالتِهِْم َساُهونَ ) ٤(فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني { 
  .فعذاب شديد للمصلني الذين هم عن صالهتم الهون، ال يقيموهنا على وجهها، وال يؤدوهنا يف وقتها

  ) ٦(الَِّذيَن ُهْم يَُراُءونَ 

  }) ٦(الَِّذيَن ُهمْ ُيَراُءونَ { 
  .الذين هم يتظاهرون بأعمال اخلري مراءاة للناس

  ) ٧(ونَ الَْماُعونَ َوَيْمَنُع

  }) ٧(َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ { 
سورة { . ومينعون إعارة ما ال تضر إعارته من اآلنية وغريها، فال هم أحسنوا عبادة رهبم، وال هم أحسنوا إىل خلقه

  }الكوثر 

  ) ١(إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر 

  }) ١(إِنَّا أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثََر { 
اخلري الكثري يف الدنيا واآلخرة، ومن ذلك هنر الكوثر يف اجلنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ  -أيها النيب-يناك إنا أعط

  .اجملوَّف، وطينه املسك

  ) ٢(فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر 



  }) ٢(فََصلِّ ِلرَبَِّك َواْنَحْر { 
  .فأخلص لربك صالتك كلها، واذبح ذبيحتك له وعلى امسه وحده

  ) ٣(انِئََك ُهَو الْأَْبَتُر إِنَّ َش

  }) ٣(إِنَّ شَانِئََك ُهَو األَْبَتُر { 
  .إن مبغضك ومبغض ما جئت به من اهلدى والنور، هو املنقطع أثره، املقطوع من كل خري

  }سورة الكافرون { 

  ) ١(قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ 

  }) ١(قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ { 
  .يا أيها الكافرون باهللا: للذين كفروا باهللا ورسوله -سولأيها الر-قل 

  ) ٢(لَا أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ 

  }) ٢(ال أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ { 
  .ال أعبد ما تعبدون من األصنام واآلهلة الزائفة

  ) ٣(َولَا أَْنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد 

  }) ٣(َوال أَْنُتْم عَابُِدونَ َما أَعُْبُد { 
  .وال أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد، هو اهللا رب العاملني املستحق وحده للعبادة

  ) ٤(َولَا أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم 

  }) ٤(َوال أََنا َعابٌِد َما عََبدُْتْم { 
  .وال أنا عابد ما عبدمت من األصنام واآلهلة الباطلة

  ) ٥(َولَا أَْنُتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد 

  }) ٥(َوال أَْنُتْم عَابُِدونَ َما أَعُْبُد { 
وهذه اآلية نزلت يف أشخاص بأعياهنم من املشركني، قد علم اهللا أهنم ال يؤمنون . وال أنتم عابدون مستقبال ما أعبد

  .أبًدا

  ) ٦(لَكُْم ِديُنكُْم وَِلَي ِدينِ 



  }) ٦(لَكُْم دِيُنكُْم َوِلَي ِدينِ { 
  }سورة النصر { . مت على اتباعه، ويل ديين الذي ال أبغي غريهلكم دينكم الذي أصرر

  ) ١(إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح 

  }) ١(إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح { 
  ".مكة"النصر على كفار قريش، ومت لك فتح  -أيها الرسول-إذا متَّ لك 

  ) ٢(اللَِّه أَفَْواًجا َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ 

  }) ٢(َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاًجا { 
  .ورأيت الكثري من الناس يدخلون يف اإلسالم مجاعات مجاعات

  ) ٣(فََسبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَُّه كَانَ تَوَّاًبا 

  }) ٣(ْغفِْرُه إِنَُّه كَانَ تَوَّاًبا فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك وَاْسَت{ 
إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك باإلكثار من التسبيح حبمده واإلكثار من استغفاره، إنه كان تواًبا على املسبحني 

  }سورة املسد { . واملستغفرين، يتوب عليهم ويرمحهم ويقبل توبتهم

  ) ١(َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ 

  }) ١(َدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ َتبَّتْ َي{ 
  .خسرت يدا أيب هلب وشقي بإيذائه رسول اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وقد حتقق خسران أيب هلب

  ) ٢(َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب 

  }) ٢(َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب { 
  .يئًا من عذاب اهللا إذا نزل بهما أغىن عنه ماله وولده، فلن َيُردَّا عنه ش

  ) ٤(َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبِ ) ٣(َسَيْصلَى َناًرا ذَاَت لََهبٍ 

  }) ٤(َواْمرَأَُتُه َحمَّالَةَ الَْحطَبِ ) ٣(سََيْصلَى نَاًرا ذَاَت لََهبٍ { 
  .لى اهللا عليه وسلم؛ ألذيَّتهسيدخل ناًرا متأججة، هو وامرأته اليت كانت حتمل الشوك، فتطرحه يف طريق النيب ص

  ) ٥(ِفي جِيِدَها َحْبلٌ ِمْن َمَسٍد 

  }) ٥(ِفي جِيِدَها حَْبلٌ ِمْن َمَسٍد { 
  .يف عنقها حبل حمكم الفَْتلِ ِمن ليف شديد خشن، ُتْرفَع به يف نار جهنم، مث ُترْمى إىل أسفلها



  }سورة اإلخالص { 

  ) ١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

  }) ١(اللَُّه أََحٌد قُلْ ُهَو { 
  .هو اهللا املتفرد باأللوهية والربوبية واألمساء والصفات، ال يشاركه أحد فيها: -أيها الرسول-قل 

  ) ٢(اللَُّه الصََّمُد 

  }) ٢(اللَُّه الصََّمُد { 
  .اهللا وحده املقصود يف قضاء احلوائج والرغائب

  ) ٣(لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد 

  }) ٣(مْ ُيولَْد لَمْ َيِلْد َولَ{ 
  .ليس له ولد وال والد وال صاحبة

  ) ٤(َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد 

  }) ٤(َولَمْ َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد { 
سورة { . ومل يكن له مماثال وال مشاهًبا أحد من خلقه، ال يف أمسائه وال يف صفاته، وال يف أفعاله، تبارك وتعاىل وتقدَّس

  }الفلق 

  ) ١(أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ قُلْ 

  }) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ { 
  .أعوذ وأعتصم برب الفلق، وهو الصبح: -أيها الرسول-قل 

  ) ٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق 

  }) ٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق { 
  .من شر مجيع املخلوقات وأذاها

  ) ٣(َوِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب 

  }) ٣(َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب َوِمْن { 
  .ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل، وما فيه من الشرور واملؤذيات



  ) ٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الْعُقَِد 

  }) ٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد { 
  .رومن شر الساحرات الاليت ينفخن فيما يعقدن من ُعقَد بقصد السح

  ) ٥(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد 

  }) ٥(َوِمْن َشرِّ حَاِسٍد إِذَا َحَسَد { 
{ . ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم اهللا من نعم، وأراد زواهلا عنهم، وإيقاع األذى هبم

  }سورة الناس 

  ) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ 

  }) ١(اسِ قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّ{ 
  .أعوذ وأعتصم برب الناس، القادر وحده على ردِّ شر الوسواس: -أيها الرسول-قل 

  ) ٢(َمِلِك النَّاسِ 

  }) ٢(َمِلِك النَّاسِ { 
  .ملك الناس املتصرف يف كل شؤوهنم، الغينِّ عنهم

  ) ٣(إِلَِه النَّاسِ 

  }) ٣(إِلَهِ النَّاسِ { 
  .إله الناس الذي ال معبود حبق سواه

  ) ٤(ِمْن َشرِّ الَْوسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

  }) ٤(ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ { 
  .من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، وخيتفي عند ذكر اهللا

  ) ٥(الَِّذي يَُوْسوُِس ِفي ُصدُورِ النَّاسِ 

  }) ٥(الَِّذي يَُوسْوُِس ِفي ُصُدورِ النَّاسِ { 
  .شكوك يف صدور الناسالذي يبثُّ الشر وال

  ) ٦(ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ 



  }) ٦(ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ { 
  .من شياطني اجلن واإلنس
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	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) 
	أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) 
	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) 
	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) 
	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) 
	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) 
	أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) 
	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) 
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) 
	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) 
	فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) 
	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) 
	الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) 
	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) 
	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) 
	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) 
	قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) 
	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) 
	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) 
	فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) 
	قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) 
	وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) 
	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) 
	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) 
	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) 
	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) 
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) 
	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) 
	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) 
	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) 
	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) 
	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) 
	ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) 
	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) 
	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) 
	فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) 
	وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) 
	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64) 
	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) 
	فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) 
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) 
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) 
	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) 
	قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) 
	وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) 
	فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) 
	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) 
	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) 
	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) 
	أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) 
	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) 
	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) 
	وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) 
	بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) 
	ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) 
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) 
	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) 
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) 
	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) 
	وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) 
	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) 
	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) 
	مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) 
	أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) 
	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) 
	وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) 
	مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) 
	مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) 
	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) 
	أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) 
	وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) 
	وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) 
	بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) 
	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116) 
	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) 
	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) 
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) 
	وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) 
	وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) 
	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) 
	رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) 
	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) 
	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) 
	إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) 
	وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) 
	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) 
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) 
	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) 
	فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) 
	صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) 
	قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) 
	أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) 
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) 
	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) 
	وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) 
	الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) 
	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) 
	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) 
	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) 
	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) 
	فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) 
	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) 
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) 
	الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) 
	أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) 
	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) 
	خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) 
	وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) 
	إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) 
	وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) 
	إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) 
	وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) 
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) 
	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) 
	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) 
	فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) 
	فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) 
	أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) 
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) 
	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) 
	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) 
	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) 
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) 
	وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) 
	فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) 
	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) 
	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) 
	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) 
	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) 
	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) 
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) 
	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) 
	فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) 
	أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) 
	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) 
	وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) 
	فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) 
	سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) 
	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) 
	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) 
	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) 
	نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) 
	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) 
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) 
	لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) 
	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) 
	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) 
	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) 
	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) 
	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) 
	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) 
	وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) 
	حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) 
	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) 
	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) 
	كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) 
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) 
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) 
	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) 
	وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) 
	فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) 
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) 
	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) 
	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) 
	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) 
	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) 
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) 
	قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) 
	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) 
	أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) 
	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) 
	يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269) 
	وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) 
	إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) 
	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272) 
	لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) 
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) 
	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) 
	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) 
	فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) 
	وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) 
	وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) 
	وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) 
	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) 
	آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) 
	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) 
	الم (1) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) 
	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) 
	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) 
	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) 
	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12) 
	قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13) 
	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) 
	قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) 
	الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) 
	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17) 
	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) 
	فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) 
	فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) 
	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) 
	تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) 
	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) 
	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) 
	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) 
	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) 
	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) 
	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) 
	ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) 
	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) 
	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) 
	فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) 
	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) 
	فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) 
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40) 
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) 
	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) 
	يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) 
	إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) 
	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) 
	قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) 
	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) 
	وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) 
	وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) 
	إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) 
	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) 
	رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) 
	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) 
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) 
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	فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) 
	ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) 
	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) 
	الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) 
	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) 
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) 
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) 
	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) 
	إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) 
	وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) 
	وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) 
	وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) 
	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) 
	وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) 
	بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) 
	وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) 
	مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) 
	وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) 
	فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) 
	أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) 
	قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) 
	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) 
	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) 
	أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) 
	خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) 
	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) 
	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) 
	فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) 
	قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) 
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) 
	فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) 
	وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) 
	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) 
	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) 
	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) 
	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) 
	لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) 
	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) 
	لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) 
	يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) 
	وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) 
	مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) 
	هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) 
	إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) 
	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) 
	إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) 
	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) 
	إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) 
	بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) 
	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) 
	لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) 
	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) 
	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) 
	وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) 
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) 
	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) 
	أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) 
	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) 
	هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) 
	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) 
	إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) 
	وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) 
	وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) 
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) 
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) 
	وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) 
	فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) 
	بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) 
	سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) 
	وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) 
	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) 
	ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) 
	وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) 
	وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) 
	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) 
	إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) 
	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) 
	أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) 
	هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) 
	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164) 
	أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) 
	وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) 
	وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) 
	الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) 
	فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) 
	يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) 
	الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) 
	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) 
	فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) 
	إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) 
	وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) 
	إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) 
	مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) 
	لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) 
	ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) 
	الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) 
	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) 
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) 
	لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) 
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) 
	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) 
	رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) 
	رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) 
	فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) 
	لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) 
	مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) 
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198) 
	وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) 
	وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) 
	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) 
	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) 
	وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) 
	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) 
	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) 
	وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) 
	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) 
	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) 
	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) 
	وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) 
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) 
	وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) 
	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) 
	وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) 
	وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) 
	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) 
	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) 
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) 
	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) 
	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) 
	وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) 
	يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) 
	وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) 
	إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) 
	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) 
	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) 
	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) 
	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) 
	الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) 
	وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) 
	وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) 
	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) 
	يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) 
	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) 
	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) 
	انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) 
	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) 
	أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) 
	فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) 
	فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) 
	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) 
	وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68) 
	وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) 
	ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) 
	وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) 
	وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) 
	فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) 
	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) 
	الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) 
	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) 
	مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79) 
	مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) 
	وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) 
	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) 
	فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84) 
	مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85) 
	وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87) 
	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) 
	وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) 
	إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) 
	سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) 
	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94) 
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) 
	دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) 
	إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) 
	فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) 
	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) 
	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) 
	وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) 
	فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) 
	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) 
	وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) 
	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) 
	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) 
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) 
	وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) 
	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) 
	وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113) 
	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) 
	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116) 
	إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) 
	لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) 
	وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) 
	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) 
	أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) 
	لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) 
	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) 
	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) 
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) 
	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) 
	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) 
	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) 
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) 
	بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) 
	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) 
	وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) 
	الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) 
	مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) 
	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147) 
	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) 
	إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) 
	أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) 
	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) 
	وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) 
	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) 
	وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) 
	وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) 
	بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) 
	وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) 
	فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) 
	وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) 
	لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) 
	إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) 
	وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) 
	رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) 
	لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) 
	إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) 
	لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) 
	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) 
	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 
	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) 
	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) 
	وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) 
	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) 
	وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) 
	يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) 
	يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) 
	قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) 
	قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) 
	لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) 
	إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) 
	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) 
	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) 
	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) 
	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) 
	يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) 
	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) 
	فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) 
	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) 
	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) 
	وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) 
	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) 
	وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) 
	وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) 
	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) 
	وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) 
	أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) 
	فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) 
	إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) 
	وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) 
	وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) 
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	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) 
	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) 
	وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) 
	وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) 
	لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) 
	وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) 
	لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) 
	وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) 
	أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) 
	مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) 
	قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) 
	لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) 
	كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) 
	تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) 
	وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) 
	لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) 
	وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) 
	وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) 
	فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) 
	وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) 
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) 
	إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) 
	لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) 
	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) 
	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) 
	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) 
	مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) 
	قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) 
	قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) 
	فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) 
	ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) 
	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) 
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) 
	وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) 
	إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) 
	قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) 
	قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) 
	قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) 
	وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) 
	مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) 
	إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) 
	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) 
	لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) 
	وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) 
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) 
	فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) 
	أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) 
	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) 
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) 
	قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) 
	وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) 
	قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) 
	مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) 
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) 
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) 
	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) 
	ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) 
	انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) 
	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) 
	بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) 
	وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) 
	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) 
	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) 
	قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) 
	وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) 
	وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) 
	إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) 
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) 
	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) 
	بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) 
	فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) 
	فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) 
	فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) 
	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) 
	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) 
	وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) 
	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) 
	وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) 
	وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) 
	وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) 
	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) 
	قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) 
	قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) 
	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) 
	وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) 
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) 
	ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) 
	قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) 
	قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) 
	قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) 
	وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) 
	لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) 
	وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) 
	وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) 
	وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) 
	وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) 
	وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) 
	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) 
	فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) 
	فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) 
	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) 
	وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) 
	وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) 
	وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) 
	وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) 
	وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) 
	وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) 
	ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) 
	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) 
	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) 
	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) 
	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) 
	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) 
	ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) 
	لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) 
	قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) 
	وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) 
	اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) 
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) 
	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) 
	وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
	وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) 
	وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) 
	أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) 
	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) 
	وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) 
	فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) 
	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) 
	وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) 
	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 
	أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) 
	وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) 
	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) 
	وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) 
	لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) 
	وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) 
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) 
	ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) 
	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) 
	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) 
	إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) 
	قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) 
	وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) 
	وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) 
	وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) 
	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) 
	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) 
	ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) 
	وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) 
	قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) 
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) 
	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) 
	سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) 
	قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) 
	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) 
	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) 
	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) 
	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) 
	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) 
	أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) 
	أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) 
	قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) 
	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) 
	لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165) 
	المص (1) 
	كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) 
	اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) 
	وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) 
	فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) 
	فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) 
	فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) 
	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) 
	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) 
	قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) 
	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) 
	قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) 
	قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) 
	قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) 
	ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) 
	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) 
	وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) 
	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) 
	وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) 
	فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) 
	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) 
	قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) 
	يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) 
	يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) 
	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) 
	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) 
	فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30) 
	يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) 
	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) 
	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) 
	يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) 
	قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38) 
	وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) 
	لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) 
	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) 
	الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) 
	وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) 
	وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) 
	أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) 
	الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) 
	وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) 
	ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) 
	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) 
	وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) 
	وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) 
	قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) 
	أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) 
	أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) 
	فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) 
	قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) 
	أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) 
	أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) 
	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) 
	وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) 
	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) 
	فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) 
	فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) 
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) 
	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) 
	وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) 
	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) 
	وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) 
	وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) 
	قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) 
	فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) 
	الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) 
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) 
	ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) 
	أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) 
	أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) 
	أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) 
	وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) 
	وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) 
	حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) 
	قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) 
	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) 
	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) 
	يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) 
	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) 
	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) 
	وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) 
	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) 
	قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) 
	فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) 
	فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) 
	وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) 
	قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) 
	رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) 
	لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) 
	قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) 
	وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) 
	قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) 
	قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) 
	فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) 
	وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) 
	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) 
	وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) 
	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) 
	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) 
	وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) 
	قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) 
	وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) 
	وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) 
	وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) 
	قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) 
	وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) 
	سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147) 
	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) 
	وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) 
	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) 
	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) 
	وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) 
	وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) 
	وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) 
	وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) 
	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) 
	وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) 
	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) 
	وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) 
	فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) 
	وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) 
	وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) 
	فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) 
	فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) 
	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) 
	وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) 
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) 
	وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) 
	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) 
	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) 
	أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) 
	وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) 
	وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) 
	سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) 
	مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) 
	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) 
	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180) 
	وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) 
	وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) 
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) 
	أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) 
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	مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) 
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	فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) 
	أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) 
	وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) 
	وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) 
	أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) 
	إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) 
	وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) 
	وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198) 
	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) 
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) 
	وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202) 
	وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) 
	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) 
	وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) 
	إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) 
	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) 
	أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
	كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) 
	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) 
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	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) 
	إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) 
	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) 
	إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) 
	ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) 
	وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) 
	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) 
	ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) 
	إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) 
	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) 
	وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) 
	وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) 
	وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) 
	وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) 
	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) 
	وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) 
	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) 
	لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) 
	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) 
	وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) 
	إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) 
	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) 
	وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) 
	وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) 
	إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) 
	ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) 
	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) 
	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) 
	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) 
	الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) 
	فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) 
	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) 
	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) 
	وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) 
	وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) 
	الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) 
	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) 
	لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) 
	فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) 
	وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) 
	بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) 
	فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) 
	وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) 
	إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) 
	فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) 
	كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) 
	كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) 
	اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) 
	لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) 
	فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) 
	وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) 
	أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) 
	قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) 
	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) 
	إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) 
	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) 
	يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) 
	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) 
	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) 
	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) 
	ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) 
	ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) 
	قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) 
	اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) 
	يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) 
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) 
	يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) 
	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) 
	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) 
	إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
	إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) 
	انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) 
	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) 
	عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) 
	لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) 
	إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) 
	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) 
	لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) 
	لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) 
	إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) 
	قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) 
	قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) 
	قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) 
	وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) 
	فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) 
	وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) 
	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) 
	وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) 
	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) 
	وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) 
	يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) 
	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) 
	يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) 
	لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) 
	الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) 
	وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) 
	كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69) 
	أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) 
	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) 
	وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) 
	يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) 
	فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) 
	فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77) 
	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) 
	الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) 
	اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) 
	فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) 
	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) 
	فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) 
	وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) 
	وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) 
	وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) 
	رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) 
	لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) 
	أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) 
	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90) 
	لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) 
	وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) 
	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) 
	يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) 
	سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) 
	يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96) 
	الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) 
	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) 
	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) 
	وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) 
	وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) 
	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) 
	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) 
	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) 
	وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 
	وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) 
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) 
	لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) 
	أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) 
	لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) 
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) 
	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) 
	مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) 
	وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) 
	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) 
	إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (116) 
	لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) 
	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) 
	مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) 
	وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) 
	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) 
	وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) 
	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) 
	وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) 
	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) 
	أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3) 
	إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) 
	إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) 
	أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) 
	دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) 
	وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) 
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) 
	ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) 
	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) 
	وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) 
	وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) 
	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) 
	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) 
	فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) 
	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) 
	وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) 
	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) 
	وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) 
	فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) 
	هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) 
	فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) 
	كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) 
	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) 
	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) 
	وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) 
	وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) 
	بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) 
	وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) 
	وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) 
	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) 
	أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) 
	ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) 
	وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) 
	وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54) 
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) 
	هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) 
	قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) 
	وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60) 
	وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) 
	أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) 
	لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) 
	وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) 
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) 
	قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) 
	قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) 
	مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71) 
	فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) 
	فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) 
	قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) 
	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) 
	فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) 
	وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) 
	فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) 
	وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) 
	فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) 
	وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) 
	وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) 
	قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) 
	آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) 
	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) 
	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) 
	فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) 
	وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) 
	إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) 
	وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) 
	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) 
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) 
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) 
	قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) 
	فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) 
	ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) 
	وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) 
	وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) 
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) 
	وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) 
	الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) 
	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) 
	وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) 
	إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) 
	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) 
	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) 
	وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) 
	وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) 
	إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) 
	فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) 
	فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) 
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) 
	الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) 
	أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) 
	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) 
	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) 
	أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) 
	فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) 
	وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) 
	وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (30) 
	وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) 
	قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) 
	قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) 
	وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) 
	وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
	وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) 
	وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) 
	فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) 
	وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) 
	وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) 
	قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) 
	وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) 
	وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) 
	قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47) 
	قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) 
	تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) 
	يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) 
	وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) 
	قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) 
	إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) 
	إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) 
	وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) 
	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) 
	وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) 
	قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) 
	وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) 
	فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) 
	فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) 
	وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) 
	كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (68) 
	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) 
	فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) 
	وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) 
	قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) 
	قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) 
	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) 
	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) 
	يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) 
	وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) 
	قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) 
	قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) 
	قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) 
	فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) 
	وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) 
	بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) 
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) 
	وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) 
	وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) 
	وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) 
	وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) 
	كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) 
	إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) 
	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) 
	وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) 
	وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) 
	وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) 
	وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) 
	يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) 
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	فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) 
	وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) 
	فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) 
	وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) 
	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) 
	وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) 
	فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) 
	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) 
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) 
	إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) 
	وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) 
	وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) 
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) 
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) 
	إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) 
	قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) 
	وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) 
	لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) 
	إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) 
	اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) 
	قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) 
	قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) 
	أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) 
	قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) 
	قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) 
	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15) 
	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) 
	قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) 
	وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) 
	وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) 
	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) 
	وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) 
	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) 
	وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) 
	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) 
	وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) 
	قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) 
	وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) 
	فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) 
	يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) 
	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) 
	فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) 
	قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) 
	قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) 
	فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) 
	ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) 
	وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) 
	قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) 
	وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) 
	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) 
	مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) 
	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) 
	وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) 
	قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) 
	وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) 
	يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) 
	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) 
	ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) 
	ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) 
	قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) 
	ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) 
	وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) 
	قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) 
	وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) 
	وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) 
	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) 
	وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) 
	فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) 
	قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) 
	وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) 
	فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) 
	قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) 
	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) 
	قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) 
	وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) 
	وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) 
	وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) 
	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) 
	قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) 
	قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) 
	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) 
	قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) 
	قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) 
	فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) 
	قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) 
	قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) 
	قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) 
	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) 
	ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) 
	وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) 
	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) 
	وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) 
	قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) 
	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) 
	يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) 
	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) 
	قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) 
	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) 
	قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) 
	اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) 
	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) 
	قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) 
	فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) 
	قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) 
	قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) 
	وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) 
	رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) 
	وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) 
	وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) 
	وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) 
	أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) 
	قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) 
	حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) 
	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) 
	المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) 
	اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) 
	وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) 
	وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) 
	وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) 
	اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) 
	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) 
	سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) 
	لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) 
	وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) 
	لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) 
	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) 
	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) 
	أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) 
	لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) 
	أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) 
	وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) 
	وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) 
	جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) 
	سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) 
	وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) 
	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) 
	كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30) 
	وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) 
	أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) 
	لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) 
	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) 
	وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) 
	يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) 
	وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) 
	وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43) 
	الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) 
	الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) 
	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) 
	وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) 
	قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) 
	قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) 
	وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) 
	وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) 
	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) 
	مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) 
	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) 
	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) 
	وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) 
	وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) 
	وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) 
	وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) 
	تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) 
	وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) 
	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) 
	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) 
	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) 
	وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) 
	رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) 
	رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) 
	رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) 
	رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) 
	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) 
	وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) 
	وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) 
	وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) 
	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) 
	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) 
	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) 
	سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) 
	لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) 
	هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) 
	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) 
	ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) 
	وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) 
	مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) 
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) 
	مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) 
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) 
	كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) 
	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 
	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) 
	وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) 
	إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) 
	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) 
	وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) 
	وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) 
	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) 
	وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) 
	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) 
	وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) 
	فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) 
	فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) 
	قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) 
	قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) 
	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) 
	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) 
	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) 
	قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) 
	قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) 
	وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) 
	نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) 
	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) 
	قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) 
	قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) 
	قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) 
	قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) 
	قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60) 
	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) 
	قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) 
	وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) 
	وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) 
	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69) 
	قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) 
	قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) 
	لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) 
	فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) 
	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) 
	وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) 
	وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) 
	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) 
	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) 
	وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) 
	الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) 
	فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) 
	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) 
	إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) 
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) 
	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) 
	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) 
	أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) 
	يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) 
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) 
	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) 
	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) 
	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) 
	وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) 
	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) 
	يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) 
	وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) 
	وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) 
	وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) 
	وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) 
	وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) 
	أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) 
	وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) 
	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) 
	وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) 
	أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) 
	إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) 
	لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) 
	لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) 
	قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26) 
	ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) 
	فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) 
	وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) 
	جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) 
	فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) 
	وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) 
	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) 
	إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) 
	لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) 
	إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) 
	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) 
	الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) 
	بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) 
	أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) 
	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) 
	يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) 
	وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) 
	وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) 
	وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) 
	ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) 
	لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 
	وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) 
	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) 
	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) 
	يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) 
	لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) 
	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) 
	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) 
	تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) 
	وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) 
	وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) 
	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) 
	وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) 
	وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) 
	ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) 
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 
	وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) 
	فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) 
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) 
	وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) 
	أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) 
	يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) 
	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) 
	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) 
	وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 
	وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) 
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) 
	وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) 
	وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) 
	مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) 
	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) 
	إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) 
	وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) 
	قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) 
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) 
	إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) 
	مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) 
	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) 
	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) 
	يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) 
	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) 
	فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) 
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) 
	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) 
	مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) 
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) 
	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) 
	ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) 
	إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) 
	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) 
	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) 
	وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) 
	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) 
	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) 
	وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) 
	ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) 
	وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) 
	فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) 
	ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) 
	إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) 
	عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) 
	وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) 
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) 
	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) 
	اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) 
	مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) 
	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) 
	وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) 
	كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) 
	انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) 
	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22) 
	وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) 
	وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) 
	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) 
	وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) 
	إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) 
	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) 
	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) 
	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) 
	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) 
	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) 
	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) 
	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) 
	وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) 
	كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) 
	ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) 
	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) 
	قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) 
	سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) 
	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) 
	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) 
	وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) 
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) 
	انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) 
	وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) 
	قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) 
	أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) 
	يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) 
	وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) 
	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) 
	وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) 
	وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) 
	وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) 
	وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) 
	قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) 
	قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) 
	وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) 
	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65) 
	رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) 
	وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) 
	أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) 
	أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) 
	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) 
	يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) 
	وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) 
	وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) 
	إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) 
	سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) 
	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) 
	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) 
	وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) 
	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) 
	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) 
	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) 
	قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) 
	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) 
	إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) 
	قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) 
	وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) 
	أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) 
	أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) 
	أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) 
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	قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) 
	قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) 
	وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) 
	ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) 
	قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) 
	قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) 
	فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) 
	وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) 
	وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) 
	وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) 
	قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) 
	وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) 
	وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) 
	قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) 
	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) 
	قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) 
	وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) 
	مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) 
	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) 
	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) 
	وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) 
	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) 
	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) 
	فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) 
	ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) 
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) 
	وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) 
	هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) 
	وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16) 
	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) 
	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) 
	وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) 
	إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) 
	وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) 
	سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) 
	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) 
	وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) 
	قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) 
	وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) 
	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) 
	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) 
	أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) 
	كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) 
	وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) 
	وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) 
	قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) 
	لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) 
	وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) 
	وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) 
	وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) 
	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) 
	الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) 
	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) 
	وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) 
	وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) 
	مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) 
	وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) 
	وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) 
	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) 
	وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) 
	وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) 
	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) 
	فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) 
	قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) 
	قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64) 
	فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) 
	قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) 
	قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) 
	وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) 
	قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) 
	قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) 
	قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) 
	قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) 
	قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) 
	قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) 
	قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) 
	أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) 
	وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) 
	فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) 
	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) 
	إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) 
	فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) 
	حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) 
	قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) 
	وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) 
	ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) 
	حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) 
	كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) 
	ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) 
	حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) 
	قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) 
	قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) 
	آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) 
	فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) 
	قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) 
	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) 
	وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) 
	الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) 
	أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) 
	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) 
	الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) 
	ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) 
	خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) 
	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) 
	كهيعص (1) 
	ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) 
	إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) 
	وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) 
	يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) 
	يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) 
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) 
	قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) 
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) 
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) 
	يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) 
	وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) 
	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) 
	وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) 
	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) 
	قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) 
	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) 
	قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) 
	قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) 
	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) 
	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) 
	فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) 
	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) 
	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) 
	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) 
	يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) 
	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) 
	قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) 
	وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) 
	وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) 
	وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) 
	ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) 
	مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) 
	وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) 
	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) 
	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) 
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39) 
	إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) 
	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) 
	يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) 
	يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) 
	يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) 
	قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) 
	قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) 
	وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) 
	فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) 
	وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51) 
	وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) 
	وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) 
	وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) 
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) 
	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) 
	جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) 
	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) 
	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) 
	وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) 
	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) 
	وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) 
	أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) 
	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) 
	ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) 
	ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70) 
	وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) 
	ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74) 
	قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) 
	وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) 
	أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) 
	كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) 
	وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) 
	كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) 
	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) 
	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) 
	لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) 
	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) 
	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) 
	وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) 
	إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) 
	لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) 
	وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) 
	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) 
	طه (1) 
	مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) 
	إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) 
	تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) 
	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) 
	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) 
	وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) 
	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) 
	إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) 
	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12) 
	وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) 
	إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) 
	إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) 
	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) 
	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) 
	قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18) 
	قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) 
	فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) 
	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (22) 
	لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) 
	اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) 
	قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) 
	قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) 
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) 
	إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) 
	إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) 
	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) 
	اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44) 
	قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) 
	قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) 
	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) 
	قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) 
	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) 
	قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) 
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) 
	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54) 
	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) 
	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) 
	قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57) 
	فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) 
	قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) 
	فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) 
	قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) 
	فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) 
	قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) 
	قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) 
	وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) 
	فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) 
	قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) 
	إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) 
	إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) 
	وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) 
	وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) 
	فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) 
	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) 
	كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) 
	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) 
	وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) 
	قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) 
	قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) 
	فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) 
	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) 
	فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) 
	أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) 
	وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) 
	قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) 
	قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) 
	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) 
	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) 
	قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) 
	إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98) 
	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) 
	مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) 
	خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) 
	يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) 
	يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) 
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) 
	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) 
	يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) 
	يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) 
	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) 
	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) 
	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) 
	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) 
	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) 
	فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) 
	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) 
	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) 
	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) 
	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) 
	ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) 
	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) 
	وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) 
	قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) 
	قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) 
	وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) 
	أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) 
	وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) 
	فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) 
	وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) 
	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) 
	وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) 
	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) 
	قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135) 
	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) 
	مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) 
	لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) 
	قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) 
	بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) 
	مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) 
	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) 
	ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) 
	لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) 
	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) 
	فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) 
	لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) 
	قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) 
	فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) 
	لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) 
	بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) 
	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) 
	يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) 
	أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) 
	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) 
	لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) 
	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) 
	وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) 
	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) 
	وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) 
	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) 
	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) 
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) 
	وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) 
	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) 
	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) 
	بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) 
	قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) 
	أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) 
	بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) 
	قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) 
	وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) 
	وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) 
	وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) 
	إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) 
	قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) 
	قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) 
	قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) 
	وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) 
	فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) 
	قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) 
	قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) 
	قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) 
	قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) 
	قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) 
	فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) 
	ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) 
	قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) 
	قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) 
	وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) 
	وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) 
	وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
	وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) 
	وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) 
	وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) 
	وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) 
	وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) 
	فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) 
	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) 
	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) 
	وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) 
	وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) 
	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) 
	وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) 
	وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) 
	وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) 
	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) 
	وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) 
	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) 
	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) 
	إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) 
	وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) 
	فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) 
	وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) 
	حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) 
	إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) 
	لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) 
	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) 
	لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) 
	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104) 
	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) 
	إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) 
	قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) 
	إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) 
	وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) 
	قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) 
	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) 
	كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) 
	وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) 
	ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) 
	مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) 
	هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) 
	وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) 
	وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) 
	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) 
	ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) 
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) 
	حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) 
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) 
	لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) 
	الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35) 
	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) 
	لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) 
	أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) 
	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) 
	الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44) 
	فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) 
	لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) 
	وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) 
	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) 
	الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57) 
	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) 
	لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) 
	ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) 
	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65) 
	وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66) 
	لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67) 
	وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) 
	اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) 
	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) 
	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) 
	اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) 
	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) 
	الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) 
	وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) 
	وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) 
	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) 
	إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) 
	فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) 
	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) 
	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) 
	أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) 
	الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) 
	ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) 
	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) 
	ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) 
	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) 
	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) 
	فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) 
	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) 
	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) 
	وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) 
	فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) 
	فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) 
	فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) 
	وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) 
	فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) 
	وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) 
	أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) 
	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) 
	إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) 
	إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) 
	قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) 
	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) 
	مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) 
	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) 
	ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) 
	فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) 
	فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) 
	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) 
	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) 
	وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) 
	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) 
	فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) 
	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) 
	وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) 
	وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) 
	وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) 
	أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) 
	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) 
	بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) 
	حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) 
	لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) 
	قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) 
	مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) 
	أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) 
	أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) 
	أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) 
	وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) 
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) 
	وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) 
	وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) 
	وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) 
	حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) 
	وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) 
	وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) 
	بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) 
	قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) 
	لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) 
	قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) 
	سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) 
	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) 
	سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) 
	قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) 
	سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) 
	بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) 
	مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) 
	عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) 
	قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) 
	وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) 
	ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) 
	وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) 
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	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) 
	لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) 
	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) 
	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) 
	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) 
	أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) 
	قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) 
	رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) 
	قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) 
	إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) 
	فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) 
	إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) 
	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) 
	قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) 
	قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) 
	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) 
	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) 
	وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) 
	وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) 
	سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) 
	الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) 
	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) 
	وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 
	لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) 
	لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) 
	إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) 
	وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) 
	يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) 
	وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) 
	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) 
	يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) 
	يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) 
	الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) 
	فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) 
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) 
	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) 
	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) 
	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) 
	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) 
	اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) 
	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) 
	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) 
	لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) 
	أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) 
	يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) 
	وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) 
	لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) 
	وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) 
	وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) 
	وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) 
	أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) 
	إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) 
	وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) 
	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) 
	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) 
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) 
	وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) 
	وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) 
	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) 
	لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) 
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64) 
	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) 
	الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) 
	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) 
	قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) 
	وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) 
	انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) 
	تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) 
	بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) 
	إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) 
	وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) 
	لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) 
	قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) 
	لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) 
	قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) 
	فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) 
	يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) 
	وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) 
	أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) 
	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) 
	الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) 
	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) 
	وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) 
	وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) 
	الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) 
	وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) 
	وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) 
	وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) 
	وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) 
	وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) 
	أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) 
	أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) 
	وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) 
	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) 
	وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) 
	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) 
	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) 
	الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) 
	تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) 
	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) 
	وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) 
	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) 
	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) 
	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) 
	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) 
	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) 
	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) 
	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) 
	قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) 
	طسم (1) 
	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) 
	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) 
	إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) 
	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) 
	فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) 
	وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) 
	قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) 
	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) 
	قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) 
	قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) 
	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) 
	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) 
	قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) 
	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) 
	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) 
	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) 
	قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) 
	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) 
	قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) 
	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) 
	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) 
	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) 
	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) 
	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) 
	قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) 
	فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) 
	فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) 
	فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) 
	قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) 
	فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) 
	فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) 
	فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) 
	فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) 
	قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) 
	فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) 
	وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) 
	قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) 
	قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) 
	قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) 
	قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) 
	رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) 
	وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) 
	وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) 
	وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) 
	وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) 
	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) 
	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) 
	وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) 
	فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) 
	قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) 
	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) 
	فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) 
	قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) 
	قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) 
	إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) 
	وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) 
	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) 
	قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) 
	ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) 
	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) 
	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) 
	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) 
	إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) 
	قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) 
	إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) 
	فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) 
	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) 
	أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) 
	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) 
	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) 
	قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) 
	فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) 
	فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) 
	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) 
	أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) 
	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) 
	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) 
	رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) 
	فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) 
	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) 
	كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) 
	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) 
	وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) 
	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) 
	قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) 
	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) 
	وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) 
	وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) 
	أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) 
	وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) 
	فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) 
	أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) 
	أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) 
	مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) 
	وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) 
	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) 
	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) 
	وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) 
	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) 
	فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) 
	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) 
	هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) 
	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) 
	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227) 
	طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) 
	هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) 
	وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) 
	إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) 
	فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) 
	فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) 
	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) 
	وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) 
	وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) 
	حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) 
	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) 
	فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) 
	إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) 
	وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) 
	أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) 
	قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) 
	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) 
	إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) 
	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) 
	قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) 
	قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) 
	فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) 
	ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) 
	قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) 
	قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) 
	قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) 
	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) 
	فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) 
	وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) 
	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) 
	قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) 
	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) 
	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) 
	قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) 
	وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) 
	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) 
	فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) 
	وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) 
	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) 
	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) 
	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) 
	أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) 
	أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) 
	أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) 
	أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) 
	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) 
	لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) 
	وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) 
	قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) 
	وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) 
	وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) 
	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) 
	إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) 
	وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) 
	وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) 
	حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (85) 
	أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) 
	وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) 
	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) 
	وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) 
	إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) 
	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) 
	طسم (1) 
	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) 
	نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) 
	إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) 
	وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) 
	وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) 
	وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) 
	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) 
	وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11) 
	وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) 
	فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) 
	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) 
	وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) 
	قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) 
	فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) 
	فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 
	وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) 
	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) 
	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) 
	وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) 
	فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) 
	فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) 
	قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) 
	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) 
	قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) 
	فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) 
	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) 
	اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) 
	قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) 
	وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) 
	وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) 
	فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) 
	وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) 
	وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) 
	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) 
	وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) 
	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) 
	وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) 
	قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) 
	فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) 
	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) 
	وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) 
	أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) 
	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) 
	وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) 
	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) 
	وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) 
	أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) 
	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) 
	قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) 
	وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) 
	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) 
	فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) 
	فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) 
	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) 
	وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) 
	وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) 
	وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) 
	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) 
	وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) 
	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) 
	وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) 
	قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) 
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) 
	وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) 
	فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) 
	وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) 
	تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) 
	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) 
	وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) 
	وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) 
	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 
	الم (1) 
	أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) 
	مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) 
	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) 
	وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) 
	وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) 
	وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) 
	إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) 
	وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
	يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) 
	وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) 
	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) 
	وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) 
	فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) 
	قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) 
	وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) 
	إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) 
	وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) 
	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) 
	وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) 
	وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) 
	فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) 
	مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) 
	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) 
	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) 
	خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) 
	اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) 
	وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) 
	وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) 
	بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) 
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) 
	أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) 
	قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) 
	يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) 
	يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) 
	يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) 
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) 
	الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) 
	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) 
	وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) 
	فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) 
	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 
	الم (1) 
	غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) 
	وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) 
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) 
	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) 
	وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) 
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	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) 
	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) 
	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) 
	وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) 
	بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) 
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) 
	مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) 
	مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) 
	لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) 
	أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) 
	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) 
	فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) 
	وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) 
	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) 
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) 
	مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) 
	لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) 
	وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) 
	فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) 
	وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) 
	فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) 
	وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) 
	وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) 
	فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) 
	كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) 
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60) 
	الم (1) 
	تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) 
	هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) 
	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) 
	أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) 
	خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) 
	هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) 
	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) 
	وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) 
	يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) 
	يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) 
	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) 
	وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) 
	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) 
	وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) 
	وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) 
	نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) 
	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) 
	وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) 
	مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) 
	وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) 
	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 
	الم (1) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) 
	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) 
	ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) 
	الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) 
	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) 
	ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) 
	وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) 
	قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) 
	وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) 
	وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) 
	فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) 
	إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) 
	تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) 
	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) 
	أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) 
	أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) 
	وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) 
	وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) 
	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) 
	فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) 
	وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) 
	وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) 
	ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) 
	النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) 
	لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) 
	إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) 
	هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) 
	وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) 
	وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) 
	وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) 
	وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) 
	قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) 
	قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) 
	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) 
	أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) 
	يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) 
	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) 
	وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) 
	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) 
	لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) 
	وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) 
	وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) 
	وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) 
	وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) 
	وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) 
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) 
	وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) 
	وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) 
	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) 
	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) 
	مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) 
	الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) 
	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) 
	هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) 
	تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) 
	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) 
	وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) 
	تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) 
	لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) 
	إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) 
	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) 
	وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) 
	لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) 
	سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) 
	يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) 
	إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) 
	وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) 
	يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) 
	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) 
	لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) 
	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) 
	وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) 
	أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) 
	أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) 
	أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) 
	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) 
	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) 
	فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) 
	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) 
	فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) 
	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) 
	فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) 
	وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) 
	وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) 
	وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) 
	قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) 
	قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) 
	قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) 
	قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) 
	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) 
	وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) 
	وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) 
	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) 
	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) 
	وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) 
	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) 
	قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) 
	فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) 
	وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) 
	وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) 
	قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) 
	قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) 
	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) 
	قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) 
	قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) 
	وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) 
	وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) 
	وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) 
	مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) 
	أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) 
	وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) 
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) 
	يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) 
	إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) 
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) 
	وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) 
	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) 
	ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) 
	وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) 
	وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) 
	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) 
	جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) 
	وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) 
	إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) 
	إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) 
	اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) 
	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45) 
	يس (1) 
	وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) 
	تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) 
	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) 
	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) 
	إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) 
	وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) 
	وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) 
	إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) 
	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) 
	قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) 
	قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) 
	قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) 
	قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) 
	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) 
	وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) 
	أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) 
	قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) 
	بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 
	وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) 
	إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) 
	يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) 
	أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) 
	وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) 
	وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) 
	لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) 
	سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) 
	وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) 
	وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) 
	لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) 
	وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) 
	وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) 
	وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) 
	إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) 
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) 
	مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) 
	فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) 
	قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) 
	إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) 
	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) 
	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) 
	هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) 
	لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) 
	سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) 
	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) 
	أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) 
	وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) 
	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) 
	هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) 
	اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) 
	الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
	وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) 
	وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) 
	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) 
	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) 
	وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) 
	وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) 
	لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) 
	فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) 
	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) 
	وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) 
	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) 
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) 
	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) 
	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) 
	فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) 
	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) 
	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) 
	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) 
	وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) 
	لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) 
	إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) 
	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) 
	وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) 
	وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) 
	وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) 
	قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18) 
	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) 
	وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) 
	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) 
	احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) 
	وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) 
	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) 
	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) 
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) 
	قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) 
	قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) 
	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) 
	فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) 
	فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) 
	فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) 
	إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) 
	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) 
	وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) 
	بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) 
	إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) 
	وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) 
	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) 
	أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) 
	فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) 
	عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) 
	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) 
	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) 
	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) 
	قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) 
	يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) 
	قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) 
	قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) 
	أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) 
	لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) 
	أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) 
	إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) 
	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) 
	إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) 
	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) 
	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) 
	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) 
	وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) 
	وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) 
	وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) 
	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) 
	سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) 
	إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) 
	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) 
	ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) 
	وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) 
	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) 
	فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) 
	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) 
	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) 
	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) 
	قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) 
	فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) 
	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) 
	فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) 
	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) 
	فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) 
	وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) 
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) 
	وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) 
	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) 
	سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) 
	كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) 
	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) 
	وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) 
	وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) 
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) 
	وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) 
	وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) 
	سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) 
	وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) 
	فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) 
	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) 
	وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) 
	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) 
	وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) 
	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) 
	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) 
	فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) 
	فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) 
	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) 
	وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) 
	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) 
	أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) 
	أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) 
	أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) 
	مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) 
	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) 
	أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) 
	فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) 
	وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) 
	سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) 
	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) 
	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) 
	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) 
	وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) 
	فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) 
	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) 
	أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) 
	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) 
	سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) 
	وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) 
	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182) 
	ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) 
	كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) 
	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) 
	وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) 
	أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) 
	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) 
	أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) 
	جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) 
	وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) 
	وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) 
	اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) 
	إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) 
	وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) 
	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) 
	إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) 
	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) 
	فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) 
	يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) 
	أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) 
	كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29) 
	وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) 
	إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) 
	فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) 
	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) 
	وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) 
	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) 
	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) 
	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) 
	وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) 
	إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) 
	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) 
	هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) 
	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) 
	هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) 
	هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) 
	هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) 
	هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (59) 
	قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) 
	قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) 
	وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) 
	إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) 
	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) 
	قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) 
	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) 
	إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) 
	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) 
	فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) 
	قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) 
	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) 
	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) 
	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) 
	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) 
	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) 
	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) 
	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) 
	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) 
	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) 
	أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) 
	لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) 
	خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) 
	إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) 
	أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) 
	قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) 
	قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) 
	قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) 
	قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) 
	لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) 
	وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) 
	أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) 
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) 
	أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) 
	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) 
	أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) 
	كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) 
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	إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) 
	وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) 
	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) 
	لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) 
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) 
	وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) 
	قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) 
	اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) 
	قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) 
	وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) 
	قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) 
	وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) 
	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) 
	فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) 
	قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) 
	فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) 
	أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) 
	وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) 
	وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) 
	أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) 
	أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) 
	أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) 
	بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) 
	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) 
	وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) 
	اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) 
	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) 
	قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) 
	وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) 
	بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) 
	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) 
	وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) 
	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) 
	قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) 
	وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) 
	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) 
	وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
	حم (1) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) 
	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) 
	مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) 
	وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) 
	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) 
	رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) 
	وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) 
	قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) 
	ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) 
	فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) 
	رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) 
	يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) 
	الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) 
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) 
	يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) 
	وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) 
	إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) 
	وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) 
	وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) 
	يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) 
	وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) 
	مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) 
	وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) 
	يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) 
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) 
	الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) 
	وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) 
	يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) 
	مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) 
	وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) 
	تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) 
	لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) 
	فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) 
	فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) 
	النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) 
	وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) 
	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) 
	وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) 
	قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) 
	إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) 
	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) 
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) 
	لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) 
	إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) 
	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) 
	ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) 
	كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) 
	هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) 
	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) 
	هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) 
	الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) 
	ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) 
	ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) 
	ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) 
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) 
	وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) 
	فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) 
	فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) 
	فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
	حم (1) 
	تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) 
	كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) 
	بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) 
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) 
	قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) 
	وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) 
	ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) 
	فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) 
	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) 
	إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) 
	فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) 
	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) 
	وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) 
	وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) 
	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) 
	وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) 
	وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) 
	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) 
	فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) 
	ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) 
	نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) 
	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) 
	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) 
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) 
	فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) 
	مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) 
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) 
	إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) 
	وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) 
	لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) 
	وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) 
	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) 
	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) 
	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54) 
	حم (1) عسق (2) 
	كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) 
	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) 
	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) 
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) 
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) 
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) 
	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) 
	فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) 
	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) 
	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) 
	وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) 
	فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) 
	وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) 
	اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) 
	يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) 
	اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) 
	أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) 
	تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) 
	ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) 
	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) 
	وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) 
	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) 
	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) 
	وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) 
	وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) 
	أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) 
	وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) 
	فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) 
	وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) 
	وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) 
	وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) 
	وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) 
	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) 
	وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) 
	وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) 
	وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) 
	وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) 
	اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) 
	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) 
	لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) 
	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) 
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
	حم (1) 
	وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) 
	إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) 
	أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) 
	وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) 
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) 
	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) 
	وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) 
	لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) 
	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) 
	أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) 
	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) 
	أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) 
	وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) 
	وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) 
	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) 
	بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) 
	وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) 
	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) 
	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) 
	إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) 
	وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
	بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) 
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) 
	أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) 
	وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) 
	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) 
	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) 
	وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) 
	وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) 
	أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) 
	فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) 
	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) 
	وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) 
	وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) 
	وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) 
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) 
	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) 
	وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) 
	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) 
	فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) 
	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) 
	فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) 
	فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) 
	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) 
	وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) 
	إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) 
	وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) 
	وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) 
	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) 
	وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) 
	إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) 
	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) 
	الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) 
	يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) 
	الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) 
	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) 
	وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) 
	لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) 
	وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) 
	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) 
	أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) 
	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) 
	سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) 
	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) 
	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) 
	وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) 
	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) 
	وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) 
	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 
	حم (1) 
	وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) 
	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) 
	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) 
	أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) 
	إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) 
	يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) 
	أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) 
	وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) 
	فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) 
	فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) 
	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) 
	كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) 
	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) 
	فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) 
	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) 
	مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) 
	وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) 
	وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) 
	فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) 
	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) 
	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) 
	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) 
	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) 
	كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) 
	خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) 
	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) 
	ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) 
	إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) 
	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) 
	يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) 
	كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) 
	يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) 
	لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) 
	فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59) 
	حم (1) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) 
	إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) 
	وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) 
	وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) 
	يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) 
	وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) 
	مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) 
	هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) 
	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) 
	وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) 
	قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) 
	وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) 
	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) 
	إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) 
	هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) 
	وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) 
	أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) 
	وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) 
	قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) 
	وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) 
	هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) 
	وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) 
	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) 
	وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) 
	ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) 
	فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) 
	وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
	حم (1) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) 
	مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) 
	وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) 
	وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) 
	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) 
	وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) 
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) 
	أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) 
	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) 
	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) 
	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) 
	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) 
	قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) 
	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) 
	تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) 
	فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) 
	وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) 
	قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) 
	يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) 
	وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) 
	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) 
	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) 
	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) 
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) 
	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) 
	وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) 
	فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) 
	فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) 
	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) 
	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) 
	فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) 
	وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) 
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) 
	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) 
	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) 
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) 
	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) 
	لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) 
	لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) 
	وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) 
	وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) 
	سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) 
	بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) 
	وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) 
	سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) 
	قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) 
	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) 
	لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) 
	وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) 
	سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) 
	وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) 
	هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) 
	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) 
	لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) 
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) 
	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) 
	وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) 
	فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) 
	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) 
	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) 
	قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) 
	يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) 


	altfsir-almisr-010
	كتاب : التفسير الميسرالمؤلف : مجموعة من العلماء-مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
	ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) 
	بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) 
	أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) 
	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) 
	بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) 
	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) 
	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) 
	تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) 
	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) 
	وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) 
	رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) 
	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) 
	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) 
	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) 
	وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) 
	وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) 
	لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) 
	وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) 
	أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) 
	قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) 
	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) 
	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) 
	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) 
	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) 
	هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) 
	ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) 
	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) 
	فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) 
	وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) 
	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) 
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) 
	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) 
	قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) 
	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) 
	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) 
	كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) 
	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) 
	وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) 
	وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) 
	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) 
	فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) 
	فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) 
	فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) 
	فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) 
	قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) 
	فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) 
	فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) 
	وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) 
	وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) 
	فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) 
	وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) 
	وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) 
	فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) 
	وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) 
	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) 
	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) 
	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) 
	فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) 
	وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) 
	كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) 
	أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) 
	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) 
	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) 
	مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) 
	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) 
	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) 
	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 
	وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) 
	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) 
	فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) 
	يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) 
	أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) 
	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) 
	وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) 
	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) 
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) 
	فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) 
	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) 
	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) 
	أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) 
	فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) 
	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) 
	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) 
	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) 
	أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) 
	أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) 
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) 
	أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) 
	أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) 
	أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) 
	وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) 
	فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) 
	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) 
	وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) 
	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) 
	عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) 
	أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) 
	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) 
	أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) 
	أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) 
	وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) 
	فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) 
	أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) 
	أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) 
	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) 
	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) 
	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) 
	وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) 
	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) 
	وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) 
	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) 
	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) 
	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) 
	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) 
	هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) 
	أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) 
	أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) 
	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) 
	وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) 
	وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) 
	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) 
	حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) 
	خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) 
	فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) 
	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) 
	وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) 
	وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) 
	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) 
	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) 
	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) 
	أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) 
	إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) 
	وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) 
	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) 
	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) 
	وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) 
	وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) 
	وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) 
	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) 
	وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) 
	كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) 
	أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) 
	أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) 
	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) 
	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) 
	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) 
	وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) 
	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) 
	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) 
	فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 
	الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) 
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) 
	الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) 
	وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) 
	وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) 
	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) 
	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) 
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) 
	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) 
	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) 
	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) 
	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) 
	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) 
	يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) 
	سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) 
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) 
	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) 
	فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) 
	فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) 
	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) 
	هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) 
	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) 
	ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) 
	فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) 
	فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) 
	مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) 
	فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) 
	كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) 
	هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) 
	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) 
	مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) 
	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) 
	فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) 
	فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) 
	حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) 
	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) 
	مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) 
	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78) 
	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) 
	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) 
	وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) 
	فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) 
	وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) 
	ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) 
	يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) 
	وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) 
	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) 
	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) 
	إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) 
	ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) 
	وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) 
	إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) 
	وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) 
	وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) 
	أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) 
	قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) 
	ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) 
	هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) 
	نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) 
	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) 
	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) 
	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) 
	أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) 
	لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70) 
	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) 
	نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) 
	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) 
	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) 
	تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) 
	أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) 
	وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) 
	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) 
	فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) 
	فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) 
	وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) 
	وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) 
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) 
	لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) 
	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) 
	لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) 
	يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) 
	آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) 
	وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 
	هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) 
	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) 
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) 
	يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) 
	يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) 
	يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) 
	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) 
	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) 
	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) 
	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) 
	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) 
	سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) 
	لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) 
	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) 
	لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) 
	الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) 
	وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) 
	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) 
	يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) 
	إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
	أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) 
	أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) 
	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16) 
	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17) 
	يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) 
	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) 
	كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) 
	لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) 
	هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) 
	وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) 
	مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) 
	وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) 
	مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) 
	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) 
	وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) 
	وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) 
	لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) 
	لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) 
	لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) 
	كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) 
	كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) 
	فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) 
	لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) 
	لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) 
	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) 
	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) 
	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) 
	إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) 
	لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) 
	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) 
	رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) 
	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) 
	عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) 
	لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) 
	إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) 
	وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) 
	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) 
	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) 
	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) 
	يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) 
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) 
	تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) 
	يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) 
	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) 
	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) 
	مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) 
	وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) 
	قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) 
	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) 
	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) 
	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) 
	وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) 
	سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) 
	هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) 
	يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) 
	وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) 
	وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) 
	يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) 
	زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) 
	فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) 
	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) 
	إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) 
	فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) 
	إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) 
	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 
	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 
	وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 
	ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 
	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) 
	لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) 
	أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) 
	قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) 
	وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) 
	إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) 
	عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) 
	وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) 
	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) 
	الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) 
	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) 
	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) 
	وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) 
	إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) 
	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) 
	قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) 
	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) 
	فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) 
	وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) 
	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) 
	أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) 
	وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) 
	أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) 
	قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) 
	فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) 
	قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (29) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) 
	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) 
	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) 
	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) 
	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) 
	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) 
	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) 
	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) 
	فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) 
	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) 
	فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) 
	وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) 
	فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) 
	أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) 
	أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) 
	أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) 
	سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) 
	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) 
	خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) 
	فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) 
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) 
	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) 
	وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) 
	وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) 
	الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) 
	فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) 
	وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) 
	إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) 
	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) 
	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) 
	خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) 
	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) 
	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) 
	وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) 
	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) 
	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) 
	إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) 
	يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) 
	وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) 
	يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) 
	كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) 
	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) 
	فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) 
	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) 
	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) 
	يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) 
	وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) 
	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) 
	وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) 
	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) 
	وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) 
	وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) 
	وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) 
	وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) 
	وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) 
	وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) 
	وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) 
	وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) 
	وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) 
	وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) 
	وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) 
	وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) 
	وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) 
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	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) 
	وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) 
	قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) 
	قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) 
	حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) 
	قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) 
	إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) 
	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) 
	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) 
	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9) 
	وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10) 
	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) 
	إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) 
	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) 
	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) 
	السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) 
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) 
	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) 
	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) 
	إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) 
	سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) 
	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) 
	كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) 
	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) 
	فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) 
	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) 
	بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (53) 
	كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56) 
	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) 
	بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) 
	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) 
	كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) 
	يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) 
	بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) 
	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) 
	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) 
	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) 
	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) 
	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) 
	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) 
	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) 
	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) 
	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) 
	فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) 
	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) 
	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) 
	وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) 
	عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) 
	إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) 
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) 
	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) 
	وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) 
	نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) 
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) 
	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) 
	فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) 
	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) 
	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) 
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) 
	انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) 
	هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) 
	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) 
	كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50) 
	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) 
	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) 
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) 
	وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) 
	وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) 
	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) 
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) 
	وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) 
	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) 
	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) 
	وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) 
	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) 
	وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) 
	وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) 
	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) 
	إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35) 
	جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) 
	إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) 
	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) 
	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) 
	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) 
	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) 
	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) 
	فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) 
	فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) 
	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) 
	فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) 
	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
	عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) 
	وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) 
	أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) 
	وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16) 
	قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) 
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42) 
	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) 
	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) 
	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) 
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) 
	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) 
	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 
	وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) 
	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) 
	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) 
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) 
	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) 
	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) 
	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) 
	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) 
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) 
	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) 
	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) 
	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) 
	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) 
	فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) 
	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) 
	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) 
	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) 
	وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) 
	إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) 
	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) 
	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) 
	إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) 
	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
	وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) 
	وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) 
	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) 
	الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) 
	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) 
	وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) 
	كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) 
	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) 
	يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) 
	فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) 
	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) 
	أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) 
	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) 
	أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) 
	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) 
	فَكُّ رَقَبَةٍ (13) 
	أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) 
	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) 
	أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) 
	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) 
	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) 
	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) 
	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) 
	فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) 
	لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) 
	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) 
	وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) 
	وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) 
	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) 
	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) 
	فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) 
	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) 
	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) 
	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) 
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) 
	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) 
	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) 
	تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) 
	سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) 
	رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) 
	فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) 
	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) 
	وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) 
	جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) 
	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) 
	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) 
	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) 
	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) 
	فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) 
	فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) 
	فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) 
	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) 
	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) 
	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) 
	إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
	الْقَارِعَةُ (1) 
	مَا الْقَارِعَةُ (2) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) 
	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) 
	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) 
	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) 
	وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) 
	نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) 
	حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) 
	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) 
	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) 
	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8) 
	وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) 
	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) 
	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) 
	يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) 
	كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) 
	نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) 
	إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) 
	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) 
	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) 
	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) 
	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) 
	الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) 
	فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) 
	وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) 
	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) 
	الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) 
	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 
	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) 
	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) 
	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) 
	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) 
	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) 
	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) 
	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) 
	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) 
	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) 
	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) 
	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) 
	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) 
	مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) 
	سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) 
	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) 
	اللَّهُ الصَّمَدُ (2) 
	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) 
	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) 
	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) 
	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) 
	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) 
	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) 
	مَلِكِ النَّاسِ (2) 
	إِلَهِ النَّاسِ (3) 
	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) 
	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) 
	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 



